
 

 ประกาศ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด 
PS/0014/65 

เรื่อง ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน  
(Privacy Notice - Employees) 

 
 บริษัท เอนเนอร์ย ี ่  คอมเพล็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที ่ภายใต้  
พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว  
และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านให้มีความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรต่างๆ ที่บริษัทเก็บรักษาในระหว่างการสรรหา ระหว่างการจ้างงาน และหลังจาก 
ที่บุคคลเหล่านี้ได้ออกจากบริษัท รวมถึงข้อมูลจากบุคคลที่สามจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพ่ือแจ้ง
ให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมถึงสิทธิ
ตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1.  ประเภทบุคคลที่เก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และบุคลากรของบริษัท เช่น 
กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงานปัจจุบัน อดีตพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรของบริษัทเช่น บุคคลในครอบครัวของพนักงาน บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผู้รับผลประโยชน์ เป็นต้น 

 “ผู้สมัคร” หมายถึง ผู้สมัครงานเพื่อเป็นพนักงาน พนักงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานของบริษัทจัดหางาน 
(Outsource) และ พนักงานอิสระ (Freelance) ที่ทำงานให้แก่บริษัท แล้วแต่กรณี ไม่ว่าการสมัครงานนั้น 
จะดำเนินการโดยผู ้สมัครเอง หรือเป็นการรับสมัครงานภายในบริษัท หรือผ่านการแนะนำของบุคคลอื่นใด  
หรือการสรรหาของบริษัท หรือผ่านการดำเนินการของผู้ให้บริการจัดหางาน 
 “พนักงาน” หมายถึง ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำสัญญาจ้างเพื่อทำงานให้แก่บริษัทในฐานะ
พนักงาน พนักงานที่ผู้ถือหุ้นส่งมาปฏิบัติงานยังบริษัท พนักงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานของผู้ให้บริการจัดหางาน 
(Outsource) และพนักงานอิสระ (Freelance) ที่เข้ามาทำงานในบริษัท แล้วแต่กรณี 
 
ข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง   
 2.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุ     
ตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ นามสกุล  
ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวคนพิการ เลขหนังสือ
เดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต  
อีเมล ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนรถจักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น 
 

/ อย่างไรกด็ี... 



 

อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึง 
ตัวบุคคล อาทิ ชื ่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน  
อีเมลที่ใช้ในการทำงาน อีเมลกลุ่มของบริษัท เช่น info@company.co.th  ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) 
หรือข้อมูลแฝง (Pseudonymous Data) ที ่ถ ูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธ ีการทางเทคนิค  
ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม เป็นต้น  

2.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” (Sensitive data) หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบ 
ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด  
ซึ่งบริษัทต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลอ่อนไหว ต่อเมื ่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที ่บริษัทมีความจำเป็นต้อง
ดำเนินการตามที่กฎหมายอนุญาต 

   ทั ้งนี้  ต ่อไปในประกาศความเป็นส ่วนตัวฉบับนี้  หากไม่ม ีการกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเร ียก  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” ที ่เกี ่ยวกับผู ้ใช ้บริการข้างต้นให้รวมกันเรียกว่า  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” 
  
ข้อ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่บริษัทจะแจ้งให้
ทราบในลำดับถัดไป ทั้งนี้ได้จำแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บไว้ ดังนี้ 

3.1 สำหรับผู้สมัครงาน  

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล (พ้ืนฐาน) เช่น คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ รูปถ่าย น้ำหนัก ส่วนสูง วันเดือน
ปีเกิด อายุ สัญชาติ เลขที ่ประจำตัวประชาชน ที ่อยู ่ปัจจุบัน ที ่อยู ่ตาม
ทะเบียนบ้าน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานภาพการสมรส สถานภาพทาง
ทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เป็นต้น  

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม เชื้อชาติ ศาสนา โดยได้รับความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามท่ีกฎหมายอนุญาต เป็นต้น 

ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ประวัติส่วนตัว (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวัติการเรียนรู้ 
ทักษะความสามารถ ใบอนุญาตต่าง ๆ ข้อมูลจากการทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ วันที่มาสัมภาษณ์งาน เป็นต้น 

/ ข้อมูลบุคคล... 



