
      บริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั / บริษทั เดอะเครน พำร์ท จ ำกดั 
      888  หมู่ 9 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.19  ต ำบลบำงโฉลง  อ.บำงพลี  สมุทรปรำกำร 

 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับพนักงาน 

บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอร่ี จ ากดั และ บริษัท เดอะเครน พาร์ท จ ากดั  
ปรับปรุงล่าสุด: 1 มิถุนายน 2565 

 
1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ 
  เอกสารน้ีเป็นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับ พนักงาน (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ "พนกังาน" หรือ 
"ท่าน") ของบริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี จ ากดั และ บริษทั เดอะเครน พาร์ท จ ากดั  

บริษทั แมก็ซ์เครน แมชชีนเนอร่ี จ ากดัและ บริษทั เดอะเครน พาร์ท จ ากดั  (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ "บริษทัฯ")  
โดย บริษทัฯ มีฐานะเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึง
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ฉบบัน้ี จะไดอ้ธิบายวา่บริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านตามขอบเขตและวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี 

 
 

รายละเอยีดการติดต่อผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดการติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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นโยบายน้ีครอบคลุมเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็นพนกังานของบริษทัฯ ไดแ้ก่ พนกังาน, บุคคลใน
ครอบครัว, ผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉิน, ผูบ้ริหารชาวจีน, ท่ีปรึกษา, ผูอ้  านวยการอิสระ, นกัศึกษาฝึกงาน, พนกังานพาร์ท
ไทม,์ ผูส้มคัรงาน และพนกังานรับจา้งจากภายนอก 

ตามนโยบายน้ีจะใชค้  าวา่ภายใตน้โยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ฉบบัน้ี ใหค้  าดงัต่อไปน้ีมีความหมาย
ตามท่ีก าหนดดา้นล่าง 
  “ประมวลผล” หมายถึง การด าเนินการใดๆ ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการ
เก็บรวบรวม, การใช,้ การจดัเก็บ, การเปิดเผย และการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจ าเป็นในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 
และ 26 ของกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ ไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม ตวัอย่างเช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์ ท่ีอยู ่ อีเมล ์
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เป็นตน้ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายก าหนดเป็นการเฉพาะ เช่น 
เช้ือชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม 
ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) หรือขอ้มูลอ่ืนใดใน
ท านองเดียวกนัท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ฉบบัน้ี อาจมีการทบทวนปรับปรุงเม่ือใดก็ไดต้ามท่ีจะไดแ้จง้ใหท้่าน
ทราบตามช่องทางส่ือสารท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
2. บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง? 

บริษทัฯประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปน้ี 
ข้อมูลอตัลกัษณ์ เช่น ค าน าหนา้ช่ือ, ช่ือ, นามสกุล, ช่ือเล่น, เลขประจ าตวัประชาชน, เลขประจ าตวั 

พนกังาน,ลายมือช่ือ/ลายเซ็น,รูปถ่าย เป็นตน้ 
              ข้อมูลท่ีอยู่และติดต่อ เช่น ขอ้มูลส่ือสารผา่นโซเชียลมีเดีย, ท่ีอยูปั่จจุบนั, บญัชีโซเชียลมีเดีย, รายละเอียด 
การติดต่อ,หมายเลขโทรศพัทบ์า้น,หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ,อีเมล,ผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นตน้ 
              ข้อมูลการท างาน เช่น ต าแหน่งงาน, ประเภทการจา้งงาน, ต าแหน่งงานล่าสุด, ช่ือบริษทั, บนัทึกเวลา
ท างาน, บนัทึกใบหนา้, ประวติัการท างาน, และการประเมินผลการปฏิบติังาน, ขอ้มูลการทดสอบ, ขอ้มูลบุคคล
ผูใ้หก้ารรับรอง, ท่ีอยูท่ี่ท างาน, รายละเอียดใบสมคัรงาน, หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน, อตัราเงินเดือนท่ีคาดหวงั 
เป็นตน้ 
 



