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สําหรับบุคคลภายนอกบริษัท : ผูสมัครงาน คูสัญญา คูคา พันธมิตรธุรกิจ ผูติดตอ  

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด (“บริษัทฯ”) เคารพสิทธิความเปนสวนตัวของคูธุรกิจซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา กรรมการของคู

ธุรกิจท่ีเปนนิติบุคคล รวมถึงผูปฏิบัติงานและพนกังานของคูธุรกจิ (รวมเรียกวา “ทาน”) และเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาทาน

ไดรับความคุมครองขอมูลสวนบุคคล จึงไดจัดทํานโยบายความเปนสวนตัวฉบับนีข้ึ้น เพ่ือแจงใหทราบถึงรายละเอียดท่ี

เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผย (รวมเรียกวา “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบและทําลาย 

ขอมูลสวนบุคคลของทานท้ังชองทางออนไลน และชองทางอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบุคคลกําหนด ดังนี้ 

1. วัตถุประสงคการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

1.1 เพ่ือใชในการดําเนินการตามคําขอของคูธุรกิจกอนเขาทําสัญญาหรือเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงคูธุรกิจเปนคูสัญญากับ

บริษัท 

1.2 เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอ่ืน 

(1) เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามสัญญาระหวางคูธุรกิจกับบริษัท และบริษัทประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือ

การจัดซ้ือ จัดจาง ตรวจรับ ชําระคาสินคาและบริการ บริหารจัดการความสัมพันธ ตรวจสอบและประเมินการทํางานตาม

ขอตกลงท่ีกําหนดไวในใบสั่งซ้ือหรือสัญญาหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง รวมถึงการบริหาร

จัดการความสัมพันธกับทาน  

(2) เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท เชน เพ่ือการบริหารจัดการภายใน การจัดการ การพัฒนา และการ

ดําเนินการ ใดๆ เพ่ือใหสามารถดําเนินธุรกิจได ซ่ึงรวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาสินคา และ/หรือ บริการ (รวมถึง

เว็บไซต และแอปพลิเคชัน) การวิจัย เชน ทําแบบสอบถาม เขาสัมภาษณ การตรวจสอบและปองกนัการฉอโกง หรือ

อาชญากรรมอ่ืน ๆ และการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ  

(3) เพ่ือประโยชนทางดานความปลอดภัย เชน จัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงรวมถึงระบบไอที สารสนเทศ เชน 

การเขาสถานท่ีของบริษัท การเขาสูระบบ (Log in) เขาเว็บไซตหรือแอปพลิเคชัน 

(4) เพ่ือการแจงขาวสารและสิทธิประโยชนผานทาง หนังสือ อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชนั โซเชียลมีเดีย โทรศัพท และได

เร็กเมล 

(5) เพ่ือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย 

1.3 เพ่ือปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอ่ืน เชน การติดตอในกรณีฉุกเฉิน การ

ควบคุมและปองกนัโรคติดตอ 
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1.4 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั่งของผูท่ีมีอํานาจ

ตามกฎหมาย 

1.5 เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอํานาจรัฐท่ีไดมอบให 

1.6 กรณีท่ีทานใหความยินยอม บริษัทจะประมวลผลขอมลูสวนบุคคล ตามวัตถุประสงคกําหนดไวในแตละความยินยอม ดังนี ้

(1) เพ่ือใหบริษัทดําเนินการจัดกิจกรรมนอกจากท่ีกลาวมาขางตน โดยบริษัทอาจเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ิมเติมซ่ึงเรา

จะแจงใหทราบและขอความยินยอมจากทานใหมเปนคราว ๆ ไป 

ท้ังนี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมไดในขอ 4 

2. ขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

2.1 บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อคูธุรกิจติดตอ ขายสินคา หรือใหบริการใด ๆ แกบริษัท เชน  

(1) ขอมูลนามบัตร เชน ชื่อนามสกุล ตําแหนงงาน เบอรโทรศัพท อีเมล 

(2) ขอมลูท่ีใชในการยืนยันตัวตนได เชน ชื่อนามสกุล เลขท่ีและขอมลูบนบัตรประชาชน รูปถาย และขอมลูในรูปแบบตาง ๆ 

