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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั ทูเจ โซลูชัน แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

 

เพอืเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง รวมถึงกฎหมาย

ฉบับแก้ไขเพิมเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท ทูเจ โซลูชัน แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

(“บริษัท”) จึงจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี (“นโยบาย”) ขึนเพืออธิบายรายละเอียดเกียวกบัการเก็บรวบรวม 

ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลแก่บุคลากรและพนกังานของบริษทั ในการดาํเนินการเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึงมีความ

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

1) นิยามสําคัญ 

“ข้อมูลส่วนบคุคล” หมายถึง ขอ้มูลเกียวกบับุคคลธรรมดาซึงทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนนัไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเกียวกบัเชือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ

เชือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน 

ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอืนใดซึงอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลหรือกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามทีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึงขอ้มูลส่วนบุคคลนนับ่งชีไปถึง ไดแ้ก่ บุคลากรของบริษทั ลูกคา้ คู่คา้ 

ผูม้าติดต่อ และบุคคลธรรมดาอืนใดทีบริษทัมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดานนั 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึงมีอาํนาจหนา้ทีตดัสินใจเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึงดาํเนินการเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสังหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันี บุคคลหรือนิติบุคคลซึงดาํเนินการ

ดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 



 

 
  
 

 
บริษทั ทูเจ โซลูชนั แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั    

 
  2J Solution & Service Company Limited 

 
 

 สาํนักงานใหญ่ : 390 อาคาร เอบีซี เวิลด ์ซอยรามคาํแหง 30 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

   

Tel. 02-078-5599 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร  : 0105556141168 

       
  

A1 - (TH) Data Protection Policy_v.1.0.docx  Page 2 of 20 
 

“ประมวลผล” หมายถึง การดาํเนินการหรือชุดการดาํเนินการใดๆ ซึงกระทาํต่อขอ้มูลส่วนบุคคลหรือชุดขอ้มูลส่วนบุคคล 

ไม่ว่าจะโดยวิธีการอตัโนมติัหรือไม่ เช่น การเก็บ บนัทึก จดัระบบ จดัโครงสร้าง เก็บรักษา เปลียนแปลงหรือปรับเปลียน 

การรับ พิจารณา ใช้ เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระทาํอืนใดซึงทาํให้เกิดความพร้อมใชง้าน การจดัวางหรือ

ผสมเขา้ดว้ยกนั การจาํกดั การลบ หรือการทาํลาย 

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุโดยชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันี ภายใต้

กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

2) การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะตอ้งกระทาํภายใตฐ้านทางกฎหมายทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซึงไดถู้กกาํหนดเป็นแนวทางไวใ้นนโยบายฉบบันีดว้ย ดงันี 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป บริษทัจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมายประการใดประการหนึง 

ดงัต่อไปนี 

ฐานทางกฎหมาย รายละเอียด 

(1) การป้องกนัหรือระงบัอนัตราย

ต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล 

(Vital Interest) 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลในกรณีมีความจาํเป็นเพือป้องกนัหรือระงบั

อนัตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ ซึงไม่จาํกดัเพยีงเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลเท่านนั เช่น กรณีบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเนืองจาก

อุบติัเหตุฉุกเฉินทีเกิดขนึกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(2) การปฏบัิติตามสัญญาหรือการ

ดําเนินการตามคําร้องขอก่อน

เข้าทําสัญญา 

(Contract) 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีมีความจาํเป็นเพือปฏิบติัตามสัญญา

ทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบับริษทั หรือดาํเนินการตามคาํ

ร้องขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ทาํสัญญากบับริษทั เช่น กรณีการเขา้

ทาํสัญญาหรือปฏิบติัตามสญัญาระหว่างบริษทัและผูส้มคัรงาน บุคลากร ลูกคา้ คู่คา้ 

หรือบุคคลอืนใดทีเป็นคู่สัญญาหรืออาจเขา้เป็นคู่สัญญากบับริษทั เป็นตน้ 

(3) การดําเนินภารกิจเพือ

ประโยชน์สาธารณะ 

(Public Interest) 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีมีความจาํเป็นเพือการปฏิบติัหนา้ที

ในการดาํเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะของบริษทั หรือปฏิบตัิหน้าทีในการ

ใชอ้าํนาจรัฐทีไดม้อบให้แก่บริษทั 



 

 
  
 

 
บริษทั ทูเจ โซลูชนั แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั    

 
  2J Solution & Service Company Limited 

 
 

 สาํนักงานใหญ่ : 390 อาคาร เอบีซี เวิลด ์ซอยรามคาํแหง 30 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

   

Tel. 02-078-5599 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร  : 0105556141168 

       
  

A1 - (TH) Data Protection Policy_v.1.0.docx  Page 3 of 20 
 

ฐานทางกฎหมาย รายละเอียด 

(4) ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 

(Legitimate Interest) 

ในบางกรณี บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพือประโยชน์

โดยชอบดว้ยกฎหมายในการดาํเนินธุรกิจโดยปกติของบริษทัและ/หรือบุคคลทีสาม 

เช่น 

- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้สมัครงานและบุคลากรเพือ

ประโยชน์ของบริษัท ผูส้มัครงานและบุคลากรในการพิจารณาคัดเลือก

ผูส้มัครงานเข้าเป็นบุคลากร รวมถึงเพือประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลของบริษทั 

- การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ คู่คา้ของบริษทัเพือประโยชน์ใน

การติดต่อทางธุรกิจระหว่างบริษทักบัลูกคา้ คู่คา้ เป็นตน้ 

- การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบคุลากร ผูม้าติดต่อ หรือบุคคลอืนใดที

เขา้มาภายในบริเวณบริษทัเพือประโยชน์ของบริษทัในการควบคุมดูแลและ

การรักษาความปลอดภยัในชีวิตหรือทรัพยสิ์นของบุคคลหรือบริษทั เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทจะต้องระมัดระวังในการใช้ฐานทางกฎหมายนีในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และหากกรณีพบว่าประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย

