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บริษัท เซาเออร ์จ ากัด 

เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทัง้ระบบสื่อสารไดพ้ฒันาไปอย่างรวดเรว็ท าใหก้ารเขา้ถึง

การเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล สามารถท าไดโ้ดยง่าย สะดวกและรวดเรว็ อาจน ามาซึ่ง

ความเสียหายต่อเจา้ของขอ้มลู ประกอบกบัไดม้ีพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัที่ 27พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แลว้นัน้ 

บรษิัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐาน

ส าคญัในความเป็นสว่นตวั (Privacy Right) ที่ตอ้งไดร้บัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

และหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งบคุคลใดจะถกู

แทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็นสว่นตวั ครอบครวั ที่อยู่อาศยั การสื่อสาร หรือจะถกูลบหลูเ่กียรติยศและ

ชื่อเสียงไม่ได ้ทกุคนมีสิทธิที่จะไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย ต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดงักลา่วนัน้

รวมถึงเพื่อสนบัสนุนและเคารพการปกปอ้งสิทธิมนุษยชนตามที่ประกาศใชใ้นระดบัสากล ตามหลกัการของ

ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) รวมถึงตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

พ.ศ. 2562 บรษิัทจึงไดป้ระกาศนโยบายเพื่อเป็นหลกัในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Privacy) ดงันี ้

 

2. วัตถุประสงค ์  

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนีจ้ดัท าขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค ์ ดงัต่อไปนี  ้

2.1 เพื่อคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ท าธุรกรรม ใชบ้รกิารมี

สว่นไดส้ว่นเสีย หรือที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบับรษิัท แต่ไม่จ ากดัเพียงบคุคลดงัต่อไปนี ้

ก. ลกูคา้ 

ข. พนกังาน 

ค. ผูถื้อหุน้ 
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ง. นกัลงทนุเจา้หนีล้กูหนี ้

จ. คู่คา้พนัธมิตรทางธุรกิจ 

ฉ. บุคคลที่บรษิัทไดว้่าจา้งใหด้ าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบรษิัทเช่นที่ปรกึษาดา้นวิชา 

ช.บคุคลที่เขา้ชมเว็บไซต ์หรือแอปพลิเคชั่นของบรษิัท 

ซ.บคุคลที่เขา้มาติดต่อหรือใชบ้รกิารส านกังานอาคารหรือสถานที่ของบรษิัท 

ฌ. ครอบครวัพนกังาน ผูร้บัผลประโยชนต์ามกรมธรรมประกนัชีวิต ประกนัวินาศภยัที่บรษิัทไดจ้ดัท าให ้

ญ. บุคคลที่ถกูอา้งอิง เช่น บุคคลที่ถกูอา้งอิงในการสมคัรงานการเสนอขายสินคา้ และบรกิารกบับรษิัทเป็นตน้ 
 

2.2 เพื่อก าหนดบทบาทหนา้ที่ของหน่วยงาน ผูบ้รหิาร พนกังาน ซึ่งมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

2.3 เพื่อก าหนดขัน้ตอน หรือมาตรการ การรกัษาความปลอดภยัในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

2.4 เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังานซึ่งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.5 เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลต่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

3. ขอบเขตการใช้ 

ประกาศฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบักบัคณะกรรมการผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัท รวมถึงคู่คา้  

ผูใ้หบ้รกิารและผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียกบับรษิัท โดยใชบ้งัคบักบัทกุกิจกรรม การด าเนินงานของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกบั

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

4.ค านิยาม 

 

บริษัท บรษิัท เซาเออร ์จ ากดั 

ข้อมูลส่วนบุคคล ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับคุคลนัน้ได ้ 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มแต่ไม่รวมถึงขอ้มลู ของผูถ้ึงแก่

กรรม 
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ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีความอ่อนไหว ขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความเสี่ยงอาจถกูน าไปสูก่ารเลือก

ปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม (Sensitive Data) ในที่นีห้มายถึง 

เชื่อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม 

ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลู ชีวภาพ 

หรืออ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บคุคลซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นตน้ ว่าลกูคา้ คู่คา้

ผูใ้ชบ้รกิารและพนกังาน 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่งมีอ านาจหนา้ที่ตดัสินใจเก่ียวกบั การ

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ในที่นี ้

หมายถึง บรษิัทหน่วยงาน พนกังานที่รบัผิดชอบในขอ้มลู

สว่นบุคคลนัน้ 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่งด าเนินการเก่ียวกบั การเก็บรวบรวม 

