
ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice)

สำหรับพนักงาน

บริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด (“บริษัท”) เคารพและใหความสำคัญในสิทธิความเปนสวนตัวเก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคลของพนักงาน และผูฝกงาน (“ทาน”) และมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน ท่ี

อยูภายใตความดูแลของบริษัท และมุงม่ันท่ีจะจัดการขอมูลดังกลาว ดวยวิธีการท่ีม่ันคงปลอดภัยและนาเช่ือถือ ในการน้ี บริษัท

จึงไดจัดทำประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice) สำหรับพนักงานฉบับน้ี (“ประกาศ”) เพ่ืออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตอ

ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลสวนบุคคลออนไหว และช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช การเปดเผย และวัตถุ

ประสงคท่ีบริษัทไดประมวลผลขอมูลสวนบุคคล พรอมแจงสิทธิตางๆ ของทาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

ขอ 1. คำนิยาม

“พนักงาน” หมายถึง ผูสมัครงานท่ีเปนผูไดรับการคัดเลือกใหเขาทำสัญญาจางงานกับบริษัท เพ่ือทำ

งานใหแกบริษัทในฐานะพนักงานประจำ พนักงานอัตราจาง พนักงานช่ัวคราว พนักงานท่ี

อยูภายใตการจางงานของผูใหบริการจัดหางาน (Outsource) และพนักงาน (Freelance)

ท่ีเขามาทำงานใหกับบริษัท แลวแตกรณี

“ผูฝกงาน” หมายถึง ผูสมัครเขาฝกงาน และนักศึกษาฝกงานท่ีไดรับคัดเลือกและประสงคจะเขา

ฝกงานกับบริษัทในระหวางกำลังศึกษา

“บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทในกลุม บริษัท เลิรน คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ตามรายช่ือท่ีปรากฏ

บนเว็บไซต www.learn.co.th ท่ีมีขอตกลงรวมกัน หรือท่ีทานยินยอมใหประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคล

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซ่ึงทำใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรง

หรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ

“ขอมูลสวนบุคคลออนไหว” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับเช้ือชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือ

ในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความ

พิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบ

ตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลประกาศกำหนด

ขอ 2. ประเภทขอมูลสวนบุคล

บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลของทานซ่ึงอาจไดแกขอมูลดังตอไปน้ี โดยอาจแตกตางกัน แลวแตกรณี และลักษณะของ

กิจกรรมท่ีบริษัทจำเปนตองประมวลผลขอมูลของทาน

(1) ขอมูลสวนตัว เชน ช่ือ นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด อายุ เพศ น้ำหนัก สวนสูง หมายเลขบัตรประจำตัว

ประชาชน รูปถาย ลายมือช่ือ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร



(2) ขอมูลการติดตอ เชน ท่ีอยูอาศัย หมายเลขโทรศัพท อีเมล ไอดีผูใชสำหรับไลนแอปพลิเคชัน (Line ID)

ขอมูลในเฟซบุกท่ีต้ังคาเปนสาธารณะ อินสตราแกรม และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน

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

การศึกษา ผลการทดสอบ ประวัติการฝกอบรม หรือฝกงาน ใบรับรองคุณสมบัติตาง ๆ ท่ีระบุในใบสมัคร

ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของทาน คุณสมบัติดานวิชาชีพ ความ

สามารถทางดานภาษา และความสามารถอ่ืน ๆ

(4) ขอมูลเก่ียวกับการทำงานกอนหนา เชน ประวัติการทำงาน ประสบการณการทำงาน ซ่ึงรวมถึงตำแหนง

เงินเดือน ผลการประเมินการทำงาน

(5) ขอมูลเก่ียวกับการสมัครงาน เชน ประวัติสวนตัว ประวัติการทำงาน จดหมายสมัครงาน ขอมูลตาม

เอกสารท่ีทานสงมอบใหแกบริษัท เชน ขอมูลท่ีปรากฏใน Resume Curriculum Vitae (CV) เงินเดือนท่ี

คาดหวัง ขอมูลการสัมภาษณงาน วีดีโอการแนะนำตัว ขอมูลท่ีทานแจงแกบริษัทในระหวางการสัมภาษณ

งาน หลักฐานหรือหนังสืออางอิงตาง ๆ และขอมูลท่ีปรากฏในแบบประเมินผลการสัมภาษณ ขอมูลอ่ืน ๆ

ท่ีจำเปนตอการสรรหาและคัดเลือก เชน ผลการประเมิน ความรูและประสบการณ คุณลักษณะสวนบุคคล

การทำงานกับผูอ่ืน และเอกสารใบรับรองท่ีประกอบการพิจารณา เปนตน

(6) ขอมูลท่ีใชประกอบเปนหลักฐานในการสมัครงานหรือทำนิติกรรม เชน สำเนาบัตรประชาชน สำเนา

หนังสือเดินทาง สำเนาใบเปล่ียนช่ือนามสกุล สำเนาทะเบียนบาน สำเนาใบสำคัญการเกณฑทหาร สำเนา

สมุดบัญชีธนาคาร ใบอนุญาตทำงาน ใบขับข่ี สมุดทะเบียนรถยนต และส่ิงท่ีสามารถระบุตัวตนอ่ืน เชน ใบ

อนุญาตผูสอบบัญชี และใบอนุญาตทนายความ ใบอนุญาตอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตำแหนงงานของทาน แบบระบุ

นามผูรับผลประโยชน แบบข้ึนทะเบียนผูประกันตน หนังสือยินยอมใหสอบประวัติบุคคล รายงานผลการ

ตรวจสอบประวัติบุคคล หนังสือค้ำประกันการทำงานและเอกสารท่ีมีช่ือผูค้ำประกันการทำงาน

(7) ขอมูลในระหวางปฏิบัติงาน เชน รหัสพนักงาน ตำแหนง แผนก สังกัด การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พฤติกรรมในการทำงาน ผลงานและ/หรือรางวัลท่ีไดรับ ขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา การ

