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ประกาศความเปนสวนตัวสำหรับผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจของบริษัท สยามยีเอสเซลส จำกัด 

 บริษัท สยามยีเอสเซลส จำกัด (“บริษัทฯ”) ไดใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูที่มี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ  เชน คูคา ผูประกอบการ ผูรับจาง ผูใหบริการ ผูขายสินคา เปนตน โดยประกาศ

ความเปนสวนตัวฉบับนี้ไดอธิบายแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึง

สิทธิตาง ๆ ของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

1. ขอบเขตการมีผลใชบังคับ 

1.1. บุคคลท่ีประกาศฯ มีผลใชบังคับ 

ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใชบังคบักับผูมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวของในกระบวนการจัดซื้อ

จางของบริษัทฯ (“ทาน”) เชน คูคา ผูประกอบการ ตัวแทนจัดจำหนาย ผูคาปลีก ผูขาย ผูรับจาง ผูใหบริการ ผูมา

ติดตอเสนอราคา รวมถึงพนักงาน/ลูกจางของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บุคคลอางอิง ผูคำ้ประกัน เปน

ตน  

2. ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวม 

2.1. แหลงที่มาของขอมูล 

2.1.1 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง 

บริษัทฯ ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรงจากขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจาง ผานชองทาง

ตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดจัดเตรียมไว เชน  เว็บไซต อีเมล แอพพลิเคชั่น ทางแอพพลิเคชั่นไลน (Line Official 

Account) โทรศัพท โทรสาร ขอความ (SMS) แบบสอบถาม ใบลงทะเบียน ใบสมัครใชบริการ ใบสง

สินคา หรือชองทางอ่ืนใด 

2.1.2 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่น 

บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลของทานจากแหลงอื่น เชน คูคาของทาน ผูซื้อหรือผูใชบริการของทาน 

เปนตน หรือจากการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของทาน เชน จากนิติบุคคลที่ทานเปนผู แทน/

ตัวแทน จากหนวยงานหรือองคกรเดิมที่ทานเคยปฏิบัติงาน หนวยงานราชการ เปนตน  
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2.1.3 ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลที่สาม 

บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลจากบุคคลที่สามซึ่งมีความเกี่ยวของกับทานโดยทานเปนผูใหขอมูลดังกลาวกับ

บริษัทฯ เชน สมาชิกในครอบครัว บุคคลอางอิง บุคคลรับรองผลงาน ผูถือหุน ผูค้ำประกัน ผูคาปลีก ผูรับจางชวง 

ผูใชบริการ ผูรับสินคา เปนตน โดยบริษัทฯ เก็บรวมรวบขอมูลของบุคคลที่เกี่ยวของกับทานเพื่อประโยชนแกตัว

ทาน  

ทั้งนี้ทานจะตองแจงใหบุคคลที่สามซึ่งมีความเกี่ยวของกับทานทราบถึงประกาศคุ มครองขอมูลสวน     

บุคคลฯ ฉบับนี้ รวมทั้งทานจะตองแจงใหบุคคลที่สามทราบถึงสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลที่สามตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

3. ประเภทขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคลของทานเทาที่จำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ  ในขอ 6 เทานั้น  

ทั้งนี้ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะเปนไปตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ เปนรายกรณีไป 

โดยขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 

3.1. ขอมูลท่ัวไป ไดแกขอมูลดังตอไปนี้ 

3.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลธรรมดา คือ บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทฯ หรือบุคคล

ทั่วไป 

 

ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล 

3.1.1.1 ขอมูลสวนบุคคล - ชื่อ นามสกุล  

- ลายมือชื่อ 

- เพศ อายุ วันเดือนปเกิด  

- รูปถาย 

- ขอมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที ่ใชในการ

ระบุและยืนยันตัวตน เชน สำเนาบัตรประชาชน เปนตน 
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ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล 

3.1.1.2 ขอมูลติดตอ - ที่อยูตามเอกสารสำคัญ ท่ีอยูตามเอกสารปจจุบัน สถานที่

ทำงาน  

- หมายเลขโทรศัพท อีเมล   

3.1.1.3 ขอมูลการศึกษาและการทำงาน  - ระดับการศกึษา 

- อาชีพและสาขาอาชีพ 

- ตำแหนง  

- รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ  

- หนังสือรับรอง  

3.1.1.4 ขอมูลทางการเงิน การทำธุรกรรม  - เลขที่บัญชีธนาคาร   

- เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 

- รหัสโครงการ รหัสการขาย 

- โฉนดท่ีดิน นส.3 ก นส.3 

3.1.1.5 ขอมูลทางเทคนิค - ภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากการบันทึกวิดีโอ 

- ภาพจากกลองวงจรปด  

- ขอมูลตำแหนง (Location) ผานระบบ GPS  

- ขอมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใชงานบนแอพพลิเคชั่น

ของบริษัทฯ 

3.1.1.6 ขอมูลอื่น ๆ - บันทึกการสื่อสารหรือการตอบโตระหวางทานกับบริษัทฯ 

ในการใหรายละเอียดเรื ่องการใหบริการ การปฏิบัติ

หนาที่ตามที่ไดตกลงกันระหวางทานกับบริษัทฯ  

 

3.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของนิติบุคคล คือ บุคคลธรรมดาที่มีความเก่ียวของกับนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคล

นั้นมีความเก่ียวของกับบริษัทฯ เชน กรรมการผูจัดการ ผูถือหุน ผูบริหารระดับสูง ผูรับมอบ

อำนาจ เปนตน  

 

ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล 

3.1.2.1 ขอมูลสวนบุคคล - ชื่อ นามสกุล  

- ลายมือชื่อ  
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ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล 

- เพศ อายุ วันเดือนปเกิด  

- รูปถาย 

- ขอมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที ่ใชในการ

ระบุและยืนยันตัวตน เชน สำเนาบัตรประชาชน เปนตน 

3.1.2.2 ขอมูลติดตอ - ที่อยูตามเอกสารสำคัญ ท่ีอยูตามเอกสารปจจุบัน สถานที่

ทำงาน  

- หมายเลขโทรศัพท อีเมล   

- รูปถายรานคา/สำนักงาน  

3.1.2.3 ขอมูลการทำงาน  - อาชีพและสาขาอาชีพ 

- ตำแหนง  

- รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ 

3.1.2.4  ข  อม ู ลท ี ่ ป ร ากฎ ใน เ อกส า ร

ประกอบการทำธุรกรรม  

- หนังสือรับรองบริษัท 

- บัญชีรายชื่อผูถือหุน 

- หนังสือมอบอำนาจ 

- หนังสือจดทะเบียนพาณิชย 

 

3.2 ขอมูลสวนบุคคลออนไหว (Sensitive Data) 

ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่ไดกำหนดไวตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไมมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวของทาน ยกเวน

แตเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในขอ 6 เทานั้น เชน ขอมูลสุขภาพจากผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

ขอมูลอุณหภูมิรางกาย ขอมูลผลการฉีดวัคซีน เปนตน  

ในกรณีที่บริษัทฯ เรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชนของทาน ยกเวนแตกรณีที่บริษัทฯ เก็บสำเนาบัตรประชาชน

ของทานโดยมีความจำเปนจะตองใชขอมูลศาสนาและ/หรือหมูโลหิต บริษัทฯ ขอใหทานทำขอมูลตอไปนี้เปนขอมูล

ที่ไมสามารถมองเห็นได โดยขอใหทานขีดฆาขอมูลศาสนาและ/หรือหมูโลหิตที่ปรากฏอยูบนหนาสำเนาบัตร

ประชาชน เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลออนไหวจาก

ทาน ในกรณทีี่ทานไมไดทำการขีดฆา บริษัทฯ จะถือวาทานยินยอมใหบริษัทฯ ขีดฆาขอมูลดังกลาวไดเอง  
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4. การเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีที่ทานเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ บริษัทไมมีจุดประสงคในการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ เวนแตไดรับความยินยอม

จากผูใชอำนาจปกครอง หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณี ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลของผูเยาว 

คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลดังกลาว บริษัทฯ จะทำ

การลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลดังกลาวทันที เวนแตเปนกรณีที่มีฐานทางกฎหมายใหอำนาจบริษัทฯ ทำการ

เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยไมตองขอความยินยอม ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช 

และ/หรือเปดเผยขอมูลที่จำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับทานและบริษัทฯเทานั้น 

5. วิธีการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

 บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และมีการเก็บ

รักษาขอมูลสวนบุคคลของทานดังตอไปนี้ 

5.1. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในประเทศไทย 

5.2. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในตางประเทศ 

   

6. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน และมีฐานทาง

กฎหมาย ดังนี้ 

 ทั้งนี้วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายจะเปนไปตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ จึงขอให

เลือกใชวัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายเปนรายกรณีไป 

ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

6.1 เพื่อการพิจารณาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทาน 

และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหกระบวนการใน

ขั ้นตอนของการเสนอราคาและการเจรจาตอรองสำเร็จ

เรียบรอยไปตลอด เชน  

 การสงใบนัดหมาย/ใบตอรองราคาทางอีเมล  

 การทำนามบัตรสำหรับการติดตอ  

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

 การลงทะเบียนสมัครเปนตัวแทนจำหนายบนเว็บไซต

ของบริษัทฯ  

เปนตน 

6.2 เพื ่อการพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอง การยืนยัน

ต ัวตน และการดำเน ินการอ ื ่น ๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข องเพ ื ่อ ให

กระบวนการในขั้นตอนของคัดเลือกและเก็บประวัติสำเร็จ

เรียบรอยไปตลอด เชน  

 การทำคูเทียบ  

 การตรวจสอบหนังส ือมอบอำนาจและเอกสาร

ประกอบหนังส ือมอบอำนาจ เช น หนังส ือมอบ

อำนาจ, สำเนาบัตรประชาชนผู ร ับมอบอำนาจ, 

สำเนาบัตรประชาชนผูมอบอำนาจ, หนังสือรับรอง

บริษัท, รายชื ่อกรรมการที ่มีอำนาจในการลงนาม 

เปนตน 

 การตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัทฯ/บัญชีรายชื่อผู

ถือหุน 

 การตรวจสอบใบเสนอราคา พรอมเงื่อนไขการชำระ

เงิน 

เปนตน 

 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.3 เพื ่อการพิจารณา ตรวจสอบ และการดำเนินการอื ่น ๆ ที่

เกี่ยวของเพื ่อใหกระบวนการในขั้นตอนของการดำเนินการ

จัดซื้อจัดจางสำเร็จเรียบรอยไปตลอด เชน  

 การตอบรับยืนยันใบเสนอราคา  

 การประกาศความเปนผูชนะราคา  

 การทำบันทึกภายในและสงใหกับผู มีอำนาจอนุมัติ

การจัดซื้อจัดจาง 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

เปนตน  

 

6.4 เพื่อการพิจารณา ตรวจสอบ การจัดทำสัญญาและ/หรือใบสั่ง

ซื ้อ (Purchase Order) และ/หรือตามคำขอของทาน และ

การดำเนินการอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวของเพื ่อใหกระบวนการใน

ขั้นตอนดงักลาวสำเร็จเรียบรอยไปตลอด เชน  

 การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำสัญญา

เพื ่อใหเปนไปตามกฎหมาย เชน สัญญาโครงการ

กอสราง, หนังสือค้ำประกัน ,หนังสือรับรองบริษัท, 

บัตรประชาชนกรรมการบริษัท 

 การทำสัญญาค้ำประกัน  

เปนตน  

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.5 เพื ่อการดำเนินการตาง ๆ ในขั ้นตอนของการปฏิบัต ิตาม

สัญญา  และ/หรือตามคำขอของทาน เชน  

 การพิจารณา/ยืนยันตัวตนเพื ่อการอนุญาตเขา

ปฏิบัติงาน 

 การขอใบอนุญาตเขาปฏิบัติงานสำหรับผูรับเหมา 

 การบันทึกใบงานขนสงสินคา/ใบรับสินคา  

 การติดตามสถานะการขนสงสินคา  

 การใหขอมูลของทานกับลูกคาเพื่อการใชบริการของ

ลูกคา   

 การตรวจสอบพื้นที่รานคา/สถานประกอบการของ

ทานเพ่ือการติดตั้งปายโฆษณาของบริษัทฯ ในทำเลที่

เหมาะสม  

 ก า ร ข อ ใ ช  บ ร ิ ก า ร อ ิ น เ ต อ ร  เ น ็ ท  ( Internet 

Authorization Access Form) 

 การขอใชงาน GS E-Business  

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

เปนตน 

6.6 

 

 

 

