
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรบัผู้ให้บริการหรือคู่ค้า 
บริษทั พีไอเอ อินทีเรีย จ ากดั 

 
บริษัท พีไอเอ อินทีเรีย จ ำกัด (“บริษัท”) เคำรพสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริกำรหรือคู่ค้ำ (“ท่ำน”) และให้
ควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล โดยบรษิทัไดม้กีำรก ำกบัดแูล และกำรบรหิำรจดักำรขอ้มลูสว่นบุคคล ให้
มคีวำมสอดคล้องกบักฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กล่ำวคือ พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562) และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง จงึขอแจง้ขอ้มลูดงัมสีำระส ำคญัต่อไปนี้ 
 
1. ค านิยาม 
 บรษิทั หมำยถงึ บรษิทั พไีอเอ อนิทเีรยี จ ำกดั  

 ผูใ้หบ้รกิาร หมำยถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลภำยนอกทีใ่หบ้รกิำรในงำนดำ้นหนึ่งดำ้นใดแก่บรษิทั 

 คู่คา้ หมำยถงึ ผูข้ำยสนิคำ้ ผูร้บัจำ้ง และ/หรอืใหบ้รกิำร แก่บรษิทั   

 ขอ้มูลส่วนบุคคล หมำยถึง ข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวับุคคลนัน้ได้ (ระบุไปถึงเจ้ำของขอ้มูล) ไม่ว่ำจะเป็น
ทำงตรงหรอืทำงอ้อมก็ตำม แต่จะไม่รวมไปถงึขอ้มูลของผู้ทีเ่สยีชวีติแลว้ หรอื ขอ้มูลของนิติบุคคล เช่น บรษิทั มูลนิธ ิ
สมำคม องคก์ร  

 ขอ้มลูอ่อนไหว หมำยถงึ ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ป็นเรื่องสว่นตวัโดยแทข้องบุคคล ทีม่คีวำมละเอยีดอ่อนและสุม่เสีย่ง
ต่อกำรถูกใชเ้พื่อเป็นกำรเลอืกปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรม อำทเิช่น ขอ้มูลเกีย่วกบัเชือ้ชำต ิเผ่ำพนัธุ ์ควำมคดิเหน็ทำงกำร
เมอืง ควำมเชื่อในลทัธศิำสนำหรอืปรชัญำ พฤตกิรรมทำงเพศ ประวตัิอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพกิำร ขอ้มูล
สหภำพแรงงำน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชวีภำพ (เช่น กำรสแกนลำยนิ้วมอื กำรสแกนใบหน้ำ เป็นตน้) หรอืขอ้มลูอื่นใด
ซึง่กระทบต่อเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในท ำนองเดยีวกนัตำมทีค่ณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลประกำศก ำหนด 
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม  
 บรษิทัอำจท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน ดงัต่อไปนี้   
 2.1 ขอ้มูลทีร่ะบุตวัตน อำทเิช่น ชื่อ-นำมสกุล เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน วนัเดอืนปีเกดิ เลขหนังสอืเดนิทำง  
  เป็นตน้  
 2.2 ขอ้มูลที่สำมำรถติดต่อได้ อำทเิช่น ที่อยู่อำศยั หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน หมำยเลขโทรศพัท์มอืถือ, อเีมล์, 
  แอพพลเิคชัน่ในกำรสนทนำ เช่น Line ID, โซเชยีลมเีดยี เช่น Facebook เป็นตน้ 
 2.3 ขอ้มลูเกีย่วกบักำรใหบ้รกิำร เช่น ประวตักิำรปฏบิตังิำน ขอ้มลูเกีย่วกบักำรจำ้งงำน เป็นตน้  
 2.4 ขอ้มลูทีท่ำงกำรเงนิ เช่น หมำยเลขบญัชธีนำคำร ค่ำตอบแทน เป็นตน้   
 2.5 ขอ้มลูทีท่่ำนไดใ้หก้บับรษิทั เช่น ขอ้มลูกำรสมัภำษณ์ เป็นตน้ 
 2.6 ขอ้มูลทีไ่ดจ้ำกกลอ้งวงจรปิด : บรษิทัจะท ำกำรเกบ็ภำพของท่ำนในกรณีทีท่่ำนไดเ้ขำ้มำยงัพืน้ทีข่องบรษิทั

ผ่ำนกลอ้งวงจรปิด ซึ่งกำรเก็บขอ้มูลดงักล่ำวจะเป็นกำรเกบ็เฉพำะขอ้มูลภำพ (ไม่เกบ็เสยีง) เท่ำนัน้ ทัง้นี้ 
บรษิทัไดท้ ำกำรปิดป้ำยประกำศเป็นทีช่ดัเจนในบรเิวณทีบ่รษิทัท ำกำรตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 

