นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทฯ”) ใส่ใจในความสําคัญของความเป็ นส่วนบุคคล
ของท่าน และมุ่งมันทีจะปกป้องคุม้ ครองความเป็ นส่วนบุคคลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นโยบายคุ้ม ครองข้อมูล ส่ว นบุคคลฉบับ นีจะกํา หนดรายละเอี ย ดการดําเนิ น การต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท อัน
เกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านว่าบริษัทดําเนินการอย่างไร เมือใด และด้วยเหตุใด รวมถึงขันตอนการดําเนินการเพือให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาอย่างเป็ น ความลับและปลอดภัย การกําหนดระยะเวลาทีบริษัทฯ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และสิทธิต่าง ๆ ทีท่านมีในข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ า นภายใต้พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้อมูล ส่ว นบุคคล พ.ศ.
(“พรบ. คุ้ มครองข้อมู ล ส่ ว น
บุคคล”) กฎและข้อบังคับอืนใด หรือกฎหมายทีเกียวข้องอืน ๆ (ตามทีแก้ไขเพิมเติมหรือนํามาใช้แทนเป็ น
ครังคราว) ทีเกียวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านในการอ่านนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีเพือทําความเข้าใจถึง
สิ ทธิ ต่าง ๆ ทีท่านมีเกี ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีให้ไว้กับบริษัท ฯ อนึง นโยบายฉบับนีอาจมีก าร
เปลียนแปลงได้ในระหว่างทีท่านยังคงมีความสัมพันธ์กบั บริษัทฯ ดังนัน บริษัทฯ ขอแนะนําให้ท่านกลับมา
อ่านนโยบายฉบับนีเป็ นครังคราว อย่างไรก็ตาม หากนโยบายฉบับนีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญซึง
อาจกระทบสิทธิ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยทัน ทีโดยการ
ประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หากท่านมีขอ้ สงสัยในนโยบายของบริษัทฯ หรือประสงค์จะใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทฯ
เก็บ รวบรวมไว้ ท่านสามารถติด ต่อ บริษัท ฯ ได้ตามรายละเอียดที ระบุไ ว้ภ ายใต้หัว ข้อ "ติ ดต่ อบริษัท ฯ"
ด้านล่างนี
1.

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ าน หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ทีเกียวข้องหรือทีสามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่า จะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม และการระบุตัวตนของท่านนันสามารถทําได้โดยใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว
หรือใช้ขอ้ มูลหลายข้อมูลทีบริษัทฯ มีอยู่หรือทีบริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสมรวมกัน อย่างไร
ก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลนันไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ สียชีวิต
ทังนี ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทฯ เก็บรวบรวมนันจะแตกต่างกันไป ขึนอยู่กบั ประเภท
ธุรกรรม บริการทีท่านเลือกใช้ หรือความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ โดยทีข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทฯ
เก็บรวบรวมอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังนี
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ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป

 รายละเอียดเกียวกับท่าน ได้แก่ ชือ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด สถานทีเกิด
อาชีพ สถานภาพสมรส และสัญชาติ
 รายละเอีย ดการติด ต่อ เช่น ชื อ ทีอยู่ อีเ มล หมายเลขโทรศัพ ท์ และบัญ ชี
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ
 รายละเอี ย ดการระบุ ตัว ตนและการยื น ยั น ความถู ก ต้อ ง เช่ น เลขที บัต ร
ประจําตัวประชาชน เลขทีหนังสือเดินทาง เลขทีใบอนุญาตขับขี เลขประจําตัว
ผูเ้ สียภาษี อากร ภาพถ่าย และภาพจากกล้องวงจรปิ ด
 รายละเอียดทางการเงิน เช่น ประวัติการชําระเงิ นของท่ าน หมายเลขบัตร
เครดิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 ผลการตรวจสอบความน่ า เชื อถื อ (credit check) หรื อ ผลการตรวจสอบ
ประวัติของท่าน
 ข้อมูลการจ้างงาน เช่น ตําแหน่งงาน เงินเดือน และประสบการณ์ทาํ งาน
 ข้อมูลระบุทรัพย์สินส่วนตัว เช่น เลขทะเบียนรถ
 ข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือเทคโนโลยีอืน ๆ รวมถึงทีอยู่ไอพี
คุกกี หรือข้อมูลอุปกรณ์อนื ๆ
 ลายมือชือและลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ
 ข้อมูลอืน ๆ ทีท่านให้ไว้กบั บริษัทฯ

ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  เชือชาติ
อ่อนไหว
 ความเชือทางศาสนา และ/หรือ
 ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายพิม พ์นิวมือ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูลจําลอง
ม่านตา
ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเพิมเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทฯ เก็บรักษาไว้ดว้ ยข้อมูลทีบริษัทฯ ได้รบั
จากบุคคลภายนอก ข้อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลทีได้รบั มาโดยเชิงพาณิชย์ และ/หรือข้อมูลอืนใดที
บริษัทฯ ได้รบั มาด้วยวิธีการอืนโดยถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านที
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลบนบทความออนไลน์ สือสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) ฐานข้อมูล
สาธารณะ วารสาร และสังคม
ทังนี หากท่านไม่ให้ หรือไม่สามารถให้ หรือปฏิเสธทีจะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านบางประเภท หรือไม่ให้
ความยินยอมของท่านแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีจําเป็ นเพือสร้าง
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ความสัมพันธ์ ให้บริการแก่ท่าน บริษัทฯ อาจไม่สามารถติดต่อท่าน เข้าทําสัญญากับท่าน หรือปฏิบตั ิหน้าที
ตามสัญญาทีทํากับท่านไว้ได้
2.

เหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิ ดเผยข้อมูลของส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ทีระบุไ ว้และ
เฉพาะเท่าทีจําเป็ นเท่ านัน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและด้วยความยุ ติธรรม นอกจากนี
บริษัทฯ ยังกําหนดเหตุผ ลโดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่ว นบุค คลของท่ าน ตามแต่
ประเภทของข้อมูล ส่ว นบุคคลของท่า นที บริษั ทฯ นํามาประมวลผล ทังนี บริษัทฯ จะเก็บ เปิ ดเผย และ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
1)

ฐานหน้าทีตามกฎหมาย
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ านเท่าทีจําเป็ นเพือปฏิบัติห น้าทีตามกฎหมายของ
บริษัทฯ ภายใต้ฐานหน้าทีตามกฎหมาย ดังต่อไปนี

2)

ก.

ปฏิบตั ิตามพรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข.

ปฏิบัติ ตามกฎหมายต่ า ง ๆ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ กฎหมายภาษี และ
กฎหมายอืน ๆ ทีบริษัทฯ อยู่ภายใต้การบังคับทังในประเทศไทยและประเทศอืน

ค.

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ และ/หรือคําสังของผูม้ ีอาํ นาจทีบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิ
ตาม เช่น คําสังศาล หรือคําสังของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานกํากับดูแล หรือพนักงานเจ้าหน้าที
ผูม้ ีอาํ นาจ

ง.

ดําเนินการต่ าง ๆ เพือป้องกันและสอบสวน และดําเนินการแก้ไข รวมถึงดําเนินการอืนใด
ตามทีเจ้าหน้าทีของรัฐร้องขอ อันเกียวข้องกับธุรกิ จ บริก ารต่ าง ๆ ของบริษัท ฯ รวมถึงการ
ประเมินการปฏิบตั ิตามกฎหมาย

ฐานประโยชน์ทสํี าคัญต่อชีวิต
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทีจําเป็ น โดยคํานึงถึงฐานประโยชน์ทีสําคัญ
ต่อชีวิตเพือป้องกันหรือหลีกเลียงอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3)

ฐานสัญญา
บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทีจําเป็ นเพือการปฏิบตั ิตามสัญญาทีท่าน
เป็ นคู่สญ
ั ญา หรือเพือดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา ซึงรวมถึงกรณีดงั ต่อไปนี
3

ก.
ข.
ค.
ง.
4)