ดงักล่าวมีความสาํคญัน้อยกว่าสิทธิเสรีภาพขนัพนืฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

หรือเป็นกรณีทีอาจกระทบสิทธิเสรีภาพขนัพืนฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

เป็นอย่างมาก บริษทัจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัฐานประโยชน์

โดยชอบด้วยกฎหมายนี แต่บริษทัจะตอ้งขอความยินยอมจากเจา้ของข้อมูลส่วน

บุคคลหากบริษทัยงัคงประสงคจ์ะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวต่อไป  

ทงันี เพือเป็นแนวทางในการปรับใช้ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย บริษทั

จะต้องทําการประเมินว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนีทุกประการหรือไม่ 

(ก) บริษัทหรือบุคคลทีสามมีผลประโยชน์ทีชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวหรือไม่ 
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ฐานทางกฎหมาย รายละเอียด 

(ข) การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวมีความจาํเป็นต่อผล ประโยชน์

ตามขอ้ (ก) หรือไม่ 

(ค) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลพึงคาดหมายไดว่้าบริษทัอาจมีความจาํเป็นตอ้งเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวหรือไม่ 

(ง) การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความสําคญัไม่น้อยกว่าสิทธิ

เสรีภาพขนัพืนฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือไม่ใช่เป็นกรณีทีอาจ

กระทบสิทธิเสรีภาพขนัพนืฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก

หรือไม่  

(จ) บริษทัมีมาตรการปกป้องดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลทีเหมาะสมในการจดัเก็บ

ขอ้มูลส่วนบุคคลนนัแลว้หรือไม่  

(5) การปฏบัิติหน้าทีตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

 

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทีมีกฎหมาย

กาํหนดให้บริษทัตอ้งดาํเนินการดงักล่าว ทงันีอาจรวมถึงการดาํเนินการกบัขอ้มูล

ส่วนบุคคลตามคาํสังศาลหรือเจา้หนา้ทีของรัฐ ตวัอย่างเช่น การเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของลูกจ้างให้แก่กรมสรรพากร การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกจา้งไวเ้พือ

การปฏิบตัิตามกฎหมายการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายการประกนัสังคม การเก็บ

เอกสารทางบญัชีไวเ้ป็นระยะเวลาตามทีกฎหมายกาํหนด เป็นตน้ 

(6) ความยินยอมโดยชัดแจ้ง 

(Explicit Consent) 

อย่างไรก็ดี ในกรณีทีบริษทัไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลโดยอาศยัฐาน

ทางกฎหมายอืนตามทีระบุในขอ้ (1) – (5) บริษทัจะตอ้งขอความยนิยอมโดยชัดแจง้

จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะทีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดย

ความยินยอมจะตอ้งประกอบดว้ยหรือคาํนึงถึงรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

 ทาํโดยชดัแจง้ เป็นหนงัสือหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวน้แต่โดยสภาพ

ไม่อาจขอความยินยอมดว้ยวธีิการดงักล่าวได ้

 ในการขอความยินยอม บริษทัจะตอ้ง 

(ก) ระบุวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

(ข) แยกส่วนขอ้ความการขอความยินยอมออกจากขอ้ความอืนอยา่งชดัเจน 
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ฐานทางกฎหมาย รายละเอียด 

(ค) จดัให้มีแบบหรือขอ้ความในการขอความยินยอมทีเขา้ถึงและเขา้ใจได้

ง่าย และตรงตามความประสงค์ ไม่เป็นไปในทาํนองบงัคบั มีเงือนไข 

หลอกลวงหรือทาํให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใจผิดในวตัถุประสงค์

ของการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  

(ง) คาํนึงถึงความเป็นอิสระของเจา้ของขอ้มูลในการให้ความยินยอม โดย

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งให้ความยินยอมโดยอิสระและโดยความ

สมคัรใจ 

 การไม่ตอบรับหรือการนิงเฉยไม่ถือว่าเป็นความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมได้ทุกเมือ เว้นแต่จะมี

กฎหมายหรือสัญญาทีเป็นคุณแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจาํกดัสิทธิไว ้ 

กรณีทีบริษทัจะต้องขอความยินยอมจากผูเ้ยาว์ทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลไร้

ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ บริษทัจะตอ้งไดรั้บความยินยอม

จากผูใ้ช้อาํนาจปกครองทีมีอาํนาจกระทาํการแทนผูเ้ยาว ์ผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทักษ์

ตามลาํดบั ทงันี หากเป็นผูเ้ยาวมี์อาย ุ10 ปีขนึไปก็อาจให้ความยินยอมเองไดส้าํหรับ

กรณีทีเป็นการดาํเนินการทีผูเ้ยาวก์ระทาํไดโ้ดยลาํพงัตามกฎหมาย 

 

 

 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวก็ต่อเมือได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล (โปรดดูหลกัเกณฑแ์ละวิธีการขอความยินยอมในขอ้ 2.1( ) เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย ดงันี 

 เพอืป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้

ความยนิยอมได ้ไมว่่าจะดว้ยเหตใุดก็ตาม ซึงกรณีดงักล่าวมกัจะเป็นการใชส้าํหรับกรณีฉุกเฉิน  

 เป็นขอ้มลูทีเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
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 เป็นการจาํเป็นเพอืปฏิบติัตามกฎหมายเพือให้บรรลุวตัถุประสงคเ์กียวกบั: 

— เวชศาสตร์ป้องกนัหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทาํงานของลูกจา้ง 

— ประโยชน์ดา้นสาธารณสุข 

— การคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาล

ตามสิทธิของผูมี้สิทธิตามกฎหมาย ซึงการเก็บรวบรวมมีความจาํเป็นต่อการปฏิบติัตามสิทธิหรือหน้าทีของ

บริษทัหรือของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

— การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอืน 

— ประโยชน์สาธารณะอืนทีสําคญั เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวเพือวตัถุประสงค์

ในการป้องกนัโรคติดต่อหรือโรคระบาด การเก็บรวบรวมและเปิดเผยต่อหน่วยงานรัฐซึงขอ้มูลส่วนบุคคลที

มีความออ่นไหวเพอืวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

หมายเหต ุแนวทางการพิจารณาและการตีความคาํว่า “ประโยชน์สาธารณะ” อาจมีการเปลียนแปลงตามแนว

ทางการพิจารณาและการให้ความหมายของคณะกรรมการคุ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือตามทีระบุใน

กฎหมายลาํดบัรองซึงอาจมีการประกาศใชบ้งัคบัเป็นการเพิมเติมในอนาคต  

ทงันี รายละเอียดในเรืองของ ประเภท วตัถุประสงค ์และฐานทางกฎหมายของการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทันนัจะ

ปรากฏอยู่ในประกาศความเป็นส่วนตวัสาํหรับเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลแต่ประเภท 

 

3) แนวปฏิบตัิในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะตอ้งพิจารณาและเลือกเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพียงเท่าทีจาํเป็นเพือบรรลุวตัถุประสงคท์ีบริษทักาํหนดไว้

เท่านัน และเลือกลบหรือทาํลายขอ้มูลทีอาจไดม้าโดยไม่จาํเป็นโดยเฉพาะอย่างยิงขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว 

ตวัอย่างเช่น ในกรณีทีบริษทัประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจากสําเนาบตัรประชาชนเพือระบุตวัตนของบุคคล โดยปกติ

บริษทัจาํเป็นตอ้งใชเ้พียงขอ้มูลส่วนบุคคลทวัไป (เช่น ชือ นามสกุล เลขบ ัตรประชาชน รูปภาพ เป็นตน้) ดงันนั กรณีทีอาจ

มีขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวปรากฏบนสําเนาบตัรประชาชนอยู่ดว้ย (เช่น ศาสนา หมู่โลหิต) บริษทัจะหาวิธีการทาํ

ให้ขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏบนสําเนาบตัรประชาชนเมืออยู่ในการครอบครองของบริษทั ซึงอาจเป็นการขีดฆ่าขอ้มูลทีไม่

จาํเป็น เหลือเพยีงขอ้มูลทีจาํเป็นสาํหรับการระบุตวัตนเท่านนั เป็นตน้ 

ทงันี เพือลดความเสียงในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงความเสียงในการ

เกิดการรัวไหลของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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4) ประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

เมือใดก็ตามทีบริษทัจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะต้องแจง้ประกาศความเป็นส่วนตวัต่อเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ เช่น ผูส้มคัรงาน บุคลากรและผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ หรือบุคคลอืนใดทีบริษทัจะเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคล เพือชีแจงรายละเอียดเกียวกบัการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทั โดยประกาศ

ความเป็นส่วนตวั อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

1. วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล 

2. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล 

3. แจง้ให้ทราบถึงกรณีทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพือปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญา หรือ

เพอืเขา้ทาํสัญญา รวมทงัแจง้ถึงผลกระทบกรณีเจา้ของขอ้มูลไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคล 

4. ขอ้มูลส่วนบุคคลทีบริษทัจะเก็บรวบรวม 

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล (ในกรณีทีไม่สามารถกาํหนดระยะเวลาทีแน่นอนได ้ให้ระบุ

ระยะเวลาทีอาจคาดหมายได)้ 

6. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึงบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปให้ 

7. สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

8. ขอ้มูลและรายละเอียดการติดตอ่บริษทั เช่น สถานทีติดต่อ วิธีการติดต่อ (ในกรณีทีบริษทัมีตวัแทนหรือเจา้หนา้ที

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งแจง้รายละเอียดการติดต่อของบุคคลดงักล่าวดว้ย) 

9. รายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้ง เพือให้เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ เขา้ใจ และประกอบการพิจารณาให้ความ

ยินยอมแก่บริษทั ในกรณีทีบริษทัไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยนิยอมของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

ทงันี บริษทัจะตอ้งแจง้หรือส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตวัให้กบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่เป็นกรณีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยก่อนมีนโยบาย

นีและบริษทัยงัมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยูต่่อไป บริษทัจะตอ้งดาํเนินการแจง้หรือส่ง

มอบประกาศความเป็นส่วนตวัให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบโดยเร็วทีสุด  

การแจ้งหรือการส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตัวอาจไม่จําเป็นตอ้งกระทาํซําในกรณีทีบริษทัไดเ้คยแจง้หรือส่งมอบ

ประกาศความเป็นส่วนตวัให้กบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวแลว้ แต่ในกรณีทีบริษทัมีการแกไ้ขประกาศความเป็น

ส่วนตวัในภายหลงั บริษทัจะตอ้งแจง้หรือส่งมอบประกาศความเป็นส่วนตวัทีแกไ้ขให้กบัเจา้ของขอ้มูลใหม่อีกครัง  
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5) แหล่งทีมาของข้อมลูส่วนบุคคล 

โดยทวัไปบริษทัจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากตวัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเองโดยตรง เช่น เจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลแจง้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัผา่นทางวาจา หรือส่งเอกสารทีระบุขอ้มูลส่วนบุคคลของตนให้แก่บริษทั เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม หากบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอืนหรือบุคคลทีสามทีไม่ใช่เจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง บริษทัจะตอ้ง (ก) แจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจาก

แหล่งอืนและแจง้ประกาศความเป็นส่วนตวัให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าแต่ไม่เกิน 30 วนันับแต่วนัที

บริษทัไดเ้ก็บรวบรวม และ (ข) ขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีทีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

