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ประกาศความเป�นส�วนตัวสำหรับผู�ท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจของ                                                     

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� (ประเทศไทย) จำกัด 

 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� (ประเทศไทย) จำกัด ได�ให�ความสำคัญกับการคุ�มครองข�อมูลส'วนบุคคลของผู�ท่ีมี
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  เช'น คู'ค�า ผู�ประกอบการ ผู�รับจ�าง ผู�ให�บริการ ผู�ขายสินค�า เป/นต�น โดยประกาศ
ความเป/นส'วนตัวฉบับนี้ได�อธิบายแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส'วนบุคคล รวมถึง
สิทธิต'างๆ ของเจ�าของข�อมูลส'วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส'วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
1. ขอบเขตการมีผลใช�บังคับ 

1.1. บุคคลท่ีประกาศฯ มีผลใช�บังคับ 

      ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช�บังคับกับผู�มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องในกระบวนการ
จัดซ้ือจ�างของบริษัทฯ (“ท'าน”) เช'น คู'ค�า ผู�ประกอบการ ตัวแทนจัดจำหน'าย ผู�ค�าปลีก ผู�ขาย ผู�รับจ�าง ผู�ให�บริการ 
ผู�มาติดต'อเสนอราคา รวมถึงพนักงาน/ลูกจ�างของผู�มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บุคคลอ�างอิง ผู�ค้ำประกัน 
เป/นต�น   

 
2. ข�อมูลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

2.1. แหล�งท่ีมาของข�อมูล 

 2.1.1 ได�รับข�อมูลส�วนบุคคลจากท�านโดยตรง 
        บริษัทฯ ได�รับข�อมูลส'วนบุคคลจากท'านโดยตรงจากขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจ�าง ผ'าน

ช'องทางต'างๆ ที่บริษัทฯ ได�จัดเตรียมไว� เช'น เว็บไซต� อีเมล� แอพพลิเคชั่น ทางแอพพลิเคชั่นไลน� (Line 
Official Account) โทรศัพท� โทรสาร ข�อความ (SMS) แบบสอบถาม ใบลงทะเบียน ใบสมัครใช�บริการ 
ใบส'งสินค�า หรือช'องทางอ่ืนใด 

 2.1.2 ได�รับข�อมูลส�วนบุคคลจากแหล�งอ่ืน 
         บริษัทฯ อาจได�รับข�อมูลของท'านจากแหล'งอื่น เช'น คู'ค�าของท'าน ผู�ซ้ือหรือผู�ใช�บริการของ

ท'าน เป/นต�น หรือจากการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท'าน เช'น จากนิติบุคคลที่ท'านเป/นผู�แทน/
ตัวแทน จากหน'วยงานหรือองค�กรเดิมท่ีท'านเคยปฏิบัติงาน หน'วยงานราชการ เป/นต�น  

 2.1.3 ข�อมูลส�วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม 
         บริษัทฯ อาจได�รับข�อมูลจากบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความเก่ียวข�องกับท'านโดยท'านเป/นผู�ให�ข�อมูลดังกล'าว

กับบริษัทฯ เช'น สมาชิกในครอบครัว บุคคลอ�างอิง บุคคลรับรองผลงาน ผู�ถือหุ�น ผู�ค้ำประกัน ผู�ค�าปลีก ผู�รับจ�างช'วง 
ผู�ใช�บริการ ผู�รับสินค�า เป/นต�น โดยบริษัทฯ เก็บรวมรวบข�อมูลของบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับท'านเพ่ือประโยชน�แก'ตัวท'าน  

         ท้ังนี้ท'านจะต�องแจ�งให�บุคคลท่ีสามซ่ึงมีความเก่ียวข�องกับท'านทราบถึงประกาศคุ�มครองข�อมูลส'วน     
บุคคลฯ ฉบับนี้ รวมทั้งท'านจะต�องแจ�งให�บุคคลที่สามทราบถึงสิทธิเกี่ยวกับข�อมูลส'วนบุคคลของบุคคลที่สามตาม
พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส'วนบุคคล พ.ศ. 2562   
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3. ประเภทข�อมูลส�วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผย ข�อมูลส'วนบุคคลของท'านเท'าที่จำเป/นเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ของ 
บริษัทฯ  ในข�อ 6 เท'านั้น  

ท้ังนี้ข�อมูลส'วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมจะเป/นไปตามความสัมพันธ�ระหว'างท'านกับบริษัทฯ เป/นรายกรณี
ไป  โดยข�อมูลส'วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมแบ'งออกเป/น 2 ประเภท ดังนี้ 