เพือริเริม เข้าทํา จัดการ ตรวจสอบ อนุมัติ และตกลงความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ สัญญา หรือ
ธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ
เพือสร้าง และเก็บรัก ษาบัน ทึกทางบัญชีทีเกียวข้องกับสัญญาหรื อธุรกรรมทีทําขึนระหว่ าง
ท่านและบริษัทฯ
เพือใช้สิทธิของบริษัทฯ ทีมีในผลิตภัณฑ์/บริการแก่ท่าน หรือบริษัทฯ
เพือดําเนินการและจัดการการรับและการจัดส่งสินค้า และ/หรือ

ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์อนั ชอบธรรม
ทีบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกยึดถือ เว้นแต่ในกรณีทีประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขันพืนฐานของ
ท่านจะอยู่เหนือประโยชน์อันชอบธรรมนัน ทังนี เมือพิจารณาประโยชน์ สิทธิและเสรีภ าพของท่าน
แล้ว บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชน์อัน
ชอบธรรมในกรณีดงั ต่อไปนี

5)

ก.

เพือติดต่อสือสารกับท่านในการเข้าทําธุรกรรมต่าง ๆ ตามคําร้องขอ ข้อซักถาม และ/หรือการ
ดําเนินการใด ๆ ระหว่างท่านกับบริษัทฯ

ข.

เพื อรวบรวมและประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คลของกรรมการ ผู้มี อาํ นาจกระทํา การแทน
ตัวแทน หรือผูต้ ิดต่อของลูก ค้าของนิติบุคคล และ/หรือผูจ้ ัดจําหน่ายของนิติบุคคล ซึงจะใช้
เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปเท่านัน และไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

ค.

เพือส่งจดหมายและข้อความให้แ ก่ท่านผ่านทางจดหมายอิเล็ กทรอนิก ส์ แอปพลิ เคชัน ส่ง
ข้อความโต้ตอบแบบทันที (เช่น แอปพลิเคชันไลน์) หรือช่องทางการสือสารอืนๆ เพือสร้าง
จัดการ และรักษาความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับท่าน

ง.

เพือปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ของบริษัทในเครือ
ของบริษัทฯ ของท่าน หรือของบุคคลอืน เพือให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการต่าง ๆ ทีสามารถ
กระทําได้เพือป้องกันอาชญากรรม แก้ไขหรือเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายทีบริษัทฯ อาจ
ได้รบั

จ.

เพือดําเนินการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติ ตามข้อกําหนด การตรวจสอบ
ความปลอดภัย การบริหารความเสียง การกํากับดูแล และกระบวนการควบคุมภายใน

ฉ.

เพือริเริม ใช้ หรือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพือดําเนินกระบวนการ
ทางกฎหมายทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทัวไปของท่าน และ/หรือ

ฐานสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
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บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุค คลอ่อนไหวของท่ านในการก่อตัง ใช้ หรือยกขึนต่อ สูเ้ พื อสิ ท ธิ
เรีย กร้องทางกฎหมายหรือการดําเนินกระบวนการทางกฎหมายทีเกิ ดขึนแล้วหรือ อาจเกิ ด ขึ นใน
อนาคต ภายใต้ฐานสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายนี
6)

ฐานความยินยอม
นอกเหนือจากเหตุผลทางกฎหมายข้างต้น บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้
ความยินยอมของท่าน โดยบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านเฉพาะในกรณีทีบริษัทฯ ไม่มีฐาน
ทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิงใน
กรณีทการเก็
ี
บรวบรวมและประมวลผลทีอาจมีผลกระทบหรือเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความ
อ่อนไหวของท่าน บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านหรือบุคคลทีเกียวข้องในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล เพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
ก.
ข.
ค.

เพือเสนอขายบริการของบริษัทฯ แก่ท่านผ่านช่องทางการสือสารต่าง ๆ ของบริษัทหรือผ่าน
ทางบุคคลอืนใดทีบริษัทฯ กําหนด
เพื อจั ด การ และดํา เนิ น การประชาสัม พัน ธ์ หรื อ การสื อสารเชิ ง กลยุ ท ธ์อื น ๆ เพื อสร้า ง
ความสัมพันธ์กบั สาธารณะ
เพือแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือของบริษัทฯ เพือการส่งรายงาน และ
การรวมศูนย์ขอ้ มูล และ/หรือ

