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นโยบายความเป็นส่วนตวั 
ส าหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resources Privacy Policy)  

 
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด  ("บริษัท" หรือ "เรา" หรือ "ของเรา" หรือ "PTTRM") ไดจ้ดัท ำ

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") ส ำหรับผูส้มคัรงำน ผูเ้ขำ้รับกำรสมัภำษณ์งำน พนกังำน
ปัจจุบนั อดีตพนกังำน พนกังำน Outsource พนกังำนท่ีไปปฏิบติังำนท่ีองคก์รอ่ืน พนกังำนท่ีเกษียณอำย ุกรรมกำร และ/
หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยใหก้ระท ำกำรแทน ("ท่าน") เพ่ือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวิธีกำรท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 
และ/หรือ โอนไปยงัต่ำงประเทศ ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงช้ีแจงสิทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีไม่ถือเป็นส่วน
หน่ึงของสญัญำจำ้งงำนระหวำ่งบริษทักบัท่ำน หรือสญัญำบริกำรท่ีบริษทัท ำกบันำยจำ้งของท่ำน 

บริษทัขอสงวนสิทธิในกำรแกไ้ขนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังครำว โดยบริษทัอำจแจง้ใหท่้ำนทรำบถึง
กำรแกไ้ขปรับปรุงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีผ่ำนช่องทำงท่ีเหมำะสม และใคร่ขอใหท่้ำนหมัน่ตรวจสอบเน้ือหำ
ในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีอยูเ่สมอ 

ค ำวำ่ "พระราชบัญญัตฯิ" ท่ีระบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี หมำยถึงพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย ซ่ึงเป็นกฎหมำยท่ีมุ่งคุม้ครองสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และก ำหนดให้
องคก์รต่ำง ๆ คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเกบ็รวบรวม 
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมำยถึง ขอ้มูลท่ีระบุตวัตนหรือท ำให้สำมำรถระบุตัวตนของท่ำนได ้ ซ่ึงเรำอำจเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน (ก) โดยตรงจำกท่ำน ในระหว่ำงกระบวนกำรสมคัรงำนหรือสัมภำษณ์งำนเพ่ือเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรจำ้งงำนท่ำนหรือกำรใชบ้ริกำรของท่ำน หรือเม่ือเร่ิมตน้จำ้งงำน หรือตลอดระยะเวลำท่ีจำ้งงำนท่ำน 
หรือระยะเวลำตำมสัญญำบริกำรท่ีบริษทัท ำกบันำยจำ้งของท่ำน หรือ (ข) จำกแหล่งอ่ืน (เช่น ผูใ้ห้บริกำรจดัหำงำน 
หน่วยงำนของรัฐ หรือ บริษทัในกลุ่มหรือบริษทัย่อยของ บริษทั ปตท. น ้ ำมนัและกำรคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัทใน
กลุ่ม OR")  

เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย  ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่ำง ๆ ของท่ำนตำมหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบของท่ำน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

(1) ข้อมูลที่อยู่ติดต่อ เช่น ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-นำมสกุล ช่ือเล่น ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น ท่ีอยู่ปัจจุบนั อีเมล 
หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ บญัชีผูใ้ช ้(LINE ID) นำมบตัรทำงธุรกิจ และขอ้มูล
ของผูท่ี้ใหติ้ดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

(2) ข้อมูลส่วนตวั เช่น รูปถ่ำย สญัชำติ เพศ สถำนภำพสมรส ทะเบียนสมรส สถำนภำพทำงกำรเมือง อำย ุ
วนัเดือนปีเกิด กรุ๊ปเลือด น ้ำหนกั ส่วนสูง ลำยมือช่ือ ภำษำท่ีใชส่ื้อสำร หมำยเลขทะเบียนรถยนต์หรือ
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พำหนะอ่ืนๆ เลขประจ ำตวัประชำชน เลขหนงัสือเดินทำง เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี เลขท่ีประกนัสังคม 
เลขท่ีใบขบัข่ีรถยนต ์ขอ้มูลจำกส ำเนำทะเบียนบำ้น ประเภทของบำ้นท่ีอยู่ (เช่น เป็นเจำ้ของ บำ้นเช่ำ 
หอพกั หรืออำศยักบับุคคลอ่ืน) ใบอนุญำตท ำงำน วีซ่ำ หนงัสือส ำคญัประจ ำตวัส ำหรับกำรรับรำชกำร
ทหำร สถำนะกำรเขำ้รับรำชกำรทหำร หรือขอ้มูลบตัรประจ ำตวัอ่ืน ๆ รวมถึง กำรถือหุ้นของท่ำน 
(เช่น จ ำนวนหุน้ท่ีถือ วนัท่ีถือ/ขำยหุน้ ประเภทของหุน้ท่ีถือ) 

