
 
 

 
เอกสารแจ้งการเกบ็รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของพนักงาน   

                                             บริษทั  ศรีไทยซุปเปอรแ์วร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคัญและมุ่งมัน่ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

พนักงำน บรษิัทฯ จงึไดก้ ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมส ำหรบักำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึง

แนวทำงในกำรปฏบิตัิตำม พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  และกฎหมำยอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้เพื่อใหพ้นักงำนได้

ทรำบ และเขำ้ใจในวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ในกำรเกบ็รวบรวม ประมวลผล ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล รวมถงึสทิธต่ิำงๆตำม

กฎหมำยของพนกังำน  ดงัต่อไปนี้  

ข้อมูลของผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบุคคล         

ชื่อ                             บรษิทั ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์จ ำกดั (มหำชน)  

                           Srithai Superware Public Company Limited 

สถำนทีต่ดิต่อ     15 ถนนสขุสวสัดิ ์ซอย 36 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหำนคร 10140 

ช่องทำงกำรตดิต่อ:   โทรศพัท ์ +66 2427 0088 ต่อ 2203 

     Email: dpo@srithaisuperware.com 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม 

บรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำน และได้เกบ็รวบรวมและประมวลผลตำมหนังสอืใหค้วำมยนิยอมกำร

เกบ็รวบรวม ประมวลผล ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบรษิทัฯ ไดจ้ัดเกบ็เท่ำทีจ่ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเกบ็

รวบรวม ประมวลผล ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ก่พนกังำนเท่ำนัน้ ทัง้นี้ ไดจ้ ำแนกประเภทของขอ้มลูสว่น

บุคคลดงัต่อไปนี้ 
 

    ประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคล                                                 รำยละเอยีด 
ขอ้มลูส่วนบุคคลพืน้ฐำน ได้แก่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล  อำยุ วนัเดือนปีเกิด ที่อยู่ รหัสบัตรประชำชน เบอร์โทรศพัท ์

ลำยมอืชื่อ อเีมล สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพทำงทหำร ประวตัิกำรท ำงำน ประวตักิำรศกึษำ 
ขอ้มลูเครดติ 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหว  ขอ้มลูสุขภำพ ขอ้มลูควำมพกิำร ขอ้มลูประวตัอิำชญำกรรม หมูโ่ลหติ ลำยนิ้วมอื ขอ้มลูภำพใบหน้ำ 
เงนิเดอืน 

ขอ้มลูบุคคลทีส่ำม/บุคคลอำ้งองิ คู่สมรส สมำชิกในครอบครวั บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน บุคคลผู้รบัผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์
ประกันภัยของพนักงำน โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่ ำที่จ ำเป็น ได้แก่  ชื่อ  นำมสกุล 
ควำมสมัพนัธ ์ทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์ 

ขอ้มลูดำ้นเทคนิค ขอ้มูลกำรเขำ้ใช้งำนเว็บไซต์และระบบต่ำงๆ จำกคอมพวิเตอร์ของบรษิัทฯ ขอ้มูลกำรติดต่อและ
สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลและผู้ใช้งำนรำยอื่น ข้อมูลจำกกำรบนัทึกกำรใช้งำน เช่น ตัวระบุ
อุปกรณ์ หมำยเลข IP ของคอมพวิเตอร์ รหสัประจ ำตวัอุปกรณ์ ขอ้มลูบนัทกึประวตักิำรเขำ้ออกใน
บรษิัทฯ เพื่อบนัทกึกำรขำดลำมำสำย สถติิกำรเขำ้ระบบ เวลำที่เยีย่มชมระบบ ที่ได้เก็บรวบรวม
ผ่ำนคุกกี ้หรอืเทคโนโลยอีื่นๆ ทีค่ลำ้ยกนั 



 
 

 

วตัถปุระสงคแ์ละฐานในการประมวลผลข้อมูล 

 

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผล                                           กิจกรรม ฐานทางกฎหมาย 

