
 

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (ส าหรับพนักงาน) 
 
บทน า 

 นโยบายขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Policy) ฉบบันีป้ระกาศเมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2563 

 “กลุ่มบริษัทฟรีวิลล”์ “กลุ่มบริษัท” “บริษัท” หมายถึง บรษิัท ฟรีวิลล ์โซลชูั่นส ์จ ากดั, บริษัท ฟรีวิลล ์เอฟเอ็กซ ์
จ ากดั, บรษิัท ฟรีวิลล ์คอมเซิรฟ์ จ ากดั, บรษิัท ฟรีวิลล-์มารส์ โทเคน จ ากดั, บรษิัท ฟรีวิลล ์คอมไพล จ ากดั 

 กลุ่มบริษัทฟรีวิลลข์อแนะน าให้ท่านท าความเขา้ใจนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy 
Notice) นี ้เนื่องจากนโยบายนีอ้ธิบายถึงการปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ
รกัษา การใช ้การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นตน้ เพื่อใหท้่านไดร้บัทราบถึงนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคล
ของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

1. หลักการและเหตุผล 

บรษิัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขัน้
พืน้ฐานส าคญัในความเป็นส่วนตวั (Privacy Right) ที่ตอ้งไดร้บัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ประกอบกับไดม้ี
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 แลว้นัน้ บรษิัทจึงไดป้ระกาศนโยบายขอ้มลูสว่นบุคคล ส าหรบัพนกังาน (Privacy Policy) นี ้

ทัง้นี ้ค  าว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได ้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ และค าว่า “บุคคล” หมายความถึง บุคคล
ธรรมดา เท่านัน้ 

2. วัตถุประสงค ์

บรษิัทจดัเก็บ ใช ้ประมวลผลและ/หรือเผยแพร ่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพื่อ 

▪ ระบผุูส้มคัรที่มีศกัยภาพ ประเมินและด าเนินการคดัเลือก ตดัสินใจว่าจา้ง 
▪ ปฏิบติัตามสญัญาจา้งแรงงาน และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
▪ ท าฐานขอ้มลูพนกังานในบรษิัท 
▪ สรรหาและคดัเลือกบคุลากรภายในกลุม่บรษิัท 
▪ จดัท าและบริหารจัดการการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 

และ/หรือเงินตามกฎหมายอ่ืนๆ ใหแ้ก่พนกังาน  
▪ พฒันาทกัษะ ความสามารถและสมรรถนะของพนกังาน 
▪ วิเคราะหแ์ละการบรหิารขอ้มลูการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
▪ จดัเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัการลงโทษทางวินยั และการรอ้งทกุข ์ 



 

 

▪ ท าขอ้มลูประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพแบบกลุม่ ประกนัชีวิตแบบกลุม่ 
▪ จัดท าและบริหารจัดการจ่ายโบนัส สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่พนักงาน เช่น 

ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทาง ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปท างานนอกสถานที่ หรือต่างประเทศ เป็นตน้   
▪ ยืนยนัการจา้งงาน เมื่อไดร้บัการสอบถามโดยนายจา้งใหม่ สถาบนัการเงิน หรือผูอ้อกบตัรเครดิต

ของพนกังาน ในกรณีที่พนกังานขอใหบ้รษิัทยืนยนัดงักล่าว 
บริษัทจะไม่น าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชใ้นวตัถุประสงคอ่ื์น หากบริษัทพบว่ามีความจ าเป็นตอ้งเก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ใหค้วามยินยอมไว ้
บรษิัทจะแจง้วตัถุประสงคใ์หม่ใหแ้ก่ท่านก่อนที่บรษิัทจะท าการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลตามวตัถปุระสงคใ์หม่นัน้ 

3. ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนีค้รอบคลุม ผูส้มัคร พนักงานทุกประเภทตามสญัญาจา้งที่บริษัทก าหนด 
และบุคคลที่สามที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับท่าน (บุคคลในครอบครวัของท่าน บุคคลที่ท่านไดเ้สนอใหเ้ป็นบุคคลที่ติดต่อ
ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หรือเสนอใหเ้ป็นบุคคลที่ติดต่อเพื่อเช็คประวัติ ก่อนเขา้ท างานกับบริษัท ทั้งนี ้ในกรณีที่ท่านจะ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใหแ้ก่บริษัท ท่านมีหนา้ที่ตอ้งขอความยินยอมจากบุคคลที่สามก่อนหรือ
ขณะเปิดเผยขอ้มลูนัน้ และเมื่อท่านไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าวใหแ้ก่บริษัท บริษัทจะถือ
ว่าท่านไดร้บัความยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลจากบุคคลนัน้ๆ แลว้) 

4. ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล 

บรษิัทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี ้

1. ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย  
2. ฐานสญัญา 
3. ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม  
4. ฐานความยินยอม  
5. ฐานประโยชนส์ าคญัต่อชีวิต 

ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดวัตถุประสงคแ์ละระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใชแ้ละ/หรือ เปิดเผย ขอ้มูล
สว่นบคุคล แยกตามประเภทฐานทางกฎหมายไดใ้นภาคผนวก ก 

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะไดข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านจากที่มา ดงันี ้

1. จากท่านโดยตรง โดยใบสมัครงาน สัญญาจา้ง และเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่ท่านส่งมอบใหก้ับ
บริษัทตามกระบวนการสรรหา คัดเลือก และจ้างงาน ตลอดระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานให้แก่
บริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอ่ืนที่ท่านได้มอบให้บริษัทด้วย กล่าวคือ บุคคลใน



 

 

ครอบครวั (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) บคุคลที่ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน และ/หรือบุคคลอา้งอิงท่าน
อ่ืน ๆ ซึ่งบริษัทใชข้อ้มลูเหล่านีเ้พื่อด าเนินการและบรหิารงานดา้นงานบุคคล การจดัสิทธิสวสัดิการ
อนัเป็นประโยชนแ์ก่พนกังานในฐานะลกูจา้ง และ/หรือใชติ้ดต่อในกรณีฉกุเฉิน 

