คำประกำศเกีย่ วกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของระบบสำรสนเทศของสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำประกำศเกี่ย วกับ ควำมเป็ น ส่ ว นตัว (“ประกำศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ ท่ำนซึ่งเป็ นผู้ ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศของสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (ซึ่งต่อไปในประกำศนี้ เรียกว่ำ “กิจกรรมกำร
ประมวลผล”) ได้ทรำบและเข้ำใจรูปแบบกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (ซึ่งต่อไปในประกำศนี้ เรียกว่ำ “สมอ.” หรือ “เรำ”) ดำเนินกำร
ในฐำนะผู้ ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ในข้อมูล ส่ ว นบุคคลที่เก็บรวบรวมจำกท่ำนเพื่อกำรด ำเนิ นกำรภำยใต้
กิจกรรมกำรประมวลผลนี้
สมอ. ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศของสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเพื่อให้บริกำรแก่
ผู้ประกอบกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรทำธุรกรรมออนไลน์ภำครัฐ
ผ่ำนช่องทำงเดียวด้วยบัญชีเข้ำใช้งำนเดียว รองรับกำรตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และกำรขอรับ
บริกำรต่ำง ๆ ของรัฐ บนมำตรฐำนควำมปลอดภัยขั้นสูง พร้อมติดตำมสถำนะกำรขอใช้บริกำรภำครัฐได้อย่ำง
สะดวก เช่น กำรแสดงข้อมูลบุคคล กำรตรวจสอบสิทธิ
ทั้งนี้ เรำดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้
1. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เรำดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ฐำน ดังต่อไปนี้
 ควำมจำเป็นในกำรปฏิบัติตำมสัญญำจัดซื้อ/จัดจ้ำง
 ควำมจำเป็นในกำรป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ เพื่อควำมปลอดภัย หรือ
เพื่อป้องกันควำมเสียหำยอันอำจจะเกิดแก่ประชำชนหรือแก่กิจกำรอุตสำหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนผลิ ตภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรมอำจเสนอคณะรั ฐ มนตรีเ พื่ อ อกกฎกระทรวงก ำหน ดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมชนิดใดต้องไปเป็นไปตำมมำตรฐำนทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนของมำตรฐำนก็ได้
 ควำมจำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย ได้แก่ พระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระรำชบัญญัติกำรมำตรฐำนแห่งชำติ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง
 ควำมจำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจสำธำรณะหรือกำรใช้อำนำจรัฐที่เรำได้รับภำยใต้กฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม พ.ศ. 2560

 ควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของเรำหรือบุคคลอื่น เช่น มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
มำตรกำรอำนวยควำมสะดวกและลดภำระแก่ประชำชน (กำรไม่เรียกสำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้จำก
ประชำชน) โดยประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมสำคัญ ไม่น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของ
ข้อมูล เพื่อลดภำระของประชำชนในกำรติดต่อรำชกำร
2. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เรำดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
2.1 เพื่ อ กำรประมวลผลข้ อ มู ล ในกำรยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ ำต/ใบรั บ รอง หรื อ ระบบสำรสนเทศที่ เ ปิ ด
ให้บริกำร
2.2 เพื่อกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ.
2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระรำชบัญญัติกำรมำตรฐำนแห่งชำติ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อควำมจำเป็นในกำรยืนยันตัวบุคคล
2.4 เพื่อควำมจำเป็นในกำรดำเนินกำรด้ำนกำรเงิน
2.5 เพื่อควำมจำเป็นในกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2.6 เพื่อควำมจำเป็นในกำรดำเนินกำรด้ำนข้อร้องเรียน
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวมและใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้แจ้งในข้อ 2. เรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังรำยกำรต่อไปนี้
(1) ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ รูปถ่ำย เลขบัตรประจำตัวประชำชน ที่อยู่ อีเมล เลขบัญชีธนำคำร
(2) Cookie data, IP address, Application Logging
(3) ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรผลิต
(4) บัญชีรำยกำรสินค้ำ

3.1 แหล่งข้อมูลและรำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
แหล่ง/วิธกี ำรเก็บรวบรวม

รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคล

1. เก็บข้อมูลจำกท่ำนโดยตรงผ่ำนกำร - คำนำหน้ำชื่อ, ชื่อ, นำมสกุล , หมำยเลขโทรศัพท์ รูปถ่ำย เลข
ลงทะเบี ย นแอปพลิ เ คชั น กำร บัตรประจำตัวประชำชน ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรผลิต
กรอกแบบสอบถำม กำรกรอกใบ บัญชีรำยกำรสินค้ำ
สมั ค ร กำรท ำธุ ร กรรมในระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ สมอ.
2. เก็บโดยกำรใช้เทคโนโลยี ตรวจจับ - Cookie data, IP address, Application Logging
หรือติดตำมพฤติกรรมกำรใช้งำน
ของท่ำน

แหล่ง/วิธกี ำรเก็บรวบรวม

รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคล

3. เก็บ ข้อมูล จำกแหล่ ง อื่น กรมกำร - เลขบัตรประจำตัว ประชำชน, คำนำหน้ำชื่อ, ชื่อ, นำมสกุล ,
ปกครอง กรมพั ฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ ำ ที่อยู่
กรมสรรพำกร
- ชื่อกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม, ชื่อผู้ถือหุ้น
- เลขประจำตัวผู้เสียภำษี, ชื่อผู้เสียภำษี

3.2 จุดประสงค์กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล
จุดประสงค์ในกำรใช้ข้อมูล

รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ช้

1. เพื่อกำรลงทะเบียน เพื่อกำร
ยืนยันตัวตน สมัครใช้บริกำร

- ค ำน ำหน้ ำ ชื่ อ , ชื่ อ , นำมสกุ ล , หมำยเลขโทรศั พ ท์ เลขบั ต ร
ประจำตัวประชำชน ที่อยู่ อีเมล

2. เพื่อกำรทำธุรกรรมในระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของ สมอ.

