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ประกาศเกี(ยวกบัการค ุ้มครองข้อม ูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  
สาํหรบักระบวนการที(เกี(ยวขอ้งกบัค ู่ค ้าของบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

1. บททั (วไป 

เพื"อเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดบัรองที"เกี"ยวขอ้ง และให้
หมายความรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิ"มเตมิใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการค ุ้มครองข้อม ูลส่วนบุคคล ”) 
บรษิัทเครือเจรญิโภคภัณฑ์ (“บริษัทฯ”) จึงจดัทําประกาศเกี"ยวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
สาํหรบักระบวนการที"เกี"ยวขอ้งกบัคู่คา้ของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั (“ประกาศฯ”) ฉบบันีOขึOน เพื"ออธบิายให้
ท่านทราบถงึวธิกีารที"บรษิัทฯ ปฏิบตัิต่อขอ้มูลที"สามารถระบุตวัตนของท่าน หรอือาจจะระบุตวัตนของท่านได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล ”)  เช่น วิธีการเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอื การดําเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าดว้ยวธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่กต็าม อาท ิการ
บนัทกึ การจดัระบบ การจดัเกบ็ การปรบัเปลี"ยนหรอืการดดัแปลง การเรยีกคนื การส่ง โอน การเผยแพร่หรอืการทาํให้
สามารถเขา้ถงึหรอืพรอ้มใชง้านโดยวธิใีด ๆ การจดัเรยีง การนํามารวมกนั การจํากดัหรอืการหา้มเขา้ถงึ การลบ หรอื
การทําลาย (“ประมวลผล ”) และเพื"อแจง้ใหท้่านทราบถึงวตัถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรกัษา
ขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั OงนีO บรษิัทฯ ขอแนะนําใหท้่านอ่านและทํา
ความเขา้ใจถงึขอ้กําหนดต่าง ๆ ภายใตป้ระกาศฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีO 

2. กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที(บริษทัฯ ทาํการเกบ็รวบรวมข้อม ูลส่วนบุคคล 

ภายใต้ประกาศฯ ฉบบันีO กลุ่มหรอืประเภทของบุคคลที"บรษิัทฯ ทําการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ประกอบดว้ย 

2.1 ผู้ที(คาดว่าจะเป็นค ู่ค ้า ซึ"งหมายถงึ บุคคลที"อาจเป็นคู่คา้กบับรษิัทฯ ทั Oงในกรณีที"บุคคลดงักล่าวไดแ้สดง
เจตนาจะเขา้ทําสญัญา และ/หรอืจะลงทะเบียนเป็นคู่ค้าของบรษิัทฯ และในกรณีที"บรษิัทฯ เป็นฝ่ายเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการตัดสินใจของบริษัทฯ เอง อาทิ ผู้ให้บริการ ที"ปรึกษา ผู้เชี"ยวชาญ 
นักวชิาการ วทิยากร ผู้ที"สนใจเขา้ร่วมโครงการธุรกิจ คู่สญัญา หรอืบุคคลอื"นใดที"มลีกัษณะคล้ายคลงึกัน 
เป็นตน้ 

2.2 คู่ค ้า ซึ"งหมายถึง บุคคลที"เขา้เสนอราคาเพื"อขายสนิค้า และ/หรอืให้บรกิารแก่บรษิัทฯ หรอืได้ลงทะเบยีน
เป็นคู่คา้กบัทางบรษิทัฯ หรอืมคีวามสมัพนัธ์อื"นใดที"มลีกัษณะคล้ายคลงึกนักบับรษิัทฯ อาท ิผู้ให้บรกิาร ที"
ปรกึษา ผู้เชี"ยวชาญ นักวชิาการ วทิยากร ผู้เขา้ร่วมโครงการธุรกจิ คู่สญัญา หรอืบุคคลอื"นใดที"มลีกัษณะ
คลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ และ  