2. จากแหลง่อื่น: 

2.1. บริษัทตวัแทนหางาน หรือองคก์รที่ใหบ้รกิารดา้นการสรรหาบุคลากร (หากท่านสมคัรงาน
ผ่านบริษัทตวัแทนดงักล่าว โปรดทบทวนนโยบายขอ้มลูส่วนบุคคลที่จดัท าโดยบรษิัทนัน้ๆ 
เพิ่มเติม)  

2.2. การขอขอ้มลูอา้งอิงของท่าน จากเพื่อนรว่มงานหรือนายจา้งเดิมของท่าน 
2.3. การเช็คประวติัสว่นตวัอ่ืนๆ ตามระเบียบที่กฎหมายก าหนด 

บรษิัทจะไดจ้ดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ดงันี ้

1. จดัเก็บเป็นเอกสารประวติั 

1.1. ในตูเ้ก็บเอกสารที่ปิดมิดชิด ใส่กุญแจ และมีผูท้ี่สามารถเขา้ถึงไดจ้ ากดัเฉพาะผูท้ี่มีหนา้ที่
ในการใชข้อ้มลูเท่านัน้ 

1.2. ส่งเอกสารที่อยู่ในกล่องบรรจุที่ปิดมิดชิด ใหบ้ริษัทจัดเก็บเอกสาร ที่มีระบบการจัดเก็บ
ขอ้มลูและการท าลายขอ้มลูอย่างปลอดภยั (รายละเอียดรายชื่อบรษิัทตามภาคผนวก ข) 

2. จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิคส์บนคลาวน์ที่ปลอดภัยและเซิรฟ์เวอร  ์(Server) กลางของบริษัท 
รวมถึงระบบทางดา้นการจัดการการเรียนรู ้eLearning ระบบทางดา้นการสรรหาบุคลากร ซึ่งมี
ระบบมาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูที่ไดม้าตรฐาน 

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

บรษิัทจะท าการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลตลอดจนเอกสารอนัเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลของผูท้่านไวด้งันี ้

1. ผูส้มคัรงาน ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณา บรษิัทจะท าการเก็บขอ้มลูของท่านไวเ้ป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี 
2. ผูส้มัครงาน ในกรณีผ่านการพิจารณาในเบือ้งตน้ แต่ยงัไม่มีต าแหน่งว่างที่เหมาะสม บริษัทจะท า

การเก็บขอ้มลูของท่านไวเ้ป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี 
3. กรณีผ่านการพิจารณาและท าสัญญาเป็นลูกจ้างของบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตลอดจนเอกสารอนัเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานไวต้ลอดระยะเวลาการเป็นลกูจา้ง เมื่อพน้
สภาพการเป็นลูกจา้งแลว้ บริษัทจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นเวลา 10 ปี เพื่อรองรบัการสืบคน้
ขอ้มลูการฟ้องรอ้งทางกฎหมาย ตามมาตรา 193/30 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

7. หน่วยงานทีข่้อมลูส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย 

เพื่อการปฏิบติัตามวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งตน้ บริษัท
อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงั 



 

 

1. บรษิัทในกลุ่มบรษิัทฟรีวิลล ์และบรษิัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ ์(รายละเอียดรายชื่อบริษัทตาม
ภาคผนวก ข) 

2. หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานและการจดัสิทธิสวสัดิการของพนกังาน เช่น บริษัทผู้
ใหบ้ริการดา้นประกันสุขภาพกลุ่มและประกันชีวิตกลุ่ม และผูใ้หบ้ริการดา้นประกันการเดินทาง 
บริษัทตรวจสอบบัญชี บริษัทที่ปรึกษาทางดา้นกฎหมาย บริษัทจัดท านามบัตรพนักงาน บริษัท
จัดเก็บเอกสาร ธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีเงินเดือน โรงพยาบาลที่ท่านใชบ้ริการดา้นสุขภาพหรือ
สถานพยาบาลตามระเบียบสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลที่บรษิัท ก าหนด บริษัทดแูลเรื่องการอบรม
พัฒนาพนักงาน (รายละเอียดรายชื่อบริษัทตามภาคผนวก ข) องคก์รภาครฐั กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ส านกังานพฒันาวิทยาศาตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เป็นตน้ บริษัทจะด าเนินการ
ตรวจสอบและป้องกันไม่ให้หน่วยงานที่ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านน าข้อมูลไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อ่ืน นอกจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ และจะ
เปิดเผยเท่าที่จ  าเป็นเท่านัน้ 

3. หน่วยงานในต่างประเทศหรือองคก์ารระหว่างประเทศ บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบและป้องกัน
ไม่ให้หน่วยงานที่ได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านน าข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน นอกจาก
วัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฉบับนี ้และผูร้บัขอ้มูลเหล่านีต้อ้งตกลงที่จะปฏิบัติต่อขอ้มูล
สว่นบคุคลของท่านโดยสอดคลอ้งกบันโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

8. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว 

บรษิัทเคารพและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิและการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และบรษิัทตระหนกัดีว่า 
ท่านย่อมมีความประสงคท์ี่จะไดร้บัความมั่นคงปลอดภัยในขอ้มูลส่วนบุคคล โดยขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูก
น าไปใชต้ามวตัถปุระสงคก์ารด าเนินงานของบริษัทและตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ใหท้่านทราบแลว้เท่านัน้ 

นอกจากนี ้บริษัทจัดใหม้ีมาตรการในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั ตลอดจนการป้องกันมิใหผู้ท้ี่มิไดร้บั
อนุญาตน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิชอบ โดยบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer) ในการควบคมุดแูล การเก็บ ใชแ้ละเผยแพรข่อ้มลูสว่นบคุคล 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

