
ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice)

สำหรับผูสมัคร

บริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด (“บริษัท”) เคารพและใหความสำคัญในสิทธิความเปนสวนตัวเก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคลของผูสมัครงาน ผูสมัครเขาฝกงาน (“ทาน หรือ ผูสมัคร”) และมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวน

บุคคลของทาน ท่ีอยูภายใตความดูแลของบริษัท และมุงม่ันท่ีจะจัดการขอมูลดังกลาว ดวยวิธีการท่ีม่ันคงปลอดภัยและนาเช่ือถือ ใน

การน้ี บริษัทจึงไดจัดทำประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice) สำหรับผูสมัครฉบับน้ี (“ประกาศ”) เพ่ืออธิบายถึงวิธีการ

ปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคล และขอมูลสวนบุคคลออนไหว และช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช การเปดเผย และวัตถุ

ประสงคท่ีบริษัทไดประมวลผลขอมูลสวนบุคคล พรอมแจงสิทธิตาง ๆ ของทาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

ขอ 1 คำนิยาม

“ผูสมัคร” หมายถึง ผูสมัครงาน ผูสมัครเขาฝกงาน ไมวาดวยวิธีการย่ืนสมัครงานผานชองทางใดก็ตาม

เชน การสมัครดวยตัวผูสมัครเอง (Walk-in) ผานไปรษณีย ผานอีเมล ผานเว็บไซตของบริษัท

หรือบุคคลท่ีสาม ผานส่ือโซเชียลมีเดีย และไมวาการสมัครงานน้ันจะดำเนินการโดยผูสมัครเอง

หรือเปนการรับสมัครงานภายในบริษัท หรือผานการแนะนำของบุคคล หนวยงาน และ/หรือ

สถาบันการศึกษา หรือท่ีผานการดำเนินการของผูใหบริการจัดหางาน

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซ่ึงทำใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรงหรือ

ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ

“ขอมูลสวนบุคคลออนไหว” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับเช้ือชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือใน

ลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ

ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบตอเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศ

กำหนด

ขอ 2. ประเภทขอมูลสวนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลของทานซ่ึงอาจไดแกขอมูลดังตอไปน้ี โดยอาจแตกตางกัน แลวแตกรณี และลักษณะของ

กิจกรรมท่ีบริษัทจำเปนตองประมวลผลขอมูลของทาน

(1) ขอมูลสวนตัว เชน ช่ือ นามสกุล วันเดือนปเกิด รูปถาย สัญชาติ สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร

(2) ขอมูลการติดตอ เชน ท่ีอยูอาศัย หมายเลขโทรศัพท อีเมล ขอมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media Account)

(3) ขอมูลเก่ียวกับการศึกษา การฝกอบรม เชน ประวัติการศึกษา (เชน ช่ือสถาบัน คณะ สาขาวิชา และปท่ีจบ

เปนตน) ผลการศึกษา ผลการทดสอบ ประวัติการฝกอบรม หรือฝกงาน ใบรับรองคุณสมบัติตาง ๆ ท่ีระบุในใบ

สมัครและการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของทาน เชน คุณสมบัติดานวิชาชีพ ความสามารถทางดาน

ภาษา และความสามารถอ่ืน ๆ



(4) ขอมูลเก่ียวกับการทำงานกอนหนา เชน ประวัติการทำงาน ประสบการณการทำงาน ซ่ึงรวมถึงตำแหนง เงินเดือน

ผลการประเมินการทำงาน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเล้ียงชีพ

(5) ขอมูลเก่ียวกับการสมัครงาน เชน ประวัติสวนตัว ประวัติการทำงาน จดหมายสมัครงาน ขอมูลตามเอกสารท่ีทาน

สงมอบใหแกบริษัท เชน ขอมูลท่ีปรากฏใน Resume Curriculum Vitae (CV) เงินเดือนท่ีคาดหวัง ขอมูลการ

สัมภาษณงาน วีดีโอการแนะนำตัว ขอมูลท่ีทานแจงแกบริษัทในระหวางการสัมภาษณงาน หลักฐานหรือหนังสือ