2.3 ผู้ที(เกี(ยวข้องกบัผู้ที(คาดว่าจะเป็นค ู่ค ้าหรือค ู่ค ้า ซึ"งหมายถึง บุคคลธรรมดาที"เกี"ยวขอ้งหรอืเป็นตวัแทน
ของผูท้ี"คาดว่าจะเป็นคู่คา้หรอืคู่คา้ เช่น กรรมการ พนักงาน ตวัแทน หรอืบุคลากรของผูท้ี"คาดว่าจะเป็นคู่คา้
หรอืคู่คา้ซึ"งเป็นนิตบิุคคล และใหห้มายความรวมถงึผูท้ี"ขอ้มลูส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที"เกี"ยวขอ้ง
กบักระบวนการที"เกี"ยวขอ้ง อาท ิผูจ้ดัการ ผูส้ ั "งซืOอ ผูร้บัสนิคา้ และผูส้ ั "งจ่ายเชค็ เป็นตน้ 
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3. วิธ ีที(บริษทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัข้อม ูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.1 บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันีO  

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที(ท่านให้ไว้กบับริษทัฯ โดยตรง 

ท่านอาจใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บรษิทัฯ โดยตรง เช่น เมื"อท่านกรอกแบบฟอรม์ต่าง ๆ ผ่านเวบ็ไซต ์
หรอืช่องทางอื"น เมื"อท่านเขา้ทําสญัญากบับรษิทัฯ เมื"อท่านส่งมอบเอกสารและสําเนาเอกสารต่าง ๆ 
ซึ"งมขีอ้มูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาใหก้บับรษิทัฯ เมื"อท่านสอบถามขอ้มูล ใหค้วามเหน็ หรอืคําตชิม 
หรอืส่งขอ้รอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ ทางโทรศพัท ์อเีมล โทรสาร ทางไปรษณีย ์หรอืแอปพลเิคชนั เป็นตน้ 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที(บริษทัฯ เกบ็รวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตัิ 

บรษิทัฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยอตัโนมตัผ่ิานช่องทางต่าง ๆ เช่น การใชคุ้กกีO 
(Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื"น ๆ ที"คลา้ยคลงึกนั รายละเอยีดเพิ"มเตมิโปรดด ูนโยบายการใชคุ้กกีO  

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที(บริษทัฯ ได้รบัมาจากบุคคลภายนอก 

บรษิทัฯ อาจไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก เช่น การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี"ยวกับธุรกิจของท่าน หรือ แหล่งข้อมูล
ทางการคา้ เป็นตน้ 

3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบัการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที"ระบุใน
ประกาศฯ ฉบบันีO ซึ"งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้
เปิดเผย และ/หรอืประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืหากเป็นกรณีที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องไดร้บัความยนิยอมจากท่าน บรษิัทฯ จะขอความ
ยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

3.3 ในกรณีที"บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวก่้อนวนัที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลในส่วนที"เกี"ยวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบับรษิทัฯ จะเกบ็
รวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวตัถุประสงค์เดมิที"บรษิทัฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ท่านในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลซึ"งท่านมสีทิธยิกเลกิความยนิยอม โดยติดต่อมายงับรษิัทฯ ตามรายละเอยีดการ
ตดิต่อที"ระบุไวใ้นขอ้ 9 ของประกาศฯ ฉบบันีO ทั OงนีO บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคําขอยกเลกิความ
ยนิยอมของท่านและดาํเนินการตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด  
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4. ข้อมูลส่วนบุคคลที(ถกูเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที"ถูกเกบ็รวบรวมและประมวลผลภายใตป้ระกาศฯ ฉบบันีO ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที"ท่าน
ให้ไว้กบับรษิัทฯ โดยตรง หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที"บรษิัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอตัโนมตั ิหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที"
บรษิทัฯ ไดร้บัมาจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ 

4.1 ข้อมูลส่วนตวั เช่น ชื"อ นามสกุล สถานะภาพ วนั/เดอืน/ปีเกดิ อายุ เพศ หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 
เลขหนังสอืเดินทาง สถานที"เกิด ส่วนสูง วนั/เดือน/ปี ที"หมดอายุ รูปถ่าย ลายมือชื"อ ชื"อ นามสกุล บิดา
มารดา ประวตักิารศกึษาและประวตักิารทาํงาน เป็นตน้ 

