
 

  
                                                                       

 

 

 

 

เร่ือง  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับลูกค้า 

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

บริษทั ไทยกา้วไกลกรุ๊ป จาํกดั ใหค้วามสาํคญักบัความเป็นส่วนตวัและมุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองขอ้มูล 

ส่วนบุคคลของท่าน (ขอ้มูลส่วนบุคคล) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ฯ)  

บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีข้ึน เพื่อแจง้ใหท้่านทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บ 

รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.    วตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเม่ือมีเหตุผลท่ีเหมาะสมในการ 

ดาํเนินการ และ/หรือ ท่ีกฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํการได ้ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับุคคล 

ภายนอกดว้ย โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั ดงัต่อไปน้ี  

    1.1    เพื่อการปฏิบติัตามสัญญา และก่อนท่ีบริษทัฯ จะเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายกบัท่าน 

    1.2    เพื่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือภาระขอ้ผกูพนั 

ตามกฎหมาย 

    1.3    เพื่อการซ้ือขาย การทาํธุรกรรม รวมถึงการประเมินความเส่ียงในการลงทุนตามกระบวนการ 

กฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์บงัคบัใช ้ 

    1.4    เพื่อใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลการชาํระเงิน เรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวตัถุประสงคท์าง 

บญัชีและการจดัการทางบญัชี  การสอบบญัชีของบริษทัฯ หรือกรณีการติดตามทวงหน้ี  

    1.5    เพื่อการประเมินผลการปฏิบติังาน การรายงานภายใน การรายงานภายใน การวเิคราะห์ขอ้มูล  

และการจดัการงานในการจา้งตามสญัญา 

    1.6    เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษทัฯ (ทั้งภายในและภายนอก) 

    1.7    เพื่อการรักษาความปลอดภยัแก่บริษทัฯ 

    1.8    เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมตามกฎหมายของบริษทัฯ ท่ีจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

โดยยงัคงคาํนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกวา่ประโยชน์ของบริษทัฯ 

    1.9    เพื่อวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงโดยเฉพาะ ตามความยนิยอมท่ีท่านให้แก่บริษทัฯ ในการ 

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
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2.    การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมนั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ลกัษณะของสินคา้ บริการ และ/หรือ ธุรกรรมท่ีท่านทาํกบับริษทัฯ 

2.1  แหล่งขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น 

2.1.1 เม่ือท่านซ้ือสินคา้ และ/หรือ ขอรับบริการจากบริษทัฯ 

2.1.2 การสนทนาระหวา่งท่าน และบริษทัฯ รวมถึงบนัทึกการสนทนาผา่นทางโทรศพัท ์

จดหมาย อีเมล ์บนัทึกขอ้ความ หรือวธีิการอ่ืนใด 

2.1.3 เม่ือท่านใชง้านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

2.1.4 แบบสาํรวจความเห็นของลูกคา้ และการร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ/์ และหรือบริการของ

บริษทัฯ   

2.1.5 เม่ือท่านเขา้ร่วมในการแข่งขนั หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษทัฯ 

2.1.6 เม่ือท่านทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านปรากฏแก่สาธารณะอยา่งชดัแจง้ รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลผา่นทาง Social Media ในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะ

ขอ้มูลท่ีท่านเลือกใหป้รากฏต่อสาธารณะเท่านั้น 

2.1.7 เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เช่น บริษทัขอ้มูลเครดิต 

หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นตน้ และ/หรือ 

2.1.8 เม่ือท่านซ้ือสินคา้ และ/หรือ บริการใด ๆ ของบริษทัฯ ผา่นทางบุคคลภายนอก 

ในบางกรณี บริษทัฯ อาจร่วมกบับุคคลภายนอกซ่ึงไม่ใช่บริษทัในเครือของบริษทัฯ เก็บรวบรวม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเก่ียวกบัแบบสาํรวจความเห็นของลูกคา้เม่ือท่านเขา้เยีย่มชมแหล่งขอ้มูลออนไลน์ 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะแจง้ และเปิดโอกาสใหท้่านปฏิเสธการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวได ้

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

ปรากฏอยูบ่นเอกสารท่ีราชการออกใหเ้พื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตน เอกสารสาํคญัของนิติ

บุคคลท่ีออกใหโ้ดยราชการ (กรณีลูกคา้เป็นนิติบุคคล) หมายเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

สัญชาติ ภาพบนบตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตขบัข่ี ลายมือช่ือ 