ดูแลสิทธิประโยชนสวัสดิการ ขอมูลการฝกอบรม ขอมูลการลงโทษทางวินัย ขอมูลท่ีปรากฏในหนังสือโอน

ยายบุคลากร สัญญายืมตัวบุคลากร ขอมูลการเขารวมกิจกรรมกับบริษัท เปาหมายการทำงาน ขอมูล

เก่ียวกับความประพฤติการหรือวินัยการทำงาน ใบลาออกจาก และเหตุผลท่ีลาออก สาเหตุการพนสภาพ

การเปนพนักงาน

(8) ขอมูลเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เชน การบันทึกการใชระบบตาง ๆ ของบริษัท ขอมูลเก่ียวกับการ

เขาออกสถานท่ีทำงาน ขอมูลเก่ียวกับการแจงอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในท่ีทำงาน ขอมูลเก่ียวกับการ

เดินทางเพ่ือการปฏิบัติงาน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกับหนาท่ีการงาน

(9) ขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนและคาตอบแทน เชน เงินเดือน คาจาง ผลตอบแทน โบนัส รายละเอียดเก่ียว

กับคาบำเหน็จ สวัสดิการ เลขบัญชีธนาคาร หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ขอมูลของผูรับผลประโยชน

ขอมูลเก่ียวกับการประกันสังคม ขอมูลเก่ียวกับกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ขอมูลดานภาษีอากร และการหัก

ลดหยอนภาษี ขอมูลสิทธิประโยชนเก่ียวกับสุขภาพ และ/หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ขอมูลสวนบุคคลท่ี

ปรากฏในใบรับรองแพทย รายงานสุขภาพประจำป แบบแจงการลาคลอด แบบการเรียก

คาสินไหมทดแทน (สำหรับการประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต)



(10) ขอมูลเก่ียวกับสถิติทางทะเบียน เชน วันท่ีเร่ิมงาน วันครบกำหนดทดลองงาน วันและเวลาท่ีเขาทำงาน

จำนวนช่ัวโมงท่ีทำงาน จำนวนช่ัวโมงท่ีทำงานลวงเวลา วันหยุดพักผอนประจำป วันลา แบบแจงการลา

รายละเอียดการลา รวมถึงสาเหตุการลา

(11) ขอมูลท่ีไดจากการทำแบบทดสอบตาง ๆ เชน นิสัย พฤติกรรม ทัศนะคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความ

เปนผูนำ ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ่ืน ความฉลาดทางอารมณ ความมีวินัย หรือลักษณะอ่ืน ๆ

ซ่ึงอาจไดมาจากการสังเกต และวิเคราะหของบริษัทในระหวางท่ีทานเขารวมกิจกรรมกับบริษัท หรือ

บริษัทในเครือ

(12) ขอมูลดานเทคนิค เชน ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) หมายเลขประจำเคร่ืองคอมพิวเตอร (IP

Address) และขอมูลท่ีบริษัท ไดเก็บรวบรวมผานคุกก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน รวม

ถึงขอมูลการส่ือสาร และการใชอุปกรณคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และอีเมล อุปกรณส่ือสารของบริษัทใน

ระหวางปฏิบัติงาน

(13) ขอมูลอ่ืนๆ เชน เสียง ภาพน่ิง และ/หรือภาพเคล่ือนไหว ท่ีไดจากกลองวงจรปด รวมถึง ขอมูลอ่ืนใดท่ีได

จากการเขารวมกิจกรรมหรือแคมเปญตาง ๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทในเครือจัดข้ึน

(14) ขอมูลบุคคลภายนอกท่ีทานใหไว หรือขอมูลท่ีบริษัทไดจากบุคคลภายนอก เชน ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนซ่ึง

ทานรับรองตอบริษัทวา ทานไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาวใหเปดเผยขอมูลแกบริษัท รวมถึง

ยินยอมใหบริษัท ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคคลน้ัน เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีระบุในประกาศฉบับ

น้ี ไดแก ช่ือ นามสกุล อาชีพ สถานท่ีทำงาน และหมายเลขโทรศัพทของคูสมรส บุตร บิดา มารดา หรือ

บุคคลในครอบครัวท่ีบริษัทสามารถติดตอในกรณีฉุกเฉิน หรือบุคคลท่ีทานอางอิงเพ่ือการตรวจสอบและ

รับรองการทำงาน และ/หรือผูค้ำประกันการทำงาน รวมถึงขอมูลท่ีบุคคลภายนอกใหไว เก่ียวกับ ราย

ละเอียด พฤติกรรม เก่ียวกับพนักงานหรือผูฝกงาน

(15) ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนท่ีไดรับความยินยอมในระหวางปฏิบัติงาน เชน ขอมูลท่ีทานไดใหความยินยอมไว

แกบริษัทในระหวางการปฏิบัติงาน หรือระหวางท่ีทานเขารวมกิจกรรมกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ขอ 3. ประเภทขอมูลสวนบุคคลออนไหว

3.1 ในกรณีท่ีจำเปนบริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลออนไหวของทาน โดยไดรับความยินยอมโดยชัดแจง

จากทาน ตามแบบฟอรมการขอความยอนยอมสำหรับการประมวลผลขอมูลออนไหว ซ่ึงบริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุด

ในการจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอ เพ่ือปกปองคุมครองขอมูลสวนบุคคลออนไหวของทาน ท้ังน้ี บริษัทจะ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลออนไหวดังกลาว เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีกฎหมายกำหนดไว และตามวัตถุประสงคท่ีบริษัทแจงไว

ในกรณีดังตอไปน้ี

1) ขอมูลสุขภาพ เชน ความพิการ โรคประจำตัว ตาบอดสี ผลการตรวจรางกาย หมูโลหิต ใบรับรอง

แพทย ประวัติการรักษาพยาบาล เพ่ือการคุมครองแรงงาน การประกันสังคม สวัสดิการเก่ียวกับ