 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลอ้างอิงหรือบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก ่ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ หมายเลข
โทรศัพท ์และข้อมูลอื่น ๆ เท่าท่ีจำเป็น 

 

 3.2 สำหรับพนักงานและบุคลากรของบริษัท 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล (พ้ืนฐาน) เช่น คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ รูปถ่าย น้ำหนัก ส่วนสูง วันเดือน
ปีเกิด อายุ สัญชาติ เลขที่ประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่
ประกันสังคม เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่บัญชี
ธนาคาร เลขที่บัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล เลขทะเบียนรถยนต์ ที่อยู่ปัจจุบัน  
ที่อยู ่ตามทะเบียนบ้าน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สถานภาพการสมรส 
สถานภาพทางทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม เชื ้อชาติ ศาสนา กรุ ๊ปเล ือด  
ข้อมูลการวิเคราะห์ใบหน้า โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือ
ตามท่ีกฎหมายอนุญาต เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น รหัสพนักงาน ตำแหน่งและระดับพนักงาน สังกัด สถานภาพการ 
เป็นพนักงาน วันที ่เร ิ ่มงาน วันที ่ส ิ ้นสภาพการเป็นพนักงาน อายุงาน  
ผลการปฏิบัติงาน ค่าจ้างและผลตอบแทน ประวัติการมาทำงาน การทำงาน
ล่วงเวลา สถิติการลา การฝึกอบรม กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ การเบิกใช้
สวัสดิการ ข้อมูลการทำงาน และขาดงาน ข้อมูลการดำเนินการทางวินัย 
เหตุผลการลาออก การประเมินผลการทดลองงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การประเมินผลการทำงาน การขึ ้นเงินเดือนและเงินรางวัล
ประจำปี การปรับตำแหน่งงาน การแต่งตั ้ง การโยกย้าย การเปลี ่ยน 
ตำแหน่งงาน การลงโทษ เป็นต้น 

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ประวัติส่วนตัว (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวัติการเรียนรู้ 
ทักษะความสามารถ ใบอนุญาตต่าง ๆ ข้อมูลจากการทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
ข้อมูลการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ข้อมูลทางการเงิน ความคิดเห็น 
ตำแหน่งที ่ต ั ้ง หมายเลขประจำเคร ื ่อง บันทึกเส ียง บันทึกภาพจาก 
กล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากการเข้าร่วมกิจกรรม

/ ต่าง ๆ ที่บริษัท... 



 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ต่าง ๆ ที ่บริษัทจัดขึ ้น และข้อมูลอื ่นใดที ่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามกฎหมาย 

ข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลอ้างอิงหรือบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
ผู้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ 
ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท ์และข้อมูลอื่น ๆ เท่าท่ีจำเป็น 

 

ข้อ 4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง 
จากกระบวนการสรรหาและรับสมัครงาน การกรอกข้อมูลในใบสมัครงาน เอกสารแนบประกอบ 

การพิจารณาและคัดเลือกเข้าทำงาน การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ รวมถึงข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล 
ของท่านจากการจ้างงานหรือกระบวนการต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ท่านเป็นพนักงานหรือบุคลากรของบริษัท 

4.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน 
บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ตัวแทนจัดหางาน เว็บไซต์สมัครงาน ข้อมูลจากบุคคล

อ้างอิง หรือผู้ให้การรับรอง ข้อมูลจากการตรวจสอบประวัติส่วนตัวอื่น ๆ ข้อมูลระบบการนำทาง ระบบเครือข่าย 
ซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นตามแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาต 

4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม 
บริษัทอาจได้รับข้อมูลบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านโดยท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลกับบริษัท  เช่น คู่สมรส 

บุตร บิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลอ้างอิงหรืออดีตนายจ้าง 
ซึ่งบริษัทใช้ข้อมูลเพื่อจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับท่าน หรือติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่ออ้างอิง
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับท่าน โปรดแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แก่บุคคลที่สามดังกล่าว เพ่ือให้รับทราบ
ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวหากจำเป็น เว้นเสียแต่ว่ามีข้อกำหนด 
ทางกฎหมายอื ่นตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้กับบริษัทโดยไม่ต้องขอ  
ความยินยอม 

 

ข้อ 5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้ฐาน 

ในการประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

5.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับบรษิัท 
เช่น สัญญาจ้างงาน หรือสัญญาอื่นใด หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอ/ใบสมัครของท่านก่อนเข้าทำสัญญา 
ตามแก่กรณ ี

/ 5.2 การปฏิบัติ... 



