
ประกาศความเปนสวนตัวสำหรับผูสมัครและพนักงาน

(Privacy Notice – Applicant and Employees)

บริษัท อิสระเสรี จำกัด

บริษัท อิสระเสรี จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและหนาท่ีภายใต พระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยใหความสำคัญในการเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของผูสมัครงาน

และพนักงาน และมุงม่ันเปนอยางย่ิงท่ีจะคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานใหมีความปลอดภัย และเพ่ือใหเกิด

ความม่ันใจวาขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครและพนักงานจะไดรับความคุมครองตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคลและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกำหนด บริษัทจึงไดจัดทำประกาศความเปนสวนตัวฉบับน้ีข้ึน เพ่ือแจง

ใหทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย (รวมเรียกวา “การประมวลผล”) รวมถึง

สิทธิตามกฎหมายในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ขอ 1. ประกาศความเปนสวนตัวน้ีมีผลบังคับใชกับใครบาง

ประกาศความเปนสวนตัวน้ีครอบคลุมถึงขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครงาน และบุคลากรของบริษัท

เชน กรรมการ ท่ีปรึกษา ผูบริหาร พนักงานปจจุบัน อดีตพนักงาน นักศึกษาฝกงาน และบุคคลใด ๆ ท่ีมีความ

เก่ียวของกับบุคลากรของบริษัทเชน บุคคลในครอบครัวของพนักงาน บุคคลติดตอกรณีฉุกเฉิน เปนตน

“ผูสมัคร” หมายถึง ผูสมัครงานเพ่ือเปนพนักงานประจำ พนักงานอัตราจาง พนักงานท่ีอยูภายใตการ

จางงานของบริษัทจัดหางาน (outsource) และ พนักงานอิสระ (freelance) ท่ีทำงานใหแกบริษัท แลวแต

กรณี ไมวาการสมัครงานน้ันจะดำเนินการโดยผูสมัครเอง หรือเปนการรับสมัครงานภายในบริษัท หรือผานการ

แนะนำของบุคคลอ่ืนใด หรือผานการดำเนินการของผูใหบริการจัดหางาน

“พนักงาน” หมายถึง ผูสมัครท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาทำสัญญาเพ่ือทำงานใหแกบริษัทในฐานะ

พนักงานประจำ พนักงานอัตราจาง พนักงานท่ีอยูภายใตการจางงานของผูใหบริการจัดหางาน (outsource)

และพนักงานอิสระ (freelance) ท่ีเขามาทำงานในบริษัท แลวแตกรณี

ขอ 2. ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง

2.1 “ขอมูลสวนบุคคล” (Personal Data) หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทำใหสามารถระบุ

ตัวบุคคลน้ันได ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ เชน ช่ือ นามสกุล



ช่ือเลน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลข

ใบอนุญาตขับข่ี เลขประจำตัวผูเสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ท่ีอยูอีเมล (email address), IP

Address, Cookie ID, Log File เปนตน

อยางไรก็ดี ขอมูลตอไปน้ีไมใชขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลสำหรับการติดตอทางธุรกิจท่ีไมไดระบุถึงตัว

บุคคล อาทิ ช่ือบริษัท ท่ีอยูของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพทของท่ีทำงาน ท่ีอยู

อีเมล (email address) ท่ีใชในการทำงาน ท่ีอยูอีเมล (email address) กลุมของบริษัท เชน

info@company.co.th  ขอมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือขอมูลแฝงท่ีถูกทำใหไมสามารถระบุตัว

บุคคลไดอีกโดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) ขอมูลผูถึงแกกรรม เปนตน

2.2 “ขอมูลสวนบุคคลละเอียดออน” (Sensitive data) หมายความวา ขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับ

เช้ือชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืน

ใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ประกาศกำหนด ซ่ึงบริษัทตองดำเนินการดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช และ/

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออน ตอเม่ือไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน หรือในกรณีท่ี

บริษัทมีความจำเปนตองดำเนินการตามท่ีกฎหมายอนุญาต

ท้ังน้ี ตอไปในประกาศความเปนสวนตัวฉบับน้ี หากไมมีการกลาวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียก “ขอมูล

สวนบุคคล” และ “ขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออน” ท่ีเก่ียวกับผูใชบริการขางตนใหรวมกันเรียกวา “ขอมูล

สวนบุคคล”

กรณีบริษัทไดรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทาน หรือบริษัทนำขอมูลของทานออกจากบัตร

ประจำตัวประชาชนดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือวัตถุประสงคในการพิสูจนตัวตนในการสมัครงาน การ

เปล่ียนแปลงขอมูลพนักงาน การรองขอ และ/หรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัทขอมูลท่ีไดรับจะมีขอมูล

ศาสนาดวย ซ่ึงถือวาเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออน (Sensitive Data) บริษัทไมมีนโยบายจัดเก็บขอมูล

สวนบุคคลท่ีละเอียดออนจากทาน ยกเวนในกรณีท่ีบริษัทไดรับความยินยอมจากทาน ท้ังน้ีบริษัทจะกำหนด

วิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบัติและเปนไปตามท่ีกฎหมายอนุญาต

