
นโยบายความเป็นส่วนตัวพนักงาน 

นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับพนักงานบริษัท อินโน-คอนส์(ประเทศไทย)จ ากัด 

บริษทั อินโน-คอนส์(ประเทศไทย)จ ำกดั ให้ควำมส ำคญัและเคำรพสิทธิควำมเป็นส่วนตวัของพนกังำน เพ่ือใหเ้กิด

ควำมมัน่ใจว่ำพนกังำนจะไดร้ับควำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทำงบริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี

ขึ้นมำ เพ่ือแจง้ให้ทรำบถึงรำยละเอียดเก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผย กำรลบ และท ำลำยขอ้มูลส่วน

บุคคลของพนกังำนทั้งช่องทำงออนไลน์ และช่องทำงอื่น ๆ รวมถึงสิทธิต่ำง ๆ ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตำม

พระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. ขอบเขต และการบังคับใช้  

นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชก้บักำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนทุกคน ซ่ึงหมำยถึง

พนกังำนประจ ำ พนกังำนสัญญำจำ้งงำนแบบระบุระยะเวลำส้ินสุดสญัญำจำ้ง พนกังำนชัว่ครำว รวมถึงผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคล และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดร้ับค ำสั่ง หรือปฏิบติัในนำมค ำสั่งของบริษทัฯ 

2. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล  

หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล ซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น ช่ือ 

นำมสกุล หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล์ หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน รูปถ่ำย ประวติักำรท ำงำน เป็นตน้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึง

ขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรม 

3. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ส ำหรับพนกังำนปัจจุบนั บริษทัฯ จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพ่ือ

วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัพนัธะสัญญำกำรจำ้งงำน ระหว่ำงท่ำนกบับริษทัฯ รวมถึงวตัถุประสงคเ์พ่ือกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

และ/หรือ เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัฯ ซ่ึงจะไม่ละเมิดสิทธิพ้ืนฐำน หรือสิทธิทำง  

เสรีภำพของท่ำน ดงัน้ี   

          3.1.1 เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรและขั้นตอนของกำรท ำสญัญำจำ้งงำน หรือสญัญำอื่นใด 

อนัเก่ียวเน่ืองกบักำรว่ำจำ้ง ระหว่ำงพนกังำนกบับริษทัฯ ดงัน้ี 

1) เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกำรท ำสัญญำจำ้ง เช่น จดัท ำสัญญำจำ้งงำน  

ขอ้ตกลง กำรปฏิบตัิตำมสัญญำจำ้งงำน กำรปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบัและระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคลของบริษทั ฯ  

2) เพ่ือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและขั้นตอนต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำของกำรจำ้งงำน เช่น กำรจดั 

ทะเบียนพนกังำน กำรจดัท ำขอ้มูลพนกังำน กำรจดัท ำบตัรพนกังำน กำรประเมินกำรทดลองงำน กำรมอบหมำยให้

ปฏิบตัิงำน  กำรปรับปรุงขอ้มูลพนกังำน กำรบริหำรจดักำรวนัหยุดพกัผ่อนประจ ำปี กำรลำงำนประเภทต่ำงๆ กำรแจง้



ตั้งครรภ ์กำรขอหนงัสือรับรองต่ำงๆ กำรลำออก กำรลงโทษทำงวินยั กำรเลิกจำ้ง  รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมแบบค ำร้องขอ

อื่นๆ ของพนกังำน 

3) เพ่ือด ำเนินกำรดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรฝึกอบรม กำรพฒันำทกัษะควำมรู้ควำมสำมำรถ  

กำรมอบหมำยงำน กำรมอบอ ำนำจ กำรแต่งตั้ง กำรโยกยำ้ย กำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งงำน กำรปรับโครงสร้ำงองคก์ร กำร

ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน กำรปรับระดบัต ำแหน่งงำน กำรปรับอตัรำเงินเดือน กำรจ่ำยโบนสั รวมถึงกำรสนบัสนุนดำ้น

เส้นทำงควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพและกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำน 

4) เพ่ือกำรตรวจสอบและพิสูจน์ตวัตนของท่ำนเพ่ือเขำ้พ้ืนท่ีของบริษทัฯ ในกำรปฏิบตัิงำน กำรเขำ้ 