หากบริษัทฯ จําเป็ นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัท ฯ จะแจ้ง ให้ท่านทราบอย่ างชัดแจ้ง ว่ามี
ข้อมูลอะไรบ้างทีบริษัทฯ จะขอจากท่าน และขอให้ท่านยืนยันการตัดสินใจของท่านว่าจะให้ความ
ยินยอมแก่บริษัทฯ หรือไม่ ทังนี หากบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้เนืองจากท่านไม่ยินยอม
ให้บริษัทฯ ทําการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะชีแจงให้ท่าน
ทราบอย่างชัดเจนในเวลาทีบริษัทฯ ขอความยินยอมจากท่าน
อนึ ง ในกรณี ที เจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ นผู้เ ยาว์ คนเสมื อ นไร้ค วามสามารถ หรื อ คนไร้
ความสามารถ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูป้ กครอง ผูอ้ นุบาล หรือผู้
พิทกั ษ์ของบุคคลดังกล่าว
3.

การแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ านให้ท่านทราบ
เสมอ ไม่ว่าจะก่อน หรือ ณ เวลาทีทําการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นในบางกรณีทีบริษัทฯ อาจไม่
ต้องแจ้งการเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ท่านทราบ ดังนี
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1)

เมือท่านได้รบั ทราบถึงวัตถุป ระสงค์ห รือรายละเอีย ดการเก็ บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่ว น
บุคคลนันแล้ว

2)

เมือการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ หรือรายละเอียดของการเก็บและประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ นันไม่
อาจสามารถกระทําได้ หรือจะเป็ นการขัดขวางการใช้หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึง
บริษัทฯ มีการใช้มาตรการทีเหมาะสมเพือปกป้องสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์ของท่าน

3)

เมือการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนันเป็ น กรณีเร่งด่วนตามทีกฎหมายกําหนด
และบริษัทฯ ได้ดาํ เนินมาตรการทีเหมาะสมเพือปกป้องผลประโยชน์ของท่าน หรือ

4)

เมือบริษัทฯ ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการปฏิบัติหน้าที หรือจากการประกอบอาชีพของ
บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ใช้ขอ้ มูลภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวและเก็บรัก ษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไว้เป็ นความลับตามทีกฎหมายกําหนด

4.

การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่อไปนี เฉพาะในกรณีทีจําเป็ นตามสมควรเพือ
การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทีระบุไว้ขา้ งต้น
1)

บริษัทในเครือของบริษัทฯ

2)

เพือนร่วมงานภายในองค์กรของท่าน

3)

ผูใ้ ห้บริการทีดูแลบริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอืน ๆ ทีเก็บรักษาหรือ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯ ภายใต้เงือนไขการรักษาความลับและ
ความปลอดภัยของข้อมูลตามทีกฎหมายกําหนด

4)

ผูร้ บั จ้าง บริษัททีปรึกษา รวมถึงทนายความ ช่างเทคนิค และผูส้ อบบัญชีทีให้ความช่วยเหลือในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการดําเนินคดีทางกฎหมาย

5)

คู่คา้ ทางธุรกิจ ผูใ้ ห้บริการ ผูจ้ ดั จําหน่าย ผูร้ บั จ้างช่วง รวมถึงนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาทีบริษัทฯ
ว่าจ้างในขณะนีหรือจะได้ว่าจ้างในอนาคต หรือผูท้ ีให้บริการในนามของบริษัทฯ (เช่น ผูใ้ ห้บริการโลจิ
สติกส์ ขนส่ง และคลังสินค้า ผูใ้ ห้บริการการตลาดและการโฆษณา)

6)

ผูเ้ ข้าครอบครองธุรกิจและทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบางส่วนทีเกียวข้องกับธุรกิจและทรัพย์สินของ
บริษัทฯ ในกรณีทีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะทังหมด
หรือเพียงบางส่วน การขาย การซือ การร่วมทุน การมอบ โอนหรือจําหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ ทรัพย์สิน
หรือหุน้ ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึงหรือทังหมดของบริษัทฯ หรือธุรกรรมใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน และ/
หรือ
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7)

หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานดําเนินคดีและหน่วยงานของรัฐ คู่กรณีใน
คดีความ หรือบุคคลภายนอกอืน ๆ เพือปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ หรือโดย
ประการอืนเพือปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ
บุ คคลใด ๆ หรือ เพือตรวจจับ ป้องกัน หรือโดยประการอืนแก้ไขปั ญ หาด้านความปลอดภั ย ใน
ประเทศหรืออาณาเขตใด ๆ หรือในกรณีทีกฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิ ดเผย

5.

