
ประกาศความเป�นส�วนตัวสําหรับพนักงาน นักศึกษาฝ�กงาน และที่ปรึกษา (Privacy Notice) 
บริษัท คอนซัลแทนท0 ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

 
บริษัท คอนซัลแทนท0 ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทฯ)  ตระหนักและเคารพสิทธิความเป�นส�วนตัวของ

พนักงาน นักศึกษาฝ�กงาน และท่ีปรึกษา (เจ7าของข7อมูล) ทุกคน ขอให�เจ�าของข�อมูลม่ันใจได�ว�าจะได�รับความ
คุ�มครองสิทธิครบถ�วนตาม พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงมีประกาศความเป�นส�วนตัว 
(Privacy Notice) ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือแจ�งให�ทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องกับการเก็บรวบรวม ใช7 หรือเป>ดเผย
ข7อมูลส�วนบุคคล (รวมเรียกว�าประมวลผล) ตลอดถึงการลบ และทําลายข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล 
ท้ังช�องทางออนไลนA และช�องทางอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดดังนี้  
1. วัตถุประสงค0การประมวลผลข7อมูลส�วนบุคคล  

1.1 เพ่ือใช7ในการดําเนินการตามคําขอของเจ7าของข7อมูลก�อนเข7าทําสัญญาหรือเพ่ือปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึง
เจ�าของข�อมูลเป�นคู�สัญญากับบริษัทฯ เช�น จัดทําสัญญาจ�างงาน ข�อตกลงการปฏิบัติตามสัญญาจ�างงาน 
การปฏิบัติตามข�อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ จรรยาบรรณ การมอบหมายให�
ปฏิบัติงาน การโยกย�าย การส�งไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี การฝKกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การพิจารณาตําแหน�งงานและค�าตอบแทน การบริหาร การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของ
เจ�าของข�อมูล  

1.2 เพ่ือให7สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช�น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั่ง
ของผู� ท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช�น กฎหมายคุ�มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธA กฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน กฎหมายควบคุม
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล�อม กฎหมายควบคุมโรคติดต�อ  

1.3 เพ่ือประโยชน0โดยชอบด7วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอ่ืน เช�น การส�งประวัติเจ�าของข�อมูล
แนบใบเสนองาน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยA การศึกษาวิเคราะหAและจัดสรรกําลังคน การส�งเสริม
พัฒนาความรู�ความสามารถ การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการด�านการประกันภัย และ
สวัสดิการอ่ืน ๆ เช�น สถานพยาบาล โรงอาหาร ศูนยAกีฬา สถานท่ีออกกําลังกาย การดําเนินการเรื่อง
กิจกรรม การบริหารด�านการเงินและงบประมาณ การติดต�อภายใน การติดต�อกับบุคคลภายนอก การ
ดําเนินการต�างๆ ทางทะเบียน การมอบอํานาจ การจัดทําหนังสือรับรอง การจัดทําเอกสารเผยแพร�แก�
สาธารณะ การจัดทํารายงาน การส�งข�อมูลให�หน�วยงานราชการ/หน�วยงานกํากับดูแล การยืนยันตัวตน
และตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลท่ีได�รับจากเจ�าของข�อมูล การวิเคราะหAและจัดทําฐานข�อมูล 
เก่ียวกับประวัติการทํางาน การติดต�อ-ส�งข�าวสารและประชาสัมพันธA การปรับปรุงสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน การจัดให�มีสิ่งอํานวยความสะดวก การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร�างบัญชี
ผู�ใช�งาน การระบุตัวตนเพ่ือเข�าใช�ระบบงาน และการเข�าถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย 
การปTองกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม การตรวจสอบและจัดการเก่ียวกับข�อร�องเรียนและการทุจริต คดี
หรือข�อพิพาทต�าง ๆ การดูแลข�อมูลส�วนบุคคลหลังพ�นสภาพการเป�นพนักงาน 



1.4 เพ่ือปGองกันและระงับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพของเจ�าของข�อมูลหรือบุคคลอ่ืน เช�น การ 
ติดต�อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและปTองกันโรคติดต�อ  

1.5 เพ่ือการปฏิบัติหน7าท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน0สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ใช�อํานาจรัฐท่ีได�มอบให� เช�น การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility)  

1.6 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคAตามความยินยอมท่ีเจ�าของข�อมูลได�ให�ไว�ในแต�ละคราว  
 

