
 

Privacy Notice on the Collection of Personal Data from Vendors or Contractors  

For procurement, contractual compliance and payment processes  

 
PTT Exploration and Production Public Company Limited or PTTEP and PTTEP's subsidiaries 

(hereinafter referred to as the “the Company”) value the importance of personal data and data subject’s 

rights on the protection of collection, storage, use, disclosure and/or cross-border transfer (hereinafter 

referred to as the “Data Processing”) of personal data.  We therefore establish this Privacy Notice and 

inform you of the purpose and method of the Data Processing as follows: 

1. Scope of “Personal Data” 

“Personal Data” means any information relating to a person which enables the identification of 

such Person, whether directly or indirectly, but not including any information on deceased Persons in 

particular. 

“Sensitive Personal Data” means any information categorized by laws as sensitive personal data 

under Section 26 of the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 as prescribed by the Personal Data 

Protection Committee. 

2. Source of Personal Data  

 The Company obtains your personal data from you directly or other sources e.g., coordinators 

or contact persons of your company. In some cases, the Company may obtain others’ personal data 

provided by you, such as emergency contact persons or other persons related to procurement, 

contractual compliance and payment processes. Company may obtain personal data from submission 

of hard copy containing personal data, by post including electronic channels, e.g., email, telephone, 

LINE ID, One Procurement System, Vendor Master Request as well as any other channels. 

 In case you provide personal data of others to the Company, you should ensure that you are 

authorized to provide us such personal data and allow the Company to process the personal data in 

accordance with this privacy notice. Moreover, you are required to notify such person concerning this 

privacy notice and/or to obtain their consent as required by laws or relying on other legal bases as 

appropriate.  
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3. Personal Data to be Collected, Used, and Disclosed 

The Company will collect your personal data as follows: 

General personal data, including first name, last name, certification of name change, job title, 

address, phone/fax number, email, date of birth, photo (if any), data on any government-issued 

documents (e.g., identification card, passport, alien registration card, driving license, work permit or visa, 

etc.), tax identification number, resume, training certificate, bank account number and details, signature, 

meeting records, social media account (e.g., LINE ID), car information (e.g., car registration number, 

brand, model and color). 

Sensitive personal data includes health data for the purpose of disease screening, including 

COVID-19 for entering company premises or operation area, criminal record and disability data in which 

the Company obtained your consent or is necessary and allowed by laws to process your personal 

data. 

Technical personal data including the sign-in username and password, IP Address, media 

access control information, traffic data, log file, cookies data, system usage information, website usage 

information, operating system and platform, and other technologies on the device used to access the 

platform, and any other personal data relating to the use of the Company's system. 

In case an identity document is requested, such as identification card or other government 

documents containing sensitive personal data, such as race, religion and blood type which are not 

necessary for the Company’s operation according to the purpose of processing of personal data, you 

may redact it before sending the documents to the Company. If you do not do so, the Company reserves 

the right to redact it. In this case, no sensitive personal data will be deemed to be collected by the 

Company.  

The above-mentioned personal data are voluntarily provided. The Company will collect 

them according to the purposes stated in this Privacy Notice. In some cases, the Company needs 

to collect Personal Data for the performance of a contract or to enter into a contract, or for 

compliance with laws, including for fulfilling the purpose of the Company. Refusal to provide the 

necessary Personal Data may result in the inability to perform a contract, enter into a contract with 
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you, comply with laws which the Company is subjected, and/or inability to fulfil the purpose for the 

collection, use, and disclosure Personal Data. 

4. Purposes and Legal Bases for Processing Personal Data 

The Company only collects, uses, discloses, and/or cross-border transfers your Personal 

Data for the purposes of procurement process, contractual compliance and payment e.g., new 

vendor registration, vendor verification of vendors and their authorized representatives, contract 

management, payment transaction, business coordination, regulatory compliance including any 

management to ensure effective internal control for the aforementioned processes.  

The personal data processing is based on the contractual basis, legitimate interest and 

legal obligation. In case it is required by law, the Company will seek your consent and process your 

personal data based on such consent.  