 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
 ในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลบรษิทัจะจดัเกบ็เฉพำะขอ้มลูทีม่คีวำมจ ำเป็นเท่ำนัน้ทัง้นี้ ในกำรเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่ำว จะเป็นกำรเกบ็ขอ้มลูจำกแหล่งขอ้มลูดงัต่อไปนี้  



 (1) ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัจำกท่ำนโดยตรง ทัง้ทีอ่ยู่ในรูปแบบของเอกสำร หรอืขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืขอ้มูลที่
ท่ำนไดก้รอกลงในเอกสำรหรอืแพลตฟอรม์ออนไลน์ทีบ่รษิทัไดจ้ดัท ำขึน้   
 (2) ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัจำกแหล่งอื่นนอกเหนือจำกทีไ่ดร้บัโดยตรงจำกท่ำนซึ่งขอ้มูลดงักล่ำวจะตอ้งเป็นขอ้มูล
ทีบ่รษิทัเชื่อโดยสุจรติว่ำเจำ้ของแหล่งขอ้มลูดงักล่ำวมสีทิธใินกำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่บรษิทัได้  
 (3) ขอ้มลูทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวมไดโ้ดยอตัโนมตั ิอำทเิช่น กำรใชคุ้กกี ้(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื่นๆ 
 (4) ขอ้มลูภำพทีบ่นัทกึโดยกลอ้งวงจรปิด ซึง่รวมทัง้ภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวแต่ไม่ไดม้กีำรบนัทกึเสยีง 
  
 บรษิทัจะท ำกำรเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล ภำยในระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็น หรอืตำมสมควร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ต่ำงๆทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นนโยบำยขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้  เวน้แต่จะมกีฎหมำยอนุญำตใหม้รีะยะเวลำกำรเกบ็รกัษำทีน่ำนขึน้ 
ทัง้นี้ หำกไม่อำจก ำหนดระยะเวลำกำรเกบ็ขอ้มูลไดเ้ป็นทีช่ดัเจน ใหอ้ำศยัระยะเวลำทีเ่หมำะสมในกำรเกบ็รกัษำขอ้มูล
ส่วนบุคคล ระยะเวลำตำมสญัญำ อำยุควำมตำมกฎหมำย หรือควำมจ ำเป็นที่ต้องเก็บรกัษำข้อมูลส่วนบุคคลตำม
ระยะเวลำทีจ่ ำเป็น เป็นเกณฑข์ัน้ต ่ำในกำรจดัเกบ็ขอ้มลูดงักล่ำว 
 
4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นกำรเก็บ บนัทกึ จดัระบบ เปลี่ยนแปลงหรอืปรบัเปลี่ ยน กำร
พจิำรณำ กำรใช้ รวมไปถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ บรษิทัจะด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยบญัญัติไว้ กล่ำวคือ 
บรษิทัจะขอควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูก่อนหรอืขณะท ำกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลดงักล่ำว ทัง้นี้  ใหย้กเวน้
ขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ม่จ ำตอ้งขอควำมยนิยอม อนัไดแ้ก่ ขอ้มลูภำยใต้ฐำนสญัญำ, ฐำนหน้ำทีต่ำมกฎหมำย, ฐำนประโยน์
ส ำคญัต่อชวีติ, ฐำนประโยชน์อนัชอบธรรม เป็นตน้  
 นอกจำกนี้ กำรด ำเนินกำรใดๆ เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลบรษิทัจะท ำเท่ำทีจ่ ำเป็นตำมวตัถุประสงค์ทีบ่รษิทัระบุ
ไวโ้ดยแจง้ชดั 
 
5. วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล   
 บรษิทัขอแจง้ใหท่้ำนทรำบว่ำ บรษิทัประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้  
 (1) เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเข้ำท ำสญัญำหรือเพื่อปฏิบัติตำมสญัญำซึ่งท่ำนเป็น
คู่สญัญำกบับรษิทั  
 (2) เพื่อกำรด ำเนินกำรใดๆตำมวตัถุประสงคใ์นทำงกำรรบับรกิำร กำรจำ้ง หรอืกำรซื้อขำย  
 (3) เพื่อกำรเสนอให้แก่ผู้รบับริกำร(ลูกค้ำ)ของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก เพื่อตรวจสอบประวตัิหรือ
คุณสมบตัิและควำมสำมำรถของท่ำนว่ำมีควำมเหมำะสมและถูกต้องตำมควำมต้องกำรของผู้รบับรกิำร(ลูกค้ำ)ของ
บรษิทัหรอืไม่   
 (4) เพื่อกำรด ำเนินกำรใดๆในทำงกำรรบับรกิำร กำรจำ้ง หรอืกำรซื้อขำยระหว่ำงท่ำนและบรษิทัเป็นไปตำม
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมำยก ำหนด  
 (5) เพื่อกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย   
 (6)  เพื่อกำรด ำเนินกำรใดๆตำมทีท่่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมไวก้บับรษิทั 
 