ประชุม อบรมสัมมนำ หรือเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลจ ำลองลำยน้ิวมือ ลำยมือช่ือ และ/

หรือ ขอ้มูลกำรจดจ ำใบหนำ้ (Face Recognition) รวมถึงกำรบนัทึกภำพถ่ำยของท่ำนในกำรเขำ้ฝึกอบรม โดยได้รับควำม

ยินยอมโดยชดัเจนจำกท่ำนหรือตำมท่ีกฎหมำยอนุญำต 

         3.1.2 เพ่ือด ำเนินกำรดำ้นค่ำตอบแทน สวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ 

  1) เพ่ือด ำเนินกำรดำ้นกำรจ่ำยค่ำจำ้งหรือผลตอบแทนอื่น เช่น กำรตรวจสอบเวลำเขำ้ออกงำน กำร

ท ำงำนล่วงเวลำหรือท ำงำนในวนัหยุด  กำรขำดงำนหรือละท้ิงหนำ้ท่ี กำรจดัท ำเงินเดือนและกระบวนกำรจ่ำยเงินเดือนและ

ผลตอบแทน 

2) เพ่ือด ำเนินกำรจดัให้มีสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ให้กบัท่ำน เช่น กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  

ประกนัสุขภำพพนกังำน รวมถึงสวสัดิกำรต่ำงๆ ท่ีพนกังำนจะไดร้ับจำกบริษทัฯ  

          3.1.3 เพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) เพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่ำงๆ เช่น กำรจดัท ำทะเบียนลูกจำ้ง กำรจดัท ำทะเบียนค่ำจำ้ง กำรหักและ 

ช ำระภำษี กำรหักประกนัสังคม กำรอำยดัและน ำส่งเงินเดือนจำก โบนสั และค่ำตอบแทนต่ำงๆ ตำมค ำสั่งหรือหมำยหรือ

หนงัสือแจง้ให้อำยดัและน ำส่งเงินตำมกฎหมำย เช่น กำรบงัคบัคดี กองทุนกูย้ืมเพ่ือกำรศึกษำ เป็นตน้ 

2) เพ่ือด ำเนินกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรสวสัดกิำร คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั  

และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3) เพ่ือปฏิบติัตำมบทบญัญติัของกฎหมำย กฎระเบียบ และค ำสั่งของผูท่ี้มีอ  ำนำจตำมกฎหมำย เช่น  

กฎหมำยคุม้ครองแรงงำน กฎหมำยประกนัสังคม กฎหมำยแรงงำนสัมพนัธ์ กฎหมำยควบคุมกำรประกอบอำชีพและโรค

จำกส่ิงแวดลอ้ม กฎหมำยควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงพระรำชบญัญตัิเงินทดแทน  พระรำชบญัญตัิส่งเสริมกำรพฒันำฝีมือ

แรงงำนพระรำชบญัญตัิควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  พระรำชบญัญตัิพฒันำคุณภำพชีวิต 

เป็นตน้ 

          3.1.4 เพ่ือป้องกนัและระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของพนกังำนหรือบุคคลอื่น  

  1) เพ่ือด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้มูลกำรลำหยุดงำนต่ำงๆ หรือขอ้มูลดำ้นกำรแพทยท่ี์เก่ียวกบัสุขภำพทำงกำย 

และสุขภำพทำงจิตหรือควำมไม่สมบูรณ์หรือทุพพลภำพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำตอบแทน หรือสวสัดกิำร เพ่ือประเมิน

สมรรถภำพส ำหรับกำรท ำงำน กำรกลบัมำท ำงำนตำมปกติ กำรตดัสินใจของฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบักำรว่ำจำ้งงำน หรือภำระ

ผูกพนัใด รวมถึงกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้ง  



2)  กำรให้ควำมช่วยเหลอืในกรณีไดร้ับบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน กำรเจ็บป่วย กำรบริหำรงำนดำ้นสุขภำพ  

และควำมปลอดภยัของพนกังำน ให้ควำมสนบัสนุนในส่ิงท่ีท่ำนอำจจะมีควำมจ ำเป็น และตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ และ

