นโยบายและระเบียบปฏิบัตกิ ารคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ า คู่ค้า หรื อผู้มาติดต่ องาน

เพื่อให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องาน หรื อ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้รับการเก็บ

วัตถุประสงค์

รักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานโดยสุ จริ ต และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
2562 บริ ษทั ฯจึงกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้

1. คําจํากัดความและขอบเขตของข้ อมูล
1.1 ลูกค้า (Customer) หมายถึง บุคคลทัว่ ไปที่ซ้ื อสิ นค้า หรื อใช้บริ การของบริ ษทั ฯ
1.2 คู่คา้ (Supplier) หมายถึง บริ ษทั /ห้างร้าน/บุคคล ที่ซ้ื อ ขายสิ นค้า หรื อบริ การให้กบั บริ ษทั
1.3 ผูม้ าติดต่องาน (Visitor) หมายถึง บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน มาเยีย่ มชม หรื อมาตรวจสอบใด ๆ กับ

บริ ษทั ที่นอกเหนือจากการซื้ อ-ขายสิ นค้าบริ การ
1.4 ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องาน ที่ได้รับการคุม้ ครองตามนโยบายนี้ คือ
1.4.1

ชื่อลูกค้า ชื่อกรรมการ หรื อชื่อ นามสกุลผูต้ ิดต่องานรายบุคคล

1.4.2

ที่อยู่ ทั้งที่เป็ นนิ ติบุคคลและบุคคลธรรมดา

1.4.3

หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์

1.4.4

ทะเบียนรถ(สําหรับกรณี ผมู ้ าติดต่องาน)

1.4.5

เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน

1.4.6

รายการ และราคาสิ นค้าที่ซ้ื อหรื อขาย

1.4.7

แหล่งผลิต หรื อแหล่งส่ งต่อของสิ นค้าหรื อบริ การ

1.4.8

ข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นใดที่ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลกําหนด

ID.Line

นามบัตร

2. นโยบายการเก็บ รักษา ใช้ ข้ อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ า คู่ค้าหรื อผู้มาติดต่ องาน
2.1 บริ ษทั ฯ ให้ความเคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ และผูม้ าติดต่องานอย่างสู งสุ ด
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2.2 บริ ษทั ฯ จะขอข้อมูลส่ วนบุคคลเท่าที่จาํ เป็ นในการทําธุ รกิจร่ วมกัน หรื อตามที่กฎหมาย หรื อตามที่องค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดเท่านั้น
2.3 บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างรัดกุม ปกปิ ด และเป็ นความลับ
2.4 บริ ษทั ฯ กําหนดหน้าที่ของผูเ้ ก็บข้อมูล ผูค้ วบคุมข้อมูล ผูป้ ระมวลผลข้อมูล ผูร้ ักษา ผูใ้ ช้ ผูอ้ นุมตั ิการใช้

รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบ การเข้าถึง อย่างชัดเจน เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นได้รับการเก็บรักษาเป็ น
ความลับ ปลอดภัย และใช้งานโดยสุ จริ ต
2.5 ลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ าติดต่องาน ที่เป็ นเจ้าของข้อมูล มีสิทธิ ในการขอดู ตรวจสอบ เข้าถึงข้อมูลนั้นได้ทน
ั ที

ตลอดเวลาที่มีการเก็บรักษา รวมถึงมีหน้าที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคล
หรื อนําส่ งข้อมูลในกรณี ที่บริ ษทั ฯ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอเพิ่มเติม
2.6 ลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ าติดต่องาน ที่เป็ นชาวต่างชาติ ให้เก็บ รักษา และใช้ขอ้ มูลเช่นเดียวกับคนไทย
2.7 ในกรณี บุคคลภายนอกหรื อหน่วยงานภายนอก หรื อหน่วยงานราชการ ต้องการข้อมูลของลูกค้า คู่คา้ หรื อ

ผูม้ าติดต่องาน ให้มีหมายศาลหรื อหนังสื อราชการที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อผูค้ วบคุมข้อมูลพิจารณาอนุมตั ิก่อน
ทุกครั้ง
2.8 การส่ งข้อมูลของลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ าติดต่องานให้หน่วยงานราชการตามรอบปกติหรื อตามที่กฎหมาย

กําหนดเช่น ส่ งให้สรรพากร ให้ส่งเป็ นความลับได้ตามปกติและบันทึกการส่ งไว้เพื่อการตรวจสอบ
2.9 กรณี ที่หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เช่นผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจสอบ

ระบบคุณภาพ ผูต้ รวจสอบระบบบริ หารงานบุคคล ผูต้ รวจสอบระบบความปลอดภัย ให้แสดงเป็ นความลับ
ได้ตามปกติและบันทึกการตรวจสอบไว้เพื่อเป็ นหลักฐาน
2.10 การส่ งข้อมูลของลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องานไปยังต่างประเทศ ให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูก้ ระทํา

การแทนผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นผูอ้ นุมตั ิและดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด
2.11 การเก็บรักษา การใช้ การตรวจสอบ ทบทวน อนุมตั ิ หรื อดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลตาม

นโยบายนี้ ให้ทาํ เป็ นความลับ เท่าที่จาํ เป็ นโดยหลักสุ จริ ต และให้ถือว่าข้อมูลลับส่ วนบุคคลนี้เป็ นข้อมูลลับ
ในระดับสู งสุ ด
2.12 ข้อมูลส่ วนบุคคลใด ๆ ที่บริ ษทั เก็บไว้ตามนโยบายนี้ ถือว่าเป็ นข้อมูลสําคัญในทางธุรกิจ บริ ษทั ฯจะเก็บ

รักษาเสมือนหนึ่ งเป็ นทรัพย์สิน ข้อมูลของบริ ษทั ฯเอง ผูใ้ ดละเมิด ทําลาย ทําให้เสี ยหาย หรื อนําไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว บริ ษทั ฯจะลงโทษถึงขั้นสู งสุ ดและหรื อดําเนินคดีถึงที่สุด รวมถึงต้องชดใช้ความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นเต็มจํานวนตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
3. ผู้ควบคุมข้ อมูลและผู้เกีย่ วข้ องกับข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อให้การเก็บรักษา การใช้ การควบคุม การตรวจสอบข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นไปตามนโยบายและข้อกําหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั จึงกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
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ผู้จัดการทัว่ ไป มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นผูก้ ระทําการแทนผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลในการตรวจสอบการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่ วน
บุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ าติดต่องานว่าเป็ นไปตามนโยบายและข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสู ญหาย การเข้าถึง การใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ าติดต่องานโดยปราศจากอํานาจ
หรื อโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(3) ทบทวนมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทุกๆ1ปี หรื อเมื่อมีความจําเป็ น หรื อเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อความเชื่อมัน่ ในประสิ ทธิภาพของมาตรการดังกล่าว
(4) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบ หรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ าติดต่อ
งานเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรื อที่ไม่เกี่ยวข้องหรื อเกินความจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อตามที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลร้องขอ หรื อที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้
ถอนความยินยอม
(5) แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลทราบ และแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลทราบพร้อมทั้งสั่งการให้ผปู ้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลหาแนวทางแก้ไข
(6) จัดให้มีบนั ทึกรายการเช่นข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ าติดต่องาน ที่มีการเก็บรวบรวม
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลแต่ละประเภท ระยะเวลาในการเก็บรักษา สิ ทธิ และ
วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลรวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล โดยจัดทําเป็ น
หนังสื อหรื อระบบอิเล็กทรอนิคส์กไ็ ด้
(7) เป็ นผูอ้ นุมตั ิการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อการส่ ง โอนข้อมูลของลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ า
ติดต่องานไปยังบุคคลภายนอก หน่วยงานภายนอกหรื อต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
คณะทํางาน(ผู้จัดการแต่ ละฝ่ าย/แผนก) มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ผู้จัดการฝ่ ายขายและการตลาด/ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด/ผู้จัดการแผนกadminขาย มีหน้าที่รวบรวม
เก็บรักษา และใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของลูกค้า จัดทํารายงานข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าไว้ เช่นชื่อลูกค้า
ที่ต้ งั เบอร์โทรศัพท์ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ชื่อบุคคลที่ประสานงานด้วย อีเมล์ ID.Line ชนิดของสิ นค้า
หรื อบริ การที่มีการติดต่อซื้ อขาย สเปคของลูกค้าแต่ละราย หมายเลขบัญชีธนาคาร ราคาซื้ อขาย แผนที่ต้ งั
เงื่อนไขการชําระเงิน เป็ นต้น และพร้อมรับการตรวจสอบ หรื อนําส่ งให้หน่วยงานที่กฎหมายกําหนด
(2) ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ มีหน้าที่รวบรวม เก็บรักษา และใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคู่คา้ (Supplier) จัดทํารายงาน
