
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 

 

 

 

 

 

 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ  ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคัญของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                           

ของผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th ซึ่งข้อมูลในหน้ำเพจนี ้จะแจ้งให้ท่ำนทรำบเก่ียวกับ

นโยบำยควำมเป็นสว่นตวั (Privacy Policy) และแจง้วิธีท่ีเรำจดักำรกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น ดงันี ้

1. บทนิยาม 

“บรษิัท”           หมำยถึง     บรษิัท แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

“ทำ่น”           หมำยถึง     ผูใ้ชบ้รกิำรเว็บไซต ์

“ขอ้มลูสว่นบคุคล”      หมำยถึง     ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได ้ไมว่ำ่  

                                                              ทำงตรงหรือทำงออ้ม เชน่ ช่ือ นำมสกลุ อำย ุท่ีอยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์  

                                                              อีเมล ประวตักิำรศกึษำ เป็นตน้ 

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมำยอ่ืน               

ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในปัจจุบนัและท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมในอนำคต บริษัทจึงขอแจง้ให้ท่ำน

ทรำบว่ำ บริษัทมีกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท เท่ำท่ีจ  ำเ ป็น                            

ตำมวตัถปุระสงคข์องบริษัท จึงขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนกำรจดัเก็บขอ้มลูดงักล่ำว โดยบริษัทจะเก็บ

รกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นดว้ยวิธีกำรท่ีปลอดภยัและเหมำะสม 

 



 2.1 โดยปกตกิำรรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น จะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมก่อน 

เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1 เพ่ือปฏิบตัติำมกฎหมำย หรือเพ่ือประโยชนแ์ก่กำรสอบสวนของพนกังำน สอบสวน  

          หรือพิจำรณำคดีของศำล 

2.1.2 เพ่ือปอ้งกนั หรือระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของบคุคล 

2.1.3 เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบตัติำมสญัญำซึ่งเจำ้ของขอ้มลูเป็นคูส่ญัญำ หรือเพ่ือใช ้  

                      ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลก่อนเขำ้ท ำสญัญำนัน้ 

2.1.4 เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัท หรือนิตบิคุคลอ่ืน          

                      ท่ีไมใ่ช่บรษิัท 

2.1.5 เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบักำรจดัท ำเอกสำรประวตัิศำสตร ์หรือจดหมำยเหต ุ 

                      เพ่ือประโยชนส์ำธำรณะ หรือท่ีเก่ียวกบักำรศกึษำวิจยั สถิติ ซึ่งไดจ้ดัใหมี้มำตรกำร                               

                      ปกปอ้งท่ีเหมำะสม 

2.2 ในกรณีท่ีบริษัทตอ้งจดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับ เชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ ์ประวตัิอำชญำกรรม 

ศำสนำ ขอ้มลูชีวภำพ ขอ้มลูสขุภำพ ควำมพิกำร หรือขอ้มลูอ่ืนใดในลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษัทจะขอ

ควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนเก็บรวบรวม เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมำยถือเป็นขอ้ยกเวน้ เช่น กำรคุม้ครองทำง

แรงงำน กำรประกนัสงัคม ประกนัสขุภำพ สวสัดกิำรรกัษำพยำบำลของลกูจำ้ง 

 2.3 ท่ำนมีสิทธิท่ีจะใหค้วำมยินยอมหรือปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลแก่บริษัทหรือไม่ก็ได ้

ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธ อำจมีบำงบริกำรท่ีบริษัทไม่สำมำรถใหบ้ริกำรแก่ท่ำนไดห้ำกปรำศจำกขอ้มูลส่วน

บคุคลของทำ่น 

2.4 หำกมีกำรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จำกท่ำนโดยตรง บริษัทจะแจง้ใหท้่ำน

ทรำบภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีเก็บรวบรวม 

 

 

 



3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

บรษิัทอำจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นผ่ำนหลำยชอ่งทำง เชน่ 

3.1 เม่ือท่ำนสมคัรงำนกบับริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต ์บริษัทขอทรำบขอ้มลูท่ีจ  ำเป็นต่อกำรสมคัรงำน 

เช่น ประวตัิส่วนตวั ขอ้มูลติดต่อ ขอ้มูลในเรซูเม่ ประวตัิกำรศึกษำ ประวตัิกำรท ำงำน รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ          