3.1. ข�อมูลท่ัวไป ได�แก'ข�อมูลดังต'อไปนี้ 

3.1.1 ข�อมูลส�วนบุคคลของบุคคลธรรมดา คือ บุคคลธรรมดาท่ีมีความเก่ียวข�องกับบริษัทฯ หรือบุคคล 

        ท่ัวไป 

 
ข�อท่ี ประเภทของข�อมูล ตัวอย�างข�อมูล 

3.1.1.1 ข�อมูลส�วนบุคคล - ช่ือ นามสกุล  
- ลายมือช่ือ 
- เพศ อายุ วันเดือนป8เกิด  
- รูปถ�าย 
- ข�อมูลเอกสารที่ออกโดยหน�วยงานราชการที่ใช�ในการ

ระบุและยืนยันตัวตน เช �น สำเนาบัตรประชาชน  
เป�นต�น 

3.1.1.2 ข�อมูลติดต�อ - ที ่อยู�ตามเอกสารสำคัญ ที ่อยู �ตามเอกสารป;จจ ุบัน 
สถานท่ีทำงาน  

- หมายเลขโทรศัพท� อีเมล�   
3.1.1.3 ข�อมูลการศึกษาและการทำงาน  - ระดับการศึกษา 

- อาชีพและสาขาอาชีพ 
- ตำแหน�ง  
- รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ  
- หนังสือรับรอง  

3.1.1.4 ข � อม ู ลทางการ เ ง ิ น  การทำ
ธุรกรรม  

- เลขท่ีบัญชีธนาคาร   
- เลขประจำตัวผู�เสียภาษีอากร 
- รหัสโครงการ  

3.1.1.5 ข�อมูลทางเทคนิค - ภาพเคล่ือนไหวและเสียงจากการบันทึกวิดีโอ 
- ภาพจากกล�องวงจรป?ด  
- ข�อมูลทางเทคนิคอ่ืนๆ จากการใช�งานบนแอพพลิเคช่ัน

ของบริษัทฯ 
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3.1.2 ข�อมูลส�วนบุคคลของนิติบุคคล คือ บุคคลธรรมดาท่ีมีความเก่ียวข�องกับนิติบุคคล ซ่ึงนิติบุคคลนั้น   

   มีความเก่ียวข�องกับบริษัทฯ เช'น กรรมการผู�จัดการ ผู�ถือหุ�น ผู�บริหารระดับสูง ผู�รับมอบอำนาจ  

   เป/นต�น  

 
ข�อท่ี ประเภทของข�อมูล ตัวอย�างข�อมูล 

3.1.2.1 ข�อมูลส�วนบุคคล - ช่ือ นามสกุล  
- ลายมือช่ือ  
- เพศ อายุ วันเดือนป8เกิด  
- รูปถ�าย 
- ข�อมูลเอกสารที่ออกโดยหน�วยงานราชการที่ใช�ในการ

ระบุและยืนยันตัวตน เช�น สำเนาบัตรประชาชน เป�น
ต�น 

3.1.2.2 ข�อมูลติดต�อ - ที ่อยู�ตามเอกสารสำคัญ ที ่อยู �ตามเอกสารป;จจ ุบัน 
สถานท่ีทำงาน  

- หมายเลขโทรศัพท� อีเมล�   
- รูปถ�ายร�านค�า/สำนักงาน  

3.1.2.3 ข�อมูลการทำงาน  - อาชีพและสาขาอาชีพ 
- ตำแหน�ง  
- รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ 

3.1.2.4  ข�อมูลท่ีปรากฎในเอกสาร
ประกอบการทำธุรกรรม  

- หนังสือรับรองบริษัท 
- บัญชีรายช่ือผู�ถือหุ�น 
- หนังสือมอบอำนาจ 
- หนังสือจดทะเบียนพาณิชย� 

 
3.2. ข�อมูลส�วนบุคคลอ�อนไหว (Sensitive Data) 

      ข�อมูลส'วนบุคคลอ'อนไหว หมายถึง ข�อมูลส'วนบุคคลท่ีได�กำหนดไว�ตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติคุ�มครอง
ข�อมูลส'วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไม'มีจุดประสงค�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลส'วนบุคคลอ'อนไหวของท'าน ยกเว�น
แต'เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ในข�อ 6 เท'านั้น เช'น ข�อมูลสุขภาพจากผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
ข�อมูลอุณหภูมิร'างกาย ข�อมูลผลการฉีดวัคซีน เป/นต�น  

