
 

  
                                                                       

 

 

 

เร่ือง  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับ ผู้รับเหมา คู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกจิ 

------------------- 

บริษทั ไทยกา้วไกลกรุ๊ป จาํกดั  ต่อไปในประกาศน้ีจะเรียกวา่ “บริษทัฯ”  ใหค้วามสาํคญักบัความเป็น

ส่วนตวัและมุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (“ขอ้มูลส่วนบุคคล”)  ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”)   บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีข้ึน เพื่อแจง้ใหท้่านทราบ

ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเม่ือมีเหตุผลท่ีเหมาะสม 

ในการดาํเนินการ และ/หรือท่ีกฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํการได ้ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บั

บุคคลภายนอกดว้ย โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั ดงัต่อไปน้ี 

1.1 เพื่อท่ีจะปฏิบติัตามสัญญา หรือก่อนท่ีบริษทัฯ จะเขา้ทาํสัญญากบัท่าน 

1.2 เพื่อการซ้ือขาย การทาํธุรกรรม รวมถึงการประเมินความเส่ียงในการลงทุนตามกระบวนการ 

กฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์บงัคบัใช ้ 

1.3 เพือ่ใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลการชาํระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวตัถุประสงคท์าง

บญัชีและการจดัการทางบญัชี การสอบบญัชีของบริษทั หรือกรณีการติดตามทวงหน้ี  

1.4 เพื่อการประเมินผลการปฏิบติังาน การรายงานภายใน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ขอ้มูล และ

การจดัการงานในการจา้งตามสัญญา 

1.5 เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษทัฯ (ทั้งภายในและภายนอก) 

1.6 เพื่อการรักษาความปลอดภยัแก่บริษทัฯ 

1.7 เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมตามกฎหมายของบริษทัฯ ท่ีจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

โดยยงัคงคาํนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกวา่ประโยชน์ของบริษทัฯ 

1.8 เพื่อวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงโดยเฉพาะ ตามความยนิยอมท่ีท่านใหแ้ก่บริษทัฯ ในการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
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2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมนั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปของกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

2.1  แหล่งขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น 

2.1.1 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านโดยตรง ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการเขา้เป็นผูรั้บเหมา คู่คา้หรือ

พนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทัฯ  

2.1.2 ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากบุคคลภายนอก ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการเขา้เป็นคู่คา้หรือ

พนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทัฯ เช่น ขอ้มูลเครดิต ขอ้มูลทางการคา้ ขอ้มูลจากลูกคา้ของ

บริษทัฯ หรือลูกคา้ของท่าน ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย  เป็นตน้ 

2.1.3 การสนทนาระหวา่งท่าน และบริษทัฯ รวมถึงบนัทึกการสนทนาผา่นทางโทรศพัท ์

จดหมาย อีเมล ์บนัทึกขอ้ความ หรือวธีิการอ่ืนใด 

2.1.4 ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ หรืออาจไดรั้บเม่ือท่านใชง้านเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ของ

บริษทัฯ  

2.1.5 เม่ือท่านทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอยา่งชดัแจง้ รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลผา่นทาง Social Media ในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะ

ขอ้มูลท่ีท่านเลือกใหป้รากฏต่อสาธารณะเท่านั้น 

2.2  ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

ประเภทของ “ขอ้มูลส่วนบุคคล” ของท่านท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย (รวมเรียกวา่ 

“ประมวลผล”) ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ขอ้มูลส่วนตวั  ช่ือ นามสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให ้รวมถึงขอ้มูลส่วนตวัท่ี

ปรากฏอยูบ่นเอกสารท่ีราชการออกให ้เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตน เอกสารสาํคญัของนิติ

บุคคลท่ีออกใหโ้ดยราชการ (กรณีคู่คา้/พนัธมิตรทางธุรกิจเป็นนิติบุคคล) หมายเลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษี สัญชาติ ภาพบนบตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบอนุญาต

ขบัข่ี ลายมือช่ือ ขอ้มูลการยนืยนัตวัตน ภาพถ่าย ภาพบนัทีกจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  

2.2.2 ขอ้มูลการติดต่อ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล์  

2.2.3 ขอ้มูลทางการเงิน  ขอ้มูลบญัชีธนาคาร ท่ีอยูส่าํหรับเรียกเก็บเงิน เลขท่ีบตัรเครดิต และช่ือ