ติดต่อผูท่ี้ท่ำนได้ให้ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หำกจ ำเป็น 

          3.1.5 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรตรวจสอบดูแลควำมสงบเรียบร้อยและรักษำควำมปลอดภยัของบุคคลและ

ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

         3.1.6 เพ่ือรอ้งขอเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้กบัภำครัฐ และกำรเรียกรอ้งทำงกฎหมำยต่ำงๆ เพ่ือปฏิบตัิตำมกำรร้อง

ขอท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย กำรขอให้กรอกขอ้มูลเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมำยท่ีมีผลบงัคบั หมำยศำล ค ำสั่ง กฎระเบียบ

ของทำงรำชกำรหรือองคก์รท่ีมีอ  ำนำจก ำกบัดูแลต่ำงๆ รวมถึงกำรตอบโตแ้ละบริหำรจดักำรเก่ียวกบัคดีท่ีมีกำรทำงกฎหมำย 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะด ำเนินกำรเป็นควำมลบัสูงสุด 

3.2 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ส ำหรับอดีตพนกังำน หรือกรณีหลงัจำกท่ีท่ำนไดอ้อกจำก  บริษทัฯ 

หลงัจำกท่ีท่ำนไดส้ิ้นสุดกำรจำ้งงำนกบับริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ อำจจ ำเป็นตอ้งเก็บรักษำขอ้มูลส่วน   บุคคลของท่ำนต่อไป 

เพ่ือจะด ำเนินกำรตำมภำระผูกพนัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  

         3.2.1 เพ่ือบริหำรควำมต่อเน่ือง ของธุรกิจ เพ่ือเก็บหลกัฐำนกำรตดัสินใจต่ำงๆ ในบทบำทหนำ้ท่ีของท่ำน 

และเพ่ือรักษำควำมรู้ให้คงอยู่กบัธุรกิจหลกัจำกท่ีท่ำนไดอ้อกจำกบริษทัฯ ไป 

          3.2.2  เพ่ือกำรวิเครำะห ์และเก็บ รกัษำพนกังำนของบริษทัฯ  เพ่ือให้เขำ้ใจว่ำท ำไมท่ำนถึงไดต้ดัสินใจ

ลำออกจำกบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินกำรดำ้นธุรกิจของบริษทัฯ 

          3.2.3 เพ่ือภำระผูกพนัตำมกฎหมำย และจดักำรเก่ียวกบัสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย  เพ่ือให้ปฏิบตัิตำมภำระ

ผูกพนัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งงำนของท่ำน เช่น กรมสรรพำกร รวมถึงเพ่ือจดักำรเก่ียวกบัขอ้เรียกรอ้ง หรือขอ้

โตแ้ยง้เก่ียวกบัท่ำนหรือคนอื่นๆ เน่ืองจำกบริษทัฯ มีภำระผูกพนัดำ้นกฎหมำยท่ีตอ้งให้ขอ้มูล หรือเพ่ือปกป้องบริษทัฯ โดย

กำรน ำหรือโตแ้ยง้ขอ้เรียกร้องนั้นๆ 

 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลพ้ืนฐำน  เช่น  ค ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกุล ช่ือเล่น  รูปถ่ำย น ้ำหนกั ส่วนสูง วนัเดือนปีเกิด อำยุ 

สัญชำติ เลขท่ีประจ ำตวัประชำชน เลขท่ีหนงัสือเดินทำง เลขท่ีใบอนุญำตขบัขี่ เลขท่ีบญัชีธนำคำร  เลขทะเบียนรถยนต ์ท่ีอยู่

ปัจจุบนั ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น อีเมล หมำยเลขโทรศพัท์   

4.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั เช้ือชำติ เผ่ำพนัธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือ

ในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวตัิอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพควำมพิกำร หมู่เลอืด ขอ้มูลสหภำพ

แรงงำน เช่น ขอ้มูลกำรเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำนเป็นตน้ ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ เช่น ขอ้มูลภำพจ ำลองใบหนำ้ 

ขอ้มูลจ ำลองม่ำนตำ ขอ้มูลอตัลกัษณ์เสียง หรือขอ้มูลจ ำลองลำยน้ิวมือ ภำพถ่ำย  เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรยืนยนัตวัตน หรือ