4.2 ข้อมูลการติดต่อ  เช่น ที"อยู่อาศัยตามบัตประชาชน ที"อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศพัท ์
โทรสาร อเีมล ไอดผีูใ้ชส้าํหรบัไลน์แอปพลเิคชนั (Line ID) และขอ้มลูผูท้ี"สามารถตดิต่อได ้เป็นตน้ 

4.3 ข้อมูลเกี(ยวกบัธ ุรกรรมการซืNอขาย เช่น รหสัคู่ค้า รายละเอียดของสนิค้าที"ต้องการ รายละเอียดการส่ง
สนิคา้เลขที"บญัชธีนาคาร และจาํนวนเงนิ เป็นตน้ 

4.4   ข้อม ูลที(ใช้ประกอบเป็นหลกัฐานในการลงทะเบียนเป็นค ู่ค ้ากบับริษทัฯ หรือในการทาํธรุกรรมต่าง ๆ     

4.5 เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที"ปรากฏในสําเนาบตัรประชาชน เลขที"ประจําตัวผู้เสียภาษี สําเนาหนังสือเดินทาง 
สาํเนาใบเปลี"ยนชื"อนามสกุล สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาใบอนุญาตขบัขี" เลขทะเบยีนรถยนต ์ชนิดของรถยนต ์
สาํเนาโฉนดที"ดนิ สําเนาหนังสอืมอบอํานาจ สาํเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั ใบแจง้หนีO ใบเสรจ็รบัเงนิ บลิเงนิสด
หรอืใบแทนใบเสรจ็รบัเงนิ เชค็และต้นขั Oวเชค็ ใบสาํคญัจ่าย สาํเนาสมุดบญัชธีนาคาร สาํเนาบตัรกรรมการ ใบ
ตอบรบัการโอนเงิน บันทึกขออนุมัติลงทะเบียน direct credit สําเนา ภพ.20 สําเนาใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีหรอืธุรกจิต่าง ๆ และสญัญา เป็นตน้ 

4.6 ข้อมูลด้านเทคนิค  เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจําเครื"องคอมพิวเตอร์ (IP 
Address) และขอ้มลูที"บรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมผ่านคุกกีO (Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื"นที"คลา้ยคลงึกนั เป็นตน้ 

4.7 ข้อมูลอื(น  ๆ  เช่น บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิ"งและภาพเคลื"อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด 
(CCTV) เป็นตน้ 

5. วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อม ูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพื"อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนีO 
(รวมกนัเรยีกว่า “วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด”) 

ลาํดบั วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ก)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการ
รวบรวมรายชื"อผูท้ี"คาดวา่
จะเป็นคู่คา้ หรอืบุคคลอื"น
ใดที"มีลกัษณะคล้ายคลึง

• ฐานสญัญา: ในกรณีที"ผูท้ี"คาดว่าจะเป็นคู่คา้มคีวามประสงคจ์ะ
เขา้ทําสญัญาซืOอขายหรอืให้บรกิารกบับรษิัทฯ โดยเป็นฝ่าย
ยื"นคาํขอหรอืใหข้อ้มลูส่วนบุคคลกบัทางบรษิทัฯ เอง 

• ฐานความยนิยอม: ในกรณีที"ผู้ที"คาดว่าจะเป็นคู่ค้าไม่ได้มีคํา
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ลาํดบั วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

กนั สําหรบัการจดัซืOอจดั
จา้งของบรษิทัฯ 

ขอมายังบริษัทฯ ว่าประสงค์จะเข้าทําสัญญาซืOอขายหรือ
ให้บรกิารกบับรษิัทฯ  แต่บรษิัทฯ ทําการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผู้ที"คาดว่าจะเป็นคู่ค้า โดยการตัดสินใจของ
บรษิทัฯ เอง (Own Initiative) 