บรษิัท ฟรีวิลล ์โซลชูั่นส ์จ ากดั 
เลขที่  1168/86-88 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น  29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่ งมหาเมฆ  เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
หมายเลขโทรศพัท ์ 02-034-4299 
หมายเลขโทรสาร 02-679-8839 
เว็บไซต ์  https://www.freewillsolutions.com 

 

https://www.freewillsolutions.com/


 

 

บรษิัท ฟรีวิลล ์เอฟเอ็กซ ์จ ากดั 
เลขที่ 1168/88 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 
หมายเลขโทรศพัท ์ 02-034-4299 
หมายเลขโทรสาร 02-679-8839 
เว็บไซต ์  https://www.freewillfx.com 

บรษิัท ฟรีวิลล ์คอมเซิรฟ์ จ ากดั 
เลขที่ 1168/87 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 
หมายเลขโทรศพัท ์ 02-034-4299 
หมายเลขโทรสาร 02-679-7280 
เว็บไซต ์   https://www.freewillcomserv.com 

บรษิัท ฟรีวิลล-์มารส์ โทเคน จ ากดั 
เลขที่ 1168/88 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 
หมายเลขโทรศพัท ์ 02-034-4253-6 
หมายเลขโทรสาร 02-679-8839 
เว็บไซต ์   https://www.freewill-marstohken.com 

บรษิัท ฟรีวิลล ์คอมไพล จ ากดั 
เลขที่ 1168/88 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 
หมายเลขโทรศพัท ์ 02-034-4259 
หมายเลขโทรสาร 02-679-7280 
เว็บไซต ์   https://www.freewillcompile.com 

เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 
ชื่อ – สกลุ  นาย วรวฒุิ ธนวฒันาวนิช 
Email   Worawut_Tha@freewillsolutions.com 
หมายเลขโทรศพัท ์ 089-139-4701 
 
 
 

https://www.freewillfx.com/
https://www.freewillcomserv.com/
https://www.freewill-marstohken.com/
https://www.freewillcompile.com/
mailto:Worawut_Tha@freewillsolutions.com


 

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสิทธิในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
2. สิทธิในการเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล 
3. สิทธิในการขอใหด้ าเนินการแกไ้ขใหข้อ้มลูถูกตอ้ง 
4. สิทธิในการลบขอ้มลูสว่นบคุคล 
5. สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 
6. สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 
7. สิทธิในการรอ้งเรียน 

โดยท่านสามารถด าเนินการยื่นค ารอ้งขอด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้ไดโ้ดย 

▪ กรอกแบบฟอรม์ยื่นค ารอ้ง พรอ้มยืนยนัตวัตนตวัดว้ยบตัรประขาชน (ไม่มีการเก็บส าเนาบตัร)หรือ
ยื่นค ารอ้งผ่านระบบที่บรษิัทจดัเตรียมให ้

▪ ยื่นค ารอ้งต่อเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  (Data Protection Officer)  
▪ เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  จะตอบรบัค าขอหรือปฏิเสธพรอ้มเหตผุล 
▪ ด าเนินตามค ารอ้งที่ไดร้บัการตอบรบั 

 

ในกรณีที่บริษัท หรือ ลูกจ้าง หรือ พนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถรอ้งเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
หลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด 

 

10. บทก าหนดโทษ 

ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล ผูป้ระมวลผลขอ้มลู หรือผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตามหนา้ที่ของตน หากละเลยหรือละเวน้ไม่สั่งการ หรือไม่ด าเนินการ หรือสั่งการ หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในหน้าที่ของตน อันเป็นการผ่ าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือตามที่
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด รวมถึงพนกังานที่ละเมิด ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับ
การท างานตามเอกสารคู่มือบริหารทรพัยากรบุคคลส าหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน หวัขอ้ 12. วินัยและโทษทางวินัย 
การรอ้งทุกข ์จนเป็นเหตุใหเ้กิดความผิดตามกฎหมายและ/หรือความเสียหายขึน้ ผูน้ั้นต้องรบัโทษทางวินัยตาม
ระเบียบของบริษัทและตอ้งรบัโทษทางกฎหมายตามความผิดที่เกิดขึน้ ทั้งนี ้หากความผิดดงักล่าวก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่บรษิัทและ/หรือบคุคลอ่ืนใด บรษิัทจะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป 



 

 

นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) มีผลใชบ้ังคับกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเป็นผูเ้ก็บ
รวบรวม และท่านตกลงใหบ้รษิัทเก็บรวบรวม รกัษา ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานทัง้ที่มีอยู่แลว้ (ถา้
มี) ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มัครและพนักงานที่บริษัทจะจัดเก็บในอนาคตภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไข
ของนโยบายขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้

ขา้พเจา้ยืนยนัว่าไดอ่้านและยอมรบัเงื่อนไขตาม “นโยบายขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Policy)” ขา้งตน้ 
 
    
หมายเหตุ: บริษัทจะมีการทบทวน “นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)” นีอ้ย่างสม ่าเสมอ และจะแจง้ให้
ท่านทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ก 
 

เหตุในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบคุคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งดงันี ้ซึ่งบางขอ้มลูสว่นบุคคลอาจมีฐานทางกฎหมายรองรบัมากกว่า 
1 ฐาน 
 
1. ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา 24 (6)1 เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษัทในฐานะผูค้วบคุม

ขอ้มลูสว่นบคุคล  
 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
ค าน าหนา้ชื่อ, ชื่อ-สกลุ • เพื่อรายงานทะเบียนลกูจา้ง 