 
              ข้อมูลเกีย่วกบัการเงิน เช่น เลขบญัชีธนาคาร, เงินงวดและขอ้มูลการเป็นลูกหน้ีกองทุนกูย้มืเงินเพื่อ
การศึกษา เป็นตน้ 
              ข้อมูลประวัติ เช่น ความสัมพนัธ์, น ้าหนกั, วนัเดือนปีเกิด, สภานภาพการสมรส, การอา้งอิงหรือการ
ตรวจสอบประวติั, สถานภาพทางทหาร, ส่วนสูง, เพศ, อาย ุเป็นตน้ 
              ข้อมูล IT เช่น ท่ีอยู ่IP เป็นตน้ 
              เอกสารหลกัฐาน เช่น ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น เป็นตน้ 
             ข้อมูลการศึกษา เช่น เกรดเฉล่ีย, ประวติัการศึกษา, หลกัฐานการศึกษา เป็นตน้ 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัอาจจดัเก็บและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดงัต่อไปน้ี: 
             ข้อมูลสุขภาพ เช่น ขอ้มูลประกนัสุขภาพ, ประวติัการรักษาพยาบาล, ผลตรวจสุขภาพ เป็นตน้ 
             ข้อมูลประวัต ิเช่น ประวติัอาชญากรรม เป็นตน้ 
             ข้อมูลชีวมิต ิเช่น การจดจ าใบหนา้ ลายน้ิวมือ เป็นตน้ 
 
3. บริษัทฯ เกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร? 

โดยทัว่ไปแลว้บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผา่นกระบวนการ หรือผา่นช่องทาง 
เช่น กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง หรือแบบฟอร์มออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งผา่น
ช่องทางต่าง ๆ เช่น Website ส่ือสารผา่นอีเมล อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก ซ่ึงรวมถึง 
              3.1 ผูใ้หบ้ริการทางการเงิน เช่น ธนาคารกสิกรไทย เป็นตน้ 
              3.2 ผูใ้หบ้ริการ เช่น โรงพยาบาลศิครินทร์, ฮิวแมนทชั เฮลท ์แคร์ ลาโบราทอร่ี จ ากดั เป็นตน้ 
              3.3 ผูใ้หบ้ริการฝึกอบรม เช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น), โปรเพลชาแนล เทรนน่ิง แอนด ์
คอนซลัแทนซ่ี จ ากดั เป็นตน้ 
              3.4 หน่วยงานรัฐบาล เช่น สถานีต ารวจ, ศาลยติุธรรม, ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั
สมุทรปราการ, ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมุทรปราการ, ส านกังานประกนัสังคมจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นตน้ 
              3.5 ผูใ้หบ้ริการ เช่น Recruitment Agency เป็นตน้ 
              3.6 สถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาลจุฬารัตน์1,3,9,11, โรงพยาบาลบางนา1,2,  เป็นตน้ 
              นอกจากน้ีบริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัท่านโดยท่าน
เป็นผูใ้หข้อ้มูลกบับริษทัฯ เช่น คู่สมรส บุตร บิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผูรั้บ
ผลประโยชน์ บุคคลอา้งอิงหรืออดีตนายจา้ง ซ่ึงบริษทัฯ ใชข้อ้มูลเพื่อจดัการสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ใหก้บั
ท่าน หรือ ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่ออา้งอิงขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์กบัท่าน โปรดแจง้นโยบายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลฉบบัน้ีแก่บุคคลท่ีสามดงักล่าว เพื่อใหรั้บทราบนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ และขอ



ความยนิยอมจากบุคคลดงักล่าว เพื่อการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตาม
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯต่อไป 

 
4. บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร? 