(ข)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการ
ลงทะเบียนผู้ที"คาดว่าจะ
เป็นคู่คา้ หรอืบุคคลอื"นใด
ที"มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็น
เพื"อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของผูท้ี"คาดว่าจะเป็นคู่ค้า 
หรือบุคคลอื"นใดที"มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื"อดําเนินการ
ลงทะเบียนเป็นคู่ค้า หรือการดําเนินการอื"นใดที"มีลักษณะ
คลา้ยคลงึกนั 

(ค)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการ
จั ด ทํ า ร า ย ง า น แ ล ะ
วเิคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที"
จํ า เป็ นต่ อก ารดํ า เนิ น
ธุรกจิของบรษิทัฯ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นการจาํเป็นเพื"อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ รายงานสั "งซืOอสินค้า/
บรกิาร และเพื"อเกบ็ประวตั ิเป็นตน้ 

(ง)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการ
จัดซืO อจัดจ้าง และการ
คดัเลือกคู่ค้า หรือบุคคล
อื" น ใ ด ที" มี ลั ก ษ ณ ะ
คลา้ยคลงึกนั   

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็น
เพื"อใช้ในการดําเนินการตามคําขอเขา้เสนอราคาของคู่ค้าที"
เสนอราคา หรอืบุคคลอื"นใดที"มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั ก่อนเขา้
ทําสัญญาซืOอขาย สัญญาให้บริการ หรือสัญญาอื"นใดที"
เกี"ยวขอ้งกบัการจดัซืOอจดัจา้งของบรษิทัฯ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นการจาํเป็นเพื"อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ในการดําเนินธุรกจิและดําเนินการตามนโยบายการจดัซืOอจดั
จา้งของบรษิทัฯ เช่น การตรวจสอบขอ้มลูและคุณสมบตัขิองคู่
คา้ เป็นตน้ 

(จ)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการ
ลงทะเบียนคู่ค้ารายใหม่ 
ห รือ บุ ค ค ล อื" น ใด ที" มี
ลักษณ ะคล้ายคลึงกัน 
ตลอดจนการดําเนินการ
ตามคําขอต่าง ๆ ของคู่
ค้า หรือบุคคลอื"นใดที"มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็น
เพื"อใช้ในการลงทะเบียนคู่ค้ารายใหม่ หรือบุคคลอื"นใดที"มี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนั ตลอดจนการดําเนินการตามคําขอต่าง 
ๆ ของคู่คา้ หรอืบุคคลอื"นใดที"มลีกัษณะคล้ายคลงึกนัในระบบ
ของบรษิัทฯ เช่น การเปลี"ยนแปลงแก้ไขขอ้มูลของคู่ค้า เป็น
ตน้ 
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ลาํดบั วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ฉ)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการ
จัดทํ าและการบริห าร
จัดการสัญญ าระหว่าง
บรษิทัฯ กบัคู่สญัญาใด ๆ  

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของคู่สญัญาเป็น
การจําเป็นเพื"อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของคู่สัญญา
ดงักล่าว ที"ไดแ้สดงเจตนาเขา้ทาํสญัญากบับรษิทัฯ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของคู่สัญญา (หรือของบุคคลที"เกี"ยวข้องหรือ
ตัวแทนของคู่สญัญา ในกรณีที"คู่สญัญาเป็นนิติบุคคล) เป็น
การจําเป็นเพื"อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ในการจดัทํา
และการบรหิารจดัการสญัญาของบรษิทัฯ เช่น การตรวจสอบ
ยนืยนัตวัตนและคุณสมบตัขิองคู่สญัญา เป็นตน้ 

(ช)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบตัิหน้าที"ตามสญัญา 
ซึ"งเข้าทํากับคู่ค้า หรือ
บุคคลอื"นใดที"มีลักษณะ
คลา้ยคลงึกนั  

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการจําเป็น
เพื"อใชใ้นการปฏบิตัิหน้าที"ตามสญัญา ซึ"งเขา้ทํากบัคู่คา้ หรอื
บุคคลอื"นใดที"มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การสั "งซืOอสินค้า
หรอืบรกิาร การตั OงหนีOและชําระราคาสนิค้าหรอืบรกิาร และ
การรบัสนิคา้หรอืบรกิาร เป็นตน้ 