(3)       ข้อมูลเกีย่วกบังานของท่าน เช่น ขอ้มูลบตัรประจ ำตวัพนกังำน/พนกังำน Outsource หมำยเลขโทรศพัท ์   
ภำยใน สถำนะของพนกังำน/พนกังำน Outsource  หมำยเลขประจ ำต ำแหน่งงำน (เช่น รหสัพนกังำน/   
พนกังำน Outsource รหัสระดบังำน รหัสกลุ่มพนกังำน รหัสหน่วยงำน) ต ำแหน่งงำน ฝ่ำยงำน สำย
งำนและลักษณะงำนท่ีสนใจ หน่วยงำนท่ีสังกัด พ้ืนท่ีปฏิบัติงำน สถำนท่ีปฏิบัติงำน สถำน
ประกอบกำร ระยะเวลำในกำรท ำงำน วนัเร่ิมตน้งำนและวนัส้ินสุด วนัท่ีเกษียณ ขอ้มูลบนัทึกเวลำ
ท ำงำน สถำนท่ีท ำงำน ประวติักำรไปปฏิบติังำนท่ีองค์กรอ่ืน ขอ้มูลต ำแหน่งสนบัสนุน ประวติักำร
จำ้งงำน อำชีพ ประวติักำรท ำงำน (เช่น ช่ือบริษทั ประเทศ ประเภทธุรกิจ ต ำแหน่งงำน วนัท่ีเร่ิมงำน 
วนัท่ีส้ินสุด ประเภทของสัญญำจำ้งหรือสัญญำบริกำรท่ีบริษทัท ำกบันำยจำ้งของท่ำน ขอ้ตกลงใน
สัญญำจำ้งหรือสัญญำบริกำรท่ีบริษทัท ำกบันำยจำ้งของท่ำน ระยะเวลำในกำรจำ้งงำนหรือระยะเวลำ
ตำมสญัญำบริกำรท่ีบริษทัท ำกบันำยจำ้งของท่ำน ท่ีอยูท่ี่ท ำงำน หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ รวมถึงเหตุผล
ท่ีลำออกจำกงำน) ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ประวติักำรฝึกงำน (เช่น วนัท่ีเร่ิมฝึก วนัท่ีส้ินสุด ช่ือ
บริษทั ประเภทธุรกิจ ประเทศ บทบำทของผูส้มคัร หนำ้ท่ีรับผิดชอบ/ผลงำน) ประวติัสมำชิกชมรม
ต่ำง ๆ (เช่น วนัท่ีเร่ิมฝึก วนัท่ีส้ินสุด ช่ือชมรม บทบำทของผูส้มคัร หนำ้ท่ีรับผิดชอบ/ผลงำน) ประวติั
กำรศึกษำ วุฒิกำรศึกษำ ผลกำรสอบวดัระดบัทำงกำรศึกษำ ทกัษะทำงภำษำอ่ืน ๆ (ท่ีไดรั้บรองจำก
สถำบนั) ทกัษะทำงคอมพิวเตอร์ ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืน ๆ ควำมสนใจ/งำนอดิเรก กำรปฏิบติังำน
ต่ ำ ง จั ง ห วัด  ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ  ใ บป ร ะ ก ำ ศ นี ย บั ต ร ต่ ำ ง  ๆ  ใ บ อ นุญ ำ ต 
ผูป้ระกอบวิชำชีพเฉพำะต่ำง ๆ (เช่น ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพของผูส้อบบญัชี หรือ ใบอนุญำตให้
เป็นทนำยควำม) ประวติัส่วนตวั ภำพถ่ำย เสียง และวิดีโอระหว่ำงกำรปฏิบติังำนของท่ำน ขอ้มูลท่ี
ส ำคญัเพ่ือใชใ้นกำรตรวจสอบประวติัของท่ำน  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการของท่าน เช่น บันทึกเงินเดือน (เช่น ฐำนเงินเดือน ระดับ
เงินเดือน โบนสั) อตัรำเงินเดือนท่ีตอ้งกำร สวสัดิกำรค่ำเช่ำบำ้น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำท ำงำนกะ ค่ำ
รักษำพยำบำล ค่ำท ำงำนนอกสถำนท่ี เงินค่ำท ำงำนพิเศษ และสวสัดิกำรต่ำง ๆ (เช่น ขอ้มูลกำรเบิก
ส่วนลดน ้ำมนั ค่ำเล่ำเรียนบุตร เงินทุนสวสัดิกำร และสวสัดิกำรพิเศษของพนกังำน) ขอ้มูลกำรหกัเงิน 
(เช่น ส ำหรับกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ภำษี ประกนัสังคม) เงินชดเชย และเงินบ ำนำญ ขอ้มูลกองทุน
ประกนัสังคม ขอ้มูลกองทุนเงินทดแทน ขอ้มูลกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ขอ้มูลกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือ
กำรศึกษำ (เช่น เหตุผลในกำรขอกูย้ืม จ ำนวนเงินกูย้ืม กำรช ำระเงินคืนส ำหรับกำรกูย้ืม และดอกเบ้ีย
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กูย้ืม) ขอ้มูลกำรหักค่ำจำ้งเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินคดีทำงกฎหมำย รวมถึง รำยละเอียดบญัชีธนำคำร 
จ ำนวนหน้ีสิน หลกัประกนัต่ำง ๆ วนัท่ีช ำระเงินและวิธีกำรช ำระเงิน สกลุเงินท่ีช ำระ 

(5) ข้อมูลการสอดส่องเพ่ือดูแลความปลอดภัย เช่น ข้อมูลกำรเข้ำใช้ระบบ กำรเข้ำอำคำร ภำพ 
ภำพเคล่ือนไหวและเสียงจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด กำรเขำ้อำคำรดว้ยบตัร ซอฟตแ์วร์บนัทึกเวลำ 
อินเทอร์เน็ต อีเมล และขอ้มูลกำรใชโ้ทรศพัท ์รหสัส ำหรับระบบขอ้มูลสำรสนเทศและสิทธิกำรเขำ้ถึง
ระบบขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทั และขอ้มูลทำงอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสร้ำงข้ึนโดยกำรใชร้ะบบของท่ำน 

(6) ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานและข้อมูลทางวินัย เช่น กำรประเมินผลงำน ข้อมูลกำรเล่ือนต ำแหน่ง 
ตวัช้ีวดั ขอ้มูลเก่ียวกบักำรฟ้องร้องทำงวินยั กระบวนกำรทำงวินยัและกำรตกัเตือน รำยละเอียดกำร
พิจำรณำเร่ืองร้องทุกขแ์ละผลกำรพิจำรณำ และประวติักำรใหค้ะแนนผลงำน 

(7) การฝึกอบรม เช่น ขอ้มูลกำรลงทะเบียนฝึกอบรม ช่ือหลกัสูตร วนัท่ีเร่ิมและจบหลกัสูตร ระยะเวลำ 
ชั่วโมงกำรอบรม ค่ำธรรมเนียมกำรอบรม สถำนท่ีจดักำรอบรม เหตุผลในกำรเขำ้อบรม และผล
ส ำรวจกำรเขำ้อบรม  

(8) ข้อมูลการลางาน เช่น บนัทึกกำรลำงำน (เช่น ลำพกัผอ่น ลำประจ ำปี ลำป่วย ลำเพ่ือท ำหมนั ลำกิจธุระ 
ลำบวช ลำเพ่ือแต่งงำน ลำคลอด ลำเพ่ือเล้ียงดูบุตร ลำเพ่ือไปฝึกอบรม/เพ่ือกำรศึกษำ กำรลำเพ่ือรับ
รำชกำรทหำร)  