การรักษาพยาบาลของพนักงานตามสิทธิของพนักงาน การประเมินความสามารถในการทำงาน

รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

2) ขอมูลชีวภาพ (biometric data) เชน ขอมูลจำลองลายน้ิวมือ ภาพจำลองใบหนา เพ่ือบันทึกการ

เขา-ออกสถานท่ีทำงาน หรือสถานท่ีของบริษัท หรือเพ่ือใชในการระบุและยืนยันตัวตนของทาน

การรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีทำงาน การปองกันอาชญากรรม



3) ขอมูลเก่ียวกับประวัติอาชญากรรม ซ่ึงจะเก็บจากการเอกสารท่ีทานนำมาแสดง หรือหรือทาน

ยินยอมใหตรวจสอบจากหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน

การปฏิบัติงาน เฉพาะบางตำแหนงท่ีบริษัทกำหนด

4) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา เพ่ือประกอบการจัดใหมีส่ิงอำนวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการท่ี

เหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงเพ่ือใชในการบริหารจัดการดานการดูแลพนักงานอยางเทาเทียม

และเปนธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน

5) ขอมูลสวนบุคคลออนไหวอ่ืน ๆ ตามวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมาย เชน เพ่ือปองกันหรือ

ระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีท่ีทานไมสามารถใหความยินยอมได

และเพ่ือเปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะดวยความยินยอมโดยชัดแจงของทาน เพ่ือใชสิทธิเรียก

รองตามกฎหมาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคเก่ียวกับการคุมครองแรงงาน การประกันสังคม และ

สวัสดิการของพนักงาน

3.2 หากทานไมมีความประสงคใหบริษัทจัดเก็บ รวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลออนไหวของทาน ทาน

สามารถปฏิเสธการประมวลผลไดในการกรอกแบบฟอรมการขอความยินยอมในคร้ังน้ันๆ หรือแจงถอนความยินยอมใน

ภายหลังไดตลอดเวลาโดยติดตอ ไดท่ีฝายทรัพยากรบุคคล หรือนองใจดีผานชองทาง Workplace

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีทานไมประสงคใหประมวลผลขอมูลสวนบุคคลออนไหว ตามท่ีระบุในขอ 3.1 แตขอมูลสวน

บุคคลออนไหวดังกลาวปรากฏอยูบนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบาน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีทานไดสมัครใจเปดเผยไวตอ

บริษัท เชน เช้ือชาติ ขอมูลหมูโลหิต หรือขอมูลศาสนา และทานไดทำการสงมอบขอมูลใด ๆ ซ่ึงปรากฏขอมูลท่ีมีลักษณะเชนวา

น้ีใหแกบริษัทไมวาจะเปนการสงมอบขอมูลในลักษณะเปนเอกสาร หรือส่ืออ่ืนใด บริษัทแนะนำใหทานเปนผูปกปดขอมูล

ออนไหวเหลาน้ี ดวยตัวทานเอง โดยวิธีการขีดฆาขอมูลสวนบุคคลออนไหว อยางไรก็ตาม หากทานมิไดปกปดขอมูลดวยตัวทาน

เอง บริษัทถือวาทานไดอนุญาตโดยชัดแจงใหบริษัททำการปกปดขอมูลเหลาน้ีใหแกทาน และใหถือวาขอมูลท่ีทานสงมอบมาน้ี

ซ่ึงบริษัทไดจัดการปกปดขอมูลออนไหวใหแกทานแลวเปนเอกสารท่ีสมบูรณ ใชบังคับไดตามกฎหมายทุกประการ และใหบริษัท

สามารถนำไปประมวลผลไดภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท้ังน้ี หากเปนกรณีท่ีบริษัทไมสามารถ

จัดการปกปดขอมูลออนไหวแกทานไดเน่ืองดวยปญหาเชิงเทคนิค หรือปญหาอ่ืนใด บริษัทจะทำการจัดเก็บขอมูลออนไหวน้ีเพ่ือ

เปนสวนหน่ึงของเอกสารยืนยันตัวตนของทานเทาน้ัน

ขอ 4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล

โดยท่ัวไปบริษัทเก็บรวบรวมและรับขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยไดรับจากทานโดยตรง ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบเอกสาร

หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรืออาจใหทานกรอกขอมูลลงในเอกสารท่ีบริษัทจัดเตรียมไว หรือกรอกขอมูลลงในแพลตฟอรมออน

ไลนท่ีทางบริษัทไดกำหนด อยางไรก็ตาม ดวยลักษณะของกิจกรรมบางประเภท อาจมีกรณีท่ีบริษัทจำเปนตองประมวลผล

ขอมูลของทานบางประการ ซ่ึงอาจเปนขอมูลท่ีบริษัทไดรับจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชจากทาน โดยมีรายละเอียดชองทางการไดรับ

ขอมูล ดังน้ี

4.1 ขอมูลสวนบุคคลท่ีทานใหไวกับบริษัทโดยตรง

ทานอาจใหขอมูลสวนบุคคลแกบริษัท โดยตรง เชน เม่ือทานย่ืนใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัคร

งานใหแกบริษัท ขอมูลในระหวางการปฏิบัติงาน ขอมูลเม่ือทานระบุ หรือต้ังคาสาธารณะผานส่ือโซเชียล หรือในเว็บไซตท่ีใชใน



การปฏิบัติงาน เชน Workplace google รวมถึงขอมูลท่ีไดจากการเขาทำสัญญากับบริษัท และขอมูลท่ีไดจากการสงมอบ

เอกสารตาง ๆ ซ่ึงมีขอมูลสวนบุคคลของทานปรากฏอยูมาใหกับบริษัท เปนตน

4.2 ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวมจากทานโดยอัตโนมัติ

บริษัท อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานโดยอัตโนมัติผานชองทางตาง ๆ เชน การใชคุกก้ี (Cookies)

หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดดู นโยบายการใชคุกก้ี

4.3 ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทไดรับมาจากบุคคลภายนอก

ในกรณีท่ีบริษัทไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานมาจากบุคคลท่ีสาม และ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเปนผูควบคุม หรือ