ขอ้มูลการยนืยนัตวัตน ภาพถ่าย ภาพหรือบนัทีกจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  

2.2.2 ขอ้มูลการติดต่อ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล์ 

2.2.3 ขอ้มูลทางการเงิน  ขอ้มูลบญัชีธนาคาร ท่ีอยูส่าํหรับเรียกเก็บเงิน เลขท่ีบตัรเครดิต  

ช่ือผูถื้อบตัร และรายละเอียดของบตัรเครดิต 
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2.2.4 ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีอยู ่IP คุกก้ี บนัทึกกิจกรรม ขอ้มูลระบุตวัตน และขอ้มูลตาํแหน่ง

ทางภูมิศาสตร์ 

2.2.5 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) 

- ขอ้มูลศาสนา 

- ขอ้มูลสุขภาพ  

- ประวติัอาชญากรรม   

บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใชใ้นส่วน 

ของการส่งมอบสินคา้ และ/หรือบริการใหแ้ก่ท่าน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผย

ขอ้มูลประเภทน้ี โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน เวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตใหก้ระทาํได ้

2.3 การปฏิเสธใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ยนิยอมใหข้อ้มูลฯ 

ของท่าน บริษทัฯ อาจปฏิเสธการดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.    การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์บริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษทัฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว โดยใชฐ้าน

ทางกฎหมายดงัต่อไปน้ี  

 

วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม การใช้ และการเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

      สินค้า และบริการ 

1. เพื่อส่งมอบ/ จดัส่งสินคา้ของบริษทัฯ และ/หรือ เพื่อ

การใหบ้ริการของบริษทัฯ 

2. เพื่อยนืยนัตวัตนของท่าน 

3. เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ และบริการท่ีมีอยู ่

4. เพื่อบริหารจดัการการชาํระเงินของท่าน รวมถึงจดัการ

ค่าใชจ่้าย  

5. เพื่อใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลการชาํระเงิน เรียกเก็บ

เงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวตัถุประสงคท์างบญัชีและการ

จดัการทางบญัชี การสอบบญัชีของบริษทั หรือกรณี

การติดตามทวงหน้ี  

6. เพื่อการประเมินผลการปฏิบติังาน การรายงานภายใน 

การรายงานภายใน การวเิคราะห์ขอ้มูล และการจดัการ

งานในการจา้งตามสัญญา 

1. ฐานสัญญา 
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       การดูแลลูกค้า 

1. เพื่อส่ือสารกบัท่านเก่ียวกบัสินคา้ และ/หรือ บริการ

ของบริษทัฯ 

2. เพื่อลงทะเบียนลูกคา้ 

3. เพื่อตอบขอ้ร้องเรียน และหาแนวทางในการเยยีวยา

เก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของเรา 

4. เพื่อปฏิบติัตามคาํร้องขอตามสิทธิท่ีท่านมีต่อขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านท่ีอยูใ่นความครอบครองของ

บริษทัฯ 

5. เพื่อบริหารความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ และท่าน 

หรือธุรกิจของท่าน 

6. เพื่อรักษา และทาํใหข้อ้มูลการติดต่อเป็นปัจจุบนั 

7. เพื่อจดักิจกรรมสาํหรับลูกคา้ 

1. ฐานสัญญา 

2. ฐานปฏิบติัตามกฎหมาย 

3. ฐานความยนิยอม 

4. ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม การใช้ และการเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคล 

      การพฒันาธุรกจิ 

1. เพื่อระบุถึงประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ และบริการท่ีมี

อยู ่

2. เพื่อวางแผนการพฒันาสินคา้ และบริการท่ีมีอยู ่

3. เพื่อทดสอบ วเิคราะห์ และพฒันาสินคา้ และบริการใหม่ ๆ 

4. เพื่อพฒันาแนวทางใหม่ ๆ ในการตอบสนองความตอ้งการของ

ท่าน และพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ 

5. เพื่อทาํความเขา้ใจ และวเิคราะห์ความตอ้งการ และเพือ่ทาํการ

ประเมินและสาํรวจความพึงพอใจของท่าน 

1. ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

      การบริหารความมั่นคง ความปลอดภัย และความเส่ียง 

1. เพื่อป้องกนัอาชญากรรม และบริหารจดัการความปลอดภยัของ

บริษทัฯ เช่น ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายใน และโดยรอบบริษทัฯ 