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก  
 บรษิทัอำจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลภำยนอก ภำยใตก้ฎหมำยและวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว้
ขำ้งตน้ อนัไดแ้ก่    



 (1) ผูร้บับรกิำร หรอืลูกคำ้ของบรษิทั หรอืบุคคล นิตบิุคคล หน่วยงำน หรอืองค์กรอื่นใดทีบ่รษิทัได้เขำ้ประมูล
งำนหรอืเขำ้ท ำกำรประกวดรำคำ   
 (2) บุคคล นิติบุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรอื่นใดที่บริษัทมีควำมจ ำ เป็นในกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
สมเหตุสมผล 
 (3) หน่วยงำนของรฐั หรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐัทีม่อี ำนำจในกำรขอขอ้มลูดงักล่ำว    
  
 อนึ่ง บรษิทัจะก ำหนดใหผู้ร้บัขอ้มลูส่วนบุคคล จดัใหม้มีำตรกำรในกำรปกป้องขอ้มลูของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและ
จะก ำหนดให้ผูร้บัขอ้มูลจะต้องด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนัน้ และจะด ำเนินกำร
ป้องกนัไม่ใหผู้ร้บัขอ้มลูใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดร้บัไปโดยมชิอบ  
  
7. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล  
 บรษิทัไดม้กีำรจดัใหม้มีำตรกำรต่ำงๆ เพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวำมเหมำะสม มี
ประสทิธภิำพ และสอดคลอ้งกบักฎหมำยหลกัเกณฑ์ ระเบยีบ และแนวปฏบิตัิด้ำนกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อ
ป้องกนักำรเขำ้ถงึ กำรใช ้กำรเปลี่ยนแปลง กำรแก้ไข หรอืกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยผู้ที่ไม่ได้รบัอ นุญำตหรอื
โดยกำรละเมดิกฎหมำย นอกจำกนี้ บรษิทัยงัจดัใหม้กีระบวนกำรในกำรรกัษำควำมปลอดภยั อำทเิช่น กำรเขำ้รหสัของ
พนักงำน และกำรจ ำกดักำรเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของพนักงำนในแต่ละต ำแหน่งงำน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ ขอ้มลูสว่นบุคคล
ของท่ำนนัน้ จะถูกเข้ำถึงได้เฉพำะผู้ที่ได้ร ับอนุญำตเท่ำนัน้ อีกทัง้ บริษัทได้ให้ควำมรู้แก่พนักงำนทุกท่ำน เพื่อให้
ตระหนักถงึหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรเกบ็รวบรวม กำรจดัเกบ็รกัษำ กำรใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่
อยู่ภำยใต้กำรดูแลของตน โดยก ำหนดใหพ้นักงำนต้องปฏบิตัติำมนโยบำยและระเบยีบในเรื่องของกำรคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบุคคลตำมทีบ่รษิทัก ำหนด 
 
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 8.1 บรษิทัจะท ำกำรจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หรอืเมื่อเจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลได้ยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมในกำรให้บริษัทจดัเก็บและประมวลผลข้อมูลดังกล่ำวเท่ ำนัน้ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำดงักล่ำว หรอืเมื่อเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลยกเลกิกำรใหค้วำมยนิยอม บรษิทัจะท ำกำรลบหรอืท ำลำยขอ้มูล
สว่นบุคคลทีท่ ำกำรเกบ็รกัษำไว ้ตำมรปูแบบและวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
 8.1.1 กรณีทีข่อ้มลูสว่นบุคคลถูกจดัเกบ็ไวใ้นรปูแบบของเอกสำรฉบบัพมิพ ์บรษิทัจะท ำกำรท ำลำยโดย

เครื่องท ำลำยกระดำษ 
 8.1.2 กรณีทีข่อ้มูลสว่นบุคคลถูกเกบ็ไวใ้นรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์บรษิทัจะท ำกำรตดิต่อแผนกไอทเีพื่อ

