
 

  
    
                                                                       

 

 

เร่ือง  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับ ผู้สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน 

---------------------------  

       บริษทั ไทยกา้วไกลกรุ๊ป จาํกดั  ต่อไปในประกาศน้ีจะเรียกวา่ “บริษทัฯ”  ใหค้วามสาํคญักบัความเป็น

ส่วนตวัและมุ่งมัน่ท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  (“พ.ร.บ.ฯ”)  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีข้ึน เพื่อแจง้ใหท้่านทราบ

ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านน้ี 
1.  วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม  ใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

     บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเม่ือมีเหตุผลท่ีเหมาะสมใน 

การดาํเนินการและ/หรือท่ีกฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํการได ้ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับุคคล 

ภายนอกดว้ย โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั ดงัต่อไปน้ี  

      1.1  เพื่อการสรรหาบุคลากรและก่อนท่ีบริษทัจะเขา้ทาํสัญญาจา้งแรงงานกบัท่าน  

      1.2  เพื่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ในการปฏิบติัตามกฎหมายภาระขอ้ผกูพนัตามกฎหมาย 

             หรือตามสัญญาจา้งงาน 

1.3  เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมตามกฎหมายของบริษทัฯ ท่ีจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

       โดยยงัคงคาํนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านนั้นไม่เหนือไปกวา่ประโยชน์ของบริษทัฯ 

 1.4  เพื่อวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงโดยเฉพาะ ตามความยนิยอมท่ีท่านใหแ้ก่บริษทัฯ ในการ 

        ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 2.   การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

       บริษทัฯ เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมนั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกบักระบวนการสรรหาบุคลากรและวา่จา้ง

พนกังานของบริษทัฯ 

        2.1   แหล่งข้อมูลทีเ่กบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

                บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย  

• ขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่านโดยตรง ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสรรหาบุคลากร การรับสมคัร

นกัศึกษาฝึกงาน (เช่น ใบสมคัรงาน, ใบรับสมคัรฝึกงาน, ประวติัการทาํงานโดยยอ่ (CV หรือเรซูเม่ 

Resume) รวมไปถึง เอกสารยืนยนัตวัตน เช่น บตัรประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตขบัข่ี ฯ 

• ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากเวบ็ไซตรั์บสมคัรงาน ตวัแทนจดัหางาน หรือจากพนกังานปัจจุบนั 
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• ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บระหวา่งกระบวนการสรรหาบุคลากร ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ

โทรศพัทห์รือวดีีโอคอล (Video Call) 

• ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บหรืออาจไดรั้บเม่ือท่านเขา้ใชร้ะบบ เคร่ืองมือ หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

• ใบสมคัรงาน หรือขอ้มูลต่าง ๆ ในเอกสารท่ีท่านไดใ้หข้อ้มูลไวก้บับริษทัฯ เม่ือเร่ิมตน้หรือระหวา่ง

กระบวนการสรรหาบุคลากร การขอรับทุนการศึกษา การรับสมคัรฝึกงาน 

• การสนทนาโตต้อบกบัท่านโดยการสมัภาษณ์ ประชุม หรือโดยวธีิอ่ืน เช่น อุปกรณ์บนัทึกภาพ 

และ/หรือเสียง เป็นตน้ 

• ในบางกรณี บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอ่ืน เช่น เอกสารอา้งอิง

จากนายจา้งเดิม (เช่น ระยะเวลาการทาํงาน ผลการปฏิบติังานระหวา่งการทาํงานใหก้บันายจา้งเดิม 

เป็นตน้) ขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น Facebook เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผู ้

ใหบ้ริการตรวจสอบประวติัการทาํงาน  

2.2   ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

                       ประเภทของ “ขอ้มูลส่วนบุคคล” ของท่านท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย รวมเรียกวา่   

              ประมวลผล  ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้มูลส่วนตวั ช่ือ นามสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร หมายเลข

บตัรประจาํตวัประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให ้รวมถึง

ขอ้มูลส่วนตวัท่ีปรากฎอยูบ่นเอกสารท่ีราชการออกใหเ้พื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตน สัญชาติ ภาพบน

บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตขบัข่ี ลายมือช่ือ   ขอ้มูลการยนืยนัตวัตน 

ภาพถ่าย  ภาพหรือบนัทึกจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ขอ้มูลการติดต่อ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล์ 

• ขอ้มูลการศึกษา รายละเอียดประวติัการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา หลกัฐานการจบการศึกษา 

• ขอ้มูลครอบครัว ช่ือ และขอ้มูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคู่สมรส และบุตร 

