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บริษัท พงษระวี จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เนื่องจากถือเปนสวน
หนึ่งของการรับผิดชอบตอสังคม และเปนรากฐานในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจที่นาเชื่อถือระหวางบริษัทฯ
กับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎเกณฑของ
ราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
นโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นเพื่อแจงใหทราบในฐานะที่ทานเปนผูสมัคร, พนักงาน และ
บุคลากรของบริษัทฯ ไมวาทานจะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ลูกจาง ผูสมัครงาน ผูสมัครทุนการศึกษา ผูไดรับ
ทุนการศึกษา ผูขอรับการสนับสนุน ผูไดรับการสนับสนุน และนักศึกษาฝกงานของบริษัทฯ ไดทราบถึง
วัตถุประสงค และรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนสิทธิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ไดทำการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการสมัครงาน การจางงาน การใหบริการ การใหทุนการศึกษา การใหการ
สนับสนุน หรือการฝกงาน
ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ ไดทำการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย นอกเหนือจากที่ไดมาจาก
ความสัมพันธเกี่ยวกับการสมัครงาน การสมัครทุนการศึกษา การไดรับการสนับสนุน การฝกงาน หรือการจางงาน
เชน ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และเปดเผย จากการใชผลิตภัณฑ หรือบริการของบริษัทฯ จะไม
อยูภายใตขอบเขตการใชของนโยบายฉบับนี้
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1. คำนิยาม
บริษัทฯ
ผูมีอำนาจอนุมัติ
ผูดูแลระบบงาน
เจาของระบบงาน
เจาของขอมูลสวนบุคคล
ผูเยาว

คนไรความสามารถ
คนเสมือนไรความสามารถ

ขอมูลสวนบุคคล

เลขที่เอกสาร PRV920/202/2022
ทบทวนครั้งที่ 00 หนา 5 จาก 14
วันที่บังคับใช 01/06/2022

