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นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบคุคล (Privacy Policy) 

สําหรับคูคา และพันธมิตรธุรกิจ 

 

บริษทั แซท โซลูชันส จํากัด (“บริษัทฯ”) ใหความสําคัญกับความเปนสวนตัวและมุงมั่น ที่จะคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของทาน “ขอมูลสวนบุคคล” (ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ .ศ . 2562) 

(“บริษัทฯ”)  จึงไดจัดทําประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจงใหทานทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับการ

เก็บ รวบรวม การใชและหรือ/เปดเผยขอสวนบุคคลของทาน   

1. วตัถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

  บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการ

ดําเนินการ และหรือ ที่กฎหมายกําหนดใหกระทําการได ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับ

บุคคลภายนอกดวย โดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังตอไปนี ้ 

1.1 เพ่ือใชระบุตัวตนของทาน หรืออํานาจของทานในการกระทําการในนามของบริษัทฯเพ่ือ

ความจําเปนในการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพ่ือพิจารณาดําเนินการกอนการเขาทําสัญญา 

และการจัดการในการรับเงิน ชําระเงิน การติดตามหนี้ การเก็บและบันทึกขอมูลในทางบัญชี

และภาษีอากร เปนตน 

1.2 การปฏิบัติตามสัญญาวาจาง สัญญาบริการ สัญญาทางการคาอ่ืนๆ และการตกลงหรือความ

รวมมือที่เก่ียวของระหวางบริษัทฯ และคูสัญญา 

1.3 เพ่ือการบริหารความเสี่ยง การกํากับการตรวจสอบ และการบริหารการจัดการภายในองคกร 

ตลอดจนเพ่ือติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือตัวแทนของทานผานระบบกลอง

วงจรปด (CCTV) เพ่ือเฝาระวังและรักษาความปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน 

1.4 เพ่ือใชติดตอประสานงาน การรับสงเอกสาร ระหวางบริษัทฯ กับทาน 

1.5 เพ่ือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ในการปฏิบัติตามกฎหมายภาระขอผูกพันตาม

กฎหมาย  

1.6 เพ่ือประโยชนอันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน 

โดยยังคงคํานึงถึงสิทธิข้ันพื้นฐานของทานไมเหนือไปกวาประโยชนของบริษัทฯ 

1.7 เพ่ือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งโดยเฉพาะ ตามความยินยอมที่ทานใหแกบริษัทฯ ใน

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน 
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2. ฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ในการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค บริษัทฯ อาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน

ภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ และฐานทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ ไดประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาว โดยใช

ฐานทางกฎหมาย ดงัตอไปนี้ 

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม การใชและการเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล 

ฐานกฎหมายที่ใช 

เพ่ือกระบวนการกอนการทําสํญญาและการทําสัญญา ตามสัญญา 

เพ่ือประกอบการสั่งซื้อสินคา/สั่งจาง ตามสัญญาและเพ่ือประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย 

เพ่ือแจงการจัดสงสินคา ตามสัญญา 

เพ่ือประกอบการสั่งจาง  ตามสัญญาและเพ่ือประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย 

เพ่ือประกอบการทําใบเสนอราคา ตามสัญญา 

เพ่ือประกอบการทําสัญญา ตามสัญญาและเพ่ือประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย 

เพ่ือเสนอราคาสินคาและบริการ ตามสัญญา 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  

บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใชและเปดเผยขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

3.1 แหลงขอมูลท่ีเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน

โดยตรงหรือจากบริษัทฯ ตนสังกัดของทาน เชน ภพ.20/หนังสือรับรองบริษัทฯ, อีเมล และ

นามบัตร เปนตน   

3.2 ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย 

ประเภทของ “ขอมูลสวนบุคคล” ของทานที่บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใชหรือเปดเผย รวมเรียกวา 

“ประมวลผล” ภายใต พ.ร.บ. ฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวของดังตอไปนี ้

-  ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย -  ชื่อ และนามสกุล, เลขประจําตัวประชาชน,  พาสปอรต, 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี, ชื่อบริษัท และที่อยูที่สามารถติดตอได, เบอรโทรศัพทสวนกลาง และ

เบอรมือถือ, อีเมล, Line Id และรูปภาพ เปนตน 
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3.3 การปฏิเสธใหขอมูลสวนบุคคลแกบริษัท  

ในกรณีที่บริษัทจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน และทานไมใหขอมูลสวนบุคคลของ

ทาน แกบริษัท บริษัท อาจปฏิเสธการดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ อาจเปดเผยหรือสงตอขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคลภายนอก เพ่ือใหบุคคลเหลานี้

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังตอไปนี้  

4.1 การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลอ่ืน ไดแก 

- หนวยงานภายในองคกรที่เก่ียวของ เพ่ือดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุ 

- หนวยงานภายนอก ไดแก คูคา, พันธมิตรทางการคา, กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจและ

การคา, กรมศลุกากร 

4.2 การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยงัตางประเทศ 

บริษัทฯ อาจตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพ่ือจัดเก็บ และหรือ

ประมวลผลในการปฏิบัติตามสัญญาท่ีทําขึ้นระหวางทานและบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไมอนุญาตใหบุคคลที่ไม

เก่ียวของเขาถึงขอมูลสวนบุคคลดงักลาวและจะกําหนดใหมมีาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม  

 

5. การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล  

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไวตราบเทาที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใน

การเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลดังกลาว โดยบริษัทฯ จะกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามความ

จําเปนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เมื่อพนระยะเวลาการจัดเก็บ บริษัทฯ จะดําเนินการลบ 

ทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือ

ในกรณทีี่มีเหตุจําเปนทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของ

ทานไวนานกวานั้น 
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6. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล  

ทานมีสิทธิในขอมูลสวนบุคคลของทานตามกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยบริษัทฯ จะ

เคารพสิทธิของทานและจะดําเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑหรือกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการประมวลผล

ขอมูลของทาน ภายใตสถานการณบางประการอยางทันทวงที 

ทานมีสิทธิดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทานดงัตอไปนี้  

6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผล: ขอมูลสวนบุคคลของทานโดย

ความยินยอมของทาน ทานมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะใหบริษัทฯ ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ

ทานไดตลอดเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ อาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป หากบริษัทฯ สามารถใชฐาน

อ่ืนในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน  

6.2 สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล: ทานมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานจาก

บริษัท ฯ  

6.3 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคล : ทานมีสิทธิแกไขขอมูลสวนบุคคลของทาน ใหถูกตอง เปน

ปจจุบัน และสมบูรณ  

6.4 สิทธิในการขอลบขอมูลสวนบุคคล : ทานมีสิทธิรองขอใหบริษัท ฯ ลบ ทําลาย หรือทําให

ขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตันของทานไดในกรณีที่ไมมีเหตุผลอันสมควร ใหบริษัทฯ 

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป โดยทานสามารถใชสิทธิในการขอใหบริษัทฯ ลบขอมูลสวนบุคคล

นี้ควบคูไปกับสิทธิในการคัดคาน ในขอถัดไป อยางไรก็ตาม การใชสิทธนิี้จะตองไมเปนการใชสิทธิเพื่อขอใหลบ

ขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแตละคําขอดวยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของ

กฎหมายที่เก่ียวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน  

6.5 สิทธิในการขอใหมีการระงับการประมวลผล : ทานมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ระงับการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทานชั่วคราว เชน เมื่อทานตองการใหบริษัทฯ แกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง 

หรือเมื่อทานรองขอใหบริษัทฯ พิสูจนเหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ

ทาน  

6.6 สิทธิในการสงหรือโอนยายขอมูล ในบางกรณี :  ทานสามารถขอใหบริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลสวน

บุคคลของทานที่สามารถใชงานโดยทั่วไปไดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืน สิทธิ

ดังกลาวนี้ จะใชไดเฉพาะในกรณีของขอมูลสวนบุคคลที่ทานสงมอบใหแกบริษัทฯ และการประมวลผลขอมูล
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สวนบุคคลดังกลาว ไดกระทํา โดยอาศัยความยินยอมของทาน หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 

จําเปนตองไดรับการประมวลผล เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามภาระขอผูกพันภายใตสัญญาได  

6.7 สิทธิในการยื่นขอรองเรียน : ทานมีสิทธิยื่นขอรองเรียนตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ รวมไปถึง 

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่ทานเห็นวาบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผูใหบริการ

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หรือประกาศอ่ืนๆ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. ดังกลาว  

ทานอาจใชสิทธิขางตนของทานไดตลอดเวลา โดยติดตอบริษัทฯ ผานชองทางการติดตอตามที่ระบุไว

ในขอ 8 ดานลาง  

บริษัทฯ อาจมีความจําเปนตองขอขอมูลบางประการจากทานเพ่ือใชในการยืนยันตัวตนของทาน และ

รับรองสิทธิของทานในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการความปลอดภัย (หรือเพ่ือใชสิทธิ

อ่ืนใด) ท่ีจะทําใหทานมั่นใจไดวาขอมูลสวนบุคคลของทานจะไมถูกเปดเผยตอบุคคลที่ไมมีสิทธิเขาถึงขอมูล

ดังกลาว 

บริษัทฯ จะใชความพยายามในการตอบกลับคําขอที่ถูกตองตามกฎหมายท้ังหมดภายใน 30 วัน ในบาง

กรณี บริษัทฯ อาจใชเวลามากกวา 30 วัน หากคําขอของทานมีความซับซอน หรือทานยื่นคําขอเขามาเปน

จํานวนมากกวาหนึ่งคาํขอ ในกรณีดังกลาว บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบและจะทําการแจงสถานะของคําขอให

ทานทราบอยูเสมอ 

 

7. ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทานเปนอยางยิ่ง บริษัทฯ จะ

ตรวจสอบและใชมาตรการรักษาความปลอดภัยขององคกร ท้ังทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู

เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เพ่ือใหมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคลของทานจะไม

สูญหาย    ถูกทําลายโดยไมตั้งใจ ถูกเปดเผย และนําไปใชในทางที่ผิดวัตถุประสงคหรือเขาถึงโดยบุคคลอื่นที่

ไมใชพนักงานหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ปฏิบัตหินาที่ของบริษัทฯ 

 

8. การจัดการกับเรื่องรองเรียน หรือขอสงสัย  

ทานสามารถติดตอบริษัท เพื่อรองเรียนเก่ียวกับ วิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใชประมวลผลและเปดเผย

ขอมูล สวนบุคคลของทาน หรือสอบถามขอสงสยัไดที่ชองทาง ดังตอไปนี ้
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เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

บริษัท แซท โซลูชั่นส จํากัด 

สถานที่ติดตอ : 731  อาคารพีเอ็ม ทาวเวอร ชั้น 23 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

เบอรโทร :  02-642-9280-2  

อีเมล : pakkanan@sat-solutions.com 

 
 
 
 
 

      ลงนาม ................................................ 

       ( นายสุทธิชัย  เลี้ยงสุทธิกุล ) 

            กรรมการผูจัดการ 