• เพื่ อ ป ฏิ บั ติ ต าม กฎ หม าย
ประกันสั งคม  เงินทดแทน 
พฒันาฝีมือแรงงาน 

บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานไวต้ลอด
ระยะเวลาการเป็นลูกจา้ง เมื่อพน้
สภาพการเป็นลูกจ้างแล้ว บริษัท
จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็น
เวลา 10 ปี เพื่อรองรบัการสืบค้น
ข้อมูลการฟ้องรอ้งทางกฎหมาย 
ตามม าต รา  193/30 ป ระม วล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

เลขที่บตัรประชาชน 
เพศ 
ต าแหน่งงาน 
ชื่อหน่วยงาน 
เลขประกันสังคม, เลขที่หนังสือ
เดิ น ท าง  (ส าห รับ พ นั ก งาน
ต่ า งช า ติ ), เล ข ใบ อนุ ญ าต
ท างาน  (Work Permit), วัน ที่
อ อกหนั งสื อ เดิ นท าง , วัน ที่
หมดอายุของหนังสือเดินทาง, 
สถานที่ออกหนงัสือเดินทาง 

• เพื่อรายงานทะเบียนลกูจา้ง 
• เพื่ อ ป ฏิ บั ติ ต าม กฎ ห ม าย
ประกันสั งคม  เงินทดแทน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน (เฉพาะ
ต่างดา้ว) 

วนัเกิด • เพื่อรายงานทะเบียนลกูจา้ง 
• เพื่ อ ป ฏิ บั ติ ต าม กฎ หม าย
ประกนัสงัคม เงินทดแทน 

อาย ุ
ที่อยู่ตามบตัรประชาชน 
ที่อยู่ปัจจบุนั 
วนัที่เริ่มงาน 
ประเภทพนกังาน 
ค่าจา้ง และรายไดอ่ื้นๆ 

 
1
 มาตราที่อา้งถึงในเอกสารนี ้หมายถึงมาตราในพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 เวน้แต่ระบชุดัเจนไวเ้ป็นอย่าง

อื่น 



 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
วนัที่ลาออก 
รหสัพนกังาน • เพื่อรายงานทะเบียนลกูจา้ง บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานไวต้ลอด
ระยะเวลาการเป็นลูกจา้ง เมื่อพน้
สภาพการเป็นลูกจา้งแล้ว บริษัท
จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็น
เวลา 10 ปี เพื่อรองรบัการสืบค้น
ข้อมูลการฟ้องรอ้งทางกฎหมาย 
ตามม าต รา  193/30 ป ระม วล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

สญัชาต ิ
ส าเนาบตัรประจ าตวัคนพิการ • เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลตามมาตรา 68 และ
ม า ต รา  69 แ ห่ ง ป ร ะ ม ว ล
รษัฎากร (ภ.ง.ด.50) 

• เพื่ อขอรับ เบี ้ยยั งชีพตามที่
กฎหมายก าหนด 

• บนัทกึคนพิการ 
• แจง้กองทนุทพุลภาพ 
• แจง้ขอ้มูลการจ้างงานผูพ้ิการ
ต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพชีวิตคนพิการ 

หมายเลขคดี, จ านวนเงินที่ถูก
อายดั 

• เพื่ อน าส่งกรมบังคับคดีหรือ
หน่ วยงาน  เพื่ อปฏิ บั ติ ตาม
กฎหมาย 

IP Address, Cookies, Voice 
Record, Log File จากการใช้
งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร,์ IP 
Phone ของบรษิัท 

• เพื่ อ ใช้ในการระบุ  footprint 
ทางอิเล็กทรอนิคส ์ซึ่งอาจมีผล
ส าหรบัสืบคน้ทางกฎหมาย 



 

 

2. ฐานสัญญา มาตรา 24 (3) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็น
คู่สญัญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคใ์นการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
ค าน าหนา้ชื่อ, ชื่อ-สกลุ • เพื่อใชร้ะบตุวัตนพนกังาน 

• เพื่ อยืนยันตัวตนและจัดท า
สญัญา/ขอ้ตกลงใดๆ กบัลกูคา้/
คู่คา้ของบริษัท (ในฐานะที่เป็น
ผูแ้ทน/ตวัแทนของบรษิัท) 

บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานไวต้ลอด
ระยะเวลาการเป็นลูกจา้ง เมื่อพน้
สภาพการเป็นลูกจา้งแล้ว บริษัท
จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็น
เวลา 10 ปี เพื่อรองรบัการสืบค้น
ข้อมูลการฟ้องรอ้งทางกฎหมาย 
ตาม ม าต รา  193/30 ป ระม วล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 

ชื่อเลน่ • เพื่อใชร้ะบตุวัตน 
รหสัพนกังาน • เพื่อใชร้ะบตุวัตน 
รูปถ่าย • เพื่อใช้เปรียบเทียบและยืนยัน

ตวัตนแต่ละคน 
• เพื่ อ จั ด ท า บั ต รป ระ จ า ตั ว
พนกังาน 

บตัรประจ าตวัประชาชน • เพื่อใชต้รวจสอบและยืนยนัการ
มีสญัชาติไทย 

• เพื่อออกใบก ากับภาษี ในการ
ซือ้ทรพัยส์ินของบรษิัท 

บตัรประกนัสงัคม • เพื่ อใช้ตรวจสอบและยืนยัน
ตวัตนส าหรบัคนต่างดา้ว 

หนงัสือเดินทาง • เพื่ อใช้ตรวจสอบและยืนยัน
ตวัตนส าหรบัชาวต่างชาติ 

ทะเบียนบา้น • เพื่อใชต้รวจสอบภูมิล  าเนาตาม
ทะเบียนราษฎร ์

ที่อยู่ปัจจบุนั • เพื่อใชใ้นการติดต่อสื่อสารและ
สง่ขอ้มลูการท างาน 

เบอรโ์ทรศพัท ์ • เพื่ อ ค ว า ม ร ว ด เร็ ว ใน ก า ร
ติดต่อสือ่สาร 

อีเมลบรษิัท • เพื่ อ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร
ติดต่อสื่อสารและส่งขอ้มูลการ
ท างาน 