1. เพื่อรบัสมคัรงำน คดัเลอืกผู้สมคัรงำน 
สัมภ ำษ ณ์  และด ำ เนิ น ก ำร ใด  ๆ  ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรรบัพนกังำนเขำ้ท ำงำน 

รบัสมคัรงำนหรอืด ำเนินกำรภำยหลงักำรรบัสมคัรงำนของพนกังำน เช่น 
กำรพิจำรณำคัดเลือก และกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมคัรงำน
จนกระทัง่บรรจุเป็นพนกังำนในบรษิทัฯ 

ฐำนประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

 ประมวลผลส่วนบุคคลของพนกังำนเมือ่มำสมคัรงำน เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อ
ใชใ้นกำรพจิำรณำค ำขอของผูส้มคัรงำน ทีไ่ดแ้สดงเจตนำสมคัรงำนเพื่อ
เขำ้สู่กระบวนกำรคดัเลอืกบุคลำกรของบรษิทัฯ 

ฐำนสญัญำ 

 ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน สมัภำษณ์งำน ตรวจสอบ
ประวตัิกำรศึกษำหรือประวตัิกำรท ำงำนย้อนหลงัจำกแหล่งข้อมูลอื่น 
วเิครำะห์ขอ้มูล เปรยีบเทียบ คดัเลอืก จดัท ำสญัญำ ตรวจสอบประวตัิ
อำชญำกรรม จะด ำเนินกำรโดยอำศยัควำมยนิยอมทีไ่ดร้บัจำกผูส้มคัรงำน 

ฐำนควำมยนิยอม 

2. เพื่ อกำรจัดกำรด้ำนค่ ำตอบแทน 
ผลประโยชน์ และสวัสดิกำรพนักงำน 
(ทัง้ทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินกำรดว้ยตนเอง และ
ที่บรษิัทฯ ด ำเนินกำรผ่ำนผู้ให้บรกิำรซึ่ง
เป็นบุคคลภำยนอก) 

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงำน เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทฯ เนื่ องจำกข้อมูลส่วนบุคคลที่
ประมวลผลมีควำมจ ำเป็น ต่อกำรพิจำรณำอนุมัติ เงิน เดือนและ
ผลประโยชน์ส ำหรบัพนกังำนของบรษิทัฯ 

ฐำนประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

 บรหิำรจดักำรเรื่องเงนิเดือน ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง โบนัส ค่ำล่วงเวลำ 
ค่ำที่พกั ค่ำเดนิทำง รวมถึงผลประโยชน์ต่ำงๆให้กบัพนักงำน กองทุน
ประกนัสงัคม กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี กองทุนเงนิทดแทน ภำษีอำกรของ
พนักงำน เช่น ภำษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่ำย หรอืให้พนักงำนได้ใช้สทิธลิำ
ป่วย ลำท ำหมนั หรอืลำคลอด สทิธใินกำรเบกิงำนค่ำพยำบำล หรอืเบกิ
เงินประโยชน์ทดแทนจำกกรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย ตำม
พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 

ฐ ำ น สั ญ ญ ำ  ฐ ำ น
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำย และฐำนควำม
ยนิยอม (กรณีเกี่ยวขอ้ง
กบัขอ้มลูอ่อนไหว) 

3. เพื่อด ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจ้ำงงำน อำท ิกำรตรวจร่ำงกำย กำร
ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กำรเข้ำท ำ
สัญญำจ้ำง และกำรเข้ำท ำสัญญำผู้ค ้ำ
ประกนักำรท ำงำน เป็นตน้ 

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงำน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังำน 
เป็นกำรจ ำเป็นในกำรบรหิำรจดักำรด้ำนทรพัยำกรบุคคลของบรษิัทฯ  
และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรตรวจสอบและ
พิจำรณำคุณสมบัติของพนักงำน เพื่อบรรจุพนักงำนเข้ำท ำงำนใน
ต ำแหน่งทีเ่หมำะสม เป็นตน้ 

ฐำนประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

 บรษิทัฯ อำจส่งขอ้มลูของพนักงำน หรอืโอนขอ้มลูของพนักงำนไปยงัคู่
คำ้ บรษิทัในเครอืทัง้ในและต่ำงประเทศ กรณทีีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำ
ใหบ้รกิำรกบัคู่คำ้ หรอืลกูคำ้ อนัมผีลใหม้กีำรโยกยำ้ยสถำนทีท่ ำงำนของ
พนักงำนไม่ว่ำชัว่ครำวหรอืถำวร ในกรณีดงักล่ำว บรษิัทฯจะถ่ำยโอน
ขอ้มลูต่อเมือ่พนกังำนตกลงยนิยอมปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมสญัญำ และยนิยอม
ย้ำยสถำนที่ท ำงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนแล้ว
เท่ำนัน้ 

ฐำนประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมำย และฐำน
สญัญำ 



 
 

แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของพนกังำนโดยตรง ณ วนัทีพ่นกังำนได้ยื่นสมคัรงำนเพื่อเขำ้มำร่วมท ำงำนใหก้บั

บรษิัทฯ หรอืจำกบรษิัทจดัหำงำน แล้วแต่กรณี รวมถึงได้รบัขอ้มูลจำกกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีตำมเกณฑ์ที่

กฎหมำยก ำหนด 

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมจำกพนกังำนโดยอตัโนมตั ิบรษิทัฯ อำจเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลของ

พนักงำนโดยอัตโนมัติผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ำยคลึงกัน 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดรูำยละเอยีดกำรใชคุ้กกีท้ีห่น้ำเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

 ในกรณีของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ กำรเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคลของกรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทฯ เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำร
ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
เช่น กำรจดัท ำแบบฟอร์ม และเอกสำรต่ำง ๆ เพื่อยื่นต่อหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง 

ฐำนกฎหมำย 

 ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวของพนกังำน อำท ิประวตัิ
อำชญำกรรม ขอ้มลูสุขภำพ และขอ้มลูชวีภำพ จะกระท ำโดยอำศยัควำม
ยนิยอมทีไ่ดร้บัจำกพนกังำน 

ฐำนควำมยนิยอม 

4. เพื่ อ ก ำรบ ริห ำรจัด ก ำรด้ ำน ก ำร
ฝึกอบรม และกำรประเมินผลงำน (ทัง้ที่
บรษิทัฯ ด ำเนินกำรดว้ยตนเอง และทีบ่รษิทั
ฯ ด ำเนิ นกำรผ่ ำนผู้ ให้ บ ริกำรซึ่ ง เป็น
บุคคลภำยนอก) 

ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรท ำงำน ประเมนิผลกำรท ำงำนของพนักงำน 
พจิำรณำปรบัต ำแหน่ง ปรบัเงนิเดอืน และพจิำรณำเรือ่งโบนสั 
 
 
 
เขำ้รบักำรอบรม และสอบวดัควำมรูใ้นดำ้นต่ำงๆ ส ำหรบัพนกังำน 
 
 
ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหว กรณีพนักงำนระดบั 1 - 6.1 เพื่อ
บนัทกึกำรเขำ้-ออก และกำร ขำด ลำ มำสำย ของพนักงำน ผ่ำนเครื่อง
แสกน ลำยนิ้วมอื/ใบหน้ำ ดจิติอล ณ ประตูทำงเขำ้-ออกหลกัของบรษิทัฯ 

ฐำนสญัญำ   
 
 
 
 
ฐำนประโยชน์อันชอบ
ธรรม 
 
ฐำนควำมยนิยอม 

5. เพือ่ปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรบุคคล และ
ค ำสั ง่ โด ย ช อ บ ด้ ว ย ก ฎ ห ม ำย ข อ ง
ห น่ ว ย งำน ข อ งรัฐแ ล ะ เจ้ ำห น้ ำที่ ที่
เกีย่วขอ้ง 
 

