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นโยบายและระเบียบปฏิบัตกิารคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  คู่ค้า  หรือผู้มาตดิต่องาน 

 

วตัถุประสงค์ เพ่ือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  คู่คา้  ผูม้าติดต่องาน  หรือ บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดรั้บการเกบ็  

รักษาอยา่งถูกตอ้ง  ปลอดภยั  และใชง้านโดยสุจริต  และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.

2562  บริษทัฯจึงกาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  ดงัต่อไปน้ี 

 

1. คาํจํากัดความและขอบเขตของข้อมูล 

 

1.1 ลูกคา้ (Customer)  หมายถึง  บุคคลทัว่ไปท่ีซ้ือสินคา้  หรือใชบ้ริการของบริษทัฯ 

1.2 คู่คา้ (Supplier)  หมายถึง  บริษทั/หา้งร้าน/บุคคล  ท่ีซ้ือ  ขายสินคา้  หรือบริการใหก้บับริษทั 

1.3 ผูม้าติดต่องาน (Visitor)  หมายถึง  บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่องาน  มาเยีย่มชม  หรือมาตรวจสอบใด ๆ กบั

บริษทัท่ีนอกเหนือจากการซ้ือ-ขายสินคา้บริการ 

1.4 ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  คู่คา้  ผูม้าติดต่องาน  ท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามนโยบายน้ี  คือ 

1.4.1 ช่ือลูกคา้  ช่ือกรรมการ  หรือช่ือ นามสกลุผูติ้ดต่องานรายบุคคล 

1.4.2 ท่ีอยู ่ ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 

1.4.3 หมายเลขโทรศพัท ์ อีเมล ์  ID.Line  นามบตัร 

1.4.4 ทะเบียนรถ(สาํหรับกรณีผูม้าติดต่องาน) 

1.4.5 เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน 

1.4.6 รายการ  และราคาสินคา้ท่ีซ้ือหรือขาย 

1.4.7 แหล่งผลิต  หรือแหล่งส่งต่อของสินคา้หรือบริการ 

1.4.8 ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนใดท่ีผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 

 

2. นโยบายการเก็บ  รักษา  ใช้  ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  คู่ค้าหรือผู้มาตดิต่องาน 

 

2.1 บริษทัฯ ใหค้วามเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกคา้  คู่คา้และผูม้าติดต่องานอยา่งสูงสุด 
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2.2 บริษทัฯ จะขอขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจาํเป็นในการทาํธุรกิจร่วมกนั  หรือตามท่ีกฎหมาย  หรือตามท่ีองคก์ร  

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดเท่านั้น 

2.3 บริษทัฯ จะจดัใหมี้การเกบ็รักษาขอ้มูลอยา่งรัดกุม  ปกปิด  และเป็นความลบั 

2.4 บริษทัฯ  กาํหนดหนา้ท่ีของผูเ้กบ็ขอ้มูล  ผูค้วบคุมขอ้มูล  ผูป้ระมวลผลขอ้มูล  ผูรั้กษา  ผูใ้ช ้ ผูอ้นุมติัการใช ้ 

รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบ  การเขา้ถึง  อยา่งชดัเจน  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลเหล่านั้นไดรั้บการเกบ็รักษาเป็น

ความลบั  ปลอดภยั  และใชง้านโดยสุจริต 

2.5 ลูกคา้  คู่คา้หรือผูม้าติดต่องาน  ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล  มีสิทธิในการขอดู  ตรวจสอบ  เขา้ถึงขอ้มูลนั้นไดท้นัที

ตลอดเวลาท่ีมีการเกบ็รักษา  รวมถึงมีหนา้ท่ีแจง้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคล  

หรือนาํส่งขอ้มูลในกรณีท่ีบริษทัฯ  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร้องขอเพิ่มเติม 

2.6 ลูกคา้  คู่คา้  หรือผูม้าติดต่องาน  ท่ีเป็นชาวต่างชาติ  ใหเ้กบ็  รักษา   และใชข้อ้มูลเช่นเดียวกบัคนไทย 

2.7 ในกรณีบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก  หรือหน่วยงานราชการ  ตอ้งการขอ้มูลของลูกคา้  คู่คา้  หรือ