 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคใ์นการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
อีเมลสว่นตวั • เพื่ อ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ส า ร อ ง

ติดต่อสื่อสาร 
ประวติัการศกึษา  • เพื่อใชพ้ิจารณาความเหมาะสม

ของต าแหน่งงาน 
บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานไวต้ลอด
ระยะเวลาการเป็นลูกจา้ง เมื่อพน้
สภาพการเป็นลูกจา้งแล้ว บริษัท
จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็น
เวลา 10 ปี เพื่อรองรบัการสืบค้น
ข้อมูลการฟ้องรอ้งทางกฎหมาย 
ตาม ม าต รา  193/30 ป ระม วล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 

ป ระวั ติ ก า รท า ง าน ใน อ ดี ต 
รวมถึงหนงัสือรบัรองการท างาน 
เงินเดือนและรายไดอ่ื้นๆ เหตผุล
ที่ลาออก 

• เพื่อใช้พิจารณาประสบการณ์
ท างาน จ้างงาน การโยกย้าย 
เปลี่ ยนต าแหน่งหน้าที่  หรือ
เลื่อนต าแหน่ง 

ประวติัการฝึกอบรม, ความสามารถ
ทางด้านภาษาและทักษะ รวมถึง
ประกาศนียบตัร ใบอนญุาต 

• เพื่ อ ใ ช้ พิ จ า รณ า ค ว า ม รู ้
ความสามารถ ในการจ้างงาน
โยกยา้ย เปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ 
หรือเลื่อนต าแหน่ง 

• เพื่อใชใ้นการพฒันาบคุลากร 
ประวัติการท างานในบริษัท เช่น 
บ ริ ษั ท สั ง กั ด ปั จ จุ บั น , ชื่ อ
หน่วยงานที่สังกัด, วันเริ่มงาน, 
วันครบทดลองงาน , ต าแหน่ง
งาน, วนัที่โอนยา้ย 

• เพื่ อ ใ ช้ พิ จ า รณ า ค ว า ม รู ้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  แ ล ะ
ประสบการณ์ท างาน ในการ
โยกยา้ย เปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ 
หรือเลื่อนต าแหน่ง 

• เพื่อใชใ้นการพฒันาบคุลากร 
อัตราค่าจ้าง /เงิน เดือน  และ
ค่าตอบแทนเป็นเงินอื่นๆ 

• เพื่อพิจารณาการจา้งงาน  
• เพื่ อบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชนพ์นกังาน 

ขอ้มลูบญัชีเงินเดือน • เ พื่ อ โ อ น เ งิ น  บ ริ ห า ร
ค่าตอบแทน  หรือ เงิน เดือน
ค่าจา้งใหพ้นกังาน 

ข้อมูลและเอกสารในการเบิก
สวัส ดิการ และข้อมูลการใช้
สวสัดิการต่างๆ 

• เพื่ อบ ริห า รสวัส ดิ ก ารแล ะ
ผลประโยชนข์องพนกังาน 

วนัเกิด, อาย,ุ เพศ • เพื่อประกอบการท าประกนัชีวิต
แล ะป ระกั น สุ ข ภ าพ ให้ แ ก่
พนกังาน 



 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคใ์นการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
เพศ • เพื่อใชใ้นการจดัสรรสิทธิการลา

ของพนกังาน 
ส าเนาทะเบียนสมรส (แสดง 
ขอ้มลูคู่สมรส), ส าเนาทะเบียน 
บา้น (แสดงขอ้มลูบิดา/มารดา/ 
บตุร), ส าเนาสติูบตัร (แสดง 
ขอ้มลูบตุร), ส าเนาทะเบียน 
รบัรองบตุร, ใบรบัรองแพทย,์ 
ขอ้มลูในการเบิกสวสัดิการ และ 
ขอ้มลูการใชส้วสัดิการต่างๆ 

• เพื่ อ บ ริห า รสวัส ดิ ก ารแล ะ
ผลประโยชน์ส าหรับญาติของ
พนกังาน 

บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานไวต้ลอด
ระยะเวลาการเป็นลูกจา้ง เมื่อพน้
สภาพการเป็นลูกจา้งแล้ว บริษัท
จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็น
เวลา 10 ปี เพื่อรองรบัการสืบค้น
ข้อมูลการฟ้องรอ้งทางกฎหมาย 
ตาม ม าต รา  193/30 ป ระม วล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 

ผลการปฏิบติังาน รวมถึงผลการ
ประเมิน, Feedback, 
Comments 

• เพื่อบรหิารค่าตอบแทน เช่น ขึน้
เงิ น เดื อน  จ่ า ย โบ นั ส  ป รับ
เงินเดือน 

• เพื่อบริหารผลการปฏิบัติงาน 
พฒันาผลการปฏิบติังาน จดัท า
แผนการสืบทอดต าแหน่งงาน 

• เพื่อพิจารณาในการโยกย้าย 
เปลี่ ยนต าแหน่งหน้าที่  หรือ
เลื่อนต าแหน่ง 

วนัที่ลาออก • เพื่อด าเนินการสิน้สุดการจา้ง: 
ด าเนินการเมื่อพนกังานพน้จาก
สภาพการเป็นพนกังาน 

• เพื่ อจัดท าแผนการสืบทอด
ต าแหน่งงาน 

• เพื่ อบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์พนักงาน รวมถึง
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

วนัที่ครบเกษียณ • เพื่ อจัดท าแผนการสืบทอด
ต าแหน่งงาน 

• เพื่ อบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์พนักงาน รวมถึง



 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคใ์นการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

วงเงินประกันสุขภาพ, วงเงิน
สวัส ดิการ , อัต รา เงิน สะสม
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ, วงเงิน
ประกนัชีวิต 