      ในกรณีที ่บริษัทฯ เรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชนของท'าน ยกเว�นแต'กรณีที่บริษัทฯ เก็บสำเนาบัตร
ประชาชนของท'านโดยมีความจำเป/นจะต�องใช�ข�อมูลศาสนาและ/หรือหมู'โลหิต บริษัทฯ ขอให�ท'านทำข�อมูลต'อไปนี้
เป/นข�อมูลที่ไม'สามารถมองเห็นได� โดยขอให�ท'านขีดฆ'าข�อมูลศาสนาและ/หรือหมู'โลหิตที่ปรากฎอยู'บนหน�าสำเนา
บัตรประชาชน เนื่องจากบริษัทฯ ไม'มีจุดประสงค�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลดังกล'าวซ่ึงเป/นข�อมูลส'วนบุคคลอ'อนไหว
จากท'าน ในกรณีท่ีท'านไม'ได�ทำการขีดฆ'า บริษัทฯ จะถือว'าท'านยินยอมให�บริษัทฯ ขีดฆ'าข�อมูลดังกล'าวได�เอง  
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4. การเก็บข�อมูลส�วนบุคคลของผู�เยาว� คนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 

ในกรณีท่ีท'านเป/นผู�เยาว� คนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ บริษัทฯ ไม'มีจุดประสงค�ในการ
เก็บรวบรวมข�อมูลส'วนบุคคลของผู�เยาว�  คนไร�ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ  เว�นแต'ได�รับความ
ยินยอมจากผู�ใช�อำนาจปกครอง หรือผู�อนุบาล หรือผู�พิทักษ� แล�วแต'กรณี ในกรณีท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมข�อมูลของ
ผู�เยาว� คนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลดังกล'าว บริษัทฯ 
จะทำการลบหรือทำลายข�อมูลส'วนบุคคลดังกล'าวทันที เว�นแต'เป/นกรณีท่ีมีฐานทางกฎหมายให�อำนาจบริษัทฯ ทำ
การเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส'วนบุคคลได�โดยไม'ต�องขอความยินยอม ท้ังนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม 
ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลท่ีจำเป/นเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีเก่ียวข�องกับท'านและบริษัทฯ เท'านั้น  

 
5. วิธีการเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคล 

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษาข�อมูลส'วนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� และมีการเก็บรักษา 
ข�อมูลส'วนบุคคลของท'านดังต'อไปนี้ 

5.1. เซิร�ฟเวอร�ของบริษัทฯ ในประเทศไทย 
5.2. เซิร�ฟเวอร�ของบริษัทฯ ในต'างประเทศ 

   
6. วัตถุประสงค�ในการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป?ดเผยข�อมูลส�วนบุคคล 
     บริษัทฯ มีวัตถุประสงค�ในการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส'วนบุคคลของท'าน และมีฐานทาง
กฎหมาย ดังนี้ 

ท้ังนี้วัตถุประสงค�และฐานทางกฎหมายจะเป/นไปตามความสัมพันธ�ระหว'างท'านกับบริษัทฯ จึงขอให�เลือกใช�
วัตถุประสงค�และฐานทางกฎหมายเป/นรายกรณีไป 

ข�อท่ี วัตถุประสงค� ฐานทางกฎหมาย 
6.1 เพื่อการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูล

ท �าน และการดำเน ินการอ ื ่นๆ ท ี ่ เก ี ่ ยวข �องเพ ื ่อให�
กระบวนการในขั้นตอนของการเสนอราคาและการเจรจา
ต�อรองสำเร็จเรียบร�อยไปตลอด เช�น  

 การส�งใบนัดหมาย/ใบต�อรองราคาทางอีเมล�  

 การทำนามบัตรสำหรับการติดต�อ  
เป�นต�น 

การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 
ความจำเป�นเพื ่อประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.2 เพื่อการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต�อง การยืนยัน
ตัวตน และการดำเน ินการอ ื ่นๆ ที ่ เก ี ่ยวข�องเพื ่อให�
กระบวนการในขั้นตอนของคัดเลือกและเก็บประวัติสำเร็จ
เรียบร�อยไปตลอด เช�น  

 การทำคู�เทียบ  

การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 
ความจำเป�นเพื ่อประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
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ข�อท่ี วัตถุประสงค� ฐานทางกฎหมาย 

 การตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจและเอกสาร
ประกอบหนังสือมอบอำนาจ เช�น หนังสือมอบ
อำนาจ, สำเนาบัตรประชาชนผู�รับมอบอำนาจ, 
สำเนาบัตรประชาชนผู�มอบอำนาจ, หนังสือรับรอง
บริษัท, รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจในการลงนาม 
เป�นต�น 

 การตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัทฯ/บัญชีรายช่ือ
ผู�ถือหุ�น 

 การตรวจสอบใบเสนอราคา พร�อมเงื ่อนไขการ
ชำระเงิน  
เป�นต�น 

 
6.3 เพื่อการพิจารณา ตรวจสอบ และการดำเนินการอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข�องเพื่อให�กระบวนการในขั้นตอนของการดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจ�างสำเร็จเรียบร�อยไปตลอด เช�น  

 การตอบรับยืนยันใบเสนอราคา  

 การประกาศความเป�นผู�ชนะราคา  

 การทำบันทึกภายในและส�งให�กับผู�มีอำนาจอนุมัติ
การจัดซ้ือจัดจ�าง 
เป�นต�น  

 

การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 
ความจำเป�นเพื ่อประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.4 เพื่อการพิจารณา ตรวจสอบ การจัดทำสัญญาและ/หรือ
ใบส่ังซ้ือ (Purchase Order) และ/หรือตามคำขอของท�าน 
และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องเพื่อให�กระบวนการใน
ข้ันตอนดังกล�าวสำเร็จเรียบร�อยไปตลอด เช�น  

 การตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำสัญญา
เพื่อให�เป�นไปตามกฎหมาย เช�น สัญญาโครงการ
ก�อสร�าง, หนังสือค้ำประกัน, หนังสือรับรองบริษัท, 
บัตรประชาชนกรรมการบริษัท 

 การทำสัญญาค้ำประกัน  
เป�นต�น  

การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 
ความจำเป�นเพื ่อประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.5 เพื่อการดำเนินการต�างๆ ในขั้นตอนของการปฏิบัติตาม
สัญญา  และ/หรือตามคำขอของท�าน เช�น  

การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 
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ข�อท่ี วัตถุประสงค� ฐานทางกฎหมาย 

 การพิจารณา/ยืนยันตัวตนเพื ่อการอนุญาตเข�า
ปฏิบัติงาน 

 การขอใบอนุญาตเข�าปฏิบัติงานสำหรับผู�รับเหมา 

 การบันทึกใบงานขนส�งสินค�า/ใบรับสินค�า  

 การติดตามสถานะการขนส�งสินค�า  

 การให�ข�อมูลของท�านกับลูกค�าเพื่อการใช�บริการ
ของลูกค�า   

 การบริหารจัดการความปลอดภัยให�เป�นไปตาม
มาตรฐาน เช�น การอบรมเรื่องความปลอดภัย  
เป�นต�น 

ความจำเป�นเพื ่อประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.6 
 
 
 

เพื ่อการดำเนินการต�างๆ ในขั ้นตอนของกระบวนการ
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน เช�น การ
ออกใบแจ�งการชำระหนี้ การวางบิล/ใบชำระหนี้ การโอน
เง ิน การชำระค �าธรรมเน ียม การชำระหน ี ้  การทำ
ใบเสร็จรับเงิน การจัดทำใบกำกับภาษี การหักภาษี ณ ท่ี
จ�าย การตัดบัญชีลูกหนี้เป�นหนี้สูญ การทำบันทึกตั้งเจ�าหนี้
ในประเทศ/ต�างประเทศ การทำรายงายภาษีขาย/ภาษีซ้ือ 
การทำใบลดหนี้/ใบเพ่ิมหนี้ การทำใบส�งสินค�า เป�นต�น 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 
ความจำเป�นเพื ่อประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.7 เพื่อการดำเนินการต�างๆ ในขั้นตอนภายหลังสัญญาสิ้นสุด 
เมื่อมีประเด็นหรือข�อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับสัญญา
ดังกล�าว เช�น การเรียกค�าปรับ การเรียกร�องค�าเสียหายเม่ือ
มีความเสียหายเกิดข้ึน เป�นต�น 

การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 
ความจำเป�นเพื ่อประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.8 เพื่อการดำเนินการทางตลาดที่ไม�ต�องอาศัยความยินยอม
ของท�านตามกฎหมาย เช�น  

 การสะสมคะแนนของท�านสำหรับการรับสิทธิ
ประโยชน�ท่ีบริษัทฯ กำหนด 

 การส�งคำอวยพร หรือของสมนาคุณ  
เป�นต�น 

ความจำเป�นเพ่ือประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.9 เพ่ือการดำเนินการภายในท่ีเก่ียวข�อง เช�น  

 การติดต�อประสานงานระหว�างหน�วยงานภายใน
และภายนอกบริษัทฯ  

ความจำเป�นเพ่ือประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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 เพ่ือการจัดทำประวัติของผู�มีความสัมพันธ�ทาง
ธุรกิจ  