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคลำกร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลำกร 
เป็นกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ 
กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัสงัคม กฎหมำยภำษีอำกร 
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กำรส่งขอ้มลูส่วนบุคคล
ของบุคลำกรให้แก่หน่วยงำนของรฐัที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพำกร 
ส ำนักงำนประกนัสงัคม กรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน กองทุนเงนิ
ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กรมส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
กรมพฒันำฝีมอืแรงงำน กรมบงัคบัคด ี เป็นตน้ 

ฐำนกฎหมำย 

6. เพือ่บรหิำรจดักำรเมือ่สิน้สุดสญัญำจำ้ง 
(ทัง้ทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินกำรดว้ยตนเอง และ
ที่บรษิัทฯ ด ำเนินกำรผ่ำนผู้ให้บรกิำรซึ่ง
เป็นบุคคลภำยนอก) 

บรหิำรจดักำรกำรลำออก กำรเกษียณอำยุ กำรเลกิจ้ำงพนักงำน กำร
แจ้งข้อมูลข้ำงต้นให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพำกร 
ธนำคำร ส ำนักงำนประกนัสงัคม ส ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืง กองงำน
คนต่ำงดำ้ว เป็นตน้ 

ฐำนกฎหมำยและฐำน
ประโยชน์อนัชอบธรรม 



 
 

3. บรษิัทฯ อำจไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำนมำจำกบุคคลภำยนอก เช่น เวบ็ไซต์สมคัรงำนของบุคคลทีส่ำม 
บุคคลอำ้งองิของพนกังำน บรษิทัจดัหำงำน เป็นตน้ 

 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวม ประมวลผล ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของพนกังำน ตำมวตัถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ไว้

ขำ้งตน และบรษิทัฯ จะไม่เปิดเผย หรอืโอนขอ้มลูใดๆ ของพนกังำน ใหแ้ก่บุคคลหรอืองคก์รอื่นใดทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

โดยเดด็ขำด อย่ำงไรกด็ ีหำกบรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งท ำกำรดงักล่ำว บรษิทัฯ จะแจง้และขอควำมยนิยอมจำกพนกังำน

ล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนทุกครัง้ 

2. บรษิัทฯ ประมวลผลโดยชอบดว้ยกฎหมำย เป็นธรรม และโปร่งใส ประมวลผลตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด อยู่ใน

ควำมคำดหมำยของพนักงำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูล และจะเปิดเผยเกี่ยวกบักำรประมวลผลทัง้หมด รวมถึงตัวตนของผู้

ควบคุมขอ้มูล รำยละเอยีดกำรประมวลผล รวมถึงประมวลผลภำยใต้วตัถุประสงค์ที่จ ำกัดและภำยใต้ควำมจ ำเป็นและได้

สดัสว่นเท่ำนัน้ 

3. บรษิัทฯ มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรขอ้มูลอ่อนไหว โดยมกีำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัส่วนบุคคล เพื่อรกัษำ

ควำมสมบูรณ์ของขอ้มลูและกำรรกัษำควำมลบั โดยจดัใหม้มีำตรกำรกำรรกัษำควำมปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ในเชงิ

องค์กรและเทคนิค โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรป้องกนัไม่ให้มกีำรประมวลขอ้มูลโดยไม่ได้รบัอนุญำต กำรเขำ้ถึง กำรใช้หรอื

เปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย รวมถงึกำรป้องกนัมใิหข้อ้มลูสว่นบุคคลสญูหำย เสยีหำย หรอืถูกท ำลำยดว้ย  

4. หำกมกีำรเปลีย่นแปลงภำยหลงั และ/หรอืเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เป็น

กำรด ำเนินกำรให้ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนด เป็นต้น บริษัทฯ จะแจ้งวตัถุประสงค์ใหม่ที่ได้

เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิให้พนกังำนทรำบผ่ำนทำงบอรด์ประชำสมัพนัธข์องบรษิทั ตดิประกำศ หรอือเีมลแจง้ใหพ้นักงำน