2. ข7อมูลส�วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม  
2.1 ข�อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการสรรหาพนักงาน เช�น Resume Curriculum Vitae (CV) 

จดหมายสมัครงาน ใบสมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน  
2.2 ข�อมูลในการติดต�อกับเจ�าของข�อมูล เช�น ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู� หมายเลขโทรศัพทA อีเมล ข�อมูลโซเชียลมีเดีย  
2.3 ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตัวของเจ�าของข�อมูล เช�น วันเดือนปbเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส ความสนใจ 

ความคิดเห็น  
2.4 ข�อมูลเก่ียวกับสมาชิกครอบครัว หรือผู�อยู�ในความดูแลของเจ�าของข�อมูลท่ีมีสิทธิได�รับสวัสดิการตาม

ข�อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ เช�น ข�อมูลเก่ียวกับคู�สมรส ข�อมูลเก่ียวกับบุตร 
ข�อมูลเก่ียวกับบิดา มารดา ผู�รับผลประโยชนA ท้ังนี้บริษัทฯ แจ�งประกาศความเป�นส�วนตัวนี้ให�เจ�าของ
ข�อมูลทราบ ก�อนการให�ข�อมูลกับบริษัทฯ 

2.5 รูปถ�ายและภาพเคลื่อนไหว  
2.6 ข�อมูลเก่ียวกับการศึกษา ความสามารถ การพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของเจ�าของข�อมูล เช�น 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝKกอบรม ผลการศึกษา 
ผลการทดสอบ สิทธิในการทํางานอย�างถูกต�องตามกฎหมาย คุณสมบัติด�านวิชาชีพ ความสามารถทางด�าน
ภาษา และความสามารถอ่ืน ๆ ข�อมูลจากการอ�างอิงท่ีเจ�าของข�อมูลได�ให�แก�บริษัทฯ   

2.7 ข�อมูลเก่ียวกับประสบการณAทํางานและข�อมูลเก่ียวกับการจ�างงานในอดีต เช�น ตําแหน�งงาน รายละเอียด
ของนายจ�าง เงินเดือนและค�าตอบแทน สวัสดิการท่ีได�รับ  

2.8 ข�อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่ีสามารถปฏิบัติงานได�  
2.9 ข�อมูลเก่ียวกับภาระทางทหาร  
2.10 ข�อมูลเก่ียวกับลักษณะของเจ�าของข�อมูล เช�น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป�น

ผู�นํา ความสามารถในการทํางานร�วมกับผู�อ่ืน ความฉลาดทางอารมณA ความผูกพันต�อองคAกร ซ่ึงอาจได�มา
จากการสังเกตและวิเคราะหAของบริษัทฯ ในระหว�างการปฏิบัติงานหรือเข�าร�วมกิจกรรมกับบริษัทฯ 

2.11 ข�อมูลท่ีจําเป�นสําหรับการรายงานหน�วยงานท่ีกํากับดูแล เช�น กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม 
กรมสรรพากร เป�นต�น 

2.12 ข�อมูลทางการเงิน เช�น ข�อมูลค�าจ�าง เงินเดือน รายได� ภาษี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การ
กู�ยืมเงิน รายการยกเว�นหรือหักลดหย�อนทางภาษี การถือหลักทรัพยAของบริษัทฯ ชื่อบริษัทหลักทรัพยA  

2.13 ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการประกันสังคม การคุ�มครองแรงงาน สิทธิประโยชนA สวัสดิการ และผลประโยชนAท่ี 
เจ�าของข�อมูลได�รับหรือมีสิทธิท่ีจะได�รับตามข�อบังคับและระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ  



2.14 บันทึกการเข�าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การทํางานล�วงเวลา การขาดและลางาน  
2.15 ข�อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตําแหน�งงาน การเข�าประชุม การให�ความเห็น ในการท่ีเป�นกรรมการบริษัทฯ 

จะมีการเพ่ิมเติมข�อมูล ประวัติกรรม ทะเบียนกรรมการ  
2.16 ข�อมูลการใช�งานและการเข�าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอรA ระบบงาน เว็บไซตA แอปพลิเคชัน ระบบ

โครงข�าย อุปกรณAอิเล็กทรอนิกสA ระบบอีเมล เพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  

2.17 ข�อมูลท่ีรวบรวมจากการมีส�วนร�วมกับบริษัทฯ เช�น การเข�าร�วมกิจกรรม การตอบแบบสํารวจ การตอบ
แบบประเมิน  