ผูถื้อบตัร และรายละเอียดของบตัรเครดิต 
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2.2.4 ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีอยู ่IP  บนัทึกกิจกรรม ขอ้มูลระบุตวัตน และขอ้มูลตาํแหน่งทาง

ภูมิศาสตร์ 

2.2.5 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ศาสนา ขอ้มูลสุขภาพ และขอ้มูลความพิการ ขอ้มูล

ประวติัอาชญากรรม  

บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใน

การทาํสญัญาเป็นคู่คา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไม่เก็บรวบรวม 

ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลประเภทน้ี โดยไม่ไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน เวน้แต่ใน

กรณีท่ีกฎหมายอนุญาตใหส้ามารถกระทาํได ้

2.3 การปฏิเสธใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านแก่บริษทัฯ บริษทัฯ อาจปฏิเสธการดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.    การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์บริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษทัฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยใชฐ้านทาง

กฎหมายดงัต่อไปน้ี  

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก เพื่อใหบุ้คคลเหล่าน้ี

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปน้ี  

4.1 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

4.1.1 ผูรั้บเหมาหรือผูใ้หบ้ริการใด ๆ ท่ีทาํงานใหก้บับริษทัฯ หรือใหบ้ริการแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีรวมถึง

ผูรั้บเหมาช่วง  

4.1.2 ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหจ้ดัการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน 

4.1.3 คนกลาง บุคคลผูติ้ดต่อ และตวัแทนของท่าน 

4.1.4 สถาบนัทางการเงิน และผูใ้ห้บริการรับชาํระเงิน 

4.1.5 บุคคล หรือบริษทัใด ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างบริษทั การควบรวม หรือเขา้ถือครอง

กิจการท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหนา้ท่ีใด ๆ ซ่ึงบริษทัฯ  

4.1.6 อยูภ่ายใตส้ัญญาระหวา่งบริษทัฯ และสัญญาระหวา่งท่าน 
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วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

การจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการ 

1. เพื่อยนืยนัตวัตนของท่าน 

2. การข้ึนทะเบียนผูข้าย / จดัหาสินคา้ หรือบริการ 

3. เพื่อตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัหาสินคา้ และ/หรือ บริการกบัท่าน 

4. เพื่อส่ือสารกบัท่านเก่ียวกบัสินคา้ และ/หรือ บริการ 

5. เพื่อชาํระเงิน และบริหารจดัการค่าใชจ่้ายท่ีถึงกาํหนด เรียกเก็บเงิน

หรือจ่ายเงิน รวมถึงวตัถุประสงคท์างบญัชีและการจดัการทางบญัชี  

6. เพื่อการขนส่งสินคา้ 

7. เพื่อเรียกรับสินคา้ และ/หรือ บริการจากท่าน 

8. เพื่อระบุประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ และบริการท่ีมีอยู ่

9. เพื่อดาํเนินการอนัจาํเป็นเพื่อใหท้่านสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้เช่น 

การจดัทาํบตัรเขา้ออกสถานท่ี  

10. เพื่อการประเมินผลการปฏิบติังาน การรายงานภายใน การวเิคราะห์

ขอ้มูล และการจดัการงานในการจา้งตามสัญญา 

11. เพื่อการตรวจสอบกิจการภายในของบริษทั  

12. เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของ 

บริษทัฯ ทั้งภายในและภายนอก 

13. เพื่อจดัการกบัขอ้พิพาททางกฎหมาย 

1.   ฐานสัญญา 

2.   ฐานปฏิบติัตามกฎหมาย 

3.   ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ  

1. เพื่อการคดัเลือกผูข้าย หรือผูใ้หบ้ริการ 

2. เพื่อบริหารความสัมพนัธ์ระหวา่งท่าน หรือธุรกิจของท่าน 

3. เพื่อรักษา และทาํใหข้อ้มูลการติดต่อเป็นปัจจุบนั 

4. เพื่อการรับแจง้ขอ้ร้องเรียนจากผูข้าย 

5. เพื่อตอบขอ้ร้องเรียน และหาแนวทางในการเยยีวยาใหก้บัท่าน 

6. เพื่อดาํเนินการตามคาํร้องขอของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทน 

 

 