ทรำบ และจดัให้มีบันทึกกำรแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลกัฐำน ทัง้นี้ บริษัทฯ อำจขอควำมยินยอมจำกพนักงำนก่อนกำร

ด ำเนินกำรหรอืท ำกจิกรรมใด ๆ ตำมวตัถุประสงคใ์หม่นัน้ (หำกกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งขอควำมยนิยอม) 

 5. บรษิทัฯ อำจเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของพนักงำนทีไ่ดร้บัมำจำกแหล่งอื่นเฉพำะในกรณีทีม่คีวำม
จ ำเป็นเท่ำนัน้ และอำจขอควำมยินยอมจำกพนักงำน (กรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องขอควำมยินยอม) ทัง้นี้  เพื่อ
วตัถุประสงค์ทีก่ ำหนดไว้ขำ้งต้น และเพื่อประโยชน์ในกำรปรบัปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำนให้เป็นปัจจุบนั และเพื่อ
ปรบัปรุงคุณภำพและประสทิธภิำพของกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ขึน้ 

การเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำนตำมระยะเวลำที่จ ำเป็น โดยระยะเวลำเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วน

บุคคลจะเปลีย่นแปลงไปโดยขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะเกบ็

รกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นระยะเวลำตำมทีก่ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด (ถำ้ม)ี โดยค ำนึงถงึอำยุควำมตำมกฎหมำยส ำหรบั



 
 

กำรด ำเนินคดทีีอ่ำจเกดิขึน้จำกหรอืเกีย่วขอ้งกบัเอกสำรหรอืขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมไวใ้นแต่ละรำยกำร และ

ค ำนึงถงึแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ และของภำคธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งส ำหรบัขอ้มลูสว่นบุคคลแต่ละประเภทเป็นส ำคญั 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษำขอ้มูลสว่นบุคคลของพนักงำนเป็นระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปี นบัแต่วนัทีน่ิตสิมัพนัธร์ะหว่ำง

พนักงำนกบับรษิัทฯ สิน้สุดลง อย่ำงไรกด็ ีบรษิัทฯ อำจเกบ็รกัษำขอ้มูลนัน้เป็นระยะเวลำเกนิกว่ำระยะเวลำดงักล่ำวหำก

กฎหมำยก ำหนดไว ้หรอืกำรเกบ็รกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่ำวจ ำเป็นต่อกำรก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งทำงกฎหมำยของบรษิทัฯ 
 

สิทธิของพนักงานในฐานะเจ้าของข้อมูล 

1. สทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอม : พนักงำนมสีทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอมไดต้ลอดระยะเวลำทีข่อ้มูลส่วน

บุคคลของพนักงำนอยู่กบับรษิทัฯ เวน้แต่มขีอ้จ ำกดัสทิธนิัน้โดยกฎหมำยหรอืมสีญัญำทีใ่หป้ระโยชน์แก่พนักงำน

อยู่ ทัง้นี้กำรเพกิถอนควำมยนิยอมอำจส่งผลกระทบต่อพนักงำน โปรดศกึษำหรอืสอบถำมถงึผลกระทบก่อนเพกิ

ถอนควำมยนิยอม เพื่อประโยชน์ของพนกังำนเอง 

2. สทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล : พนักงำนมสีทิธใินกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง และขอให้บรษิัทฯ 

ท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวใหก้บัพนักงำน รวมถึงขอให้บรษิัทฯ เปิดเผยกำรไดม้ำซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลที่

พนกังำนไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอมไวก้บับรษิทัฯได ้ 

3. สทิธใินกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล : พนักงำนมสีทิธขิอให้บรษิัทฯ ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบ

ดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลอื่นทีส่ำมำรถท ำไดด้ว้ยวธิกีำรอตัโนมตั ิและมสีทิธขิอรบัขอ้มลูสว่นบุคคลที่