(ซ)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการ
ติดต่ อสื" อ ส ารกับ คู่ ค้ า 
ห รือ บุ ค ค ล อื" น ใด ที" มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นการจาํเป็นเพื"อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ในการติดต่อสื"อสารทางธุรกิจกับคู่ค้า หรือบุคคลอื"นใดที"มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เช่น การตดิต่อประสานงานกบัคู่คา้หรอื
ตวัแทนของคู่คา้ เพื"อการรบัสนิคา้หรอืบรกิาร เป็นตน้ 

(ฌ)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที"
เกี"ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ และคําสั "งโดย
ชอบด้วยกฎหมายของ
ห น่วยงานของรัฐและ
เจา้หน้าที"ที"เกี"ยวขอ้ง 

• ฐานกฎหมาย: เพื"อการปฏิบัติตามกฎหมายซึ"งบงัคบัใช้กับ
บรษิทัฯ อาท ิกฎหมายว่าดว้ยภาษอีากร กฎหมายว่าดว้ยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคําสั "งโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของหน่วยงานของรฐัและเจา้หน้าที"ที"เกี"ยวขอ้ง เช่น สาํนักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นตน้ 

(ญ)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั Oงสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏบิตัติาม
หรอืการใช้สิทธเิรยีกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการ
ย ก ขึO น ต่ อ สู้ ซึ" ง สิ ท ธิ

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพื"อการก่อตั Oงสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรอืการยกขึOนต่อสูซ้ึ"งสทิธเิรยีกรอ้งของบรษิทัฯ ใน
ขั Oนตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและ/หรอืการ
ไต่สวนโดยเจ้าหน้าที"รฐั การเตรยีมคด ีการดําเนินคดี และ/
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เรยีกร้องของบรษิัทฯ ใน
ขั Oน ต อ น ต่ า ง  ๆ  ต าม
กฎหมาย 

หรอืการต่อสูค้ดใีนชั Oนศาล เป็นตน้ 

(ฎ)  เพื"อวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบดูแลความสงบ
เรยีบรอ้ยและรกัษาความ
ปลอดภยัของบุคคล และ
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ  

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นการจาํเป็นเพื"อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความ
ปลอดภยัในทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เช่น การใชภ้าพบนัทกึจาก
กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื"อป้องกนัการสูญหาย หรอืเสยีหาย
ในทรพัย์สนิของบรษิัทฯ หรอืใช้เพื"อติดตามเอาคนืทรพัย์สนิ 
หรอืเรยีกให้ชดใช้ค่าเสยีหาย ในกรณีที"มกีารทําให้ทรพัย์สนิ
ของบรษิทัฯ สญูหาย หรอืเสยีหาย เป็นตน้ 

• ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล: การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการ
จาํเป็นเพื"อประโยชน์ในการตรวจสอบ ดแูล ป้องกนั หรอืระงบั
เหตุการณ์ใด ๆ ที"อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล 

(ฏ)  เพื"อการดําเนินการใด ๆ 
ที" จํ า เ ป็ น  แ ล ะ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อท่าน หรือ
เกี" ย วข้อ งโดยตรงกับ
วัตถุประสงค์ที" กําหนด
ขา้งตน้ 

• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นการจําเป็นเพื"อประโยชน์ชอบดว้ยกฎหมายใน
การดําเนินการใด ๆ ที"จําเป็นของบริษัทฯ และ/หรือเป็น
ประโยชน์ต่อท่าน หรอืเกี"ยวข้องโดยตรงกับวตัถุประสงค์ที"
กําหนดขา้งตน้ 

ทั OงนีO หากเป็นกรณีที"กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องไดร้บั
ความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้
จากท่าน 

(ฐ)  เพื"อวตัถุประสงค์อื"น ๆ ที"
บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ  

• บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึวตัถุประสงค์อื"นใดอนัเป็นเหตุ
ให้บริษัทฯ ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ าน
นอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์ตามที"ระบุไว้ข้างต้น หรอืเมื"อ
บรษิทัฯ มกีารเปลี"ยนแปลงวตัถุประสงคเ์ดมิที"กําหนดไว ้ 