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจพิจารณาโอนข้อมูลส่วนบุค คลของท่านไปยัง บริษัทในเครื อในกลุ่มหรื อ บุ คคลภายนอกนอก
ราชอาณาจักรไทยภายใต้วัตถุประสงค์ทีระบุไว้ในเอกสารนี บริษัทจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
ประเทศทีคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยเห็น ว่ ามี กฎหมายคุม้ ครองข้อมูล ทีเพีย งพอ
เท่ านัน อย่ างไรก็ ต าม ในกรณี ทีมีความจํา เป็ น ในการโอนข้อมูลส่ว นบุค คลของท่ า นไปยัง ประเทศที มี
มาตรฐานคุม้ ครองความปลอดภัยของข้อมูลไม่เพีย งพอ บริษัทจะมีการป้องกันทีเหมาะสมเพือปกป้อง
ผลประโยชน์ของท่าน หรือโอนข้อมูลต่อเมือดําเนินการตามข้อยกเว้นข้อใดข้อหนึงตามทีกําหนดไว้ในพรบ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเท่านัน ดังนี
1) เฉพาะในกรณีทีจําเป็ นต้องมีการโอนข้อมูลเพือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2) เมือท่านได้รบั ทราบความเสียงทีอาจเกิดขึนเนืองจากขาดการมาตรฐานความปลอดภัยหรือการ
ป้องกันทีเพียงพอและท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดเจนในการโอนข้อมูล
3) ในกรณี ที จํา เป็ น ต้อ งมีก ารโอนข้อ มูล เพื อการปฏิ บัติ ต ามสัญ ญาที มี กับ ท่ า น หรื อ การดํา เนิ น
มาตรการก่อนทําสัญญา (pre-contractual) ตามทีท่านร้องขอ
4) ในกรณีทีจําเป็ นต้องมี การโอนข้อมูลเพือเข้าทําหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทและบุ คคล
ธรรมดาหรือนิติบคุ คลอืนเพือประโยชน์ของท่าน
5) ในกรณีทีจําเป็ นต้องมีการโอนข้อมูลเพือปกป้องท่านหรือบุคคลอืนจากอันตรายถึงแก่ชีวิต ในกรณี
ทีท่านไม่สามารถให้ความยินยอม หรือ
6) ในกรณีทีจําเป็ นต้องมีการโอนข้อมูลด้วยเหตุผลสําคัญทีเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
6.

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าทีจําเป็ นเพือวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือ
ตามที กฎหมายกํา หนด หลัง จากนัน บริษั ท ฯ บริษั ท ในเครื อ และ/หรื อ บุค คลภายนอกที เกี ยวข้อ งจะ
ดําเนินการให้ขอ้ มูลของท่านเป็ นข้อมูลทีไม่สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ ลบ ทําลาย นําออกจาก หรือโดย
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ประการอืนเพือกําจัดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากฐานข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถาวร เมือบริษัทฯ
พิจารณาเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีก ต่อไป
หรือในกรณีดงั ต่อไปนี
1)

บริษัทฯ ไม่มีความจําเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ตามทีบริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลอีกต่อไป

2)

บริษัทฯ เห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทฯ เก็บรักษาไว้นนไม่
ั ถกู ต้อง หรือ

3)

ท่านได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ดําเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีก
ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีดังต่อไปนี บริษัทฯ อาจจําเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะ
เวลานานขึน
1)
2)

ข้อกําหนดหรือข้อบังคับทางกฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด หรือ
บริษัทฯ อาจจําเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามทีเกียวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ซึงใน
กรณีนี บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เป็ นระยะเวลานานกว่าทีกําหนดตราบเท่าที
จําเป็ น

7.

