
 
 

 

นโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
สำหรับผู้สมัครงาน และ/หรือบุคลากรของบริษัท 

 
บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วน
บุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพ่ือให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความ
โปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) 
 
1. นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง 
 
นโยบายนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และบุคลากรของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ที่ปรึกษา 
ผู้บริหาร พนักงานปัจจุบัน อดีตพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรของ
บริษัทฯ เช่น บุคคลในครอบครัวของพนักงาน บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 
  
2. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) 
หมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้สมัครงาน และ/หรือบุคลากรของบริษัทฯได้ (ไม่ว่าด้วย
ข้อมูลนั้นเอง หรือโดยประกอบกับข้อมูลอื่น) ซึ่งในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ เพศ อาชีพ วันเกิด สถานภาพการสมรส สัญชาติ 
ข้อมูลบัตรประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทางและการเข้าออกประเทศ ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูล
ใบขับข่ี หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี ข้อมูลในเฟสบุ๊ค เว็บไซส์คุ้กกี้ รูปภาพ ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน 
ทะเบียนรถ เป็นต้น 
 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ข้อมูลใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน สัญญา 
ใบอนุญาตทำงาน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รหัสพนักงาน เงินเดือน 
ค่าตอบแทน โบนัส ตำแหน่ง สวัสดิการ ภาษีอากร รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย เป้าหมายการ
ทำงาน ผลการประเมินงาน การเข้ารับการฝึกอบรม บันทึกการลาและการขาดงาน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความประพฤติและการกระทำผิดกฎหมายและ/หรือวินัยการทำงาน ข้อมูลและสาเหตุการพ้นสภาพ



 
 

การเป็นพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลการสื่อสารและการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และอีเมล เป็นต้น 
 
2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่
กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา 
หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) หรือข้อมูลอ่ืนใดในทำนองเดียวกันที่กฎหมาย
กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ต่อเม่ือได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน 
หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต 
 
 

กรณีบริษัทฯ ได้รับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน หรือบริษัทฯ นำข้อมูลของท่านออกจากบัตร
ประจำตัวประชาชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตนในการสมัครงาน การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน การร้องขอ และ/หรือการทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ ข้อมูลที่ได้รับจะมีข้อมูล
ศาสนาด้วย ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) บริษัทฯ ไม่มี
นโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวจากท่าน ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจาก
ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ จะกำหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบัติและเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต 
 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม 
บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่บริษัทฯ จะแจ้งให้
ทราบในลำดับถัดไป ทั้งนี้ได้จำแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ 
จัดเก็บไว้ ดังนี้ 
 
3.1 สำหรับผู้สมัครงาน  

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน / ข้อมลู
เกี่ยวกับการทำงาน 

เช่น คำนำหน้า ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น เพศ รูปถ่าย น้ำหนัก ส่วนสูง วันเดือนปีเกิด อาย ุ
สัญชาติ เลขท่ีประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น อีเมล 



 
 

หมายเลขโทรศัพท์ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ประวตัิการศึกษา 
ประวัติการทำงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
เช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
หรือตามที่กฎหมายอนญุาต 

ข้อมูลอื่นๆ 

เช่น ประวัติส่วนตัว (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวตัิการเรยีนรู้ ทักษะ
ความสามารถ ใบอนุญาตต่างๆ ขอ้มูลจากการทดสอบหรือสมัภาษณ์ บันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิด (CCTV) บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในเอกสารการสมัครงาน 

 
 

3.2 สำหรับพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน 

เช่น คำนำหน้า ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น เพศ รูปถ่าย น้ำหนัก ส่วนสูง วันเดือนปีเกิด อาย ุ
สัญชาติ เลขท่ีประจำตัวประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีประกนัสังคม เลขท่ี
ใบอนุญาตขับข่ี เลขประจำตัวผู้เสยีภาษี เลขท่ีบญัชีธนาคาร เลขทะเบียนรถยนต์ ทีอ่ยู่
ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานภาพการสมรส 
สถานภาพทางทหาร ประวัติการศกึษา ประวัติการทำงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