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลตามค าสั่งสว่นบคุคลตาม

ค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล ในที่นี ้

หมายถึง คู่คา้ บุคคลหรือบริษัทภายนอกที่บรษิัทไดว้่าจา้ง 

บุคคล บคุคลธรรมดา 

บุคคลผู้หย่อนความสามารถ บคุคลซึ่งเป็นผูเ้ยาวเ์ป็นคนไรค้วามสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บคุคลซึ่งบรษิัทแต่งตัง้ ใหท้ าหนา้ที่เป็นเจา้หนา้ที่คุม้ครอง 

(Data Protection Officer : DPO) ขอ้มลูส่วนบุคคล ตาม

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

ผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคล บคุคลซึ่งถกูก าหนดหรือไดร้บัมอบหมายตามนโยบายฉบบันี ้

(Data Protection Coordinator : DPC) 
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5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

5.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลใหก้ระท าไดภ้ายใตว้ตัถุประสงคแ์ละเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถุประสงค ์หรือ

เพื่อประโยชนท์ี่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม พรอ้มทัง้แจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคลทราบก่อน หรือในขณะเก็บ รวบรวมถึงรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1) วตัถุประสงคข์องการเก็บ รวบรวม 

2) ระยะเวลาในการเก็บ รวบรวมไว ้

3) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งอาจมีการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

4) ขอ้มลูหรือช่องทางการติดต่อกบับรษิัท 

5) สิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

6) แจง้ผลกระทบจากการไม่ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไม่ใหข้อ้มลูสว่นบคุคล

ตามที่กฎหมายก าหนด หรือเพื่อเขา้ท าหรือปฏิบติัตามสญัญา 

 

ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

ก) เพื่อประโยชนส์าธารณะ การศกึษาวิจยั การสถิติ หรือการปฏิบติัตามกฎหมายเป็นการด าเนินการ 

ข) เพื่อปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

ค) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามสญัญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

ก่อนเขา้ท าสญัญานัน้  

ง) เป็นการจ าเป็นตามหนา้ที่ในการด าเนินการเพื่อประโยชนส์าธารณะหรือในการปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดร้บั

มอบหมายจากภาครฐั หรือเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลหรือของ

บคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล ซึ่งประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายนัน้มี

ความส าคญัมากกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
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5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หย่อนความความสามารถ 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลซึ่งเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นผูเ้ยาว ์เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงค์

ใดๆ ซึ่งผูเ้ยาวไ์ม่อาจด าเนินการเองไดโ้ดยล าพงัตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ก าหนดไวต้อ้งไดร้บัความ

ยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองหรือผูท้  าการแทนผูเ้ยาวด์ว้ย เวน้แต่กรณีผูเ้ยาวอ์ายไุม่เกิน 10 ปีตอ้งไดร้บัความ

ยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองหรือผูก้ารแทนผูเ้ยาวเ์ท่านัน้ 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลซึ่งเจา้ของขอ้มลูเป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ

ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูอ้นบุาลหรือจากผูพ้ิทกัษ ์ หรือบุคคลผูท้  าการแทนเท่านัน้ 
 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีความอ่อนไหว (Sensitive Data) 

บรษิัทจะไม่เก็บขอ้มลูสว่นบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เวน้แต่มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม

โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้ยกเวน้ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้

สามารถเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอม 
 

5.4 การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

การใช ้และ/หรือ การเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคล ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ต่อเจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคลก่อน หรือในขณะท าการเก็บรวบรวมหรือเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนท์ี่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล และตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเวน้แต่

กรณีที่กฎหมายก าหนดใหไ้ม่ตอ้งขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลหรือเป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย 

บคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืน ซึ่งไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลจากการที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลตกลงยินยอมใหเ้ปิดเผย  

หรือเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคซ์ึ่งเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได้ 

ตกลงยินยอมใหไ้วก้บับรษิัท และตามที่บุคคลหรือนิติบคุคลไดแ้จง้ไวก้บับรษิัทนัน้ 

 

6. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดเ้ก็บรวบรวมไวน้ัน้ตอ้งถูกตอ้งเป็นปัจจบุนัสมบรูณ ์ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด และ

ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีช่องทางใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถรอ้งขอหรือแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของตวัเองได ้
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7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

บรษิัทก าหนดใหพ้นกังานหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคล ตอ้งใหค้วามส าคญัและรบัผิดชอบ

ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

ของบรษิัทอย่างเครง่ครดัโดยก าหนดใหบุ้คคลหรือหน่วยงานดงัต่อไปนี ้ท าหนา้ที่ก ากบัและตรวจสอบให้  

การด าเนินงานของบรษิัทนัน้ถกูตอ้งและเป็นไปตามนโยบายและกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