ทั OงนีO หากเป็นกรณีที"กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลกําหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดต้องไดร้บั
ความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้
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ลาํดบั วตัถปุระสงคท์ี(กาํหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

จากท่าน 

5.2 เนื"องจากขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที"บรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลเพื"อวตัถุประสงคท์ี"กําหนดตามขอ้ �.� 
ขา้งต้นในส่วนที"มีความเกี"ยวเนื"องกับการปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืสญัญาหรอืมีความจําเป็นเพื"อเข้าทํา
สญัญากบัท่าน เป็นขอ้มลูที"จาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว หากท่านไม่ประสงคท์ี"จะใหข้อ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวแก่บรษิัทฯ  อาจมผีลกระทบทางกฎหมาย หรอือาจทําให้บรษิัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าที"
ภายใต้สญัญาที"ได้เขา้ทํากบัท่าน หรอืไม่สามารถเขา้ทําสญัญากบัท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดงักล่าว 
บรษิัทฯ อาจมคีวามจําเป็นต้องปฏิเสธการเขา้ทําสญัญากบัท่าน หรอืยกเลกิการซืOอขายสนิค้าหรอืการให้/
การรบับรกิารที"เกี"ยวขอ้งกบัท่าน ไม่ว่าทั Oงหมดหรอืบางส่วน 

5.3 ในกรณีที"บรษิทัฯ จะดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในลกัษณะ และ/หรอืเพื"อวตัถุประสงคท์ี"
ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี"กําหนดขา้งตน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้นีโยบายหรอืประกาศเกี"ยวกบัการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ"มเตมิ และ/หรอืมหีนังสอืไปยงัท่านเพื"ออธบิายการประมวลผลขอ้มลูในลกัษณะดงักล่าว 
โดยท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศเพิ"มเติมที"เกี"ยวข้องร่วมกับประกาศฯ ฉบับนีO และ/หรือหนังสือ
ดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) 

6. การเปิดเผยข้อม ูลส่วนบุคคล 

6.1 บรษิทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใตว้ตัถุประสงค์ที"กําหนดและตามหลกัเกณฑ์ที"กฎหมาย
กําหนด ใหแ้ก่บุคคลและหน่วยงานดงัต่อไปนีO 

(ก) บรษิทัในกลุ่มธุรกจิภายใต้เครอืเจรญิโภคภณัฑ์(รายละเอยีดรายชื"อบรษิัทในกลุ่มธุรกจิภายใต้เครอื
เจรญิโภคภณัฑ์ตามเอกสารแนบ) ทั OงนีO ใหห้มายความรวมถึงผูบ้รหิาร กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง 
และ/หรอืบุคลากรภายในของบรษิทัดงักล่าวเท่าที"เกี"ยวขอ้ง และตามความจาํเป็นเพื"อการประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

(ข) คู่คา้ทางธุรกจิ ผูใ้หบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที"บรษิทัฯ มอบหมายหรอืว่าจา้งใหท้ํา
หน้าที"บรหิารจดัการ/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บรษิัทฯ ในการให้บรกิารต่าง ๆ เช่น การ
ตรวจสุขภาพของบุคลากรโดยคู่คา้ทางธุรกจิ การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรกิารบนัทกึ
ขอ้มูล บรกิารชําระเงนิ บรกิารรบัส่งไปรษณีย ์บรกิารรบัส่งพสัดุ บรกิารจดัพมิพ ์บรกิารดา้นสุขภาพ 
บรกิารประกนัภยั บรกิารการฝึกอบรม บรกิารวเิคราะห์ขอ้มูล บรกิารทําการวจิยั การทําการตลาด 
หรอืบรกิารอื"นใดที"อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรอืเกี"ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อาท ิ
ธนาคารพาณิชย ์โรงพยาบาล บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัวนิาศภยั เป็นตน้ 