• เพื่อบนัทึกและแสดงขอ้มลูสิทธิ
ป ระ โย ช น์  ณ  ปั จ จุ บั น  ใน 
application Freewill Prompt 

บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานไวต้ลอด
ระยะเวลาการเป็นลูกจา้ง เมื่อพน้
สภาพการเป็นลูกจา้งแล้ว บริษัท
จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็น
เวลา 10 ปี เพื่อรองรบัการสืบค้น
ข้อมูลการฟ้องรอ้งทางกฎหมาย 
ตาม ม าต รา  193/30 ป ระม วล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 

สถานที่ต่างๆ ที่เดินทางไป เพื่อ
ก า รท า ง าน  (GPS Location/ 
Location) 

• เพื่อใชใ้นการอนมุติัค่าเดินทาง 
• เพื่ อ ใช้ ใน ก ารระบุ ส ถ าน ที่
ท างานที่ในและนอกสถานที่ 

ร หั ส ผู้ ใ ช้ ร ะ บ บ  Freewill 
Prompt, รหัสพนักงาน, เวลา
เขา้-ออกงาน 

• เพื่อใชก้ารเขา้-ออกส านกังาน 
• เพื่อใชก้ารบรหิารการจ่ายเงิน 

ชื่อ-สกลุ บิดา-มารดา • เพื่ อ ติด ต่อ เมื่ อมี เหตุการณ์
ฉกุเฉิน 

• เพื่อใชใ้นการลดหย่อนภาษี 
ชื่อ-สกลุของคู่สมรส • เพื่ อ ติด ต่อ เมื่ อมี เหตุการณ์

ฉกุเฉิน 
ชื่อ-สกลุ และอายบุตุร • เพื่อใชใ้นการยื่นลดหย่อนภาษี 
ชื่อ-สกุล อายุ และที่อยู่ของผูร้บั
สิทธิประโยชน ์

• เพื่อติดต่อเพื่อรบัผลประโยชน์
ตามหลกัเกณฑข์องประกนัเมื่อ
พนกังานเสียชีวิต 

ชื่อ-สกลุผูท้ี่จะอา้งถึง (Reference) • เพื่ออา้งอิงในการจา้งงาน 
ชื่อ-สกลุผูติ้ดต่อกรณีฉกุเฉิน • เพื่อติดต่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินกับ

พนกังาน 
ส าเนาใบอนุญาตขบัรถ/ใบคู่มือ
จดทะเบียน 

• เพื่อประกอบการพิจารณาให้
ขบัรถยนตข์องบรษิัท 

ขอ้มูลและเอกสารเบิกจ่ายตาม
จรงิ 

• เพื่ อ เบิ ก ค่าใช้จ่ ายจากการ
ท างานตามระเบียบของบรษิัท 

ทะเบยีนรถยนต/์รถจกัรยานยนต ์ • ท า บั ต ร จ อ ด ร ถ ย น ต์ /
รถจกัรยานยนต ์



 

 

3. ฐานประโยชน์อันชอบธรรม มาตรา 24 (5) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของผู้
ควบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลหรือของบคุคลหรือนิติบคุคลอื่นที่ไม่ใช่ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล เวน้แต่ประโยชน์
ดงักลา่วมีความส าคญันอ้ยกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคใ์นการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
ภาพและภาพเคลื่อนไหวจาก
ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด  (CCTV) ใ น
บริเวณส่วนกลางและบริเวณ
ท างาน 

• เพื่อการดูแลความปลอดภัย
ของพนกังานและทรพัยส์ินของ
พนกังานและบรษิัท 

บริษัท จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไว้
เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

 
ขอ้ยกเวน้ใน มาตรา 26 (5)  
(ก) เวชศาสตรป์้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร ์การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจ้าง  การ

วินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรกัษาทางการแพทย์ การ
จดัการดา้นสุขภาพ หรือระบบและการใหบ้ริการดา้นสงัคมสงเคราะห์ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้อยู่ในความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผูม้ี
หนา้ที่รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ไวเ้ป็นความลบัตามกฎหมาย ตอ้งเป็นการปฏิบติัตามสญัญาระหว่าง
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลกบัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย ์

(ค) การคุ้มครองแรงงาน  การประกันสังคม  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สวัสดิการเก่ียวกับการ
รกัษาพยาบาล ของผูม้ีสิทธิตามกฎหมาย การคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ หรือการคุม้ครองทางสงัคม 
ซึ่งการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบติัตามสิทธิหรือหนา้ที่ของผูค้วบคมุขอ้มลู
ส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้น
พืน้ฐานและประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคใ์นการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลประวัติสุขภาพ 
- ขอ้มูลผลตรวจสุขภาพก่อนเริ่ม
งาน 
- ขอ้มลูผลตรวจสขุภาพประจ าปี 
- ใบรบัรองแพทย ์
- ข้อมูลสุขภาพอ่ืนๆ เช่น อายุ, 
น า้หนัก, ส่วนสูง, กรุ๊ปเลือด, โรค
ประจ าตวั, ประวัติการแพย้าหรือ
แพอ้าหาร 

• เพื่อการประเมินความสามารถ
ในการท างาน 

• เพื่ อการจัดการด้านสุขภาพ 
รวมถึงประกนัสขุภาพ  

บ ริษั ท  จ ะ เก็ บ ข้อ มู ล ส่ วน บุ ค ค ล
ตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลของพนักงานไวต้ลอดระยะเวลา
การเป็นลูกจา้ง เมื่อพน้สภาพการเป็น
ลูกจ้างแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วน
บคุคลไวเ้ป็นเวลา 10 ปี เพื่อรองรบัการ
สืบคน้ขอ้มูลการฟ้องรอ้งทางกฎหมาย 
ตามมาตรา 193/30 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์



 

 