- ค ำน ำหน้ ำ ชื่ อ , ชื่ อ , นำมสกุ ล , หมำยเลขโทรศั พ ท์ เลขบั ต ร
ประจำตัวประชำชน ที่อยู่ อีเมล เลขบัญชีธนำคำร

4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
4.1 เรำเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
4.1.1 เพื่อกำรรับส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่มีกฎหมำยกำหนดให้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกับ
กรมศุลกำกร ในกรณีกำรนำเข้ำสินค้ำต้องกำกัด
4.2 เปิดเผยข้อมูลของท่ำนต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของ สมอ. (www.tisi.go.th)

5. สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่ำน
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนอยู่ในควำมควบคุมของท่ำนได้มำกขึ้น โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้
บังคับ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 สิทธิในกำรเข้ำถึง รับสำเนำและขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่เรำเก็บรวบรวมอยู่
เว้นแต่กรณีที่เรำมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือคำสั่งศำล หรือกรณีที่คำขอของท่ำน
จะมีผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอื่น
5.2 สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีควำมถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด

5.3 สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (ให้เลือกกรณีที่
สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมมำตรำ 34 และสอดคล้องกับงำนของท่ำน)
5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่เรำทำกำรตรวจสอบตำมคำร้องขอของท่ำนให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย
5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ เรำได้
แจ้งไว้ในกำรเก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงค์ให้เรำเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบกำร
ใช้สิทธิตำมกฎหมำยของท่ำน
5.3.4 เมื่ออยู่ ในช่ว งเวลำที่เรำกำลัง พิสู จน์ให้ ท่ำนเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนได้ใช้
สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
5.4 สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่กรณีที่เรำมีเหตุ
ในกำรปฏิเสธคำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย (เช่น เรำสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ หรือเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพื่อประโยชน์
สำธำรณะตำมภำรกิจของเรำ)
6. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
เรำเก็บรักษำข้อมูล ส่ว นบุ คคลของท่ำน เป็นระยะเวลำเท่ำที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และอำจเก็บต่อไปตำมระยะเวลำที่จำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมกฎหมำยหรือตำมอำยุควำมทำงกฎหมำย เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำม
หรือกำรใช้สิทธิเรีกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือเพื่อเหตุอื่นตำม
นโยบำยและข้อกำหนดภำยในองค์กรของ สมอ.
ทั้งนี้ เมือ่ พ้นระยะเวลำดังกล่ำวเรำจะทำกำร
- ลบ ทำลำยเมื่อหมดควำมจำเป็นในกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
- ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ด้ำนอื่น เช่น กำร
วิเครำะห์ทำงสถิติ กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรทำงำน หรือประโยชน์สำธำรณะที่สำคัญ
7. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล
เรำมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม ทั้งในเชิง
เทคนิคและกำรบริหำรจัดกำร เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหำย หรือมีกำรเข้ำถึง ทำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security Policy) ของเรำ

นอกจำกนี้ เรำได้กำหนดให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกำศให้ทรำบกันโดย
ทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งควำมเป็นควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity)
และสภำพพร้ อมใช้งำน (Availability) ของข้อมูล ส่ ว นบุคคล โดยเรำได้ จัดให้ มีกำรทบทวนนโยบำย
ดังกล่ำวรวมถึงประกำศนี้ในระยะเวลำตำมที่เหมำะสม
8. กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

เรำอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจำกเจ้ำของข้อมูล ส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์
ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำย โดยส่งคำร้องขอผ่ำนเจ้ำหน้ำที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมสถำนที่ติดต่อข้ำงท้ำยคำประกำศนี้
ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำยมีก ำร
คัดค้ำนกำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระทำใดๆ เช่น กำรแจ้งดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคล เรำจะดำเนินกำรบันทึกหลักฐำนคำคัดค้ำนดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำนด้วย
ทั้งนี้ เรำอำจปฏิเสธสิทธิตำมวรรคสองได้ตำมกรณีที่ มีกฎหมำยกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนถูกทำให้ไม่ปรำกฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวท่ำนได้
9. ควำมรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เรำได้กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่เฉพำะผู้ที่มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมกำรประมวลผลนี้ เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้
โดยเรำจะดำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด
10. กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว
ในกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้ เรำอำจพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่เห็นสมควร
และจะทำกำรแจ้งให้ ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำง เช่น Notification แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ อีเมล โดยมีวันที่
ของเวอร์ชั่ นล่ำสุดกำกับอยู่ตอนท้ำย อย่ำงไรก็ดี เรำขอแนะนำให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพื่อรับทรำบ
ประกำศฉบับใหม่อย่ำงสม่ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรำ
โดยในกำรเข้ำใช้งำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ ของท่ำน ถือเป็นกำร
รับทรำบตำมข้อตกลงในประกำศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดกำรใช้งำนหำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกำศ
ฉบับนี้ หำกท่ำนยังคงใช้ งำนต่อไปภำยหลังจำกที่ ประกำศนี้มีกำรแก้ไขและนำขึ้นประกำศในช่องทำง
ข้ำงต้นแล้ว จะถือว่ำท่ำนได้รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว

11. กำรติดต่อสอบถำม
ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ได้ที่
11.1 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
- ชื่อ : สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
- สถำนที่ติดต่อ : 75/42 อำคำรสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
- ช่องทำงกำรติดต่อ : โทร. 0 2430 6815
11.2 เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
- ชื่อ : เลขำธิกำร สมอ.
- สถำนที่ติดต่อ : 75/42 อำคำรสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
- ช่องทำงกำรติดต่อ : โทร. 0 2430 6816 ต่อ 1901