ผูม้าติดต่องาน  ใหมี้หมายศาลหรือหนงัสือราชการท่ีเก่ียวขอ้งมาแสดงต่อผูค้วบคุมขอ้มูลพิจารณาอนุมติัก่อน

ทุกคร้ัง 

2.8 การส่งขอ้มูลของลูกคา้  คู่คา้  หรือผูม้าติดต่องานใหห้น่วยงานราชการตามรอบปกติหรือตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดเช่น  ส่งใหส้รรพากร  ใหส่้งเป็นความลบัไดต้ามปกติและบนัทึกการส่งไวเ้พ่ือการตรวจสอบ 

2.9 กรณีท่ีหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เช่นผูต้รวจสอบบญัชี  ผูต้รวจสอบ

ระบบคุณภาพ  ผูต้รวจสอบระบบบริหารงานบุคคล  ผูต้รวจสอบระบบความปลอดภยั  ใหแ้สดงเป็นความลบั

ไดต้ามปกติและบนัทึกการตรวจสอบไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐาน 

2.10 การส่งขอ้มูลของลูกคา้  คู่คา้  ผูม้าติดต่องานไปยงัต่างประเทศ  ใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูก้ระทาํ

การแทนผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูอ้นุมติัและดาํเนินการตามท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

2.11 การเกบ็รักษา  การใช ้ การตรวจสอบ  ทบทวน  อนุมติั  หรือดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

นโยบายน้ี  ใหท้าํเป็นความลบั  เท่าท่ีจาํเป็นโดยหลกัสุจริต  และใหถื้อวา่ขอ้มูลลบัส่วนบุคคลน้ีเป็นขอ้มูลลบั

ในระดบัสูงสุด 

2.12 ขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ท่ีบริษทัเกบ็ไวต้ามนโยบายน้ี  ถือวา่เป็นขอ้มูลสาํคญัในทางธุรกิจ  บริษทัฯจะเกบ็

รักษาเสมือนหน่ึงเป็นทรัพยสิ์น  ขอ้มูลของบริษทัฯเอง  ผูใ้ดละเมิด  ทาํลาย  ทาํใหเ้สียหาย  หรือนาํไปใช้

ประโยชน์ส่วนตวั  บริษทัฯจะลงโทษถึงขั้นสูงสุดและหรือดาํเนินคดีถึงท่ีสุด  รวมถึงตอ้งชดใชค้วามเสียหาย

ท่ีเกิดข้ึนเตม็จาํนวนตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

3. ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือใหก้ารเกบ็รักษา  การใช ้ การควบคุม  การตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคล  เป็นไปตามนโยบายและขอ้กาํหนด

ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทัจึงกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี   
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ผู้จัดการทัว่ไป  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูก้ระทาํการแทนผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบการเกบ็รวบรวม  ใช ้ เปิดเผย ขอ้มูลส่วน

บุคคลของลูกคา้ คู่คา้  หรือผูม้าติดต่องานวา่เป็นไปตามนโยบายและขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) จดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม  เพ่ือป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง  การใช ้ 

เปล่ียนแปลง  แกไ้ข  หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  คู่คา้  หรือผูม้าติดต่องานโดยปราศจากอาํนาจ

หรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

(3) ทบทวนมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทุกๆ1ปี หรือเม่ือมีความจาํเป็น  หรือเม่ือเทคโนโลยเีปล่ียนแปลง

ไป  เพ่ือความเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพของมาตรการดงักล่าว 

(4) จดัใหมี้ระบบการตรวจสอบเพ่ือดาํเนินการลบ  หรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  คู่คา้  หรือผูม้าติดต่อ

งานเม่ือพน้กาํหนดระยะเวลาการเกบ็รักษา  หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจาํเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  หรือตามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ  หรือท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้

ถอนความยนิยอม 

(5) แจง้เหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ  และแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลทราบพร้อมทั้งสั่งการใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลหาแนวทางแกไ้ข 

(6) จดัใหมี้บนัทึกรายการเช่นขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  คู่คา้  หรือผูม้าติดต่องาน ท่ีมีการเกบ็รวบรวม  

วตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  ระยะเวลาในการเกบ็รักษา  สิทธิและ

วธีิการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลรวมทั้งเง่ือนไขเก่ียวกบับุคคลท่ีมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล  โดยจดัทาํเป็น

หนงัสือหรือระบบอิเลก็ทรอนิคส์กไ็ด ้

(7) เป็นผูอ้นุมติัการเกบ็รวบรวม  ใช ้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  หรือการส่ง  โอนขอ้มูลของลูกคา้  คู่คา้  หรือผูม้า

ติดต่องานไปยงับุคคลภายนอก  หน่วยงานภายนอกหรือต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะทาํงาน(ผู้จัดการแต่ละฝ่าย/แผนก)  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด/ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด/ผู้จัดการแผนกadminขาย   มีหนา้ท่ีรวบรวม  

เกบ็รักษา  และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  จดัทาํรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ไว ้ เช่นช่ือลูกคา้  

ท่ีตั้ง  เบอร์โทรศพัท ์ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  ช่ือบุคคลท่ีประสานงานดว้ย  อีเมล ์ ID.Line  ชนิดของสินคา้

หรือบริการท่ีมีการติดต่อซ้ือขาย  สเปคของลูกคา้แต่ละราย  หมายเลขบญัชีธนาคาร  ราคาซ้ือขาย  แผนท่ีตั้ง  

เง่ือนไขการชาํระเงิน เป็นตน้ และพร้อมรับการตรวจสอบ  หรือนาํส่งใหห้น่วยงานท่ีกฎหมายกาํหนด 

(2) ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ   มีหนา้ท่ีรวบรวม  เกบ็รักษา  และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคู่คา้(Supplier) จดัทาํรายงาน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคู่คา้ไว ้ เช่นช่ือคู่คา้  ท่ีตั้ง  เบอร์โทรศพัท ์ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  ช่ือบุคคลท่ี

ประสานงานดว้ย  อีเมล ์ ID.Line  ชนิดของสินคา้หรือบริการท่ีมีการติดต่อซ้ือขาย  หมายเลขบญัชีธนาคาร  
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ราคาซ้ือขาย  แผนท่ีตั้ง  ภพ.20  หนงัสือจดทะเบียนการคา้  เง่ือนไขการชาํระเงิน เป็นตน้  และพร้อมรับการ

ตรวจสอบ  หรือนาํส่งใหห้น่วยงานท่ีกฎหมายกาํหนด 

(3) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ผู้จัดการแผนกบัญชี/ผู้จัดการแผนกการเงนิ   มีหนา้ท่ีรวบรวม  เกบ็รักษา  และ

ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้/คู่คา้  จดัทาํรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้/คู่คา้ไว ้ เช่นใบแจง้หน้ี  

ใบเสร็จรับเงิน  หมายเลขบญัชีธนาคาร  รายรับ  รายจ่าย  การโอนเงิน  เอกสารทางบญัชี  เบอร์โทรศพัท ์ เลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษี  หรือเอกสารการเงินอ่ืนๆของลูกคา้/คู่คา้ เง่ือนไขการชาํระเงิน  และพร้อมรับการ

ตรวจสอบ  หรือนาํส่งใหห้น่วยงานท่ีกฎหมายกาํหนด 

(4) ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง/ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า/ผู้จดัการแผนกจัดส่ง   มีหนา้ท่ีรวบรวม  เกบ็

รักษา  และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้/คู่คา้  จดัทาํรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้/คู่คา้ไว ้ เช่น  

เอกสารการส่งสินคา้  แผนท่ีในการส่งสินคา้  ช่ือบุคคลท่ีประสานงานดว้ย  เบอร์โทรศพัท ์เป็นตน้  และ

พร้อมรับการตรวจสอบ  หรือนาํส่งใหห้น่วยงานท่ีกฎหมายกาํหนด 

(5) ผู้จัดการแผนกซ่อมบํารุง   มีหนา้ท่ีรวบรวม  เกบ็รักษา  และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูม้าซ่อม/สร้างหรือ

ใหบ้ริการในงานซ่อมบาํรุง  จดัทาํรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลไว ้ เช่น  ช่ือผูม้าซ่อม/สร้าง/ใหบ้ริการ  เบอร์