อางอิงตาง ๆ และขอมูลท่ีปรากฏในแบบประเมินผลการสัมภาษณ ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนตอการสรรหาและคัดเลือก

เชน ผลการประเมิน ความรูและประสบการณ คุณลักษณะสวนบุคคล การทำงานกับผูอ่ืน และเอกสารใบรับรองท่ี

ประกอบการพิจารณา เปนตน

(6) ขอมูลท่ีใชประกอบเปนหลักฐานในการสมัครงานหรือทำนิติกรรม เชน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบเปล่ียนช่ือ

นามสกุล สำเนาทะเบียนบาน สำเนาใบสำคัญการเกณฑทหาร สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร แบบข้ึนทะเบียนผูประกัน

ตน หนังสือยินยอมใหตรวจสอบประวัติบุคคล หนังสือค้ำประกันการทำงาน หนังสือรับรองหรือเอกสารท่ีมีช่ือผู

ค้ำประกันการทำงาน

(7) ขอมูลบุคคลภายนอกท่ีทานใหไว หรือขอมูลท่ีบริษัทไดจากบุคคลภายนอก เชน ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนซ่ึงทาน

รับรองตอบริษัทวา ทานไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาวใหเปดเผยขอมูลแกบริษัท รวมถึงยินยอมใหบริษัท

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคคลน้ัน เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี ไดแก ช่ือ นามสกุล อาชีพ

สถานท่ีทำงาน และหมายเลขโทรศัพทของคูสมรส บุตร บิดา มารดา หรือบุคคลในครอบครัวท่ีบริษัทสามารถติดตอ

ในกรณีฉุกเฉิน หรือบุคคลท่ีทานอางอิงเพ่ือการตรวจสอบและรับรองการทำงาน และ/หรือผูค้ำประกันการทำงาน

รวมถึงขอมูลท่ีบุคคลภายนอกใหไว เก่ียวกับ รายละเอียด พฤติกรรม เก่ียวกับผูสมัคร

ขอ 3. ประเภทขอมูลสวนบุคคลออนไหว

บริษัทไมมีความประสงคใหบริษัทจัดเก็บ รวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลออนไหวของทาน แตหากขอมูลดังกลาว

ปรากฏอยูบนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบาน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีทานไดสมัครใจเปดเผยไวตอบริษัท เชน เช้ือชาติ หรือ

ขอมูลศาสนา และทานไดทำการสงมอบขอมูลใด ๆ ซ่ึงปรากฏขอมูลท่ีมีลักษณะเชนวาน้ีใหแกบริษัทไมวาจะเปนการสงมอบขอมูล

ในลักษณะเปนเอกสาร หรือส่ืออ่ืนใด บริษัทแนะนำใหทานเปนผูปกปดขอมูลออนไหวเหลาน้ี ดวยตัวทานเอง โดยวิธีการขีดฆา

ขอมูลสวนบุคคลออนไหว อยางไรก็ตามหากทานมิไดปกปดขอมูลดวยตัวทานเอง บริษัทถือวาทานไดอนุญาตโดยชัดแจงใหบริษัททำ

การปกปดขอมูลเหลาน้ีใหแกทาน และใหถือวาขอมูลท่ีทานสงมอบมาน้ี ซ่ึงบริษัทไดจัดการปกปดขอมูลออนไหวใหแกทานแลวเปน

เอกสารท่ีสมบูรณ ใชบังคับไดตามกฎหมายทุกประการ และใหบริษัทสามารถนำไปประมวลผลไดภายใตพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท้ังน้ี หากเปนกรณีท่ีบริษัทไมสามารถจัดการปกปดขอมูลออนไหวแกทานไดเน่ืองดวยปญหาเชิง

เทคนิค หรือปญหาอ่ืนใด บริษัทจะทำการจัดเก็บขอมูลออนไหวน้ีเพ่ือเปนสวนหน่ึงของเอกสารยืนยันตัวตนของทานเทาน้ัน

ขอ 4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมและรับขอมูลสวนบุคคลของทานผานชองทางตาง ๆ ดังน้ี