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคู่คา้ ไว้ เช่นชื่อคู่คา้ ที่ต้ งั เบอร์ โทรศัพท์ เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ชื่อบุคคลที่
ประสานงานด้วย อีเมล์ ID.Line ชนิดของสิ นค้าหรื อบริ การที่มีการติดต่อซื้ อขาย หมายเลขบัญชีธนาคาร
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ราคาซื้ อขาย แผนที่ต้ งั ภพ.20 หนังสื อจดทะเบียนการค้า เงื่อนไขการชําระเงิน เป็ นต้น และพร้อมรับการ
ตรวจสอบ หรื อนําส่ งให้หน่วยงานที่กฎหมายกําหนด
(3) ผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน/ผู้จัดการแผนกบัญชี/ผู้จัดการแผนกการเงิน มีหน้าที่รวบรวม เก็บรักษา และ
ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของลูกค้า/คู่คา้ จัดทํารายงานข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า/คู่คา้ ไว้ เช่นใบแจ้งหนี้
ใบเสร็ จรับเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร รายรับ รายจ่าย การโอนเงิน เอกสารทางบัญชี เบอร์โทรศัพท์ เลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี หรื อเอกสารการเงินอื่นๆของลูกค้า/คู่คา้ เงื่อนไขการชําระเงิน และพร้อมรับการ
ตรวจสอบ หรื อนําส่ งให้หน่วยงานที่กฎหมายกําหนด
(4) ผู้จัดการฝ่ ายคลังสิ นค้ าและจัดส่ ง/ผู้จัดการแผนกคลังสิ นค้ า/ผู้จดั การแผนกจัดส่ ง มีหน้าที่รวบรวม เก็บ
รักษา และใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของลูกค้า/คู่คา้ จัดทํารายงานข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า/คู่คา้ ไว้ เช่น
เอกสารการส่ งสิ นค้า แผนที่ในการส่ งสิ นค้า ชื่อบุคคลที่ประสานงานด้วย เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น และ
พร้อมรับการตรวจสอบ หรื อนําส่ งให้หน่วยงานที่กฎหมายกําหนด
(5) ผู้จัดการแผนกซ่ อมบํารุง มีหน้าที่รวบรวม เก็บรักษา และใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูม้ าซ่อม/สร้างหรื อ
ให้บริ การในงานซ่อมบํารุ ง จัดทํารายงานข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ เช่น ชื่อผูม้ าซ่อม/สร้าง/ให้บริ การ เบอร์
โทรศัพท์ ชื่อบุคคลที่ประสานงานด้วย ประเภท ลักษณะงานที่มาซ่อม/สร้าง/ให้บริ การ เป็ นต้น และพร้อม
รับการตรวจสอบ หรื อนําส่ งให้หน่วยงานที่กฎหมายกําหนด
(6) ผู้จัดการแผนกบุคคล มีหน้าที่รวบรวม เก็บรักษา และใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของพนักงาน พยาบาล บริ ษทั ที่
ตรวจสุ ขภาพก่อนเริ่ มงานและตรวจสุ ขภาพประจําปี สถาบันจัดฝึ กอบรมหรื อผูม้ าติดต่องานกับแผนกบุคคล
จัดทํารายงานข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ เช่นข้อมูลผูม้ าสมัครงาน ข้อมูลพนักงาน ชื่อผูม้ าติดต่อ เบอร์ โทรศัพท์
ประเภท ลักษณะงานที่เข้ามาให้บริ การ เป็ นต้น และพร้อมรับการตรวจสอบ หรื อนําส่ งให้หน่วยงานที่
กฎหมายกําหนด
(7) หน่ วยงานความปลอดภัย มีหน้าที่รวบรวม เก็บรักษา ตรวจสอบการทํางานของร.ป.ภ. และใช้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลของVisitor/ผูม้ าติดต่องานกับบริ ษทั จัดทํารายงานข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ เช่นชื่อผูม้ าติดต่อ ทะเบียนรถ
วันเวลาที่เข้าและออก วัตถุประสงค์ในการเข้ามาภายในบริ ษทั และพร้อมรับการตรวจสอบ หรื อนําส่ งให้
หน่วยงานที่กฎหมายกําหนด
(8) ผู้จัดการฝ่ ายประกันคุณภาพ/ผู้จัดการแผนกQA/ผู้จัดการแผนกRD มีหน้าที่รวบรวม เก็บรักษา และใช้
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูร้ ้องเรี ยน/ลูกค้า จัดทํารายงานข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ เช่นชื่อผูร้ ้องเรี ยนผลิตภัณฑ์ ที่อยู่
รายละเอียดที่ร้องเรี ยน ชื่อสู ตร/ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นใหม่ รายละเอียดและผลการทดลอง ชื่อบุคคลที่
ประสานงานด้วยของบริ ษทั ลูกค้า สเปคของลูกค้าแต่ละราย เป็ นต้น และพร้อมรับการตรวจสอบ หรื อ
นําส่ งให้หน่วยงานที่กฎหมายกําหนด
(9) ผู้จัดการฝ่ ายผลิต/ผู้จัดการแผนกบรรจุ/ผู้จัดการแผนกวัตถุดบิ /ผู้จัดการแผนกเตรียมนํา้ ปลา/ผู้จัดการแผนก
adminวัตถุดบิ มีหน้าที่รวบรวม เก็บรักษา และใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของลูกค้า/คู่คา้ (Supplier)/ผูม้ าติดต่อ
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งานกับแผนกตนเอง จัดทํารายงานข้อมูลส่ วนบุคคลไว้ เช่นชื่อผูม้ าติดต่องานกับแผนกตนเอง เบอร์
โทรศัพท์ ลักษณะ/ประเภทงานที่เข้ามาให้บริ การ สู ตรการผลิต สเปคของลูกค้าแต่ละราย เป็ นต้น และ
พร้อมรับการตรวจสอบ หรื อนําส่ งให้หน่วยงานที่กฎหมายกําหนด
4. การใช้ และการเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
เพื่อให้การเก็บรักษา การใช้ การรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องาน เป็ นไปตามนโยบายและ
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยผูจ้ ดั การ พนักงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังต่อไปนี้
4.1 ชี้แจงเหตุผลความจําเป็ นให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงนโยบายฉบับนี้ รวมถึงชี้แจงสิ ทธิ และหน้าที่ของเจ้าของ