ท่ีจ  ำเป็นตอ่กำรสมคัรงำน เป็นตน้ 

3.2 เม่ือท่ำนติดต่อสอบถำมข้อมูล บริษัทอำจขอข้อมูลกำรติดต่อของท่ำน เช่น ช่ือ อีเมล                  

เบอรโ์ทรศพัท ์

3.3 เม่ือท่ำนเขำ้ใชเ้ว็บไซต ์บริษัทจะจดัเก็บขอ้มูลอุปกรณท่ี์ท่ำนใชส้  ำหรบักำรเขำ้ใชง้ำน ขอ้มูล

จำกกำรบนัทึกกำรใชง้ำน เช่น  ตวัระบุอุปกรณ ์หมำยเลข IP ของคอมพิวเตอร ์รหัสประจ ำตวัอุปกรณ์ 

ประเภทอปุกรณ ์ขอ้มลูเครือข่ำยมือถือ ขอ้มลูกำรเช่ือมตอ่ ขอ้มลูต ำแหน่งท่ีตัง้ทำงภูมิศำสตร ์ประเภทของ

เบรำวเ์ซอร ์(Browser) ขอ้มลูบนัทกึกำรเขำ้ออกเว็บไซต ์(Log File) ขอ้มลูเว็บไซตท่ี์ผูใ้ชง้ำนเขำ้ถึงก่อนและ

หลงั (Referring Website) ขอ้มลูบนัทกึประวตัิกำรใชเ้ว็บไซต ์พฤตกิรรมกำรใชง้ำน (Customer Behavior) 

สถิติกำรเขำ้เว็บไซตเ์วลำท่ีเย่ียมชมเว็บไซต ์(Access Time) ขอ้มูลท่ีท่ำนคน้หำกำรใชฟั้งกช์ันต่ำงๆ ใน

เว็บไซต ์  

3.4 บริษัทใชเ้ทคโนโลยีท่ีเรียกว่ำ คุกกี ้(Cookie) มำจัดเก็บขอ้มูล และน ำเสนอขอ้มูลท่ีตรงกับ

ควำมตอ้งกำรของท่ำน โดยคุกกีก็้จะท ำใหเ้ว็บไซตข์องบริษัทสำมำรถบนัทึกหรือจดจ ำขอ้มูลของท่ำนไว้

จนกว่ำท่ำนจะออกจำกโปรแกรมคน้ผ่ำนเว็บไซต ์หรือจนกว่ำท่ำนจะท ำกำรลบคกุกีน้ัน้เสีย หรือไม่อนญุำต

ให้คุกกีน้ั้นท ำงำนอีกต่อไป หำกท่ำนเลือกใช้คุกกีแ้ลว้ท่ำนจะไดร้ับควำมสะดวกสบำยในกำรเย่ียมชม

เว็บไซตม์ำกขึน้ เพรำะคกุกีจ้ะช่วยจดจ ำเว็บไซตท่ี์ท่ำนเย่ียมชม ทัง้นีบ้ริษัทจะน ำขอ้มลูท่ีคกุกีไ้ดบ้นัทึกหรือ

เก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในกำรวิเครำะหเ์ชิงสถิติหรือในกิจกรรมอ่ืนของบริษัท เพ่ือปรับปรุงคุณภำพเพิ่ม                

ควำมสะดวกในกำรเย่ียมชมเว็บไซตข์องบรษิัทแก่ท่ำนตอ่ไป 

3.5 บริษัทอำจใช้บริกำรสำรสนเทศของผู้ให้บริกำรซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก เพ่ือให้ด  ำเนินกำร                       

เก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจะเลือกผู้ให้บริกำรท่ีเหมำะสมและปฏิบัติตำมข้อตกลงเก่ียวกับ                  

ขอ้มลูสว่นบคุคลอยำ่งเครง่ครดั 

4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำท่ีสมควรตำมวัตถุประสงค์ โดยมี                     

มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยท่ีเหมำะสม และสอดคล้องกับกำรรักษำข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกัน               



กำรเขำ้ถึง กำรรวบรวม กำรใช ้กำรเปิดเผย กำรท ำส ำเนำ กำรดดัแปลง กำรก ำจดัขอ้มูล หรือควำมเส่ียง            

ในลกัษณะเดียวกนัโดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

5. วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมท่ีบริษัทได้จัดเก็บ บริษัทจะไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน                        