เช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ข้อมลูจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า 
(Face Recognition) โดยได้รบัความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมาย
อนุญาต 

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน 

เช่น รหัสพนักงาน ตำแหน่งงาน สงักัด สถานภาพการเป็นพนักงาน วันท่ีเริ่มงาน วันท่ีสิ้น
สภาพการเป็นพนักงาน อายุงาน ผลการปฏิบตัิงาน ค่าจ้างและผลตอบแทน ประวัติการ
มาทำงาน การทำงานล่วงเวลา สถติิการลา การฝึกอบรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเบิก
ใช้สวัสดิการ เหตผุลการลาออก การประเมินผลการทดลองงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การปรับตำแหน่งงาน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเปลีย่นตำแหน่งงาน การ
ลงโทษ 



 
 

ข้อมูลอื่นๆ 

เช่น ประวัติส่วนตัว (Resume/Curriculum Vitae (CV) ) ประวัตกิารเรยีนรู้ ทักษะ
ความสามารถ ใบอนุญาตต่างๆ ขอ้มูลจากการทดสอบหรือสมัภาษณ์ ข้อมูลการสื่อสาร
ผ่านโซเชียลมเีดียต่างๆ ข้อมูลทางการเงิน ความคิดเห็น ตำแหน่งท่ีตัง้ หมายเลขประจำ
เครื่อง บันทึกเสียง บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น และข้อมูลอื่นใดที่ถอืว่าเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลตามกฎหมาย 

ข้อมูลบุคคลที่สาม 

เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลอ้างอิงหรือบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผูร้ับ
ผลประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อันไดแ้ก ่ช่ือ นามสกุล 
ความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมลูอื่นๆ เท่าที่จำเป็น 

 
4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
หมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้สมัครงาน และ/หรือบุคลากรของบริษัทฯได้ (ไม่ว่าด้วย
ข้อมูลนั้นเอง หรือโดยประกอบกับข้อมูลอื่น) ซึ่งในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 
 

4.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง 
จากกระบวนการสรรหาและรับสมัครงาน การกรอกข้อมูลในใบสมัครงานเอกสารแนบประกอบการ
พิจารณาและคัดเลือกเข้าทำงาน การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูลและการปรับปรุง
ข้อมูลของท่านจากการจ้างงานหรือกระบวนการต่างๆ ในช่วงเวลาที่ท่านเป็นพนักงานหรือบุคลากร
ของบริษัทฯ 
 
4.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน 
บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอ่ืน เช่น ตัวแทนจัดหางาน เว็บไซต์สมัครงาน ข้อมูล
จากบุคคลอ้างอิงหรือผู้ให้การรับรอง ข้อมูลจากการตรวจสอบประวัติส่วนตัวอ่ืนๆ ข้อมูลระบบการนำ
ทาง ระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นตามแต่กรณีท่ีกฎหมายอนุญาต 
 
4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม 
บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลบุคคลที่สามท่ีมีความเก่ียวข้องกับท่านโดยท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ เช่น 
คู่สมรส บุตร บิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผู้รับผลประโยชน์ บุคคล
อ้างอิงหรืออดีตนายจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ใช้ข้อมูลเพื่อจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับท่าน หรือ 



 
 

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือเพ่ืออ้างอิงข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับท่าน โปรดแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลฉบับนี้แก่บุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อให้รับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
ฯ และขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวหากจำเป็น เว้นเสียแต่ว่ามีข้อกำหนดทางกฎหมายอ่ืนตาม
กฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้กับบริษัทฯ โดยไม่ต้องขอความยินยอม 

 
5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้ฐานใน
การประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 

5.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) 
เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญาจ้างงาน หรือสัญญาอ่ืนใด หรือเพ่ือใช้ในการ
ดำเนินการตามคำขอ/ใบสมัครของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ตามแก่กรณี 
 
