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เอกสารแจงขอมูลการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลสำหรับคูคา 

Privacy Policy for Vendors 

บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จำกัด 

บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จำกัด (“บริษัทฯ”) ถือปฏิบัติอยางเครงครัดในเรื่องความเปนสวนตัว

ของคูคา เม่ือบริษัทฯ ใชขอมูลสวนบุคคลของคูคา  ขอมูลสวนบุคคลของคูคาจะไดรับการคุมครองตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

   บริษัทฯ ในฐานะผูคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตามกฎหมายในการแจงใหคูคาทราบถึงนโยบาย

ความเปนสวนตัวซ่ึงอธิบายถึงการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคูคาและสิทธิของลูกคาใน

ฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล และบริษัทฯ ยืนยันวาไดดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้เพ่ือคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของคูคา 

 

1.ความหมายของขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลแบงออกเปนสองประเภท ไดแก 

• ขอมูลสวนบุคคล (ท่ัวไป) 

 หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยูที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นไดไมวาทางตรง

หรือทางออม เชน ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เปนตน 

 • ขอมูลสวนบุคคลท่ีออนไหว (Sensitive Personal Data) 

 หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่ตองไดรับการคุมครองเปนพิเศษ ซึ่งจำเปนตองใหความระมัดระวัง

เปนพิเศษในการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลประเภทนี้ เชน ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อ

ชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม และขอมูลชีวภาพ 

 

2. ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม  

บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลของทานที่ไดมาผานแพลตฟอรมอิเล็กทรอนิกส และชองทางปกติ ที่เปน

ขอมูลสวนบุคคล ดังนี้ 

● ชื่อ นามสกุล 

● ท่ีอยู 
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● อีเมล 

● เลขประจำตัวประชาชน 

● หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

● หมายเลขบัญชีธนาคาร 

● หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี 

● วัน เดือน ปเกิด 

 

3. วัตถุประสงคในการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

  บริษัทฯ ใชขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตขอบเขตของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และเก็บ

รวบรวมขอมูลเพียงเทาที่จำเปนสำหรับการดำเนินการดังกลาว บริษัทฯ จะจัดเก็บเพียงขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การใหบริการระหวางทานกับบริษัทฯ ท่ีเปนการจำเปน 

● เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย (Legitimate Interests) ของบริษัทฯ หรือประโยชนโดย

ชอบดวยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของทานโดยที่ไมทำ

ใหสิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของทานนั้นลดนอยลง 

● เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสัญญา หรือเพื่อใชในการดำเนินการตามคำขอของทาน

กอนเขาทำสัญญา 

● เพ่ือเปนการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ  หรือเพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย 

หรือสุขภาพของบุคคล 

  บริษัทฯ ไดสรุปการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในการใหบริการกับทาน พรอมทั้งอธิบายฐานการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ท่ีบริษัทฯ ใชในการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทานในแตละกิจกรรมตามตารางดังนี้ 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูล ฐานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ี

ชอบธรรม 

1.เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลง

ระหวางกัน รวมถึงการ

ติดตอสื่อสารกับทานในกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการทำสัญญาท้ังกอน

ทำสัญญาและภายหลังทำสัญญา 

2.  เพ ื ่อดำเน ินการปฏ ิบ ัติตาม

สัญญา 

- ชื่อ นามสกุล 

- ท่ีอยู 

- อีเมล 

- เลขประจำตัวประชาชน 

- หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

- หมายเลขบัญชีธนาคาร 

- หมายเลขประจำตัวผูเสีย

ภาษี 

- วัน เดือน ปเกิด 

1) เพ ื ่อการจำเป นในการปฏิบ ัต ิตาม

สัญญา 

2) เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย

ของบริษัทฯ เพ่ือเก็บขอมูลสวนบุคคล

ของทานเพ่ือ 

- เปนหลักฐานในการจายเงินและคาจาง

ใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับสัญญา  

- รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทำฐานขอมูล

คูสัญญา 

- รูปถายสถานท่ีเพ่ือตรวจสอบความ

เรียบรอยและความสำเร็จของงาน โดยถา

มีบุคคลอยูในรูปดวยทางบริษัทฯ จะแจง

ขออนุญาตเจาของขอมูลสวนบุคคลกอน 

 

 บริษัทฯ อาจใชฐานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ชอบธรรมมากกวาหนึ่งฐานในการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทานข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในแตละกิจกรรมของบริษัทฯ ท่ีใชขอมูลสวนบุคคลของทาน 

 

4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล  

1.  บริษัทฯ ไดขอมูลสวนบุคคลที่มาจากทานโดยตรงเมื่อทานใหขอมูลกับบริษัทฯ ผานแพลตฟอรม