1. ฐานสัญญา 

2. ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 
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4.1.7   หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงบัขอ้พิพาท ผูมี้อาํนาจควบคุมของ 

           บริษทัฯ ผูต้รวจสอบบญัชี และบุคคลใด ๆ ซ่ึงแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผูมี้อาํนาจควบคุมของ 

           บริษทัฯ ใหท้าํการตรวจสอบกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.1.8   บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 

           ทาํธุรกรรม 

4.1.9   หน่วยงานป้องกนัการทุจริตซ่ึงใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อสืบหา และป้องกนัการทุจริต และอาชญากรรม 

           ทางการเงินอ่ืน ๆ  

4.1.10   บุคคลใด ๆ ท่ีออกคาํสั่ง หรือบริหารจดัการบญัชีของท่าน สินคา้ หรือบริการในนามของท่าน 

 (เช่น ผูรั้บมอบอาํนาจ ทนายความ เป็นตน้)  

     4.1.11   บุคคลใด ๆ ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บคาํสั่งจากท่านให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคล 

  ดงักล่าว 

 

 

วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

การพฒันาธุรกจิ 

เพื่อวางแผนการพฒันาสินคา้ และบริการท่ีมีอยู ่ ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

การบริหารความมั่นคง ความปลอดภัย และความเส่ียง 

1. เพื่อการบริหารจดัการความปลอดภยัของบริษทัฯ เช่น ผลการตรวจ

สุขภาพ คู่คา้ หรือผูใ้หบ้ริการ 

2. เพื่อการบริหารจดัการความปลอดภยัของบริษทัฯ เช่น ผลการตรวจ

สุขภาพ ของบุคลากรของผูรั้บเหมา คู่คา้ หรือผูใ้หบ้ริการ 

3. เพื่อบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และลูกคา้ของบริษทัฯ 

4. เพื่อจดัเก็บเอกสารสาํหรับตรวจสอบ (สาํหรับใชเ้อกสารอา้งอิง) 

5. เพื่อสืบหา ตรวจสอบ รายงาน และแสวงหาแนวทางในการป้องกนั

อาชญากรรมทางการเงิน 

6. เพื่อตรวจสอบกิจการภายในของบริษทัฯ 

7. เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 



Page 6 
  

4.2    การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

บริษทัฯ อาจตอ้งส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพื่อจดัเก็บ และ/หรือ 

ประมวลผลในการปฏิบติัตามสัญญาท่ีทาํข้ึนระหวา่งท่านกบับริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีไม่

เก่ียวขอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และจะกาํหนดใหมี้มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

5.    การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ราบเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการ 

เก็บรวบรวม และประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา  

10 ปี นบัจากวนัท่ีความสัมพนัธ์ของท่านกบับริษทัฯ ในฐานะคู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจส้ินสุดลง โดยบริษทัฯ  

จะทาํลาย ลบ หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นทางกฎหมาย บริษทัฯ อาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านกวา่ระยะเวลา 

นานกวา่นั้น  

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ จะเคารพ 

สิทธิของท่านและจะดาํเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลของ

ท่านภายใตส้ถานการณ์บางประการ อยา่งทนัท่วงที ท่านมีสิทธิดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ดงัต่อไปน้ี 

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  

ในการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์บริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษทัฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยใชฐ้านทาง

กฎหมายดงัต่อไปน้ี 

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้ง

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

ท่ีเก่ียวกบัการเก็บ รวบรวมใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562  รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ท่านสามารถติดต่อมายงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษทัฯ เพื่อดาํเนินการยื่นร้องขอ

ดาํเนินการตามสิทธิขา้งตน้ ไดท่ี้ หมายเลข 02 – 9777270 - 5 , E-mail pdpa@tggpipe.com 

 

 

 

 

mailto:pdpa@tggpipe.com
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  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายกาํหนด หรือใน

กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลถูกทาํใหไ้ม่ปรากฎช่ือ หรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลไดอี้ก ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทบทวน 

เพิ่ม เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีไดใ้นอนาคต เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนว

ปฏิบติัและกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงการเปล่ียนแปลงของการใหบ้ริการ และการดาํเนินงานของเราเพื่อ

ความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ                 

 

    ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

      

    ประกาศ  ณ วนัท่ี   23   พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 

 

 

   

          นางสุนนัท ์   ตั้งจริยา 

                         กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