(9) ข้อมูลองค์กรหรือต าแหน่งที่อยู่ ซ่ึงรวมถึง ขอ้มูลของ Cost Center ขอ้มูลจำกระบบจีพีเอส 
(10) ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่เกีย่วข้อง เช่น ขอ้มูลของบิดำมำรดำ บุตร คู่สมรส รวมถึงผูค้  ้ำ

ประกนั บุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอำ้งอิง บุคคลอำ้งอิงกรณีฉุกเฉิน ผูอ้ยูใ่นควำมอุปกำระและ
ผูรั้บประโยชน์ของท่ำน (เช่น ค ำน ำหนำ้ ช่ือนำมสกุล บตัรประจ ำตวัประชำชน หมำยเลขโทรศพัท์ 
จ ำนวนบุตร ควำมสัมพนัธ์ท่ีมีต่อพนกังำน/พนกังำน Outsource  อำชีพ วนัเดือนปีเกิด บญัชีธนำคำร) 
รวมถึงขอ้มูลผูติ้ดต่อของบริษทั (เช่น  ควำมสัมพนัธ์ของผูติ้ดต่อ ประเภทของสัญญำใหบ้ริกำรหรือ
สญัญำจำ้งผูบ้ริหำร/กรรมกำร ขอ้ก ำหนดในสญัญำ ควำมสมัพนัธ์ท่ีมีต่อบริษทั) และ 

(11) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอยีดอ่อน เช่น ขอ้มูลสุขภำพ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มูลชีวภำพ เช่น ขอ้มูลกำร
จดจ ำใบหนำ้และขอ้มูลลำยน้ิวมือ และขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนท่ีระบุในเอกสำรรำชกำร (เช่น 
ศำสนำ เช้ือชำติ เผ่ำพนัธ์ุ) (ทั้งน้ี เรำจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนก็
ต่อเม่ือไดรั้บควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำน หรือต่อเม่ือกฎหมำยอนุญำตใหก้ระท ำได)้ 

 
หำกท่ำนไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของสมำชิกในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืน (เช่น บิดำมำรดำ บุตร คู่สมรส ผูค้  ้ ำ

ประกนั บุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอำ้งอิง บุคคลอำ้งอิงกรณีฉุกเฉิน ผูอ้ยู่ในควำมอุปกำระและผูรั้บประโยชน์
ของท่ำน) แก่บริษทั (เช่น ช่ือ นำมสกุล ท่ีอยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์) เพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีระบุในนโยบำยควำมเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ี กรุณำแจง้บุคคลเหล่ำนั้นให้ทรำบถึงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และ/หรือขอควำมยินยอมจำก
บุคคลเหล่ำนั้น หำกจ ำเป็น 
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บริษทัอำจใหผู้เ้ยำวท่ี์มีอำยุมำกกว่ำสิบปีแต่ไม่เกินยี่สิบปีสมคัรเขำ้ท ำงำนกบับริษทั โดยบริษทัจะประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่ำน้ีโดยไม่ขอควำมยินยอมจำกผูใ้ชอ้  ำนำจปกครองท่ีมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผูเ้ยำว ์แต่
จะขอควำมยินยอมจำกท่ำนโดยตรงเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด (เช่น กรณีกำรท ำงำนนอกเวลำ กำรฝึกงำนของ
นิสิตและนกัศึกษำ เรำจะอำศยัควำมยินยอมจำกผูเ้ยำวเ์ท่ำนั้น) ทั้งน้ี หำกเรำทรำบวำ่ เรำไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
จำกผูเ้ยำว ์คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้ควำมสำมำรถ โดยไม่ไดรั้บควำมยินยอมจำกผูใ้ชอ้  ำนำจปกครองท่ีมี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนผูเ้ยำว ์ผูพิ้ทกัษ ์หรือผูอ้นุบำลในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งไดรั้บควำมยินยอม หรือโดยไม่สำมำรถอำศยั
ฐำนทำงกฎหมำยอ่ืนใด เรำจะด ำเนินกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคลหรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถระบุตวับุคคล
ดงักล่ำวทนัที 
 

2. วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่เราเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

(1) วัตถุประสงค์ที่เราด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานความ
ยนิยอมโดยชัดแจ้ง 

 
เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนของท่ำนเพ่ือวตัถุประสงค์ซ่ึงตอ้ง

ไดรั้บควำมยินยอมตำมกฎหมำย ทั้งน้ีวตัถุประสงค์ต่ำง ๆ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
ละเอียดอ่อน มีดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลสุขภาพ เช่น เพ่ือก ำหนดสวสัดิกำร วนัลำ และ/หรือ กำรเบิกจ่ำยสวสัดิกำรและค่ำใชจ่้ำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรรักษำพยำบำล กำรประกนัสุขภำพส ำหรับพนกังำน/พนกังำน Outsource กำรตรวจ
ร่ำงกำยประจ ำปี เพ่ือกำรรับสมคัรงำน หรือพิจำรณำปรับเปล่ียนโยกยำ้ยต ำแหน่ง หรือก ำหนดท่ีท ำงำน
ของพนกังำน /พนกังำน Outsource  เพ่ือประเมินควำมเส่ียงดำ้นอำชีวอนำมยัในท่ีท ำงำนและพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของต ำแหน่งงำนพนกังำน/พนกังำน Outsource  เพ่ือจดัฝึกอบรมและจดัเตรียมอำหำร
ใหพ้นกังำน/พนกังำน Outsource 

 ประวัติอาชญากรรม เพ่ือรับสมคัรงำนหรือพิจำรณำ ปรับเปล่ียนโยกยำ้ย ต ำแหน่งหรือก ำหนดท่ี
ท ำงำนของพนกังำน/พนกังำน Outsource  เพ่ือรำยงำน และด ำเนินกำรทำงวินยั 

 ข้อมูลชีวภาพ เช่น ขอ้มูลกำรจดจ ำใบหน้ำและขอ้มูลลำยน้ิวมือ เพ่ือตรวจสอบยืนยนัตัวตนของ
พนกังำน/พนกังำน Outsource  และกำรเขำ้ออกพ้ืนท่ีของบริษทั 