ประมวลผลขอมูล โดยบริษัทเช่ือโดยสุจริตวาบุคคลเหลาน้ัน เปนผูมีสิทธิประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และมีสิทธิเปดเผยใหแก

บริษัทได ซ่ึงไดแก ขอมูลท่ีไดจากการโตตอบทางโทรศัพท และขอมูลท่ีไดจากแบบฟอรม เอกสารตาง ๆ เกิดข้ึนในระหวาง

ปฏิบัติงานกับบริษัท เปนตน

ขอ 5. วัตถุประสงคและฐานการประมวลผล

5.1 บริษัทประมวลผลขอมูลของพนักงานภายใตวัตถุประสงคเพ่ือการดำเนินการตามสัญญาจางแรงงาน สัญญา

อ่ืนใดท่ีทานเปนคูสัญญากับบริษัท ซ่ึงบริษัทจำเปนตองไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานอยางถูกตอง ครบถวน ท้ังน้ี หากทานไม

ประสงคท่ีจะใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกบริษัท อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทำใหบริษัท ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี

หรือไมสามารถใหสิทธิภายใตสัญญาท่ีไดเขาทำกับทาน หรือไมสามารถเขาทำสัญญากับทานได (แลวแตกรณี) ในกรณีดังกลาว

บริษัทอาจมีความจำเปนตองปฏิเสธการเขาทำสัญญากับทาน หรือการใหสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวน

5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานในลักษณะ และ/หรือเพ่ือวัตถุประสงคท่ีไม

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกำหนด บริษัทจะจัดใหมีประกาศเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ิมเติม และ/หรือแจงไปยัง

ทานเพ่ืออธิบายการประมวลผลขอมูลในลักษณะดังกลาว โดยทานควรอานประกาศเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของรวมกับประกาศฉบับน้ี

และ/หรือหนังสือดังกลาว (แลวแตกรณี)

5.3 บริษัทประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยอาจอาศัยหรืออาง (1) ฐานความยินยอม เพ่ือประมวลผลขอมูลของ

ทาน (2) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเร่ิมตนทำสัญญา หรือการเขาทำสัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญากับทาน (3)

ฐานการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของบริษัท (4) ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก (5)

ฐานการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (6) ฐานประโยชนสาธารณะสำหรับการ

ดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายวาดวย

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด แลวแตกรณี โดยบริษัทจะประมวลผลขอมูลของทานโดยแยกตามกิจกรรมท่ีบริษัทดำเนิน

การภายใตฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังท่ีระบุตามตารางน้ี

ลำดับ วัตถุประสงค ฐานการประมวลผล

1 การดำเนินการตามคำขอของทานในการสมัครงานกับบริษัท เชน การคัดเลือก การจัดทำสัญญา

การดำเนินการตามกระบวนการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา การ

จายคาตอบแทน การใหสิทธิประโยชนตาง ๆ

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย



2 การข้ึนทะเบียนพนักงาน การจัดเตรียมบัตรพนักงาน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอร โทรศัพท

มือถือ อีเมล username & password สำหรับการเขาระบบตาง ๆ ท่ีจำเปน และอ่ืนๆ เพ่ือเตรียม

ความพรอมสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือผูฝกงาน

การปฏิบัติตามสัญญา

3 การจัดทำหรือตออายุวีซา ใบอนุญาตทำงาน การขอตอใบอนุญาตท่ีเก่ียวกับการทำงานของ

พนักงาน การเก็บขอมูลใบอนุญาต และขอมูลการเพิกถอนใบอนุญาต (เฉพาะตำแหนงซ่ึงมี

กฎหมายกำหนดใหตองไดรับใบอนุญาต) และการปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน

การปฏิบัติตามสัญญา/

การปฏิบัติตามกฎหมาย

4 การเก็บบันทึกขอมูลเก่ียวโรคประจำตัว ผลการตรวจสุขภาพ โรคติดตอ และการตรวจสุขภาพกอน

การทำงาน และตรวจสุขภาพประจำป ตามระเบียบบริษัท หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด เพ่ือการ

คุมครองแรงงาน การประเมินความสามารถในการทำงาน รวมถึงและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ของขาพเจาใหกับโรงพยาบาลคูสัญญา รับผลการตรวจจากโรงพยาบาลคูสัญญา เพ่ือจัดทำ

ทะเบียน การประกันสังคม สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานตามสิทธิของ

พนักงาน และเพ่ือการบริหารจัดการดานประกันชีวิต และประกันภัยกลุม ตามระเบียบบริษัท

การปฏิบัติตามสัญญา/

ความยินยอม

5 การเก็บขอมูลความพิการ เพ่ือการคุมครองแรงงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ การปฏิบัติตามสัญญา

ความยินยอม/การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย

6 การเก็บขอมูลชีวภาพ (Biometrics) ของพนักงาน เชน ขอมูลจำลองลายน้ิวมือ ภาพจำลองใบหนา

เพ่ือบันทึกการเขา-ออกสถานท่ีทำงาน หรือสถานท่ีของบริษัท ระบุและยืนยันตัวตนของทาน การ

รักษาความปลอดภัยในสถานท่ีทำงาน  การปองกันอาชญากรรม

ความยินยอม

7 การเก็บขอมูลประวัติอาชญากรรม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ความยินยอม

8 การเก็บขอมูลเก่ียวกับศาสนา เพ่ือประกอบการจัดใหมีส่ิงอำนวยความสะดวก กิจกรรม และ

สวัสดิการท่ีเหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงเพ่ือใชในการบริหารจัดการดานการดูแลพนักงานอยาง

เทาเทียมและเปนธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน

ความยินยอม

9 การบริหารจัดการเร่ืองเงินเดือน คาตอบแทน คาจาง โบนัส คาลวงเวลา คาท่ีพัก คาเดินทาง รวม