4. ฐานความยินยอม มาตรา 19 ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่
บทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินีห้รือกฎหมายอ่ืนบญัญัติใหก้ระท าได ้
การขอความยินยอมตอ้งท าโดยชดัแจง้ เป็นหนงัสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์เวน้แต่โดยสภาพ
ไม่อาจขอความยินยอมดว้ยวิธีการดงักลา่วได ้

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถปุระสงคใ์นการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลชีวภาพ 
ภาพจ าลองใบหน้า, ขอ้มูลจ าลอง
ลายนิว้มือ 

• เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เขา้-ออกส านกังาน 

บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานไวต้ลอด
ระยะเวลาการเป็นลกูจา้ง เมื่อพน้
สภาพการเป็นลกูจา้งแลว้ บริษัท
จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็น
เวลา 10 ปี เพื่อรองรบัการสืบคน้
ขอ้มูลการฟ้องรอ้งทางกฎหมาย 
ตามมาตรา  193/30 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

ข้อมูลประวัติสุขภาพ 
ข้อมูลผลการวิ เคราะห์สุขภาพ
พนกังานประจ าปี 

• เพื่ อบันทึกข้อมูลสุขภาพใน 
application Freewill Prompt 

ประวติัอาชญากรรม • เพื่ อตรวจสอบคุณสมบัติใน
การท างาน พิจารณาความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน และ
เพื่ อประโยชน์ในการท างาน
รว่มกนั 

ชื่ อ -สกุล , อี เมล , รูปถ่าย , เบอร์
โทรศพัท ์

• เพื่ อ ใ ช้ ส ร้ า ง บั ญ ชี  CPG 
Connect ซึ่งเป็นช่องทางการ
สื่อสารในบรษิัท  

ข้อมูลใน application จะถูกลบ
ทั น ที เมื่ อ พ้ น ส ภ าพ ก าร เป็ น
พนกังานของบรษิัท 

ชื่อ-สกุล, อีเมล, รูปถ่าย, น า้หนัก, 
สว่นสงู 

• เพื่ อ เข้า ร่ วม โค รงการดู แ ล
สุขภาพของเครือฯ CP Goody 
Application  

ข้อมูลใน application จะถูกลบ
ทันที เมื่ อบัญชีถูกลบออกจาก 
application 

รหัสพนักงาน , ชื่อ-สกุล , อี เมล , 
เบอรโ์ทรศพัท ์

• เพื่อใหพ้นักงานในบริษัทไดร้บั
สิทธิประโยชน์จากกิจกรรม
แจกอั่งเปา 

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงาน เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อครบ
ระยะ เวล าที่ ก าห น ด  ข้อ มู ล
ทั้งหมดจะเข้าสู่ กระบวนการ
ท าลายขอ้มลูของบรษิัทต่อไป 

รหัสพนักงาน , ชื่อ-สกุล , อี เมล , 
เบอรโ์ทรศัพท์, วันเกิด, ต าแหน่ง, 
เลขที่บตัรประชาชน 

• เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
ตลาดของ True (ปลกูรกั)  

ชื่อ-สกุล, เบอรโ์ทรศพัท,์ เลขที่บตัร
ประชาชน, รหสัพนกังาน 

• เพื่ อรับคูปองอิเล็กทรอนิกส ์
ส าหรับช่วยเหลือพนักงานใน
สถานการณ ์Covid-19 



 

 

 
5. ฐานประโยชนส์ าคัญต่อชีวิต มาตรา 24 (2) เพื่อปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสขุภาพ

ของบคุคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถปุระสงคใ์นการเก็บ ใช้ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
วนัที่ เวลา  • เพื่ อ ใช้ในกรณี ที่ ต้ องมี การ

สอบสวนโรค ติดตามผูม้ีความ
เสี่ยง 

บรษิัท จะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลไว้
เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

สถานที่ 
(GPS Location/ Location) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ข 
 

กลุ่มบริษัทในเครือ รายช่ือบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ได้ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

บริษัทฟรีวิลลท์ีอ่ยู่ในต่างประเทศ - Freewill Solutions Vietnam Company Limited 

- Freewill Solutions Myanmar Company Limited 

เครือเจริญโภคภัณฑ ์(CP Group) บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั Charoen Pokphand Group Co., Ltd. 

บริษัท พฒันาผูน้  าเครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั Leadership Development Charoen Pokphand Group Co., Ltd. 

บริษัท ซีพี บีแอนดเ์อฟ (ไทยแลนด)์ จ ากดั CP B&F (Thailand) Co., Ltd. 

เจียไต๋ (Chia Tai) บริษัท เจียไต๋ จ ากดั Chia Tai Co., Ltd. 

บริษัท อาคเนยเ์กษตรกรรม จ ากดั South-East Agricultural Co., Ltd. 

บริษัท ชนมเ์จริญฟารม์ จ ากดั Choncharoen Farm Co., Ltd. 

บริษัท เจียไต๋เมล็ดพนัธุ ์จ ากดั Chia Tai Seeds Co., Ltd. 

บริษัท ซีทีที เมล็ดพนัธุ ์จ ากดั CTT Seed Co., Ltd. 

บริษัท เจียไต๋เทคโนโลยีการเพาะปลกู จ ากดั Chia Tai Cultivation Technology Co., Ltd. 

บริษัท เจียไต๋โปรดิว๊ช ์จ ากดั Chia Tai Produce Co., Ltd. 

บริษัท ซีที เฟรช จ ากดั CT Fresh Co., Ltd. 

บริษัท คีย ์อินโนเวชั่น จ ากดั Key Innovation Co., Ltd. 

บริษัท เฟรสโค่ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั Fresco International Co., Ltd. 

บริษัท พริกสยาม จ ากดั Siam Chili Co., Ltd. 