4.1 ขอมูลสวนบุคคลท่ีทานใหไวกับบริษัทโดยตรง

บริษัทเก็บรวบรวมและรับขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยไดรับจากทานโดยตรง ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบเอกสาร

หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรืออาจใหทานกรอกขอมูลลงในเอกสารท่ีบริษัทจัดเตรียมไว หรือกรอกขอมูลลงในแพลตฟอรมออน



ไลนท่ีทางบริษัทไดกำหนด หรือการ walk-in สมัครงาน หรือสมัครฝกงาน หรือการสมัครท่ีบูธสมัครงาน Job Fair Roadshow

หรือการสมัครงานผานเว็บไซตของบริษัท รวมถึง กรณีท่ีทานเขาสัมภาษณงาน เขาทำสัญญากับบริษัท และสงมอบเอกสารตาง ๆ

ซ่ึงมีขอมูลสวนบุคคลของทานปรากฏอยูมาใหกับบริษัท

4.2 ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวมจากทานโดยอัตโนมัติ

บริษัท อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานโดยอัตโนมัติผานชองทางตาง ๆ เชน การใชคุกก้ี (Cookies)

หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดดู นโยบายการใชคุกก้ี

4.3 ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทไดรับมาจากบุคคลภายนอก

บริษัทอาจไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานมาจากบุคคลท่ีสาม และ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเปนผูควบคุมขอมูล หรือผู

ประมวลผลขอมูล โดยบริษัทเช่ือโดยสุจริตวาบุคคลเหลาน้ัน เปนผูมีสิทธิประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และมีสิทธิเปดเผยใหแก

บริษัทได ซ่ึงอาจรวมถึงแตไมจำกัดเพียงการไดรับขอมูลมาจากชองทาง ดังน้ี

1) ส่ือสังคมออนไลน แหลงขอมูลโซเชียลมีเดีย หรือแหลงขอมูลสาธารณะอ่ืน แพลตฟอรมออนไลนของ

บุคคลท่ีสาม เว็บไซตสมัครงาน เชน Jobs DB, Jobs Thai ฯลฯ

2) บริษัทจัดหางาน หนวยงานของรัฐ สถานศึกษา รวมถึงบุคคลใด ๆ ท่ีดำเนินการในนามของหนวยงาน

เหลาน้ัน

3) ขอมูลท่ีไดจากการโตตอบทางโทรศัพท และขอมูลท่ีไดจาก หรือเก่ียวของกับกระบวนการรับสมัคร

ขอ 5. วัตถุประสงคและฐานการประมวลผลขอมูล

5.1 บริษัทประมวลผลขอมูลของผูสมัครภายใตวัตถุประสงคเพ่ือการดำเนินการใดท่ีเก่ียวกับการพิจารณารับเขาทำ

งาน/ฝกงาน ซ่ึงบริษัทจำเปนตองไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานอยางถูกตอง ครบถวน ท้ังน้ี หากทานไมประสงคท่ีจะใหขอมูลสวน

บุคคลดังกลาวแกบริษัท อาจทำใหบริษัทไมสามารถคัดเลือก หรือพิจารณาเขาทำสัญญากับทานได ในกรณีดังกลาวบริษัทอาจมีค

วามจำเปนตองปฏิเสธการเขาทำสัญญากับทาน แตในกรณีท่ีบริษัทขอความยินยอมจากทาน ทานสามารถเลือกใหความยินยอมหรือ

ไมก็ได โดยไมสงผลตอการพิจารณาคุณสมบัติของทาน แตการท่ีทานไมใหความยินยอมอาจสงผลใหบริษัท หรือบริษัทในกลุมไม

สามารถติดตอผูสมัครงาน เก่ียวกับการเสนอตำแหนงงานท่ีเหมาะสมกับผูสมัครงานในอนาคตไดเทาน้ัน

5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานในลักษณะ และ/หรือเพ่ือวัตถุประสงคท่ีไม

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกำหนด บริษัทจะจัดใหมีประกาศเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ิมเติม และ/หรือแจงไปยัง