ท ำลำยเอกสำรอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่ำว 
 8.2 ภำยใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ำนซึ่งมีฐำนะเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิ
ดงัต่อไปนี้ 
 8.2.1 สทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล (Right of Access)  
  ท่ำนมสีทิธขิอเขำ้ถงึ หรอืขอรบัส ำเนำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนซึง่อยู่ภำยในควำมรบัผดิชอบของ
บรษิทั รวมถงึขอใหบ้รษิทัเปิดเผยแหล่งทีม่ำของขอ้มลูดงักล่ำวทีบ่รษิทัมไิดร้บัมำจำกท่ำนโดยตรงได้ 
 8.2.2 สทิธใินกำรโอนขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Data Portability)   

ท่ำนมีสทิธิขอให้บรษิัทส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัหน่วยงำนอื่นได้ด้วยวธิีกำร
อตัโนมตัิ หรอืขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่รำส่งหรอืโอนไปยงัหน่วยงำนอื่นโดยตรง หำกบรษิทัได้
จดัท ำขอ้มูลสว่นบุคคลดงักล่ำวไวใ้นรปูแบบทีส่ำมำรถอ่ำนหรอืใชง้ำนโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเครื่องมอื



หรอือุปกรณ์ทีท่ ำงำนไดโ้ดยอตัโนมตั ิและสำมำรถใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไดด้ว้ยวธิกีำร
อตัโนมตั ิทัง้นี้ ใหย้กเวน้เฉพำะกรณีทีส่ภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถท ำได้ 

 8.2.3 สทิธใินกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Rectification)  
ท่ำนสำมำรถขอแก้ไขข้อมูลของท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั และไม่ก่อให้เกิดควำม
เขำ้ใจผดิไดห้ำกท่ำนเหน็ว่ำขอ้มูลทีบ่รษิทัมอียู่นัน้ไม่ถูกตอ้งหรอืท่ำนมกีำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลสว่น
บุคคลของท่ำนเอง  

 8.2.4 สทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอม (Right to Withdraw Consent) 
ท่ำนมสีทิธบิรษิทัเพื่อยกเลกิกำรใหค้วำมยนิยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่่ำนไดใ้ห้
ควำมยนิยอมกบับรษิทัได ้ทัง้นี้ ให้ยกเวน้เฉพำะกรณีทีก่ำรเพกิถอนควำมยนิยอมดงักล่ำวจะมี
ผลกบัขอ้จ ำกดัโดยกฎหมำยหรอืสญัญำทีใ่หป้ระโยชน์แก่ท่ำน  

 8.2.5 สทิธใินกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Object)  
ท่ำนมสีทิธใินกำรคดัค้ำนกำรประมวลผลขอ้มูลที่เกี่ยวกบัท่ำนส ำหรบักรณีกำรเก็บรวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กีย่วกบัตนไดด้ว้ยเหตุบำงประกำรตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
 อย่ำงไรกต็ำม แมท่้ำนจะไดย้ื่นค ำคดัคำ้นแลว้ แต่หำกบรษิทัสำมำรถแสดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัชอบ
ด้วยกฎหมำยที่ส ำคญัยิง่กว่ำสทิธิขัน้พื้นฐำนของท่ำน บรษิัทก็จะยงัคงด ำเนินกำรประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนเฉพำะในสว่นดงักล่ำวต่อไป 

 8.2.6 สทิธใินกำรระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคล (Right to Restrict Processing)  
  ท่ำนสำมำรถขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
 (1) เมื่ออยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบตำมค ำรอ้งของท่ำน อำทเิช่น ค ำร้องขอให้แก้ไขขอ้มูลส่วน

บุคคล หรอืค ำรอ้งคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล เป็นตน้   
 (2) เมื่อบรษิัทไม่มคีวำมจ ำเป็นในกำรประมวลผลอกีต่อไป แต่กำรเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่ำวยงัคงมคีวำมจ ำเป็นเพื่อกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทำงกฎหมำย  
  (3) เมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวเขำ้ข่ำยทีต่้องถูกลบหรอืท ำลำย แต่ท่ำนขอใหบ้รษิทัระงบักำร

ใชข้อ้มลูสว่นบุคคลดงักล่ำวแทน 
 8.2.7 สทิธใินกำรขอใหล้บหรอืท ำลำยขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Erasure)   

ท่ำนสำมำรถขอใหล้บ หรอืท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สำมำรถระบุตวัตน
ของท่ำนได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