• ขอ้มูลการทาํงาน รายละเอียดเก่ียวกบัอาชีพ การเป็นสมาชิกองคก์รทางวชิาชีพ ความเห็นของ

นายจา้ง คุณสมบติั ทกัษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวติัการทาํงาน (CV หรือ Resume) 

• ขอ้มูลทางการเงินและธุรกรรม: ขอ้มูลเงินเดือน และผลประโยชน์ของท่าน (เช่น โบนสั, กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ เงินบาํนาญ และการประกนัภยั) 

• ขอ้มูลอ่ืน ๆ  ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บหรืออาจจะไดรั้บระหวา่งการสัมภาษณ์งาน 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว  

 ขอ้มูลศาสนา 

 เช้ือชาติ 

 ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลทางการแพทย ์ 

 ประวติัอาชญากรรม   
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บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่านบางประเภท เพื่อใชใ้นการ

สรรหาและพิจารณาบุคลากร อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลประเภทน้ี 

โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน เวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมายอนุญาตใหส้ามารถกระทาํได ้

 2.3    การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ 

         ในกรณีท่ีบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล 

 บริษทัฯ อาจปฏิเสธการดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.   การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

     ในการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์บริษทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและฐานทางกฎหมาย โดยบริษทัฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยใชฐ้าน

ทางกฎหมายดงัต่อไปน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวมรวบ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคล 

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

• เพื่อดาํเนินการใด ๆ อนัเก่ียวขอ้งกบัการสมคัรงาน การ

สมคัรฝึกงานของท่าน 

• เพื่อดาํเนินการใด ๆ อนัเก่ียวกบัการสมคัรขอรับ

ทุนการศึกษาของท่าน 

• เพื่อยนืยนัตวัตนของท่าน 

• เพื่อประเมินความสามารถ คุณสมบติั และความ

เหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

• เพื่อดาํเนินการตรวจสอบประวติั และการอา้งอิง ในกรณี

ท่ีสามารถกระทาํได ้

• เพื่อติดต่อส่ือสารกบัท่านเก่ียวกบักระบวนการสรรหา

บุคลากร 

• เพื่อจดัทาํบนัทึกเก่ียวกบักระบวนการวา่จา้งของบริษทัฯ 

• ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

• เพื่อดาํเนินการตรวจสอบประวติั และการอา้งอิง ในกรณี

ท่ีสามารถกระทาํไดเ้ท่าท่ีไดรั้บความยนิยอมจากท่าน 

• ฐานความยนิยอม 

• เพื่อป้องกนัอาชญากรรม และบริหารจดัการความ

ปลอดภยัของบริษทัฯ เช่น ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดภายใน 

และโดยรอบบริษทัฯ ซ่ึงอาจมีการเก็บภาพ 

ภาพเคล่ือนไหว และเสียงของท่าน 

• ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 
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4.   การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก เพื่อใหบุ้คคลเหล่าน้ีประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอ่ืน 

• บุคคลอา้งอิง 

• สถาบนัการศึกษา (เช่น มหาวทิยาลยั วทิยาลยั เป็นตน้) เพื่อตรวจสอบขอ้มูลท่ีท่านใหไ้วก้บับริษทัฯ 

• ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ  

• บุคคลภายนอกท่ีดาํเนินการตรวจสอบประวติัในนามของบริษทัฯ (เช่น หน่วยงานตรวจสอบประวติั

อาชญากรรม เป็นตน้) 

4.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

บริษทัฯ อาจตอ้งส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพื่อจดัเก็บ และ/หรือประมวลผล

ในการปฏิบติัตามสญัญาท่ีทาํข้ึนระหวา่งท่านกบับริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้ถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และจะกาํหนดใหมี้มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

5.   การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม และ 

ประมวลผลขอ้มูลดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ี

ส้ินสุดกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยบริษทัฯ จะทาํลาย ลบ หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

ระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิค

รองรับ บริษทัฯ อาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านกวา่ระยะเวลานั้น  

หากท่านไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เป็นพนกังาน พนกังานฝึกงาน บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านไวต่้อไปหลงัจากส้ินสุดกระบวนการสรรหา ทั้งน้ี จะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลสาํหรับพนกังานของบริษทัฯ ซ่ึงแยกต่างหากจากประกาศฉบบัน้ี 

        6.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

  ท่านมีสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ จะเคารพ

สิทธิของท่านและจะดาํเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลของท่าน

ภายใตส้ถานการณ์บางประการ อยา่งทนัท่วงที  ท่านมีสิทธิดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน   ดงัต่อไปน้ี 

6.1    สิทธิในการขอถอนความยนิยอม 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน ท่านมีสิทธิท่ีจะเพิก