หมายถึง บริษัท พงษระวี จำกัด
หมายถึง พนักงานของ บริษัท พงษระวี จำกัด
หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ ใหมีอำนาจในการอนุมัติใดๆ ภายใต
ขอบเขตอำนาจที่ไดรับจากบริษัทฯ
หมายถึง หนวยงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาของระบบงาน หรือเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลใหทำหนาที่รับผิดชอบดูแลระบบงานหนึ่งๆ
หมายถึง ผูบริหารของฝายงานทางธุรกิจ หรือผูบริหารที่มีหนาที่ และความ
รับผิดชอบตอระบบงานหนึ่งๆ
หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนไดโดยขอมูลสวนบุคคลนั้นๆ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม
หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอายุยังไมครบ 20 (ยี่สิบ) ปบริบูรณ ยกเวนบุคคล
ธรรมดาที่มีอายุยังไมครบ 20 (ยี่สิบ) ปบริบูรณแตไดทำการสมรสตามกฎหมาย
อันมีผลใหเปนผูบรรลุนิติภาวะตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หมายถึง บุคคลวิกลจริตที่ไมสามารถดูแลตัวเอง หรือผลประโยชนของตัวเองได
ซึ่งศาลไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถ
หมายถึง บุคคลที่มีกายพิการ หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือประพฤติ
สุรยสุ
ุ รายเสเพลเปนอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือเหตุอื่นใดทำนองเดียวกัน จนไม
สามารถจัดทำการงานโดยตนเองไดหรือจัดกิจการไปในทางที่เสื่อมเสียแกทรัพยสิน
ของตนเอง หรือครอบครัว ซึ่งศาลไดสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ และอยูใน
ความดูแลของผูพิทักษที่ศาลแตงตั้ง
หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรง
หรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ (มาตรา 6 พ.ร.บ.คุม
ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562) เชน ชื่อ นามสกุล อีเมล รูป ลายนิว้ มือ รหัส
ประชาชน สามารถระบุตัวบุคคลไดในทางตรง หรือการเก็บ Location หรือ
Cookie เปนการเก็บขอมูลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลไดในทางออม นอกจากนี้
ขอมูลที่โดยพื้นฐานแลวไมสามารถนำไประบุตัวบุคคลไดแตเมื่อนำไปใชรวมกับขอ
มูลอื่นแลวกอใหเกิดชุดขอมูลที่สามารถระบุขอมูลสวนบุคคลได ก็ถือเปนขอมูลสวน
บุคคล เชน ที่อยู เพศ และอายุ เมื่อนำมารวมกันแลวสามารถนำไประบุตัวบุคคลได
ก็จะเกิดเปนขอมูลสวนบุคคล
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หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อที่
มีความออนไหวในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูล
สุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใด
ซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลประกาศกำหนด
ขอมูลชีวภาพ
หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่เกิดจากการใชเทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการนำ
ลักษณะเดนทางกายภาพ หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใชทำใหสามารถยืนยันตัวตนของ
บุคคลนั้นที่ไมเหมือนกับบุคคลอื่นได เชน ขอมูลจำลองภาพใบหนา ขอมูลจำลองมานตา
หรือขอมูลจำลองลายนิ้วมือ
ขอมูลสาธารณะ
หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่ไดเปดเผยตอสาธารณชน
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ผูที่มีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ผูประมวลผลขอมูลสวน หมายถึง ผูซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตาม
บุคคล
คำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
การประมวลผลขอมูลสวน หมายถึง การดำเนินการใดๆ ซึ่งกระทำตอขอมูลสวนบุคคล หรือชุดขอมูลสวนบุคคลไมวา
บุคคล
จะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม เชน การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสรางเก็บรักษา
เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยน การรับ พิจารณา ใช เปดเผยดวยการสงตอ เผยแพรหรือการ
กระทำอื่นใดซึ่งทำใหเกิดความพรอม ใชงาน การจัดวาง หรือผสมเขาดวยกันการจำกัด การ
ลบ หรือการทำลาย
แอปพลิเคชัน
หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่ใชควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอรเคลื่อนที่และ
(Application)
อุปกรณตอพวงตางๆเพื่อใหทำงานตามคำสั่งและตอบสนองความตองการของผูใช
โดย
แอพพลิเคชั่นตองมีสิ่งที่เรียกวา “สวนติดตอกับผูใช” (User Interface หรือ UI) เพื่อเปน
ตัวกลางในการใชงานตางๆ
IP Address
หมายถึง สัญลักษณเชิงหมายเลขที่กำหนดใหแกอุปกรณแตละชนิด เชนคอมพิวเตอร หรือ
เครื่องพิมพที่มีสวนรวมเครือขายคอมพิวเตอรหนึ่งๆที่ใชอินเทอรเน็ตโพรโทคอล(Internet
Protocol) ในการสื่อสาร
คุกกี้ (Cookie)
หมายถึง ขอมูลขนาดเล็กที่เว็บไซตของบริษัทฯ สงไปยังคอมพิวเตอร หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อเก็บขอมูลสวนบุคคลโดยคุกกี้จะถูกสงกลับไปที่
เว็บไซตตนทางในแตละครั้งที่กลับเขามาดูที่เว็บไซตดังกลาว
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หมายถึง ขอมูลที่ผานกระบวนการจัดทำขอมูลนิรนามแลว
หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562

2. ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และเปดเผย
2.1 ขอมูลสวนบุคคล
2.1.1 ขอมูลสวนบุคคลที่ทานใหไวแกบริษัทฯโดยตรงทั้งการเก็บขอมูลจากใบสมัครงาน การสมัครขอรับ
ทุนการศึกษา การขอรับการสนับสนุนการสัมภาษณ และในระหวางการไดรับทุนการศึกษา การ
ไดรับการสนับสนุน
2.1.2 ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ ไดรับหรือเขาถึงไดจากแหลงอื่นซึ่งไมใชจากทานโดยตรง เชน หนวยงาน
ของรัฐ บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงิน ผูใหบริการทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทขอมูลเครดิต และผูใหบริการขอมูล เปนตน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงอื่น
ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากทานตามที่กฎหมายกำหนด เวนแตบริษัทฯ มีความจำเปนตามกรณีที่
กฎหมายอนุญาตการฝกงาน หรือการจางงาน
2.1.3 ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และเปดเผย เชน
 ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนป เกิด สถานที่เกิด สถานภาพสมรส
สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขบัตรตางๆ เลขหนังสือเดินทาง ความเปน
พลเมือง เลขที่ใบขับขี่ สถานภาพการเกณฑทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
ประวัติการเรียนรู ใบอนุญาตตางๆ เลขที่บัญชีธนาคาร
 ขอมูลการติดตอ เชน ที่อยูตามทะเบียนบาน ที่อยูปจจุบัน หมายเลขโทรศัพท อีเมล ไอดี
ไลน รวมถึงขอมูลในโซเชียลมีเดียตางๆ
 ขอมูลเกี่ยวกับการจางงาน เชน ตำแหนงงาน ตำแหนงองคกร สังกัดในองคกร คาจาง
ผลตอบแทนอื่น การใชสวัสดิการ การลงเวลาทำงาน การลางาน การแตงตั้ง การโยกยาย
การเปลี่ยนตำแหนง การประเมินผลทดลองงานหรือผลการปฏิบัติงาน ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและพฤติกรรม การสอบสวน การลงโทษ (ยกเวนพฤติกรรมทางเพศ)
 ขอมูลอุปกรณหรือเครื่องมือ เชน IP address, MAC address, Cookie, ID, IMEI
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 ขอมูลบุคคลที่สาม เชน ขอมูลสมาชิกในครอบครัว ขอมูลผูรับผลประโยชนจากสวัสดิการตางๆ
ขอมูล ผูติดตอฉุกเฉิน และบุคคลที่ทานอางอิง
 ขอมูลอื่นๆ เชน การใชงานเว็บไซต ความคิดเห็น ความชื่นชอบ งานอดิเรก ผลการสอบขอเขียน
เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการเขารวมกิจกรรม หรือแคมเปญตางๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
และขอมูลอื่นใดที่ถือวาเปนขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย
2.2 ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว (Sensitive Data)
บริษัทฯ อาจมีความจำเปนตองเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว ซึ่งบริษัทฯ
ตองดำเนินการดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ที่มีความออนไหว รวมทั้งสง หรือโอนขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวไปตางประเทศ ตอเมื่อบริษัทฯ
ไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเปนตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต
ตอไปในนโยบายฉบับนี้หากไมกลาวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกขอมูลสวนบุคคล และขอมูลสวนบุคคลที่มี
ความออนไหวที่เกี่ยวกับทานขางตนรวมกันวา “ขอมูลสวนบุคคล”
3. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เพื่อรับเขาเปนพนักงานเขาฝกงาน
พิจารณาใหทุนการศึกษา พิจารณาใหการสนับสนุน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่เปนพนักงาน หรือ
บุคลากรของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชนอื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้
3.1 การปฏิบตั ิตามสัญญา (Contractual Basis)
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสัญญา เชน สัญญาจาง สัญญาการฝกงาน สัญญาใหทุนการศึกษา
สัญญาใหการสนับสนุน หรือสัญญาอื่นใด หรือเพื่อใชในการดำเนินการตามคำขอ ใบสมัครของทานกอนเขา
ทำสัญญาตามแตกรณี โดยตัวอยางที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล เชน
3.1.1 การสอบขอเขียน การสัมภาษณ รวมถึงการจายคาจาง หรือผลตอบแทนอื่น การจัดใหมสวัสดิการหรือ
ประโยชนอื่นใด การลงเวลาทำงาน การลางาน การแตงตั้ง การโยกยาย การเปลี่ยนตำแหนงการปรับ
โครงสรางองคกร การประเมิน และบริหารผลการปฏิบัติงาน
3.1.2 การพัฒนาทักษะความสามารถ การจัดทำบัตรพนักงาน การจัดทำทะเบียนพนักงาน การจัดทำขอมูล
พนักงาน การติดตอสื่อสาร การมอบหมายงานใหผูอื่นทำแทนบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎหมาย การ
ชำระภาษี การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การปอง กันการทุจริต การสอบสวน และ
ลงโทษทางวินัย การจัดการขอรองเรียน การบริหารจัดการ ภายในองคกร และเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดที่
จำเปนตอการจางงานตามวัตถุประสงคดังกลาว
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3.2 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Legal Obligation)
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่กำหนด หนาที่ของบริษัทฯ ในฐานะของนายจาง หรือในฐานะอื่นใด เชน
กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมาย
ประกันภัย กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ
กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายลมละลาย กฎหมายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน กฎหมายการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายลางสูง กฎหมายคอมพิวเตอร
3.3 ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย (Legitimate Interest)
เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นโดยไมเกินขอบเขตที่ทาน
สามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตใหทำได เชน
3.3.1 การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหวกลอง CCTV
3.3.2 การสำรวจความคิดเห็น การเขารวมกิจกรรมภายในองคกร การประกาศผล การรับ-สงพัสดุ การวิเคราะห
วิจัย ทำสถิติ
3.3.3 การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การจัดการขอรองเรียน การบริหารจัดการภายในองคกร การ
ปองกันรับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต
3.3.4 ภัยคุกคามทางไซเบอร
การทำผิดกฎหมายตางๆ
การตรวจสอบขอมูลการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การดำเนินคดีในชั้นศาล
3.3.5 การทำใหเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได (Anonymous data)
3.3.6 ขอมูลผูสมัครที่ไมผานการพิจารณา และขอมูลบุคคลอางอิงของผูสมัคร
3.4 ความยินยอม (Consent)
เพื่อเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามความจำเปน เชน
3.4.1 ขอมูลสุขภาพเพื่อการพิจารณารับสมัครคัดเลือกเขาทำงาน เขารับทุนการศึกษา รับการสนับสนุน การให
สวัสดิการเบิกคารักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลที่หองพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำป โปรแกรมเพื่อสุขภาพตางๆ
เชน การจัดฉีดวัคซีน และอื่น ๆ เปนตน
3.4.2