บริษทัฯ อาจจะเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในลกัษณะต่าง ๆ แต่ไม่จ ากดัเพียง
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

4.1 การปฏิบติัตามสัญญา (Contractual Basis) 
เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านเป็นคู่สัญญาไม่วา่จะเป็น สัญญาการฝึกงาน สัญญาจา้ง หรือสัญญาอ่ืนใด 

หรือ เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ/ใบสมคัรของท่านก่อนเขา้ท าสัญญา ตามแต่กรณี โดยตวัอยา่งท่ีบริษทัฯ จะ
เก็บรวบรวม ใช ้และ เปิดเผยขอ้มูล เช่น 
        (1) การสอบขอ้เขียน การสัมภาษณ์ รวมถึงการจ่ายค่าจา้งหรือผลตอบแทนอ่ืน การจดัใหมี้สวสัดิการ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด การลงเวลาท างาน การลางาน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย การเปล่ียนต าแหน่ง การปรับโครงสร้าง
องคก์ร การประเมิน และ บริหารผลการปฏิบติังาน 
        (2) การพฒันาทกัษะความสามารถ การจดัท าบตัรพนกังาน การจดัท าทะเบียนพนกังาน การจดัท าขอ้มูล
พนกังาน การติดต่อส่ือสาร การปฏิบติัตามกฎหมาย การช าระภาษี การบริหารความเส่ียง การก ากบัตรวจสอบ การ
ป้องกนั การทุจริต การสอบสวนทางวินยั การจดัการขอ้ร้องเรียน การบริหารจดัการภายในองคก์รและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน และ เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีจ าเป็นต่อการจา้งงานตามวตัถุประสงคด์งักล่าว 
          4.2 การปฏิบติัตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีก าหนด หนา้ท่ีของบริษทัฯ ในฐานะของนายจา้ง หรือ ในฐานะอ่ืนใด เช่น 
        (1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายหลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพย ์
กฎหมายประกนัภยั กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายประกนัสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงาน
สัมพนัธ์ กฎหมายกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธท่ี
มีอานุภาพท าลายลา้งสูง กฎหมายคอมพิวเตอร์ 
       (2) กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น รวมถึงประกาศ และ ระเบียบท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าวทั้งของในประเทศไทย
และต่างประเทศ 
          4.3 ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) 

เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยไม่เกินขอบเขตท่ี
ท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือ เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้เช่น 
       (1) การบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพน่ิง การบนัทึกภาพเคล่ือนไหว CCTV 



 
       (2) การจดัท ารายงานการประชุม ถ่ายทอดภาพ และ เสียงส าหรับการประชุม การบนัทึกภาพน่ิง และ
ภาพเคล่ือนไหวการประชุมเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานของการประชุม การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
       (3) การส ารวจความคิดเห็น การเขา้ร่วมกิจกรรมภายในองคก์ร การประกาศผล การรับ-ส่งพสัดุ การวิเคราะห์ 
วิจยั ท าสถิติ 
       (4) การบริหารความเส่ียง การก ากบัตรวจสอบ การจดัการขอ้ร้องเรียน การบริหารจดัการภายในองคก์ร และ
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน การป้องกนั รับมือ ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดการกระท าการทุจริต 
       (5) ภยัคุกคามทางไซเบอร์ การท าผิดกฎหมายต่างๆ การตรวจสอบขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานหรือตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบติังาน การด าเนินคดีในชั้นศาล 
       (6) การท าให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีได ้(anonymous data) 
       (7) ขอ้มูลผูส้มคัรท่ีไม่ผา่นการพิจารณาและขอ้มูลบุคคลอา้งอิงของผูส้มคัร 
         4.4 ความยนิยอม (Consent) 

เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้และ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามความจ าเป็น เช่น 
       (1) ขอ้มูลสุขภาพ เพื่อพิจารณารับสมคัรคดัเลือกเขา้ท างาน/การใหส้วสัดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล/การ
รักษาพยาบาลท่ีหอ้งพยาบาล/ส่งตวัไปรักษาโรค หมู่โลหิต 
       (2) ขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ขอ้มูลภาพจ าลองใบหนา้ ขอ้มูลจ าลองลายน้ิวมือ ขอ้มูลจ าลองฝ่ามือ เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบและพิสูจน์ตวัตนของท่านเพื่อลงเวลาท างาน/เขา้ประชุม/อบรมสัมมนา/เขา้ร่วม
กิจกรรม/เขา้อาคาร 
       (3) ขอ้มูลประวติัอาชญากรรมเพื่อการพิจารณารับเขา้ท างาน/ตรวจสอบคุณสมบติัในงานท่ีท่านรับผิดชอบ 
       (4) การบนัทึกภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวส าหรับจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์องคก์ร 
 

