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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ลดีเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากดั 

 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล  

เพื่อเป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมใด 

ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากัด (“บริษัท”) จึงจดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลน้ี (“นโยบาย”) ขึ้นเพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคลากรและพนักงานของ

บริษทั หรือบุคลากรและพนกังานของบุคคลภายนอกท่ีเป็นผูก้ระท าการแทนหรือในนามของบริษทั ในการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

นิยามส าคัญ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูล

ของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนา

หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือ

ขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านอง

เดียวกนัตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ ผูใ้ห้บริการ กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง ผู ้

มาติดต่อ และบุคคลธรรมดาอ่ืนใดท่ีบริษทัมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดานั้น 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุท่ีกฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะตอ้งกระท าภายใตฐ้านทางกฎหมายท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล ซ่ึงไดถู้กก าหนดเป็นแนวทางไวใ้นนโยบายฉบบัน้ีดว้ย ดงัน้ี 

1. กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นจะท าได้ต่อเมื่อเขา้เง่ือนไขของฐานทางกฎหมายประการใดประการหน่ึงใน 7 

ประการ ไดแ้ก ่
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1.1 ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ฐานความยินยอม) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยฐานทางกฎหมายอ่ืนตามท่ีระบุในขอ้ 1.2 – 1.7 ของนโยบายน้ีได ้บริษทัจ าเป็นตอ้งขอความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล การไม่ตอบรับหรือการน่ิงเฉยไม่ถือว่าเป็นความ

ยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากน้ี ความยินยอมตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงอาจมีรูปแบบและ

ขอ้ความท่ีบริษทัจดัท าขึ้น (หนังสือขอความยินยอม) หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด (ถา้มี) ยกเวน้การขอความยินยอมดว้ยวิธีดงักล่าวไม่สามารถ

กระท าได ้ในกรณีน้ีเจา้ของขอ้มูลอาจให้ความยินยอมดว้ยวาจาได ้แต่บริษทัจะตอ้งบนัทึกความยินยอมดงักล่าวไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อม

ระบุรายละเอียดของวิธีการให้ความยินยอมและวนัท่ีให้ความยินยอมนั้น ทั้งน้ี เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมไดทุ้กเมื่อ เวน้แต่จะ
มีกฎหมายหรือสัญญาท่ีเป็นคุณแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจ ากดัสิทธิไว ้ 

อย่างไรก็ดี บริษทัพึงตอ้งตระหนักอยู่เสมอว่าบริษทัจะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้่อเมื่อเจา้ของขอ้มูล ส่วนบุคคลสามารถ

ให้ความยินยอมโดยอิสระและโดยความสมคัรใจโดยแทเ้ท่านั้น  

หมายเหตุ กรณีท่ีบริษทัจะตอ้งขอความยินยอมจากผูเ้ยาวท่ี์ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ บริษทั

จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้ านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทกัษต์ามล าดบั ทั้งน้ี หากเป็นผูเ้ยาวท่ี์อาย ุ10 

ปีขึ้นไปก็อาจให้ความยินยอมเองไดส้ าหรับกรณีท่ีเป็นการด าเนินการท่ีผูเ้ยาวก์ระท าไดโ้ดยล าพงั 

1.2 เพ่ือการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ การท าวิจัยหรือสถิติ (ฐานจดหมายเหตุ/วิจัย/สถิติ) 

บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

หรือท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจยัหรือสถิติซ่ึงได้จดัให้มีมาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

1.3 เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต) 

ในบางกรณี บริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลใดๆ 

ซ่ึงไม่จ ากดัเพียงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น เช่น กรณีบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเน่ืองจากอุบติัเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นกบั

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีน้ี บริษทัไม่ตอ้งขอความยินยอม เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.4 เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพ่ือใช้ด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลก่อนเข้าท าสัญญากับ

บริษัท (ฐานสัญญา) 

ในกรณีท่ีบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบติัตามสัญญาท่ีเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบับริษทั หรือ