2.18 ข�อมูลท่ีเจ�าของข�อมูลเลือกจะแบ�งปhนและเปiดเผยผ�านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และเอกสารต�าง ๆ ของบริษัทฯ   

2.19 สําเนาเอกสารท่ีสามารถใช� เพ่ือระบุตัวตนของเจ�าของข�อมูล เช�น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือ
เดินทาง ทะเบียนบ�าน เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีออกให�โดยหน�วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎรA  

2.20 รายละเอียดของผู�ท่ีบริษัทฯ สามารถติดต�อได�ในกรณีฉุกเฉิน  
2.21 ข�อมูลเก่ียวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับข่ี ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะ และกรณีท่ีเจ�าของ

ข�อมูลขับข่ียานพาหนะท่ีบริษัทฯ จัดหาให� บริษัทฯ จะเก็บข�อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการขับข่ียานพาหนะ
ของเจ�าของข�อมูลด�วย  

2.22 ข�อมูลอ่ืนท่ีจําเป�นต�อการตรวจสอบความขัดแย�งทางผลประโยชนA เช�น ข�อมูลการถือหุ�นและความสัมพันธA 
กับคู�ค�า/ธุรกิจ  

2.23 ข�อมูลเก่ียวกับอุบัติเหตุ (ท้ังในกรณีท่ีเจ�าของข�อมูลประสบอุบัติเหตุในเวลางาน หรืออันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงาน)  

2.24 ข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเป�นต�อการปฏิบัติตามสัญญาจ�างแรงงาน การดูแลสิทธิประโยชนAสวัสดิการ การวิเคราะหA
และการบริหารงานของบริษัทฯ การดูแลข�อมูลหลังพ�นสภาพการเป�นพนักงาน และการปฏิบัติตาม
กฎหมายต�าง ๆ  

2.25 ข�อมูลท่ีเก่ียวกับการร�องเรียน การร�องทุกขA การสอบสวน การลงโทษทางวินัย ท้ังนี้หากเจ�าของข�อมูล
ปฏิเสธไม�ให�ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีต�องใช�เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือเพ่ือเข�าทําสัญญาแก�บริษัทฯ 
อาจทําให�การปฏิบัติงานตามสัญญาและสิทธิในการเข�าถึงสวัสดิการ หรือบริการท่ีบริษัทฯ จัดไว� ไม�
สามารถดําเนินการได�อย�างสมบูรณA  

2.26 เม่ือเจ�าของข�อมูลเข�าในบริเวณพ้ืนท่ีของบริษัทฯ มีการเก็บภาพจากกล�องโทรทัศนAวงจรปiด (“กล�อง 
CCTV”) ของบริษัทฯ ท้ังนี้ บริษัทฯ ไม�ได�เก็บข�อมูลเสียงผ�านทางกล�อง CCTV อย�างไรก็ดี บริษัทฯ จะติด
ปTายให�ทราบว�ามีการใช�กล�อง CCTV ในบริเวณพ้ืนท่ีของบริษัทฯ  

2.27 เม่ือเจ�าของข�อมูลใช�บริการ Wi-Fi ของบริษัทฯ เจ�าของข�อมูลต�องทําการลงทะเบียน โดยข�อมูลส�วนบุคคล
ท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมเพ่ือดําเนินการให�บริการ Wi-Fi แก�เจ�าของข�อมูล เช�น ชื่อ-นามสกุล เบอรAโทรศัพทA 
อีเมล IP.addressของอุปกรณAเชื่อมต�อ 

 



3. ข7อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อน 
3.1 บริษัทฯ อาจมีความจําเป�นต�องประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อน เพ่ือใช�งานตาม

วัตถุประสงคAท่ีบริษัทฯ แจ�งไว�ในนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้  
3.2 บริษัทฯ อาจต�องประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อน ในกรณีดังต�อไปนี้ 

• ข�อมูลสุขภาพ เช�น น้ําหนัก ส�วนสูง โรคประจําตัว ตาบอดสี ผลการตรวจร�างกาย ข�อมูลการแพ�อาหาร 
ข�อมูลการแพ�ยา หมู�โลหิต ใบรับรองแพทยA ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการจ�ายยา ใบเสร็จค�า
รักษาพยาบาล เพ่ือการคุ�มครองแรงงานและการจัดให�มีสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับ 
เจ�าของข�อมูล การประเมินความสามารถในการทํางานของเจ�าของข�อมูล รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ี เก่ียวข�องเพ่ือศึกษาวิเคราะหAข�อมูลสุขภาพของเจ�าของข�อมูล เพ่ือการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมอ่ืน ๆ  