ขอ 3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม

บริษัท ไดจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานเทาท่ีจำเปน ตามวัตถุประสงคในการใชขอมูลท่ีบริษัท จะแจง

ใหทราบในลำดับถัดไป ท้ังน้ีไดจำแนกประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัท จัดเก็บไว ดังน้ี

3.1 สำหรับผูสมัครงาน



ประเภทของขอมูลสวนบุคคล รายละเอียด

ขอมูลสวนบุคคลพ้ืนฐาน เชน คำนำหนา ช่ือ นามสกุล ช่ือเลน เพศ รูปถาย น้ำหนัก สวนสูง วันเดือนป

เกิด อายุ สัญชาติ เลขท่ีประจำตัวประชาชน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

อีเมล หมายเลขโทรศัพท สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ประวัติการ

ศึกษา ประวัติการทำงาน เปนตน

ขอมูลอ่ืนๆ เชน ประวัติสวนตัว (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวัติการเรียนรู

ทักษะความสามารถ ใบอนุญาตตาง ๆ ขอมูลจากการทดสอบหรือสัมภาษณ บันทึก

ภาพจากกลองวงจรปด (CCTV) เปนตน

ขอมูลบุคคลท่ีสาม เชน บุคคลอางอิงหรือบุคคลติดตอกรณีฉุกเฉิน ผูรับผลประโยชนจาก

สวัสดิการตาง ๆ โดยจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล อันไดแก ช่ือ นามสกุล ความสัมพันธ

หมายเลขโทรศัพท และขอมูลอ่ืน ๆ เทาท่ีจำเปน

3.2 สำหรับพนักงานและบุคลากรของบริษัท

ประเภทของขอมูลสวนบุคคล รายละเอียด

ขอมูลสวนบุคคลพ้ืนฐาน เชน คำนำหนา ช่ือ นามสกุล ช่ือเลน เพศ รูปถาย น้ำหนัก สวนสูง วันเดือนป

เกิด อายุ สัญชาติ เลขท่ีประจำตัวประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีประกัน

สังคม เลขท่ีใบอนุญาตขับข่ี เลขประจำตัวผูเสียภาษี เลขท่ีบัญชีธนาคาร ท่ีอยูปจจุบัน

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน อีเมล หมายเลขโทรศัพท สถานภาพการสมรส สถานภาพทาง

ทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เปนตน

ขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียด

ออน

เชน ขอมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม โดยไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจาก

ทานหรือตามท่ีกฎหมายอนุญาต เปนตน

ขอมูลเก่ียวกับการจางงาน เชน ตำแหนงงาน สังกัด สถานภาพการเปนพนักงาน วันท่ีเร่ิมงาน วันท่ีส้ิน

สภาพการเปนพนักงาน อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน คาจางและผลตอบแทน

ประวัติการมาทำงาน การทำงานลวงเวลา สถิติการลา การฝกอบรม การเบิกใช

สวัสดิการ ขอมูลการทำงาน ขอมูลการขาดงาน ขอมูลการดำเนินการทางวินัย เหตุผล



ประเภทของขอมูลสวนบุคคล รายละเอียด

การลาออก การประเมินผลการทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การ

ประเมินผลการทำงาน การปรับตำแหนงงาน การแตงต้ัง การโยกยาย การเปล่ียน

ตำแหนงงาน เปนตน

ขอมูลอ่ืน ๆ เชน ประวัติสวนตัว (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวัติการเรียนรู

ทักษะความสามารถ ใบอนุญาตตาง ๆ ขอมูลจากการทดสอบหรือสัมภาษณ ขอมูล

การส่ือสารผานโซเชียลมีเดียตาง ๆ ขอมูลทางการเงิน ความคิดเห็น ตำแหนงท่ีต้ัง

หมายเลขประจำเคร่ือง บันทึกเสียง บันทึกภาพจากกลองวงจรปด (CCTV) ภาพน่ิง

หรือภาพเคล่ือนไหวจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบริษัทจัดข้ึน และขอมูลอ่ืนใดท่ี

ถือวาเปนขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย

ขอมูลบุคคลท่ีสาม เชน คูสมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลอางอิงหรือบุคคลติดตอกรณีฉุกเฉิน ผู

รับผลประโยชนจากสวัสดิการตาง ๆ โดยจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล อันไดแก ช่ือ

นามสกุล ความสัมพันธ หมายเลขโทรศัพท และขอมูลอ่ืน ๆ เทาท่ีจำเปน

ขอ 4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล

4.1 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง

จากกระบวนการสรรหาและรับสมัครงาน การกรอกขอมูลในใบสมัครงาน เอกสารแนบประกอบการ

พิจารณาและคัดเลือกเขาทำงาน การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ รวมถึงขอมูลและการปรับปรุงขอมูลของ

ทานจากการจางงานหรือกระบวนการตาง ๆ ในชวงเวลาท่ีทานเปนพนักงานหรือบุคลากรของบริษัท

4.2 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืน

บริษัท อาจรวบรวมขอมูลของทานจากแหลงอ่ืน เชน ตัวแทนจัดหางาน เว็บไซดสมัครงาน ขอมูลจาก