โทรศพัท ์ ช่ือบุคคลท่ีประสานงานดว้ย  ประเภท  ลกัษณะงานท่ีมาซ่อม/สร้าง/ใหบ้ริการ  เป็นตน้  และพร้อม

รับการตรวจสอบ  หรือนาํส่งใหห้น่วยงานท่ีกฎหมายกาํหนด 

(6) ผู้จัดการแผนกบุคคล  มีหนา้ท่ีรวบรวม  เกบ็รักษา  และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน  พยาบาล  บริษทัท่ี

ตรวจสุขภาพก่อนเร่ิมงานและตรวจสุขภาพประจาํปี  สถาบนัจดัฝึกอบรมหรือผูม้าติดต่องานกบัแผนกบุคคล  

จดัทาํรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลไว ้ เช่นขอ้มูลผูม้าสมคัรงาน  ขอ้มูลพนกังาน  ช่ือผูม้าติดต่อ  เบอร์โทรศพัท ์ 

ประเภท  ลกัษณะงานท่ีเขา้มาใหบ้ริการ  เป็นตน้  และพร้อมรับการตรวจสอบ  หรือนาํส่งใหห้น่วยงานท่ี

กฎหมายกาํหนด 

(7) หน่วยงานความปลอดภัย   มีหนา้ท่ีรวบรวม  เกบ็รักษา  ตรวจสอบการทาํงานของร.ป.ภ.  และใชข้อ้มูลส่วน

บุคคลของVisitor/ผูม้าติดต่องานกบับริษทั  จดัทาํรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลไว ้ เช่นช่ือผูม้าติดต่อ  ทะเบียนรถ  

วนัเวลาท่ีเขา้และออก  วตัถุประสงคใ์นการเขา้มาภายในบริษทั  และพร้อมรับการตรวจสอบ  หรือนาํส่งให้

หน่วยงานท่ีกฎหมายกาํหนด 

(8) ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/ผู้จัดการแผนกQA/ผู้จัดการแผนกRD   มีหนา้ท่ีรวบรวม  เกบ็รักษา  และใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูร้้องเรียน/ลูกคา้  จดัทาํรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลไว ้ เช่นช่ือผูร้้องเรียนผลิตภณัฑ ์ ท่ีอยู ่ 

รายละเอียดท่ีร้องเรียน  ช่ือสูตร/ผลิตภณัฑท่ี์คิดคน้ใหม่  รายละเอียดและผลการทดลอง  ช่ือบุคคลท่ี

ประสานงานดว้ยของบริษทัลูกคา้  สเปคของลูกคา้แต่ละราย  เป็นตน้  และพร้อมรับการตรวจสอบ  หรือ

นาํส่งใหห้น่วยงานท่ีกฎหมายกาํหนด 

(9) ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการแผนกบรรจุ/ผู้จัดการแผนกวัตถุดบิ/ผู้จัดการแผนกเตรียมนํา้ปลา/ผู้จัดการแผนก

adminวตัถุดบิ   มีหนา้ท่ีรวบรวม  เกบ็รักษา  และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้/คู่คา้(Supplier)/ผูม้าติดต่อ
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งานกบัแผนกตนเอง  จดัทาํรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลไว ้ เช่นช่ือผูม้าติดต่องานกบัแผนกตนเอง  เบอร์

โทรศพัท ์ ลกัษณะ/ประเภทงานท่ีเขา้มาใหบ้ริการ  สูตรการผลิต  สเปคของลูกคา้แต่ละราย  เป็นตน้  และ

พร้อมรับการตรวจสอบ  หรือนาํส่งใหห้น่วยงานท่ีกฎหมายกาํหนด   
 

4. การใช้และการเปล่ียนแปลงข้อมูล 

เพ่ือใหก้ารเกบ็รักษา  การใช ้ การรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  คู่คา้  ผูม้าติดต่องาน  เป็นไปตามนโยบายและ

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยผูจ้ดัการ  พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

4.1 ช้ีแจงเหตุผลความจาํเป็นใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบถึงนโยบายฉบบัน้ี  รวมถึงช้ีแจงสิทธิและหนา้ท่ีของเจา้ของ