5. Categories of Persons or Organizations to which the Company Discloses Your Personal Data 

The Company may disclose your Personal Data to the relevant internal units that need to use such 

personal data for the procurement, contractual compliance and payment processes.  The Company may 

disclose your Personal Data to another person or external organization, which may be located in Thailand 

or a foreign country for the purposes specified in this Privacy Notice.   

• PTTEP group companies, joint venture companies and PTT group companies for the 

purposes of internal audits, following up with recommendations, examination of complaints 

or claims to prevent fraud, inappropriate behavior, wrongdoing or unlawful acts including 

exchange of information for group-wide management, risk management, and internal 

auditing. 

• Third-party service providers including IT system development companies (e.g., SAP, One 

Procurement and Vendor Master Request systems), professional advisors (e.g., legal 

advisors and external auditors), bank, data or document storage service providers, cloud 

storage service providers in which the data are stored in Thailand and/or a foreign country, 

etc. The Company will require third-party service providers to maintain confidentiality in the 
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contract signed with the Company unless the Company is able to rely on a legal basis or 

other exceptions specified by laws, 

• Government agencies, government entities, and/or relevant regulators when permitted by 

law or under legal order.  

6. Cross-Border Transfer of Personal Data 

The Company may disclose and/or transfer your Personal Data to persons or organizations 

located in foreign countries, such as sending data to the affiliated companies, or t a data storage unit 

located outside of Thailand.  

In some cases, destination countries to which your Personal Data are sent or transferred may not 

have the equivalent level of personal data protection standards as Thailand. In such cases, the Company 

will follow the procedures and implement measures to ensure adequate protection of Personal Data sent 

or transferred, and that the person or organization receiving Personal Data has appropriate Personal Data 

protection standards, which may include the use of the Personal Data Protection Policy for sending or 

transferring Personal Data to the data controller or data processor who is in a foreign country, and is in the 

same affiliated business, or in the same group of undertakings, for the purpose of a joint business or 

cooperation, or the transfer complies with legal requirements, with your consent, or fall under exceptions 

as required by law.  

7. Personal Data Storage and Retention Period 

The Company will store and record your Personal Data in a soft-copy form in the One Procurement 

System and Vendor Management System including a shared drive and the cloud provided by the third-

party service provider. For a hard-copy form, we will store the Personal Data in the document filing cabinet 

and room within the Company and in the document storage maintained by service provider in which only 

relevant units are allowed to access this information. 

The Company will retain the Personal Data for as long as it is necessary to fulfil the purposes 

specified in this Privacy Notice, to comply with appliable laws or as permitted by law including for 

reference and examination as necessary for a period of 10 years after termination of the legal relationship 

with you unless otherwise specified by laws, or where the Company has the right or is able to rely on a 
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legal basis to process your Personal Data. When such retention period expires the Company will delete, 

destroy, or anonymize your Personal Data within 90 days. 

8. Standard of Security Measures  

The Company implements appropriate security measures for processing personal data, in the 

documents, electronic and/or any other forms, which include technical, administrative, and physical 

measures covering components of related information systems based on the compliance with security 

measures stipulated by personal data laws to maintain confidentiality, integrity, and availability of Personal 

Data as appropriate according to the risk levels.  These measures include the limitation of access right of 

personal data and significant components of the information system, the user access management, the 

user roles and responsibilities and the implementation of appropriate methods enabling the                             

re-examination of unauthorized access, alteration, amendment, or erasure of the Personal Data.  In 

addition, the Company boosts awareness of personal data protection and security measures for relevant 

employees to prevent loss, unauthorized and unlawful access, use, alteration, or disclosure of your 

personal data 

9. Rights of the Data Subject 

The data subject has the right to withdraw consent for the collection, use, and/or disclosure of 

their Personal Data provided to the Company; the right to access and obtain a copy of your Personal 

Data including the right to request the disclosure of acquisition of your Personal Data obtained without 

consent; the right to rectify your Personal Data; the right to delete your Personal Data or to de-identify 

them; the right to restrict the use of your Personal Data; the right to port your Personal Data in a 

structured, readable in electronic format, and transfer this data to another data controller; the right to 

object to the collection, use, and/or disclosure of your Personal Data; and the right to lodge a complaint 

against the Company to the Personal Data Protection Committee.  