ขอ้มูลอื่นใดซ่ึงกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกนั  โดยทำงบริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย โดย

ไดร้ับควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนหรือขณะเก็บโดยปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 



4.3 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรจำ้งงำน เช่น รหัสพนกังำน ต ำแหน่งงำน สังกดั สถำนภำพกำรเป็นพนกังำน วนัท่ีเร่ิมงำน 

วนัท่ีส้ินสภำพกำรเป็นพนกังำน อำยุงำน ผลกำรปฏิบติังำน ค่ำจำ้งและผลตอบแทน ประวตัิกำรมำท ำงำน กำรท ำงำน

ล่วงเวลำ สถิตกิำรลำ กำรฝึกอบรม กำรเบิกใชส้วสัดิกำร เหตุผลกำรลำออก กำรประเมินผลกำรทดลองงำน กำรประเมินผล

กำรปฏิบติังำน กำรปรับต ำแหน่งงำน กำรแต่งตั้ง กำรโยกยำ้ย กำรเปลี่ยนต ำแหน่งงำน กำรลงโทษ  

4.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัสมำชิกครอบครัวหรือผูอ้ยู่ในควำมดูแลของพนกังำนท่ีมีสิทธิไดร้ับสวสัดิกำรตำมขอ้บงัคบัและ

ระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคลของบริษทั เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่สมรส ขอ้มูลเก่ียวกบับุตร ขอ้มูลเก่ียวกบับิดำมำรดำ ผูร้ับ

ผลประโยชน์ ทั้งน้ี ก่อนกำรให้ขอ้มูลกบัเรำ ให้พนกังำนแจง้นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีให้บุคคลดงักล่ำวทรำบดว้ย  

4.5 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรศึกษำ ควำมสำมำรถ และกำรพฒันำศกัยภำพ และคุณสมบตัิอื่น ๆ ของพนกังำน เช่น ระดบั

กำรศึกษำ วุฒิกำรศึกษำ สถำบนั/มหำวิทยำลยั ประวตัิกำรศึกษำ ประวตัิกำรฝึกอบรม ผลกำรศึกษำ ผลกำรทดสอบ สิทธิใน

กำรท ำงำนอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย คุณสมบตัิดำ้นวิชำชีพ ควำมสำมำรถทำงดำ้นภำษำ และควำมสำมำรถอื่น ๆ ขอ้มูลจำก

กำรอำ้งอิงท่ีพนกังำนไดใ้ห้แก่เรำ 

4.6 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบกำรณ์ท ำงำนและขอ้มูลเก่ียวกบักำรจำ้งงำนในอดีต เช่น ต ำแหน่งงำน รำยละเอียดของ

นำยจำ้ง เงินเดือนและค่ำตอบแทน สวสัดิกำรท่ีไดร้ับ  ทกัษะกำรท ำงำน 

4.7 ขอ้มูลทำงกำรเงิน เช่น ขอ้มูลค่ำจำ้ง เงินเดอืน ภำษ ีรวมถึงรำยไดอ้ื่นๆ 

4.8 ส ำเนำเอกสำรท่ีสำมำรถใชเ้พ่ือระบุตวัตนของพนกังำน เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน หนงัสือเดินทำง ส ำเนำ

ทะเบียนบำ้น เอกสำรอื่น ๆ ท่ีออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ ทะเบียนรำษฎร์  

4.9 รำยละเอียดของผูท่ี้บริษทัสำมำรถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

4.10 ขอ้มูลเก่ียวกบัอุบติัเหตุ ทั้งในกรณีท่ีพนกังำนประสบอุบติัเหตุในเวลำงำนหรืออนัเน่ืองมำจำกกำรปฏิบติังำน 

และอุบตัิเหตุอื่น ๆ  

4.11 ขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิตำมสัญญำจำ้งแรงงำน กำรดูแลสิทธิประโยชน์สวสัดิกำร กำรวิเครำะห์

และกำรบริหำรงำนของบริษทั กำรดูแลพนกังำนหลงัพน้สภำพกำรเป็นพนกังำน และกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยต่ำง ๆ 

 

5. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 ไดร้ับขอ้มูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง จำกกระบวนกำรสรรหำและรับสมคัรงำน กำรกรอกขอ้มูลในใบ

สมคัรงำน เอกสำรแนบประกอบกำรพิจำรณำและคดัเลือกเขำ้ท ำงำน กำรท ำแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ รวมถงึขอ้มูลและ

กำรปรับปรุงขอ้มูลของท่ำนจำกกำรจำ้งงำนหรือกระบวนกำรต่ำงๆ ในช่วงเวลำท่ีท่ำนเป็นพนกังำนหรือบุคลำกรของบริษทัฯ 

5.2 ไดร้ับขอ้มูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่น บริษทัฯ อำจรวบรวมขอ้มูลของท่ำนจำกแหล่งอื่น เช่น ตวัแทนจดัหำงำน 

เวบ็ไซด์สมคัรงำน ขอ้มูลจำกบุคคลอำ้งอิงหรือผูใ้ห้กำรรับรอง ขอ้มูลจำกกำรตรวจสอบประวตัิส่วนตวัอื่นๆ ขอ้มูลระบบ

กำรน ำทำง ระบบเครือข่ำย ซ่ึงเป็นไปตำมควำมจ ำเป็นตำมแต่กรณีท่ีกฎหมำยอนุญำต 

5.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสำม บริษทัฯ อำจไดร้บัขอ้มูลบุคคลท่ีสำมท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัท่ำนโดยท่ำน

เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลกบับริษทัฯ เช่น คู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำ สมำชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ผูร้ับผลประโยชน์ 



บุคคลอำ้งอิงหรืออดีตนำยจำ้ง ซ่ึงบริษทัฯ ใชข้อ้มูลเพ่ือจดักำรสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ให้กบัท่ำน หรือ ติดต่อในกรณี

ฉุกเฉิน หรือเพ่ืออำ้งอิงขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์กบัท่ำน โปรดแจง้นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีแก่บุคคลท่ีสำม

ดงักล่ำว เพ่ือให้รับทรำบนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ และขอควำมยินยอมจำกบุคคลดงักล่ำวหำกจ ำเป็น 

เวน้เสียแต่ว่ำมีขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยอื่นตำมกฎหมำยในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสำมให้กบับริษทัฯ โดย

ไม่ตอ้งขอควำมยินยอม 

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   

เพ่ือด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือ

น ำส่งให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัฯ และบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก ดงัน้ี 

6.1 ภำยในบริษทั 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัฯ เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้ง

และมีบทบำทหนำ้ท่ีเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคเ์ท่ำนั้น โดยบุคคลหรือทีมงำนเหล่ำน้ีของบริษทั จะไดร้ับอนุญำตให้เขำ้ถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

          6.1.1 เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล หรือเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยอื่นๆ เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึง 

ขอ้มูลตำมบทบำทหนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

             6.1.2 ผูบ้ริหำร หรือผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของท่ำน ท่ีมีควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรหรือตดัสินใจเก่ียวกบั

ท่ำน หรือเม่ือตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนทำงดำ้นงำนบุคคล 

             6.1.3 ฝ่ำยหรือทีมสนบัสนุนต่ำงๆ เช่น กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ, ฝ่ำยธุรกำร, ฝ่ำยบญัชี 

6.2 ภำยนอกบริษทั  ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบัองคก์รภำยนอก ดงัน้ี 

           6.2.1 หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัดูแล หรือหน่วยงำนอื่นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น 

กรมสรรพำกร ส ำนกังำนประกนัสังคม กรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน กรมบงัคบัคดี กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือกำรศึกษำ 

กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ กระทรวงแรงงำน หรือหน่วยงำนอื่น

ใดท่ีอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย 

          6.2.2 ตวัแทน ผูร้ับจำ้ง/ผูร้ับจำ้งช่วง ผูใ้ห้บริกำรส ำหรับด ำเนินกำรใดๆ เช่น กำรจดัท ำเงินเดือน ประกนั 

สุขภำพ ประกนัอุบตัิเหตุ ฝึกอบรม  

          6.2.3 องคก์รหรือบุคคลภำยนอก บริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน ให้กบัองคก์รหรือบุคคลภำยนอกท่ี 