 

5.2 การปฏิบัต ิตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื ่อปฏิบัต ิหน้าที ่ตามที ่กฎหมายกำหนด เช่น  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน  
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ กฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื ่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของบริษัทโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพื้นฐาน หรือสิทธิ 
ทางเสรีภาพของท่าน 

5.4 ความยินยอม (Consent) บริษ ัทจะขอความยินยอมจากท่าน กรณีท ี ่ม ีกฎหมายกำหนดให้  
ขอความยินยอม หรือบริษัทไม่ม ีเหตุให้ใช้ฐานการประมวลผลข้างต้นเพื ่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ที่เก็บรวบรวมมาจากท่านได ้

วัตถุประสงค์สำหรับผู้สมัครงาน  
บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ 
ในการดำเนนิการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

1. เพ่ือกระบวนการสรร
หาบุคลากร 

เพื ่อพิจารณาคัดเลือกผู ้สมัครงาน ประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่บริษัทต้องการสรรหา เพ่ือ
ดำเนินการตามขั ้นตอนต่าง ๆ เช่น การรับสมัคร  
การทดสอบ การสัมภาษณ์ การประเมิน การคัดเลือก 
ตลอดจนการเสนอการจ้างงานให้กับท่าน 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย 

กฎหมาย  

2. เพ่ือตรวจสอบประวัติ
และคุณสมบัติก่อนการ
จ้างงาน 

1) เพื่อตรวจสอบว่าที่ท่านเคยมีประวัติการทำงาน
กับบริษัท หรือเคยสมัครงานกับบริษัทมาก่อนหรือไม่ 

2) เพื ่อประเมินความสามารถหรือคุณสมบัติของ
ท่าน ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เช่น คุณสมบัติ
ด้านวิชาชีพ ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม รวมถึง
การสอบถามข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้
กับบริษัท 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย 

กฎหมาย  
• ความยินยอม 
 

3. เพ่ือการจัดการภายใน
องค์กรเก่ียวกับ
กระบวนการจ้างงาน 

เพื ่อการจัดการภายในองค์กร เกี ่ยวกับกระบวนการ 
จ้างงาน เช ่น การส ่งข ้อมูลผ ู ้สม ัคร หร ือรายงาน 
การส ัมภาษณ์ให ้ก ับผ ู ้ม ีอำนาจตัดส ินใจคัดเล ือก 
หร ือหน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง  กระบวนการภายใน 
เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง การฝึกอบรม รวมถึงกระบวนการ
อ่ืน ๆ ที่ต้องจัดเตรียมสำหรับพนักงานใหม่ 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบธรรม  
 

/ 4. เพื่อพิจารณา... 



 

วัตถุประสงค์ 
ในการดำเนนิการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

4. เพ่ือพิจารณาตำแหน่ง
งานอ่ืนที่เหมาะสมใน
อนาคต 

เพ ื ่อเป ็นประโยชน ์ก ับท ่าน  หากท ่านไม ่ประสบ
ความสำเร็จสำหรับตำแหน่งงานที ่ท่านได้สมัครไว้  
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็น 1 ปี เพ่ือ
พิจารณาและติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานใด ๆ 
ในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับท่าน  

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย  

 

5. เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยภายใน
บริเวณอาคารหรือ
สถานที่ของบริษัท 
รวมถึง อาคารหรือ
สถานที่ที่บริษัทได้รับ
มอบหมายให้บริหาร
จัดการ 

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือ
สถานที่ของบริษัท และการประเมินความเสี ่ยงด้าน
ความปลอดภัย การแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน/
สาขา รวมถึงการบันทึกภาพภายในพื้นที่ของบริษัทด้วย
กล้องวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย  

 

 

วัตถุประสงค์สำหรับพนักงานหรือบุคลากรของบริษัท 
บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังตอ่ไปนี้ 

วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

1. เพ่ือดำเนินการตาม
กระบวนการและ
ขั้นตอนตามสัญญา 
จ้างงาน หรือสัญญา
อ่ืนใดอันเกี่ยวเนื่องกับ
การว่าจ้าง ระหว่าง
ท่านกับบริษัท 

1) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน
ต ่ า ง  ๆ ตลอดระยะเวลาของการจ ้ า งงาน  เช่น  
การจัดทำทะเบียนพนักงาน การจัดทำข้อมูลพนักงาน  
การจัดทำบัตรพนักงาน การประเมินการทดลองงาน 
การปรับปรุงข้อมูลพนักงาน การบริหารจัดการวันหยุด
พักผ่อนประจำปี การลางานประเภทต่าง ๆ การแจ้ง
ตั้งครรภ์ การขอหนังสือรับรอง การลาออก รวมถึงการ
ดำเนินการตามแบบคำร้องขออ่ืน ๆ ของท่าน 

2) เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล เช่น 
การฝึกอบรม การพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถ 
การมอบหมายงาน การมอบอำนาจ การแต ่งตั้ ง  
การโยกย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน การปรับ
โครงสร ้างองค์กร การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน  

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย  
• ความยินยอม 
 

 

 
 

/ การปรับระดับ... 



 

วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

การปรับระดับตำแหน่งงาน การปรับอัตราเงินเดือน 
การจ ่ายโบนัส รวมถึงการสนับสนุนด้านเส ้นทาง
ความก ้าวหน ้าในอาช ีพและการวางแผนส ืบทอด
ตำแหน่งงาน 

3) เพื ่อการตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตนของท่าน 
เช่น ข้อมูลการวิเคราะห์ใบหน้า (Face Recognition)  
ซึ่งได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามที่
กฎหมายอนุญาต เพ่ือเข้าพ้ืนที่ของบริษัท   

 

2. เพ่ือดำเนินการด้าน
ค่าตอบแทน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ 

1) เพื ่อดำเน ินการด ้านการจ ่ายค ่าจ ้างหรือ
ผลตอบแทนอื่น เช่น การตรวจสอบเวลาเข้าออกงาน 
การทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด  การลา
ประเภทต ่ าง  ๆ การขาดงานหร ือละท ิ ้ งหน ้ าที่   
การจัดทำเงินเดือนและกระบวนการจ่ายเงินเดือนและ
ผลตอบแทน 

2) เพื ่อดำเนินการจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับท่าน เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจำปี  ประก ันส ุขภาพพนักงานและครอบครัว 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินเชื่อเพื ่อที ่อยู่อาศัย เงินกู้
ฉุกเฉิน รวมถึงเงินช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัท
อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลบุคคลที่สามของ
ท่าน ไปยังผู้ให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการข้างต้น  

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ความยินยอม 

 

 
 

3. เพ่ือดำเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) เพื ่อดำเน ินการตามกฎหมายต่าง  ๆ เช่น  
การจ ัดทำทะเบียนลูกจ ้าง การหักและชำระภาษี   
การหักประกันสังคม การอายัดและนำส่งเงินเดือน 
โบนัส ค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามคำสั ่งหรือหมายหรือ
หนังสือแจ้งให้อายัดและนำส่งเงินตามกฎหมาย เช่น 
การบังคับคด ีกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

2) เพ่ือดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 
คณะกรรมการความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

3) เพื่อดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับการลา หรือ
ข้อมูลด้านการแพทย์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ความไม่สมบูรณ์
หรือทุพพลภาพ เพื่อคุ้มครองแรงงาน รวมถึงการให้

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 

/ ความช่วยเหลือ... 