The data subject can exercise the rights indicated above by submitting a written or 

electronic request in the form and details as prescribed on  t h e  C o m p a n y ' s  w e b s i t e 
https://www.pttep.com. The Company will consider the request and send the result to the data 

https://www.pttep.com/
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subject within 30 days from the date the request is received. The Company may reject a request 

from the data subject if permitted by law. 

10. Revision and Changes of Privacy Notice  

The Company may update or amend this Privacy Notice from time to time to ensure 

conformity with legal provisions and the changes in the Company's operation. The Company will 

clearly inform you of any changes before any revision or amendment. 

11. Contact Information  

Category and Vendor Management Section/Global Supply Chain, Procurement and 

Contracts Department 

PTT Exploration and Production Public Company Limited 

555/1 Energy Complex Building A, 6th Floor & 19th - 36th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, 

Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 

Telephone: 66 (0) 2537-4000  

Email: CategoryVendorMgmt@pttep.com 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:CategoryVendorMgmt@pttep.com


 

 

 

เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)  

สาํหรับการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคู่ค้าและคู่สัญญา  

เพ่ือใช้ในกระบวนการจัดหา การปฏิบัติตามสัญญา และการชาํระเงิน  

บรษัิท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และบรษัิทย่อยของ ปตท.สผ. 

(ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มลูสว่นบุคคล รวมถึงสิทธิของบคุคลท่ี

จะไดร้บัความคุม้ครองเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ (“การ

ประมวลผล”) ซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทไดท้าํการประมวลผล 

บริษัทจึงไดจ้ดัทาํเอกสารฉบบันีขึ้น้เพื่อแจง้ใหท่้านทราบและทาํความเขา้ใจถึงวัตถุประสงคแ์ละวิธีการ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี ้ 

1. ขอบเขตคาํว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทาํให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีกฎหมายจดัประเภทเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล

ท่ีอ่อนไหว ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตามท่ี

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะประกาศกาํหนด 

2. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยตรงและจากแหล่งอ่ืน เช่น ผูป้ระสานงานหรือผูติ้ดต่อ

ของบริษัทท่าน เป็นตน้ รวมถึงบริษัทอาจไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนตามท่ีท่านไดใ้หข้อ้มูลแก่

บริษัท เช่น บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการจัดหา    

การปฏิบัติตามสัญญา และการชาํระเงิน เป็นต้น โดยบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการย่ืน

เอกสารท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท หรือส่งทางไปรษณีย์ รวมถึงการให้ข้อมูลผ่านรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส ์เช่น อีเมล โทรศพัท ์ไลนไ์อดี ระบบ One Procurement ระบบ Vendor Master Request 

และช่องทางติดต่ออ่ืน ๆ เป็นตน้  

ในกรณีท่ีท่านใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่บริษัท ท่านควรดาํเนินการใหม้ั่นใจว่าท่านมี

อาํนาจท่ีจะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว และมีอาํนาจในการอนุญาตใหบ้ริษัททาํการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลดงักล่าวตามเอกสารแจง้การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันีไ้ด ้อีกทัง้ท่านยงัมีหนา้ท่ีในการ
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แจง้บุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงเอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้และ/หรือขอความ

ยินยอมจากบคุคลดงักลา่ว (หากจาํเป็นตามกฎหมาย) หรืออา้งฐานทางกฎหมายอ่ืนท่ีเหมาะสม 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ะทาํการประมวลผล 

บรษัิทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านดงันี ้

ขอ้มลูสว่นบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกลุ หนงัสือรบัรองการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกลุ ตาํแหน่งงาน 

ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศัพท/์โทรสาร อีเมล วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย (หากมี) ขอ้มูลบนเอกสารหรือหนังสือท่ีทาง

ราชการออกให ้(เช่น บตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง บตัรประจาํตวัคนต่างชาติ ใบอนุญาต