อิเล็กทรอนิกส ผานเว็บไซต หรือแอปพลิเคชัน และชองทางปกติ ดังตอไปนี้ 

● ติดตอกับบริษัทฯ เพ่ือรับบริการ หรือเปนคูคา (Vendor) กับบริษัทฯ  

● ติดตอกับบริษัทฯ เพ่ือสอบถามขอมูลในการใหบริการของบริษัทฯ  

2. ขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีบริษัทฯ ไดรับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) หรือบริษัทในเครือ

ที่มีขอตกลงกับบริษัทฯ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือ

ประโยชนในการใหบริการกับทาน ซึ่งขอมูลสวนบุคคลของทานจะไมถูกนำไปใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ี

บุคคลภายนอก หรือบริษัทในเครือไดตกลงกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดกำหนดหนาท่ีในการคุมครองขอมูลสวน
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บุคคลของทานระหวางบริษัทฯ กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือเพ่ือคุมครองและรักษาความปลอดภัยกับ

ขอมูลสวนบุคคลของทาน 

 

5. การเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคล 

1.  บริษัทฯ อาจเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลของทานใหกับบุคคลภายนอก ดังตอไปนี้ 

● บริษัทในเครือ 

● หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีดำเนินการตรวจสอบเรื่องการจัดจาง 

● หนวยงานกำกับดูแล เชน สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

  บริษัทฯ กำหนดใหบุคคลภายนอกท่ีบริษัทฯ เปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดกลาว

ไวขางตนตองรักษาความลับและคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานตามมาตรฐานที่กฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคลของประเทศไทยกำหนด และใชขอมูลสวนบุคคลของทานไดเฉพาะตามวัตถุประสงคท่ีบริษัทฯ ได

กำหนดหรือมีคำสั่งใหบคุคลภายนอกนั้นดำเนินการ บุคคลภายนอกจะไมสามารถใชขอมูลสวนบุคคลของทาน

นอกเหนือจากวัตถุประสงคดังกลาวได  

2. เมื่อถูกรองขอ บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติ

ตามกฎหมาย เชน เพื่อปองกันการขมขูตอชีวิตหรือรางกาย เพื่อวัตถุประสงคในการบังคับใชกฎหมาย การต้ัง

ขอหา การใชสิทธิ์ปกปองสิทธิทางกฎหมาย การปองกันกรณีฉอโกง ฯลฯ 

 

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล  

บริษัทฯ เก็บขอมูลสวนบุคคลของทานในระบบงานสารสนเทศของบริษัทฯ และจัดใหมีการรักษา

ความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพื่อใหระบบงานสารสนเทศของบริษัทฯ และการใชขอมูลสวนบุคคลของทานมี

ความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้  

● จำกัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลที ่อาจจะเขาถึงไดโดยพนักงาน ตัวแทน คู คา หรือ

บุคคลภายนอก การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำไดตามเทาท่ี

กำหนดไวหรือตามคำสั ่ง ซึ ่งบุคคลภายนอกจะตองมีหนาที ่ในการรักษาความลับและ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

● จัดใหมีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อปองกันไมใหมีการเขาสูระบบคอมพิวเตอรที ่ไมไดรับ

อนุญาต 
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● จัดการทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อความปลอดภัยเมื่อขอมูลดังกลาวไมจำเปน

สำหรับวัตถุประสงคทางกฎหมายและธุรกิจอีกตอไป 

● มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดขอมูลสวนบุคคล หรือกรณีที่ตองสงสัย และตองแจง

เหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลแกสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม

เง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

●  บริษัทฯ เก็บขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาที ่จำเปนเพื ่อดำเนินการตาม

วัตถุประสงคในการใหบริการของบริษัทฯ และเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดโดยมาตรฐาน

ทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

● ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูล  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะ

การใชงาน วัตถุประสงคในการใหบริการ ความออนไหวของขอมูลสวนบุคคล และความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที ่กำหนดโดย

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

● ขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไดมาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บขอมูลเมื่อทานเขาใช

เว็บไซต 

● บริษัทฯ จะเก็บไวไมเกิน 12 เดือน หรือตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด 

 

7. สิทธิของเจาของขอมูล  

 ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให

กระทำได ดังตอไปนี้ 

 1. ทานมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ในการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมไวกับบริษัทฯ ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของ

ทานอยูกับบริษัทฯ 

 2. ทานมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน (Right of Access) และขอใหบริษัทฯ ทำ

สำเนาขอมูลสวนบุคคลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทฯ เปดเผยการไดมาซ่ึงขอมูลสวน