ซ่ึงอาจมีการเก็บภาพ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ของท่าน 

2. เพื่อบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และลูกคา้ของบริษทัฯ 

3. เพื่อจดัเก็บเอกสารสาํหรับการตรวจสอบ อา้งอิง 

1. ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

2. ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 
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4.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก เพื่อใหบุ้คคลเหล่าน้ี 

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

4.1.1 ผูรั้บเหมาช่วง นายหนา้ หรือผูใ้หบ้ริการใด ๆ ท่ีทาํงานให้กบับริษทัฯ หรือใหบ้ริการ

แก่บริษทัฯ ทั้งน้ีรวมถึงผูรั้บเหมาช่วง ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ผูบ้งัคบับญัชา 

และผูป้ฏิบติังานของบุคคลดงักล่าว 

4.1.2 ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหจ้ดัการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน 

4.1.3 คนกลาง บุคคลผูติ้ดต่อ และตวัแทนของท่าน 

4.1.4 สถาบนัทางการเงิน และผูใ้ห้บริการรับชาํระเงิน 

4.1.5 บุคคล หรือบริษทัใด ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับโครงสร้างบริษทัฯ การควบรวม

กิจการ หรือเขา้ถือครองกิจการท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึน โดยรวมถึงการโอนสิทธิ 

หรือหนา้ท่ีใด ๆ ซ่ึงบริษทัฯ มีอยูภ่ายใตส้ัญญาระหวา่งบริษทัฯ และท่าน 

4.1.6 หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงบัขอ้พิพาท ผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ ผูต้รวจสอบบญัชี และบุคคลใด ๆ ซ่ึงแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ใหท้าํการตรวจสอบกิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.1.7 บุคคลอ่ืนใดซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงขอ้พิพาทท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรม 

4. เพื่อสืบหา ตรวจสอบ รายงาน และแสวงหาแนวทางในการ

ป้องกนัอาชญากรรมทางการเงิน 

5. เพื่อการตรวจสอบกิจการภายในของบริษทั  

6. เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของ

บริษทัฯ (ทั้งภายในและภายนอก)  

7. เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

      การตลาด 

1. เพื่อสาํรวจสินคา้ และ/หรือ บริการของบริษทัฯ ท่ีท่านอาจ

สนใจ 

2. เพื่อส่ือสารกบัท่านเก่ียวกบักิจกรรมทางการตลาดท่ีวิเคราะห์

แลว้วา่ตรงกบัความตอ้งการของท่านผา่นวธีิการใด ๆ รวมถึง

อีเมล ์โทรศพัท ์ขอ้ความทางโทรศพัท ์Social Media จดหมาย 

หรือส่ือสารต่อหนา้ 

3. เพื่อพฒันากิจกรรมทางการตลาด 

1. ฐานความยนิยอม 

2. ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 
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4.1.8 หน่วยงานป้องกนัการทุจริตซ่ึงใชข้อ้มูลดงักล่าวเพื่อสืบหา และป้องกนัการทุจริต 

และอาชญากรรมทางการเงินอ่ืน ๆ บุคคลใด ๆ ท่ีออกคาํสั่ง หรือบริหารจดัการบญัชี

ของท่าน สินคา้ หรือบริการในนามของท่าน (เช่น ผูรั้บมอบอาํนาจ ทนายความ  

เป็นตน้)  

4.1.9 บุคคลใด ๆ ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บคาํสั่งจากท่านใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บั

บุคคลดงักล่าว 

4.2 การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

บริษทัฯ อาจตอ้งส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพื่อจดัเก็บ และ/ 

หรือ ประมวลผลในการปฏิบติัตามสัญญาท่ีทาํข้ึนระหวา่งท่านกบับริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะไม่

อนุญาตใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และจะกาํหนดใหมี้มาตรการ

รักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

5.    การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ราบเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการ 

เก็บรวบรวม และประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา  

10 ปี นบัจากวนัท่ีท่านไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ของบริษทัฯ แลว้ โดยบริษทัฯ จะทาํลาย ลบ หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคล 

เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นทางกฎหมาย 

บริษทัฯ อาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านกวา่ระยะเวลานานกวา่นั้น  

6.   สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ จะเคารพ 

สิทธิของท่านและจะดาํเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลของ

ท่านภายใตส้ถานการณ์บางประการ อยา่งทนัท่วงที ท่านมีสิทธิดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ดงัต่อไปน้ี 