ขอมูลชีวภาพ (Biometric) เชน ขอมูลภาพจำลองใบหนา ขอมูลจำลองลายนิ้วมือ ขอมูลจำลองมานตา เพื่อ
วัตถุประสงคในการตรวจสอบ และพิสูจนตัวตนของทานเพื่อลงเวลาทำงาน เขาประชุมอบรมสัมมนา เขารวม
กิจกรรม เขาอาคาร ขอมูลประวัติอาชญากรรม ขอมูลประวัติพฤติกรรมเพื่อการพิจารณารับเขาทำงาน เพื่อ
การพิจารณาเขารับทุนการศึกษา เพื่อการพิจารณาเขารับการสนับสนุน ตรวจสอบคุณสมบัติในงานที่
รับผิดชอบ
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ขอมูลศาสนาเพื่อพิจารณาอนุมัติลาอุปสมบท ลาพิธีฮจั ญ จัดเตรียมอาหาร ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
กรณีเสียชีวิต เปนตน

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกผูอื่นภายใตความยินยอมของทาน หรือฐานทางกฎหมายอื่นตาม
วัตถุประสงคที่ระบุไวในนโยบายฉบับนี้ เชน ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ผูใหบริการภายนอกทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ตัวแทนของบริษัทฯ หนวยงาน หรือบริษัทภายนอกที่บริษัทฯ ไปศึกษาดูงาน ผูรับจางชวงงาน
ตอ สถาบันการเงิน ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายนอก ผูมีอำนาจตามกฎหมาย ผูสนใจจะเขารับโอนสิทธิ และ/
หรือผูรับโอนสิทธิ หรือการควบรวมกิจการตางๆ ของบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ หรือมี
สัญญาอยูกับบริษัทฯ ซึ่งรวมตลอดถึงผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ผูรับจาง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และของ
บุคคล หรือหนวยงานที่เปนผูรับขอมูลดังกลาว
5. การสง หรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ
บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจใหกับลูกคาหลายประเทศ จึงอาจมีความจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไปยังผูรับขอมูลอื่น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เชน การสง หรือโอนขอมูล
สวนบุคคลไปเก็บไวบน Cloud Server ในตางประเทศ กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไมเพียงพอ บริษัทฯ
จะดูแลการสงโอนขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามกรณีที่กฎหมายกำหนดและจะดำเนินการใหมีมาตรการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลและมาตรการเยียวยาตามที่เห็นวาจำเปนและเหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐานการรักษาความ
ลับตามที่กฎหมายประเทศนั้นกำหนด เชน กำหนดใหผูรับขอมูลมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคลเทียบเทากับมาตรการของบริษัทฯ มีขอตกลงรักษาความลับกับผูรับขอมูลในประเทศดังกลาว

6. ระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตามระยะเวลาที่จำเปนในระหวางที่ทานเปนผูสมัคร หรือ
บุคลากรของบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวของในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจ
จำเปนตองเก็บรักษาไวตอไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนด หรืออนุญาตไว เชน
6.1 ผูสมัครงาน, สมัครฝกงาน
ผูสมัครงาน และผูสมัครฝกงานที่ไมไดรับการคัดเลือก บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลของทานเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป
นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาไมคัดเลือกทาน เพื่อเปนหลักฐานวาบริษัทฯ ไดพิจารณาคัดเลือกทานอยางยุติธรรม
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หรือเพื่อพิจารณารับทานเขาทำงานในตำแหนงงานที่เหมาะสมกับทานใน

6.2 ผูสมัครทุนการศึกษา
ผูสมัครทุนการศึกษาที่ไมไดรับการคัดเลือก บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลของทานเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับจาก
วันที่บริษัทฯ พิจารณาไมคัดเลือกทาน เพื่อเปนหลักฐานวาบริษัทฯ ไดพิจารณาคัดเลือกทานอยางยุติธรรม หรือ
ตามความยินยอมที่ทานไดใหไว หรือเพื่อพิจารณาเปนผูใหทุนการศึกษาใหกับทานในอนาคต
6.3 ผูสมัครเขารับการสนับสนุน
ผูสมัครเขารับการสนับสนุนที่ไมไดรับการคัดเลือก บริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูลของทานเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป
นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาไมคัดเลือกทานเพื่อเปนหลักฐานวาบริษัทฯ ไดพิจารณาคัดเลือกทานอยาง
ยุติธรรม หรือตามความยินยอมที่ทานไดใหไว หรือเพื่อพิจารณาเปนผูสนับสนุนใหกับทานในอนาคต
6.4 พนักงาน
จัดเก็บไวตามกฎหมายคุมครองแรงงานเพื่อวัตถุประสงคในการพิสูจนตรวจสอบกรณีอาจเกิดขอพิพาทภายใน
อายุความตามที่กฎหมายกำหนดเปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคล
หรือทำใหเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุถึงตัวตนของทานไดเมื่อหมดความจำเปน หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว

7. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนอยางดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure)
และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อปองกันการละเมิดขอมูลสวนบุคคล โดยบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายระเบียบ
และหลักเกณฑในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมาตรการเพื่อปองกันไมใหผูรับขอมูลไปจากบริษัทฯ ใช หรือเปดเผยขอมูลนอกวัตถุประสงค หรือโดยไมมี
อำนาจ หรือโดยไมชอบ และบริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑดังกลาวเปนระยะๆ ตาม
ความจำเปนและเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกำหนดใหพนักงาน บุคลากร ตัวแทน และผูรับขอมูลจากบริษัทฯ มีหนาที่รักษาขอมูล
สวนบุคคลของทานไวเปนความลับ และมีความปลอดภัยตามมาตรการที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อตองมีการ
ดำเนินการใดๆ กับขอมูลสวนบุคคลของทาน

เอกสารใช้ภายในบริษัท ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต

นโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Policy)
สำหรับผูสมัคร และพนักงาน

เลขที่เอกสาร PRV920/202/2022
ทบทวนครั้งที่ 00 หนา 12 จาก 14
วันที่บังคับใช 01/06/2022

8. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
สิทธิของทานเปนสิทธิตามกฎหมายที่ทานควรทราบ โดยทานสามารถขอใชสิทธิตางๆ ไดภายใตขอกำหนดของ
กฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไวในขณะนี้ หรือที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑตามที่
บริษัทฯ กำหนดขึ้น
8.1 สิทธิขอถอนความยินยอม
หากทานไดใหความยินยอมใหบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทาน (ไมวาจะเปนความ
ยินยอมที่ทานใหไวกอนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับ หรือหลังจากนั้น) ทานมีสิทธิที่จะถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของทานอยูกับบริษัทฯ เวนแตมีขอจำกัดสิทธินั้นโดย
กฎหมายหรือมีสัญญาที่ใหประโยชนแกทานอยู
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของทานอาจสงผลกระทบตอทาน ดังนั้นเพื่อประโยชนของทาน ขอแนะนำใหทาน
ศึกษา หรือสอบถามถึงผลกระทบกอนการเพิกถอนความยินยอม
8.2 สิทธิขอเขาถึงขอมูล
ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯและขอใหบริษัทฯ ทำสำเนา
ขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทฯ เปดเผยวาขอมูลสวนบุคคลของทานนั้นไดมาอยางไรโดยปราศจาก
ความยินยอมของทาน
8.3 สิทธิขอโอนขอมูล
ทานมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีที่บริษัทฯ ไดทำใหขอมูลนั้นอยูในรูปแบบที่สามารถอาน หรือ
ใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือ หรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอใหบริษัทฯ สง หรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ สง
หรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่นโดยตรง เวนแตจะไมสามารถ
ดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค
8.4 สิทธิขอคัดคาน
ทานมีสิทธิขอคัดคานในเวลาใดก็ได หากการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานที่ทำขึ้นเพื่อ
ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ
หรือของบุคคลอื่น
หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อ
สาธารณประโยชน หากทานยื่นคัดคาน บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทานตอไปเฉพาะที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดวามีความสำคัญยิ่งกวาสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ทาน หรือเปนไปเพื่อการยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสูในการฟองรองตามกฎหมายตามแตละกรณี
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8.5 สิทธิขอใหลบ หรือทำลายขอมูล
ทานมีสิทธิขอลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวทานได หาก
ทานเชื่อวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือ
เห็นวาบริษัทฯ หมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อทาน
ไดใชสิทธิขอถอนความยินยอม หรือใชสิทธิขอคัดคานตามที่แจงไวขางตนแลว
8.6 สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล
ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยูระหวางตรวจสอบตามคำรองขอใช
สิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคล หรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเปน และตองลบ
หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานตามกฎหมายที่เกี่ยวของแตทานขอใหบริษัทฯ ระงับการใชแทน
8.7 สิทธิขอใหแกไขขอมูล
ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
8.8 สิทธิรองเรียน
ทานมีสิทธิรองเรียนตอผูมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หากทานเชื่อวาการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลของทานเปนการกระทำในลักษณะที่ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทานสามารถ
ติดตอ และ/หรือรองเรียนตอสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลได ดังนี้
สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
E-mail : pdpc@mdes.go.th
โทร : 02-142-1033
8.9 การใชสิทธิ
การใชสิทธิของทานดังกลาวขางตนสามารถทำได โดยกรอกแบบฟอรมคำรองขอใชสิทธิและยื่นคำรองตอหนวย
งานที่รับผิดชอบ อยางไรก็ตามการใชสิทธิของทานอาจถูกจำกัดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีบางกรณีที่มี
เหตุจำเปนที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธ หรือไมสามารถดำเนินการตามคำขอใชสิทธิขางตนของทานได เชน ตองปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชนสาธารณะ การใชสิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เปน
ตน โดยหากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอขางตนบริษัทฯ จะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหทานทราบดวย
ระยะเวลาดำเนินการในการใชสิทธิประเภทตางๆ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตวันที่บริษัทฯ ไดรับคำขอดังนี้
เอกสารใช้ภายในบริษัท ห้ามเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รบั อนุญาต