 เพ่ือการขอให�ผู�มีอำนาจในบริษัทอนุมัติคำร�องขอ 

 เพ่ือการทำรายงานภายในบริษัทฯ 
เป�นต�น 

6.10 เพื่อการกำกับดูแล การตรวจสอบภายใน ประเมินความ
เสี ่ยงของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทภายในเครือ เพื ่อให�
บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค�ในการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม 
และการกำกับดูแลอย�างเป�นระบบและระเบียบ  

ความจำเป�นเพ่ือประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.11 เพื ่อการบริหารจัดการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
บริษัทฯ เช�น การดำเนินตามคำร�องขอของท�านเมื่อท�าน
ขอให�ใช�สิทธิในฐานะเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล การทำให�
ข�อมูลส�วนบุคคลของท�านมีความถูกต�องเป�นป;จจุบัน  
เป�นต�น  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
ความจำเป�นเพ่ือประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.12 เพื ่อการดำเนินการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทฯ 
รวมถึงแต�ไม�จำกัดบริเวณโดยรอบ บริษัทฯ อาจมีการ
บันทึกภาพของท�านผ�านทางระบบกล�องวงจรป?ด (CCTV)  

ความจำเป�นเพ่ือประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.13 เพื ่อการดำเนินการต�างๆ ในการพิจารณา ตรวจสอบ  
สอบสวน รวมถึงแต�ไม�จำกัดการรวบรวมพยานหลักฐาน 
เมื ่อมีข�อร�องเรียน ร�องทุกข� ข�อพิพาทอันเกี่ยวเนื ่องกับ
บริษัทฯ ท่ีจำเป�นต�องอาศัยข�อมูลของท�าน 

ความจำเป�นเพื ่อประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

6.14 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการทำธุรกรรม
ระหว�างท�านกับบริษัทฯ เช�น กฎหมายเกี่ยวกับจัดซื้อจัด
จ�างของหน�วยงานรัฐ กฎหมายแรงงาน กฎหมายว�าด�วย
ภาษีอากร กฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
กฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของราชการ เป�นต�น 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

6.15 เพื ่อก�อตั ้งสิทธิเร ียกร�องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการยกข�อต�อสู�สิทธิเรียกร�องตามกฎหมาย
ของบริษัทฯ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
ความจำเป�นเพ่ือประโยชน�โดย
ชอบด�วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

 6.16 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน�สาธารณะ
ด�านการสาธารณสุข เช�น การปiองกันด�านสุขภาพจาก

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
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โรคติดต�ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต�อหรือแพร�เข�า
มาในราชอาณาจักร เป�นต�น  

 

โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส'วนบุคคลของท'านและ/หรือบุคคลท่ีสามตามฐานทาง
กฎหมายที่พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส'วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได�ให�อำนาจไว�ได�โดยไม'จำต�องขอความยินยอม 
อย'างไรก็ตามมีบางกรณีที่บริษัทฯ อาจต�องขอความยินยอมจากท'านโดยชัดแจ�ง เนื่องจากฎหมายกำหนดไว� ซ่ึง
บริษัทฯ จะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส'วนบุคคลของท'านผ'านทาง “แบบฟอร�ม
ให�ความยินยอมในการประมวลผลข�อมูลส'วนบุคคล” ต'อไป ท้ังนี้ในกรณีของบุคคลท่ีสามซ่ึงเก่ียวข�องกับท'าน หากมี
กรณีที่บริษัทฯ จะต�องขอความยินยอมโดยชัดแจ�ง ท'านจะต�องเป/นผู�ดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผล
ข�อมูลของบุคคลท่ีสามให�กับบริษัทฯ  

บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท'านในกิจกรรมตามความสัมพันธ�ระหว'างท'านกับบริษัทฯ ซ่ึงมีวัตถุประสงค� 
ดังนี้  

ข�อท่ี วัตถุประสงค� ฐานในการประมวลผล 
6.17 เพื ่อการดำเนินการใดๆ ระหว�างท�านกับบริษ ัทฯ ซ่ึง

จำเป�นต�องอาศัยความยินยอมของท�าน 
ฐานความยินยอม 
(Consent) 
 

 
บริษัทฯ ขอแจ�งว'าในกรณีที่ท'านต�องให�ข�อมูลส'วนบุคคลแก'บริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