บุคคลอางอิงหรือผูใหการรับรอง ขอมูลจากการตรวจสอบประวัติสวนตัวอ่ืน ๆ ขอมูลระบบการนำทาง ระบบ

เครือขาย ซ่ึงเปนไปตามความจำเปนตามแตกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต

4.3 ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลท่ีสาม



บริษัทอาจไดรับขอมูลบุคคลท่ีสามท่ีมีความเก่ียวของกับทานโดยทานเปนผูใหขอมูลกับบริษัท เชน คู

สมรส บุตร บิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดตอกรณีฉุกเฉิน ผูรับผลประโยชน บุคคลอางอิงหรือ

อดีตนายจาง ซ่ึงบริษัท ใชขอมูลเพ่ือจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับทาน หรือ ติดตอในกรณีฉุกเฉิน

หรือเพ่ืออางอิงขอมูลอันเปนประโยชนกับทาน โปรดแจงประกาศความเปนสวนตัวฉบับน้ีแกบุคคลท่ีสามดัง

กลาว เพ่ือใหรับทราบประกาศความเปนสวนตัวฉบับน้ี และขอความยินยอมจากบุคคลดังกลาวหากจำเปน เวน

เสียแตวามีขอกำหนดทางกฎหมายอ่ืนตามกฎหมายในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลท่ีสามใหกับ

บริษัทโดยไมตองขอความยินยอม

ขอ 5. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคล

บริษัท ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยมีวัตถุประสงคภายใตฐาน

ในการประมวลผลขอมูล ดังตอไปน้ี

5.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาท่ีทานเปนคูสัญญา เชน

สัญญาจางงาน หรือสัญญาอ่ืนใด หรือเพ่ือใชในการดำเนินการตามคำขอ/ใบสมัครของทานกอนเขาทำสัญญา

ตามแกกรณี

5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด เชน

กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายภาษีอากร ปนตน

5.3 ประโยชนโดยชอบธรรม (Legitimate interest) เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท

โดยไมเกินขอบเขตท่ีทานสามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล ซ่ึงจะไมละเมิดสิทธิพ้ืนฐาน หรือสิทธิ ทาง

เสรีภาพของทาน

5.4 ความยินยอม (Consent) บริษัทจะขอความยินยอมจากทาน กรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดใหขอ

ความยินยอม หรือบริษัทไมมีเหตุใหใชฐานการประมวลผลขางตนเพ่ือประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บ

รวบรวมมาจากทานได

วัตถุประสงคสำหรับผูสมัครงาน

บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี



วัตถุประสงคในการ

ดำเนินการ
รายละเอียด ฐานในการประมวลผลขอมูล

1.เพ่ือกระบวนการสรรหา

บุคลากร

เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูสมัครงาน ประเมิน

ความเหมาะสมกับตำแหนงงานท่ีบริษัทตองการสรรหา

เพ่ือดำเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ เชน การรับสมัคร

การทดสอบ การสัมภาษณ การประเมิน การคัดเลือก

ตลอดจนการเสนอการจางงานใหกับทาน

• การปฏิบัติตามสัญญา

• ประโยชนโดยชอบธรรม

2. เพ่ือตรวจสอบประวัติ

และคุณสมบัติกอนการ

จางงาน

1) เพ่ือตรวจสอบวาท่ีทานเคยมีประวัติการทำงานกับ

บริษัท หรือเคยสมัครงานกับบริษัทมากอนหรือไม

2) เพ่ือประเมินความสามารถหรือคุณสมบัติของทาน

ภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาต เชน คุณสมบัติดาน

วิชาชีพ ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม รวมถึง

การสอบถามขอมูลจากบุคคลอางอิงท่ีทานไดใหขอมูล

ไวกับบริษัท

• การปฏิบัติตามสัญญา

• ประโยชนโดยชอบธรรม

• ความยินยอม

3.เพ่ือการจัดการภายใน

องคกรเก่ียวกับ

กระบวนการจางงาน

เพ่ือการจัดการภายในองคกรเก่ียวกับ

กระบวนการจางงาน เชน การสงขอมูลผูสมัครหรือ

รายงานการสัมภาษณใหกับผูมีอำนาจตัดสินใจ

คัดเลือกหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ กระบวนการภายใน

เพ่ือจัดทำสัญญาจาง การฝกอบรม รวมถึง

กระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีตองจัดเตรียมสำหรับพนักงาน

ใหม

• การปฏิบัติตามสัญญา

• ประโยชนโดยชอบธรรม

4. เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยภายในบริเวณ

อาคารหรือสถานท่ีของ

บริษัท

เพ่ือการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ

อาคารหรือสถานท่ีของบริษัทการแลกบัตรกอนเขา

พ้ืนท่ีสำนักงาน/สาขา รวมถึงการบันทึกภาพภายใน

พ้ืนท่ีของบริษัทดวยกลองวงจรปด (CCTV)