ท่ีใชในการระบุตัวตน 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทาน เชน ขอมลูประวัติและการปฏิบัติงาน ขอมูลเกี่ยวกบัการจางงาน และขอมูลเพ่ือ

การบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของทาน รวมท้ังขอมูลบัญชีและการเงิน

เชน คาตอบแทน หมายเลขบัญชีธนาคาร 

2.2 เมื่อทานเขามาในบริเวณพ้ืนท่ีของบริษัท บริษัทอาจเก็บภาพของทานโดยใชกลองโทรทัศนวงจรปด ท้ังนี้ บริษัทไมไดเก็บ

ขอมูลเสียงผานทางกลองโทรทัศนวงจรปด และบริษัทจะติดปายแจงใหทานทราบวามีการใชกลองโทรทัศนวงจรปดในบริเวณ

พ้ืนท่ีของบริษัท 

2.3 เมื่อทานติดตอบริษัทหรือรวมกิจกรรมใด ๆ กับบริษัท อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ดังนี ้

(1) ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ นามสกลุ วันเดือนปท่ีเกิด รูปถาย หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือ

เดินทาง  

(2) ขอมูลการติดตอ เชน อีเมล เบอรโทรศัพท ท่ีอยู หรือขอมูลโซเชียลมีเดีย 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับการรวมกิจกรรม เชน ประวัติการรวมกิจกรรมในคร้ังกอน ๆ  
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2.4 บริษัทอาจมีความจําเปนตองเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชนิดพิเศษตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมลูสวน

บุคคลกําหนด เพ่ือใชงานตามวัตถุประสงคท่ีแจงไวในนโยบายความเปนสวนตัวนี้ เชน 

(1) เมื่อจําเปนตองใชขอมูลดังกลาวเพ่ือประโยชนในการรักษาความปลอดภัย เชน ขอมลูชีวภาพ (ขอมูลใบหนาสําหรับใชใน

การทํา facial recognition หรือลายนิ้วมือ) เพ่ือใชในการระบุตัวตน 

(2) ในบางกรณี อาจเก็บขอมูลสวนบุคคลชนิดพิเศษ เชน อาจจําเปนตองใชบัตรประชาชนซ่ึงมขีอมูลศาสนาของทานเพ่ือใช

ในการยืนยันตัวตนของทานหรือดําเนินการทางภาษี  

(3) ขอมูลสขุภาพ เชน ขอมูลการแพอาหาร เพ่ือใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  

2.5 ในกรณีท่ีจําเปนจะประมวลผลขอมลูสวนบุคคลชนิดพิเศษของทาน     โดยไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทานหรือ

เพ่ือวัตถ ุประสงคอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเทานั้น ท้ังนี้ บริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดในการจัดใหมีมาตรการ

รักษาความปลอด ภัยท่ีเพียงพอเพ่ือปกปองคุมครองขอมลูสวนบุคคลชนิดพิเศษของทาน 

3. การใชคุกกี ้

บริษัทมีการใชคุกกี้เพ่ือเก็บรวบรวมขอมลูสวนบุคคล ตามท่ีกําหนดไวตาม นโยบายการใชคุกกี ้ 

4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เปนไปไดจากการถอนความยินยอม 

4.1 ในกรณีท่ีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของทาน ทานมีสิทธิท่ีจะถอนความ

ยินยอมของทานท่ีใหไวกับบริษัทไดตลอดเวลา ซ่ึงการถอนความยินยอมนีจ้ะไมสงผลกระทบตอการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย 

หรือประมวลผลขอมลูสวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมไปแลว 

4.2 หากทานถอนความยินยอมท่ีไดใหไวกับบริษัทหรือปฏิเสธไมใหขอมูลบางอยาง อาจสงผลใหบริษัทไมสามารถดําเนินการ

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคบางสวนหรือท้ังหมดตามท่ีระบุไวในนโยบายความเปนสวนตัวนี้ได 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