ทานเพ่ืออธิบายการประมวลผลขอมูลในลักษณะดังกลาว โดยทานควรอานประกาศเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของรวมกับประกาศฉบับน้ี และ/

หรือหนังสือดังกลาว (แลวแตกรณี)

5.3 บริษัทประมวลผลขอมูลโดยอาจอาศัยหรืออาง (1) ฐานความยินยอมเพ่ือประมวลผลขอมูลของทาน (2) ฐาน

การปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเร่ิมตนทำสัญญา หรือการเขาทำสัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญากับทาน (3) ฐานการปฏิบัติ

หนาท่ีตามกฎหมายของบริษัท (4) ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก (5) ฐานการปองกันหรือ

ระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (6) ฐานประโยชนสาธารณะสำหรับการดำเนินภารกิจเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน



บุคคลกำหนด แลวแตกรณี ซ่ึงในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะประมวลผลขอมูลของทานโดยแยกตามกิจกรรมท่ีบริษัทดำเนินการภาย

ใตฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังท่ีระบุตามตารางน้ี

ลำดับ วัตถุประสงค ฐานการประมวลผล

1 การรับสมัคร การสัมภาษณงาน การคัดเลือกผูสมัคร การคัดกรองประวัติ ตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูสมัคร ตามเกณฑของบริษัท และการยืนยันตัวบุคคล การติดตอ เพ่ือ

ดำเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสมัครงาน หรือสมัครฝกงาน

การปฏิบัติตามสัญญา/เพ่ือ

ประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

2 การคนหาผูสมัครงานท่ีเปดเผยขอมูลผานส่ือสังคมออนไลน แหลงขอมูลสาธารณะอ่ืน

เว็บไซตสมัครงาน แพลตฟอรมออนไลนของบุคคลท่ีสาม และติดตอทานเก่ียวกับ

ตำแหนงงานท่ีทานสมัคร หรืออาจสนใจสมัคร

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

3 การตรวจสอบประวัติการศึกษา หรือประวัติการทำงานยอนหลังจากแหลงขอมูลอ่ืน

การวิเคราะหขอมูล การบันทึกวีดีโอการแนะนำตัว การประเมินและใหคะแนนผูสมัคร

เพ่ือการตัดสินใจจาง

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

4 การตรวจรางกายกอนเขาฝกงาน การเขาทำสัญญาจาง การปฏิบัติตามสัญญา/

เพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย

5 การติดตอผูสมัครงาน ในการแจงขาวสาร หรือเสนอตำแหนงงานอ่ืนท่ีเหมาะสม ความยินยอม

6 การเปดเผยขอมูลในใบสมัครงานใหกับบริษัทในเครือพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครงาน

กอนเรียกสัมภาษณ

ความยินยอม

7 การตรวจสอบประวัติสวนบุคคล ประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร

สำนักงานตำรวจแหงชาติ หนวยงานท่ีเก่ียวของ (เฉพาะบางตำแหนงท่ีบริษัทกำหนด)

ความยินยอม

8 การตรวจสอบรายช่ือบุคคลลมละลาย ตรวจสอบขอมูลเครดิต ประวัติทางการเงิน การ

ประเมินความเส่ียงบุคคลดานการฟอกเงิน (เฉพาะบางตำแหนงท่ีบริษัทกำหนด)

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

9 การเปดเผยขอมูลประวัติการฝกงาน ผลการฝกงาน ระยะเวลาการฝกงาน ใหแกสถาบัน

การศึกษา หรือหนวยงานอ่ืน ในกรณี สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนเปนผูสงผู

สมัครเขาฝกงานกับบริษัท

การปฏิบัติตามสัญญา/เพ่ือ

ประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

10 เพ่ือปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทาน หรือบุคคลอ่ืน เชน

การติดตอในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดตอ การบันทึกอุณหภูมิ และประวัติการ

เดินทางของทาน

ปองกันหรือระงับอันตราย

ตอชีวิต รายกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล/เพ่ือ

ประโยชนโดยชอบดวย



กฎหมาย/การปฏิบัติตาม

กฎหมาย

11 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ท้ังใน และตางประเทศท่ีใชบังคับ และ