(ค) ที"ปรกึษาของบรษิทัฯ อาท ิที"ปรกึษากฎหมาย ทนายความ ผูต้รวจสอบบญัช ีหรอืผูเ้ชี"ยวชาญอื"นใด 
ทั Oงภายในและภายนอกของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

(ง) หน่วยงานของรฐัที"มหีน้าที"กํากบัดูแลตามกฎหมาย หรอืที"รอ้งขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
อาศยัอํานาจตามกฎหมาย หรอืที"เกี"ยวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรอืที"ไดร้บัอนุญาตตาม
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กฎหมายที"เกี"ยวขอ้ง อาท ิกรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการค้า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน
อยัการสงูสุด และศาล เป็นตน้ 

(จ) บุคคลหรอืหน่วยงานอื"นใดที"ท่านใหค้วามยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรอื
หน่วยงานนั Oน ๆ 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื"น จะดําเนินการภายใต้วตัถุประสงค์ที"กําหนด หรือ
วตัถุประสงคอ์ื"นที"กฎหมายกําหนดใหก้ระทาํไดเ้ท่านั Oน ในกรณีที"กฎหมายกําหนดว่าตอ้งไดร้บัความยนิยอม
จากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 

6.3 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื"น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที"เหมาะสมเพื"อ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที"ไดเ้ปิดเผยและเพื"อปฏบิตัติามมาตรฐานและหน้าที"การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด ทั OงนีO ในกรณีที"บรษิทัฯ ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านไปต่างประเทศ บรษิทัฯ จะดําเนินการเพื"อทําใหแ้น่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่าง
ประเทศ หรอืผูร้บัขอ้มูลในต่างประเทศนั Oนมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที"เพยีงพอหรอืเพื"อทาํให้
แน่ใจว่าการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที"กฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี บรษิทัฯ อาจขอความยนิยอมของท่านสําหรบัการส่ง
หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศดงักล่าว 

7. ระยะเวลาเกบ็รกัษาข้อม ูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที"จําเป็นเพื"อบรรลุวัตถุประสงค์ที"กําหนดในการ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลนั Oน ๆ โดยระยะเวลาเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลจะเปลี"ยนแปลงไปโดยขึOนอยู่กบัวตัถุประสงค์ที"
กําหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนีO บริษัทฯ จะเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที"
กฎหมายที"เกี"ยวขอ้งกําหนด (ถ้าม)ี โดยคํานึงถึงอายุความตามกฎหมายสําหรบัการดําเนินคดทีี"อาจเกิดขึOนจากหรอื
เกี"ยวขอ้งกบัเอกสารหรอืขอ้มูลส่วนบุคคลที"บรษิัทฯ เก็บรวบรวมไวใ้นแต่ละรายการ และโดยคํานึงถงึแนวปฏิบตัิของ
บรษิทัฯ และของภาคธุรกจิที"เกี"ยวขอ้งสาํหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสาํคญั 

ทั OงนีO บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 10 ปี นับแต่วนัที"นิตสิมัพนัธ์ระหว่างท่านกบั
บรษิทัฯ สิOนสุดลง อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกนิกว่าระยะเวลาดงักล่าว
หากกฎหมายอนุญาตหรอืการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจําเป็นต่อการก่อตั Oงสทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมายของ
บรษิทัฯ 

หลงัจากครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ จะลบหรอืทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว จากการจดัเกบ็หรอื
ระบบของบรษิทัฯ และของบุคคลอื"นซึ"งใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ (ถ้าม)ี หรอืทําใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูที"ไม่
สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที"บริษัทฯ สามารถเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวได้ต่อไปตามที"
กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอื"นที"เกี"ยวขอ้งกําหนด ทั OงนีO สําหรบัรายละเอียดเพิ"มเติม
เกี"ยวกบัระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิัทฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อที"
ระบุไวใ้นขอ้ � ของประกาศฯ ฉบบันีO 
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8. สิทธิต่าง ๆ  ของท่านเกี(ยวกบัข้อม ูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที"เกี"ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนีO ภายใต้
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื"อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทั OงนีO หากท่านประสงค์ที"จะขอใช้
สทิธขิองท่าน ท่านสามารถตดิต่อมายงับรษิทัฯ ตามรายละเอยีดการตดิต่อที"ระบุในขอ้ � ของประกาศฯ ฉบบันีO 