6.1 สิทธิในการขอถอนความยนิยอม ในกรณีท่ีบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยั 

ความยนิยอมของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะเพิกถอนความยนิยอมท่ีจะใหบ้ริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษทัฯ สามารถใชฐ้านอ่ืนในการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.2 สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษทั 

6.3 สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็น 

ปัจจุบนัและสมบูรณ์ 

6.4 สิทธิในการขอลบขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษทัฯ ลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วน 

บุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวัตนของท่านไดใ้นกรณีท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควรใหบ้ริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูล 

ส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใชสิ้ทธิในการขอใหบ้ริษทัฯ ลบขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีควบคู่ไปกบัสิทธิ 
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ในการคดัคา้นในขอ้ถดัไป อยา่งไรก็ตาม การใชสิ้ทธิน้ีจะตอ้งไม่เป็นการใชสิ้ทธิเพื่อขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคล

ทั้งหมด โดยบริษทัฯ จะพิจารณาแต่ละคาํขอดว้ยความระมดัระวงัตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.5 สิทธิในการคดัคา้น ท่านมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัฯ ประมวลผล 

ภายใตฐ้านผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ นอกจากน้ี ท่านยงัมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน หากบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด การบนัทึกและ

วเิคราะห์ลกัษณะทางจิตวทิยาและพฤติกรรมของบุคคล  

6.6 สิทธิในการขอใหมี้การระงบัการประมวลผล ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มูล 

ส่วนบุคคลของท่านชัว่คราว เช่น เม่ือท่านตอ้งการใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หรือเม่ือ

ท่านร้องขอใหบ้ริษทัฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.7 สิทธิในการส่งหรือโอนยา้ยขอ้มูล ในบางกรณี ท่านสามารถขอใหบ้ริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 

ของท่านท่ีสามารถใชง้านโดยทัว่ไปไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน สิทธิดงักล่าวน้ี

จะใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านส่งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ และการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าวไดก้ระทาํโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน หรือในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจาํเป็นตอ้งไดรั้บการ

ประมวลผลเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามภาระขอ้ผกูพนัภายใตส้ัญญาได ้ 

6.8 สิทธิในการยืน่ขอ้ร้องเรียน ท่านมีสิทธิยืน่ขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึง 

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีท่านเห็นวา่ บริษทัฯ หรือพนกังานของบริษทัฯ หรือผูใ้หบ้ริการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอ่ืน ๆ ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามพ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว ท่านอาจใชสิ้ทธิ

ขา้งตนของท่านไดต้ลอดเวลา โดยติดต่อบริษทัฯ ผา่นทางช่องทางการติดต่อตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 ดา้นล่าง 

บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งขอขอ้มูลบางประการจากท่าน เพื่อใชใ้นการยืนยนัตวัตนของท่านและ

รับรองสิทธิของท่านในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใชสิ้ทธิอ่ืนใด) เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรการความ

ปลอดภยัท่ีจะทาํใหท้่านมัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูล

ดงักล่าว  

บริษทัฯ จะใชค้วามพยายามในการตอบกลบัคาํขอท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วนั ในบางกรณี 

บริษทัฯ อาจใชเ้วลามากกวา่ 30 วนั หากคาํขอของท่านมีความซบัซอ้น หรือท่านยืน่คาํขอเขา้มาเป็นจาํนวนมากกวา่

หน่ึงคาํขอ ในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบและจะทาํการแจง้สถานะของคาํขอใหท้่านทราบอยูเ่สมอ 

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  

ในการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์บริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และฐานทางกฎหมาย โดยบริษทัฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยใช ้

ฐานทางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้ง

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)  เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
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ท่ีเก่ียวกบัการเก็บ รวบรวมใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562  รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ท่านสามารถติดต่อมายงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษทัฯ เพื่อดาํเนินการยื่นร้อง 

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

  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายกาํหนด หรือใน

กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลถูกทาํใหไ้ม่ปรากฎช่ือ หรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลไดอี้ก ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทบทวน 

เพิ่ม เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีไดใ้นอนาคต เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนว

ปฏิบติัและกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงการเปล่ียนแปลงของการใหบ้ริการ และ    การดาํเนินงานของเรา

เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 

 

                     ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

      

    ประกาศ  ณ วนัท่ี   20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 

 

 

   

         นางสุนนัท ์   ตั้งจริยา 

                         กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