5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม 
กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ 
 
5.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) 
เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ โดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายได้อย่าง
สมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพ้ืนฐาน หรือสิทธิ ทางเสรีภาพของท่าน 
 
5.4 ความยินยอม (Consent) 
บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่าน กรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดให้ขอความยินยอม หรือบริษัทฯ ไม่มี
เหตุให้ใช้ฐานการประมวลผลข้างต้นเพ่ือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากท่านได้ 

 
วัตถุประสงค์สำหรับผู้สมัครงาน 
บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

วัตถุประสงค์ในการเนินการ รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมลู 



 
 

1. เพื่อกระบวนการสรรหา
บุคลากร 

เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูส้มัครงาน ประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่งงานท่ีบริษัทฯ ต้องการสรรหา 
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การรับสมคัร 
การทดสอบ การสัมภาษณ์ การประเมิน การคัดเลือก 
ตลอดจนการเสนอการจ้างงานใหก้ับท่าน 

• การปฏิบัติตามสญัญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

2. เพื่อตรวจสอบ ประวัติ 
และคณุสมบัติ ก่อนการ
จ้างงาน 

1) เพื่อตรวจสอบว่าท่ีท่านเคยมีประวัติการทำงานกับ
บริษัทฯ หรือเคยสมคัรงานกับบรษิัทฯ มาก่อนหรือไม ่
 
2) เพื่อประเมินความสามารถหรือคุณสมบัติของท่าน 
ภายใต้ ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเช่น คุณสมบัตดิ้าน
วิชาชีพ ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม รวมถึง
การสอบถามข้อมลู จากบุคคลอ้างอิงที่ท่านได้ให้ข้อมูล
ไว้กับบริษัทฯ 

• การปฏิบัติตามสญัญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
• ความยินยอม 

3. เพื่อการจัดการ ภายใน
องค์กรเกี่ยวกับ 
กระบวนการจา้งงาน 

เพื่อการจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจา้ง
งาน เช่น การส่งข้อมูลผูส้มัครหรือรายงานการ
สัมภาษณ์ให้กับผูม้ีอำนาจตดัสินใจคัดเลือกหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กระบวนการภายในเพื่อจดัทำ
สัญญาจ้าง การฝึกอบรม รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ที่
ต้องจัดเตรียมสำหรบัพนักงานใหม่ 

• การปฏิบัติตามสญัญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  

4. เพื่อพิจารณา ตำแหน่ง 
งานอ่ืนท่ี เหมาะสม ใน
อนาคต 

เพื่อเป็นประโยชน์กับท่าน หากท่านไม่ประสบ
ความสำเร็จ สำหรับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้ 
บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไว้เป็น
ระยะเวลา 2 ปี เพื่อพิจารณาและติดต่อท่านในกรณีที่มี
ตำแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับท่าน • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  

5. เพื่อรักษาความ 
ปลอดภัยภายใน บรเิวณ 
อาคารหรือ สถานท่ีของ
บริษัทฯ 

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือ
สถานท่ีของบริษัทฯ การแลกบตัรก่อนเข้าพ้ืนท่ี
สำนักงาน/สาขา รวมถึงการบันทึกภาพภายในพ้ืนท่ี
ของบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  

 



 
 

 
 
 

วัตถุประสงค์สำหรับพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 

วัตถุประสงค์ในการเนินการ รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมลู 

1.เพื่อดำเนินการตาม 
กระบวนการและขั้นตอน
ตามสญัญาจ้างงาน หรือ 
สัญญาอื่นใดอัน
เกี่ยวเนื่องกับ การว่าจ้าง
ระหว่างท่านกับบริษัทฯ 

1) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ 
ตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน เช่น การจัดทำทะเบียน
พนักงาน การจัดทำข้อมูลพนักงาน การจัดทำบัตร
พนักงาน การประเมินการทดลองงาน การปรับปรุง
ข้อมูลพนักงาน การบริหารจัดการวันหยุดพักผ่อน
ประจำปี การลางานประเภทต่างๆ การแจ้งตั้งครรภ ์การ
ขอหนังสือรับรอง การลาออก รวมถึงการดำเนินการตาม
แบบคำร้องขออื่นๆ ของท่าน 
 
2) เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ฝึกอบรม การพัฒนาทักษะความรูค้วามสามารถ การ
มอบหมายงาน การมอบอำนาจ การแต่งตั้ง การโยกย้าย 
การเปลีย่นแปลงตำแหน่งงาน การปรับโครงสร้างองค์กร 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การปรับระดับตำแหน่ง
งาน การปรับอัตราเงินเดือน การจ่ายโบนสั รวมถึงการ
สนับสนุนด้านเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและการ
วางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน 
 
3) เพื่อการตรวจสอบและพสิูจน์ตวัตนของท่าน เพื่อลง
เวลาทำงาน และ/หรือเพื่อเข้าพ้ืนที่ของบริษัทฯ เพื่อ
ปฏิบัติงาน เข้าประชุม อบรมสัมมนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมลู
จำลองลายนิ้วมือ และ/หรือ ข้อมลูการจดจำใบหน้า 
(Face Recognition) ของท่าน โดยได้รับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาต 

• การปฏิบัติตามสญัญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
• ความยินยอม 



 
 

2.เพื่อดำเนินการด้าน
ค่าตอบแทน สวัสดิการ
และ สิทธิประโยชน์ 

1) เพื่อดำเนินการด้านการจ่ายค่าจ้างหรือ ผลตอบแทน
อื่น เช่น การตรวจสอบเวลาเข้าออกงาน การทำงาน
ล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด การลาประเภทต่างๆ การ
ขาดงานหรือละทิ้งหน้าท่ี การจัดทำเงินเดือนและ
กระบวนการจา่ยเงินเดือน และผลตอบแทน 
 
2) เพื่อดำเนินการจัดใหม้ีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ 
ต่างๆ ให้กับท่าน เช่น การตรวจสขุภาพประจำปี ประกัน
สุขภาพพนักงานและครอบครัว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย เงินช่วยเหลอืสวัสดิการต่างๆ เช่น 
สมรส คลอดบุตร ครอบครัวหรือพนักงานเสียชีวิต • การปฏิบัติตามสญัญา  

3.เพื่อดำเนินการตาม 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

1) เพือ่ดำเนินการตามกฎหมายต่างๆ เช่น การจัดทำ
ทะเบียนลูกจา้ง การหักและชำระภาษี การหัก
ประกันสังคม การอายัดและนำส่งเงินเดือน โบนัส 
ค่าตอบแทนต่างๆ ตามคำสั่งหรือหมายหรือหนังสือแจ้ง
ให้อายัดและนำส่งเงินตามกฎหมาย เช่น การบังคับคด ี
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 
2) เพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ 
คณะกรรมการความปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
และดำเนินกิจกรรมตา่งๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
 
3) เพื่อดำเนินการพิจารณาเกีย่วกบัการลา หรือข้อมูล
ด้านการแพทย์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความไมส่มบรูณห์รือ
ทุพพลภาพ เพื่อคุ้มครองแรงงาน รวมถึงการใหค้วาม
ช่วยเหลือในกรณีท่านไดร้ับบาดเจบ็จากการทำงาน เพื่อ
สุขภาพและความปลอดภัย ในที่ทำงาน 

• การปฏิบัติตามสญัญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  

4. เพื่อดำเนินการ
สนับสนุน ข้อมลูและ
กระบวนการต่างๆ 
ภายในบริษัทฯ 

1) เพื่อการรายงาน วิเคราะห์ ทำสถิติ ในด้านการเงิน
และธุรกิจ เพื่อการบริหารจดัการ การวางแผน
งบประมาณ และการบรหิารด้านการบัญชี และการ
วางแผนทางธุรกิจ 

• การปฏิบัติตามสญัญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  



 
 