เป็นผูข้ับรถ ใบอนุญาตทาํงาน ขอ้มูลวีซ่า เป็นตน้) หมายเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี ประวติัการทาํงาน     

ใบประกาศนียบัตรหรือรับรองการอบรม หมายเลขและรายละเอียดบัญชีธนาคาร ลายมือชื่อ การ

บนัทกึภาพและเสียงสนทนาจากการประชมุ ขอ้มลูบญัชผีูใ้ชโ้ซเชียลมีเดีย (เช่น ไลนไ์อดี) ขอ้มลูเก่ียวกบั

รถยนต ์(เช่น เลขทะเบียน ย่ีหอ้ รุน่ และสีของรถยนต)์ เป็นตน้  

ขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหว ไดแ้ก่ ขอ้มลูสขุภาพเพื่อการคดักรองโรค รวมถึง COVID-19 สาํหรบั

การเขา้พืน้ท่ีสาํนักงาน/พืน้ท่ีปฏิบัติการ ประวัติอาชญากรรม ขอ้มูลความพิการ ซึ่งบริษัทไดร้บัความ

ยินยอมจากท่าน หรือมีความจาํเป็นตามที่กฎหมายอนญุาตใหด้าํเนินการได ้

ขอ้มลูทางเทคนิค เช่น ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านสาํหรบัเขา้ระบบ เลขท่ีอยู่อินเทอรเ์น็ตโพรโทคอล (IP 

address) ขอ้มูลท่ีอยู่การควบคุมการเขา้ใชง้านสื่อกลาง (Media Access Control) ประวัติจราจรทาง

คอมพิวเตอร ์(Logfile) ขอ้มลูคกุกี ้ขอ้มลูการใชง้านระบบ ขอ้มลูการใชง้านเว็บไซต ์ระบบปฏิบติัการและ

แพลตฟอรม์ และเทคโนโลยีอ่ืน บนอปุกรณท่ี์ใชใ้นการเขา้ถึงแพลตฟอรม์ และขอ้มลูส่วนบุคคลอ่ืนใดท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการใชง้านระบบของบรษัิท 

กรณีมีการแนบเอกสารยืนยนัตน เช่น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือเอกสารราชการอ่ืน ๆ

ซึ่งมีขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหว ไดแ้ก่ เชือ้ชาติ ศาสนา หมู่โลหิต เป็นตน้ ซึ่งเป็นขอ้มลูท่ีไม่จาํเป็นต่อการ

ดาํเนินงานตามวัตถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูล ท่านสามารถปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

ดงักล่าวก่อนใหข้อ้มูลกับบริษัทได ้หากท่านไม่ไดป้กปิดขอ้มูลดังกล่าวมา บริษัทขอสงวนสิทธิในการ

ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารท่ีไดร้บั โดยจะถือว่าบริษัทไม่ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหว

ดงักลา่วจากท่าน และจะไม่ทาํการเก็บรวบรวม บนัทกึ หรือใชข้อ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหวดงักลา่วของท่าน

แต่อย่างใด 

การใหข้อ้มลูส่วนบุคคลขา้งตน้เป็นไปตามความสมัครใจของท่าน เมื่อท่านใหข้อ้มลูส่วนบุคคล

ดงักลา่ว  บรษัิทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาขา้งตน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่

ระบุในเอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี  ้ในบางกรณี บริษัทมีความจาํเป็นต้องเก็บ
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รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญา หรือเพื่อเขา้ทาํสญัญากบัท่าน หรือเพื่อ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย รวมทัง้ดาํเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษัิท การปฏิเสธไม่ให้

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจาํเป็นอาจทาํใหบ้ริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา เขา้ทาํสัญญากับท่าน หรือ

ปฏิบติัตามกฎหมายที่บรษัิทมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และ/หรือไม่สามารถดาํเนินการตามวตัถปุระสงคใ์น

การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

4. วัตถุประสงคแ์ละฐานในการประมวลผลข้อมูล 

บริษัทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงคส์าํหรบัใชใ้นกระบวนการ

จัดหาของบริษัท การปฏิบติัตามสญัญา และการชาํระเงิน เช่น การลงทะเบียนเป็นผูค้า้รายใหม่ การ