5.1 บริษัทจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานในระยะเวลาท่ีจําเปน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามประเภทขอมลูสวนบุคคลแตละ

ประเภท เวนแตกฎหมายจะอนญุาตใหมีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึน้ ในกรณีท่ีไมสามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษา

ขอมูลสวนบุคคลไดชัดเจน เราจะเก็บรักษาขอมลูไวตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เชน 

อายุความตามกฎหมายท่ัวไปสูงสุด 10 ป) 

5.2 กรณีกลองโทรทัศนวงจรปด บริษัทจะเก็บขอมูล 

(1) ในสถานการณปกติ ขอมลูสวนบุคคลของทานอาจถกูเก็บไวเปนเวลา 7 วัน 
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(2) ในกรณีจําเปน เชน กรณีท่ีจําเปนตองใชเปนหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดี หรือกรณีท่ีเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลรองขอ ขอมูลสวนบุคคลอาจถูกเก็บรักษาไวเกินกวา 7 วันและบริษัทจะดําเนินการลบขออมูลดังกลาวอยาง

ปลอดภัยเมื่อเสร็จสิ้นวัตถุประสงคนั้น ๆ แลว  

5.3 บริษัทจัดใหมีระบบการตรวจสอบเพ่ือดําเนินการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา

หรือท่ีไมเกี่ยวของหรือเกินความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเกบ็รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนัน้  

5.4 กรณีท่ีบริษัทใชขอมูลสวนบุคคลของทานโดยขอความยินยอมจากทาน บริษัทจะประมวลผลขอมลูสวนบุคคลดังกลาว

จนกวาทานจะแจงขอยกเลกิความยินยอมและจะดําเนินการตามคําขอของทานเสร็จสิ้นแลว อยางไรก็ดี บริษัทจะยังเก็บขอมลู

สวนบุคคลของทานเทาท่ีจําเปนสําหรับบันทึกเปนประวัติวาทานเคยยกเลิกความยินยอม เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอคําขอ

ของทานในอนาคตได  

6. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหบุคคลอ่ืน 

6.1 บริษัทเปดเผยและแบงปนขอมูลสวนบุคคลของทานกับ 

(1) บุคคลและนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมไดเปนบริษัทในกลุมของบริษัท (“บุคคลอ่ืน”) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมและ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวในนโยบายความเปนสวนตัวนี้ เชน ผูแทนจําหนาย ผูใหบริการดานการขนสง (เชน 

ไปรษณีย) ผูใหบริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เชน ธนาคาร บริษัทรับชําระเงินแทน) ผูใหบริการทางดานเทคโนโลยี 

(เชน ระบบคลาวด ระบบบล็อคเชน บริการสงเอสเอ็มเอส) บริการ data analytics) ผูใหบริการจัดทําโปรแกรมและระบบไอ

ทีตาง ๆ ผูตรวจสอบ บริษัทประกัน ท่ีปรึกษา หนวยงานของรัฐ (เชน กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน) และบุคคลอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใหเราสามารถดําเนินธุรกิจและใหบริการแกทาน รวมถึงดําเนินการใด ๆ 

ตามวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวในนโยบายความเปนสวนตัวนี ้

6.2 บริษัทจะกําหนดใหผูท่ีไดรับขอมูลจากบริษัทมมีาตรการปกปองขอมูลของทานอยางเหมาะสมและประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลดังกลาวเทาท่ีจําเปนเทานั้น และดําเนินการเพ่ือปองกันไมใหใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิ

ชอบ  

7. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ 

7.1 บริษัทอาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอ่ืนในตางประเทศในกรณีท่ีจําเปนเพ่ือการ

ปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงทานเปนคูสญัญา หรือเปนการกระทําตามสัญญาระหวางบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน

ของทานหรือเพ่ือใชในการดําเนินการตามคําขอของทานกอนเขาทําสัญญา หรือเพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย 

หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเปนการจําเปนเพ่ือดําเนินภารกจิเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ี