 (1) เมื่อท่ำนเชื่อว่ำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนถูกประมวลผลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 
 (2) เมื่อบริษัทหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรกัษำข้อมูลส่วนบุคคล ภำยใต้ระยะเวลำกำรเก็บ

รกัษำ และวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี้ 
 (3) เมื่อท่ำนได้ใช้สทิธเิพกิถอนควำมยนิยอม หรอืสทิธคิดัค้ำนกำรประมวลผลและบรษิัทไม่มี

เหตุผลตำมกฎหมำยทีจ่ะประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ไดต้่อไป 
 8.2.8 สทิธใินกำรรอ้งเรยีน (Right to Lodge a Complaint) 

ท่ำนมสีทิธใินกำรรอ้งเรยีนต่อบรษิทั (ตำมช่องทำง และรปูแบบทีบ่รษิทัก ำหนด) หรอืต่อพนักงำน
เจำ้หน้ำทีผู่้มอี ำนำจตำมพระรำชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562ในกรณีทีท่่ำนเชื่อ
ว่ำบริษัท ลูกจ้ำงหรือผู้รบัจ้ำงของบริษัท กระท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยฝ่ ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตักิฎหมำยในเรื่องของกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

 8.3 สทิธขิองท่ำนเป็นไปตำมที่ไดร้ะบุไวข้ำ้งต้น ดงันัน้ หำกท่ำนประสงค์จะท ำกำรใชส้ทิธขิอ้ใดขอ้หนึ่งตำมที่
ไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ ท่ำนสำมำรถขอใชส้ทิธไิดผ่้ำนทำงระบบอเีมล ์DPO@piainterior.com 



อนึ่ง บริษัทขอเรียนแจ้งแก่ท่ำนว่ำ บริษัทจะด ำเนินกำรตำมที่ท่ำนร้องขอหรือไม่นัน้ ขึ้นอยู่กับฐำนในกำร
ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลและเหตุผลประกอบทีท่่ำนไดแ้จง้แก่บรษิทัโดยเมื่อบรษิทัไดร้บัค ำรอ้งจำกท่ำนแลว้ บรษิทั
จะท ำกำรพจิำรณำ และแจง้ผลกำรพจิำรณำแกท่้ำน ภำยใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสำรค ำรอ้งขอใชส้ทิธิ
จำกท่ำนครบถ้วน หำกบรษิทัมคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้เวลำในกำรพจิำรณำเกินว่ำก ำหนดระยะเวลำขำ้งต้น บรษิัท
จะแจ้งสำเหตุของควำมล่ำช้ำ พร้อมก ำหนดเวลำที่คำดกำรณ์ว่ำจะพจิำรณำแล้วเสรจ็ให้ท่ำนทรำบ ในขณะเดยีวกนั 
หำกบรษิทัปฏเิสธค ำรอ้งของท่ำน บรษิทัจะแจ้งผลกำรปฏเิสธพรอ้มเหตุผลกลบัไปยงัช่องทำงตดิต่อที่ท่ำนได้เลอืกไว ้
โดยหำกท่ ำนมีควำมสงสัย ในผลกำรพิจำรณ ำของบริษัท  ท่ ำนสำมำรถท ำกำรสอบถำมมำที่  อี เมล์ : 
DPO@piainterior.com 

 
9. ช่องทางการติดต่อบริษทั 
 ในกรณีทีท่่ำนมคี ำถำม ขอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะ หรอืต้องกำรใช้สทิธติำมทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี้ ท่ำนสำมำรถท ำกำรตดิต่อบรษิทัไดต้ำมช่องทำงดงัต่อไปนี้  
 อเีมล:์ DPO@piainterior.com         
 ทีอ่ยู่:  193/120-123 อำคำรเลครชัดำออฟฟิสคอมเพล็กซ์ชัน้ 29 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 โทรศพัท:์ +662 264 0690 
 
10. การทบทวนหรือเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 บรษิทัสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำทบทวน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขรำยละเอยีดเงือ่นไขของนโยบำยคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลฉบบันี้เป็นครัง้ครำว เพื่อใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัแิละกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ หำกมกีำรแก้ ไข
เปลีย่นแปลงบรษิทัจะแจง้ใหท่้ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทั และช่องทำงอื่นทีบ่รษิทัเหน็ว่ำเหมำะสม ทัง้นี้ 
ใหน้โยบำยควำมเป็นสว่นตวัทีป่รำกฎบนหน้ำเวบ็ไซตข์องบรษิทัถอืเป็นนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบัปัจจุบนัทีสุ่ด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  10 มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่1 
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