อาศยัฐานความยินยอม ทงันี ยกเวน้ในกรณีทีบริษทัจะตอ้งนาํขอ้มูลส่วนบุคคลนนัไปใชใ้นการติดต่อกบัเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล บริษทัจะแจง้เจา้ของขอ้มูลให้ทราบเมือทาํการติดต่อครังแรก และในกรณีทีบริษทันาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปเปิดเผย 

บริษทัจะตอ้งแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อนการนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครังแรก 

อย่างไรก็ดี ในบางกรณีบริษทัอาจไม่ตอ้งดาํเนินการตาม (ก) หากบริษทัสามารถพิสูจน์ไดว่้าการแจง้ข้อมูลดงักล่าวไม่

สามารถทาํไดห้รือจะเป็นอุปสรรคต่อการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั หรือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึง

รายละเอียดต่าง ๆ นนัอยู่แลว้ เช่น เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเคยไดรั้บประกาศความเป็นส่วนตวัสําหรับการทาํธุรกรรมบาง

ประการกบับริษทัแลว้ และประสงคจ์ะทาํธุรกรรมเช่นเดิมกบับริษทัอีกคราว 

นอกจากนีหากในการดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัไดท้าํการว่าจา้งผูป้ระมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลในการกระทาํการแทนตามคาํสังหรือในนามของบริษัท บริษทัอาจให้ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็น

ผูด้าํเนินการแจง้ประกาศความเป็นส่วนตัวแทนบริษทัได ้ซึงบริษทัจะตอ้งดาํเนินการให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ปฏิบตัิตามให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายนีเฉกเช่นเดียวกนั และถือเสมือนว่าบริษทัไดด้าํเนินการแจง้รายละเอียด

เกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามหนา้ทีทีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนดแลว้ 

 

6) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัพึงตระหนักว่าเจ ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิทีจะดาํเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึงอยู่ในความ

ครอบครองของบริษทั ตามทีกาํหนดในกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจึงตอ้งจดัให้มีแบบคาํร้องขอใชสิ้ทธิของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพืออาํนวยความสะดวกให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการแจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิต่าง ๆ 
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กบับริษทั อย่างไรก็ดี ในกรณีทีบริษทัมีเหตุจาํเป็นตอ้งปฏิเสธการใช้สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะตอ้งแจง้

เหตุแห่งการปฏิเสธดงักล่าวให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และบนัทึกเหตุแห่งการปฏิเสธนนัไวเ้ป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

6.1 สิทธิเพกิถอนความยินยอม เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมซึงไดเ้คยให้ไวก้บับริษทั

ผ่านหนังสือขอความยินยอม ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนความยินยอมบางส่วน

หรือทงัหมด และสามารถกระทาํไดต้ลอดระยะเวลาทีบริษทัเก็บรักษาขอ้มูล

ส่วนบุคคล ทงันี บริษทัจะต้องแจง้ถึงผลกระทบให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ทราบเมือมีการเพิกถอนดว้ย (ถา้มี) อยา่งไรก็ดี การเพกิถอนความยนิยอมจะไม่

กระทบถึงการใด ๆ ทีบริษทัได้กระทาํไปแล้วก่อนหน้าอนัเนืองมาจากการ

ไดรั้บความยินยอมโดยชอบดว้ยกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

เหตุปฏิเสธคําขอ: เป็นกรณีทีมีข้อจาํกัดสิทธิในการถอนความยินยอมตาม

กฎหมายหรือเป็นกรณีขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้งกบัสญัญาทีให้ประโยชนแ์ก่

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 

6.2 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนา

ข้อมูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลที

เกียวกบัตนซึงอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษทั หรือขอให้เปิดเผยถึงการไดม้า

ซึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวทีตนไม่ไดใ้ห้ความยินยอม  

เหตุปฏิเสธคําขอ: บริษทัอาจปฏิเสธคาํขอบงัคบัตามสิทธินีไดใ้นกรณีต่อไปนี

เท่านนั: 

- เป็นการทาํตามกฎหมายหรือคาํสังศาล หรือ 

- เมือบริษทัเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขนัพืนฐาน

ของบุคคลอืน 

ทังนีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธคาํขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิ

ขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งทาํการบนัทึกการปฏิเสธคาํขอพร้อมเหตุผลไวใ้นบนัทึก

รายการของบริษทัตอ่ไป  

ระยะเวลาการตอบสนอง: กรณีบริษัทไม่อาจปฏิเสธได้ บริษัทจะต้อง

ดาํเนินการตามคาํขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคคลภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที

ไดรั้บคาํขอ 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

6.3 สิทธิร้องขอรับและขอให้โอนหรือ

ส่งข้อมูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวกบัตนจากบริษทั 

หรือขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลไปให้แก่บุคคลหรือองคก์รอืนในรูปแบบที

สามารถอ่านไดห้รือใชง้านไดโ้ดยทวัไป รวมถึงมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคล

ของตนเองทีบริษทัหรือบุคคลหรือองคก์รอืนทีไดรั้บโอนไปเก็บรวบรวมไว ้

การร้องขอนีจะใช้ไดใ้นกรณีทีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลโดยไดรั้บความยินยอมหรือเพือปฏิบติัตามสัญญาหรือคาํร้องขอ

ก่อนทาํสัญญาระหว่างเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลกบับริษทัเท่านนั  

เหตุการปฏิเสธ: บริษัทสามารถปฎิเสธคาํร้องขอได้หากข้อมูลส่วนบุคคล

ดงักล่าวนนัถูกใชเ้พือประโยชน์สาธารณะหรือเพือปฏิบติัหน้าทีตามกฎหมาย 

หรือการใชสิ้ทธินนัเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน เช่น กรณีที

ข้อมูลดังกล่าวมีข้อมูลทีเป็นความลับทางการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทาง

ปัญญาเป็นส่วนหนึง 

ทังนี หากมีเหตุแห่งการปฏิเสธคาํขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามสิทธิ

ขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งทาํการบนัทึกการปฏิเสธคาํขอพร้อมเหตุผลไวใ้นบนัทึก

รายการของบริษทัต่อไป  

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 

6.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของบริษทัไดใ้นกรณีต่อไปนี: 

(1) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพือประโยชน์

โดยชอบดว้ยกฎหมายหรือสาธารณะประโยชน์ ซึงรวมถึงการปฏิบัติ

ตามคาํสังของเจา้หนา้ทีรัฐดว้ย 

เหตุปฏิเสธคาํขอ (สําหรับข้อ 6.4 (1)): บริษทัสามารถพสูิจน์ไดว้่ามีเหตุ

ทีชอบดว้ยกฎหมายทีสําคญัยิงกว่าผลประโยชน์ สิทธิ หรือเสรีภาพของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลเพือก่อตงั ปฏิบตัิตาม ใช ้หรือยกขึนต่อสู้สิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

ทงันีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธคาํขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

สิทธิขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งทาํการบนัทึกการปฏิเสธคาํขอพร้อมเหตุผล

ไวใ้นบนัทึกรายการของบริษทัตอ่ไป  

(2) กรณีการตลาดแบบตรง เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถคดัคา้นได้

อยา่งไม่มีเงือนไข  

(3) เพอืการวิจยัทางวทิยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สถิติ เวน้แต่เป็นการจาํเป็น

เพอืประโยชน์สาธารณะ 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ และในกรณีทีบริษทัไม่มีเหตุแห่งการ

ปฏิเสธ บริษทัจะดาํเนินการแยกส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งต้นออกจากขอ้มูล

อนืในทนัทีนบัแต่เมือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแจง้การคดัคา้นให้ทราบ 

6.5 สิท ธิ ร้องข อ ให้ ลบ ข้อ มูลส่ว น

บุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษทัลบ ทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วน

บุคคลกลายเป็นขอ้มูลทีไม่สามารถระบุตัวตนได ้หรือทาํให้เป็นขอ้มูลทีไม่

สามารถนาํกลบัมาใชไ้ด ้เมือ: 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลนันหมดความจํา เป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม

วตัถุประสงคแ์ลว้ ทงันี ตามระยะเวลาทีอาจบอกกล่าวให้เจา้ของขอ้มูล

ทราบในประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) 

(2) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้อนความยินยอมและบริษทัไม่สามารถใช้

ฐานทางกฎหมายอืนในการเก็บขอ้มูลไดอี้ก 

(3) เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลได้คดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคล และบริษทัไม่สามารถปฏิเสธคาํคดัคา้นได ้

(4) ขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 

เหตุปฏิเสธคําขอ: บริษทัมีสิทธิปฏิเสธคาํขอไดใ้นกรณีทีได้เก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีต่อไปนี 

– เป็นการเก็บรกัษาเพอืวตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น 

– เพือการบรรลุวัตถุประสงค์ในฐานเกียวกับการจัดทําเอกสารทาง

ประวตัิศาสตร์หรือจดหมายเหตุ การวิจัย สถิติหรือฐานประโยชน์

สาธารณะ  
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

– เป็นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวซึงเป็นการจาํเป็นใน

การปฏิบัติหน้าทีตามกฎหมายเพือวตัถุประสงค์ในด้านเวชศาสตร์

ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ ประเมินความสามารถในการทาํงานของ

ลูกจา้ง ประโยชน์สาธารณะดา้นการสาธารณสุข 

– การใชเ้พอืการก่อตงัสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม หรือ

การใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย 

– การใชเ้พอืปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมาย 

หากขอ้มูลส่วนบุคคลนนัไดถู้กเปิดเผยต่อสาธารณะโดยการกระทาํของบริษทั

หรือถูกโอนให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอืน และเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้

มีคาํขอให้ลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลดงักล่าวไม่สามารถระบุตวัตนได ้บริษทั

ตอ้งดาํเนินการในการลบ ทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบคุคลดงักล่าวไม่

สามารถระบุตวัตนได ้และตอ้งแจง้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลอืน ๆ ให้

ดาํเนินการเช่นว่าดว้ย 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไมช่กัชา้ 

6.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วน

บุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษทัระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

เมือ: 

(1) ไดม้ีการร้องขอให้บริษทัแกไ้ขความถูกตอ้งของขอ้มูลส่วนบุคคลและ

อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี บริษทัอาจพิจารณายกเลิกการ

ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลไดห้ากบริษทัตรวจสอบแลว้เห็นว่าขอ้มูล

ทีได้รับการร้องขอให้แก้ไขเป็นข้อมูลทีถูกต้องอยู่แล้ว โดยแจ้งให้

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อนการยกเลิกพร้อมเหตุผล 

(2) เป็นการใช้ข้อมูลทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย แต่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล

ขอให้ระงบัการใชแ้ทนการลบ 

(3) ขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจาํเป็นในการเก็บรักษาไวแ้ลว้ แต่เจา้ของ

ข้อมูลได้เคยขอให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลไวเ้พราะจาํเป็นต่อการใช้ 

ก่อตัง ปฏิบัติตาม หรือยกขึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเอง 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

(4) บริษทัอยูใ่นระหว่างการพิสูจน์เพือปฏิเสธการคดัคา้นขอ้มูลส่วนบุคคล 

อย่างไรก็ดี บริษทัอาจพิจารณายกเลิกการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล

ได้หากบริษัทเห็นว่าบริษทัมีสิทธิในการใช้ขอ้มูลต่อไปตามเหตุแห่ง

การปฏิเสธสิทธิในการคดัคา้นขอ้มลูส่วนบุคคลทีกล่าวไปขา้งตน้ 

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 

6.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจขอให้บริษทัดาํเนินการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนนั 

ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 

ทังนีหากมีเหตุแห่งการปฏิเสธคาํขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิ

ขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งทาํการบนัทึกการปฏิเสธคาํขอพร้อมเหตุผลไวใ้นบนัทึก