8.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อม ูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านและขอใหบ้รษิทัฯ ทาํสําเนาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่
ท่าน ทั OงนีO ตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อม ูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธทิี"จะขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลเกี"ยวกบัท่าน รวมถงึมสีทิธขิอใหส่้งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอื"น หรอืตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทําได้ ทั OงนีO ตามที"
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.3 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อม ูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธขิอคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านอาจขอใหบ้รษิทัฯ ลบ ทําลายหรอืทําให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลที"ไม่สามารถระบุตวับุคคล
ไดใ้นกรณีที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.5 สิทธิในการระงบัการใช้ข้อม ูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที"กฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

8.6 สิทธิในการแก้ไขข้อม ูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง 

ท่านมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนั Oนไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็น
ปัจจุบนั ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ หรอืก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 



บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 
Charoen Pokphand Group  
��� อาคารซ.ีพ.ีทาวเวอร ์ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ����� 
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8.7 สิทธิที(จะเพิกถอนความยินยอม 

ในกรณีที"บรษิทัฯ อาศยัความยนิยอมของท่านในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมสีทิธใินการเพกิถอน
ความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที"ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมกบับรษิทัฯ ได ้

 

8.8 สิทธิในการยื(นข้อร้องเรียน 

หากท่านมคีวามกงัวลหรอืมขีอ้สงสยัเกี"ยวกบัแนวทางการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ เกี"ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน โปรดตดิต่อบรษิทัฯ โดยใชร้ายละเอยีดการตดิต่อตามขอ้ � ของประกาศฯ ฉบบันีO ทั OงนีO ในกรณีที"มเีหตุ
ให้เชื"อได้ว่าบริษัทฯ ได้ทําการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื"นข้อ
รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผู้เชี"ยวชาญที"ไดร้บัการแต่งตั Oงโดยคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
ระเบยีบและวธิกีารตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

ทั OงนีO บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาคาํรอ้งขอใชส้ทิธขิองท่านและดาํเนินการตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนด 

9. วิธ ีการติดต่อบริษทัฯ  

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์ จํากดั เป็นผูป้ระสานงานเกี"ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บรษิทัฯ ในกรณีที"ท่านมขีอ้สงสยัใด ๆ หรอืต้องการใชส้ทิธขิองท่านตามที"กําหนดไวใ้นประกาศฯ นีO ท่านสามารถตดิต่อ
บรษิทัฯ ผ่านช่องทาง ดงันีO 

• เจ้าหน้าที(ค ุ้มครองข้อม ูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

อเีมล: cpg_dpo@cp.co.th 
สถานที"ตดิต่อ: สาํนักบรหิารความเสี"ยง บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั 

เลขที" 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั Oน 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

10. การเปลี(ยนแปลงประกาศฯ ฉบบันีN 

บรษิทัฯ อาจทาํการเปลี"ยนแปลงประกาศฯ ฉบบันีOเป็นครั Oงคราว เพื"อใหส้อดคล้องกบัการเปลี"ยนแปลงใด ๆ ที"เกี"ยวกบั
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และตามที"กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอื"นที"
เกี"ยวขอ้งกําหนด โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบถงึการแกไ้ขเปลี"ยนแปลงประกาศฯ ที"สาํคญัใด ๆ พรอ้มกบัประกาศฯ 
ฉบบัปรบัปรุง ผ่านช่องทางที"เหมาะสม ทั OงนีO บรษิัทฯ ขอแนะนําใหท้่านตรวจสอบการเปลี"ยนแปลงประกาศฯ ฉบบันีO
เป็นระยะ ๆ 

ใหป้ระกาศฯ ฉบบันีOมผีลใชบ้งัคบัตั Oงแต่วนัที" 12  พฤษภาคม 2564 

* * * 