• ประโยชนโดยชอบธรรม



วัตถุประสงคสำหรับพนักงานหรือบุคลากรของบริษัท

บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี

วัตถุประสงคในการ

ดำเนินการ
รายละเอียด ฐานในการประมวลผลขอมูล

1. เพ่ือดำเนินการตาม

กระบวนการและข้ันตอน

ตามสัญญาจางงาน หรือ

สัญญาอ่ืนใดอันเก่ียวเน่ือง

กับการวาจาง ระหวาง

ทานกับบริษัท

1)เพ่ือดำเนินการตามกระบวนการและข้ันตอน

ตาง ๆ ตลอดระยะเวลาของการจางงาน เชน การจัด

ทำทะเบียนพนักงาน การจัดทำขอมูลพนักงาน การจัด

ทำบัตรพนักงาน การประเมินการทดลองงาน การ

ปรับปรุงขอมูลพนักงาน การบริหารจัดการวันหยุด

พักผอนประจำป การลางานประเภทตาง ๆ การแจง

ต้ังครรภ การขอหนังสือรับรอง การลาออก รวมถึง

การดำเนินการตามแบบคำรองขออ่ืน ๆ ของทาน

2)เพ่ือดำเนินการดานการบริหารงานบุคคล

เชน การฝกอบรม การพัฒนาทักษะความรูความ

สามารถ การมอบหมายงาน การมอบอำนาจ การ

แตงต้ัง การโยกยาย การเปล่ียนแปลงตำแหนงงาน

การปรับโครงสรางองคกร การประเมินผลการปฏิบัติ

งาน การปรับระดับตำแหนงงาน การปรับอัตรา

เงินเดือน การจายโบนัส รวมถึงการสนับสนุนดาน

เสนทางความกาวหนาในอาชีพและการวางแผนสืบ

ทอดตำแหนงงาน

3)เพ่ือการตรวจสอบและพิสูจนตัวตนของทาน

เพ่ือลงเวลาทำงาน และ/หรือเพ่ือเขาพ้ืนท่ีของบริษัท

เพ่ือปฏิบัติงาน เขาประชุม อบรมสัมมนา หรือเขารวม

กิจกรรมตางๆ

• การปฏิบัติตามสัญญา

• ประโยชนโดยชอบธรรม

• ความยินยอม

2.เพ่ือดำเนินการดานคา

ตอบแทน สวัสดิการและ

สิทธิประโยชน

1) เพ่ือดำเนินการดานการจายคาจางหรือผล

ตอบแทนอ่ืน เชน การตรวจสอบเวลาเขาออกงาน การ

ทำงานลวงเวลาหรือทำงานในวันหยุด การลาประเภท

ตาง ๆ การขาดงานหรือละท้ิงหนาท่ี การจัดทำ

• การปฏิบัติตามสัญญา



วัตถุประสงคในการ

ดำเนินการ
รายละเอียด ฐานในการประมวลผลขอมูล

เงินเดือนและกระบวนการจายเงินเดือนและผล

ตอบแทน

2) เพ่ือดำเนินการจัดใหมีสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนตาง ๆ ใหกับทาน เชน การเบิกคารักษา