ก าหนด 

7.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบคุคล 

7.1.1 จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม และทบทวนมาตรการ

อย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้าตรการดงักล่าวมีประสิทธิภาพ ทนัต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

7.1.2 ก าหนดขอบเขตการจดัการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดเ้ปิดเผยต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 

7.1.3 จดัใหม้ีระบบตรวจสอบการจดัการกบัขอ้มลูสว่นบุคคลใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

7.1.4 บนัทกึรายการเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลตามที่กฎหมายก าหนด 

7.1.5 จดัท าขอ้ตกลงกบัผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล นิติบุคคลหรือบคุคลภายนอกอ่ืนใด หากมีการ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล ที่ไดว้่าจา้งนิติบุคคลหรือ

บคุคลภายนอกอ่ืนใด โดยผูป้ระมวลผลขอ้มลู นิติบคุคล หรือบุคคลภายนอกดงักลา่ว ตอ้งมี

มาตรการรกัษาความปลอดภยัในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้ง

เป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้และตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 

7.2 ผูป้ระมวลข้อมูลส่วนบุคคล 

7.2.1 ด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลตามค าสั่งที่ไดร้บัจาก 

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล 

7.2.2 จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลู สว่นบุคคลที่เหมาะสม 

7.2.3 จดัท าและเก็บรกัษาบนัทกึรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลไว ้
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7.3 เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

7.3.1 จดัท าและทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล รวมถึงแนวปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลของบรษิัทใหค้รบถว้นและถกูตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด 

7.3.2 ใหค้ าแนะน าในดา้นต่างๆ ที่เก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลแก่ผูบ้รหิาร พนกังาน และคู่คา้ 

ของบรษิัท 

7.3.3 ตรวจตราการด าเนินงานของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลและผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

7.3.4 ก ากบัดแูลหน่วยงานต่าง ๆ ของบรษิัท และคู่คา้ ของบรษิัทใหด้ าเนินงานตามนโยบายและแนว

ปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัท 

7.3.5 รายงานการปฏิบติัหน่วยงานต่างๆของบรษิัท และคู่คา้ ของบรษิัทต่อคณะเจา้หนา้ที่บรหิาร 

7.3.6 ประสานจดัการเรื่องรอ้งเรียน หรือการขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดร้บัการติดต่อหรือ

รอ้งขอจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

7.3.7 ประสานงานและใหค้วามรว่มมือกบัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ในกรณีที่มี

ปัญหาเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู สว่นบคุคลของบรษิัท และคู่คา้ ของบรษิัท 

7.3.8 แจง้ต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลทราบถึงเหตกุารละเมิดขอ้มลูสว่นบุคคล 

ภายใน 72 ชั่วโมงนบัแต่ทราบเหตเุท่าที่จะสามารถท าได ้

7.4 ส านักกฎหมายกลุ่มธุรกิจฯ 

7.4.1 ใหค้ าปรกึษาแนะน าและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบุคคล 

7.4.2 ตรวจสอบ/จดัท าเอกสารสญัญาที่เก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

7.5 หน่วยงาน Risk Management 

7.5.1 คน้หาและระบุความเสี่ยงในกิจกรรมหรือการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบรษิัทที่เก่ียวขอ้ง

กบัการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

7.5.2 ประเมินความเสี่ยงโดยการก าหนดระดบัความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหรือการด าเนินงาน และระบุ 

ความเสี่ยงคงเหลือที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) 
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7.5.3 ติดตามใหแ้ต่ละหน่วยงานด าเนินงานใหอ้ยู่ในความเสี่ยงคงเหลือที่ยอมรบัได ้

7.5.4 ทบทวนระดบัความเสี่ยงของกิจกรรมหรือการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานทุกไตรมาส  

7.5.5 จดัท ารายงานและมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะเจา้หนา้ที่บรหิาร 

7.6 หน่วยงานตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายนอก 

7.6.1 ตรวจสอบการท างานของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั ขอ้มลูส่วนบคุคล 

7.6.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบเอกสาร กระบวนการและประเมินประสิทธิภาพในการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภยัของระบบที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

7.6.3 จดัใหม้ีการสอบเอกสาร กระบวนการและประเมินประสิทธิภาพในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั

ของระบบที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลโดยผูต้รวจสอบภายนอกเป็นประจ าทกุปี 

7.6.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท 

 

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

เพื่อประโยชนใ์นการรกัษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลบรษิัทไดม้ีมาตรการดงันี ้   
 