เพ่ือปฏิบัติตามคำส่ังของเจาพนักงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย เชน การปฏิบัติตาม

หมายเรียก คำส่ังศาล คำส่ังของหนวยงานรัฐ หนวยงานท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแลบริษัท หรือ

พนักงานเจาหนาท่ีผูมีอำนาจ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอ 6. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

6.1 บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนดและตามกฎหมายใหแกบุคคลและ

หนวยงาน ดังตอไปน้ี

(1) ผูบริหารและพนักงานเทาท่ีเก่ียวของ และตามความจำเปน

(2) ผูใหบริการและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัท มอบหมายหรือวาจางใหทำหนาท่ีบริหารจัดการหรือ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหแกบริษัท ในการใหบริการตาง ๆ รวมถึงผูท่ีทำหนาท่ีในนามบริษัท หรือรวม

กับบริษัท เพ่ือดำเนินวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี และมีความจำเปนตองไดรับ

ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกขอมูล การบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคล หรือบริการอ่ืนใดท่ีอาจเปนประโยชนตอทาน หรือเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท ซ่ึงมีความจำเปนอยางสมเหตุสมผลท่ีตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือทำใหบรรลุตามวัตถุ

ประสงคทางธุรกิจของบริษัท

(3) บุคคลหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีทานใหความยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือหนวย

งานน้ัน ๆ

6.2 บริษัทจะกำหนดใหผูท่ีไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของทานอยางเหมาะสม และประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลดังกลาวเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน และจะดำเนินการเพ่ือปองกันไมใหมีการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ

โดยมิชอบ รวมถึงจะดำเนินการภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนดในประกาศฉบับน้ี หรือวัตถุประสงคอ่ืนท่ีกฎหมายกำหนดใหกระทำได

เทาน้ัน โดยในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดวาตองไดรับความยินยอมจากทาน บริษัทจะขอความยินยอมจากทานกอน

ขอ 7. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ

บริษัทอาจเก็บขอมูลของทานบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร หรือคลาวดท่ีใหบริการโดยบุคคลอ่ืน และอาจใชโปรแกรมหรือ

แอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการใหบริการซอฟทแวรสำเร็จรูปและรูปแบบของการใหบริการแพลตฟอรมสำเร็จรูปใน

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน แตบริษัทจะไมอนุญาตใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลได และจะ

กำหนดใหบุคคลอ่ืนเหลาน้ันตองมีมาตรการคุมครองความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม



ในกรณีท่ีบริษัท สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศ บริษัท จะดำเนินการเพ่ือทำใหแนใจวาประเทศ

ปลายทาง องคการระหวางประเทศ หรือผูรับขอมูลในตางประเทศน้ันมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอหรือเพ่ือ

ทำใหแนใจวาการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลกำหนด โดยในบางกรณี บริษัท อาจขอความยินยอมของทานสำหรับการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตาง

ประเทศดังกลาว

ขอ 8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล

8.1 บริษัทจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีมีความจำเปน เพ่ือวัตถุประสงคของการประมวลผล ตามท่ีระบุในประกาศ

ฉบับน้ี แบงไดดังน้ี

1) บริษัทจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครเขาฝกงาน โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 (สอง) ป นับถัดจากปทานสมัคร

เขาฝกงานกับบริษัท

2) บริษัทจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครงาน โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 (สอง) ป นับถัดจากปท่ีทานสมัครงาน

กับบริษัท

3) กรณีท่ีบริษัทใชขอมูลสวนบุคคลของทานโดยขอความยินยอมจากทาน บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมี

กำหนดระยะเวลา 2 (สอง) ป นับถัดจากปท่ีทานใหความยินยอม

4) ในกรณีมีการขอใชสิทธิตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะเก็บหลักฐานประวัติการใชสิทธิตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลไว 1 (หน่ึง) เดือน นับถัดจากเดือนท่ีบริษัทพิจารณาคำขอของทานแลวเสร็จ