เพ่ือการดำเนินการตาง ๆ ในขั้นตอนของกระบวนการเก่ียวกับ

การทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เชน การออกใบแจง

การชำระหนี้ การวางบิล/ใบชำระหนี้ การโอนเงิน การชำระ

คาธรรมเนียม การชำระหนี้ การทำใบเสร็จรับเงิน การจัดทำ

ใบกำกับภาษี การหักภาษี ณ ที่จาย การตัดบัญชีลูกหนี้เปน

หนี้สูญ การทำบันทึกตั้งเจาหนี้ในประเทศ/ตางประเทศ การ

ทำรายงายภาษีขาย/ภาษีซื้อ การทำใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ การ

ทำใบสงสินคา เปนตน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.7 เพื่อการดำเนินการตาง ๆ ในขั้นตอนภายหลังสัญญาสิ้นสุด 

เมื ่อมีประเด็นหรือขอพิพาทเกิดขึ ้นเกี ่ยวเนื ่องกับสัญญา

ดังกลาว เชน การเรียกคาปรับ การเรียกรองคาเสียหายเมื่อมี

ความเสียหายเกิดขึ้น เปนตน 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.8 เพื่อการดำเนินการทางตลาดที่ไมตองอาศัยความยินยอมของ

ทานตามกฎหมาย เชน  

 การสะสมคะแนนของท านสำหร ับการร ับส ิทธิ

ประโยชนที่บริษัทฯ กำหนด 

 การสงคำอวยพร หรือของสมนาคุณ  

เปนตน 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.9 เพ่ือการดำเนินการภายในที่เก่ียวของ เชน  

 การติดตอประสานงานระหวางหนวยงานภายในและ

ภายนอกบริษัทฯ  

 เพ่ือการจัดทำประวัติของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ  

 เพ่ือการขอใหผูมีอำนาจในบริษัทอนุมัติคำรองขอ 

 เพ่ือการทำรายงานภายในบริษัทฯ 

          เปนตน 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

6.10 เพื่อการกำกับดูแล การตรวจสอบภายใน ประเมินความเสี่ยง

ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯภายในเครือ เพื่อใหบริษัทฯ 

บรรลุวัตถุประสงคในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล

ของกระบวนการบริหารความเสี ่ยง การควบคุม และการ

กำกับดูแลอยางเปนระบบและระเบียบ  

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.11 เพื่อการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

เชน การดำเนินตามคำรองขอของทานเมื่อทานขอใหใชสิทธิ

ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล การทำใหขอมูลสวนบุคคล

ของทานมีความถูกตองเปนปจจุบัน เปนตน  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.12 เพื่อการดำเนินการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัท รวมถึง

แตไมจำกัดบริเวณโดยรอบ บริษัทอาจมีการบันทึกภาพของ

ทานผานทางระบบกลองวงจรปด (CCTV)  

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.13 เพื ่อการดำเนินการต าง ๆ ในการพิจารณา ตรวจสอบ  

สอบสวน รวมถึงแตไมจำกัดการรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อ

มีขอรองเรียน รองทุกข ขอพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ ที่

จำเปนตองอาศัยขอมูลของทาน 

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.14 เพื ่อการปฏิบัติตามกฎหมายที ่เกี่ยวของกับการทำธุรกรรม

ระหวางทานกับบริษัทฯ เชน กฎหมายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจาง

ของหนวยงานรัฐ กฎหมายแรงงาน กฎหมายวาดวยภาษี

อากร กฎหมายวาด วยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เปนตน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

6.15 เพ่ือกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย 

และการยกขอตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมายของบริษัทฯ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

 6.16 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะดาน

การสาธารณสุข เชน การปองกันดานสุขภาพจากโรคติดตอ

อันตรายหรือโรคระบาดที ่อาจติดตอหรือแพรเขามาใน

ราชอาณาจักร เปนตน  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

 

โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานและ/หรือบุคคลที่สามตามฐาน

ทางกฎหมายที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหอำนาจไวไดโดยไมจำตองขอความ

ยินยอม อยางไรก็ตามมีบางกรณีที่บริษัทอาจตองขอความยินยอมจากทานโดยชัดแจง เนื่องจากฎหมายกำหนดไว 

ซึ ่งบริษัทจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานผานทาง 

“แบบฟอรมใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” ตอไป ทั้งนี้ในกรณีของบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวของ

กับทาน หากมีกรณีที่บริษัทฯ จะตองขอความยินยอมโดยชัดแจง ทานจะตองเปนผูดำเนินการขอความยินยอมใน

การประมวลผลขอมูลของบุคคลท่ีสามใหกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากทานในกิจกรรมตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ ซึ ่งมี

วัตถุประสงค ดังนี้  

ขอที่ วัตถุประสงค ฐานในการประมวลผล 

6.17 เพ ื ่อการดำเน ินการใด ๆ ระหว างทานก ับบริษ ัทฯ ซึ่ง

จำเปนตองอาศัยความยินยอมของทาน 

ฐานความยินยอม 

(Consent) 

 

 

บริษัทฯ ขอแจงวาในกรณีที่ทานตองใหขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

สัญญา หรือมีความจำเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อเขาทำสัญญานั้น ในกรณีที่ทานไมประสงคใหขอมูลสวน

บุคคลแกบริษัทฯ อาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา การเขาทำสัญญา หรือ

การใหบริการบางประการกับทานได เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลเปนสิ่งจำเปนในขั้นตอนดังกลาวนั้น 

 ขอมูลใด ๆ ที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวบและใชขอมูลดังกลาวไดตอไปภายใต
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วัตถุประสงคเดิม ทั ้งนี้หากทานไมประสงคจะใหบริษัทฯ เก็บรวบรวมและใชขอมูลที่ไดรับจากทานกอนวันที่          

1 มิถุนายน 2565 เวนแตกฎหมายจะกำหนดเอาไวเปนอยางอื่น ทานสามารถแจงยกเลิกความยินยอมใหเก็บ

รวบรวมและใชขอมูล โดยการติดตอมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ตามชองทางที่บริษัทฯ ได

จัดเตรียมไวในขอ 12 ของประกาศฯ 

7. การเปดเผยขอมูล 

บริษัทฯ อาจจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกผูอื่นภายใตความยินยอมของทานหรือที่กฎหมาย

อนุญาตใหเปดเผยไดดังตอไปนี้ 

7.1. การบริหารจัดการภายในองคกร  

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลภายในของทานภายในบริษัทฯ เทาที่จำเปนสำหรับการบริหารจัดการตาง ๆ ของ

ทานภายใตประกาศนี้เพื่อประโยชนของทานและผูอื่นมากขึ้น 

7.2. การบังคับใชกฎหมาย 

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหนวยงานราชการรองขอ บริษัทฯ มีความจำเปนที่จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเทาที่จำเปนใหแกหนวยราชการ เชน ศาล หรือหนวยราชการอื่น เปนตน 

7.3. พันธมิตรทางธุรกิจ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดตอและประสานงานตามวัตถุประสงคที่ระบุ

ไวในประกาศฉบับนี้ 

7.4. บริษทัภายในเครือ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางใหกับบริษัทที่อยูภายในเครือของบริษัทฯ เพ่ือการปฏิบัติงานในโครงการที่

เก่ียวของกับทาน  

7.5. ผูใหบริการ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางกับผูใหบริการ สำหรับดำเนินการตาง ๆ เชน 

7.5.1. การฝกอบรม สัมมนา 

7.5.2. การบริการขนสง 

7.5.3. การบริการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร 

7.5.4. การบริการดานการตลาด 

7.5.5. การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7.5.6. บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายหรือภาษี เปนตน 
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7.6. การโอนถายธุรกิจ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูล รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทานสำหรับการปรับโครงสรางองคกร การควบรวม 

หรือการขายกิจการ หรือการถายโอนทรัพยสินอื่น ๆ โดยที่ฝายรับโอนขอมูลจะตองปฏิบัติกับขอมูลของทานใน

ลักษณะที่สอดคลองกับประกาศนี้ รวมถึงกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย 

 

8. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตามระยะเวลาที่จำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่

เกี่ยวของกับประกาศฉบับนี้ อยางไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความจำเปนตองเก็บรักษาไวตอไปภายหลังจากนั้นหากมี

กฎหมายกำหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือเพ่ือใหการปฏิบัติตามสัญญาลุลวงเสร็จสมบูรณ   

บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำใหเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของทานได เมื่อหมดความจำเปน 

หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว 

 

9. สิทธิของเจาของขอมูล 

ทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิดำเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

9.1. สิทธิขอถอนความยินยอม (Right To Withdraw Consent)  

 หากทานไดใหความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานไว  

ไมวาจะเปนความยินยอมที่ทานใหไวกอนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากนั้น ทานมี

สิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดเวลา 

9.2.  สิทธิขอเขาถึงขอมูล (Right To Access) 

 ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอใหบริษัทฯ ทำ

สำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทฯ เปดเผยวาบริษัทฯ ไดขอมูลสวนบุคคลของมาไดอยางไร 

9.3. สิทธิขอถายโอนขอมูล (Right To Data Portability) 

 ทานมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลของตน ในกรณีที่บริษัทฯ ไดจัดทำขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบให

สามารถอานหรือใชงานไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอใหบริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ สง
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หรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื ่นโดยตรง เวนแตไมสามารถ

ดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค 

9.4. สิทธิขอคัดคาน (Right To Object) 

ทานมีสิทธิขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได หาก

การเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเปนภายใตประโยชนโดย

ชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไมเกินขอบเขตที่ทานสามารถคาดหมายได

อยางสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม 

ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดวามี

ความสำคัญยิ่งกวาสิทธิขั้นพ้ืนฐานของทาน หรือเปนไปเพ่ือการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสูในการ

ฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี 

9.5. สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล (Right To Erasure/Destruction) 

 ทานมีสิทธิที่จะขอลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของตน หรือทำใหขอมูลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุ

ตัวตนได หากทานมีความเชื่อวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยโดยไมชอบดวย

กฎหมายที่เกี่ยวของ หรือเห็นวาบริษัทฯ หมดความจำเปนในการเก็บรักษาขอมูลตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับ

ประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิคัดคานตามที่แจงไวขางตน  

9.6. สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล (Right To Restriction Of Processing) 

 ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยูระหวางตรวจสอบตามคำรอง

ขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลหรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ หมดความจำเปนและตองลบ

หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามกฎหมายที่เก่ียวของแตทานขอใหบริษัทฯ ระงับการใชแทน 

9.7. สิทธิขอใหแกไขขอมูล (Right To Rectification) 

ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของตนเองใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความ

เขาใจผิด 

9.8. สิทธิรองเรียน (Right To Lodge A Complaint)  

 ทานมีสิทธิรองเรียนตอผูมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หากทานเชื่อวาการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนเอง เปนการกระทำในลักษณะที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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 ทานสามารถใชสิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลขางตนได โดยติดตอมาที่เจาหนาที่คุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดทายประกาศนี้ บริษัทฯ จะแจงผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 

30 วัน นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับคำขอใชสิทธิจากทาน ตามแบบฟอรมหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หาก

บริษัทปฏิเสธคำขอ บริษัทฯ จะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหทานทราบผานชองทางตาง ๆ เชน ขอความ (SMS) 

อีเมล โทรศัพท จดหมาย เปนตน 

 

10. การสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ 

บริษัทฯ อาจมีการสงหรือโอนขอมูลไปยังบุคคล องคกร หรือเซิรฟเวอรที่ตั้งอยูในตางประเทศ เพื่อการบรรลุ

วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายที่ไดระบุไวในขอ 6 เทานั้น ทั้งนี้บริษัทจะใชความระมัดระวังและคำถึงนึงความ

ปลอดภัยของทานเปนสำคัญ โดยจะสงหรือโอนขอมูลเทาที่จำเปนเทานั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการ

ตาง ๆ เพื่อใหมั่นใจวาการโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลอยางเพียงพอหรือกรณีอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

 

11. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเปนสวนตัว 

เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ทานอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจตรวจสอบแลวทำการ แกไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศคุมครองขอมูล

สวนบุคคลฯ ฉบับนี้ไดทกุเมื่อ โดยบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบหลังการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทุกครั้ง  

ประกาศฉบับนี้แกไขลาสุดและมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

 

12. รายละเอียดของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

หากทานมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามเพิ ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวของบริษัทฯ หรือ

ตองการใชสิทธิในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล โปรดติดตอมาที่  
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  เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือคณะทำงานกำกับดูแลการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท 

สยามยีเอสเซลส จำกัด เลขที่ 127 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศพัท 

02-726-8070 อีเมล pdpa@gssales.co.th 

 

 

 