ถึงผลประโยชนตาง ๆ ใหกับพนักงาน

การปฏิบัติตามสัญญา /

การปฏิบัติตามกฎหมาย

10 การบริหารจัดการเร่ืองกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเล้ียงชีพ กองทุนเงินทดแทน การ

บริหารจัดการดานภาษีอากรของพนักงาน เชน ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย เอกสารท่ีเก่ียวของกับการ

ลดหยอนภาษี

การปฏิบัติตามสัญญา /

การปฏิบัติตามกฎหมาย

11 การบริหารจัดการดานการปองกัน มาตรการบรรเทาอุบัติเหตุและอุบัติภัย การรายงานการใช

บริการหองพยาบาล การตรวจสอบดูแลความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยของบุคคล

และทรัพยสินของบริษัทฯ

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

12 การนำสงโรงพยาบาล กรณีเหตุฉุกเฉินหรืออันตรายตอชีวิต รางกาย พนักงาน ปองกันหรือระงับอันตราย

ตอชีวิต รางกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล



13 การกอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือ

การยกข้ึนตอสูซ่ึงสิทธิเรียกรองของบริษัทฯ ในข้ันตอนตาง ๆ ตามกฎหมาย

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

14 การสงขอมูลพนักงานใหผูใหบริการภายนอก เพ่ือทำการสำรวจและวิเคราะหขอมูลดานคา

ตอบแทน จัดทำเงินเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประวัติ การทดสอบ

คุณสมบัติและความสามารถของพนักงาน

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

15 การประกาศวันเกิด และการแสดงความยินดีเก่ียวกับการมีบุตร รวมถึงการแสดงความอาลัยเก่ียว

กับการสูญเสียบุคคลในครอบครัวของพนักงาน

เพ่ือประ โยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย/ความ

ยินยอม

16 การบริหารจัดการดานกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจางงานของพนักงานตลอดระยะเวลาการทำงาน

เชน การนำขอมูลพนักงานไปใชอางอิง (Reference) ตามสัญญาระหวางบริษัท กับ คูคา ลูกคา

ของบริษัท

การปฏิบัติตามสัญญา/เพ่ือ

ประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

17 การถายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว การถายภาพพิธีการ ภาพรวมบรรยากาศ การจัดงานเล้ียงวันเกิด

งานเล้ียงปใหม งานสังสรรค งานประชุม อบรม สัมมนา การจัดงานทองเท่ียวประจำป กิจกรรม

ตาง  ๆ ท่ีจัดข้ึน

การปฏิบัติตามสัญญา /

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

18 การบริหารจัดการดานวันหยุด วันลา การขาดงาน และรายละเอียดการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติตามสัญญา

19 การบริหารจัดการดานส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ ซ่ึงมีพนักงานเปนพรีเซ็นเตอร หรือปรากฎเปน

สวนใดสวนหน่ึงของส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธของบริษัท

การปฏิบัติตามสัญญา/

ความยินยอม

20 การตอบแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และท่ีเกิดข้ึนใน

ระหวางการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติตามสัญญา /

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

21 ประกาศรายช่ือพนักงาน ขอมูลการติดตอ การประกาศพนักงาน

ใหม และการประกาศกรณีพนสภาพ ประกาศบุคคลท่ีเปนพนักงานดีเดน หรือไดรับการคัดเลือก

เปนพนักงานดีเดนหรือไดรับรางวัล ประกาศครบอายุการทำงาน(การเกษียณ) ประกาศเก่ียวกับ

การเล่ือนตำแหนง และการยายหนวยงานของพนักงาน

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

22 การอายัดเงินเดือน หรือคาตอบแทนอ่ืนใดตามหมาย หรือคำส่ังของกรมบังคับคดี หรือคำส่ังของ

เจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย

23 ประวัติและผลการเขารับการอบรม การทดสอบ ผลการประเมิน และการสอบวัดความรู ทัศนคติ

และการวัดผลในดานตาง ๆ สำหรับพนักงาน รวมถึงการกำหนดเปาหมายในการทำงาน รวมถึง

การวิเคราะหลักษณะของทาน เชน นิสัย พฤติกรรม ทัศนะคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเปนผู

นำ ในระหวางท่ีทานเขารวมกิจกรรมกับบริษัทหรือบริษัทในเครือ

การปฏิบัติตามสัญญา /

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

24 การบันทึก ผลการประเมินของพนักงานจาก เพ่ือนรวมงาน นายจาง ลูกจาง รวมถึงการบันทึกผล

การทำงาน ประวัติทางการเงิน ประวัติทางคดี เพ่ือพิจารณาปรับตำแหนง ปรับเงินเดือน และ

พิจารณาเร่ืองการจายคาตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส

การปฏิบัติตามสัญญา/

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย



25 การตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท

และขอบังคับการทำงานของบริษัท การพิจารณาและลงโทษทางวินัย การดำเนินการใดๆ เพ่ือ

ดำเนินคดี หรือดำเนินมาตรการใดๆ เพ่ือใชสิทธิตามสัญญาและตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามสัญญา /

การปฏิบัติตามกฎหมาย

26 การสงรายงานขอมูลเก่ียวกับการทุจริตของพนักงานใหแกหนวยงานกำกับดูแล และหนวยงานท่ีมี

อำนาจตามท่ีกฎหมายกำหนด เชน ตำรวจ คปภ. ปปง. กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ เปนตน

การปฏิบัติตามกฎหมาย

27 การบริหารจัดการการลาออก การเกษียณอายุ การเลิกจางพนักงาน เพ่ือการเปดเผยขอมูลใหแก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมสรรพากร ธนาคาร สำนักงานประกันสังคม สนง.ตรวจคนเขาเมือง

กองงานคนตางดาว เปนตน

การปฏิบัติตามสัญญา /

การปฏิบัติตามกฎหมาย

28 เพ่ือปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทาน หรือบุคคลอ่ืน เชน การติดตอ