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารราชการส าหรับการระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เช้ือชาติ 
เผ่าพันธ์ุ) เช่น ในกรณีท่ีเรำไดรั้บขอ้มูลศำสนำมำจำกบตัรประจ ำตวัประชำชนของท่ำน เรำจะเก็บ
รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยส ำเนำบตัรประชำชนของท่ำนเพ่ือกำรตรวจสอบยืนยนัตวัตนัของท่ำน เพ่ือ
วตัถุประสงค์ในกำรจำ้งงำนและประเมินคุณสมบติัท่ีจะจำ้งงำน เพ่ือก ำหนดนโยบำย (เช่น วนัหยุด
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ทำงศำสนำ) และเพ่ือจดัสวสัดิกำรและผลประโยชน์ส ำหรับพนกังำน/พนกังำน Outsource  (เช่น กำร
จดัเตรียมอำหำรท่ีเหมำะสม หอ้งสวดมนต ์หรือ สถำนท่ีส ำหรับประกอบพิธีทำงศำสนำ) 

 
(2) วัตถุประสงค์ที่เราด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทาง

กฎหมายอ่ืน ๆ  
เรำอำจอำศยัหรืออำ้ง (1) ฐำนกำรปฏิบติัตำมสัญญำ ส ำหรับกำรเร่ิมตน้ท ำสัญญำหรือกำรเขำ้ท ำสัญญำหรือ

ปฏิบติัตำมสัญญำกบัท่ำน (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสัญญำจำ้งงำนท่ีเขำ้ท ำกบัท่ำนหรือสัญญำบริกำรท่ีบริษทัท ำกบันำยจำ้ง
ของท่ำน) (2) ฐำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย เพ่ือกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยของเรำ (เช่น กฎหมำยแรงงำนและกำรจำ้ง
งำน กฎหมำยว่ำดว้ยประกนัสังคม กฎหมำยว่ำดว้ยภำษี เป็นตน้) (3) ฐำนประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของเรำและ
ของบุคคลภำยนอก (เช่น พนัธมิตรทำงธุรกิจ ผูข้ำย ลูกคำ้ ลูกคำ้ปลำยทำง หรือหน่วยงำนรัฐบำล หรือศำล) (4) ฐำนกำร
ป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐำนประโยชน์สำธำรณะ ส ำหรับกำร
ด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชนส์ำธำรณะ หรือปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรใชอ้  ำนำจรัฐ เพ่ือเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงค ์("วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล") เท่ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบัท่ำน ดงัต่อไปน้ี 
 
ผู้สมคัรงานและผู้สัมภาษณ์งาน 

(1) การจัดการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และ/หรือการจ้างงาน เช่น กำรบนัทึกขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจำก
ผูส้มคัรงำนในฐำนะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรสมคัรงำน กำรประเมินควำมเหมำะสมและคุณสมบติัของผูส้มคัร
งำน กำรตรวจสอบประวติัผูส้มคัรงำน  กำรตดัสินใจจำ้งงำน กำรเขำ้ท ำสัญญำจำ้งงำนหรือสญัญำบริกำรท่ีบริษทัท ำกบั
นำยจำ้งของท่ำน และกำรด ำเนินกำรปฐมนิเทศแก่ผูส้มคัรงำน และกำรก ำหนดเงินเดือน สวสัดิกำรและขอ้มูลสัญญำ
พ้ืนฐำนอ่ืน ๆ ส ำหรับพนกังำนใหม่ ในต ำแหน่งใดต ำแหน่งหน่ึง  

(2) การติดต่อส่ือสารกับท่าน ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อส่ือสำรท่ีเก่ียวกับกำรสัมภำษณ์พนักงำน/พนักงำน 
Outsource  และเพ่ือติดต่อบุคคลอำ้งอิงของท่ำนในกรณีจ ำเป็นและฉุกเฉิน 

(3) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  เช่น เพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กระบวนพิจำรณำ หรือค ำสั่งของ
หน่วยงำนรัฐ และ/หรือ ใหค้วำมร่วมมือกบัศำล ผูก้  ำกบัดูแล หน่วยงำนรัฐ และหน่วยงำนท่ีบงัคบัใชก้ฎหมำยในกรณี
บริษทัมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ำตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย และ/หรือ ค ำสั่ง หรือตอ้งใหค้วำมร่วมมือดงักล่ำว โดยบริษทัอำจ
จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือปฏิบติัตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำย กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือ
ค ำสั่งของรัฐดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครัด ซ่ึงรวมถึงเพ่ือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสอบสวนภำยใน กำรร้องเรียนหรือกำร
เรียกร้อง กำรสืบสวนสอบสวนหรือป้องกนัอำชญำกรรม กำรฉอ้โกง และ/หรือ เพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

(4) เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของเรา เช่น เพ่ือรักษำควำมปลอดภยัและควำมถูกตอ้งของธุรกิจของเรำหรือ
บริษทัในกลุ่ม OR เพ่ือใชสิ้ทธิของเรำและปกป้องผลประโยชน์ของเรำหรือบริษทัในกลุ่ม OR เม่ือจ ำเป็นและชอบดว้ย
กฎหมำย เช่น เพ่ือตรวจจับ ป้องกัน และด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรทุจริตใดๆ หรือกำรละเมิดกฎหมำย กำรใช้งำน
กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด เพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพ่ือป้องกนัและรำยงำนอำชญำกรรม และเพ่ือรักษำควำมปลอดภยั 
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พนักงาน (อดตีและ/หรือปัจจุบัน) และ/หรือ พนักงาน Outsource 

(1) การจัดการที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และ/หรือ การจ้างงาน เช่น เพ่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจำก
ช่วงสมคัรงำนอนัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรสมคัรงำน กำรประเมินควำมเหมำะสมและคุณสมบติัของท่ำนช่วง
สมคัรงำน กำรตดัสินใจจำ้งงำน และกำรก ำหนดเงินเดือน รวมทั้งขอ้มูลสัญญำพ้ืนฐำนอ่ืน ๆ ส ำหรับพนกังำนใหม่ ใน
ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหน่ึง กำรตรวจสอบประวติัของท่ำนในช่วงสมคัรงำน  

(2) การบริหาร การจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการ เช่น กำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำใชจ่้ำย โบนสั กำรจดัใหมี้
สวสัดิกำร ค่ำชดเชย เงินทดแทน ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรแพทยแ์ละดำ้นสุขภำพ ประกนัภยั ประกนัสังคม กองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพ กองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือกำรศึกษำและกองทุนอ่ืนๆ รวมทั้งกำรเปิดบญัชีธนำคำร กำรประเมินเพ่ือปรับเงินเดือน 
รวมถึงกำรหกัภำษีเงินได ้และกำรท ำเร่ืองเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ แก่ท่ำน 

