
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน  (Recruitment Privacy Policy) 

1. หลักการและวัตถุประสงค์ 

 

บริษทั อินโน-คอนส์ ( ประเทศไทย ) จ  ากดั  มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินการดา้นการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท านโยบาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลผูส้มคัรงาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย และ

มาตรฐานสากลในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้ความคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และมาตรการในการบริหารจดัการ การละเมิดสิทธิของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ฉบบัน้ี มีขอบเขตการบงัคบัใช้ครอบคลุมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ทั้งหมดท่ีด าเนินการโดยบริษทัฯ รวมถึงบุคคลใด ๆ ซ่ึงล่วงรู้ขอ้มูลส่วนบุคคลเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี และตามกรอบท่ี

กฎหมายก าหนด 

ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไวก่้อนท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ใชบ้งัคบัให้บริษทัฯ โดยการเปิดเผยและการด าเนินการอ่ืนท่ีไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล

ขา้งตน้ใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

3. ค าจ ากัดความ 

“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน” หมายความวา่ นโยบายท่ีบริษทัฯ จดัท าเพื่อแจง้ให้เจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงการประมวลผลขอ้มูลของบริษทั และรายละเอียดต่าง ๆ ตามท่ีพระราชบญัญติั

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดไว ้



“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่วา่ทางตรง

หรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว” (Sensitive data) หมายความว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชาติ 

เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม 

ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบ

ต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกัน ตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศ

ก าหนด 

“การประมวลผล” หมายความวา่ การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายความวา่ บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายความวา่ บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี

ตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการ

เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลเฉพาะบุคคล หรือ ขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนท่ี

เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล และนโยบายการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ อาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจาก 2 ช่องทาง ดงัน้ี 

 

4.1 เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลจากการกรอกขอ้มูล

ผา่นแบบฟอร์มการสมคัร ทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน์ เอกสารแนบประกอบพิจารณา

และคดัเลือกเขา้ท างาน การท าแบบทดสอบ หรือการสัมภาษณ์ของบริษทัฯ ทั้งท่ีปรากฏในใบสมคัรงาน 

หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   



4.2 เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสืบคน้ขอ้มูลส่วนบุคคล

ผา่นระบบเวบ็ไซต ์หรือการสอบถามจากบุคคลท่ีสาม โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ทราบภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งขอ้มูลดงักล่าว 

รวมถึงจะด าเนินการขอความยนิยอมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจากเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยนิยอมหรือแจง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ี

กฎหมายก าหนด  

 

บริษทัฯ ไดจ้ดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ  าเป็น ตามวตัถุประสงค์ในการใช้ขอ้มูลของ

บริษทัฯ ทั้งน้ีไดจ้  าแนกประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการจดัเก็บไว ้ทั้งท่ีปรากฏในใบ

สมคัรงาน หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  มีดงัน้ี 

 

• บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็น เพื่อรับสมคัรงานจากผูส้มคัรงานและด าเนินการคดัเลือก 

• หากไม่มีการยนิยอมของผูส้มคัรอยา่งชดัเจนต่างหาก ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเก็บขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลสุขภาพ, การร่วมเพศ, ขอ้มูลทางกรรมพนัธ์ุ และประวติัอาชญากรรม 

เป็นตน้ 

 



• รายการขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัจดัเก็บจากผูส้มคัรงานและวตัถุประสงคก์ารเก็บขอ้มูล 

ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้มูลในใบสมคัรงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการสมคัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 หลกัการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.1.1 บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ เท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจ

มีวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่กรณี เช่น 

• เพื่อการเขา้ท าสัญญาและปฏิบติัตามสัญญาระหวา่งบริษทัฯ กบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

• เพื่อยนืยนัตวัตนหรือตรวจสอบบุคคลก่อนจะเขา้สมคัรงาน หรือเขา้ท าสัญญากบับริษทัฯ 

• เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ อาทิ การหกัเงินเดือนเพื่อ

น าส่งเงินสมทบแก่ประกนัสังคม การจดัเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

