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Privacy Policy 
 

นโยบายและแนวปฏิบตัิเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับพนักงาน 

เพ่ือใช้ภายในบริษัท แอดวานซ์ แพลตฟอร์ม โซลูช่ัน ออนสมาร์ท จ ากดั  

หรือ APS-On Smart 

 

กรณีมีการด าเนินการใดๆ กบัข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 

และเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติกรณีพนักงานมีหน้าท่ีต้องด าเนินการใดๆ กบัข้อมูลส่วนบุคคล 
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นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ฉบบัพนักงาน เพื่อใช้ภายในบริษทัฯ 

(Internal Use) กรณีมีการด าเนินการใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานในบริษทัฯ และเพื่อเป็นแนว

ปฏิบติักรณีพนกังานของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.  วัตถุประสงค์ 

ดว้ยพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 มิถุนายน 

พ.ศ.2565 บริษทัฯ จึงให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย (Law Compliance) อนั

รวมถึงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานนั้น มีความสอดคลอ้งตามท่ีพระราชบญัญติัดงักล่าวก าหนด บริษทัฯ จึงได้

จดัท านโยบายเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัพนักงานเพื่อใช้ภายในบริษทัฯ (Internal Use) กรณีมี

การด าเนินการใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานในบริษทัฯ และเพื่อเป็นแนวปฏิบติักรณีพนกังาน

ของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.  ขอบเขตของนโยบายและแนวปฏิบัติ 

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ี จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินการใดๆ กับ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานของบริษทัฯ และเพื่อก าหนดเป็นแนวปฏิบติัส าหรับพนักงานซ่ึงมีหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบหรือท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ี หรือด าเนินการใดๆ เก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล

จากผลการบังคบัใช้ของพระราชบัญญัติคุ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยบริษทัฯ นั้น อยู่ใน

สถานะเป็นทั้งผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัแลว้แต่

กรณี 

3.  ค านิยาม 

• ขอ้มูลส่วนบุคคล คือ ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม โดยเฉพาะ 

• ขอ้มูลอ่อนไหว คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการ

เมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความ

พิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

• เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล คือ บุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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• ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบั

การเก็บรวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

• ผูป้ระมวลข้อมูลส่วนบุคคล คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกับการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี 

บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

• ส านกังาน คือ ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

• คณะกรรมการ คือ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

• บริษทัฯ คือ บริษทั แอดวานซ์ แพลตฟอร์ม โซลูชัน่ ออนสมาร์ท จ ากัด หรือ APS-On 

Smart 

4.  รายละเอยีดในสาระส าคัญของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 

4.1.  บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อนัรวมถึงขอ้มูล

ส่วนบุคคลของพนกังาน 

4.2.  บริษทัฯ จึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานเท่าท่ีจ าเป็นในการ

บริหาร หรือภายใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น กล่าวคือ วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 - เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล สวสัดิการ และสุขอนามยัของพนกังาน 

 - เพื่อใช้ประกอบการยื่นประมูลงานหรือเสนองานกับบริษทัลูกคา้ หรือในการด าเนิน

ธุรกิจตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

 - เพื่อใช้ในดา้นการตลาดหรือประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ท่ีอาจจ าเป็นตอ้ง

น าเสนอขอ้มูลของพนกังาน 

 - เพื่อใช้เป็นขอ้มูลยื่นหรือเสนอให้กบัหน่วยงานของรัฐตามท่ีก าหนดในกฎหมายต่างๆ 

หรือตามท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีค าสั่งหรือร้องขอ เช่น การเสียภาษีใหก้บักรมสรรพากร 

ทั้งน้ี หากจ าเป็นตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานเกินกว่าท่ีก าหนดเอาไว้

ขา้งตน้ บริษทัฯ ก็จะแจง้ขอความยนิยอมเพิ่มเติมจากพนกังานเป็นกรณีๆ ไป 

4.3.  บริษทัฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไว้

เท่านั้น 
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4.4.  บริษทัฯ จะก าหนดหน้าท่ีของผูเ้ก็บขอ้มูล ผูป้ระมวลผลขอ้มูล ผู ้รักษา ผูใ้ช้ ผูอ้นุมติัการใช ้

รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการเก็บรักษาอย่าง

ปลอดภยัและใชง้านโดยสุจริต 

4.5.  บริษทัฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือไดรั้บความยินยอมเป็น

หนงัสือหรือท าโดยผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้เท่านั้น 

4.6.  บริษทัฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่ไดรั้บความยินยอม

จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

 1)  เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

 2)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญา เช่น สัญญาจา้งแรงงาน 

 3)  เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ เช่น การบนัทึกภาพจาก

กลอ้ง CCTV 

 4)  เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัฯ เช่น การส่งขอ้มูลให้กรมสรรพากร หรือการ

ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

4.7.  บริษทัฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลอ่อนไหวของพนักงาน ยกเวน้ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

 1)  ได้รับความยินยอมโดยชัดแจง้ เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จาก

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 2)  เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลไม่สามารถใหค้วามยนิยอมได ้ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

 3)  เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะโดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 4)  เป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็นการปฏิบัติหรือใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 5)  เป็นการจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย การคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม หรือ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.8.  พนกังานเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการขอดู ตรวจสอบ เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น

ไดง้่ายตลอดเวลาท่ีมีการเก็บรักษา รวมถึงมีหน้าท่ีแจง้ขอ้มูลเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล

ส่วนบุคคล หรือน าส่งขอ้มูลในกรณีท่ีองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร้องขอเพิ่มเติม 

4.9.  บริษทัฯ จะแจ้งเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลให้ทราบถึงขอ้มูลดังต่อไปน้ี ก่อนเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 1)  วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หากบริษทัฯ มีการ

เปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ดังกล่าว บริษทัฯ ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และให้ความ

ยนิยอมอีกคร้ัง 

 2)  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมตลอดระยะเวลาการเป็นพนกังานของบริษทัฯ และจดัเก็บ

รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานท่ีพน้สภาพจากการเป็นพนักงานนับแต่วนัท่ีนิติสัมพนัธ์ระหว่าง

พนกังานกบับริษทัฯ ส้ินสุดลงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายเก่ียวขอ้งก าหนด โดย

ค านึงถึงอายุความตามกฎหมายส าหรับการด าเนินคดีท่ีอาจเกิดขึ้นจากหรือเก่ียวขอ้งกบัเอกสารหรือขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมไว ้โดยเม่ือพน้ระยะเวลาการเก็บรักษาดงักล่าวบริษทัฯ จะด าเนินการ

ลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจ้าของขอ้มูลส่วน

บุคคลได ้

 3)  ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงานซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีองค์กรเก็บรวบรวมอาจจะถูก

เปิดเผย 

 4)  ขอ้มูลเก่ียวกบัช่องทาง วิธีการ และสถานท่ีติดต่อขององคก์ร 

 5) สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 

 6)  หากเป็นกรณีเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลจ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบติัตาม

กฎหมาย หรือสัญญา หรือมีความจ าเป็นเพื่อเข้าท าสัญญา ให้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ 

รวมทั้งแจง้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล 

4.10. บริษทัฯ จะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จากพนักงานซ่ึงเป็น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และมีนโยบายชัดเจนในการห้ามมิให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมายให้ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะเก็บรวบรวม
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ขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หากไดข้อ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน

ใหแ้จง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบภายใน 30 วนั พร้อมทั้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

4.11.  บริษทัฯ จะท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมนั้นถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

4.12.  บริษัทฯ จะปฏิบัติตามค าร้องอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อัน

ประกอบดว้ย 

 1) การขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 2)  การขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 3) การขอระงบัการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 4)  การขอใหล้บ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 5)  การขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตน

ไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

 6)  การขอให้ส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน 

 7)  การถอนความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตน 

 8)  การขอให้ด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

4.13.  บริษทัฯ สามารถปฏิเสธค าร้อง ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เม่ือมีเหตุอนัจ าเป็น เช่น 

อาจเกิดผลกระทบขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน เป็นตน้ โดยบนัทึกการปฏิเสธค าร้องพร้อมเหตุผล 

4.14.  บริษทัฯ จะจดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

เหมาะสม  ไม่ต ่ากว่ามาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การ

เปล่ียนแปลง การแกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ 

4.15.  บริษทัฯ จะจดัใหมี้การเก็บรักษา ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลอยา่งรัดกุม ปกปิดเป็นความลบั 

4.16.  บริษทัฯ จะจดัให้มีการทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเม่ือมีความจ าเป็น 

หรือเทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลง 
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4.17.  บริษทัฯ จะจดัให้มีการตรวจสอบการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วน

บุคคลสม ่าเสมอวา่ยงัคงเป็นไปตามนโยบายขององคก์ร และกฎหมายหรือไม่ 

4.18.  กรณีท่ีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ตอ้งการทราบขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ของพนักงาน 

ให้ท าเป็นหนงัสือระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งการ มาให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลพิจารณาอนุมติัก่อน 

หา้มเปิดเผยหรือใหโ้ดยไม่ไดรั้บอนุมติั 

4.19.  ในกรณีท่ีหน่วยราชการขอขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน ให้แจ้งผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคลพิจารณาหรือทบทวนก่อนส่งให้  ยกเว้นการส่งให้ตามรอบปกติท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 

ประกนัสังคม สรรพากร คุม้ครองแรงงาน ใหส่้งไดเ้ลยและบนัทึกการส่งไวเ้พื่อการตรวจสอบ 

4.20.  กรณีจ าเป็นตอ้งส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานไปยงัต่างประเทศ ให้ผูบ้ริหารระดับ 

Vice President ขึ้นไป เป็นผูอ้นุมัติและด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ภายใต้

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 4.2 และขอ้ 4.7 1) เท่านั้น 

4.21.  ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานท่ีบริษทัฯ เก็บรักษาไวน้ี้ บริษทัฯ จะรักษาเสมือนหน่ึงเป็น

ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เอง ห้ามมิให้ผูใ้ดท าการละเมิด เปิดเผย เขา้ถึง น าไปใชห้าประโยชน์ส่วนตวัหรือ

ท าลาย โดยไม่ไดรั้บการอนุมติั จากผูท่ี้บริษทัฯ มอบหมาย ผูฝ่้าฝืนจะถูกพิจารณาลงโทษในอตัราสูงสุด

และหรือด าเนินคดีจนถึงท่ีสุด รวมถึงตอ้งชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเต็มจ านวนตามอตัราท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

4.22.  การเก็บ รักษา ใช้ การตรวจสอบ ทบทวน อนุมติัหรือด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วน

บุคคลตามนโยบายน้ี ให้ท าเป็นความลบั เท่าท่ีจ าเป็นโดยสุจริต และให้ถือว่าขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของ

พนักงานเป็นข้อมูลส าหรับใช้ภายใน (Internal Use) และข้อมูลอ่อนไหวของพนักงานเป็นข้อมูลลับ 

(Confidential)  

4.23.  บริษทัฯ จะแจง้เหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่ส านักงานทราบภายใน 72 ชม. นับแต่

ทราบเหตุ เวน้แต่เหตุดังกล่าวไม่มีความเส่ียงท่ีจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  (หากเหตุ

ดงักล่าวมี) 

4.24.  ความเส่ียงสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ องคก์รตอ้งแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลทราบ พร้อมกบัแนวทางการเยยีวยา 
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4.25.  บริษทัฯ จะจดัท าและบนัทึกรายการ อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี เพื่อให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

และส านกังานตรวจสอบ 

 1)  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

 2)  วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท 

 3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 4) ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

 5)  สิทธิ และวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงเง่ือนไขเก่ียวกบับุคคลท่ีมีสิทธิเขา้ถึง 

และการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

 6)  การใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 7) การปฏิเสธค าขอ 

 8)  ค าอธิบายเก่ียวกบัมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั 

4.26.  บริษทัฯ จะจดัท าและบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้

ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

4.27.  บริษทัฯ จะปฏิบติัตามหลกักฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศ

ไทย 

5.  รายการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานท่ีจ าเป็นต่อการบริหารงาน 

เพื่อให้การบริหารงานใดๆ ของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานด าเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์และโดยสุจริต องค์กรมีสิทธิท่ีจะขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของ

พนกังานเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลาทีจา้งงาน 

5.1  ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ในใบสมัครงาน และเอกสารประกอบการสมัครงานท่ีบริษัทฯ 

ก าหนด ถือเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีบริษทัฯ ตอ้งรู้เพื่อจดังานให้ตรงตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

และเหมาะสมกบัคุณสมบติัส่วนตวัของพนักงานแต่ละคน รายการขอ้มูลส่วนบุคคลและเหตุผลท่ีจ าเป็น 

ใหเ้ป็นไปตามเอกสารท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

5.2  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ มีสิทธิขอเพิ่มเติมขณะท างาน เช่น 
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 1)  สถานภาพสมรส รายช่ือคู่สมรส บุตร เพื่อจัดสวสัดิการให้เพิ่มเติม หรือเพื่อค านวณ

ลดหยอ่นภาษี 

 2)  ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจสุขภาพ หรือเอกสาร ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์อ่ืนใด ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วย ทั้งน้ีบริษทัฯ จะใชโ้ดยสุจริตเฉพาะกรณีท่ี 

  - เพื่อช่วยเหลือ รักษาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 

  - เพื่อพิจารณาจดังาน เปล่ียนงานใหเ้หมาะสมกบัสุขภาพ 

  - เพื่อป้องกนัการระบาดไปสู่เพื่อนร่วมงาน หรือสาธารณะ 

 3)  แผนท่ี รูปถ่าย หรือขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัท่ีพักอาศยั เพื่อพิจารณาไปเยี่ยมอาการป่วย เยี่ยม

คลอดหรือช่วยเหลือความเดือดร้อนอ่ืน รวมถึงสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัครอบครัวของพนกังาน 

 4)  ทะเบียนรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เพื่อการอนุญาตเขา้-ออก พื้นท่ีของบริษทัฯ หรือการจดั

ท่ีจอดใหป้ลอดภยัและเพียงพอ 

 5)  ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนใด ท่ีองคก์รพิจารณาเห็นความจ าเป็นในทางการบริหาร หรือตามท่ี

กฎหมายก าหนดใหบ้ริษทัฯ เก็บรวบรวมท่ีจะมีต่อไปในอนาคต 

6.  เอกสารอ้างองิ 

-  พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-  ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แนวปฏิบัติเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัพนักงานเพื่อใช้ภายในบริษทัฯ ( Internal Use) 

กรณีมีการด าเนินการใดๆ กับขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานในบริษทัฯ และเพื่อเป็นแนวปฏิบติักรณี

พนกังานของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

เพื่อให้พนกังานทุกคนของบริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของพนกังาน หรือกรณีพนกังานของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัโดย

ขอใหพ้นกังานทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน ดงัน้ี 
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1.  ให้พนักงานด าเนินการตามนโยบาย ในกรณีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผย หรือด าเนินการใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.  ในการด าเนินการตามขอ้ 1. ใหใ้ชแ้บบของหนงัสือสัญญา หรือแบบฟอร์มท่ีบริษทัฯ จดัไวใ้ห้ 

3.  ให้แจ้ง หรือรายงานกรณีท่ีมีข้อมูลร่ัวไหล (Data Breach) ตามล าดับชั้ นไปยงัเจ้าหน้าท่ี

คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) หรือคณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ จดัตั้ งขึ้ น 

เพื่อให้ท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการด าเนินการใดๆ ในระดับนโยบายเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษทัฯ และ

พนักงานของบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการปฏิบติัตามนโยบาย หรือแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดขึ้ นอันสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 

 

นายอมรนาถ แป้นสุข 

Managing Director 