พยาบาล

3.เพ่ือดำเนินการตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ

เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายตาง ๆ เชน การจัดทำ

ทะเบียนลูกจาง การหักและชำระภาษี การหักประกัน

สังคม การพัฒนาบุคคลากร เชน การบังคับคดี

• การปฏิบัติตามกฎหมาย

4. เพ่ือดำเนินการ

สนับสนุนขอมูลและ

กระบวนการตาง ๆ

ภายในบริษัท

1) เพ่ือการรายงาน วิเคราะห ทำสถิติ ในดาน

การเงินและธุรกิจ เพ่ือการบริหารจัดการ การวางแผน

งบประมาณและการบริหารดานการบัญชี และการวาง

แผนทางธุรกิจ

2) เพ่ือสนับสนุนขอมูลในการดำเนินการตาม

ข้ันตอน หรือกระบวนการตาง ๆ ภายในบริษัท ซ่ึงอาจ

มีการนำสงขอมูลของทาน ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

โดยใชขอมูลเทาท่ีจำเปนและเปนไปตามวัตถุประสงค

ในแตละกระบวนการ

3) เพ่ือกำหนดสิทธิการใชงานระบบตาง ๆ และ

การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลสนับสนุนดานเคร่ืองมือ

อุปกรณเพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำงานใหกับ

ทาน

4) เพ่ือดำเนินการจัดการทรัพยสินของบริษัทท่ี

สงมอบใหกับพนักงาน เชน บัตรเขาอาคาร กุญแจ

โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร/Notebook

• การปฏิบัติตามสัญญา

• ประโยชนโดยชอบธรรม

5. เพ่ือดำเนินการดาน

กิจกรรมตาง ๆ สำหรับ

1) เพ่ือการจัดกิจกรรมหรือการเขารวมกิจกรรม

ตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกบริษัทรวมถึงการ

• การปฏิบัติตามสัญญา



วัตถุประสงคในการ

ดำเนินการ
รายละเอียด ฐานในการประมวลผลขอมูล

พนักงาน ท้ังภายในและ

ภายนอกองคกร

ประกาศผล หรือประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจ

มีการใชขอมูลสวนบุคคลเชน ช่ือ-นามสกุล ภาพน่ิง

หรือภาพเคล่ือนไหวของทานจากการเขารวมกิจกรรม

ตาง ๆ เผยแพรเพ่ือประชาสัมพันธตามวัตถุประสงค

ของแตละกิจกรรม

2) เพ่ือการจัดอบรม สัมมนา/ดูงาน รวมถึงการ

ทำกิจกรรมนอกสถานท่ี เพ่ืออำนวยความสะดวกให

กับทาน บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน

เทาท่ีจำเปนใหกับผูใหบริการภายนอก เพ่ือจัดเตรียม

รถโดยสาร อาหาร ท่ีพัก และสถานท่ีตาง ๆ ใหกับ

ทาน

3) เพ่ือทดสอบความรูความเขาใจ ทำ

แบบสอบถาม หรือสำรวจความคิดเห็นของทาน และ

ประเมินผลจากการทดสอบหรือสำรวจดังกลาว

• ประโยชนโดยชอบธรรม

6. เพ่ือการตรวจสอบ

กำกับดูแล และบริหาร

ความเส่ียง

1) เพ่ือการตรวจสอบการส่ือสารท่ีเก่ียวกับการ

ทำงาน บริษัทจำเปนและขอสงวนสิทธ์ิในการ

ตรวจตราและตรวจสอบการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส

ท่ีไดสงโดยใชบัญชีเครือขาย หรืออุปกรณท่ีบริษัท ได

ใหไวกับทานเพ่ือการปฏิบัติงาน เพ่ือท่ีจะม่ันใจไดวา

ทรัพยากรดานสารสนเทศของบริษัท ถูกใชอยางถูก

ตอง เปนไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท

2) เพ่ือการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎและขอบังคับของ

บริษัท

• การปฏิบัติตามกฎหมาย

• ประโยชนโดยชอบธรรม

7. เพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยภายในบริเวณ

1) เพ่ือการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ

อาคารสำนักงานหรือสถานท่ีของบริษัท การแลกบัตร

• ประโยชนโดยชอบธรรม



วัตถุประสงคในการ

ดำเนินการ
รายละเอียด ฐานในการประมวลผลขอมูล

อาคารหรือสถานท่ีของ

บริษัท

เพ่ือเขาพ้ืนท่ีอาคารสำนักงาน/สาขา รวมถึงการบันทึก

ภาพภายในพ้ืนท่ีของบริษัทดวยกลองวงจรปด (CCTV)

8. เพ่ือบริหารจัดการ

ขอมูลสำหรับอดีต

พนักงาน

1) เพ่ือบริหารความตอเน่ืองของธุรกิจ เพ่ือให

เขาใจและเก็บหลักฐานการตัดสินใจตาง ๆ ในบทบาท

หนาท่ีของทาน และเพ่ือรักษาความรูใหคงอยูกับธุรกิจ

หลังจากท่ีทานไดออกจากบริษัทไป

2) บริษัทอาจใหทานทำแบบสอบถามเพ่ือให

เขาใจวาทำไมทานถึงไดตัดสินใจลาออกจากบริษัทโดย

บริษัทจำเปนตองใชขอมูลเพ่ือการวิเคราะห ปรับปรุง

การดำเนินการ และเก็บรักษาพนักงานของบริษัท

3) บริษัทจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานไว

เปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป นับจากวันท่ีพนสภาพการ

เปนพนักงานหรือบุคลากรของบริษัท เพ่ือวัตถุ

ประสงคในการพิสูจนตรวจสอบกรณีเกิดขอพิพาทข้ึน

ภายในอายุความตามท่ีกฎหมายกำหนด

• ประโยชนโดยชอบธรรม

ขอ 6. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน

เพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในประกาศความเปนสวนตัวฉบับน้ี ขอมูลสวนบุคคลของทาน

อาจมีการเปดเผยหรือนำสงใหกับหนวยงานตาง ๆ ภายในบริษัทและบุคคลหรือหนวยงานภายนอก ดังน้ี

6.1 ภายในบริษัท

ขอมูลสวนบุคคลของทาน อาจมีการเปดเผยหรือนำสงใหกับหนวยงานตาง ๆ ภายในบริษัทเฉพาะท่ี

เก่ียวของและมีบทบาทหนาท่ีเทาท่ีจำเปนตามวัตถุประสงคเทาน้ัน โดยบุคคลหรือทีมงานเหลาน้ีของบริษัท จะ

ไดรับอนุญาตใหเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามความจำเปนและเหมาะสม

• เจาหนาท่ีฝายบริหารงานบุคคล หรือเจาหนาท่ีฝายอ่ืน ๆ เฉพาะท่ีเก่ียวของ โดยกำหนดสิทธ์ิการเขาถึง

ขอมูลตามบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ



• ผูบริหาร หรือผูบังคับบัญชาโดยตรงของทาน ท่ีมีความรับผิดชอบในการบริหารหรือตัดสินใจเก่ียวกับ