เจริญโภคภัณฑอ์าหาร (CPF) บริษัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) Charoen Pokphand Food Public Co., Ltd. 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) CPF (Thailand) Public Co., Ltd. 

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง้ จ ากดั CPF Trading Co., Ltd. 

ซีพี ออลล ์(CP ALL) บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) CP ALL Public Co., Ltd. 

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค ์จ ากดั CP Retailink Co., Ltd. 

บริษัท ซีพีแรม จ ากดั CP RAM Co., Ltd. 

สยามแม็คโคร (Siam Makro) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) Siam Makro Public Co., Ltd. 
 

บริษัท สยามฟดู ซอรว์ิส จ ากดั  - 
 

 - Indoguna (Singapore) Pte Ltd. 
 

 - Indoguna Lordly Company Limited 
 

 - Just Meat Company Limited 
 

 - Indoguna Dubai LLC 
 

 - Maxzi The Good Food Restaurant & Café LLC 
 

 - Indoguna (Cambodia) Company Limited 
 

 - Indoguna Vina Food Service Company Limited 



 

 

กลุ่มบริษัทในเครือ รายช่ือบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ได้ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
 

 - บริษัท โปรมารท์ จ ากดั 

สยามแม็คโคร (Siam Makro)  - บริษัท แม็คโคร อารโ์อเอช จ ากดั 
 

 - ARO Company Limited 
 

 - ARO Commercial Company Limited 

 - Makro (Guangzhou) Food Company Limited 

 - Makro (Cambodia) Company Limited 

 - CP Wholesale India Private Limited 

ทรู (TRUE) บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) True Corporation Public Co., Ltd. 

แอสเซนด ์กรุ๊ป (Ascend) บริษัท แอสเซนด ์กรุ๊ป จ ากดั Ascend Group Co., Ltd. 

พืชครบวงจร (CP Crop) บริษัท เจริญโภคภณัฑเ์มล็ดพนัธุ ์จ ากดั Charoen Pokphand Seeds Co., Ltd. 

บริษัท เจริญโภคภณัฑก์ารเกษตร จ ากดั Charoen Pokphand Agiculture Co., Ltd. 

บริษัท เจริญโภคภณัฑว์ิศวกรรม จ ากดั Charoen Pokphand Engineering Co., Ltd. 

บริษัท ผกัและผลไมส้ากล จ ากดั Inter Fruits & Vegetable Co., Ltd. 

การค้าระหว่างประเทศ และพืชครบวงจร 
(ข้าวโพด) 
(CPTG&CROP (Maize)) 

บริษัท ซี.พี. อินเตอรเ์ทรด จ ากดั C.P. Intertrade Co., Ltd. 

บริษัท ขา้ว ซี.พี. จ ากดั Khao C.P. Co.,Ltd. 

เจริญโภคภัณฑโ์ปรดิ๊วส (CPP) บริษัท เจริญโภคภณัฑโ์ปรดิว๊ส จ ากดั Charoen Pokphand Produce Co., Ltd. 

การค้าวัตถุดิบอาหารสัตว ์(FIT) บริษัท กรุงเทพโปรดิว๊ส จ ากดั (มหาชน) Bangkok Produce Merchandising Public Co., Ltd. 

อาหารสัตวเ์ลีย้ง (PCG) บริษัท เพอรเ์ฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั Perfect Companion Group Co., Ltd. 

บรรจุภัณฑ ์(Packaging Business Group) บริษัท ซีพีพีซี จ ากดั (มหาชน) CPPC Public Co., Ltd. 

บริษัท ซี.พี. สหอตุสาหกรรม จ ากดั C.P. Poly-Industry Co., Ltd. 

บริษัท ซี.พี. อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์จ ากดั C.P. Packaging Industry Co., Ltd. 

บริษัท แอดวานซ ์ไพพ ์จ ากดั Advanced Pipe Co., Ltd. 

อสังหาริมทรัพย ์(CP Land) บริษัท ซี.พี. แลนด ์จ ากดั (มหาชน) C.P. Land Public Co., Ltd. 

สยามแลนดฟ์ลายอิง้ (Siam Land Flying) บริษัท สยามแลนด ์ฟลายอิง้ จ ากดั Siam Land Flying Co., Ltd. 

 



 

 

 
รายช่ือบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ได้ 

ช่ือบริษัท วัตถุประสงคใ์นการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เพ่ือจดัท าประกนัสขุภาพแบบกลุ่ม 

บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือจดัท าประกนัชีวิตแบบกลุ่ม 

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 เพ่ือจดัท าโปรแกรมตรวจสขุภาพประจ าปี 

บริษัท ชบับส์ามคัคปีระกนัภยั จ ากดั เพ่ือจดัท าประกนัการเดินทางส าหรบัพนกังานที่เดินทางไปตา่งประเทศ 

บริษัท เฟดเดอรลั เทรเวล อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เพ่ือด าเนินการจองตั๋วเครื่องบิน 

บริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั เพ่ือจดัท าบตัรน า้มนั 

นิติบคุคลอาคารชดุลมุพินีทาวเวอร ์ เพ่ือจดัท าบตัรลิฟท ์และบตัรจอดรถยนต/์รถจกัรยานยนต ์

สมาคมฮงสนุ เพ่ือประสานงานใหพ้นกังานจอดรถยนต/์รถจกัรยานยนต ์

การเคหะแห่งชาติ (โครงการบา้นพระราม 4 พลสั) เพ่ือประสานงานใหพ้นกังานจอดรถยนต/์รถจกัรยานยนต ์

บริษัท นีโอ ดิจิตอล จ ากดั เพ่ือจดัท านามบตัร 

บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เพ่ือจดัท าประกนัรถยนต ์

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือด าเนินการโอนเงินเดือนเขา้บญัชีพนกังาน 

บริษัท ทรพัยศ์รีไทย จ ากดั เพ่ือจดัเก็บเอกสารเขา้คลงั 

 

 