บุคคลท่ีทานไมไดใหความยินยอมตอบริษัทฯ ได 
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 3. ทานมีสิทธิใหบริษัทฯ แกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง หรือเพิ่มเติมขอมูลที่ไมสมบูรณ  

(Right to Rectification) 

 4. ทานมีส ิทธ ิในการขอใหบร ิษ ัทฯ ทำการลบขอมูลของทานดวยเหตุบางประการได  

(Right to Erasure) 

 5. ทานมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ระงับใชขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุผลบางประการได  

(Right to Restriction of Processing) 

 6. ทานมีสิทธิในการโอนยายขอมูลสวนบุคคลที่ทานใหไวกับบริษัทฯ ไปยังผูควบคุมขอมูลราย

อ่ืนหรือตัวทานเองดวยเหตุผลบางประการได (Right to Data Portability) 

 7. ทานมีสิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลของทานดวยเหตุผลบางประการได (Right to 

Object) 

 

   ทานสามารถติดตอมายังเจาหนาที่ DPO/เจาหนาที่ของบริษัทฯ (ตามขอมูลในขอ 9) เพื่อดำเนินการยื่นคำ

รองขอดำเนินการตามสิทธิขางตนได  

 

8. การใชขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคเดิม 

บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บ รวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีบริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวกอน

วันที่ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับการเก็บ รวบรวม ใช และการเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลมีผลใชบังคับตอไปตามวัตถุประสงคเดิม หากทานไมประสงคที่จะใหบริษัทฯ เก็บรวมรวมและใชขอมูล

สวนบุคคลดังกลาวตอไป ทานสามารถแจงบริษัทฯ เพ่ือขอถอนความยินยอมของทานเม่ือใดก็ได 
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9. ขอมูลของผูควบคุมขอมูล 

รายละเอียดผูควบคุมขอมูล 

สำนักงานใหญ 

ช่ือ: คุณชุติมา วิจิตรพันธุไม 

สถานท่ีติดตอ: 187/1 อาคารบางกอกเคเบิ้ล ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   

                             กรุงเทพมหานคร 10330 

ชองทางการติดตอ: โทรศัพท :  0 2254 4550-9 ตอ 102 

    โทรสาร :  0 2253 6028, 0 2253 5973 

    E-mail  :  chutima.v@bangkokcable.com 

 

โรงงานสมุทรปราการ 

ช่ือ: คุณสมบูรณ กิจบุญ 

สถานท่ีติดตอ:  93 หมู 11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย   

                              จ.สมุทรปราการ 10290 

ชองทางการติดตอ: โทรศัพท : 0 2425 0441-3 ตอ 201 

    โทรสาร :  0 2815 6296 

    E-mail  :  somboon.k@bangkokcable.com 

 

โรงงานฉะเชิงเทรา 

ช่ือ:  คุณอารีย  ทุมเกิด  

สถานท่ีติดตอ:  39/1 หมู 1 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 

ชองทางการติดตอ: โทรศัพท : 0 3857 7266-9 ตอ 298 

    โทรสาร :  0 3857 7270-1 

    E-mail  :  aree.t@bangkokcable.com 

 

 

mailto:chutima.v@bangkokcable.com
mailto:somboon.k@bangkokcable.com
mailto:aree.t@bangkokcable.com
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ฝายจัดหากลาง 

ช่ือ:  คุณนันทา บุญณายานนท 

สถานท่ีติดตอ:  187/1 อาคารบางกอกเคเบิ้ล ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   

                              กรุงเทพมหานคร 10330 

ชองทางการติดตอ: โทรศัพท : 0 2254 4550-9 ตอ 201 

    โทรสาร :  0 2254 3859 

    E-mail  :  nunta.b@bangkokcable.com 

 

 

Machine and Spare Parts 

ช่ือ:  คุณสิริรัตน ธนพลเกียรติ 

สถานท่ีติดตอ:  187/1 อาคารบางกอกเคเบิ้ล ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   

                              กรุงเทพมหานคร 10330 

ชองทางการติดตอ: โทรศัพท : 0 2254 4550-9 ตอ 236 

    โทรสาร  : 0 2253 5973   

    E-mail  :  sirirat.t@bangkokcable.com 

 

 

รายละเอียดเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ช่ือ: นายพรเทพ  นพกาศ     

สถานท่ีติดตอ: บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จำกัด 

           39/1 หมู 1 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.แสนภูดาษ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 

ชองทางการติดตอ: โทรศัพท : 0 3857 7266-9 ตอ 156, 419, 453 

                         โทรสาร :  0 3857 7270-1 

                        E-mail  :  dpo.bcc@bangkokcable.com 

 

mailto:nunta.b@bangkokcable.com
mailto:sirirat.t@bangkokcable.com
mailto:dpo.bcc@bangkokcable.com
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