ทั้งน้ีกลุ่มกิจกรรมท่ีบริษทัฯ ไดใ้ชข้อ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานเพื่อด าเนินการทั้งหลายใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์า้งตน้ สามารถแบ่งไดเ้ป็นกลุ่มกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
 

กลุ่มกจิกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

การจดัการสิทธิการเขา้ถึงและการ
ขอเขา้พื้นท่ี 
(Access Control Management) 

• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 
• ขอ้มูลทรัพยสิ์น 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท างาน 

• ฐานสัญญา 
• ฐานความยนิยอม 
• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 



กลุ่มกจิกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

• ขอ้มูลประวติั 
• เอกสารหลกัฐาน 
• ขอ้มูลชีวมิติ 
  

การสรรหาและวา่จา้งพนกังาน 
(Recruitment process) 

• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลประวติั 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา 
• เอกสารหลกัฐาน 
• ขอ้มูลสุขภาพ 

• ฐานสัญญา 
• ฐานความยนิยอม  

กระบวนการตรวจสอบ 
(Audit Procedures) 

• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา 
• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 
• ขอ้มูลประวติั 
• ขอ้มูลการท าธุรกรรม 

• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

การส ารอง, อพัเดทฐานขอ้มูล, 
บริหารจดัการขอ้มูล, 
ด าเนินการตามค าร้องขอและ
แกปั้ญหาทาง IT 
(Back-up, update database and IT 
troubleshooting) 

• ขอ้มูลทรัพยสิ์น 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 
 
 
  

• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 
 
 
 
 
 
  

การจดัการทรัพยสิ์นของบริษทั • ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ • ฐานสัญญา 



กลุ่มกจิกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

(Company's Property 
Management) 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• เอกสารหลกัฐาน 
• ขอ้มูลการท างาน  

• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

การสนบัสนุนลูกคา้ การติดตาม 
และตรวจสอบ(Customer Support, 
Monitoring and Examination) 

• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท าธุรกรรม 
• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 
• ขอ้มูลประวติั 

• ฐานสัญญา 
• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

กระบวนการแจง้เตือนและการ
รายงาน 
(Reporting and Notification 
Procedures) 

• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลการศึกษา 
• ขอ้มูลประวติั 
• ขอ้มูลการท าธุรกรรม 

• ฐานสัญญา 
• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

กระบวนการจดัท าเอกสาร 
บนัทึกและควบคุมการเขา้ถึง 
ขอ้มูล(Documentation 
Procedures) 

• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลประวติั 
• เอกสารหลกัฐาน 
• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 

• ฐานสัญญา 
• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

กิจกรรมสะสมคะแนนของ
พนกังาน 
(Employees Point Activity) 

• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท างาน 
 
 
 
  

• ฐานความยนิยอม 

การบนัทึกและบริหารจดัการ • ขอ้มูลอตัลกัษณ์ • ฐานสัญญา 



กลุ่มกจิกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

พนกังานภายใน (Internal 
Personnel Record and 
Management) 

• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลประวติั 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน 
• เอกสารหลกัฐาน 
• ขอ้มูลการท าธุรกรรม 
• ขอ้มูลชีวมิติ 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว 
• ขอ้มูลการศึกษา 

• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 
• ฐานความยนิยอม 

การออกและเสนอขาย 
(Issuance and offering) 

• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการศึกษา 
• ขอ้มูลประวติั 

• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

การด าเนินคดี กระบวนการทาง 
กฎหมาย และการบงัคบัคดี 
(Litigation, Legal 
Procedures and Legal 
Execution) 

• ขอ้มูล IT 
• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 
• ขอ้มูลประวติั 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลการท าธุรกรรม 
• เอกสารหลกัฐาน 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว 

• ฐานสัญญา 
• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 
• ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

การฝึกอบรมและประเมินพนกังาน 
(Personnel Training and Personnel 
Assessment) 

• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน 
• ขอ้มูลการท าธุรกรรม 
• ขอ้มูลประวติั 
• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 

• ฐานสัญญา 
• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 
• ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
 
 



กลุ่มกจิกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

• ขอ้มูลการท างาน   

กระบวนการทางการเงินของ 
พนกังาน (Personnel’s 
Financial Procedures) 

• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลประวติั 

• ฐานสัญญา 
• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

สวสัดิการและการใหค้วาม 
คุม้ครองแก่พนกังาน 
(Personnels' Welfare 
Protection) 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท าธุรกรรม 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 
• ขอ้มูลประวติั 
• เอกสารหลกัฐาน 
• ขอ้มูลสุขภาพ 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว 

• ฐานสัญญา 
• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 
• ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
• ฐานความยนิยอม 

ประกนัสังคม และใบอนุญาต 
ท างาน (Social Security 
and Work Permit) 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว 
• ขอ้มูลประวติั 
• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 
• เอกสารหลกัฐาน 
• ขอ้มูลสุขภาพ 

• ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

การยืน่ภาษี, การจ่ายเงินเดือน 
และการเล่ือนต าแหน่ง 
(Tax filing, Payroll 
and Promotion) 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 

• ฐานสัญญา 
• ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 



กลุ่มกจิกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล 

• ขอ้มูลประวติั 
• ขอ้มูลการท าธุรกรรม 
• เอกสารหลกัฐาน 

การประชาสัมพนัธ์และ 
ประสานงานระหวา่งองคก์ร/ 
หน่วยงาน (Promote 
organization)  

• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลประวติั 

• ฐานสัญญา 
• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

การรับส่งเอกสาร • ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลประวติั 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 

• ฐานสัญญา 
• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 

การปฏิบติัตามสิทธิของ 
เจา้ของขอ้มูล 

• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ • ฐานหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

กระบวนการรับสมคัรและ 
ลาออก (Recruitment and 
Resignation Procedures) 

• ขอ้มูลประวติั 
• เอกสารหลกัฐาน 
• ขอ้มูลอตัลกัษณ์ 
• ขอ้มูลการท างาน 
• ขอ้มูลท่ีอยูแ่ละท่ีติดต่อ 
• ขอ้มูลสุขภาพ 
• ขอ้มูลการศึกษา 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว 

• ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม 
• ฐานสัญญา 
• ฐานความยนิยอม 

   
บริษทัฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไวเ้ท่านั้น ในบางกรณี

อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยเหตุผลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ขดัหรือนอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์



เดิมแต่ในกรณีท่ีบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ดิม 
บริษทัฯจะขอความยนิยอมใหม่ หรือแจง้ใหท้่านทราบเพื่อการใชข้อ้มูลของท่านตามวตัถุประสงคใ์หม่นั้น 

 
5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกนักบัหน่วยงานภายนอก 

บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งส่ง และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ไปยงัหน่วยงานภายนอก
ดงัต่อไปน้ี เพื่อใหห้น่วยงานภายนอกสามารถประมวลผลขอ้มูลตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามสัญญาท่ีมีกบัอีก
บริษทัฯและ/หรือหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

ผูใ้หบ้ริการทางการเงิน เช่น ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), ธนาคารกรุงศรี 
อยธุยา (BAY), ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) เป็นตน้ 
             ผูใ้หบ้ริการ เช่น สมาคมญ่ีปุ่ นในประเทศไทย, AIA ประกนักลุ่ม, เอเชีย โกลบอล แทรคก้ิง เป็นตน้ 

ผูใ้หบ้ริการฝึกอบรม เช่น โปรเฟสชัน่นอล เทรนน่ิง จ ากดั,  สมาคมญ่ีปุ่ นในประเทศไทย เป็นตน้ 
หน่วยงานรัฐบาล เช่น กรมสรรพากร, กรมพฒันาฝีมือแรงงาน, สถานีต ารวจ, ศาลยติุธรรม, ส านกังาน 

ตรวจคนเขา้เมือง เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีเปิดเผยหรือส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัหน่วยงานภายนอก บริษทัฯ จะด าเนินการ