มีกำรติดต่อสอบถำมเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ของท่ำน เช่น กำรสมคัรหรือใชบ้ริกำรดำ้น

สินเช่ือ กำรสมคัรงำน โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลโดยกำรยืนยนัเฉพำะสถำนะภำพกำรเป็นพนกังำน และขอ้มูลอื่นๆ 

ตำมท่ีท่ำนไดเ้ปิดเผยให้กบักบัองคก์รหรือบุคคลภำยนอกดงักล่ำวไวเ้ท่ำนั้น  



รวมถึงในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดร้ับหนงัสือยินยอมของท่ำน ให้เปิดเผยขอ้มูล จำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น จำกนำยจำ้ง

ใหม่ของท่ำน บริษทัฯอำจเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน เพ่ือรับรองสภำพกำรจำ้งงำนเดิม หรือกำรให้ขอ้มูลของท่ำนกบั

สถำบนักำรศึกษำท่ีท่ำนเคยศึกษำ เพ่ือพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำหรือโครงกำรวิจยัคุณภำพบณัฑิต 

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

7.1 สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

         7.1.1 ท่ำนมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และขอให้บริษทัฯ ท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล 

ดงักล่ำวให้กบัท่ำน  

          7.1.2 ท่ำนอำจขอให้บริษทัฯ เปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอมต่อบริษทั 

ฯ ได ้แต่บริษทัฯ อำจปฏิเสธค ำขอของท่ำน หำกกำรเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น จะส่งผลกระทบต่อสิทธิ

เสรีภำพของบุคคลอื่นหรือบริษทัฯ ตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำลท่ีห้ำมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

7.2 สิทธิในกำรให้โอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 

          7.2.1 ท่ำนมีสิทธิในกำรโอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีท่ำนให้ไวก้บับริษทัฯ ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูล 

ส่วนบุคคลรำยอื่น หรือตวัท่ำนเองดว้ยเหตุผลบำงประกำร เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีขดัต่อกฎหมำยหรือกระทบต่อสิทธิ และ

เสรีภำพของบุคคลอื่น 

7.3 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูล 

         7.3.1 ท่ำนมีสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ดว้ยเหตุผลบำงประกำรได ้ 

เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีบริษทัฯ มีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมำยท่ีจ ำเป็นตอ้งเก็บขอ้มูล หรือตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำร

เก็บรักษำขอ้มูลดงักล่ำว 

7.4 สิทธิในกำรขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลหรือระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

          7.4.1 ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัฯ ท ำกำรลบขอ้มูลของท่ำนหรือระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของ 

ท่ำนดว้ยเหตุผลบำงประกำรได ้เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้งในกำรเก็บรักษำขอ้มูลดงักล่ำว 

7.5 สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 

          7.5.1 ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ เพ่ิมเติมขอ้มูลเพ่ือควำมสมบูรณ์  

โดยด ำเนินกำรดำ้นเอกสำรตำมขั้นตอนท่ีบริษทัฯ ก ำหนดไว ้

7.6 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม 

          7.6.1 ท่ำนมีสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไดใ้ห้ควำม 

ยินยอมกบับริษทัฯ ไดต้ลอดระยะเวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรักษำไวก้บับริษทัฯ เวน้แต่ขอ้มูลส่วน 



บุคคลดงักล่ำวนั้น อยู่ในฐำนกำรประมวลตำมกฎหมำย และฐำนสัญญำท่ำนสำมำรถยื่นค ำร้องขอด ำเนินกำรตำมสิทธิขำ้งตน้ 

โดยไม่เสียค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ โดยฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล จะพิจำรณำ และแจง้ผลกำรพิจำรณำตำมค ำร้องของท่ำน

ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้ับค ำร้องขอดงักล่ำว 

 

8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

8.1 กำรเก็บรักษำขอ้มูลของท่ำน 

          8.1.1 บริษทัฯ ไดป้ฏิบตัิตำมมำตรกำรท่ีเหมำะสมทำงดำ้นเทคนิค และกำรบริหำรองคก์ร เพ่ือปกป้อง 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เม่ือเรำตอ้งโอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัผูใ้ห้บริกำรท่ีเป็นบุคคลท่ีสำม เรำตอ้งจดัให้มี