(3) การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการความสัมพันธ์ทางการจ้างงาน เช่น กำรยืนยนัตวัตนพนกังำน 
พนกังำน Outsource กำรบนัทึกขอ้มูลกำรท ำงำน กำรจดักำรกิจกรรมท่ีเก่ียวกบักำรท ำงำน กำรจดัปฐมนิเทศพนกังำน 
พนกังำน Outsource กำรออกบตัรประจ ำตวัพนกังำน พนกังำน Outsource บตัรเขำ้ออกอำคำรส ำนกังำน และ/หรือ บตัร
อ่ืนๆ กำรจดัฝึกอบรม กำรจดัใหมี้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร กำรด ำเนินกำรทำงวินยัและกำร
เลิกจำ้ง กำรติดตำมชัว่โมงท ำงำน เวลำเขำ้เวลำออกงำน กำรติดตำมกำรใชอิ้นเทอร์เน็ต อีเมล และโทรศพัท์ กำรออก
จดหมำยรับรองสถำนะกำรท ำงำน กำรเรียกประชุมพนกังำน พนกังำน Outsource กำรจดักำรกำรจำ้งงำนโดยทัว่ไป กำร
ประเมินผลกำรท ำงำนและกำรเล่ือนต ำแหน่ง ประเมินควำมเหมำะสมในต ำแหน่งงำน กำรบริหำรจดักำรแผนกำร
เกษียณอำยุพนักงำน กำรบริหำรจัดกำรใบอนุญำตท ำงำนของพนักงำนต่ำงชำติ กำรบริหำรจัดกำรบัญชีผูท้ิ้งงำน 
(Blacklist) เพ่ือส่งเสริมและรับรองควำมเท่ำเทียมระหว่ำงพนกังำน พนกังำน Outsource กำรจดัท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูล
ทำงสถิติ กำรจดัท ำและรักษำแผนผงัองค์กร หน่วยงำน และกำรจดักำรพนกังำน พนกังำน Outsource และคณะท ำงำน
ภำยในองคก์ร กำรจดักำรและติดตำมดูแลกำรเดินทำงเพ่ือธุรกิจ ด ำเนินกำรวิเครำะห์พนกังำน พนกังำน Outsource กำร
บริหำรจดักำรควำมสำมำรถและกำรพฒันำอำชีพ กำรจดักำร/อนุมติัวนัลำ กำรจดักำรกำรดูแลสุขภำพ กำรออกหนงัสือ
รับรองตำมท่ีร้องขอ กำรบริหำรจดักำรกำรอบรมว่ำดว้ยจริยธรรมและกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ กำรจดักำรกิจกรรม
นันทนำกำร กำรตดัสินใจเร่ืองกำรลงทุน กำรคำดกำรณ์และกำรวำงงบประมำณ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนและกำรปรับเงินเดือน กำรสนับสนุนกำรท ำงำน กำรพิจำรณำ ปรับ ยำ้ย เปล่ียนต ำแหน่งหรือท่ีท ำงำนของ
พนกังำน พนกังำน Outsource ซ่ึงรวมถึงกำรใหไ้ปท ำงำนในต่ำงประเทศ กำรเปล่ียนแปลงประเภทของสัญญำจำ้งงำน 
(เช่น จำกพนกังำนฝึกงำนเป็นพนกังำนประจ ำ) หรือสญัญำบริกำรท่ีบริษทัท ำกบันำยจำ้งของท่ำน และกำรเปล่ียนช่ือของ
พนกังำน พนกังำน Outsource (เช่น เม่ือพนกังำนแต่งงำน) กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้ง กำรเลิกจำ้ง กำรออก
จำกงำนและกำรเกษียณอำย ุกำรบริหำรจดักำรงำนใหบ้ริกำร กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน กำรจ่ำยเงิน กำรวำงแผนและ
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ประเมินผลกำรท ำงำน กำรตรวจสอบประวติั กำรจดักำรต่อค ำร้องเรียน บริหำรจดักำรค่ำใชจ่้ำยและกำรเบิกจ่ำยเงิน กำร
จดัท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทำงสถิติ 

(4) เพ่ือการด าเนินการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม OR เช่น เพ่ือกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ ติดต่อส่ือสำรกบับริษทั
ในกลุ่ม OR และพนัธมิตรทำงธุรกิจ เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมและคุณสมบติัในกำรเลือกพนัธมิตรทำงธุรกิจ เพ่ือท ำ
สัญญำ วำงแผน ด ำเนินกำร และจดักำรควำมสัมพนัธ์และสิทธิ (ทำงสัญญำ) กบับริษทัในกลุ่ม OR และพนัธมิตรทำง
ธุรกิจ เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง ยกเลิก หรือมอบอ ำนำจให้ท่ำนด ำเนินกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ กบับริษทัในกลุ่ม OR และ
พนัธมิตรทำงธุรกิจ ซ่ึงรวมไปถึงกำรน ำช่ือและขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไประบุในสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือด ำเนินกำร
ดงักล่ำว และเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนๆ ท่ีบริษทัก ำหนดตำมสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งงำนท่ำนหรือเพ่ือเขำ้ท ำสัญญำ
บริกำรท่ีบริษทัท ำกบันำยจำ้งของท่ำน (เช่น เพ่ือด ำเนินกิจกรรมหรือด ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือบริษทั/ในนำมของบริษทั) และ
เพ่ือวตัถุประสงคต์ำมท่ีไดร้ะบุในสญัญำจำ้งแรงงำน หรือสญัญำบริกำรท่ีบริษทัท ำกบันำยจำ้งของท่ำน ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
กำรท ำงำน และขอ้ก ำหนดของบริษทัว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล หรือในเอกสำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

(5) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรธุรกิจของเรำ 
ด ำเนินกำรประชำสมัพนัธ์ภำยในองคก์ร รวมถึงกำรจดักำรระบบปฏิบติักำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจดักำรระบบ
ติดต่อส่ือสำร ระบบควำมปลอดภยัทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศขององคก์ร 