เท่าท่ีจ าเป็นโดยใชห้รือส่งขอ้มูลใหน้อ้ยท่ีสุด และอาจพิจารณาใชว้ิธีจดัท าขอ้มูลนิรนาม (anonymisation) การแฝง
ขอ้มูล (pseudonymisation) เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล โดยกรณีหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลใหก้บับริษทัฯ หน่วยงานภายนอกดงักล่าวจะตอ้งจดัใหมี้มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
เหมาะสมตามนโยบายน้ี และบริษทัฯ จะไม่อนุญาตใหห้น่วยงานภายนอกดงักล่าวใชข้อ้มูลเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น
นอกจากท่ีบริษทัฯก าหนด 

 
6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 

บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งส่งขอ้มูลของพนกังาน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงปรากฏในรายงานการประชุม
ไปยงัประเทศ 

กรณีท่ีบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งส่งขอ้มูลไปยงัต่างประเทศ บริษทัฯ จะส่งขอ้มูลก็ต่อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

ประเทศปลายทางท่ีรับขอ้มูลไดรั้บการวินิจฉยัจากคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลวา่มีการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ 
              หน่วยงานต่างประเทศท่ีรับขอ้มูลอยูภ่ายใตน้โยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบ และ รับรองจากส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
              กรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอ บริษทัฯ จะดูแลใหม้ัน่ใจ
วา่การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะด าเนินการใหมี้มาตรการคุม้ครองขอ้มูล



ส่วนบุคคลท่ีเห็นวา่จ าเป็น และ เหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรักษาความลบั เช่น มีขอ้ตกลงกบัผูรั้บขอ้มูล
ในประเทศดงักล่าวเพื่อยนืยนัวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการคุม้ครองภายใตม้าตรฐานการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเทียบเท่ากบัประเทศไทยเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อการใชสิ้ทธิตามกฎหมาย 
             ไดรั้บความยนิยอมจากท่านโดยท่านไดรั้บทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอของ
ประเทศปลายทาง หรือองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีรับขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ 
             เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของ
ท่านก่อนเขา้ท าสัญญานั้น 
             เป็นการกระท าตามสัญญาระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของท่าน 
             เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เม่ือบุคคลดงักล่าวไม่สามารถให้
ความยนิยอมในขณะนั้นได ้
              เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั 

 
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและในกรณีท่ี
หน่วยงานภายนอกเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใหบ้ริษทัฯ หน่วยงานภายนอกดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการ
ตามค าสั่งและตกลงท่ีจะรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
8. ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามระยะเวลาท่ีจ าเป็นในระหวา่งท่ีท่านเป็นผูส้มคัรงาน 
เป็นพนกังานหรือพนกังานของบริษทัฯ หรือตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งตาม
นโยบายฉบบัน้ี ทั้งน้ีบริษทัฯ อาจจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาไวต่้อไปภายหลงัจากนั้นหากมีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาต
ไว ้เช่น 

8.1 ผู้สมัครงาน ท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือก บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 3 เดือน นบัจาก
วนัท่ีทราบผล เพื่อท่ีบริษทัฯ จะสามารถติดต่อท่านในกรณีท่ีมีต าแหน่งงานใด ๆ ในอนาคตท่ีอาจเหมาะสมกบัท่าน 

8.2 พนักงานของบริษัทฯ บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีพน้สภาพ
การเป็นพนกังานของบริษทัฯ หรือ เก็บตามวตัถุประสงคใ์นการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดขอ้พิพาทแรงงาน
คดีอาญา คดีแพ่ง ภายในอายคุวามตามท่ีกฎหมายก าหนดในคดีความนั้นๆ 
 
  ทั้งน้ี บริษทัฯ จะลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุถึงตวัตน
ของทา่นได ้เม่ือหมดความจ าเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 



9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 
9.1 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (Right of Access) โดยท่านสามารถขอรับส าเนาขอ้มูลของท่าน