8.2 กรณีอ่ืน ๆ บริษัทอาจจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานไวตราบเทาท่ีจำเปนตามสมควรเพ่ือปฏิบัติตามหนาท่ีของ

บริษัท และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในประกาศน้ี กรณีท่ีไมสามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลได

ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลไวตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เชน อายุความตาม

กฎหมายท่ัวไปสูงสุด 10 ป) ท้ังน้ี หากมีการดำเนินการทางศาล ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกจัดเก็บไวจนกวาจะส้ินสุดการ

ดำเนินการดังกลาว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดำเนินการท่ีจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค จากน้ันขอมูลของทานจะถูกลบหรือ

เก็บตามท่ีกฎหมายอนุญาต

8.3 เม่ือพนระยะเวลาท่ีกำหนดแลว บริษัทจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเปนขอมูล

ท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลกำหนด เพ่ือใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลบางอยางไว

นานกวาท่ีระบุขางตน หากจำเปนท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเปนการปฏิบัติตามคำส่ังของเจาพนักงาน หรือหนวยงานของรัฐ

ท่ีมีอำนาจผูเก่ียวของ และเพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย

ขอ 9. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

บริษัทเคารพสิทธิสวนบุคคลของทาน และเปดโอกาสใหทานสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือวิธีการท่ีบริษัทใชติดตอทาน

โดยบริษัทจะปฏิบัติตามท่ีทานไดรองขอ เพ่ือชวยใหเกิดความโปรงใส และเพ่ือคุณภาพของขอมูล และความถูกตองของขอมูล ทาน

มีสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยทานสามารถสงคำขอใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรผานชองทางท่ีบริษัท

กำหนดในการดำเนินการตามสิทธิ ดังตอไปน้ี



(1) สิทธิขอถอนความยินยอม: หากทานไดใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน (ไมวาจะ

เปนความยินยอมท่ีทานใหไวกอนวันท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากน้ัน) ทานมีสิทธิท่ีจะ

ถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานอยูกับบริษัท

ท้ังน้ี บริษัทขอแจงใหทานทราบวา การเพิกถอนความยินยอมไมสงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ี

ทานไดใหความยินยอมไวแลวโดยชอบ เวนแตมีขอจำกัดสิทธิน้ันโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพ ไมสามารถถอนความ

ยินยอมได หรือมีสัญญาระหวางทานกับบริษัทท่ีใหประโยชนแกทานอยู หรืออาจสงผลใหบริษัทไมสามารถดำเนิน

การเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคบางสวนหรือท้ังหมดตามท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีได

(2) สิทธิขอเขาถึงขอมูล: ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีอยูในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให

บริษัททำสำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทเปดเผยวาบริษัทไดขอมูลสวนบุคคลของทานมาได

อยางไร เวนแตกรณีท่ีบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมาย หรือคำส่ังของศาล หรือกรณีท่ีคำขอของทาน

จะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

(3) สิทธิขอถายโอนขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีท่ีบริษัทไดจัดทำขอมูลสวนบุคคลน้ัน

อยูในรูปแบบใหสามารถอานหรือใชงานไดดวยเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถใชหรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังมีสิทธิขอใหบริษัทสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดัง

กลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ี

บริษัทสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแตไมสามารถ

ดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค

ท้ังน้ี ขอมูลสวนบุคคลของทานขางตนตองเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมแกบริษัท หรือเปนขอมูล

สวนบุคคลท่ีบริษัทจำเปนตองประมวลผล เพ่ือใหทานสามารถใชบริการของบริษัทไดตามความประสงคซ่ึงทานเปน

คูสัญญาอยูกับบริษัท หรือเพ่ือใชในการดำเนินการตามคำขอของทานกอนใชบริการ หรือเปนขอมูลสวนบุคคลอ่ืน

ตามท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

(4) สิทธิขอคัดคาน: ทานมีสิทธิขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได หากประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทานทำข้ึนเพ่ือการดำเนินงานท่ีจำเปนภายใตประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท หรือ

ของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยไมเกินขอบเขตท่ีทานสามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล หรือเพ่ือดำเนินการ

ตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน หรือเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร

หรือสถิติ

หากทานย่ืนคัดคาน บริษัทจะยังคงดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะท่ีบริษัทสามารถ

แสดงเหตุผลตามกฎหมายไดวามีความสำคัญย่ิงกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทาน หรือเปนไปเพ่ือการยืนยันสิทธิตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสูในการฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี

(5) สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล: ทานมีสิทธิขอลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวน

บุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนของทานได หากทานเช่ือวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกประมวลผลโดยไม

ชอบดวยกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือเห็นวาบริษัทหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของใน

ประกาศฉบับน้ี หรือเม่ือบริษัทเห็นวาสามารถปฏิบัติตามท่ีทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิขอคัดคาน

ตามท่ีแจงไวขางตนแลว



(6) สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลช่ัวคราวในกรณีท่ีบริษัทอยูระหวาง

ตรวจสอบตามคำรองขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคล หรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอ่ืนใด ท่ีบริษัทหมด

ความจำเปนและตองลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแตทานขอใหบริษัทระงับการ

ใชขอมูลสวนบุคคลแทน

(7) สิทธิขอใหแกไขขอมูล: ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอให

เกิดความเขาใจผิด ท้ังน้ี หากทานประสงคจะขอแกไขขอมูลเก่ียวกับภาพ บริษัทจะทำการแกไขเฉพาะรายการขอมูล

ท่ีเก่ียวกับภาพของทานเพ่ือใหถูกตอง ตามความจำเปนของบริษัทท่ีชอบดวยกฎหมายและในกรณีท่ีการดำเนินการ

ตามคำขอกอใหเกิดคาใชจายบริษัทอาจเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากทาน

(8) สิทธิรองเรียน: ทานมีสิทธิรองเรียนตอบริษัทผาน แบบฟอรมรองเรียนการประมวลผลขอมูล หรือผูมีอำนาจตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ หากทานเช่ือวาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เปนการกระทำในลักษณะท่ีฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ขอ 10. วิธีการใชสิทธิของเจาของขอมูล

10.1 การรองขอใด ๆ เพ่ือการใชสิทธิของทานจะตองกระทำเปนลายลักษณอักษรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึง

บริษัทไดจัดใหมีข้ึนในเว็บไซตของบริษัท หรือกรอกขอมูลผานแบบฟอรมคำขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือในกรณีทาน

ประสงคใชสิทธิถอนความยินยอมสามารถกรอกขอมูลผานแบบฟอรมคำขอถอนความยินยอม

ท้ังน้ี บริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล และไมเกินระยะ

เวลา 30 วัน นับแตไดรับคำรอง อยางไรก็ดี บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทาน ในกรณีท่ีมีขอยกเวนตามกฎหมาย หรือบริษัทจะไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาได หรือมีผลกระทบกับการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา หรือเปนการปฏิเสธตามคำส่ังศาล หรือหาก

บริษัทดำเนินการตามคำขอของทานจะสงผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน โดยบริษัทจะ

ดำเนินการบันทึกการปฏิเสธคำรองขอพรอมดวยเหตุผลไว ท้ังน้ี หากปรากฏอยางชัดเจนวาคำรองขอของทานเปนคำรองขอท่ีไม

สมเหตุสมผล หรือคำรองขอฟุมเฟอยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเก่ียวกับการดำเนินการตามท่ีทานรองขอในอัตรา

ท่ีบริษัทกำหนด

10.2 บริษัทจะพยายามอยางเต็มท่ีตามความสามารถของระบบงานท่ีเก่ียวของเพ่ืออำนวยความสะดวกและดำเนิน

การตามคำรองขอของทาน เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงวา การดำเนินการตามคำรองขอน้ันเส่ียงตอการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

ผูใชงานรายอ่ืน หรือเปนการขัดตอกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีท่ีเปนการพนวิสัยในทางปฏิบัติตาม