• เพื่อใหข้อ้มูลแก่หน่วยงานราชการตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ ตามท่ีหน่วยงานของรัฐร้องขอ อาทิ 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, กระทรวงแรงงาน, กรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน, ส านกังานประกนัสังคม, กรมพฒันาฝีมือแรงงาน และกรมสรรพากร 



• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบต่าง ๆ การวิเคราะห์และจดัท าเอกสารตามค าร้องขอของ

หน่วยงาน หรือ องคก์รอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อาทิ ธนาคาร

แห่งประเทศไทย บริษทัประกนัชีวติ บริษทัประกนัภยั 

• เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการภายในของบริษทัฯ เช่น เพื่อการจ่ายเงินเดือน/ ค่าตอบแทน

ต่าง ๆ แก่พนกังาน ลูกจา้ง และผูฝึ้กหดังานของบริษทัฯ เพื่อการบริหารจดัการบุคลากรภายในของ

บริษทัฯ และการมอบสวสัดิการแก่พนกังาน ลูกจา้งของบริษทัฯ หากผา่นกระบวนการคดัเลือก และ

ทางบริษทัฯ พิจารณารับเขา้ท าสัญญาจา้งแรงงานกบับริษทัฯ ในล าดบัต่อไป 

 

5.1.2 ในกรณีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมี

ความจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อเขา้ท าสัญญา หรือตอ้งใหข้อ้มูลดว้ยประการอ่ืนใด หาก

เจา้ของขอ้มูลไม่ใหข้อ้มูลเช่นวา่นั้น อาจส่งผลใหธุ้รกรรมหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกระงบั หรือหยดุลงชัว่คราว จนกวา่บริษทัฯจะไดรั้บขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัฯ ไม่สามารถประมวลผลขอ้มูลเหล่านั้นได ้หรือ กฎหมายก าหนด

หา้มมิใหมี้การด าเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมนั้นอีกต่อไป เป็นตน้ 

 

5.1.3 บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ  าเป็นตามวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายท่ีได้

แจง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวก่้อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ จะขอ

ความยนิยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อน หรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคล เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัฯ สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยไม่ตอ้งขอ

ความยนิยอม 

1) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการจดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวจิยัหรือสถิติ โดยบริษทัฯ จะจดัใหมี้มาตรการป้องกนั

เหมาะสม เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

2) เพื่อป้องกนั หรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

3) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อด าเนินการ

ตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสัญญา 

4) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบติัหนา้ท่ี

ในการใชอ้ านาจรัฐท่ีไดม้อบหมายใหแ้ก่บริษทัฯ 



5) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 

เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมีความส าคญันอ้ยกวา่สิทธิขั้นพื้นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของ เจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

6) เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต พ.ศ. 2559 ประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์หรือประมวลกฎหมายอาญา เป็นตน้ 

 

5.1.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว บริษทัฯ จะตอ้งขอความยนิยอมโดยชดัแจง้

จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว

ดงักล่าว ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5.2 การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ มีวตัถุประสงคแ์ละหลกัการด าเนินการท่ี

สอดคลอ้งตามขอ้ 5.1 หลกัการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลเท่าท่ีจ  าเป็นให้แก่หน่วยงานภายในของบริษทั และในกรณีท่ีท่านผา่นคดัเลือกรับเขา้ท างานเป็น

พนกังานของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ  าเป็นให้แก่หน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอก  ภายใตค้วามยนิยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เวน้แต่จะไดก้ระท าภายในกรอบท่ี

กฎหมายใหอ้ านาจไว ้ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล และ จะปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

1. ในกรณีหากท่านไม่ประสบความส าเร็จในการประเมินผลการสัมภาษณ์งานส าหรับต าแหน่งท่ีท่านได้

สมคัรไวบ้ริษทัฯ จะเก็บรายละเอียดของท่านในฐานขอ้มูลของเราเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อท่ีจะ

สามารถติดต่อท่านในกรณีท่ีมีต าแหน่งใดๆ ในอนาคตท่ีอาจจะเหมาะสมกบัท่าน 

2. ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใหล้บขอ้มูลของท่าน โปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยตรง 

3. ในกรณีท่ีท่านผา่นคดัเลือกเขา้ท างานเป็นพนกังานของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะจดัเก็บรักษาขอ้มูลส่วน