สัญญา หรือมีความจำเป/นต�องให�ข�อมูลส'วนบุคคลเพ่ือเข�าทำสัญญานั้น ในกรณีท่ีท'านไม'ประสงค�ให�ข�อมูลส'วนบุคคล
แก'บริษัทฯ อาจส'งผลให�บริษัทฯ ไม'สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา การเข�าทำสัญญา หรือการ
ให�บริการบางประการกับท'านได� เนื่องจากข�อมูลส'วนบุคคลเป/นสิ่งจำเป/นในข้ันตอนดังกล'าวนั้น 

 ข�อมูลใดๆ ท่ีบริษัทฯ ได�เก็บรวบรวมไว�ก'อนวันท่ี  1  มิถุนายน  2565  ซ่ึงเป/นวันท่ีพระราชบัญญัติคุ�มครอง
ข�อมูลส'วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช�บังคับ  บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวบและใช�ข�อมูลดังกล'าวได�ต'อไปภายใต�วัตถุ 
ประสงค�เดิม  ท้ังนี้หากท'านไม'ประสงค�จะให�บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช�ข�อมูลท่ีได�รับจากท'านก'อนวันท่ี 1 มิถุนายน 
2565 เว�นแต'กฎหมายจะกำหนดเอาไว�เป/นอย'างอ่ืน   ท'านสามารถแจ�งยกเลิกความยินยอมให�เก็บรวบรวมและใช�
ข�อมูล โดยการติดต'อมาท่ีเจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูลส'วนบุคคลของบริษัทฯ ตามช'องทางท่ีบริษัทฯ ได�จัดเตรียมไว�ใน
ข�อ 12 ของประกาศฯ  

 
7. การเป?ดเผยข�อมูล 

บริษัทฯ อาจจะเป8ดเผยข�อมูลส'วนบุคคลของท'านให�แก'ผู�อ่ืนภายใต�ความยินยอมของท'านหรือท่ีกฎหมายอนุญาต
ให�เป8ดเผยได�ดังต'อไปนี้ 
     7.1  การบริหารจัดการภายในองค�กร  

      บริษัทฯ อาจเป8ดเผยข�อมูลภายในของท'านภายในบริษัทฯ เท'าที่จำเป/นสำหรับการบริหารจัดการต'าง ๆ 
ของท'านภายใต�ประกาศนี้เพ่ือประโยชน�ของท'านและผู�อ่ืนมากข้ึน   
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     7.2  การบังคับใช�กฎหมาย 

       ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน'วยงานราชการร�องขอ บริษัทฯ มีความจำเป/นที่จะเป8ดเผยข�อมูลส'วนบุคคล
ของท'านเท'าท่ีจำเป/นให�แก'หน'วยราชการ เช'น ศาล หรือหน'วยราชการอ่ืน เป/นต�น 
     7.3  พันธมิตรทางธุรกิจ 

       บริษัทฯ อาจเป8ดเผยข�อมูลบางอย'างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือติดต'อและประสานงานตามวัตถุประสงค�ท่ี
ระบุไว�ในประกาศฉบับนี้ 
     7.4  บริษัทภายในเครือ 

       บริษัทฯ อาจเป8ดเผยข�อมูลบางอย'างให�กับบริษัทที่อยู'ภายในเครือของบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติงานใน
โครงการท่ีเก่ียวข�องกับท'าน  
     7.5  ผู�ให�บริการ 

      บริษัทฯ อาจเป8ดเผยข�อมูลบางอย'างกับผู�ให�บริการ สำหรับดำเนินการต'างๆ เช'น 
 7.5.1. การฝ`กอบรม สัมมนา 
 7.5.2. การบริการขนส'ง 
 7.5.3. การบริการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร 
 7.5.4. การบริการด�านการตลาด 
 7.5.5. การบริการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 7.5.6. บริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจ ผู�ตรวจสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมายหรือภาษี เป/นต�น 

7.6  การโอนถ�ายธุรกิจ 
      บริษัทฯ อาจเป8ดเผยข�อมูล รวมถึงข�อมูลส'วนบุคคลของท'านสำหรับการปรับโครงสร�างองค�กร การควบรวม 

หรือการขายกิจการ หรือการถ'ายโอนทรัพย�สินอื่นๆ โดยที่ฝcายรับโอนข�อมูลจะต�องปฏิบัติกับข�อมูลของท'านใน
ลักษณะท่ีสอดคล�องกับประกาศนี้ รวมถึงกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส'วนบุคคลด�วย 
 