ข้อมูลตามนโยบายนี้
4.2 ให้ใช้ขอ้ มูลด้วยความสุ จริ ต เป็ นความลับ เท่าที่จาํ เป็ น ตามงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

ตัดออก หรื อต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม ให้แจ้งผูค้ วบคุมข้อมูลหรื อผูก้ ระทําการแทนผูค้ วบคุมข้อมูลเพื่อ
จัดให้หรื อปรับใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ห้ามไม่ให้กระทําการใดๆเองโดยพลการหรื อโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.3 ในกรณี ที่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ าติดต่องานมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง เปลี่ยนคนหรื อ

ลาออก ให้แจ้งเจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ ว เพื่อป้องกันการแอบอ้าง หรื อนําข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่ วนตัว หรื อเพื่อป้องกันการเปิ ดเผย ละเมิด อันอาจจะทําให้เจ้าของข้อมูลเสี ยหาย
4.4 บันทึกการใช้ การเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ เพื่อให้มน
ั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้หรื อตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
5. การเข้ าถึง การตรวจสอบ และการแจ้ งเพิม่ เติม ข้ อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ า คู่ค้า หรื อของผู้มาติดต่ องาน
ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องานที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บ รักษาไว้ มีสิทธิและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
5.1 มีสิทธิ ขอตรวจสอบการเก็บรักษา การใช้ขอ้ มูลของตนเองได้ทุกวันในเวลาทําการปกติของบริ ษทั โดยแจ้ง

ความประสงค์ได้ที่ผจู ้ ดั การแผนกที่ติดต่องานด้วย เพื่อประสานงานกับผูค้ วบคุมข้อมูลให้
5.2 มีสิทธิ ขอรับการรับรอง หรื อขอใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเฉพาะของตนเองเท่านั้น โดยแจ้งความประสงค์ต่อ

ผูจ้ ดั การแผนกที่ติดต่องานด้วย เพื่อประสานงานกับผูค้ วบคุมข้อมูลให้
5.3 มีสิทธิ ที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบในเรื่ องการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูล ว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์