ด าเนินการตามค าร้องขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสัญญากบับริษทันั้น บริษทัไม่ตอ้งขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่าว 

1.5 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (ฐานประโยชน์สาธารณะ) 

ในกรณีท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผูค้วบคุมขอ้มู ล

ส่วนบุคคล หรือปฏิบติัหน้าท่ีในการใชอ้ านาจรัฐท่ีไดม้อบให้แก่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัไม่ตอ้งขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว  

1.6 เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย) 

บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดงักล่าว

เพ่ือใชด้ าเนินการเก่ียวกบัประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัหรือบุคคลท่ีสามซ่ึงไม่ใช่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ ประโยชน์โดย
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ชอบดว้ยกฎหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษทัและ/หรือบุคคลท่ีสาม ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรักษาความปลอดภยัและปกป้อง
ทรัพยสิ์นและบุคคลท่ีอยู่ภายในบริเวณของบริษทั ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายในการบริหารจดัการองค์กรของบริษทั เป็นตน้ อย่างไรก็ดี  

บริษทัจะตอ้งระมดัระวงัในการใชฐ้านทางกฎหมายน้ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล และหากกรณีพบว่าประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย

ดงักล่าวมีความส าคญัน้อยกว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเป็นกรณีท่ีอาจกระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นอยา่งมาก บริษทัจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย แต่บริษทัจะตอ้ง
ขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหากบริษทัยงัคงประสงคจ์ะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป  

เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย บริษทัจะตอ้งท าการประเมินว่าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีทุกประการหรือไม่ 

(1) บริษทัหรือบุคคลท่ีสามมีผลประโยชน์ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวหรือไม่ 

(2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวมีความจ าเป็นต่อผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือไม่ 

(3) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลพึงคาดหมายไดว่้าบริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวหรือไม่ 
(4) การเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวมีความส าคญัไม่น้อยกว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือไม่ใช่เป็นกรณีท่ี

อาจกระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นอยา่งมากหรือไม่  

(5) บริษทัมีมาตรการปกป้องดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมในการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นแลว้หรือไม่  

1.7 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับบริษัท (ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย) 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัไม่จ าเป็นตอ้งขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล ทั้งน้ีอาจรวมถึงการด าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งศาลหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตวัอย่างเช่น การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกจา้ง

ไวเ้พื่อการปฏิบติัตามกฎหมายการคุม้ครองแรงงาน การเก็บเอกสารทางบญัชีไวเ้ป็นระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นตน้ 

2. กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวไดก้็ต่อเม่ือได้รับความ

ยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (โปรดดูหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในขอ้ 1.1) เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย ดงัน้ี: 

• ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าจะ
ดว้ยเหตุใดก็ตาม ซ่ึงกรณีดงักล่าวมกัจะเป็นการใชส้ าหรับกรณีฉุกเฉิน  

• เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบั: 

- เวชศาสตร์ป้องกนัหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจา้ง 
- ประโยชน์ดา้นสาธารณสุข 

- การคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลตามสิทธิของผูม้ีสิทธิ

ตามกฎหมาย ซ่ึงการเก็บรวบรวมมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัตามสิทธิหรือหนา้ท่ีของบริษทัหรือของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

- การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น 
- ประโยชน์สาธารณะอ่ืนท่ีส าคญั เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเพ่ือวตัถุประสงค์ในการป้องกัน

โรคติดต่อหรือโรคระบาด การเก็บรวบรวมและเปิดเผยต่อหน่วยงานรัฐซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเพ่ือวตัถุประสงค์

ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

หมายเหตุ แนวทางการพิจารณาและการตีความค าว่า “ประโยชน์สาธารณะ” อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพิจารณา

และการให้ความหมายของคณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามท่ีระบุในกฎหมายล าดับรองซ่ึงอาจมีการ
ประกาศใชบ้งัคบัเป็นการเพ่ิมเติมในอนาคต  
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ทั้งน้ี รายละเอียดในเร่ืองของ ประเภท วตัถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายของการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทันั้นจะปรากฏอยู่ในประกาศ
ความเป็นส่วนตวัส าหรับเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ  

3. แนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งถูกเก็บรวบรวมไวเ้ท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีบริษทัก าหนดไวเ้ท่านั้น บริษทัจะตอ้งพิจารณาและเลือกเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเท่าท่ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชแ้ละทิ้งหรือท าลายขอ้มูลท่ีอาจไดม้าโดยไม่จ าเป็นโดยเฉพาะอย่างย่ิงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว 
ทั้งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 

ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลมากเกินความจ าเป็น บริษทัตอ้งหาวิธีการท าให้บริษทัสามารถเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไดเ้ท่าท่ีจ าเป็นต่อการ

บรรลุวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมนั้น เช่น ในกรณีท่ีบริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือระบุตวัตนของคู่คา้หรือตวัแทนของคู่คา้ของบริษทัจาก
ส าเนาบตัรประชาชน ซ่ึงโดยปกติบริษทัจ าเป็นตอ้งใชเ้พียงขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปในการระบุตวัตนของบุคคลดงักล่าว (เช่น ช่ือและรูปภาพ) 

ดงันั้น กรณีท่ีอาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวปรากฏบนบตัรประชาชนอยู่ดว้ย (เช่น ศาสนา หมู่โลหิต) บริษทัจึงควรหาวิธีการท าให้

ขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏบนส าเนาบตัรเมื่ออยูใ่นการครอบครองของบริษทั ซ่ึงอาจเป็นการขีดฆ่าขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็นในส าเนาบตัรประชาชนท่ีตน

ไดรั้บมา เหลือเพียงขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการระบุตวัตนเท่านั้น เป็นตน้ 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล 

เมื่อจะมีการด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะจดัท าและแจ้งประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ต่อ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดของการประมวลผลขอ้มูล ค าจ ากดัความ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะมีการเก็บรวบรวม 

วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมายของการเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมหรือระยะเวลาท่ีคาดหมาย ประเภทของ
บุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ขอ้มูลรายละเอียดการติดต่อเก่ียวกบับริษทั สิทธิของ

เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล และรายละเอียดอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ เขา้ใจ และประกอบการพิจารณาให้ความ

ยินยอมในกรณีท่ีการเก็บรวบรวมนั้นไม่อยูใ่นฐานทางกฎหมายท่ีสามารถเก็บรวบรวมโดยปราศจากความยินยอมได ้

บริษทัจะตอ้งแจง้หรือส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตวัให้กบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่เป็น

กรณีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยก่อนมีนโยบายน้ีและบริษทัยงัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยู่ต่อไป บริษทัจะตอ้งด าเนินการแจง้หรือส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตวัให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบโดยเร็ว

ท่ีสุด 

การแจง้หรือการส่งมอบประกาศความเป็นส่วนอาจไม่จ าเป็นตอ้งกระท าซ ้ าในกรณีท่ีบริษทัไดเ้คยแจ้งหรือส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตัว

ให้กบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวแลว้ แต่ในกรณีท่ีบริษทัมีการแกไ้ขประกาศความเป็นส่วนตวัในภายหลงั บริษทัจะตอ้งแจง้หรือส่งมอบ

ประกาศความเป็นส่วนตวัท่ีแกไ้ขให้กบัเจา้ของขอ้มูลใหม่  

 

แหล่งท่ีมาของข้อมลูส่วนบุคคล 

โดยทัว่ไปบริษทัจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากตวัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเองโดยตรง อย่างไรก็ตามหากบริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูล

ส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง บริษทัจะด าเนินการแจง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้ทราบถึงการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนและแจง้ประกาศความเป็นส่วนตวัให้เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ โดยไม่ชกัชา้แต่ไม่เกิน  30 วนันับแต่วนัท่ี

บริษทัไดเ้ก็บรวบรวม และบริษทัจะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยในกรณีท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัฐานความ

ยินยอม ทั้งน้ี ยกเวน้ในกรณีท่ีบริษทัจะตอ้งน าขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไปใชใ้นการติดต่อกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะแจง้เจา้ของขอ้มูลให้
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ทราบเมื่อท าการติดต่อคร้ังแรก และในกรณีท่ีบริษทัน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปเปิดเผย บริษทัจะตอ้งแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อนการ
น าขอ้มูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นคร้ังแรก 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษทัอาจไม่ตอ้งแจ้งขอ้มูลการเก็บและประกาศความเป็นส่วนตวัดังกล่าวต่อเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล  หากบริษทั

สามารถพิสูจน์ไดว่้าการแจง้ขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถท าไดห้รือจะเป็นอุปสรรคต่อการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั หรือเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ นั้นอยูแ่ลว้ เช่น เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเคยไดรั้บประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรับการท าธุรกรรม

บางประการกบับริษทัแลว้ และประสงคจ์ะท าธุรกรรมเช่นเดิมกบับริษทัอีกคราว 

นอกจากน้ีหากในการด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัได้ท าการว่าจ้างผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในการ
กระท าการแทนตามค าสั่งของบริษทั บริษทัอาจให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูก้ระท าการแจง้ประกาศความเป็นส่วนตวัแทนบริษทัได ้

ซ่ึงบริษทัจะตอ้งด าเนินการให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิบติัตามให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายน้ีเฉกเช่นเดียวกนั และถือเสมือน

ว่าบริษทัไดด้ าเนินการแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ก าหนดในฐานะท่ีบริษทัเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัพึงตระหนกัว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของตนซ่ึงอยูใ่นความครอบครองของบริษทั ตามท่ี

ก าหนดในกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจึงตอ้งจดัให้มีแบบค าร้องขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการแจง้ความประสงค์ขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ กบับริษทั อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษทัมีเหตุจ าเป็นตอ้งปฏิเสธการใช้
สิทธิของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะตอ้งแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าวให้เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

บนัทึกเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมซ่ึงไดเ้คยให้ไวก้บับริษทัผ่านหนงัสือขอความยินยอม ไม่ว่า

จะเป็นการเพิกถอนความยินยอมบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถกระท าได้ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บริษทั

จะตอ้งแจง้ถึงผลกระทบให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบเมื่อมีการเพิกถอนดว้ย (ถา้มี) อย่างไรก็ดี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบถึง

การใด ๆ ท่ีบริษทัไดก้ระท าไปแลว้ก่อนหนา้อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บความยินยอมโดยชอบดว้ยกฎหมายจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

เหตุในการปฏิเสธ: เป็นกรณีท่ีมีขอ้จ ากดัสิทธิในการถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือเป็นกรณีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาท่ีให้

ประโยชน์แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 

2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนซ่ึงอยู่

ในความรับผิดชอบของบริษทั หรือขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีตนไม่ไดใ้ห้ความยินยอม  

เหตุในการปฏิเสธ: บริษทัอาจปฏิเสธค าขอบงัคบัตามสิทธิน้ีไดใ้นกรณีต่อไปน้ีเท่านั้น: 

- เป็นการท าตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือ 

- เมื่อบริษทัเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลอ่ืน 

ทั้งน้ีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามสิทธิขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งท าการบนัทึกการปฏิเสธค าขอพร้อมเหตุผลไวใ้น

บนัทึกรายการของบริษทัต่อไป  
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ระยะเวลาการตอบสนอง: กรณีบริษทัไม่อาจปฏิเสธได ้บริษทัจะตอ้งด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บค าขอ 

3. สิทธิร้องขอรับและขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนจากบริษทั หรือ

ขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลไปให้แก่บุคคลหรือองค์กรอ่ืนในรูปแบบท่ีสามารถอ่านไดห้รือใชง้านไดโ้ดยทัว่ไป รวมถึงมีสิทธิขอรับขอ้มูล