คำรองขอ เน่ืองมาจากเหตุทางเทคนิค

10.3 ในบางสถานการณบริษัทอาจขอใหทานพิสูจนตัวตนของทานกอนการใชสิทธิเพ่ือความปลอดภัยของทานเอง

โดยบางคร้ังอาจเกิดขอจำกัดในการขอใชสิทธิของทานบางประการ ซ่ึงบริษัทจะทำการช้ีแจงใหทานทราบหากไมสามารถปฏิบัติตาม

คำรองขอใชสิทธิของทานได

10.4 หากเปนกรณีกิจกรรมท่ีบริษัททำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามฐานการปฏิบัติตามสัญญา หรือ

ฐานเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือฐานการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใชสิทธิของทานในกรณีท่ี

ทานใชสิทธิโตแยง หรือขอระงับการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน และขอใหดำเนินการลบ หรือทำลายขอมูลสวน



บุคคลท่ีเก่ียวกับทานได รวมถึงบริษัทอาจปฏิเสธท่ีจะดำเนินการตามคำรองขอของทาน หากบริษัท มีความจำเปนท่ีจะตองเก็บ

ขอมูลตอไป

10.5 บริษัทจำเปนตองแจงใหทราบวา การขอใชสิทธิของทานบางประการ อาจเกิดขอจำกัด ในกรณีท่ีขอมูลสวน

บุคคลน้ันเปนขอมูลท่ีจำเปนอยางย่ิงตอบริษัทในการปฏิบัติตามหนาท่ีตามกฎหมาย และการรักษาความปลอดภัยของบริษัทและ

บริเวณรอบขาง ทรัพยสินของบริษัท ความปลอดภัยในบริเวณกิจกรรม ความปลอดภัยของตัวทานเอง

ขอ 11. มาตรการการรักษาความปลอดภัย

บริษัทกำหนดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย การ

เขาถึง การใช การเปล่ียนแปลง การแกไข หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีอำนาจหรือโดยขัดตอกฎหมาย ซ่ึงสอดคลองกับ

นโยบายและวิธีปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทและนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)

ขอ 12. ขอมูลท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก

หากทานใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ เชน คูสมรส บุตร บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว ผูรับผล

ประโยชน บุคคลท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอางอิง และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงทานรับรองวาทานมีอำนาจท่ีจะให

ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาว และมีหนาท่ีใหบุคคลดังกลาวอนุญาตใหบริษัทใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตามประกาศฉบับน้ี

ได อีกท้ัง ทานตองรับผิดชอบในการแจงใหบุคคลดังกลาวทราบ และขอรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาวท่ีเก่ียวของ

ขอ 13. ชองทางการติดตอ

บริษัทไดมอบหมายให บริษัท เลิรน คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) เปนผูประสานงานเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของบริษัท ในกรณีท่ีเจาของขอมูลมีขอสงสัยใด ๆ หรือตองการใชสิทธิตามท่ีกำหนดไวในประกาศฉบับน้ี หรือสอบถาม

เพ่ิมเติม ผานชองทาง ดังน้ี

เร่ืองเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล : ติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล: (Data Protection Officer)

อีเมล : DPO@Learn.co.th

ท่ีอยู : 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร ช้ัน 14 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

เร่ืองเก่ียวกับการสมัครงาน    : ติดตอฝายบุคคล

อีเมล : career@learn.co.th

ท่ีอยู : 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร ช้ัน 14 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท : 02-114-6956



ขอ 14. การแกไขเปล่ียนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข ทบทวน และปรับปรุงประกาศความเปนสวนตัวท่ีจะมีผลบังคับใช ณ เวลาท่ีไดเผยแพร

ตอไปโดยมิตองแจงใหทานทราบลวงหนา ท้ังน้ี เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังน้ัน บริษัทจึงขอแนะนำ

ใหทานอานประกาศความเปนสวนตัวทุกคร้ังท่ีเย่ียมชม หรือใชบริการจากบริษัท หรือเว็บไซตของบริษัท

ประกาศ ณ วันท่ี 27 เมษายน 2565