 
2) เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินการตามขั้นตอน 
หรือกระบวนการต่างๆ ภายในบรษิัทฯ ซึ่งอาจมีการ 
นำส่งข้อมูลของท่าน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
ข้อมูลเท่าท่ีจำเป็นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ
กระบวนการ 
 
3) เพื่อกำหนดสิทธิการใช้งานระบบต่างๆ และการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล สนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับท่าน 
 
4) เพื่อดำเนินการจัดการทรัพยส์ินของบริษัทฯ ที่ส่งมอบ
ให้กับพนกังาน เช่น บัตรเข้าอาคาร กุญแจ 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร/์Notebook รถยนต ์
 
5) เพื่อดำเนินการเรื่องการเดินทางหรือท่ีพัก ที่เกี่ยวกับ
การทำงาน การเบิกเงินช่วยเหลือการเดินทาง ไป
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี การเบิกคา่เดินทาง 
 
รวมถึงการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน 

5. เพื่อดำเนินการดา้น 
กิจกรรมต่างๆ สำหรับ
พนักงาน ทั้งภายใน และ 
ภายนอกองค์กร 

1) เพื่อการจัดกิจกรรมหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงการประกาศผล หรือ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจมีการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลเช่น ช่ือ-นามสกลุ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของ
ท่านจากการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ เผยแพร่เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 
 
2) เพื่อการจัดอบรม สัมมนา/ดูงาน รวมถึงการทำ
กิจกรรมนอกสถานท่ี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่าน 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่
จำเป็นให้กับผู้ให้บริการภายนอก เพื่อจัดเตรยีม รถ
โดยสาร อาหาร ที่พัก และสถานท่ีต่างๆ ให้กับท่าน 

• การปฏิบัติตามสญัญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  



 
 

 
3) เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ ทำแบบสอบถาม หรือ
สำรวจความคิดเห็นของท่าน และประเมินผลจากการ
ทดสอบหรือสำรวจดังกล่าว 

6. เพื่อการตรวจสอบ 
กำกับ ดูแล และบริหาร
ความเสีย่ง 

1) เพื่อการตรวจสอบการสื่อสารทีเ่กี่ยวกับการทำงาน 
บริษัทฯ จำเป็นและขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจตรา และ
ตรวจสอบการสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ ที่ได้ส่งโดยใช้
บัญชีเครือข่าย หรืออุปกรณ์ที่บริษทัฯ ได้ให้ไว้กับท่าน
เพื่อการปฏิบัติงาน เพื่อท่ีจะมั่นใจได้ว่าทรัพยากรด้าน
สารสนเทศของ บริษัทฯ ถูกใช้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
กฎหมาย และนโยบายของบริษัทฯ 
 
2) เพื่อการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของบริษัท 

• การปฏิบัติตามสญัญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  

7. เพื่อความปลอดภยั 
และ สอดคล้องกับ
นโยบาย เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของบริษัท 
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

1) ข้อมูลการใช้งาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ ระบบงาน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบ
โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอีเมล และ
ทรัพยากรด้านสารสนเทศของบรษิัทฯ 

• การปฏิบัติตามสญัญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  

8. เพื่อรักษาความ
ปลอดภัย ภายในบรเิวณ
อาคารหรือ สถานท่ีของ
บริษัทฯ 

1) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร 
สำนักงานหรือสถานท่ีของบริษัทฯ การแลกบัตรเพื่อเข้า
พื้นที่อาคารสำนักงาน/สาขา รวมถึงการบันทึกภาพ
ภายในพื้นที่ของบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  

9.เพื่อบริหารจดัการ
ข้อมูล สำหรับอดีต
พนักงาน 

1) เพื่อบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจและ
เก็บหลักฐานการตัดสินใจต่างๆ ในบทบาทหน้าท่ีของ
ท่าน และเพื่อรักษาความรู้ ให้คงอยู่กับธุรกิจหลังจากท่ี
ท่านได้ออกจากบริษัทฯ ไป 
 