(6) การติดต่อส่ือสารกับท่าน พนักงานบริษัทพนักงาน Outsource และบุคคลภายนอก (เช่น พนัธมิตรทำง
ธุรกิจ ผูข้ำย ลูกคำ้ ลูกคำ้ปลำยทำง และเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ ทั้งปัจจุบนัและอนำคต) ซ่ึงรวมถึงกำรติดต่อส่ือสำรท่ีเก่ียวกบังำน
กิจกรรมของอดีตพนกังำน พนกังำน Outsource และกำรสัมภำษณ์พนกังำน พนกังำน Outsource ท่ีจะออกจำกงำน ซ่ึง
รวมถึงกำรติดต่อส่ือสำรกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ำนในกรณีฉุกเฉิน   

(7) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กระบวนพิจำรณำ หรือค ำสั่งของ
หน่วยงำนรัฐ และ/หรือ ใหค้วำมร่วมมือกบัศำล ผูก้  ำกบัดูแล หน่วยงำนรัฐ และหน่วยงำนท่ีบงัคบัใชก้ฎหมำย ในกรณี
บริษทัมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ำตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย และ/หรือ ค ำสั่ง หรือตอ้งใหค้วำมร่วมมือดงักล่ำว โดยบริษทัอำจ
จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือปฏิบติัตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำย กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือ
ค ำสั่งของรัฐดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครัด ซ่ึงรวมถึงเพ่ือด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสอบสวนภำยใน กำรร้องเรียนหรือกำร
เรียกร้อง กำรสืบสวนสอบสวนหรือป้องกนัอำชญำกรรม กำรฉอ้โกง และ/หรือ เพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

(8) การปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านการเงินขององค์กร ซ่ึงรวมถึงขอ้ก ำหนดดำ้นกำรตรวจสอบบญัชีและ
กำรบญัชี (ทั้งภำยในและภำยนอก) และกำรวิเครำะห์และควบคุมตน้ทุน/งบประมำณ  

(9) เพ่ือปกป้องผลประโยชน์โดยชอบของเรา และบริษัทในกลุ่ม OR เช่น เพ่ือรักษำควำมปลอดภยัและควำม
ถูกตอ้งของธุรกิจของเรำหรือบริษทัในกลุ่ม OR เพ่ือใชสิ้ทธิของเรำและปกป้องผลประโยชน์ของเรำหรือหรือบริษทัใน
กลุ่ม OR เม่ือจ ำเป็นและชอบดว้ยกฎหมำย เช่น เพ่ือตรวจจบั ป้องกนั และด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรทุจริตใดๆ ขอ้ร้องเรียน
เร่ืองกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ หรือกำรละเมิดกฎหมำย เพ่ือจดักำรและป้องกนักำรสูญเสียทรัพยสิ์น เพ่ือดูแลใหมี้
กำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของเรำ เพ่ือตรวจจบัและป้องกนักำรกระท ำผิดภำยในสถำนท่ีของเรำ ซ่ึงรวมถึง 
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กำรใชง้ำนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพ่ือป้องกนัและรำยงำนอำชญำกรรม เพ่ือรักษำควำม
ปลอดภยัและควำมถูกตอ้งของธุรกิจของเรำเพ่ือด ำเนินกำรบริหำร กำรจดัท ำรำยงำน นโยบำยภำยในองคก์รตำมขอบเขต
ในกำรปฏิบติังำนของเรำ  

(10) การคุ้มครองข้อมูล ความลับทางการค้า และทรัพย์สินของบริษัท เช่น กำรคุ้มครองลูกค้ำ พนักงำน 
พนกังำน Outsource และบุคคลอ่ืน ๆ ควำมปลอดภยัของระบบและสถำนท่ีของบริษทั และบริษทัในกลุ่ม OR หรือเพ่ือ
ประโยชนอ่ื์นใดในกำรคุม้ครองขอ้มูล ควำมลบัทำงกำรคำ้ หรือทรัพยสิ์นของบริษทั และของบริษทัในกลุ่ม OR 

(11) เพ่ือบริหารความเส่ียงและการปกป้องสิทธิ เช่น เพ่ือจดักำรควำมเส่ียง ตรวจสอบประสิทธิภำพ และ
ประเมินควำมเส่ียง เพ่ือจดัตั้งดชันีช้ีวดัควำมเส่ียง จดัท ำสรุปขอ้มูลส ำหรับกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือวิเครำะห์และ
ประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงวิธีกำรรับมือเพ่ือประเมินควำมเส่ียง ใหค้ ำแนะน ำและวิธีกำรเพ่ือจดักำรควำม
เส่ียง ปกป้องทรัพยสิ์น สร้ำงควำมปลอดภยั หรือจดักำรวิธีกำรด ำเนินงำนของบริษทั หรือของบริษทัในกลุ่ม OR  และ
บุคคลอ่ืนๆ เพ่ือใหบ้ริษทัสำมำรถเรียกร้องกำรเยียวยำหรือจ ำกดัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนกบับริษทั กำรสอบสวนกรณี
ละเมิดขอ้ตกลง กำรก่อตั้ง กำรใช ้หรือยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยของบริษทั หรือของบริษทัในกลุ่ม OR 
รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย  

(12) เพ่ือตรวจจับการทุจริต เช่น เพ่ือพิสูจน์ยืนยนัตวัตนของท่ำน เพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบอ่ืนๆ (เช่น เพ่ือปฏิบติัตำมกฎดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และป้องกนักำรทุจริต กำร
สนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง ควำมผิดเก่ียวกบัทรัพย/์ชีวิต/
ร่ำงกำย/เสรีภำพ/ช่ือเสียง) รวมถึงกำรตรวจสอบและบนัทึกเป็นกำรภำยใน กำรจดักำรทรัพยสิ์น ฐำนขอ้มูลดำ้นกำร
ทุจริต ระบบ และกำรควบคุมธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือด ำเนินกำรใดเก่ียวกบักำรทุจริต ภยัคุกคำมทำงไซเบอร์ กำรผิดนดัช ำระหน้ี/
ผิดสัญญำ (เช่น ขอ้มูลกำรเป็นบุคคลลม้ละลำย) รวมถึงกำรเก็บรวบรวม หรือใชเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือ
ยกระดบัมำตรฐำนกำรท ำงำนของบริษทั หรือบริษทัในกลุ่ม OR ในกำรป้องกนั รับมือกรณีฉอ้โกง หรือด ำเนินกำรอย่ำง
อ่ืนในท ำนองเดียวกนั 