8.1ก าหนดสิทธิในการเขา้ถึง การใช ้การเปิดเผย การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลรวมถึงการแสดงหรือ

ยืนยนัตวับุคคล ผูเ้ขา้ถึงหรือใชข้อ้มลูสว่นบคุคล จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยั รวมถึงกระบวนการทบทวน

และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการรกัษาความปลอดภยัดงักลา่ว ทัง้นี ้เป็นไปตามนโยบายการรกัษาความ

ปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security Policy) ของบรษิัทอย่างเครง่ครดั 
 

8.2 ในการสง่การโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัต่างประเทศรวมถึงการน าขอ้มลูสว่นบุคคล ไปเก็บฐานขอ้มลู

ในระบบอ่ืนใด ซึ่งผูใ้หบ้รกิารรบัโอนขอ้มลูหรือบรกิารเก็บรกัษาขอ้มลูอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรกัษา

ขอ้มลูตอ้งมีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี  ้
 

8.3 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการ การรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของบรษิัท จนเป็นเหตใุหม้กีารละเมิดขอ้มลูสว่น

บคุคล บรษิัทจะด าเนินการตามนโยบายการละเมิดและขอ้มลูรั่วไหล (Data Breach Handling Policy) และตามที่
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กฎหมายก าหนดหากการละเมิดนัน้มีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล บริษัทจะ

ด าเนินการแจง้เหตกุารละเมิดพรอ้มทัง้แนวทางการเยียวยาใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบโดยไม่ชักชา้  

ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการท่ีเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลหรือบคุคล

อ่ืนใดซึ่งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล จงใจหรือประมาทเลินเลอ่ หรือเพิกเฉยต่อมาตรการรกัษา

ความปลอดภยัจนเป็นเหตใุหข้อ้มลูสว่นบคุคลถูกใชห้รือเปิดเผยต่อบคุคลที่สามหรือบคุคลอื่นใด 

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมีสิทธิรอ้งขอเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบุคคลของตน ขอรบัส าเนา ขอถอนความยินยอม 

คดัคา้น การเก็บ การใช ้การเปิดเผย ขอใหล้บท าลาย หรือพกัการใช ้ขอแกไ้ขขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัรอ้งเรียน  

หรือขอใหโ้อนขอ้มลูสว่นบุคคลของตนไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูอื่น เวน้แต่เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบคุคลอ่ืน 

เป็นการปฏิบติัหนา้ที่เพื่อสาธารณะประโยชนต์ามกฎหมาย หรือเพื่อการศึกษาวิจยั ทัง้นีเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  พ.ศ. 2562 

 

10. การร้องเรียน การแจ้งเบาะแส 

กรณีพบเหตอุนัควรสงสยั หรือเชื่อว่ามีการละเมิดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มลูสว่น

บคุคล หรือเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลประสงคท์ี่จะรอ้งเรียน หรือใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตามนโยบาย

ฉบบันี ้หรือตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 สามารถติดต่อกบัเจา้หนา้ ท่ีคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบุคคลของบริษัทตามขอ้มลูติดต่อดา้นล่างนี ้

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 บริษัท เซาเออร ์จ ากดั 

 เลขที่ 333 หมู่ 5 ต าบลวดัพรกิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพษิณโุลก 65230 

 Email: namtip@souer.com 

 เบอรโ์ทรศัพท:์ 055-002-009 
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11. การทบทวนนโยบาย 

บรษิัทจะท าการทบทวนนโยบายนีอ้ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้หรือกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ข 

 

12. การฝ่าฝืน 

บรษิัทจะไม่ยอมประนีประนอมในเรื่องการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล หากผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล  

ผูป้ระมวลผลขอ้มลู หรือผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหนา้ที่ของตน ที่เก่ียวขอ้งกบั

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ละเลย หรือละเวน้ ไม่สั่งการหรือไม่ด าเนินการหรือสั่งการหรือด าเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งในหนา้ที่ของตน จนท าใหเ้กิดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดย 

ผิดวตัถปุระสงค ์ การละเมิดต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล อนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเรื่อง

ขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรือตามที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด พนกังานผูน้ัน้ตอ้ง

รบัโทษทางวินยัตามระเบียบของบรษิัท และหากการกระท าผิดดงักลา่วของพนกังานและ/หรือบคุคลใดก่อใหเ้กิด

ความเสียหายแกบ่รษิัทและ/หรือบุคคลอื่นใด บรษิัทอาจพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป 

 

ทัง้นี ้ให้มีผลตัง้แต่วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้น ไป 

 

 

ประกาศ ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

(Danny Pauw) 
Chief Executive Officer (CEO) 
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