ระบบกำรป้องกนัท่ีเหมำะสม เพ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

8.2 ระยะเวลำในกำรเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

          8.2.1 บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำท่ีมีควำมเป็น ตำมวตัถุประสงคท่ี์ได้แจง้เหตุผลกำร 

เก็บ ใชแ้ละเปิดเผยแลว้ โดยทัว่ไปจะเก็บรักษำตำมระยะเวลำท่ีท่ำนมีสัญญำจำ้งกบับริษทัฯ ตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำย

ก ำหนดให้ตอ้งเก็บรักษำขอ้มูลหลงัจำกท่ีสัญญำไดส้ิ้นสุดไป เช่น ขอ้มูลดำ้นภำษีจะเป็นตอ้งเก็บอย่ำงนอ้ย 5 ปี รวมถึง

ประวตัิกำรท ำงำนของท่ำนตอ้งเก็บอย่ำงนอ้ย 10 ปีนบัจำกวนัท่ีพน้สภำพกำรเป็นพนกังำน เพ่ือเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงในกำร

จดักำรเก่ียวกบัขอ้เรียกรอ้ง หรือขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัท่ำน หรือผูอ้ื่น เน่ืองจำกบริษทัฯ มีควำมผูกพนัดำ้นกฎหมำยท่ีตอ้งให้

ขอ้มูล หรือเพ่ือปกป้องบริษทัฯ โดยกำรน ำ หรือโตแ้ยง้ขอ้เรียกรอ้งนั้นๆ ในอนำคต  

 

9. มาตรการความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

9.1 ควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนเป็นส่ิงส ำคญัส ำหรับเรำและเรำไดน้ ำมำตรฐำนควำม

ปลอดภยัทำงเทคนิคและกำรบริหำรท่ีเหมำะสมมำใชเ้พ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจำกกำรสูญหำย กำรเขำ้ถึงกำรใชห้รือกำร

เปิดเผยโดยไม่ไดร้ับอนุญำต กำรใชง้ำนในทำงท่ีผิด กำรดดัแปลงเปลี่ยนแปลง และกำรท ำลำยโดยใชเ้ทคโนโลยีและ

ขั้นตอนกำรรักษำควำมปลอดภยั เช่น กำรเขำ้รหัสและกำรจ ำกดักำรเขำ้ถึง เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบุคคลท่ีไดร้ับอนุญำตเท่ำนั้นท่ี

เขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนและบุคคลเหลำ่น้ีไดร้ับกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัควำมส ำคญัของกำรปกป้องขอ้มูลส่วน

บุคคล 

9.2 เรำจดัให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ีเหมำะสม เพ่ือป้องกนักำรสูญหำย เขำ้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข 

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจำกผูท่ี้ไม่มีสิทธิหรือหนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น และจะจดัให้มีกำรทบทวน

มำตรกำรดงักล่ำวเม่ือมีควำมจ ำเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้มีประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ี

เหมำะสม  

 

 

 



10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี อำจจะแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทนัสมยักบักำรบริหำรจดักำรของ

บริษทัฯ โดยจะแจง้ท่ำนเก่ียวกบักำรแกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงท่ีมีต่อกำรแจง้นโยบำยน้ี ผ่ำนทำงระบบกำรส่ือสำรภำยใน

องคก์ร เช่น อีเมลเ์วบ็ไซตบ์ริษทั 

 

11. ช่องทางการติดต่อ  

 สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี สำมำรถติดต่อบริษทัฯ ไดท่ี้  

11.1 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  

โทรศพัท ์: 02-5240778 ต่อ 109 

อีเมล     : pdpa.dpo@inno-cons.com 

11.2 คณะท ำงำนเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

ช่ือ บริษทั อินโน-คอนส์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

สถำนท่ีติดต่อ : 78 หมู่.7 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120 

เวบ็ไซต ์: https://www.inno-cons.com/privacy-policy/ 

โทรศพัท ์: 02-5240778 ต่อ 120 

อีเมล     :pdpa.dpo@inno-cons.com 