2) บริษัทฯ อาจให้ท่านทำแบบสอบถามเพื่อให้เข้าใจว่า 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  



 
 

ทำไมท่านถึงไดต้ัดสินใจลาออกจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุงการ
ดำเนินการ และเก็บรักษาพนักงานของบริษัทฯ 
 
3) บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมลูของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 
ปี นับจากวันท่ีพ้นสภาพการเป็นพนักงาน หรือบุคลากร
ของ บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการพิสูจน์ตรวจสอบ
กรณี อาจเกดิข้อพิพาท ภายในอายุความตามที่กฎหมาย
กำหนด 

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือ
นำส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
 

6.1 ภายในบริษัท 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เฉพาะที่
เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่เท่าท่ีจำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านี้ของ
บริษัท จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ่ืนๆ เฉพาะที่เก่ียวข้อง โดยกำหนดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
• ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่าน ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารหรือ
ตัดสินใจเกี่ยวกับท่าน หรือเม่ือต้องเก่ียวข้องกับขั้นตอนทางด้านงานบุคคล 
• ฝ่ายหรือทีมสนับสนุนต่างๆ เช่น กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายบริหารสำนักงาน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 
6.2 ภายนอกบริษัท 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับองค์กรภายนอก ดังนี้ 
 

6.2.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น 
กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมบังคับคดี 



 
 

กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นใดที่อาศัย
อำนาจตามกฎหมาย 

 
6.2.2 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการสำหรับดำเนินการใดๆ เช่น การจัดทำ
เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารผู้ให้บริการสวัสดิการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ประกัน
สุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ฝึกอบรม การประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร จองการ
เดินทางและที่พัก อาคารสำนักงาน ผู้ตรวจสอบภายนอก ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งนี้เมื่อ
บริษัทฯ ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก บริษัทฯ จะต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นได้
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องโดย
มาตรการด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม 

 
6.2.3 องค์กรหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้กับองค์กรหรือ
บุคคลภายนอกท่ีมีการติดต่อสอบถามเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมต่างๆ 
ของท่าน เช่น การสมัครหรือใช้บริการด้านสินเชื่อ การสมัครงาน โดยบริษัทฯ จะเปิดเผย
ข้อมูลโดยการยืนยันเฉพาะสถานะภาพการเป็นพนักงาน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ท่านได้
เปิดเผยให้กับกับองค์กรหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวไว้เท่านั้น 

 
รวมถึงในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้รับหนังสือยินยอมของท่าน ให้เปิดเผยข้อมูล จากหน่วยงานภายนอก เช่น 
จากนายจ้างใหม่ของท่าน บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อรับรองสภาพการจ้างงานเดิม หรือ
การให้ข้อมูลของท่านกับสถาบันการศึกษาท่ีท่านเคยศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาหรือโครงการวิจัยคุณภาพบัณฑิต 

 
7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 

7.1 บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปยังบริษัทในเครือหรือในกลุ่ม หรือบุคคลอ่ืน
ในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งพนักงานเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำ
ตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของพนักงานหรือเพ่ือใช้ในการ
ดำเนินการตามคำขอของพนักงานก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 



 
 

ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อ
ดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 
 
7.2 บริษัทอาจเก็บข้อมูลของพนักงานบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ ที่ให้บริการโดยบุคคลอ่ืน 
และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูป
และรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 
แต่บริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้
บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 
 
7.3 ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงานจะได้รับการคุ้มครองและพนักงานสามารถใช้สิทธิที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงานได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของ
พนักงานอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการ
เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 

 
 
8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน เป็น
พนักงานหรือบุคลากรของบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องตาม
นโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรือ
อนุญาตไว้ เช่น 
 

8.1 ผู้สมัครงาน ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับ
จากวันที่ทราบผล เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานใด ๆ ในอนาคตที่อาจ
เหมาะสมกับท่าน 
 



 
 

8.2 พนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับ
จากวันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบ
กรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึง
ตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว 