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี
1)

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและขอสําเนาข้อมูล
ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
เว้นแต่บริษัทฯ จะมีสิทธิปฏิเสธคําขอของท่านภายใต้กฎหมายหรือคําสังศาล หรือหากคําขอดังกล่าว
จะส่งผลกระทบอันร้ายแรงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน

2)

สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีไม่ถูกต้องเพือให้ถูกต้อง และปรับข้อมูลทีไม่ครบถ้วน
ให้ถกู ต้องเป็ นปั จจุบนั และครบถ้วนสมบูรณ์ เพือไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

3)

สิทธิในการขอลบข้อมูล
ท่านมีสิ ทธิ ขอให้บ ริษั ทฯ ลบหรือทําลายข้อมูลของท่า น หรือทําให้ข ้อมูลของท่า นเป็ น ข้อมูล ที ไม่
สามารถระบุตวั ตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีทีบริษัทฯ มีเหตุทางกฎหมายทีจะปฏิเสธคําขอของท่าน

4)

สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูลของท่าน
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ท่ า นมี สิ ท ธิ ที จะขอให้บ ริ ษั ท ฯ ระงับ การใช้ข ้อ มูล ส่ ว นบุค คลของท่ า นในกรณี ต่ า ง ๆ เช่ น เมื อ
บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดําเนินกระบวนการตรวจสอบตามคําร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้
บริษัทฯ มีการระงับการใช้ขอ้ มูลแทนการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลทีไม่จาํ เป็ นต้องใช้อีกต่อไป
5)

สิทธิในการคัดค้าน
ท่ า นมี สิ ท ธิ ที จะคัด ค้า นการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นในกรณี ที
บริษัทฯ ดําเนินการภายใต้ฐานผลประโยชน์ทีชอบด้วยกฎหมาย หรือเพือทําการตลาดโดยตรง การ
วิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่ บริษัทฯ จะมีเหตุอนั ชอบธรรมในการปฏิเสธคํา
ขอของท่าน ตัวอย่าง เช่น บริษัทฯ มีเหตุผลตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ประมวล หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือการเก็บรวบรวม ประมวล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนัน
เป็ น ไปเพือก่ อตัง ปฏิบัติตาม ใช้ หรือยกขึ นต่ อสู้สิท ธิ เ รีย กร้องทางกฎหมาย หรื อเพื อประโยชน์
สาธารณะ

6)

สิทธิในการโอนข้อมูล
ท่านมีสิทธิทีจะได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีทีบริษัทฯ สามารถจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวให้อยู่ในรู ปแบบทีสามารถอ่านได้หรือใช้กันได้ทวไปโดยใช้
ั
เครืองมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ
และสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยได้โดยวิธีอัตโนมัติ นอกจากนี ท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึงบริษัทฯ ได้
จัดส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการตามคําขอของท่านด้วยเหตุ
ทางเทคนิค หรือเนืองจากบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคําขอ

7)

สิทธิในการขอถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิทีจะถอนความยินยอมของท่านทีให้ไว้กบั บริษัทฯ ได้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม ตามวิธีการ
และขันตอนการขอถอนคํายินยอมทีบริษัทฯ กําหนด เว้นแต่ดว้ ยลักษณะประเภทของความยินยอม
นันทําให้การขอถอนคํายินยอมไม่สามารถกระทําได้
อนึง ในกรณีทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยาว์ซึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ คนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ การถอนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต้องได้รบั ความยินยอมจาก
ผู้ใ ช้อ ํา นาจปกครองที มี อ ํา นาจกระการแทนผู้เ ยาว์ ผู้อ นุบ าลที มี อ ํา นาจกระทํา การแทนครไร้
ความสามารถ หรือผูพ้ ิทกั ษ์ทีมีอาํ นาจกระทําการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถของบุคคลดังกล่าว
เว้นแต่กฎหมายกําหนดให้ผเู้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สามารถถอน
ความยินยอมได้ดว้ ยตนเอง

8)