รายการของบริษทัต่อไป  

ระยะเวลาการตอบสนอง: โดยไม่ชกัชา้ 

6.8 สิทธิการร้องเรียน เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ชียวชาญซึงไดรั้บ

การแต่งตงัโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เมือเห็นว่าบริษทัหรือ

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทงัลูกจ้างหรือผูรั้บจา้งของบริษทัหรือผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล  

 

7) หน้าทีและความรับผิดชอบของบคุลากร 

พนักงานและบุคลากรทุกคนของบริษทั มีหน้าทีในการปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี 

และจะต้องรักษาความลบัในขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และไม่นาํข้อมูลส่วนบุคคลทีไดรั้บในระหว่างการปฏิบัติ

หน้าทีการงานไปใชใ้นทางทีไม่เหมาะสม ใชเ้พือแสวงหาประโยชน์ส่วนตวั หรือใชโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมาย โดยอาจแบ่ง

หนา้ทีไดต้ามลาํดบัขนั ดงันี 

7.1 ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการและบุคลากรระดับบริหาร 

มีหน้าทีกาํกบัดูแลกระบวนการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทงัหมดของบริษทั ดงันี 
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— กาํหนดบุคคลหรือหน่วยงานซึงทาํหน้าทีเป็นเจา้หน้าทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงานอืน เพือเป็นศูนยก์ลางของบริษทัในการดูแลและรับเรืองทีเกียวกบัการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในบริษทั  

— มอบหมายงานให้แก่พนกังานในการกาํหนดวิธีปฏิบติัเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีปฏิบติัใน

การจดัการความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทั พร้อมทงั

แนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นรูปธรรมเมือเกิดเหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลขึนภายในบริษทั 

— จดัให้มีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายหรือความเหมาะสมของนโยบายนีอยา่งสมาํเสมอ 

— เป็นผูอ้นุมติัในการดาํเนินงานเชิงนโยบายต่าง ๆ ทีเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น จดัให้มีการทบทวน

ความเหมาะสมของนโยบายนีหรือการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในบริษทัหรือแกไ้ขเปลียนแปลงนโยบายนี  

— พิจารณาและอนุมตัิในการตอบสนองต่อคาํร้องขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหากการตอบสนองต่อการ

ร้องขอดงักล่าวอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  และ/หรือบุคคลอืนใด 

 

7.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หรือผู้รับผิดชอบเกียวกับการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

มีหน้าทีให้คาํแนะนาํและตรวจสอบกระบวนการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทงัหมดของบริษทั ดงันี  

— วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุมกิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั และให้คาํแนะนาํ

แก่บุคลากรหรือหน่วยงานอืนภายในบริษทั เพือให้กิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัเป็นไป

ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษทั  

— ตรวจสอบ และอนุมตัิแนวปฏิบตัิเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละหน่วยงานภายในบริษทั รวมถึง

วิธีปฏิบตัิในการจดัการความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทั 

และแนวทางในการแกปั้ญหาเมือเกิดเหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลขึนภายในบริษทั 

— วิเคราะห์ ประเมิน และให้คาํแนะนาํแก่บุคลากรและหน่วยงานภายในบริษทัเกียวกบัการตอบสนองต่อคาํร้องขอ

ใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหากการตอบสนองต่อการร้องขอดงักล่าวอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัยะสําคญั

ต่อบริษทั เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือบุคคลอืนใด 

— รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ เกียวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายในบริษัทไปยงักรรมการผูจ้ดัการและ

บุคลากรระดบับริหาร 
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— ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกบัสํานกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการแจง้เหตุ

ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทีเกิดขึนภายในบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน

ระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด 

— ศึกษารายละเอียดของพระราชบัญญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎ ประกาศ คาํสัง ระเบียบ หรือ

กฎหมายอนืใดทีเกียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงติดตามการเปลียนแปลงหรือแกไ้ขเพมิเติมของ

กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และแจง้ให้บุคลากรของบริษทัทราบ 

— อธิบาย สร้างความเขา้ใจ และความตระหนักรู้แก่บุคลากรของบริษทัเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ

กฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลทีเกียวขอ้ง  

 

7.3 ตําแหน่งระดับผู้จัดการแผนก  

มีหน้าทีกาํกบัดูแลการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายในแผนกของตนซึงอาจมีลกัษณะทีแตกตา่งกนัไป

ตามแต่ละแผนก โดยอาจแบ่งหน้าทีไดด้งันี 

— อนุญาตให้บุคคลใดเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลหรือมอบหมายหน้าทีให้แก่พนักงานในการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนต่าง ๆ ของแผนก 

— จดัให้มีแนวปฏิบติัและการอบรมเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในแผนก และสร้างความเขา้ใจร่วมกนัวา่

ขอ้มูลส่วนบุคคลใดทีจาํเป็นตอ้งเก็บและขอ้มูลส่วนบุคคลใดทีไม่จาํเป็นตอ้งเก็บเพือการใช้ปฏิบตัิงานภายใน

แผนก 

— จดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลในแผนกให้มีมาตรฐานตามกฎหมายและนโยบายนี 

— อนุมติัในการตอบสนองคาํร้องขอใชสิ้ทธิของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลและปรึกษาหารือกบัแผนกทีเกียวขอ้งใน

เรืองดงักล่าว รวมถึงหารือกบัเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูรั้บผิดชอบเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของบริษัท และรายงานต่อฝ่ายบริหารเพือขออนุมัติหากการตอบสนองต่อการร้องขอดังกล่าวอาจมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัยะสําคญัต่อบริษทั เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือบุคคลอืนใด 

— ปรึกษาหารือกบัฝ่ายบริหารและเจา้หนา้ทคีุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพือกาํหนดวิธีปฏิบติัทีเหมาะสม 

— จดัให้มีการบนัทึกการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของแผนกตามรายการทีกาํหนดในนโยบายนี 

— รับรายงานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชากรณีไดรั้บแจง้ถึงเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล และพิจารณาว่าการละเมิดนัน

อาจมีความเสียงทีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ รวมถึงการ
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ปรึกษาหารือกบัเจา้หน้าทีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูรั้บผิดชอบเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

บริษทั และผูบ้ริหารเพอืพิจารณาให้มีคาํสังให้ดาํเนินการใดๆ ทีเหมาะสมตามนโยบายนีต่อไป 

 

7.4 ตําแหน่งระดับพนักงาน 

มีหน้าทีปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนทีเป็นขนัตอนใน

ระดบัการปฏิบติัการ ดงันี 

— เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและนโยบายนี รวมถึงเขา้ร่วมการอบรมเกียวกับการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

— ปฏิบติัตามหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายในการดาํเนินการเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันีในเรืองทีเกียวกบั

การจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ความปลอดภยั การส่ง โอนเปิดเผย หรือ การบนัทึกขอ้มูล ต่าง ๆ เป็นตน้ 

— แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบในกรณีทีเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใด ๆ ในบริษทั หรือ

คาํสังให้กระทาํการใด ๆ ดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเมือเห็นวา่การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลใด ๆ อาจก่อให้เกิดความเสียงต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขนัพนืฐานของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

— แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบเพืออนุมติัในกรณีไดรั้บคาํร้องขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

— แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทันทีในกรณีทราบถึงเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการละเมิดนนัจะเกิด

จากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบุคคลใดก็ตาม และไม่ว่าการละเมิดนันอาจจะมีหรือไม่มีความเสียงทีจะมี

ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทงันี บริษทัอาจแต่งตงัเจ้าหน้าทีธุรการ (Admin) ในแต่ละแผนก เพือสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร

เกียวกบัการจดัทาํเอกสารและการปฏิบตัิหน้าทีเพือให้เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี บุคลากร

ทุกคนพึงตระหนกัว่าหน้าทีในการปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนนัเป็นหน้าทีของบุคลากรทุกคนทีมีส่วน

เกียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  

หมายเหตุ 

การฝ่าฝืนกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือนโยบายนีของบุคลากร อาจถือเป็นเหตุลงโทษทางวินยัได ้และหาก

การกระทาํดังกล่าวส่งผลกระทบทาํให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทัอาจถือให้เป็นเหตุเลิกจ้างหรือเลิกสัญญาได้ 

นอกจากนี กรณีบุคลากรซึงกระทาํการฝ่าฝืนดงักล่าวเป็นผูก้ระทาํการแทนบริษทั อาจตอ้งรับโทษทางอาญา ไดแ้ก่ โทษปรับ
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และ/หรือจาํคุกเป็นการส่วนตวัดว้ย ดงันนั บุคลากรผูท้ีเกียวขอ้งจึงตอ้งศึกษากฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

และนโยบายนี และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

 

8) หน้าทีและความรับผิดชอบของผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

ในกรณีทีบริษทัว่าจา้งหรือมอบหมายให้คู่คา้ของบริษทัดาํเนินการอยา่งหนึงอยา่งใดกบัขอ้มลูส่วนบุคคล และคู่คา้ดงักล่าวมี

ฐานะเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัโดยดาํเนินการตามคาํสังหรือในนามของบริษทั บริษทัตอ้งจดัให้มี

ขอ้ตกลงกบัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเกียวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) โดย

กาํหนดหน้าทีให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและนโบบายนี

อยา่งเคร่งครัด โดยมีหนา้ทีดงันี 

— เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและนโยบายนี และภายใตก้รอบวตัถุประสงคห์รือ

คาํสังของบริษทัตามทีกาํหนดในขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซึงจะไดจ้ดัให้มีขึน รวมถึงเขา้ร่วมการ

อบรมเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัเมือมีการร้องขอ 

— จดัให้มีมาตรการในการรักษาความมงัคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพือป้องกนัการสูญหาย 

เขา้ถึง ใช ้เปลียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจหรือโดยมิชอบ 

— แจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชักช้าหากมีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ทงันีภายในระยะเวลา 24 ชวัโมงนบัตงัแต่ที

ทราบถึงการละเมิดนนั 

— สนบัสนุนและช่วยเหลือบริษทัในการตอบสนองคาํร้องขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

หมายเหตุ 

กรณีคูค่า้ซึงเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั กระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือนโยบาย

นีของบริษทั อาจถือว่าเป็นการผิดสัญญาทีมีกบับริษทัดว้ย และหากการฝ่าฝืนดงักล่าวส่งผลกระทบทาํให้เกิดความเสียหาย

แก่บริษทั บริษทัอาจถือให้เป็นเหตุเลิกสัญญาได ้ 

 

9) มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะตอ้งจดัให้มีมาตรการรักษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล ซึงครอบคลุมถึงมาตรการป้องกนัดา้นการ

บริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค (technical safeguard) และมาตราการป้องกันทาง

กายภาพ (physical safeguard) ในเรืองการเขา้ถึงหรือควบคุมการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคล (access control) โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง

ประกอบดว้ยการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี 



 

 
  
 

 
บริษทั ทูเจ โซลูชนั แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั    

 
  2J Solution & Service Company Limited 

 
 

 สาํนักงานใหญ่ : 390 อาคาร เอบีซี เวิลด ์ซอยรามคาํแหง 30 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

   

Tel. 02-078-5599 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร  : 0105556141168 
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(1) การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยคาํนึงถึง

การใชง้านและความมนัคงปลอดภยั 

(2) การกาํหนดเกียวกบัการอนุญาตหรือการกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

(3) การบริหารจดัการการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน (user access management) เพอืควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะ

ผูท้ีไดรั้บอนุญาตแลว้ 

(4) การกาํหนดหนา้ทีความรบัผิดชอบของผูใ้ชง้าน (user responsibilities) เพอืป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลกัลอบทาํสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคล การลกัขโมยอุปกรณ์จดัเก็บ

หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

(5) การจดัให้มีวิธีการเพอืให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกียวกบัการเขา้ถึง เปลียนแปลง ลบหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วน

บุคคล ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัวิธีการและสือทีใชใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

ทงันี บริษทัจะตอ้งทบทวนมาตรการดงักล่าวเมือมีความจาํเป็นหรือเมือเทคโนโลยีเปลียนแปลงไป เพอืให้มีประสิทธิภาพใน

การรกัษาความมนัคงปลอดภยัทีเหมาะสม ตามมาตรฐานทีกฎหมายกาํหนด 

 

10) การบันทึกรายการการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัจะตอ้งจดัให้มีการบนัทึกรายการเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึงบริษทัเก็บรวบรวมและประมวลผล โดยมีรายการอยา่ง

นอ้ย ไดแ้ก่  

— ขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีการเก็บรวบรวม รวมถึงวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูล  

— การใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีการเก็บข้อมูลโดยอาศยัฐานทางกฎหมายอืนทีไม่ใช่การขอความ

ยินยอม  

— สิทธิและวิธีการและเงือนไขในการใชสิ้ทธิเขา้ถึงขอ้มูลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล  

— การปฏิเสธหรือคดัคา้นคาํขอใชสิ้ทธิประเภทต่างๆ พร้อมเหตุผลตามทีระบุในนโยบายนี และ 

— คาํอธิบายมาตรการรักษาความมนัคงปลอดภยัทีบริษทัจดัให้มีขนึ  

ทงันี เพือให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตรวจสอบได ้และสามารถบงัคบัตามสิทธิทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแจง้หรือร้องขอ

แก่บริษทั 
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11) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ 

บริษทัสามารถส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศหรือองคก์รระหว่างประเทศ ในกรณีดงัต่อไปนี 

11.1 ประเทศปลายทางไดถู้กรับรองว่ามีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเพียงพอ  

11.2 กรณีประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย ดงันี 

 เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยแจง้ให้รู้ถึงมาตรฐานทีไม่เพียงพอของประเทศหรือองคก์ร

ปลายทางแลว้ 

 เป็นการจาํเป็นเพือปฏิบติัตามสัญญาซึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพือดาํเนินการตามคาํร้องขอ

ก่อนเขา้ทาํสัญญา 

 เป็นการปฏิบตัิตามสัญญาระหว่างบริษทักบับุคคลหรือนิติบุคคลอืนเพอืประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 เพือป้องกนัหรือระงับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอืน เมือ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนันได ้

 เป็นการจาํเป็นเพือการดาํเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะทีสาํคญั 

11.3 กรณีทีเป็นการส่งหรือโอนขอ้มูลระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศซึงอยูใ่นเครือกิจการเดียวกนั บริษทัอาจส่ง

หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกัน โดยไม่ต้องดาํเนินการตามทีกาํหนดไวข้้างต้น โดยบริษทัจะต้องจัดให้มี

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสําหรับการส่งหรือโอนข้อมูลระหว่างกนัในเครือธุรกิจเดียวกันทีไดรั้บการ

ตรวจสอบและรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (ในปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีนโยบายการ

ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างกนัสาํหรับบริษทัในเครือ) 

 

ในปัจจุบนั คณะกรรมการยงัมิไดม้ีการกาํหนดประเทศทีมีมาตรฐานเพยีงพอและยงัไม่มีการรับรองนโยบายการส่งหรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลระหว่างกนัสําหรับบริษทัในเครือ อย่างไรก็ตาม บริษทัก็ยงัสามารถส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

หรือองคก์รระหว่างประเทศไดห้ากบริษทัไดจ้ดัให้มีมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีเหมาะสมสามารถบงัคบัตามสิทธิ

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้รวมทงัมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายทีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทีกฎหมายกาํหนด 

ทงันี ปัจจุบนักฎหมายยงัไม่ไดก้าํหนดมาตรฐานดงักล่าวไวแ้ต่อย่างใด บริษทัจึงสามารถดาํเนินการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลให้เป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 11.2 จนกว่าจะมีการประกาศใชก้ฎหมายเพิมเติมในเรืองดงักล่าว 
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12) การดําเนินการเมือมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

เมือมีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลเกิดขึนภายในบริษทั พนกังานและบุคลากรทุกคนจะตอ้งประสานงานกนัเพือตรวจสอบ

สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขเพือป้องกันการเกิดเหตุละเมิดซาํ โดยบริษทัจะต้องแจ้งเหตุละเมิดดังกล่าวแก่สํานักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชัวโมง นับแต่ทีไดท้ราบเหตุเท่าทีสามารถจะกระทาํได ้

อย่างไรก็ดี ในกรณีทีการละเมิดนนัมีความเสียงสูงทีจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะตอ้งแจง้เหตุการละเมิดให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบพร้อมแนวทางเยียวยาโดยไม่ชกัชา้ดว้ย     

 

13) การแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีอาจมีการแกไ้ขเปลียนแปลงตามสมควร ทงันีตามการเปลียนแปลงของกฎหมาย 

และความเหมาะสมทางธุรกิจ  

หมายเหตุ: นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนีไดรั้บการแกไ้ขเปลียนแปลงครังล่าสุดเมือวนัที 1 มิถุนายน 2565 

 

14) การสอบถามข้อมูลเพมิเติม และการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

กรณีมีขอ้สงสัยหรือคาํถามเพิมเติมเกียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกรณีมีความประสงค์จะแจง้เหตุแห่งการ

ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ: 

 

บริษทั ทูเจ โซลูชนั แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

390 อาคาร ABC World ซ.รามคาํแหง 30 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

โทรศพัท ์02-078-5599 

Email: dpo@2j.co.th 