8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข�อมูล 

บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรักษาข�อมูลส'วนบุคคลของท'านไว�ตามระยะเวลาท่ีจำเป/นเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ี
เก่ียวข�องกับประกาศฉบับนี้ อย'างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความจำเป/นต�องเก็บรักษาไว�ต'อไปภายหลังจากนั้นหากมี
กฎหมายกำหนดไว�เป/นอย'างอ่ืน หรือเพ่ือให�การปฏิบัติตามสัญญาลุล'วงเสร็จสมบูรณ�   

บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำให�เป/นข�อมูลที่ไม'สามารถระบุตัวตนของท'านได� เมื่อหมดความจำเป/น 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล'าว 

 
9.  สิทธิของเจ�าของข�อมูล 

ท'านในฐานะเจ�าของข�อมูลส'วนบุคคล มีสิทธิดำเนินการต'างๆ ดังต'อไปนี้ 
     9.1  สิทธิขอถอนความยินยอม (Right To Withdraw Consent)  
  หากท'านได�ให�ความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส'วนบุคคลของท'านไว�  ไม'
ว'าจะเป/นความยินยอมท่ีท'านให�ไว�ก'อนวันท่ีกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส'วนบุคคลใช�บังคับหรือหลังจากนั้น ท'านมีสิทธิท่ี 
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จะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได�ตลอดเวลา 
     9.2  สิทธิขอเข�าถึงข�อมูล (Right To Access) 
  ท'านมีสิทธิขอเข�าถึงข�อมูลส'วนบุคคลของท'านที่อยู'ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอให�บริษัทฯ ทำ
สำเนาข�อมูลดังกล'าวให�แก'ท'าน รวมถึงขอให�บริษัทฯ เป8ดเผยว'าบริษัทฯ ได�ข�อมูลส'วนบุคคลของมาได�อย'างไร 
     9.3  สิทธิขอถ�ายโอนข�อมูล (Right To Data Portability) 
  ท'านมีสิทธิขอรับข�อมูลส'วนบุคคลของตน ในกรณีที่บริษัทฯ ได�จัดทำข�อมูลส'วนบุคคลนั้นอยู'ในรูปแบบให�
สามารถอ'านหรือใช�งานได�ด�วยเครื่องมือหรืออุปกรณ�ที่ทำงานได�โดยอัตโนมัติและสามารถใช�หรือเป8ดเผยข�อมลูส'วน
บุคคลได�ด�วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให�บริษัทฯ ส'งหรือโอนข�อมูลส'วนบุคคลในรูปแบบดังกล'าวไปยังผู�
ควบคุมข�อมูลส'วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได�ด�วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข�อมูลส'วนบุคคลที่บริษัทฯ ส'ง
หรือโอนข�อมูลส'วนบุคคลในรูปแบบดังกล'าวไปยังผู�ควบคุมข�อมูลส'วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว�นแต'ไม'สามารถดำเนินการ
ได�เพราะเหตุทางเทคนิค 
     9.4  สิทธิขอคัดค�าน (Right To Object) 

 ท'านมีสิทธิขอคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส'วนบุคคลของท'านในเวลาใดก็ได�  
 หากการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส'วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป/นภายใต�

ประโยชน�โดยชอบด�วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม'เกินขอบเขตที่ท'านสามารถ
คาดหมายได�อย'างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน� บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการ
เก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยข�อมูลส'วนบุคคลของท'านต'อไปเฉพาะท่ีบริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตาม
กฎหมายได�ว'ามีความสำคัญยิ่งกว'าสิทธิข้ันพ้ืนฐานของท'าน หรือเป/นไปเพ่ือการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
การต'อสู�ในการฟdองร�องตามกฎหมาย ตามแต'ละกรณี 
      9.5  สิทธิขอให�ลบหรือทำลายข�อมูล (Right To Erasure/Destruction) 
   ท'านมีสิทธิที่จะขอลบ หรือทำลายข�อมูลส'วนบุคคลของตน หรือทำให�ข�อมูลเป/นข�อมูลที่ไม'สามารถระบุ
ตัวตนได� หากท'านมีความเชื่อว'าข�อมูลส'วนบุคคลของท'านถูกเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือเป8ดเผยโดยไม'ชอบด�วย
กฎหมายที่เกี่ยวข�อง หรือเห็นว'าบริษัทฯ หมดความจำเป/นในการเก็บรักษาข�อมูลตามวัตถุประสงค�ที่เกี่ยวข�องกับ
ประกาศฉบับนี้ หรือเม่ือท'านได�ใช�สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช�สิทธิคัดค�านตามท่ีแจ�งไว�ข�างต�น  
      9.6  สิทธิขอให�ระงับการใช�ข�อมูล (Right To Restriction Of Processing) 
   ท'านมีสิทธิขอให�ระงับการใช�ข�อมูลส'วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีท่ีบริษัทฯ อยู'ระหว'างตรวจสอบตามคำร�อง
ขอใช�สิทธิขอแก�ไขข�อมูลส'วนบุคคลหรือขอคัดค�านของท'าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป/นและต�องลบ
หรือทำลายข�อมูลส'วนบุคคลของท'าน ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องแต'ท'านขอให�บริษัทฯ ระงับการใช�แทน 
      9.7  สิทธิขอให�แก�ไขข�อมูล (Right To Rectification) 