 

วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

ความช่วยเหลือในกรณีท่านได้ร ับบาดเจ็บจากการ
ทำงาน เพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน 

4. เพ่ือดำเนินการ
สนับสนุนข้อมูลและ
กระบวนการต่าง ๆ 
ภายในบริษัท 

1) เพื่อการรายงาน วิเคราะห์ ทำสถิติ ในด้าน
การเงินและธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการ การวางแผน
งบประมาณ และการบริหารด้านการบัญชี และการ
วางแผนทางธุรกิจ 

2) เพื ่อสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินการตาม
ขั้นตอน หรือกระบวนการต่าง ๆ ภายในบริษัท ซึ่งอาจมี
การนำส่งข้อมูลของท่าน ให้กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
โดยใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
แต่ละกระบวนการ 

3) เพื่อกำหนดสิทธิการใช้งานระบบต่าง ๆ และ
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สนับสนุนด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์เพื ่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับ
ท่าน 

4) เพื ่อดำเนินการจัดการทรัพย์สินของบริษัท 
ที่ส่งมอบให้กับพนักงาน เช่น บัตรเข้าอาคาร กุญแจ 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์/ Laptop รถยนต์ 

5) เพื ่อดำเนินการเรื ่องการเดินทางหรือที ่พัก  
ที่เก่ียวกับการทำงาน การเบิกเงินช่วยเหลือการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ การเบิกค่าเดินทาง รวมถึง
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการทำงาน 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 

  

5. เพ่ือดำเนินการด้าน
กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับ
พนักงาน ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

1) เพื่อการจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั ้งภายในและภายนอกบริษ ัทรวมถ ึงการ
ประกาศผล หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจมี
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหวของท่านจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
กิจกรรม 

2) เพื่อการจัดอบรม สัมมนา/ดูงาน รวมถึงการ
ทำกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ท่าน บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเทา่ที่

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย  

  

/ จำเป็นให้... 



 

วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

จำเป็นให้กับผู ้ให ้บร ิการภายนอก เพื ่อจ ัดเตร ียม  
รถโดยสาร อาหาร ที่พัก และสถานที่ต่าง ๆ ให้กับท่าน 

3) เพื ่อทดสอบความร ู ้ความเข ้าใจ ทำแบบ 
สอบถาม หร ือสำรวจความคิดเห ็นของท ่าน และ
ประเมินผลจากการทดสอบหรือสำรวจดังกล่าว 

6. เพ่ือการตรวจสอบ 
กำกับดูแล และบริหาร
ความเสี่ยง 

1) เพื่อการตรวจสอบการสื่อสารที่เกี่ยวกับการ
ทำงาน บริษัทจำเป็นและขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจตรา 
และตรวจสอบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งโดย
ใช้บัญชีเครือข่าย หรืออุปกรณ์ที่บริษัท ได้ให้ไว้กับท่าน
เพื่อการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าทรัพยากรด้าน
สารสนเทศของบริษัท ถูกใช้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม
กฎหมายและนโยบายของบริษัท 

2) เพ ื ่อการกำก ับด ูแลการปฏ ิบ ัต ิ งานให ้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ
บริษัท 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย  
 

7. เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยภายใน
บริเวณอาคารหรือ
สถานที่ของบริษัท 
รวมถึง อาคารหรือ
สถานที่ที่บริษัทได้รับ
มอบหมายให้บริหาร
จัดการ 

1) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ
อาคารหรือสถานที่ของบริษัท และการประเมินความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการติดต่อขอออกบัตร
เพื่อเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ของบริษัท การแลกบัตร
เข้าออกอาคาร การขอสติกเกอร์ติดรถยนต์ การบันทึก
ข ้อม ูลการเข ้าออกสถานท ี ่ของบร ิษ ัท  และการ
บันทึกภาพภายในอาคารหรือสำนักงานของบริษัท ด้วย
กล้องวงจรปิด (CCTV) 

2) เพื่อการติดต่อสื่อสารในกรณีจำเป็น หรือเกิด
เหตุฉุกเฉิน เช่น แจ้งเหตุอันตรายที่เกิดแก่พนักงาน และ
หรือลูกจ้างทดลองงาน ให้ทราบ เป็นต้น 

3) เพื ่อประกอบการรักษากรณีเจ็บป่วยหรือมี
การบาดเจ็บของท่านหรือของบุคคลอ่ืน 

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย  

 

8. เพ่ือบริหารจัดการ
ข้อมูลสำหรับอดีต
พนักงาน 

1) เพ่ือบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ เพ่ือให้
เข้าใจและเก็บหลักฐานการตัดสินใจต่าง ๆ ในบทบาท
หน้าที่ของท่าน และเพ่ือรักษาความรู้ให้คงอยู่กับธุรกิจ
หลังจากท่ีท่านได้ออกจากบริษัทไป 

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย  

 

/ 2) บริษัท... 