บุคคลโดยพิจารณาตามหลกัสัญญาการจา้งงานและตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 



7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

นโยบายน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อท าใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมัน่ใจวา่สามารถการใชสิ้ทธิดงัต่อไปน้ีท่ีมี

อยูต่ามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได ้

1) สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม (right to withdraw consent): เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิก

ถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยนิยอมกบั

บริษทัฯ ได ้ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอยูก่บับริษทัฯ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

วตัถุประสงค ์ขอ้มูลส่วนบุคคลในการเพิกถอน ยนิยอม และ จ ากดัสิทธิของผูดู้แลขอ้มูลส่วนบุคคล 

2) สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access): เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล

ส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอใหบ้ริษทัฯ ท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว รวมถึงขอให้

บริษทัฯ เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมต่อบริษทัฯ 

ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

3) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง (right to rectification): เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิใน

การขอใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ เพิ่มเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ 

4) สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (right to erasure): เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอใหบ้ริษทัฯ 

ท าการลบขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยเหตุบางประการได ้

5) สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมี

สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยเหตุบางประการได ้

6) สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability): เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการ

โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหไ้วก้บับริษทัฯ ไปยงัผู ้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอ่ืน หรือ ตวัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเองดว้ยเหตุบางประการได ้

7) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (right to object): เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิใน

การคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยเหตุบางประการได ้

อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ อาจปฏิเสธการใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์

บริษทัฯ ก าหนด โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 

8) สิทธิในการไดรั้บแจง้ขอ้มูล (Right to be informed): เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิไดรั้บแจง้เก่ียวกบัรายละเอียด

การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยผูค้วบคุมขอ้มูลมีหนา้ท่ีแจง้ถึงวตัถุประสงคใ์นการ



ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ช่องทางในการติดต่อผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ 

ในกรณีท่ีผูค้วบคุมขอ้มูลจะท าการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลภายหลงั ผูค้วบคุม

ขอ้มูลตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบถึงวตัถุประสงคใ์หม่ดว้ย 

บริษทัฯ จะจดัใหมี้ช่องทางเพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายงับริษทัฯ เพื่อ

ด าเนินการยืน่ค าร้องขอด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้ได ้ในกรณีท่ีบริษทัฯ ปฏิเสธค าร้องขอขา้งตน้ บริษทัฯ 

จะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ี

บริษทัฯ ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ลูกจา้งหรือ ผูรั้บจา้งของบริษทั ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัดงักล่าว 
 

8. การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ก าหนดใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อ

ป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้การเปล่ียนแปลง การแกไ้ข หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มี

อ านาจหรือโดยขดัต่อกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและวธีิปฏิบติัดา้นความมัน่คงปลอดภยัตาม

มาตรการบริหารจดัการทางกายภาพ, ตามมาตรการเชิงเทคนิคของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

กฎหมายระบบสารสนเทศของบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดว้า่จา้งหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกใหด้ าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จะก าหนดใหห้น่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกดงักล่าว เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบั และรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าว รวมถึงป้องกนัมิใหน้ าขอ้มูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย เพื่อการอ่ืนใดท่ีไม่

เป็นไปตามขอบเขตการวา่จา้ง หรือขดัต่อกฎหมาย 
 

 

 

 

 



9. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 

บริษทัฯ จะจดัใหมี้การทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบบัน้ีอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง หรือ 

ปรับเปล่ียนกระบวนการปฏิบติั และ จะปรับปรุงนโยบายทนัทีเม่ือมีการเปล่ียนแปลง หรือ ท่ีมีผลกระทบต่อ

นโยบายอยา่งมีนยัส าคญั 

 

10. ช่องทางการติดต่อ 

รายละเอียดหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ช่ือ: บริษทั อินโน-คอนส์ ( ประเทศไทย ) จ  ากดั  

สถานท่ีติดต่อ: 78  หมู่  7  ต.คลองส่ี  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 

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

ช่องทางการติดต่อ    โทรศพัท:์ 02-524-0778    

แฟกซ์: 02-524-2085-7   

E-mail: pdpa.dpo@inno-cons.com   