 
9. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
 

9.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทและบริษัทได้นำ
มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางท่ีผิด การ
ดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การ
เข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงาน และบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคล 
 
9.2 บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

 
10. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
 
สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้กับ
บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขท่ีกฎหมายกำหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของบริษัทฯ 
 

10.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมี
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เว้น



 
 

แต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้การเพิกถอนความ
ยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อท่าน โปรดศึกษาหรือสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 
เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 
 
10.2 สิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลฯ 
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวให้กับท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ
ยินยอมไว้กับบริษัทฯได้ หากท่านเป็นพนักงานปัจจุบันของบริษัทฯ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบของบริษัทฯ 
 
10.3 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ
อ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนที่สามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมี
สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค 
 
10.4 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล 
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น ทำข้ึนเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ โดยไม่
เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถแสดง
เหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยัน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมายตามแต่กรณี 
 
10.5 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบตุัวตนได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเม่ือท่านได้ใช้สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านการ



 
 

ประมวลผลข้อมูล 
 
10.6 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว ในกรณีท่ีบริษัทฯ อยู่
ระหว่างการตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิแก้ไขหรือขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
หรือกรณีที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน 
 
10.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากท่านเป็นพนักงานหรือบุคลากรปัจจุบันของบริษัทฯ ท่านสามารถ
ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามข้ันตอนดำเนินการของบริษัทฯ 
 
10.8 สิทธิร้องเรียน 
ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
การใช้สิทธิของท่านตามข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง และมีบางกรณีท่ีมีเหตุจำเป็น
ที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น บริษัทฯ จำเป็นต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือการใช้สิทธินั้นๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
หรือบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดย
บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ 

 
ข้อควรระวัง 
หากเป็นกรณีกิจกรรมที่บริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของท่านตามฐาน
สัญญา หรือฐานประโยชน์อันชอบธรรม หรือฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน
ตาม 10.4 และ 10.5 ได้ 
 
กรณีการประมวลผลด้วยฐานความยินยอมที่เก่ียวกับสัญญา และกรณีการเก็บและใช้ข้อมูลอ่อนไหวเพ่ือการ



 
 

ปฎิบัติตามสัญญา หากพนักงานได้ใช้สิทธิตามข้อ 10.1 , 10.4 และ 10.5 บริษัทจะไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาได ้ซึ่งอาจมีผลทำให้สัญญากับพนักงานต้องสิ้นสุดลง และ/หรือไม่สามารถจัดสรรสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการบางประเภทให้แก่พนักงานได้ 
 
กรณีท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถส่งคำร้องขอเข้ามาท่ี 
email: dpo@trvrubber.co.th  เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคำร้องขอ 
ตรวจสอบและตอบกลับคำร้องขอของท่านภายในระยะเวลา 30 วัน 
 
11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการใดๆ ในอนาคตที่มีผลทำให้ การให้
ความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้จะต้องเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ แก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยการประกาศ
ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ https://trvrubber.co.th/privacy_policy  และในกรณีที่มีความ
จำเป็นบริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำหนังสือยินยอมข้ึนใหม่ เพ่ือขอความยินยอมจากท่าน 

 
 
12. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
  บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 40, 88/8-9 ซอย เอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน  กทม. 10150 
Email Address: dpo@trvrubber.co.th  
โทรศัพท์ : 02-451-1562  แฟกซ์ : 02-451-1563 
 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
  บริษัท ท.ีอาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
  เลขที่ 40, 88/8-9 ซอย เอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน  กทม. 10150 
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  Email Address: dpo@trvrubber.co.th  
โทรศัพท์ : 02-451-1562  แฟกซ์ : 02-451-1563 

 
นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 
2565 เป็นต้นไป 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนน
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-141-6993, 02-142-1033 
อีเมล : pdpc@mdes.go.th  
 
13. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้
ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์
ของ บริษัทฯ www.trvrubber.co.th  

14. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นผู้มี
อำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น 
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