 

วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ 

รายละเอียด 
ฐานในการ 

ประมวลผลข้อมูล 

2) บริษัทอาจให้ท่านทำแบบสอบถามเพื ่อให้
เข้าใจว่าทำไมท่านถึงได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัทโดย
บริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุง
การดำเนินการ และเก็บรักษาพนักงานของบริษัท 

3) บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่พ้นสภาพการ
เป็นพนักงานหรือบุคลากรของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์
ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นภายในอายุ
ความตามท่ีกฎหมายกำหนด  

 
ข้อ 6.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจจะมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท 
เฉพาะที่มีบทบาทหน้าที ่เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น  ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ  
ของบริษัท การบริหารจัดการ และเพื่อการสื่อสารภายในบริษัท โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านี้ของบริษัท อาจจะ
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตามความจำเป็น เช่น 

1) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานอื่น ๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึง
ข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2) ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่าน ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารหรือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับท่าน หรือเมื่อต้องเก่ียวข้องกับขั้นตอนทางด้านงานบุคคล 

3) หน่วยงานหรือทีมสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ดิจิทัล บัญชี การเงิน เป็นต้น 

 6.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เฉพาะเท่าท่ีจำเป็น) ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าว อาจตั้งอยู่ในประเทศไทย
หรือในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

1) บริษัทในเครือ บริษัทที่ร่วมลงทุน และบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทร่วมลงทุน  
เพ่ือการบริหารความเสี่ยง แลกเปลี่ยนขอข้อมูลระหว่างกัน และการตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท 

2) บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการของบริษัท  
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะทำหน้าที่เป็น 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ธนาคารผู้ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู ้ให้บริการคลาวด์ (Cloud) และการจัดเก็บข้อมูล ผู ้ให้บริการแอปพลิเคชัน 
โรงพยาบาล ผ ู ้ ให ้บร ิการในการจ ัดทำการสำรวจ (Survey) และว ิ เคราะห์ข ้อม ูล  และ 
ผู้ให้บริการแปลภาษา เป็นต้น 

 
/ 3) หน่วยงาน... 



 

3) หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาลซึ่งมีอำนาจตาม
กฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อประโยชน์ของท่าน 
ตลอดจนตามข้อร้องขอของหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจ
แห ่ งชาติ   ศาลย ุต ิ ธ รรม  กรมสรรพากร  กรมเช ื ้ อ เพล ิ งธ รรมชาติ  กรมการกงสุ ล  
สถานเอกอัครราชทูต กรมบังคับคดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหาแรงงาน เป็นต้น  
โดยบริษัทจะนำส่งเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตามสิ่งที่
บริษัทคิดเห็นว่ามีความจำเป็นต้องทำเท่านั้น 

4) บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ 
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้เข้าถึงข้อมูล  
ส่วนบุคคลของท่าน เช่น ทีีปรึกษาวิชาชีพ (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายนอก) และ
หน่วยงานภายนอกที่บริษัทประสงค์จะประชาสัมพันธ์หรือดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงในกรณีที ่บริษัทได้รับหนังสือยินยอมของท่าน ให้เปิดเผยข้อมูลจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น จากนายจ้างใหม่ของท่าน บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อรับรอง
สภาพการจ้างงานเดิม หรือเพื่อยืนยันข้อมูลตามที่ท่านได้ทำธุรกรรมต่างๆ กับองค์กรภายนอก 
หรือการให้ข้อมูลของท่านกับสถาบันการศึกษาที่ท่านเคยศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาหรือโครงการวิจัยคุณภาพบัณฑิต  
 

ข้อ 7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

 7.1 บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็น  
เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่พนักงานเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคล
อื่นเพื่อประโยชน์ของพนักงาน หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของพนักงานก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพ่ือ
ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
เป็นการจำเป็นเพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 

 7.2 บริษัทอาจเก็บข้อมูลของพนักงานบนคอมพิวเตอร์  เซิร ์ฟเวอร์ (Server) หรือคลาวด์ (Cloud)  
ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื ่นในรูปแบบของการให้บริการ
ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี ่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้  และบริษัท 
จะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

7.3 กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปยังต่างประเทศ  บริษัทจะปฏิบัติ 
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
จะได้รับความคุ้มครองและพนักงานสามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานได้ตามที่กฎหมายกำหนด 
รวมถึงบริษัทจะกำหนดให้ผู ้ที ่ได้ร ับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมีมาตรการปกป้องข้อมูลของพนักงาน  
อย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น  และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 

/ ข้อ 8. การเก็บ... 