เรื่ องใด มีระยะเวลาในการเก็บเท่าใด
5.4 มีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของตนเองไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นได้
5.5 มีสิทธิ คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
5.6 มีสิทธิ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของตนเองได้
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5.7 มีสิทธิ ในการขอให้ลบ หรื อทําลายข้อมูลที่หมดความจําเป็ นในการจัดเก็บ
5.8 มีสิทธิ ในการถอนความยินยอมได้ โดยประสานงานกับแผนกที่ติดต่องานด้วย ในเวลาทําการปกติของบริ ษทั
5.9 มีหน้าที่จดั ส่ งเอกสาร หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลใดๆที่บริ ษทั ร้องขอภายในเวลาที่บริ ษทั กําหนด
5.10 มีหน้าที่แจ้งข้อมูลส่ วนบุคคลใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่นการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เปลี่ยนเบอร์ โทรศัพท์

เปลี่ยนบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อผูต้ ิดต่องาน การย้ายที่อยู่ ให้แจ้งบริ ษทั ทราบโดยเร็ วหรื อภายในเดือนที่มี
การเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปัจจุบนั
5.11 มีหน้าที่แจ้งข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีนยั ยะสําคัญ ที่มีผลต่อสุ ขภาพ ความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรื อต่อ

ความสงบเรี ยบร้อยในการดําเนินธุรกิจร่ วมกัน เช่น อาการป่ วยติดเชื้อ โรคระบาด โรคทางจิตเวช ยาเสพ
ติด การก่อประวัติอาชญากรรม หรื อการทําผิดกฎหมายใดๆ ให้ผจู ้ ดั การที่ติดต่องานด้วยทราบทันที และ
เป็ นความลับ เพื่อจัดการแก้ไข ป้องกัน ช่วยเหลือได้ทนั เหตุการณ์
6. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของของลูกค้า คู่คา้ เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็ นระยะเวลา
เท่าที่ยงั ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกันอยู่ ส่ วนกรณี ผมู ้ าติดต่องานบริ ษทั ฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็ นระยะเวลา1ปี เมื่อพ้น
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯจะลบ ทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลออกจากฐานข้อมูลของบริ ษทั

7. บทลงโทษผู้ฝ่าฝื นระเบียบปฏิบัตินีห้ รื อละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลของลูกค้ า คู่ค้า หรื อผู้มาติดต่ องาน
7.1 พนักงานผูใ้ ดเปิ ดเผย ใช้ ละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรื อของผูม้ าติดต่องาน โดยไม่ได้รับ

อนุมตั ิจากบริ ษทั ถือว่าผูน้ ้ นั ทุจริ ตต่อหน้าที่ จงใจทําให้บริ ษทั เสี ยหาย ถือว่าเป็ นความผิดร้ายแรง บริ ษทั ฯ
จะลงโทษถึงขั้นเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด
7.2 พนักงานที่บริ ษทั ฯมอบหมายให้มีหน้าที่เก็บ รักษา ใช้ ตรวจสอบข้อมูล ถือเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องโดยตรงหากกระทําความผิดเสี ยเอง จะถูกพิจารณาลงโทษในอัตราที่สูงกว่าพนักงานทัว่ ไป
7.3 พนักงานผูใ้ ด ละเมิด ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิน้ ี หากเกิดความเสี ยหายใด ๆ พนักงานผูน้ ้ น
ั ต้อง

ชดใช้ความเสี ยหายด้วยตนเองเต็มจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด
7.4 พนักงานหรื อบุคคลใด นําข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ าติดต่องาน ที่บริ ษทั ฯเก็บ รักษา ไว้น้ ี

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อให้ผอู ้ ื่นไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั ฯ ถือว่าเป็ นการกระทํา
ความผิดร้ายแรงมีโทษถึงขั้นเลิกจ้างทันทีโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ อีกทั้งบริ ษทั จะฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย
หรื อดําเนินคดีถึงที่สุดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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บริ ษทั ฯ จึงขอให้พนักงานทุกคนศึกษาและปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิขา้ งต้นนี้อย่างเคร่ งครัด เพื่อให้
ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องาน มีการเก็บ รักษา และใช้ขอ้ มูลอย่างปลอดภัยตลอดเวลาที่ดาํ เนินธุรกิจ
ร่ วมกัน
8. ช่ องทางติดต่ อ
ในกรณี ที่ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องานมีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้
ท่านสามารถติดต่อได้ที่
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั นํ้าปลาพิไชย จํากัด
เลขที่ 129 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุ ข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
เบอร์โทรศัพท์ 038-391531-4 เบอร์แฟกซ์ 038-391530 อีเมล์ info@pfs.co.th

นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่คา้ ผูม้ าติดต่องานฉบับนี้ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ ...............................................................
(นายพันธ์ชนะ รัตนประสิ ทธิ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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