ถอนความยนิยอมท่ีจะใหบ้ริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษทัฯ สามารถใชฐ้านอ่ืนในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
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6.2    สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

 ท่านมีสิทธิในการขอสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากริษทัฯ 

6.3   สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

 ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสมบูรณ์ 

6.4   สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล  

ท่านมีสิทธิร้องขอใหบ้ริษทัฯ ลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุ 

ตวัตนของท่านไดใ้นกรณีท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควรใหบ้ริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ต่อไป โดยท่านสามารถใชสิ้ทธิในการขอใหบ้ริษทัฯ ลบขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีควบคู่ไปกบัสิทธิในการ

คดัคา้นในขอ้ถดัไป อยา่งไรก็ตาม การใชสิ้ทธิน้ีจะตอ้งไม่เป็นการใชสิ้ทธิเพื่อขอใหล้บขอ้มูลส่วน 

บุคคลทั้งหมด โดยบริษทัฯ จะพิจารณาแต่ละคาํขอดว้ยความระมดัระวงัตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

6.5   สิทธิในการคัดค้าน 

ท่านมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัฯ ประมวลผลภายใตฐ้าน

ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ นอกจากน้ี ท่านยงัมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน หากบริษทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด  

การบนัทึกและวเิคราะห์ลกัษณะทางจิตวทิยาและพฤติกรรมของบุคคล  

6.6  สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล 

ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มูล ส่วนบุคคลของท่านชัว่คราว เช่น เม่ือท่าน

ตอ้งการใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง หรือเม่ือท่านร้องขอให้บริษทัฯ พิสูจน์

เหตุผลหรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลลของท่าน 

6.7  สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูล 

                  ในบางกรณี ท่านสามารถขอใหบ้ริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีสามารถใชง้าน 

       โดยทัว่ไปไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน สิทธิดงักล่าวน้ีจะใชไ้ด ้

        เฉพาะในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านส่งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ และการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

        ดงักล่าวไดก้ระทาํโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน หรือในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจาํเป็นตอ้ง 

       ไดรั้บการประมวลผลเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามภาระขอ้ผกูพนัภายใตส้ัญญาได ้ 
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6.8   สิทธิในการย่ืนข้อร้องเรียน 

ท่านมีสิทธิยืน่ขอ้ร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงคณะกรรมการคุม้ครอง 

ขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีท่านเห็นวา่บริษทัฯ หรือพนกังานของบริษทัฯ หรือผูใ้หบ้ริการฝ่าฝืน 

หรือไม่ปฏิบติัตามพ.ร.บ.ฯ หรือประกาศอ่ืน ๆ ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามพ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว 
 

   บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งขอขอ้มูลบางประการจากท่านเพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนของท่านและรับรอง

สิทธิของท่านในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใชสิ้ทธิอ่ืนใด) เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรการความปลอดภยั 

ท่ีจะทาํใหท้่านมัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว  

  บริษทัฯ จะใชค้วามพยายามในการตอบกลบัคาํขอท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วนั ในบางกรณี 

บริษทัฯ อาจใชเ้วลามากกวา่ 30 วนัหากคาํขอของท่านมีความซบัซอ้น หรือท่านยืน่คาํขอเขา้มาเป็นจาํนวนมากกวา่

หน่ึงคาํขอ ในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบและจะทาํการแจง้สถานะของคาํขอใหท่้าน 

             7.    ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอยา่งยิง่ บริษทัฯ จะตรวจสอบ 

และใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัขององคก์ร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ ในการจดัเก็บ

และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทาํลายโดยไม่

ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนาํไปใชใ้นทางท่ีผดิวตัถุประสงค ์หรือเขา้ถึงโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่พนกังานหรือผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัฯ  

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้ง 

เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ี

เก่ียวกบัการเก็บ รวบรวมใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562  รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ท่านสามารถติดต่อมายงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษทัฯ เพื่อดาํเนินการยื่นร้องขอ

ดาํเนินการตามสิทธิขา้งตน้ ไดท่ี้ หมายเลข 02-9777270-5 , E-mail pdpa@tggpipe.com 

  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายกาํหนด หรือใน

กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลถูกทาํใหไ้ม่ปรากฎช่ือ หรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลไดอี้ก ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทบทวน 

เพิ่ม เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีไดใ้นอนาคต เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนว 
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ปฏิบติัและกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงการเปล่ียนแปลงของการใหบ้ริการ และการดาํเนินงานของเรา 

เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 

 

                     ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

      

    ประกาศ  ณ วนัท่ี   13   พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

   

       นางสุนนัท ์   ตั้งจริยา 

                         กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

  

 