ในกรณีฉุกเฉิน ผลการตรวจและมาตรการปองกันและการควบคุมโรคติดตอ การบันทึกอุณหภูมิ

และประวัติการเดินทางของทาน

ปองกันหรือระงับอันตราย

ตอชีวิต รายกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล/เพ่ือ

ประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย/การปฏิบัติตาม

กฎหมาย

ขอ 6. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

6.1 บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนดและตามกฎหมายใหแกบุคคล

และหนวยงาน ดังตอไปน้ี

1) บริษัทในเครือ ท้ังน้ี ใหหมายความรวมถึงผูบริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจาง และ/หรือบุคลากรภายใน

ของบริษัทดังกลาวเทาท่ีเก่ียวของ และตามความจำเปนเพ่ือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน

2) ผูใหบริการเก่ียวกับกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร การจางงาน การรับจางทำเงินเดือน การจาย

เงินเดือน การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ

แพลตฟอรม เว็บไซตของบุคคลท่ีสาม บริษัทประกันชีวิต โรงพยาบาลคูสัญญา รวมถึงผูพัฒนาระบบ

สารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดใหมีข้ึน และบุคคลอ่ืนท่ีจำเปน เพ่ือใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจ และให

บริการแกพนักงาน รวมถึงมีความจำเปนอยางสมเหตุสมผลท่ีตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือ

ทำใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางธุรกิจของบริษัท

3) บริษัทในเครือ คูคา ผูวาจาง ท่ีปรึกษา ลูกคาของบริษัท บุคคลท่ีบริษัทเขาประมูลงานหรือเสนอขายสินคา

หรือใหบริการ รวมท้ังบุคคลภายนอกท่ีมีความจำเปนอยางสมเหตุสมผลท่ีตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทาน

4) หนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจในการขอขอมูลสวนบุคคล เชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานอัยการ

ศาล พนักงานสอบสวน อัยการ กรมบังคับคดี เจาพนักงานพิทักษทรัพย เจาพนักงานบังคับคดี สำนักงาน

ประกันสังคม กรมสรรพากร เจาหนาท่ีกรมสรรพากร เจาหนาท่ีของรัฐ หรือองคกรอ่ืนใดท่ีมีอำนาจหนาท่ี



ตามท่ีกำหนดโดยกฎหมายในการขอขอมูลสวนบุคคล รวมถึงอาจมีการเปดเผยใหหนวยงานของรัฐ และ

เจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือประโยชนในการดำเนินคดีของบริษัทเองดวย

5) ผูเก่ียวของในกรณีการปรับโครงสรางองคกร หรือการควบรวมกิจการของบริษัท ซ่ึงบริษัทอาจตองมีการ

โอนสิทธิไปยังกิจการดังกลาว และอาจจำเปนตองแบงปนขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาว

6) ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงเปนผูใหบริการภายนอก มีความจำเปนจะตองเขาถึงขอมูลสวนบุคคล

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามคำส่ังของบริษัทตามท่ีกำหนดในขอตกลงระหวาง

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามสัญญาประมวลผลขอมูล (Data

processing agreement: DPA) รวมถึง ผูท่ีทำหนาท่ีในนามบริษัท หรือรวมกับบริษัท เพ่ือดำเนินวัตถุ

ประสงคท่ีเก่ียวของตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี และมีความจำเปนตองไดรับขอมูลสวนบุคคลของทาน

6.2 บริษัทจะกำหนดใหผูท่ีไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของทานอยางเหมาะสม และประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลดังกลาวเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน และจะดำเนินการเพ่ือปองกันไมใหมีการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจาก

อำนาจโดยมิชอบ รวมถึงจะดำเนินการภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนดในประกาศฉบับน้ี หรือวัตถุประสงคอ่ืนท่ีกฎหมายกำหนด

ใหกระทำไดเทาน้ัน โดยในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดวาตองไดรับความยินยอมจากทาน บริษัทจะขอความยินยอมจากทานกอน

ขอ 7. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ

บริษัทอาจเก็บขอมูลของทานบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร หรือคลาวดท่ีใหบริการโดยบุคคลอ่ืน และอาจใชโปรแกรม

หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการใหบริการซอฟทแวรสำเร็จรูปและรูปแบบของการใหบริการแพลตฟอรม

สำเร็จรูปในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน แตบริษัทจะไมอนุญาตใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลสวน

บุคคลได และจะกำหนดใหบุคคลอ่ืนเหลาน้ันตองมีมาตรการคุมครองความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม

ในกรณีท่ีบริษัท สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศ บริษัท จะดำเนินการเพ่ือทำใหแนใจวา

ประเทศปลายทาง องคการระหวางประเทศ หรือผูรับขอมูลในตางประเทศน้ันมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ี

เพียงพอหรือเพ่ือทำใหแนใจวาการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายวาดวย

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด โดยในบางกรณี บริษัท อาจขอความยินยอมของทานสำหรับการสงหรือโอนขอมูลสวน

บุคคลของทานไปยังตางประเทศดังกลาว

ขอ 8. ระยะเวลาในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

8.1 บริษัทจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีมีความจำเปน เพ่ือวัตถุประสงคของการประมวลผล ตามท่ีระบุใน

ประกาศฉบับน้ี แบงไดดังน้ี

1) บริษัทจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของพนักงานและผูฝกงานโดยมีกำหนดระยะเวลา 12 (สิบสอง) ป นับถัดจาก

ปท่ีส้ินสุดสัญญาจางหรือส้ินสุดการฝกงาน

2) บริษัทจะเก็บขอมูลสวนบุคคลออนไหวของพนักงานและผูฝกงาน ไดแก ขอมูลจำลองลายน้ิวมือ ภาพ

จำลองใบหนาของพนักงาน ขอมูลเก่ียวกับศาสนา โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 (หน่ึง) เดือน นับถัดจากเดือนท่ีส้ินสุดสัญญาจาง