ขอ้มูลตามนโยบายน้ี 

4.2 ใหใ้ชข้อ้มูลดว้ยความสุจริต  เป็นความลบั  เท่าท่ีจาํเป็น  ตามงานท่ีเก่ียวขอ้ง  หากมีการเปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม  

ตดัออก  หรือตอ้งการขอ้มูลอ่ืนใดเพ่ิมเติม  ใหแ้จง้ผูค้วบคุมขอ้มูลหรือผูก้ระทาํการแทนผูค้วบคุมขอ้มูลเพ่ือ

จดัใหห้รือปรับใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนั  หา้มไม่ใหก้ระทาํการใดๆเองโดยพลการหรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

4.3 ในกรณีท่ีพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้  คู่คา้  หรือผูม้าติดต่องานมีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่ง  เปล่ียนคนหรือ

ลาออก   ใหแ้จง้เจา้ของขอ้มูลทราบโดยเร็ว  เพ่ือป้องกนัการแอบอา้ง  หรือนาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชน์

ส่วนตวั  หรือเพ่ือป้องกนัการเปิดเผย  ละเมิด  อนัอาจจะทาํใหเ้จา้ของขอ้มูลเสียหาย 

4.4 บนัทึกการใช ้ การเกบ็รักษาไวเ้พ่ือการตรวจสอบ  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ีหรือตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 

5. การเข้าถึง  การตรวจสอบ  และการแจ้งเพิม่เติม  ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  คู่ค้า  หรือของผู้มาติดต่องาน 

 

ลูกคา้  คู่คา้  ผูม้าติดต่องานท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทั  เกบ็  รักษาไว ้มีสิทธิและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 

5.1 มีสิทธิขอตรวจสอบการเกบ็รักษา  การใชข้อ้มูลของตนเองไดทุ้กวนัในเวลาทาํการปกติของบริษทั  โดยแจง้

ความประสงคไ์ดท่ี้ผูจ้ดัการแผนกท่ีติดต่องานดว้ย  เพ่ือประสานงานกบัผูค้วบคุมขอ้มูลให ้

5.2 มีสิทธิขอรับการรับรอง  หรือขอใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะของตนเองเท่านั้น  โดยแจง้ความประสงคต่์อ

ผูจ้ดัการแผนกท่ีติดต่องานดว้ย เพ่ือประสานงานกบัผูค้วบคุมขอ้มูลให ้

5.3 มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบในเร่ืองการเกบ็รวบรวม  ใช ้ เปิดเผยขอ้มูล วา่เป็นไปตามวตัถุประสงค์

เร่ืองใด  มีระยะเวลาในการเกบ็เท่าใด 

5.4 มีสิทธิขอใหบ้ริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนได ้

5.5 มีสิทธิคดัคา้นการเกบ็รวบรวม  ใช ้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.6 มีสิทธิระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของตนเองได ้
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5.7 มีสิทธิในการขอใหล้บ  หรือทาํลายขอ้มูลท่ีหมดความจาํเป็นในการจดัเกบ็ 

5.8 มีสิทธิในการถอนความยนิยอมได ้โดยประสานงานกบัแผนกท่ีติดต่องานดว้ย ในเวลาทาํการปกติของบริษทั  

5.9 มีหนา้ท่ีจดัส่งเอกสาร  หรือขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆท่ีบริษทัร้องขอภายในเวลาท่ีบริษทักาํหนด 

5.10 มีหนา้ท่ีแจง้ขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ  ท่ีมีการเปล่ียนแปลง  เช่นการเปล่ียนช่ือ  นามสกลุ  เปล่ียนเบอร์โทรศพัท ์ 

เปล่ียนบญัชีธนาคาร  เปล่ียนช่ือผูติ้ดต่องาน  การยา้ยท่ีอยู ่ ใหแ้จง้บริษทัทราบโดยเร็วหรือภายในเดือนท่ีมี

การเปล่ียนแปลงนั้น  เพ่ือใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั 

5.11 มีหนา้ท่ีแจง้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีนยัยะสาํคญั  ท่ีมีผลต่อสุขภาพ  ความปลอดภยัต่อชีวิต  ทรัพยสิ์น  หรือต่อ