ส่วนบุคคลของตนเองท่ีบริษทัหรือบุคคลหรือองคก์รอ่ืนท่ีไดรั้บโอนไปเก็บรวบรวมไว ้การร้องขอน้ีจะใชไ้ดใ้นกรณีท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไดรั้บความยินยอมหรือเพ่ือปฏิบติัตามสัญญาหรือค าร้องขอก่อนท าสัญญาระหว่างเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบั
บริษทัเท่านั้น  

เหตุการปฏิเสธ: บริษทัสามารถปฎิเสธค าร้องขอไดห้ากขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวนั้นถูกใชเ้พ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎหมาย หรือการใชสิ้ทธินั้นเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เช่น กรณีท่ีขอ้มูลดงักล่าวมีขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้ หรือ

ขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นส่วนหน่ึง 

ทั้งน้ีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามสิทธิขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งท าการบนัทึกการปฏิเสธค าขอพร้อมเหตุผลไวใ้น

บนัทึกรายการของบริษทัต่อไป  

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 

4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบริษทัไดใ้นกรณีต่อไปน้ี: 

(1) เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายหรือสาธารณะประโยชน์  ซ่ึงรวมถึงการ
ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐดว้ย 

เหตุปฏิเสธค าขอ (ส าหรับข้อ 4 (1)): บริษทัสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุท่ีชอบด้วยกฎหมายท่ีส าคญัย่ิงกว่าผลประโยชน์ สิทธิ หรือ

เสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือก่อตั้ง ปฏิบติัตาม ใช ้หรือยกขึ้น

ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

ทั้งน้ีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามสิทธิขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งท าการบนัทึกการปฏิเสธค าขอพร้อม
เหตุผลไวใ้นบนัทึกรายการของบริษทัต่อไป  

 (2) กรณีการตลาดแบบตรง เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถคดัคา้นไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  

(3) เพื่อการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สถิติ เวน้แต่เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ และในกรณีท่ีบริษทัไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธ บริษทัจะด าเนินการแยกส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ออก

จากขอ้มูลอ่ืนในทนัทีนบัแต่เมื่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแจง้การคดัคา้นให้ทราบ 

5. สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษทัลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่

สามารถระบุตวัตนได ้หรือท าให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้เมื่อ: 

(1) ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคแ์ลว้ ทั้งน้ี ตามระยะเวลาท่ีอาจบอกกล่าวให้เจา้ของขอ้มูล

ทราบในประกาศความเป็นส่วนตวั 

(2) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้อนความยินยอมและบริษทัไม่สามารถใชฐ้านทางกฎหมายอ่ืนในการเก็บขอ้มูลไดอี้ก 

(3) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดค้ดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และบริษทัไม่สามารถปฏิเสธค าคดัคา้นได ้
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(4) ขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

เหตุปฏิเสธค าขอ: บริษทัมีสิทธิปฏิเสธค าขอไดใ้นกรณีท่ีไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีต่อไปน้ี 

- เป็นการเก็บรักษาเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

- เพ่ือการบรรลุวตัถุประสงค์ในฐานเก่ียวกบัการจดัท าเอกสารทางประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุ การวิจยั สถิติหรือฐานประโยชน์
สาธารณะ  

- เป็นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวซ่ึงเป็นการจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายเพ่ือวตัถุประสงค์ในด้านเวช

ศาสตร์ป้องกนั อาชีวเวชศาสตร์ ประเมินความสามารถในการท างานของลูกจา้ง ประโยชน์สาธารณะดา้นการสาธารณสุข 

- การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย 

- การใชเ้พื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

หากขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไดถู้กเปิดเผยต่อสาธารณะโดยการกระท าของบริษทัหรือถูกโอนให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน และเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดม้ีค  าขอให้ลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถระบุตวัตนได ้บริษทัตอ้งด าเนินการในการลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูล

ส่วนบุคคลดงักล่าวไม่สามารถระบุตวัตนได ้และตอ้งแจง้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ให้ด าเนินการเช่นว่าดว้ย 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 

6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลได ้เมื่อ: 

(1) ไดม้ีการร้องขอให้บริษทัแกไ้ขความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี บริษทัอาจพิจารณา

ยกเลิกการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลไดห้ากบริษทัตรวจสอบแลว้เห็นว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บการร้องขอให้แกไ้ขเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งอยู่

แลว้ โดยแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อนการยกเลิกพร้อมเหตุผล 

(2) เป็นการใชข้อ้มูลท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลขอให้ระงบัการใชแ้ทนการลบ 

(3) ขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวแ้ลว้ แต่เจา้ของขอ้มูลไดเ้คยขอให้บริษทัเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้พราะจ าเป็นต่อการ

ใช ้ก่อตั้ง ปฏิบติัตาม หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเอง 

(4) บริษทัอยู่ในระหว่างการพิสูจน์เพื่อปฏิเสธการคดัคา้นขอ้มูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี บริษทัอาจพิจารณายกเลิกการระงบัการใชข้อ้มูล
ส่วนบุคคลไดห้ากบริษทัเห็นว่าบริษทัมีสิทธิในการใช้ขอ้มูลต่อไปตามเหตุแห่งการปฏิเสธสิทธิในการคดัคา้นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

กล่าวไปขา้งตน้ 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 

7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจขอให้บริษทัด าเนินการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ 

และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 

ทั้งน้ีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามสิทธิขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งท าการบนัทึกการปฏิเสธค าขอพร้อมเหตุผลไวใ้น
บนัทึกรายการของบริษทัต่อไป  

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 



Page 8 of 11 

 

8. สิทธิการร้องเรียน เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล เมื่อเห็นว่าบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบคุลากร 

พนักงานและบุคลากรทุกคน รวมถึงบุคคลท่ีไดรั้บการว่าจ้างและพนักงานของบุคคลท่ีบริษทัว่าจ้าง มีหน้าท่ีในการปฏิบติัตามกฎหมายและ

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี และจะตอ้งรักษาความลบัในขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และไม่น าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้รับใน

ระหว่างการปฏิบติัหน้าท่ีการงานไปใชใ้นทางท่ีไม่เหมาะสม ใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตวั หรือใชโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมาย โดยอาจแบ่ง

หนา้ท่ีไดต้ามล าดบัขั้น ดงัน้ี 

1. ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและบุคลากรระดับบริหาร 

มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลกระบวนการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดของบริษทั ดงัน้ี 

- ก าหนดบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) และ/หรือ
บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเป็นศูนยก์ลางของบริษทัในการดูแลและรับเร่ืองท่ีเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษทั  

- มอบหมายงานให้แก่พนักงานในการก าหนดวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีปฏิบติัในการจัดการ

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทั พร้อมทั้งแนวทางในการแกปั้ญหา

อยา่งเป็นรูปธรรมเมื่อเกิดเหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลขึ้นภายในบริษทั 
- จดัให้มีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายหรือความเหมาะสมของนโยบายน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

- เป็นผูอ้นุมัติในการด าเนินงานเชิงนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จัดให้มีการทบทวนความ

เหมาะสมของนโยบายน้ีหรือการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในบริษทัหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนโยบายน้ี  

- พิจารณาและอนุมติัในการตอบสนองต่อค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหากการตอบสนองต่อการร้องขอ
ดงักล่าวอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทั เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  และ/หรือบุคคลอ่ืนใด 

2. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หรือผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

บริษัท 

มีหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าและตรวจสอบกระบวนการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดของบริษทั ดงัน้ี  

- วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุมกิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั และให้ค าแนะน าแก่บุคลากร

หรือหน่วยงานอ่ืนภายในบริษทั เพื่อให้กิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล และนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั  

- ตรวจสอบ และอนุมติัแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละหน่วยงานภายในบริษทั รวมถึงวิธีปฏิบติัใน

การจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท และแนวทางในการ

แกปั้ญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลขึ้นภายในบริษทั 

- วิเคราะห์ ประเมิน และให้ค าแนะน าแก่บุคลากรและหน่วยงานภายในบริษทัเก่ียวกบัการตอบสนองต่อค าร้องขอใชสิ้ทธิของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหากการตอบสนองต่อการร้องขอดงักล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคญัต่อบริษทั เจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล และ/หรือบุคคลอ่ืนใด 



Page 9 of 11 

 

- รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายในบริษทัไปยงักรรมการผูจ้ดัการและบุคลากรระดบั
บริหาร 

- ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการแจง้เหตุละเมิดขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีเกิดขึ้นภายในบริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

- ศึกษารายละเอียดของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎ ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมของกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าว และแจง้ให้บุคลากรของบริษทัทราบ 

- อธิบาย สร้างความเขา้ใจ และความตระหนักรู้แก่บุคลากรของบริษทัเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและกฎหมายการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. ต าแหน่งระดับผู้จัดการแผนก  

มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายในแผนกของตนซ่ึงอาจมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละแผนก โดย

อาจแบ่งหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

- อนุญาตให้บุคคลใดเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลหรือมอบหมายหน้าท่ีให้แก่พนกังานในการเป็นผูรั้บผิดชอบในการดูแลขอ้มูลส่วน
บุคคลในส่วนต่าง ๆ ของแผนก 

- จดัให้มีแนวปฏิบติัและการอบรมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในแผนก และสร้างความเขา้ใจร่วมกันว่าขอ้มูลส่วน

บุคคลใดท่ีจ าเป็นตอ้งเก็บและขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีไม่จ าเป็นตอ้งเก็บเพื่อการใชป้ฏิบติังานภายในแผนก 

- จดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลในแผนกให้มีมาตรฐานตามกฎหมายและนโยบายน้ี 
- อนุมติัในการตอบสนองค าร้องขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและปรึกษาหารือกบัแผนกท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองดงักล่าว 

รวมถึงหารือกบัเจ้าหน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั  และ

รายงานต่อฝ่ายบริหารเพ่ือขออนุมติัหากการตอบสนองต่อการร้องขอดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคญัต่อบริษทั  

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือบุคคลอ่ืนใด 

- ปรึกษาหารือกบัฝ่ายบริหารและเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อก าหนดวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสม 
- จดัให้มีการบนัทึกการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของแผนกตามรายการท่ีก าหนดในนโยบายน้ี 

- รับรายงานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชากรณีได้รับแจ้งถึงเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล และพิจารณาว่าการละเมิดนั้นอาจมีความ

เส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือไม่ รวมถึงการปรึกษาหารือกบัเจา้หน้าท่ีคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั  และผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาให้มีค  าสั่งให้
ด าเนินการใดๆ ท่ีเหมาะสมตามนโยบายน้ีต่อไป 

4. ต าแหน่งระดับพนักงาน 

มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นขั้นตอนในระดบัการปฏิบติัการ ดงัน้ี 

- เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและนโยบายน้ี รวมถึงเขา้ร่วมการอบรมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบริษทั 

- ปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการด าเนินการเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัการ

ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ความปลอดภยั การส่ง โอนเปิดเผย หรือ การบนัทึกขอ้มูล ต่าง ๆ เป็นตน้ 

- แจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบในกรณีท่ีเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ในบริษทั  หรือค าสั่งให้
กระท าการใด ๆ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ อาจ

ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

- แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบเพื่ออนุมติัในกรณีไดรั้บค าร้องขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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- แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัทีในกรณีทราบถึงเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการละเมิดนั้นจะเกิดจากการจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อของบุคคลใดก็ตาม และไม่ว่าการละเมิดนั้นอาจจะมีหรือไม่มีความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

5. ผู้รับจ้างและผู้ให้บริการซ่ึงเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

มีหน้าท่ีปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและนโบบายน้ีอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ียงัตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัของสัญญา

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท าไวก้บับริษทั (ถา้มี) โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

- เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและนโยบายน้ี รวมถึงเขา้ร่วมการอบรมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบริษทัเมื่อมีการร้องขอ 

- แจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชักช้าหากมีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีภายในระยะเวลา 24 ชัว่โมงนับตั้งแต่ท่ีทราบถึงการ

ละเมิดนั้น 

- สนบัสนุนและช่วยเหลือบริษทัในการตอบสนองค าร้องขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

การฝ่าฝืนกฎหมายและนโยบายน้ีของพนักงานอาจถือเป็นเหตุลงโทษทางวินัยได้ และการฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายน้ีของผูรั้บจ้างหรือผู้

ให้บริการซ่ึงเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั อาจถือว่าเป็นการผิดสัญญาท่ีมีกบับริษทัดว้ยเช่นกนั หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม

ดงักล่าวส่งผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทัอาจถือให้เป็นเหตุเลิกจา้งหรือเลิกสัญญาได ้นอกจากน้ียงัอาจมีโทษทางอาญาซ่ึง

เป็นโทษปรับและจ าคุกส าหรับผูก้ระท าการแทนบริษทัท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงตอ้งศึกษากฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและนโยบายน้ี และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

 

มาตรการการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัจะตอ้งจดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเชิงนโยบายและเชิงเทคนิคท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง 
แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ และตอ้งทบทวนมาตรการดงักล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

 

การบันทึก การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะตอ้งจดัให้มีการบนัทึกการใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวม โดยมีรายการอยา่งนอ้ย ไดแ้ก่  

- ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม รวมถึงวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูล  

- การใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีการเก็บขอ้มูลโดยอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนท่ีไม่ใช่การขอความยินยอม  

- สิทธิและวิธีการและเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิเขา้ถึงขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

- การปฏิเสธหรือคดัคา้นค าขอใชสิ้ทธิประเภทต่างๆ พร้อมเหตุผลตามท่ีระบุในนโยบายน้ี และ 
- ค าอธิบายมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีบริษทัจดัให้มีขึ้น  

ทั้งน้ี เพ่ือให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตรวจสอบได ้และสามารถบงัคบัตามสิทธิท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแจง้หรือร้องขอแก่บริษทั 
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การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 

บริษทัสามารถโอนหรือส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ประเทศปลายทางไดถู้กรับรองว่ามีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ  

2. กรณีประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย อนัไดแ้ก่ 

• เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย 

• ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยแจง้ให้รู้ถึงมาตรฐานท่ีไม่เพียงพอของประเทศหรือองคก์รปลายทางแลว้ 

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือด าเนินการตามค าร้องขอก่อนเขา้ท าสัญญา 

• เป็นการปฏิบติัตามสัญญาระหว่างบริษทักบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

• เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เมื่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได ้

• เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั 

 

การด าเนินการเม่ือมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อมีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นภายในบริษทั โดยท่ีเหตุละเมิดนั้นมีความเส่ียงท่ีจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล พนักงานและบุคลากรทุกคนจะตอ้งประสานงานกนัเพ่ือด าเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยบริษทัจะตอ้งแจง้การละเมิดดงักล่าวแก่

ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกัชา้ภายใน 72 ช่ัวโมง นบัแต่ท่ีไดท้ราบเหตุเท่าท่ีสามารถจะกระท าได ้ในกรณีท่ีการ

ละเมิดนั้นมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ให้บริษทัแจง้เหตุการณ์ละเมิดให้เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลทราบพร้อมแนวทางเยียวยาโดยไม่ชกัชา้ดว้ย     

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีอาจมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเป็นตามสมควร ทั้งน้ีตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และความเหมาะสม

ทางธุรกิจ  

หมายเหต:ุ นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีไดรั้บการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคร้ังล่าสุดเมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 

 

การสอบถามข้อมูลเพิม่เติม และการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

กรณีมีขอ้สงสัยหรือค าถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกรณีมีความประสงคจ์ะแจง้เหตุแห่งการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

โปรดติดต่อ: 

เบอร์โทรศพัท:์ 1462 

อีเมล:์ pdpa@leadwayheavy.com 
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