3) บริษัทจะเก็บขอมูลสวนบุคคลออนไหว ไดแก ขอมูลเก่ียวกับประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ โดยมี

กำหนดระยะเวลา 2 (สอง) ป นับถัดจากปท่ีส้ินสุดสัญญาจาง



4) กรณีท่ีบริษัท ใชขอมูลสวนบุคคลของทานโดยขอความยินยอมจากทาน บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลดังกลาวจนกวาทานจะแจงขอยกเลิกความยินยอม

5) ในกรณีมีการขอใชสิทธิตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะเก็บหลักฐานประวัติการใชสิทธิตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลไว 1 (หน่ึง) เดือน นับถัดจากเดือนท่ีบริษัทพิจารณาคำขอของทานแลวเสร็จ

8.2 กรณีอ่ืน ๆ บริษัทอาจจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานไวตราบเทาท่ีจำเปนตามสมควรเพ่ือปฏิบัติตามหนาท่ี

ของบริษัท และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในประกาศน้ี กรณีท่ีไมสามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวน

บุคคลไดชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลไวตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เชน

อายุความตามกฎหมายท่ัวไปสูงสุด 10 ป) ท้ังน้ี หากมีการดำเนินการทางศาล ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกจัดเก็บไว

จนกวาจะส้ินสุดการดำเนินการดังกลาว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดำเนินการท่ีจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค จากน้ัน

ขอมูลของทานจะถูกลบหรือเก็บตามท่ีกฎหมายอนุญาต

8.3 เม่ือพนระยะเวลาท่ีกำหนดแลว บริษัทจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเปนขอมูล

ท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลกำหนด เพ่ือใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลบาง

อยางไวนานกวาท่ีระบุขางตน หากจำเปนท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเปนการปฏิบัติตามคำส่ังของเจาพนักงาน หรือ

หนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจผูเก่ียวของ และเพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย

ขอ 9. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

บริษัทเคารพสิทธิสวนบุคคลของทาน และเปดโอกาสใหทานสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือวิธีการท่ีบริษัทใชติดตอ

ทาน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามท่ีทานไดรองขอ เพ่ือชวยใหเกิดความโปรงใส และเพ่ือคุณภาพของขอมูล และความถูกตองของ

ขอมูล ทานมีสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยทานสามารถสงคำขอใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรผานชอง

ทางท่ีบริษัทกำหนดในการดำเนินการตามสิทธิ ดังตอไปน้ี

(1) สิทธิขอถอนความยินยอม: หากทานไดใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน (ไมวาจะ

เปนความยินยอมท่ีทานใหไวกอนวันท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากน้ัน) ทานมีสิทธิ

ท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานอยูกับบริษัท

ท้ังน้ี บริษัทขอแจงใหทานทราบวา การเพิกถอนความยินยอมไมสงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมไวแลวโดยชอบ เวนแตมีขอจำกัดสิทธิน้ันโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพ ไม

สามารถถอนความยินยอมได หรือมีสัญญาระหวางทานกับบริษัทท่ีใหประโยชนแกทานอยู หรืออาจสงผลให

บริษัทไมสามารถดำเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคบางสวนหรือท้ังหมดตามท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีได

(2) สิทธิขอเขาถึงขอมูล: ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีอยูในความรับผิดชอบของบริษัท และขอ

ใหบริษัททำสำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทเปดเผยวาบริษัทไดขอมูลสวนบุคคลของทานมา

ไดอยางไร เวนแตกรณีท่ีบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมาย หรือคำส่ังของศาล หรือกรณีท่ีคำขอ

ของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

(3) สิทธิขอถายโอนขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีท่ีบริษัทไดจัดทำขอมูลสวนบุคคล

น้ันอยูในรูปแบบใหสามารถอานหรือใชงานไดดวยเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถ

ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังมีสิทธิขอใหบริษัทสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลใน

รูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับขอมูล



สวนบุคคลท่ีบริษัทสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนโดยตรง

เวนแตไมสามารถดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค

ท้ังน้ี ขอมูลสวนบุคคลของทานขางตนตองเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมแกบริษัท หรือเปน

ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทจำเปนตองประมวลผล เพ่ือใหทานสามารถใชบริการของบริษัทไดตามความประสงค

ซ่ึงทานเปนคูสัญญาอยูกับบริษัท หรือเพ่ือใชในการดำเนินการตามคำขอของทานกอนใชบริการ หรือเปนขอมูล

สวนบุคคลอ่ืนตามท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

(4) สิทธิขอคัดคาน: ทานมีสิทธิขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได หากประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทานทำข้ึนเพ่ือการดำเนินงานท่ีจำเปนภายใตประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท

หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยไมเกินขอบเขตท่ีทานสามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล หรือเพ่ือ

ดำเนินการตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน หรือเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร

ประวัติศาสตร หรือสถิติ

หากทานย่ืนคัดคาน บริษัทจะยังคงดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะท่ีบริษัท

สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดวามีความสำคัญย่ิงกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทาน หรือเปนไปเพ่ือการยืนยัน

สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสูในการฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี

(5) สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล: ทานมีสิทธิขอลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวน

บุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนของทานได หากทานเช่ือวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกประมวลผลโดย

ไมชอบดวยกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือเห็นวาบริษัทหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคท่ี

เก่ียวของในประกาศฉบับน้ี หรือเม่ือบริษัทเห็นวาสามารถปฏิบัติตามท่ีทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือ

ใชสิทธิขอคัดคานตามท่ีแจงไวขางตนแลว

(6) สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลช่ัวคราวในกรณีท่ีบริษัทอยูระหวาง

ตรวจสอบตามคำรองขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคล หรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอ่ืนใด ท่ีบริษัทหมด

ความจำเปนและตองลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแตทานขอใหบริษัทระงับ

การใชขอมูลสวนบุคคลแทน

(7) สิทธิขอใหแกไขขอมูล: ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอ

ใหเกิดความเขาใจผิด ท้ังน้ี หากทานประสงคจะขอแกไขขอมูลเก่ียวกับภาพ บริษัทจะทำการแกไขเฉพาะ

รายการขอมูลท่ีเก่ียวกับภาพของทานเพ่ือใหถูกตอง ตามความจำเปนของบริษัทท่ีชอบดวยกฎหมายและใน

กรณีท่ีการดำเนินการตามคำขอกอใหเกิดคาใชจายบริษัทอาจเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากทาน

(8) สิทธิรองเรียน: ทานมีสิทธิรองเรียนตอบริษัทผาน แบบฟอรมรองเรียนการประมวลผลขอมูล หรือผูมีอำนาจ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หากทานเช่ือวาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เปนการกระทำในลักษณะท่ี

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ขอ 10. วิธีการใชสิทธิของเจาของขอมูล

10.1 การรองขอใด ๆ เพ่ือการใชสิทธิของทานจะตองกระทำเปนลายลักษณอักษรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส

ซ่ึงบริษัทไดจัดใหมีข้ึนในเว็บไซตของบริษัท หรือกรอกขอมูลผานแบบฟอรมคำขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือใน

กรณีทานประสงคใชสิทธิถอนความยินยอมสามารถกรอกขอมูลผานแบบฟอรมคำขอถอนความยินยอม

ท้ังน้ี บริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล และไมเกิน

ระยะเวลา 30 วัน นับแตไดรับคำรอง อยางไรก็ดี บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทาน ในกรณีท่ีมีขอยกเวนตามกฎหมาย หรือ

บริษัทจะไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาได หรือมีผลกระทบกับการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา หรือเปนการปฏิเสธตามคำส่ัง



ศาล หรือหากบริษัทดำเนินการตามคำขอของทานจะสงผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

อ่ืน โดยบริษัทจะดำเนินการบันทึกการปฏิเสธคำรองขอพรอมดวยเหตุผลไว ท้ังน้ี หากปรากฏอยางชัดเจนวาคำรองขอของทาน

เปนคำรองขอท่ีไมสมเหตุสมผล หรือคำรองขอฟุมเฟอยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเก่ียวกับการดำเนินการตาม

ท่ีทานรองขอในอัตราท่ีบริษัทกำหนด

10.2 บริษัทจะพยายามอยางเต็มท่ีตามความสามารถของระบบงานท่ีเก่ียวของเพ่ืออำนวยความสะดวกและ

ดำเนินการตามคำรองขอของทาน เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงวา การดำเนินการตามคำรองขอน้ันเส่ียงตอการละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของผูใชงานรายอ่ืน หรือเปนการขัดตอกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีท่ีเปนการพนวิสัยใน

ทางปฏิบัติตามคำรองขอ เน่ืองมาจากเหตุทางเทคนิค

10.3 ในบางสถานการณบริษัทอาจขอใหทานพิสูจนตัวตนของทานกอนการใชสิทธิเพ่ือความปลอดภัยของทาน

เอง โดยบางคร้ังอาจเกิดขอจำกัดในการขอใชสิทธิของทานบางประการ ซ่ึงบริษัทจะทำการช้ีแจงใหทานทราบหากไมสามารถ

ปฏิบัติตามคำรองขอใชสิทธิของทานได

10.4 หากเปนกรณีกิจกรรมท่ีบริษัททำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามฐานการปฏิบัติตามสัญญา

หรือฐานเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือฐานการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใชสิทธิของทานใน

กรณีท่ีทานใชสิทธิโตแยง หรือขอระงับการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน และขอใหดำเนินการลบ หรือทำลาย

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทานได รวมถึงบริษัทอาจปฏิเสธท่ีจะดำเนินการตามคำรองขอของทาน หากบริษัท มีความจำเปนท่ี

จะตองเก็บขอมูลตอไป

10.5 บริษัทจำเปนตองแจงใหทราบวา การขอใชสิทธิของทานบางประการ อาจเกิดขอจำกัด ในกรณีท่ีขอมูลสวน

บุคคลน้ันเปนขอมูลท่ีจำเปนอยางย่ิงตอบริษัทในการปฏิบัติตามหนาท่ีตามกฎหมาย และการรักษาความปลอดภัยของบริษัท

และบริเวณรอบขาง ทรัพยสินของบริษัท ความปลอดภัยในบริเวณกิจกรรม ความปลอดภัยของตัวทานเอง

ขอ 11. มาตรการการรักษาความปลอดภัย

บริษัทกำหนดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย การ

เขาถึง การใช การเปล่ียนแปลง การแกไข หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีอำนาจหรือโดยขัดตอกฎหมาย ซ่ึง

สอดคลองกับนโยบายและวิธีปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทและนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

(Privacy Policy)

ขอ 12. ขอมูลท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก

หากทานใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ เชน คูสมรส บุตร บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว ผูรับผล

ประโยชน บุคคลท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอางอิง และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงทานรับรองวาทานมีอำนาจท่ีจะ

ใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาว และมีหนาท่ีใหบุคคลดังกลาวอนุญาตใหบริษัทใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตามประกาศ

ฉบับน้ีได 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)
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เร่ืองท่ัวไป : ติดตอฝายบุคคล
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ท่ีอยู : 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร ช้ัน 14 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
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หมายเลขโทรศัพท : 02-114-6956

ขอ 14. การแกไขเปล่ียนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข ทบทวน และปรับปรุงประกาศความเปนสวนตัวท่ีจะมีผลบังคับใช ณ เวลาท่ีได

เผยแพรตอไปโดยมิตองแจงใหทานทราบลวงหนา ท้ังน้ี เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังน้ัน บริษัท

จึงขอแนะนำใหทานอานประกาศความเปนสวนตัวทุกคร้ังท่ีเย่ียมชม หรือใชบริการจากบริษัท หรือเว็บไซตของบริษัท

ประกาศ ณ วันท่ี 27 เมษายน 2565