บรษิทัฯ สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลในรปูแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลอื่นโดยตรง  

4. สทิธใินกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลู : พนกังำนมสีทิธใินกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล หำกกำร

เกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำนนัน้ ท ำขึน้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ

บริษัทฯ โดยไม่เกินขอบเขตที่พนักงำนสำมำรถคำดหมำยได้อย่ำงสมเหตุสมผล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ 

สำมำรถแสดงเหตุผลตำมกฎหมำยได้ว่ำมคีวำมส ำคญัยิง่กว่ำสทิธขิ ัน้พื้นฐำนของพนักงำน หรอืเป็นไปเพื่อกำร

ยนืยนักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย หรอืกำรต่อสูใ้นกำรฟ้องรอ้งตำมกฎหมำยตำมแต่กรณี 

5. สทิธใินกำรขอใหล้บหรอืท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคล : พนักงำนมสีทิธใินกำรขอใหบ้รษิทัฯ ลบหรอืท ำลำยขอ้มูลส่วน

บุคคลของพนักงำน หรอืท ำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตวัตนได้ หำกพนักงำนเชื่อว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของ

พนักงำนถูกเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืเหน็ว่ำบรษิทัฯ หมดควำมจ ำเป็นในกำร

เกบ็รกัษำไวต้ำมวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งในนโยบำยฉบบันี้  

6. สทิธใินกำรขอระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคล : พนกังำนมสีทิธใินกำรขอใหบ้รษิทัฯ ระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของ

พนกังำนชัว่ครำว ในกรณีทีบ่รษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบค ำรอ้งขอใชส้ทิธแิกไ้ขหรอืขอคดัคำ้นกำรประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงำน หรอืกรณีทีบ่รษิทัฯ หมดควำมจ ำเป็นและต้องลบหรอืท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

พนกังำนตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

7. สทิธิในกำรแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : พนักงำนมีสทิธิในกำรขอให้บรษิัทฯ แก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของ

พนกังำนใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบรูณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ  



 
 

8. สทิธใินกำรรอ้งเรยีน : พนกังำนมสีทิธทิีจ่ะรอ้งเรยีนต่อผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง หำกพนกังำนเชื่อว่ำกำร

เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นกำรกระท ำในลกัษณะทีฝ่่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย 

 กำรใชส้ทิธขิองพนกังำนตำมขำ้งตน้อำจถูกจ ำกดัภำยใตก้ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และมบีำงกรณีทีม่เีหตุจ ำเป็นที่

บรษิทัฯ อำจปฏเิสธหรอืไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอใชส้ทิธไิด ้เช่น บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืค ำสัง่

ศำล หรอืกำรใชส้ทิธนิัน้ๆ อำจละเมดิสทิธหิรอืเสรภีำพของบุคคลอื่น หรอืบรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย

ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรเกบ็รกัษำขอ้มลูดงักล่ำว โดยบรษิทัฯ จะแจง้เหตุผลของกำรปฏเิสธใหพ้นกังำนทรำบ 

ติดต่อบริษทั 

พนักงำนสำมำรถติดต่อมำยงั เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบรษิัทฯ เพื่อด ำเนินกำรยื่นค ำ

รอ้งขอด ำเนินกำรต่ำงๆ เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลได้ ตำมที่อยู่ทีร่ะบุไวข้ำ้งต้น ทัง้นี้ พนักงำนไม่ต้องเสยีค่ำใชจ้่ำยใดๆใน

กำรด ำเนินกำรตำมสทิธิดงักล่ำว โดยบรษิทัฯ จะพจิำรณำและแจง้ผลกำรพจิำรณำตำมค ำรอ้งของพนักงำนภำยใน 30 วนั 

นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯไดร้บัค ำรอ้ง 
 

 

เอกสำรแจง้กำรประมวลผลขอ้มลูฉบบันี้ ประกำศเมื่อวนัที ่30 เมษำยน 2565  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