(13) การซ้ือขายกิจการขององค์กร ซ่ึงรวมถึงในกรณีท่ีมีกำรปรับโครงสร้ำงองคก์ร กำรควบรวมกิจกำร กำร
ขำย กำรซ้ือ กำรร่วมลงทุน กำรโอนสิทธิ กำรเปล่ียนแปลงเจำ้ของกิจกำร หรือกำรจ ำหน่ำยกิจกำร ทรัพยสิ์น หรือหุน้ 
กำรฟ้ืนฟูกิจกำร กำรร่วมทุนหรือกำรท ำธุรกรรมท่ีคลำ้ยกนั ไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด บริษทัอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนให้กบัผูรั้บโอนสิทธิ และ/หรือ หนำ้ท่ีของเรำ ไม่ว่ำจะรำยเดียวหรือหลำยรำย โดยท่ีกำรเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของกำรท ำธุรกรรมนั้นๆ  

(14) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
 

ทั้งน้ี กำรท่ีท่ำนไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่บริษทัอำจส่งผลกระทบต่อท่ำน กล่ำวคือ บริษทัไม่อำจ
ด ำเนินกำรตำมท่ีท่ำนร้องขอได ้หรือท่ำนอำจไม่ไดรั้บควำมสะดวก หรือไม่ไดรั้บกำรปฏิบติัตำมสัญญำ และอำจไดรั้บ
ควำมเสียหำย/เสียโอกำส และในบำงกรณี บริษทัอำจไม่สำมำรถตกลงว่ำจำ้งท่ำนหรือด ำเนินกำรจำ้งงำนกบัท่ำนหรือ
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ตำมสัญญำบริกำรท่ีบริษทัเขำ้ท ำกบันำยจำ้งของท่ำนต่อไป กำรท่ีท่ำนไม่ใหข้อ้มูลดงักล่ำวยงัอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำยใดๆ ท่ีบริษทัหรือท่ำนมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำม และอำจมีบทก ำหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง 

หำกบริษทัตอ้งอำศยัควำมยินยอมจำกท่ำนเพ่ือเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด บริษทัจะขอควำมยินยอมจำกท่ำนเป็นครำวๆ ไป 

 
3. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ 

 เรำอำจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลภำยนอกดงัต่อไปน้ีซ่ึงเก็บรวบรวม ใชห้รือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ทั้งน้ี ท่ำนเองก็อำจ
ตกอยู่ภำยใตน้โยบำยควำมเป็นส่วนตวัของบุคคลภำยนอกเหล่ำนั้นไดเ้ช่นกนั บริษทัจึงขอแนะน ำใหท่้ำนอ่ำนนโยบำย
ควำมเป็นส่วนตวัของบุคคลภำยนอกดงักล่ำวเพ่ือศึกษำขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีกำรท่ีบุคคลภำยนอกดงักล่ำวเก็บ
รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดว้ย  

(1) บริษัทในกลุ่ม OR เรำอำจจ ำเป็นตอ้งเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับริษทัในกลุ่ม OR 
หรืออนุญำตใหบ้ริษทัดงักล่ำวนั้น เขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวตัถุประสงคต์ำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นนโยบำยควำม
เป็นส่วนตวัน้ี 

(2) ผู้ให้บริการของเรา เรำอำจว่ำจำ้งบริษทัอ่ืน ตวัแทน หรือผูรั้บจำ้งในกำรให้บริกำรในนำมของเรำ หรือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหก้บัท่ำน โดยเรำอำจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัผู ้
ให้บริกำรหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยซ่ึงเป็นบุคคลภำยนอก ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง (1) ผูใ้ห้บริกำรห้องสมุด
ออนไลน ์(2) ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรจดัหำงำน และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (3) ผูใ้หบ้ริกำรจดักำรดำ้นสวสัดิกำร ค่ำจำ้ง 
และเงินเดือน (4) ผูใ้ห้บริกำรดูแลกฎระเบียบวินยัขององค์กร (5) ผูใ้ห้บริกำรดำ้นกำรอบรมสัมมนำ (6) ผูใ้ห้บริกำร
ตรวจสอบประวติับุคคลเพ่ือสรรหำบุคลำกร (7) ผูใ้ห้บริกำรดำ้นใบอนุญำตท ำงำนและวีซ่ำ (8) บริษทัจดักำรกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ (9) ผูใ้หบ้ริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (10) ธนำคำร ผูใ้หบ้ริกำรบตัรเครดิต สถำบนัสินเช่ือ และ/
หรือสถำบนักำรเงินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ดงักล่ำว ผูใ้หบ้ริกำรอำจเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนได ้อย่ำงไรก็ตำม เรำจะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่ผูใ้ห้บริกำรของบริษทัเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรให้บริ
กำรดงักล่ำวเท่ำนั้น และจะขอใหผู้ใ้หบ้ริกำรไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น 

(3) ผู้ บังคับใช้กฎหมาย ผู้มีอ านาจ และบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ บริษทัอำจเปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนใหแ้ก่ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมำย ศำล และหน่วยงำนก ำกบัดูแลต่ำง ๆ (เช่น ผูมี้อ  ำนำจบงัคบัใชก้ฎหมำยและเก็บ
ภำษี) ท่ีปรึกษำอิสระจำกภำยนอก (เช่น ท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือ ผูต้รวจสอบบญัชี) กรรมกำรภำยในบริษทั บริษทั
ประกนัภยั และโรงพยำบำล ผูใ้หเ้งินบ ำนำญและสวสัดิกำร คณะท ำงำนดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎและกำรสอบสวนภำยใน 
(รวมถึงท่ีปรึกษำจำกภำยนอกท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งให้ท ำกำรสอบสวนภำยใน) ตำมท่ีจ ำเป็นเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำร
ประมวลผลขอ้มูลท่ีระบุดำ้นบน 