ไปด ำเนินกำรอ่ืนนอกเหนือไปจำกวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทระบุไว้ โดยบริษัทได้เก็บรวบรวมใช้ข้อมูล                       

เพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

5.1 เพ่ือใชใ้นกำรสมคัรงำนของทำ่น 

5.2 เพ่ือรวบรวมขอ้มลูเป็นฐำนขอ้มลูของบรษิัท หรือขอ้มลูเชิงสถิตเิก่ียวกบัจ ำนวนผูเ้ย่ียมชม 

เว็บไซต ์หรือเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใหบ้รกิำรดำ้นตำ่งๆ ของบรษิัท 

5.3 กรณีอ่ืนๆ ตำมท่ีทำ่นไดใ้หค้วำมยินยอม 

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมท่ีท่ำนไดใ้ห้มำ เพ่ือด ำเนินกำรตำมควำมประสงค์                 

ของท่ำน โดยทำงบริษัทจะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดร้ับจำกท่ำนเพ่ือวัตถุประสงคอ่ื์นใดนอกเหนือจำก           

ท่ีระบุไวข้ณะเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่ำว เวน้แต่ บริษัทจะไดแ้จง้วัตถุประสงคใ์หม่นัน้ใหท้่ำนทรำบและ 

ไดร้บัควำมยินยอมก่อนเก็บรวบรวมแลว้           

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก 

บริษัทจะไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวต่อบุคคลใดนอกเหนือจำกวัตถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม

ขอ้มลู เวน้แตไ่ดร้บัควำมยินยอมจำกทำ่น รวมถึงท่ีไดร้บัยกเวน้ตำมกฎหมำย (ขอ้ 2.1) เทำ่นัน้ 

 นอกจำกนี ้บริษัทอำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนภำยใตห้ลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด เช่น 

กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครฐั หน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีก ำกับดูแลกำรใหบ้ริกำร    

หรือหนว่ยงำนก ำกบัดแูลทำ่น รวมถึงในกรณีท่ีมีกำรรอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูโดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย 

เชน่ กำรรอ้งขอขอ้มลูเพื่อกำรฟ้องรอ้งหรือด ำเนินคดีตำมกฎหมำย หรือเป็นกำรรอ้งขอจำกหน่วยงำนเอกชน 

หรือบุคคลภำยนอกอ่ืนๆ ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกับกระบวนกำรทำงกฎหมำย รวมถึงในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็น

ตำมสมควรในกำรบังคับใช้ข้อตกลงและเง่ือนไขกำรใช้งำนของบริษัท ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูล                        

ในกรณีท่ีมีกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร กำรควบรวมบริษัทหรือกำรขำยกิจกำร บริษัทอำจถ่ำยโอนขอ้มูล                               

สว่นบคุคลของทำ่นไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีเรำเก็บรวบรวมไวไ้ปยงับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ทำ่นมีสิทธิด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนีก้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนโดยแจง้ผำ่นช่องทำงติดตอ่ของบรษิัท 

- คดัคำ้นหรือเพิกถอนควำมยินยอม 

- สิทธิเขำ้ถึงขอ้มลูของเจำ้ของขอ้มลู และขอรบัส ำเนำ 

- สิทธิกำรขอโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืน 

- สิทธิขอ้ใหล้บ หรือท ำลำย หรือท ำใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีไมส่ำมำถระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจำ้ของได ้

- สิทธิขอใหร้ะงบัใชข้อ้มลู 

- กำรขอใหเ้ปิดเผยถึงกำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคล 

- สิทธิขอใหข้อ้มลูเป็นปัจจบุนัไมก่่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

7. ตดิต่อเรา 

 ในกรณี ท่ีท่ำนมีข้อสอบถำมเ ก่ียวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล โปรดติดต่อเบอร์                              

(02) 679 - 9000 ตอ่ 1329 หรือ 1334 หรือ อีเมล ์info@pacificpipe.co.th 

กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทจะประกาศนโยบายความ
เป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซตนี์พ้ร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเตมิคร้ังล่าสุด ซึ่งท่านควรเข้ามา
ตรวจสอบความเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นคร้ังคราว โดยนโยบายความเป็น
ส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้ทันทใีนวันทีป่ระกาศ 

  

 

ปรบัปรุงลำ่สดุเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2563 
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