ความสงบเรียบร้อยในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั  เช่น อาการป่วยติดเช้ือ  โรคระบาด  โรคทางจิตเวช  ยาเสพ

ติด  การก่อประวติัอาชญากรรม  หรือการทาํผดิกฎหมายใดๆ  ใหผู้จ้ดัการท่ีติดต่องานดว้ยทราบทนัที  และ

เป็นความลบั  เพ่ือจดัการแกไ้ข  ป้องกนั  ช่วยเหลือไดท้นัเหตุการณ์ 

 

6. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของของลูกคา้ คู่คา้ เพ่ือใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์แจง้ไวเ้ป็นระยะเวลา

เท่าท่ียงัดาํเนินธุรกิจเก่ียวขอ้งกนัอยู ่ ส่วนกรณีผูม้าติดต่องานบริษทัฯจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลไวเ้ป็นระยะเวลา1ปี  เม่ือพน้

กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ บริษทัฯจะลบ ทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลออกจากฐานขอ้มูลของบริษทั 

 

7. บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัตินีห้รือละเมดิสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า  คู่ค้า  หรือผู้มาตดิต่องาน 

 

7.1 พนกังานผูใ้ดเปิดเผย  ใช ้ ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  คู่คา้  หรือของผูม้าติดต่องาน  โดยไม่ไดรั้บ

อนุมติัจากบริษทั  ถือวา่ผูน้ั้นทุจริตต่อหนา้ท่ี  จงใจทาํใหบ้ริษทัเสียหาย  ถือวา่เป็นความผิดร้ายแรง  บริษทัฯ

จะลงโทษถึงขั้นเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด 

7.2 พนกังานท่ีบริษทัฯมอบหมายใหมี้หนา้ท่ีเกบ็  รักษา  ใช ้ ตรวจสอบขอ้มูล  ถือเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงหากกระทาํความผดิเสียเอง  จะถูกพิจารณาลงโทษในอตัราท่ีสูงกวา่พนกังานทัว่ไป 

7.3 พนกังานผูใ้ด  ละเมิด  ไม่ปฏิบติัตามนโยบาย  ระเบียบปฏิบติัน้ีหากเกิดความเสียหายใด ๆ พนกังานผูน้ั้นตอ้ง

ชดใชค้วามเสียหายดว้ยตนเองเตม็จาํนวนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

7.4 พนกังานหรือบุคคลใด  นาํขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  คู่คา้  หรือผูม้าติดต่องาน  ท่ีบริษทัฯเกบ็  รักษา  ไวน้ี้

ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั  หรือใหผู้อ่ื้นไปใชต่้อโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากบริษทัฯ  ถือวา่เป็นการกระทาํ

ความผดิร้ายแรงมีโทษถึงขั้นเลิกจา้งทนัทีโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ อีกทั้งบริษทัจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

หรือดาํเนินคดีถึงท่ีสุดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บริษทัฯ จึงขอใหพ้นกังานทุกคนศึกษาและปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัขา้งตน้น้ีอยา่งเคร่งครัด  เพ่ือให้

ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  คู่คา้  ผูม้าติดต่องาน  มีการเกบ็  รักษา  และใชข้อ้มูลอยา่งปลอดภยัตลอดเวลาท่ีดาํเนินธุรกิจ

ร่วมกนั 

8. ช่องทางตดิต่อ 

ในกรณีท่ีลูกคา้  คู่คา้  ผูม้าติดต่องานมีขอ้สงสัย  ขอ้เสนอแนะ  ขอ้ร้องเรียน  หรือขอ้ติชม  เก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ี  

ท่านสามารถติดต่อไดท่ี้   

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทั นํ้าปลาพิไชย จาํกดั 

เลขท่ี 129 ถนนบางแสนล่าง  ต.แสนสุข  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 20130 

เบอร์โทรศพัท ์038-391531-4  เบอร์แฟกซ์ 038-391530  อีเมล ์info@pfs.co.th 

 

นโยบายและระเบียบปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  คู่คา้  ผูม้าติดต่องานฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ ณ วนัท่ี 1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  

 

      ลงช่ือ ............................................................... 

                        (นายพนัธ์ชนะ  รัตนประสิทธ์ิ) 

                  กรรมการผูจ้ดัการ 