สิทธิในการยืนเรืองร้องเรียน
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ท่ า นมี สิ ท ธิ ร ้อ งเรี ย นต่ อ คณะกรรมการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ สํา นั ก งานคณะกรรมการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิตามพรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ านสามารถใช้สิ ท ธิ ดัง กล่า วได้ต ามรายละเอีย ดช่ องทางการติ ด ต่อ ได้ภ ายใต้หั วข้อ “ติด ต่อบริ ษั ท ฯ”
ด้านล่างนี และในกรณีทีจําเป็ น บริษัทฯ อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนหรือให้ขอ้ มูลเพิมเติมเพือประกอบการ
ร้องขอเพือให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการตามคําขอของท่านได้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
คําขอของท่าน ภายใน [7] วัน นับแต่วนั ทีบริษัทฯ ได้รบั คําขอดังกล่าว
ทังนี บริ ษัทฯ มีสิ ท ธิแ ละดุล พินิ จที จะดํา เนิ น การตามคํา ขอ ปฏิเ สธคํา ขอ หรือเรีย กเก็ บ ค่ าธรรมเนี ย ม
ดําเนินการตามคําขอของท่านตามสมควร ในกรณีทีมีการร้องขอติดต่อกันเกินกว่า 5 ครัง ภายใน 5 วันทํา
การหรือในกรณีทีคําขอนันเกินกว่าเหตุหรือไม่มีมูลความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ ทีจะปฎิบตั ิหรือปฏิเสธคําขอ
ของท่านด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ซึงในกรณีดงั กล่าวบริษัทฯ จะแจ้งการปฏิเสธพร้อมด้วยเหตุผลอันสมควร
ให้ท่านทราบ
8.

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ มีการดําเนินตามมาตรการต่าง ๆ เพือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย เช่น การ
เข้ารหัส และการรักษาความปลอดภัย รูปแบบอืน และการจัดเก็ บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในพืนทีการ
ดําเนินการ ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ทีปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานของบริษัทฯ บริษัทใน
เครือ และบุคคลภายนอกปฏิบตั ิหน้าทีในนามของบริษัทฯ ทีได้รบั อนุญาตเท่านัน อีกทัง บริษัทฯ จะปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานธุรกิจและแนวปฏิบตั ิทีเป็ นทียอมรับโดยทัวไปในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
ตามทีกฎหมายกําหนด และใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรทีเหมาะสมตามสมควรเพือให้เกิด ความ
ปลอดภัยของข้อมูลตามทีกําหนดเพือป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านเกิดการสูญหาย มีการเข้าถึง
ประมวลผล ดัดแปลง แก้ไข เปิ ดเผย หรือลบโดยไม่ได้รบั อนุญาต และบริษัทฯ ได้กาํ หนดให้บุคลากรของ
บริษัท ฯ บริ ษั ท ในเครื อ และบุค คลภายนอกที ประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของท่ า นต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม
มาตรฐานความเป็ นส่วนตัวทีเหมาะสมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงภาระหน้าทีในการป้องกันการรัวไหลของ
ข้อมูลและในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูล ทังนี บริษัทฯ จะ
ปฏิ บัติ ต่ อ ข้อมูล อื นที ไม่ ใ ช่ข ้อ มูล ส่ว นบุค คล แต่ เ มื อนํา มารวมกับ ข้อ มูล อื น ๆ หรื อ ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลที
เกียวข้องจะสามารถใช้ระบุตวั ตนของท่านได้ ด้วยมาตรฐานเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี บริษัทฯ มีการตรวจสอบการจัดเก็บและมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวเมือจําเป็ น หรือ
เมือเทคโนโลยีมีการเปลียนแปลงเพือให้การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม และเมือได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วบริษัทจะใช้ขันตอนและ
คุณสมบัติดา้ นความปลอดภัยทีเข้มงวดเพือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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บริษัทฯ จะรักษาและปรับปรุ งขันตอนและมาตรการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ เพือให้ได้ระดับความ
ปลอดภัย สําหรับข้อมูลส่วนบุค คลทีเหมาะสมกับ ความเสี ยงแต่ละประเภท และเพือให้ก ารประมวลผล
ข้อมูลอยู่ภายใต้การเก็บรักษาความลับอย่างสมบูรณ์ พร้อม คล่องตัว และอย่างต่อเนือง รวมถึงการป้องกัน
การสูญหายและการเก็บรวบรวม การใช้ การดัดแปลง แก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ซึงบริษัทฯ กําหนดให้นาํ มาตรการรักษาความปลอดภัย ต่าง ๆ เหล่านีมาใช้กับการประมวลผล
ข้อมูลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรู ปแบบเอกสารก็
ตาม
บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลทังหมดทีได้เก็บรวบรวมจะถูกเก็บไว้รกั ษาไว้อย่างมันคงและปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทีเข้มงวด หากท่านมีเหตุอนั เชือได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ถูกละเมิด หรือหากท่านมีขอ้ สงสัยเกี ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี ท่านสามารถติ ดต่อ
บริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อซึงมีรายละเอียดอยู่ภายใต้หวั ข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่างนี
9.