ตรวจสอบตวัตนของผูค้า้และผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัทผูค้า้ การจดัทาํสญัญา การดาํเนินการเก่ียวกบั

การชาํระเงิน การติดต่อประสานงาน การปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงดาํเนินการใด ๆ เพื่อให้

มั่นใจว่ากระบวนการดงักลา่วขา้งตน้มีการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  

ทัง้นี ้การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวอา้งอิงหลกัการจาํเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสญัญา 

(Contractual Basis) ความจาํเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) และความ

จาํเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย (Legal Obligation) ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

เราอาจดาํเนินการขอความยินยอมจากท่าน และประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัความ

ยินยอมดงักลา่ว   

5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานทีบ่ริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการจดัหา 

การปฏิบติัตามสญัญา และการชาํระเงิน และหน่วยงานภายในอ่ืนท่ีมีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักล่าว 

สาํหรบัหน่วยงานภายนอกนั้น บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้ับบุคคลหรือหน่วยงาน

ภายนอกตามวัตถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารแจง้ฯ ฉบบันี ้โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าว

อาจตัง้อยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศดงัต่อไปนี ้

• บริษัทในเครือ บริษัทท่ีร่วมลงทุน และบริษัทในเครือของ ปตท. เพื่อการตรวจสอบภายใน

ของบริษัท ดาํเนินการติดตามขอ้เสนอแนะ ตรวจสอบขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้เรียกรอ้ง เพื่อ

ปอ้งกนัการทจุริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปอ้งกนัการกระทาํผิด หรือการกระทาํ

ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างกนัเพื่อการบริหารจดัการในลกัษณะ

กลุม่บรษัิท บรหิารความเสี่ยง และแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างกนั 

• ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ (Service Provider) เช่น บริษัทรับจ้างพัฒนาหรือดูแล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ (เช่น ระบบ SAP ระบบ One Procurement ระบบ 
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Vendor Master Request) ท่ีปรกึษาวิชาชีพ (เช่น ท่ีปรกึษากฎหมาย ผูต้รวจสอบภายนอก) 

ธนาคาร ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสาร หรือบริษัทให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ 

Cloud ซึ่งจัดเก็บทั้งในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ เป็นตน้ ทั้งนี ้บริษัทจะมีการ

กาํหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารภายนอกรกัษาความลบัของขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านตามสญัญาท่ีได้

ลงนามไวก้บับรษัิท เวน้แต่สามารถอาศยัขอ้ยกเวน้ใด ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

• หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรฐั และ/หรือ หน่วยงานกาํกบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอาํนาจตาม

กฎหมาย หรือท่ีไดร้บัคาํสั่งจากหน่วยงานดงักล่าว 

6. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 

บริษัทอาจเปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ี

ตัง้อยู่ในต่างประเทศ ในกรณีท่ีพืน้ท่ีจดัเก็บขอ้มลูท่ีตัง้อยู่นอกประเทศไทย หรือเป็นการสง่ขอ้มลูไปยงับริษัท

ในเครือท่ีตัง้อยู่ต่างประเทศ 

 ในบางกรณี ประเทศปลายทางซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกส่งหรือโอนออกไปอาจมีมาตรฐาน

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศไทย  ในกรณีดงักล่าว บรษัิทจะดาํเนินการ

ตามขัน้ตอนและใชม้าตรการต่าง ๆ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งหรือโอนไปใน

ระดบัท่ีเพียงพอ และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรบัโอนขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการใชน้โยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนขอ้มูล

ส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ใน

เครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน    หรือการโอนเป็นไปตามที่

กฎหมายกาํหนด โดยอาศยัความยินยอมจากท่าน หรือเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทจะทาํการเก็บรวบรวมและบนัทึกขอ้มลูท่ีไดร้บัมาในรูปแบบ Soft Copy ไวบ้นฐานขอ้มูล