(4) ผู้ เข้าซ้ือกิจการ หำกบริษทัขำยหรือโอนกิจกำรให้แก่บุคคลอ่ืน ไม่ว่ำส่วนหน่ึงหรือทั้งหมด (หรือหำก
บริษทัพิจำรณำว่ำจะขำยหรือโอนกิจกำรก็ตำม) บริษทัอำจเปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก่ผูเ้ขำ้
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ซ้ือกิจกำรซ่ึงอำจเป็นนำยจำ้งใหม่ ในฐำนะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรโอนกิจกำรหรือกำรตรวจสอบสถำนะของกิจกำร
(Due diligence)ก่อนกำรโอนขำยกิจกำร โดยกำรเปิดเผยหรือกำรโอนขอ้มูลดงักล่ำว จะเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั
ก ำหนด รวมถึงกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัในประเทศท่ีผูเ้ขำ้ซ้ือกิจกำรนั้นตั้งอยู ่
 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 
เรำอำจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลภำยนอก หรือผูใ้หบ้ริกำรท่ีอยู่ในต่ำงประเทศซ่ึง

ประเทศปลำยทำงอำจมี มำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสูงกว่ำหรือต ่ำกว่ำประเทศไทย ทั้งน้ี เม่ือมีควำม
จ ำเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปต่ำงประเทศท่ีมีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต ่ำกว่ำ เรำจะ
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือใหท่้ำนมัน่ใจไดว้่ำมีกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกโอนในระดบัท่ี
เพียงพอ และบุคคลท่ีรับโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสมหรือตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด และในกรณีท่ีจ ำเป็น เรำอำจขอควำมยินยอมจำกท่ำนในกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงั
ต่ำงประเทศหำกเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บควำมยินยอม 

 
5. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 เรำจะเกบ็รักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นอยำ่งเหมำะสมเพ่ือใชต้ำมวตัถุประสงคท่ี์เรำ
แจง้แก่ท่ำนตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และเพ่ือปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎขอ้บงัคบัต่ำงๆ เรำอำจเก็บขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำนนำนข้ึน หำกจ ำเป็นและ/หรือสำมำรถกระท ำไดโ้ดยชอบตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั 
 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ภำยใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมำยและขอ้ยกเวน้ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ำนอำจมีสิทธิตำมท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

 การเข้าถึง ท่ำนอำจมีสิทธิในกำรขอเข้ำถึงหรือขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีเรำเก็บ
รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยเก่ียวกบัท่ำน  

 การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนอำจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีเรำมีในรูปแบบท่ีมี
กำรจดัระเบียบแลว้และท่ีสำมำรถอ่ำนไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งหรือโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำนดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน โดยตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนท่ีท่ำนไดใ้ห้กบัเรำ และ (ข) กรณีท่ีเรำไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำนในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยหรือเพ่ือปฏิบติัตำมสญัญำท่ีเรำมีกบัท่ำน 

 การคัดค้าน ท่ำนอำจมีสิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนทั้งน้ี 
เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัก ำหนด 

 การลบหรือท าลาย ท่ำนอำจมีสิทธิขอใหเ้รำด ำเนินกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนท่ีเรำเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจำ้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่กำรเกบ็รักษำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวของเรำนั้นเป็นไปเพ่ือกำรปฏิบติัตำม
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กฎหมำย หรือเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย เพ่ือกำรใช ้หรือกำรปกป้องสิทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย 

 การขอให้ระงบัการใช้ ท่ำนอำจมีสิทธิขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงกรณี   
 การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่ำนอำจมีสิทธิขอใหบ้ริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีเรำไดเ้ก็บรวบรวม 

ใชห้รือเปิดเผยใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด  
 การร้องเรียน ท่ำนอำจมีสิทธิร้องเรียนไปยงัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ใน

กรณีท่ีท่ำนเช่ือว่ำกำรเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยเรำนั้นไม่ชอบดว้ย
กฎหมำยหรือไม่เป็นไปตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบงัคบัใช ้

 การถอนความยินยอม ส ำหรับวตัถุประสงค์ท่ีท่ำนไดใ้ห้ควำมยินยอมให้เรำเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ท่ำนมีสิทธิท่ีจะถอนควำมยินยอมของท่ำน ณ เวลำใด กไ็ด ้ 

 
7. มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัย 

 เรำไดจ้ดัใหมี้มำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงมำตรกำร
ป้องกนัดำ้นกำรบริหำรจดักำร มำตรกำรป้องกนัดำ้นเทคนิค และมำตรกำรป้องกนัทำงกำยภำพ  ในเร่ืองกำรเขำ้ถึงหรือ
ควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือธ ำรงไวซ่ึ้งควำมลบั ควำมถูกตอ้งครบถว้น และสภำพควำมพร้อมใชง้ำนของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกนักำรสูญหำย เขำ้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำก
อ ำนำจหรือโดยมิชอบ ทั้งน้ี เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัก ำหนด 

เรำได้จัดให้มีมำตรกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและกำรใช้งำนอุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีปลอดภยัและเหมำะสมกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เรำยงัได้
วำงมำตรกำรจ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและกำรใชง้ำนอุปกรณ์ส ำหรับจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
โดยก ำหนดสิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้ำน สิทธิในกำรอนุญำตให้พนกังำนท่ีไดรั้บมอบหมำยให้เขำ้ขอ้มูล และหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชของผูใ้ชง้ำน เพ่ือป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต กำรเปิดเผย กำรล่วงรู้ หรือกำร
ลกัลอบท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกำรลกัขโมยอุปกรณ์จดัเก็บหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจำกน้ี เรำยงั
ไดว้ำงมำตรกำรส ำหรับกำรตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบักำรเขำ้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ให้
สอดคลอ้งเหมำะสมกบัวิธีกำรและส่ือท่ีใชใ้นกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

8. ตดิต่อเรา 
 หำกท่ำนประสงคจ์ะใชสิ้ทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่ำนภำยใตน้โยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โปรดติดต่อเรำหรือเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเรำท่ี 

บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั  
1010 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
http://www.pttrm.com 

http://www.pttrm.com/
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ติดต่อ 1365 Contact Center 
E-Mail :  customer.thailand@pttrm.com 

 

เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (อยู่ในระหว่างการแต่งตั้ง) 
Email: .......................................... 

mailto:customer.thailand@pttrm.com