ทาน หรือเม่ือตองเก่ียวของกับข้ันตอนทางดานงานบุคคล

• ทีมสนับสนุนตาง ๆ เชน ฝายบุคคล (People), ฝายขาย (Sales) , ฝายบริหารจัดการลูกคา

(Customer management), ฝายบัญชี(Accounting), ฝายออกแบบและผลิตภัณฑ (Product and Design)

และ ฝายไอที (IT) เปนตน

6.2 ภายนอกบริษัท

ขอมูลสวนบุคคลของทาน อาจมีการเปดเผยหรือนำสงใหกับองคกรภายนอก ดังน้ี

6.2.1 หนวยงานราชการ หนวยงานกำกับดูแล หรือหนวยงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนด เชน กรม

สรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมบังคับคดี กองทุนเงินกูยืมเพ่ือการ

ศึกษา กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีอาศัยอำนาจตาม

กฎหมาย

6.2.2 ตัวแทน ผูรับจาง/ผูรับจางชวง ผูใหบริการสำหรับดำเนินการใด ๆ เชน การจัดทำเงินเดือน

ธนาคารผูใหบริการสวัสดิการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ฝกอบรม การประเมินผล

เพ่ือการบริหารจัดการองคกร ผูตรวจสอบภายนอก ท่ีปรึกษาในดานตาง ๆ ท้ังน้ีเม่ือบริษัทใชบริการจากหนวย

งานภายนอก บริษัทจะตองม่ันใจวาผูใหบริการเหลาน้ันไดปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมาย และขอมูลสวน

บุคคลของทานจะไดรับการปกปองโดยมาตรการดานเทคนิคและองคกรท่ีเหมาะสม

6.2.3 องคกรหรือบุคคลภายนอก บริษัทอาจเปดเผยขอมูลของทาน ใหกับองคกรหรือบุคคลภายนอกท่ี

มีการติดตอสอบถามเพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจสอบการทำธุรกรรมตาง ๆ ของทาน โดยบริษัทจะเปดเผย

ขอมูลโดยการยืนยันเฉพาะสถานะภาพการเปนพนักงาน และขอมูลอ่ืน ๆ ตามท่ีทานไดเปดเผยใหกับกับองคกร

หรือบุคคลภายนอกดังกลาวไวเทาน้ัน

รวมถึงในกรณีท่ีบริษัทไดรับหนังสือยินยอมของทาน ใหเปดเผยขอมูล จากหนวยงานภายนอก เชน จาก

นายจางใหมของทาน บริษัทอาจเปดเผยขอมูลของทาน เพ่ือรับรองสภาพการจางงานเดิม หรือการใหขอมูล

ของทานกับสถาบันการศึกษาท่ีทานเคยศึกษา

ขอ 7. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ

7.1 บริษัทอาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไปยังบุคคลอ่ืนท้ังในประเทศและตางประเทศ

ในกรณีท่ีจำเปนเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีพนักงานเปนคูสัญญา หรือเปนการกระทำตามสัญญาระหวางบริษัทกับ

บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนของพนักงาน หรือเพ่ือใชในการดำเนินการตามคำขอของพนักงานกอน



เขาทำสัญญา หรือเพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือ

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเปนการจำเปนเพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ

7.2 บริษัทอาจเก็บขอมูลของพนักงานบนคอมพิวเตอร เซิรฟเวอร (Server) หรือคลาวด (Cloud) ท่ีให

บริการโดยบุคคลอ่ืน และอาจใชโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการใหบริการ

ซอฟทแวรสำเร็จรูปและรูปแบบของการใหบริการแพลตฟอรมสำเร็จรูปในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ

พนักงาน ท้ังน้ี บริษัทจะไมอนุญาตใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลได และบริษัทจะ

กำหนดใหบุคคลอ่ืนเหลาน้ันตองมีมาตรการคุมครองความม่ันคงปลอดภัยดานขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม

7.3กรณีท่ีมีเหตุจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไปยังตางประเทศ บริษัทจะปฏิบัติ

ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและใชมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหม่ันใจไดวาขอมูลสวนบุคคลของ

พนักงานจะไดรับความคุมครองและพนักงานสามารถใชสิทธิเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของพนักงานไดตามท่ี

กฎหมายกำหนด รวมถึงบริษัทจะกำหนดใหผูท่ีไดรับขอมูลสวนบุคคลของพนักงานมีมาตรการปกปองขอมูล

ของพนักงานอยางเหมาะสม และประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน และดำเนินการเพ่ือ

ปองกันไมใหบุคคลอ่ืนใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

ขอ 8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทาน

บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตามระยะเวลาท่ีจำเปนในระหวางท่ีทานเปนผูสมัครงาน

เปนพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทหรือตลอดระยะเวลาท่ีจำเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของตาม

ประกาศความเปนสวนตัวฉบับน้ี ท้ังน้ีบริษัทอาจจำเปนตองเก็บรักษาไวตอไปภายหลังจากน้ันหากมีกฎหมาย

กำหนดหรืออนุญาตไว เชน

8.1 ผูสมัครงาน ท่ีไมไดรับการคัดเลือก บริษัทจะจัดเก็บขอมูลของทานไวเปนระยะเวลา 6 (หก) เดือน