คุกกี (Cookies)

บริษัทฯ อาจใช้คุกกีเพือพัฒนาการให้บริการแก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์ ซึงคุกกี หมายถึง ข้อมูลทีได้ส่งจาก
เว็บไซต์ไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ของผูเ้ ข้าเยียมชมเว็บไซต์ ในขณะทีผูเ้ ข้าเยียมชมเว็บไซต์นนกํ
ั าลังเข้าเยียม
ชมเว็บไซต์ ทังนี คุกกียังช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจําท่านและรายการทีท่านชอบหรือเข้าถึงเป็ นประจํา
อีกทังยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการของท่านได้
ข้อมูลทีรวบรวมโดยคุกกี คือ ข้อมูลการตังค่าส่วนบุคคลแบบไม่ระบุตัวตน ดังนันจะไม่มีขอ้ มูลทีเป็ นชือ ที
อยู่หรือข้อมูลอืนใดทีทําให้บุคคลอืนสามารถติดต่อท่านโดยทางโทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีการอืน ๆ ได้ และไม่
มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ในคุกกีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปิ ดการใช้งานคุกกีได้โดย
เปลียนการตังค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน แต่การปิ ดการใช้งานอาจส่งผลต่อท่านในการใช้งานเว็บไซต์หรือ
บริการออนไลน์ของบริษัทฯ ซึงอาจทําให้ท่านทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ยาก และ
บริษัทฯ อาจต้องขอข้อมูลเพิมเติมจากท่าน
10. การปรับปรุ งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดเกียวกับนโยบายฉบับนีทังหมดหรือบางส่วนเพือให้สอดคล้อง
กับ วิ ธี ป ฏิบัติเ กี ยวกับ ข้อมูลส่ว นบุค คลที เกี ยวข้อ งกับบริ การของบริษัท ฯ ที เปลี ยนแปลงไป หรือเพือให้
สอดคล้องกับการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายทีเกียวข้อง ในกรณีทีนโยบายฉบับนีมีการ
แก้ไขเปลียนแปลง นโยบายฉบับก่อนหน้าทังหมดจะไม่มีผลใช้บงั คับ และบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งให้
ลูกค้าทราบโดยทัวกัน โดยการประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึงท่านสามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
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11. ติดต่อเรา
หากท่านมีขอ้ คิดเห็น คําแนะนํา ข้อสงสัย ข้อร้องเรียนหรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่านเกียวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน ท่านสามารถยืนคําขอเป็ นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชือและรายละเอีย ดติดต่ อของท่ าน
(เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ทีอยู่ไปรษณีย)์ มายังบริษัทฯ ตามทีอยู่ดงั นี
เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล: Thailand PDPA Committee
ทีอยู่: 505 Moo 2, Bangpa-In Industrial Estate, Udom Sorayudh Road, T.Klongjig,
A.Bangpa-in, Ayudhaya 13610 (Marked “PDPA confidential”).

อีเมล: LFLTHLPDPA@LFLOGISTICS.COM

12. วันทีมีผลบังคับใช้
นโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนีฉบับนีมีผลใช้บงั คับตังแต่วันที 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็ น
ต้นไป
จากการทีพรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เลือนการบังคับใช้ออกไปภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยนิ ติ
บุคคลและธุรกิจทีไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของพรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ท่านจะสามารถ
ใช้สิทธิเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตงแต่
ั วนั ที 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
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