 

ข้อ 8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้สมัครงาน   
เป็นพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็น เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องตามประกาศ
ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรือ
อนุญาตไว้ เช่น 

8.1 ผู้สมัครงาน ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
ทราบผล เพ่ือที่บริษัทจะสามารถติดต่อท่านในกรณีท่ีมีตำแหน่งงานใด ๆ ในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับท่าน 

8.2 พนักงานและบุคลากรของบริษัท บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 
10 ปี นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือบุคลากรของบริษัท และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอ่ืน 
ตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตน 
ของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว 

 
ข้อ 9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) 
และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื ่อรักษาความปลอดภัยในการประมวลผล 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ 
และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู ้รับข้อมูลไปจากบริษัทใช้   
หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยมิชอบ และบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะตามความจำเป็น และเหมาะสม นอกจากนี้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับจ้าง 
ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษา
ความลับที่บริษัทกำหนด 

 
ข้อ 10. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

 ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

(ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)   
ท่านมีสิทธิที ่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุ คคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่ 
มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ 

ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณางาน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ท่าน 
พึงได้รับจากบริษัท หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควร
ศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

 
/ (2) สิทธิ... 



 

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับ

ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ ในความครอบครองของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท 
อาจปฏิเสธคำขอของท่านหากการเข้าถึง  และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั ้นจะส่งผลกระทบต่อสิทธิ   
และเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาลที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

(3) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ 

ให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ  และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว 
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง  เว้นแต่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค  

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
เพื่อให้ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กับบริษัท 
หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด 

(4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล 
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้   

หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้น เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ
คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์  หากท่านยื่นคัดค้าน  
บริษัทจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัทสามารถ
แสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั ้นพื้นฐานของท่าน  หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิ 
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณ ี

นอกจากนี ้ท่านยังมสีิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
หรือสถิติได้อีกด้วย 

(5) สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล  
ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ

ระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื ่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี ่ยวข้อง 
ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้
ข้างต้นแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 
ในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว 

 

 
/ (6) สิทธิ... 



 

(6) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้

สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือ
ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน 

(7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ 

ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

(8) สิทธิร้องเรียน 
ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ท่านสามารถร้องขอใช้สิทธิตามกฎหมายได้ โดยกรอกรายละเอียดใบแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ช่องทาง www.energycomplex.co.th หรือ อีเมล pdpa@energycomplex.co.th เพ่ือ
แจ้งขอแบบฟอร์ม  

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็น 
ที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้  เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัท
ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย 

 
ข้อ 11.  การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน 

 บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนและประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานฉบับนี้ ทุก 3 ปี เว้นแต่
กฎหมายหรือการดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงในส่วน 
ที่เป็นสาระสำคัญให้ท่านทราบก่อนวันที่การเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับพร้อมกับประกาศความเป็นส่วนตัว
ฉบับปรับปรุง ผ่านช่องทางที่เหมาะสม และอาจขอความยินยอมอีกครั้งสำหรับกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมตาม
กฎหมาย ทั้งนี ้บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้เป็นระยะ ๆ 
 
ข้อ 12. ช่องทางการติดต่อ 

 หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์ :         0-2140-1234 
อีเมล :    callcenter@energycomplex.co.th 
 
 

/ เจ้าหน้าท่ี... 



 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์ :         0-2140-1148 
อีเมล :    pdpa@energycomplex.co.th  

  
ข้อ 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

 ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทยและศาลไทยเป็น 
ผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

                                ประกาศ ณ วันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
          ศิรศักดิ์   จันเทรมะ 
        กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