ใน ระบบ One Procurement, ระบบ Vendor Management System รวมถึง Shared Drive และบน

พืน้ท่ี Cloud ของบริษัท ซึ่งดูแลโดยผูใ้หบ้ริการภายนอกของบริษัท และ Hard Copy ในตูเ้อกสารและ

หอ้งจดัเก็บเอกสารของบริษัท รวมถึงคลงัจัดเก็บเอกสารท่ีบริษัทใชบ้ริการ ซึ่งสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเท่านัน้ 

 บริษัทจะจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้ลอดระยะเวลาท่ีจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคข์า้งตน้ หรือเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือตามท่ีกฎหมายอนุญาต รวมถึงจดัเก็บขอ้มลูส่วน

บุคคลดงักล่าวไวเ้พื่ออา้งอิงและตรวจสอบในกรณีจาํเป็น เป็นระยะเวลา 10 ปี หลงัจากยุตินิติสมัพันธ์

กับท่าน เวน้แต่มีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน หรือบริษัทยงัคงมีสิทธิหรือสามารถอา้งฐานในการ
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ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านต่อไป และจะลบ/ทาํลาย หรือทาํใหเ้ป็นขอ้มลูนิรนาม ภายใน 90 วนั 

นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว  

8. มาตรการรักษาความปลอดภัย 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัท่ีเหมาะสมสาํหรบัการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคล ทัง้ในรูปแบบเอกสาร รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และ/หรือรูปแบบอ่ืนใด ทัง้ในเชิงองคก์ร เชิงเทคนิค และ

ทางภายภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง โดยคาํนึงถึงการ

ดาํเนินการเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล

กาํหนด เพื่อธาํรงไวซ้ึ่งความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพความพรอ้มใชง้านของขอ้มูลส่วนบุคคล

อย่างเหมาะสมตามระดบัความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลและส่วนประกอบของ

ระบบสารสนเทศที่สาํคัญ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผูใ้ชง้านที่เหมาะสม การกาํหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบของผู้ใช้งานและการจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับการเข้าถึง 

เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือลบขอ้มลูสว่นบุคคลท่ีเหมาะสม อีกทัง้บรษัิทยงัไดจ้ดัใหม้ีการเสรมิสรา้งความรูค้วาม

เข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แก่บุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปลี่ยนแปลง การแกไ้ข หรือการเปิดเผยขอ้มูล

สว่นบคุคลของท่านโดยปราศจากอาํนาจหรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลท่ีไดใ้หค้วามยินยอมไว ้นอกจากนี ้ยงัมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลและ

ขอทาํสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ไดใ้หค้วาม

ยินยอม สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทาํให้ไม่

สามารถระบุตัวบุคคลได ้สิทธิในการระงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วน

บคุคลในรูปแบบที่มีการจดัระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และเพื่อสง่หรือโอน

ขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลอ่ืน รวมถึงสิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม 

และการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และสิทธิในการรอ้งเรียนการกระทาํของ

บรษัิทต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถขอใชส้ิทธิขา้งตน้ได ้โดยย่ืนคาํรอ้งต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์

อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบฟอรม์และรายละเอียดท่ีปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ 

https://www.pttep.com โดยบริษัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคาํรอ้งภายใน 30 วันนับ

แต่วันท่ีไดร้บัคาํรอ้งดังกล่าว ทั้งนี ้บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีท่ีมี

กฎหมายกาํหนดไว ้
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10. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจทาํการปรบัปรุงหรือแกไ้ขเอกสารนีเ้ป็นครัง้คราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ

กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของการดาํเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะประกาศแจง้การเปลี่ยนแปลงให้

ทราบอย่างชดัเจนก่อนจะเริ่มดาํเนินการเปลี่ยนแปลง 

11. ช่องทางการติดต่อบริษัท 

ฝ่ายกลยทุธก์ารจดัการซพัพลายเชน การจดัหาและสญัญา 

บรษัิท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

555/1 ศูนยเ์อนเนอรย่ี์คอมเพล็กซ ์อาคารเอ ชัน้ท่ี 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: 66 (0) 2 537 4000 

อีเมล CategoryVendorMgmt@pttep.com 
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