และตรวจสอบวา่บริษทัฯไดป้ระมวลผลขอ้มูลของท่านตามกฎหมายหรือไม่ 
              9.2 สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม (Right to Revoke Consent) ในกรณีท่ีบริษทัฯ ขอความยนิยอมของ
ท่านเพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
              9.3 สิทธิในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีท่ีบริษทัฯไดจ้ดัท าขอ้มูลส่วน
บุคคลในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติั และ
สามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั 

9.3.1 ท่านสามารถขอใหส่้งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัหน่วยงานอ่ืนไดด้ว้ยวิธีการ
อตัโนมติั 

9.3.2 ท่านสามารถขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราส่งหรือโอนไปยงัหน่วยงานอ่ืนโดยตรง เวน้แต่ 
โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้
9.4 สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดยท่านสามารถคดัคา้นใน

กรณีท่ีบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลของท่าน ตามภารกิจสาธารณะ (Public Task) หรือ ตามประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย (Legitimate Interest) 

9.5 สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) โดยท่านสามารถขอใหล้บขอ้มูล หรือท าลาย หรือ
ท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัท่านได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

9.5.1 เม่ือหมดความจ าเป็นในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
9.5.2 เม่ือท่านถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและบริษทัฯ ไม่มีเหตุผลตาม

กฎหมาย 
ท่ีจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไดต้่อไป 

9.5.3 เม่ือท่านคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแลว้ 
9.5.4 เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กประมวลผลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

9.6 สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยท่านสามารถขอให้ระงบั
การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

9.6.1 เม่ืออยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบตามท่ีท่านขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล 
9.6.2 เม่ือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งลบหรือท าลาย แต่ท่านขอให้ระงบัการใชแ้ทน 
9.6.3 เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงค์ แต่ท่านมีความ

จ าเป็นตอ้งขอใหเ้ก็บรักษาไวเ้พื่อใชใ้นการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 



9.6.4 เม่ืออยูใ่นระหวา่งการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ ตามค าขอใชสิ้ทธิในการคดัคา้นของท่าน 
9.7 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท่านสามารถขอแกไ้ขขอ้มูลของท่าน

ใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนัได ้หากท่านพบวา่ขอ้มูลของท่านไม่ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และ เป็นปัจจุบนั บริษทั
ฯ ไม่สามารถตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวไดด้ว้ยตนเอง 

ในบางกรณีตามสภาพของการด าเนินการ บริษทัฯ อาจไม่สามารถด าเนินการไดต้ามท่ีท่านขอได ้เช่น มี
ความจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามหนา้ท่ีตามสัญญาหรือกฎหมาย เป็นตน้ อยา่งไรก็ดีในกรณีท่ีท่านไดใ้หค้วาม
ยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเอาไว ้ท่านสามารถถอนความยนิยอมนั้นเม่ือใดก็ไดด้ว้ยการติดต่อไป
ยงัส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ จะยติุการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวโดยเร็วท่ีสุด แต่การถอนความยนิยอมนั้น
จะไม่มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ ทั้งน้ีขอใหท้่านรับทราบ
วา่เราจะบนัทึกรายการต่าง ๆ ท่ีไดด้ าเนินการเก่ียวกบัค าร้องของท่านเอาไวเ้พื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น 

ในกรณีท่ีท่านมีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้ หรือมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลโปรดติดต่อท่ี เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้ไวด้า้นบน หรือท่าน
สามารถยืน่ค าขอมายงับริษทัฯ โดยคลิกท่ี แบบค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะรีบด าเนินการตามค าร้องของท่านโดยเร็วเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัท่ีกฎหมายก าหนด 
 

10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ 
เอกสารน้ีเป็นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับพนกังานของบริษทัฯ ปรับปรุงล่าสุดเม่ือวนัท่ี 1 

มิถุนายน 2565 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายน้ีตามท่ีเห็นสมควร 
ขอ้แนะน า : Web Browser ท่ีเหมาะแก่การใชง้าน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, 
Google Chrome 
 

https://www.easybuy.co.th/th/Pdpaemployee

