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Privacy Notices 
ฝ่ายขาย ส่วนงานธุรการ 

 บริษัทมีนโยบายรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่บนหลักความชอบด้วยกฎหมาย อันมี
ฐานรองรับ โดยเจาะจงและยึดวตัถุประสงค์อย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ในส่วนวตัถุประสงค์ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
รวบรวม และระยะเวลาท่ีเรียกเก็บของเอกสารแต่ละชุด มีดงัน้ี 

1.  เอกสารเกีย่วกบังานด้าน “ใบเสนอราคา” 
 1.1  ข้อมูลท่ีรวบรวม ได้แก่ 
  ช่ือ-นามสกุล,  ท่ีอยู่,  หมายเลขโทรศพัท,์  ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ Email, 
Line, Fax และอ่ืนๆ 
 1.2  วัตถุประสงค์ อา้งตามฐานดงัน้ี 
  ฐานสัญญา 
  -   เพื่อใชใ้นการจดัท าใบเสนอราคาใหก้บัลูกคา้ 
 1.3 ระยะเวลาในการจัดเกบ็รวบรวม 
  - เก็บเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัออกเอกสาร  

2.  เอกสารเกีย่วกบังานด้าน “ใบส่ังซ้ือสินค้า” 
 2.1 ข้อมูลท่ีรวบรวม ได้แก่ 
  ช่ือ-นามสกุล,  ท่ีอยู่,  หมายเลขโทรศพัท,์  ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ Email, 
Line, Fax และอ่ืนๆ 
 2.2 วัตถุประสงค์ อา้งตามฐานดงัน้ี 
  ฐานสัญญา 
  - เพื่อใชใ้นการยนืยนัค าสั่งซ้ือสินคา้กบัลูกคา้ 
 2.3 ระยะเวลาในการจัดเกบ็รวบรวม 
  - เก็บเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัออกเอกสาร  

3.  เอกสารเกีย่วกบังานด้าน “ใบยืมสินค้าช่ัวคราว” 
 3.1  ข้อมูลท่ีรวบรวม ได้แก่ 
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  ช่ือ-นามสกุล,  ท่ีอยู่,  หมายเลขโทรศพัท,์  ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ Email, 
Line, Fax และอ่ืนๆ 
 3.2  วัตถุประสงค์ อา้งตามฐานดงัน้ี 
  ฐานสัญญา 
  -   เพื่อยนืยนัการยมืสินคา้กบัลูกคา้ 
 3.3 ระยะเวลาในการจัดเกบ็รวบรวม 
  - เก็บเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัออกเอกสาร  

4.  เอกสารเกีย่วกบังานด้าน “ ใบส่ังซ้ือ/ผลติสินค้า ” 
 4.1  ข้อมูลท่ีรวบรวม ได้แก่ 
  ช่ือ-นามสกุล,  ท่ีอยู่,  หมายเลขโทรศพัท,์  ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ Email, 
Line, Fax และอ่ืนๆ 
 4.2  วัตถุประสงค์ อา้งตามฐานดงัน้ี 
  ฐานสัญญา 
  -   เพื่อใชใ้นการยนืยนัค าสั่งซ้ือสินคา้กบัผูผ้ลิต 
 4.3 ระยะเวลาในการจัดเกบ็รวบรวม 
  - เก็บเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัออกเอกสาร  

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะตอ้งใหข้อ้มูลโดยปฏิบติัตามกฎหมาย หรือสัญญาดงัน้ี 
 1.   การปฏิบติัตามกฎหมาย อนัไดแ้ก่ 
  1.1  พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หากไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคล จะเป็นการไม่
ปฏิบติัตามกฎหมายอนัอาจตอ้งโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 2. การปฏิบติัตามสัญญา  
  2.1  สัญญาจา้งแรงงาน 
  2.2  สัญญาหุน้ส่วนบริษทั 
  2.3  สัญญากูย้มื 
  2.4  สัญญาจา้งท าของ 

 ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
    -  ไม่สามารถเขา้ท าสัญญาได ้
    -  ไม่สามารถช าระหน้ีหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้สัญญาได ้
    -  ไม่สามารถปฏิบติัตามค าขอก่อนเกิดสัญญาได ้เช่น ไม่สามารถจดัท าใบเสนอราคา ไม่
สามารถด าเนินการเร่ืองการวางมดัจ า ไม่สามารถตรวจสอบราคา หรือไม่สามารถออกเอกสารอ่ืนได ้
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 3. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีขอ้มูลอาจถูกเปิดเผย 
  บริษทั ยึดถือนโยบายไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ เวน้
แต่มีกฎหมายก าหนดใหส่้งขอ้มูลหรือไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
  ส าหรับประเภทธุรกิจท่ีบริษทั จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
  1)   ขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร 
  2)   บริหารและสนบัสนุน 
  3)   บริหารราชการ การป้องกนัประเทศ และการประกนัสังคมภาคบงัคบั 
  4)   การศึกษา 
  5)   สุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 
  6)   ศิลปะ ความบนัเทิง และนนัทนาการ 
  7)   การบริการ 

 สิทธิของเจ้าของข้อมูล   
 บริษทัขอแจง้ใหท้ราบวา่ สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตก้ฎหมายก าหนด มีดงัต่อไปน้ี 
      ก) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเม่ือใดก็ได้ โดยจะตอ้งถอนความยินยอมได้
ง่ายเช่นเดียวกบัการให้ความยินยอม เวน้แต่มีขอ้จ ากดัสิทธิในการถอนความยนิยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ี
ให้ประโยชน์แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี การถอนความยินยอมยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม 
ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยินยอมไปแลว้โดยชอบตามท่ีก าหนด
ไวใ้นหมวดน้ี 

      ข) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกีย่วกับตน ซ่ึงอยู่
ในความรับผิดชอบของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว
ท่ีตนไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

      ค) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลได้ ในกรณีท่ีผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลไดท้ าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือ
ใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิ ดงัต่อไปน้ี 
          (1)  ขอให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั 
         (2)  ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลใน
รูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้ 

        ง) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
เกีย่วกบัตนเม่ือใดกไ็ด้ ดงัต่อไปน้ี 
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             (1)  กรณีท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมไดโ้ดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยนิยอมตาม
มาตรา 24 (4) หรือ (5) เวน้แต่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลพิสูจน์ไดว้า่ 
                    (ก)  การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลได้
แสดงใหเ้ห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีส าคญัยิง่กวา่ 
                   (ข)  การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 
              (2)  กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกับ
การตลาดแบบตรง 
              (3)  กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกับการ
ศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ เวน้แต่เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

     จ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบหรือท าลาย หรือ
ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
         (1)  เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
         (2)  เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลและผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลไม่มีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลนั้นไดต่้อไป 
        (3)  เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
มาตรา 32 (1) และผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธค าขอตามมาตรา 32 (1) (ก) หรือ (ข) ได ้หรือเป็น
การคดัคา้นตามมาตรา 32 (2) 
        (4)  เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

     ฉ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
            (1)  เม่ือผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบตามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ร้องขอใหด้ าเนินการตามมาตรา 32 
            (2)  เม่ือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งลบหรือท าลายตามมาตรา 33 (4) แต่เจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคลขอใหร้ะงบัการใชแ้ทน 
           (3)  เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นตอ้งขอให้เก็บรักษาไวเ้พื่อใชใ้นการก่อตั้ง
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สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย 
           (4)  เม่ือผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา 32 (1) หรือตรวจสอบ
ตามมาตรา 32 (3) เพื่อปฏิเสธการคดัคา้นของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรา 32 วรรคสาม 

    ช) ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการให้ข้อมูลส่วน
บุคคลน้ันถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล                    
ไม่ด าเนินการตามค าร้องขอ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งบันทึกค าร้องขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
พร้อมดว้ยเหตุผลไวใ้นรายการบนัทึกกิจกรรมขอ้มูลส่วนบุคคล (Ropa) 

      ซ)  เจ้ าของข้อมูลส่วนบุคคลมี สิทธิ ร้องเรียน  ในกรณี ท่ีผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ                              
ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี 
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   ข้อมูลเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 คณะท างานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
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