นับจากวันท่ีทราบผล เพ่ือท่ีบริษัทจะสามารถติดตอทานในกรณีท่ีมีตำแหนงงานใด ๆ ในอนาคตท่ีอาจ

เหมาะสมกับทาน

8.2 พนักงานและบุคลากรของบริษัท บริษัทจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนระยะเวลาไม

เกิน 2 ป นับต้ังแตวันท่ีส้ินสุดการจาง หรือ 10 ป นับจากวันท่ีส้ินสุดการจางงานเพ่ือวัตถุประสงคในการพิสูจน

ตรวจสอบกรณีเกิดขอพิพาทข้ึนภายในอายุความตามท่ีกฎหมายกำหนด

ท้ังน้ี บริษัทจะลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุถึงตัวตน

ของทานได เม่ือหมดความจำเปนหรือส้ินสุดระยะเวลาดังกลาว



ขอ 9. บริษัทคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานอยางไร

บริษัทใหความสำคัญดานความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทานเปนอันดับแรก เชน

การเขารหัส การจำกัดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหทานม่ันใจวาบุคลากรของบริษัทและบุคคล

ภายนอกท่ีดำเนินการในนามของบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม

ซ่ึงรวมถึงหนาท่ีในการปองกันการร่ัวไหลของขอมูลและบริษัทใชมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมกับ

การประมวลผลขอมูล

บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนอยางดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical

Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพ่ือรักษาความปลอดภัยในการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม และเพ่ือปองกันการละเมิดขอมูลสวนบุคคล โดยบริษัทไดกำหนด

นโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงมาตรการเพ่ือปองกันไมใหผูรับขอมูล

ไปจากบริษัทใช หรือเปดเผยขอมูลนอกวัตถุประสงค หรือโดยไมมีอำนาจหรือโดยมิชอบ และบริษัทไดมีการ

ปรับปรุงนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑดังกลาวเปนระยะตามความจำเปน และเหมาะสม นอกจากน้ีผู

บริหาร พนักงาน ผูรับจาง ตัวแทน ท่ีปรึกษา และผูรับขอมูลจากบริษัทมีหนาท่ีตองรักษาความลับของขอมูล

สวนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับท่ีบริษัทกำหนด

บริษัทไดมีการทบทวน ปรับปรุงข้ันตอนและมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของ

บริษัทใหเปนปจจุบันสม่ำเสมอ เพ่ือใหไดระดับความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกับความเส่ียง

และใหการรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคล ความสมบูรณ ความพรอมใชงานและความคลองตัวในการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางตอเน่ือง รวมท้ังการปกปอง การสูญหายและการเก็บรวบรวม การ

เขาถึง การใช การดัดแปลง การแกไข หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ท้ังน้ี บริษัทจะนำ

มาตรการตาง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของบริษัทมาใชกับการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลทุกประเภท ไมวาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลน้ันจะเปนทางอิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบเอกสาร

ก็ตาม

ขอ 10. สิทธิของเจาของขอมูล

10.1 ทานมีสิทธิในการดำเนินการ ดังตอไปน้ี

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

หากทานไดใหความยินยอมใหบริษัทเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน (ไมวา

จะเปนความยินยอมท่ีทานใหไวกอนวันท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากน้ัน) ทานมี

สิทธิท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานอยูกับบริษัท เวนแตมีขอ

จำกัดสิทธิน้ันโดยกฎหมายหรือมีสัญญาท่ีใหประโยชนแกทานอยู



ท้ังน้ี การถอนความยินยอมของทานอาจสงผลกระทบตอการพิจารณางาน สิทธิประโยชนตาง ๆ ท่ีทาน

พึงไดรับจากบริษัท หรือไมไดรับขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกทาน เปนตน เพ่ือประโยชนของทาน จึงควร

ศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบกอนเพิกถอนความยินยอม

(2) สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล

ทานมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน และขอใหบริษัททำสำเนาขอมูลสวนบุคคลดังกลาวให

กับทาน รวมถึงขอใหบริษัทเปดเผยการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครองของบริษัท ท้ังน้ี

บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของทานหากการเขาถึง และขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลน้ันจะสงผลกระทบตอสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือบริษัทตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำส่ังศาลท่ีหามเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

น้ัน

(3) สิทธิในการใหโอนยายขอมูลสวนบุคคล

ทานมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีท่ีบริษัทไดจัดทำขอมูลสวนบุคคลน้ันอยูในรูปแบบให

สามารถอานหรือใชงานไดดวยเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถใชหรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังมีสิทธิขอใหบริษัทสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัท

สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแตไมสามารถ

ดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค

ท้ังน้ี ขอมูลสวนบุคคลของทานขางตนตองเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมแกบริษัทในการ

เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย หรือเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทจำเปนตองเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ

เปดเผยเพ่ือใหทานสามารถใชผลิตภัณฑและ/หรือบริการของบริษัทไดตามความประสงคซ่ึงทานเปนคูสัญญา

อยูกับบริษัท หรือเปนขอมูลสวนบุคคลอ่ืนตามท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