สําคัญ  

7.2 บริษัทอาจเก็บขอมลูของทานบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรหรือคลาวดท่ีใหบริการโดยบุคคลอ่ืน และอาจใชโปรแกรมหรือ

แอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการใหบริการซอฟทแวรสาํเร็จรูป และรูปแบบของการใหบริการแพลตฟอรม
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สําเร็จรูปในการประมวลผลขอมลูสวนบุคคลของทาน แตจะไมอนุญาตใหบุคคลท่ีไมเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมลูสวนบุคคล

ไดและจะกําหนดใหบุคคลอ่ืนเหลานั้นตองมีมาตรการคุมครองความมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม  

7.3 ในกรณีท่ีมีการสงขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคและใช

มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือทําใหมั่นใจไดวาขอมูลสวนบุคคลของทานจะไดรับการคุมครองและทานสามารถใชสิทธิท่ีเกี่ยวของ

กับขอ มูลสวนบุคคลของทานไดตามกฎหมาย รวมถึงจะกําหนดใหผูท่ีไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของทานอยาง

เหมาะสมและประมวลผลขอมลูสวนบุคคลดังกลาวเทาท่ีจําเปนเทานั้น และดําเนนิการเพ่ือปองกันไมใหบุคคลอ่ืนใชหรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมชิอบ  

8. มาตรการความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล 

8.1 ความปลอดภัยของขอมลูสวนบุคคลของทานเปนสิ่งสําคัญสําหรับบริษัท และบริษัทไดนํามาตรฐานความปลอดภัยทาง

เทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใชเพ่ือปกปองขอมูลสวนบุคคลจากการสูญหาย การเขาถึงการใชหรือการเปดเผยโดย

ไมไดรับอนุญาต การใชงานในทางท่ีผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทําลายโดยใชเทคโนโลยีและขัน้ตอนการรักษา

ความปลอดภัย เชน การเขารหัสและการจํากัดการเขาถึง เพ่ือใหมั่นใจวาบุคคลท่ีไดรับอนุญาตเทานั้นท่ีเขาถึงขอมลูสวน

บุคคลของทานและบุคคลเหลานีไ้ดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับความสําคัญของการปกปองขอมูลสวนบุคคล 

8.2 บริษทจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข เปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลจากผูท่ีไมมสีิทธหิรือหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับขอมลูสวนบุคคลนัน้ และจะจัดใหมีการทบทวนมาตรการดังกลาว

เมื่อมีความจําเปนหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม  

9. สิทธิเกี่ยวกับขอมลูสวนบุคคลของทาน 

9.1 ทานมีสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล สรุปดังนี ้

(1) ถอนความยินยอมท่ีทานไดใหไวกับบริษัทในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน 

(2) ขอดูและคัดลอกขอมลูสวนบุคคลของทาน หรือขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลของทาน 

(3) สงหรือโอนขอมลูสวนบุคคลท่ีอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนดไปยังผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลอ่ืน 

(4) คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเกีย่วกับทาน  

(5) ลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนของทานได (anonymization) 

(6) ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทาน 

(7) แกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  
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(8) รองเรียนตอคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ีบริษัทหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังลูกจาง

หรือผูรับจางของหรือผูประมวลผลขอมลูสวนบุคคลฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบุคคล 

ท้ังนี้ บริษัทจะพิจารณาและแจงผลการพิจารณาตามคํารองขอใชสิทธิของทานโดยเร็วภายใน 30 วันนับแตวันท่ีบริษัทไดรับคํา

รองขอดังกลาว และสิทธิตามท่ีกลาวมาขางตนเปนไปตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด 

9.2 ทานสามารถใชสิทธิตามกฎหมาย โดยจะเร่ิมใชสิทธิไดเมื่อกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบุคคล มีผลใชบังคับกับผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล 

10. ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด 

สถานท่ีติดตอ : 1339 ถนน ประชาราษฎร สาย 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

ชองทางการติดตอ : 02-587-0198 – 200 

Email : dpo@paco-group.com 
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