  ท'านมีสิทธิขอแก�ไขข�อมูลส'วนบุคคลของตนเองให�ถูกต�อง เป/นปeจจุบัน สมบูรณ� และไม'ก'อให�เกิดความ
เข�าใจผิด 
      9.8  สิทธิร�องเรียน (Right To Lodge A Complaint)  
   ท'านมีสิทธิร�องเรียนต'อผู�มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง หากท'านเชื่อว'าการเก็บรวบรวม ใช� และ/หรือ
เป8ดเผยข�อมูลส'วนบุคคลของตนเอง เป/นการกระทำในลักษณะท่ีฝcาฝfนหรือไม'ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  
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 ท'านสามารถใช�สิทธิของท'านในฐานะเจ�าของข�อมูลส'วนบุคคลข�างต�นได� โดยติดต'อมาท่ีเจ�าหน�าท่ีคุ�มครอง
ข�อมูลส'วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท�ายประกาศนี้  บริษัทฯ จะแจ�งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 
30 วันนับแต'วันท่ีบริษัทฯ ได�รับคำขอใช�สิทธิจากท'านตามแบบฟอร�มหรือวิธีการท่ีบริษัทฯ กำหนด ท้ังนี้หากบริษัทฯ 
ปฏิเสธคำขอ  บริษัทฯ จะแจ�งเหตุผลของการปฏิเสธให�ท'านทราบผ'านช'องทางต'างๆ  เช'น  ข�อความ (SMS)  อีเมล� 
โทรศัพท� จดหมาย เป/นต�น  
 
10.  การส�งหรือโอนข�อมูลไปยังต�างประเทศ 

 บริษัทฯ อาจมีการส'งหรือโอนข�อมูลไปยังบุคคล องค�กร หรือเซิร�ฟเวอร�ที่ตั้งอยู'ในต'างประเทศ เพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค�และฐานทางกฎหมายท่ีได�ระบุไว�ในข�อ 6 เท'านั้น ท้ังนี้บริษัทฯ จะใช�ความระมัดระวังและคำถึงนึงความ
ปลอดภัยของท'านเป/นสำคัญ โดยจะส'งหรือโอนข�อมูลเท'าท่ีจำเป/นเท'านั้น  โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการ
ต'างๆ เพื่อให�มั่นใจว'าการโอนข�อมูลส'วนบุคคลของท'านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ�มครองข�อมูล
ส'วนบุคคลอย'างเพียงพอหรือกรณีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด  

 
11.  การเปล่ียนแปลงประกาศความเป�นส�วนตัว 

 เพ่ือให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส'วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการคุ�มครองข�อมูลส'วนบุคคลของ
ท'านอย'างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจตรวจสอบแล�วทำการ แก�ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศคุ�มครองข�อมูล
ส'วนบุคคลฯ ฉบับนี้ได�ทุกเม่ือ โดยบริษัทฯ จะแจ�งให�ท'านทราบหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล'าวทุกครั้ง  

 ประกาศฉบับนี้แก�ไขล'าสุดและมีผลใช�บังคับต้ังแต'วันท่ี 1 มิถุนายน 2565  
  

12.  รายละเอียดของเจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 

       หากท'านมีข�อสงสัยหรือต�องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป/นส'วนตัวของบริษัทฯ หรือต�องการ
ใช�สิทธิในฐานะเจ�าของข�อมูลส'วนบุคคล โปรดติดต'อมาท่ี  

  เจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูลส'วนบุคคลหรือคณะกรรมการควบคุมข�อมูลส'วนบุคคลของบริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร� 
(ประเทศไทย) จำกัด  เลขท่ี 30  ซอยอ'อนนุช 55/1   แขวงประเวศ   เขตประเวศ   กรุงเทพฯ 10250   
E-mail : het.pdpa.wq@hitachi.com  เบอร�โทรศัพท� 02 320 5777   
 

 
 
 
 