(4) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูล

ทานมีสิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได

หากการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีทำข้ึนเพ่ือการดำเนินงานท่ีจำเปนภายใต

ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยไมเกินขอบเขตท่ีทานสามารถ

คาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล หรือเพ่ือดำเนินการตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน หากทานย่ืนคัดคาน

บริษัทจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะท่ีบริษัท

สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดวามีความสำคัญย่ิงกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทาน หรือเปนไปเพ่ือการยืนยัน

สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสูในการฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี

นอกจากน้ี ทานยังมีสิทธิขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีทำ

ข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการตลาด หรือเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร

ประวัติศาสตร หรือสถิติไดอีกดวย



(5) สิทธิในการขอใหลบขอมูลสวนบุคคล

ทานมีสิทธิขอลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไม

สามารถระบุตัวทานได หากทานเช่ือวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยโดยไม

ชอบดวยกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือเห็นวาบริษัทหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคท่ี

เก่ียวของในประกาศความเปนสวนตัวฉบับน้ี หรือเม่ือทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิขอคัดคาน

ตามท่ีแจงไวขางตนแลว เวนแตเปนกรณีท่ีบริษัทตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของในการเก็บรักษาขอมูลดังกลาว

(6) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล

ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลช่ัวคราวในกรณีท่ีบริษัทอยูระหวางตรวจสอบตาม

คำรองขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลหรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทหมดความจำเปน

และตองลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแตทานขอใหบริษัทระงับการใชแทน

(7) สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคล

ทานมีสิทธิในการขอใหบริษัทแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอ

ใหเกิดความเขาใจผิด

(8) สิทธิรองเรียน

ทานมีสิทธิรองเรียนตอผูมีอำนาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หากทานเช่ือวาการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเปนการกระทำในลักษณะท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

หากทานมีความกังวลหรือมีขอสงสัยเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัท เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล

ของทาน โปรดติดตอบริษัท โดยใชรายละเอียดการติดตอตามขอ 12. ของประกาศความเปนสวนตัวสำหรับ

พนักงานฉบับน้ี ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวาบริษัท ไดทำการฝาฝนกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ทานมีสิทธิย่ืนขอรองเรียนตอคณะกรรมการผูเช่ียวชาญท่ีไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด

ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลย่ืนคำรองขอใชสิทธิภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เม่ือ

บริษัทไดรับคำรองขอดังกลาวแลว จะดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด อน่ึง บริษัทขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะปฏิเสธหรือไมดำเนินการตามคำรองขอดังกลาวในกรณีท่ีกฎหมายกำหนด

10.2 บริษัทมีสิทธิท้ังปวงและดุลพินิจแตเพียงผูเดียวในการตอบรับเพ่ือดำเนินการตามคำรองขอหรือ

ปฏิเสธคำขอของทาน



การใชสิทธิของทานตามขอ 10.1 อาจถูกจำกัดภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ และมีบางกรณีท่ีมีเหตุจำเปน

ท่ีบริษัทอาจปฏิเสธหรือไมสามารถดำเนินการตามคำขอใชสิทธิขางตนของทานได เชน ตองปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือคำส่ังศาล เพ่ือประโยชนสาธารณะ การใชสิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เปนตน หาก

บริษัทปฏิเสธคำขอขางตน บริษัทจะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหทานทราบดวย

ขอ 11. การเปล่ียนแปลงประกาศความเปนสวนตัวสำหรับพนักงาน

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนประกาศความเปนสวนตัวสำหรับพนักงานเปนประจำเพ่ือใหสอดคลอง

กับแนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย ขอบังคับท่ีเก่ียวของ หากมีการเปล่ียนแปลงประกาศความเปนสวนตัวสำหรับ

พนักงาน บริษัทจะแจงใหทานทราบถึงการแกไขเปล่ียนแปลงประกาศความเปนสวนตัวท่ีสำคัญใด ๆ พรอมกับ

ประกาศความเปนสวนตัวฉบับปรับปรุง ผานชองทางท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทขอแนะนำใหทานตรวจสอบการ

เปล่ียนแปลงประกาศความเปนสวนตัว ฉบับน้ีเปนระยะ ๆ

ขอ 12. ชองทางการติดตอ

หากทานเห็นวาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานไมเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ.2562 ทานมีสิทธิท่ีจะรองเรียนไปยังเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล

เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล

(Data Protection Officer)

ผูติดตอหลัก : คุณ หฤชา รังสิพราหมณกุล

E-mail address: hello@issaraseree.com

โทร. 096-669-5959

สถานท่ีติดตอ
381/1 ซ.ออนนุช 39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
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ขอ 13. กฎหมายท่ีใชบังคับ

ทานรับทราบและตกลงใหประกาศความเปนสวนตัวน้ี อยูภายใตการบังคับและการตีความตาม

กฎหมายไทยและศาลไทยเปนผูมีอำนาจในการพิจารณาขอพิพาทใดท่ีอาจเกิดข้ึน

ประกาศใช ณ วันท่ี  30 กันยายน พ.ศ. 2565