• ข�อมูลชีวภาพ (biometric data) เช�น ข�อมูลจําลองลายนิ้วมือ ข�อมูลภาพจําลองใบหน�า เพ่ือใช�ในการ
ระบุ และยืนยันตัวตนของเจ�าของข�อมูล การปTองกันอาชญากรรม และการรักษาประโยชนAโดยชอบ
ด�วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอ่ืน  

• ข�อมูลเก่ียวกับประวัติอาชญากรรม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรักษาประโยชนA 
โดยชอบด�วยกฎหมายของบริษัทฯ  หรือของบุคคลอ่ืน  

• ความเชื่อในลัทธิศาสนา ปรัชญา เชื้อชาติ สัญชาติ ความพิการ ข�อมูลสหภาพแรงงาน ข�อมูลพันธุกรรม 
ข�อมูลชีวภาพ เพ่ือประกอบการจัดให�มีสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรม และสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับ
เจ�าของข�อมูล รวมถึงเพ่ือใช�ในการบริหารจัดการด�านการดูแลเจ�าของข�อมูลอย�างเท�าเทียมและเป�น
ธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน  

• ข�อมูลส�วนบุคคลชนิดพิเศษอ่ืน ๆ ตามวัตถุประสงคAอันชอบด�วยกฎหมาย เช�น เพ่ือปTองกันหรือระงับ 
อันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีท่ีเจ�าของข�อมูลไม�สามารถให�ความยินยอมได� 
เป�นข�อมูลท่ีเปiดเผยต�อสาธารณะด�วยความยินยอมโดยชัดแจ�งของเจ�าของข�อมูล เพ่ือใช�สิทธิเรียกร�อง
ตามกฎหมาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคAเก่ียวกับการคุ�มครองแรงงาน การประกันสังคม และสวัสดิการ
ของเจ�าของข�อมูล  

3.3 ในกรณีท่ีจําเป�นบริษัทฯ จะประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อน โดยได�รับความยินยอมจาก
เจ�าของข�อมูลโดยชัดแจ�ง หรือเพ่ือวัตถุประสงคAอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� ท้ังนี้บริษัทฯ จะใช�ความ
พยายามอย�างดีท่ีสุดในการจัดให�มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอเพ่ือปกปTองคุ�มครองข�อมูลส�วน
บุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อนของเจ�าของข�อมูล 

3.4 ข�อมูลเก่ียวกับประวัติอาชญากรรม ซ่ึงจะเก็บจากหลักฐานท่ีเจ�าของข�อมูลนํามาแสดง หรือเจ�าของข�อมูล
ยินยอมให�ตรวจสอบจากหน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะจัดให�มีมาตรการ
คุ�มครองข�อมูลดังกล�าว ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 



4. การใช7คุกก้ี/ บริษัทฯ ไม�มีการใช�คุกก้ีเพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคล แต�บริษัทฯ มีการใช� Firewall เพ่ือทํา
หน�าท่ีควบคุม ตรวจสอบข�อมูลท่ีผ�านเข�าออกระบบเครือข�าย เป�นการปTองกันว�าข�อมูลท่ีส�งผ�านมานั้นมีความ
ปลอดภัย และมีการเก็บข�อมูลการใช�งานคอมพิวเตอรA 

 
5. การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป�นไปได7จากการถอนความยินยอม  

5.1 ในกรณีท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมและประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอม เจ�าของข�อมูลมีสิทธิ
ท่ีจะถอนความยินยอมของเจ�าของข�อมูลท่ีให�ไว�กับบริษัทฯ ได�ตลอดเวลา  

5.2 หากเจ�าของข�อมูลถอนความยินยอมท่ีได�ให�ไว�กับบริษัทฯ หรือปฏิเสธไม�ให�ข�อมูลบางอย�าง อาจส�งผลให�
บริษัทฯ ไม�สามารถดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคAบางส�วนหรือท้ังหมดตามท่ีระบุไว�ในนโยบายความ
เป�นส�วนตัวนี้ได� เช�น ไม�ให�ข�อมูลชื่อบิดา มารดา ภรรยา บุตร ธิดา อาจทําให�เสียสิทธิสวัสดิการ หรือ
ทายาทผู�รับผลประโยชนAโดยชอบตามกฎหมาย เป�นต�น  

 
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข7อมูลส�วนบุคคล  

6.1 บริษัทฯ จะเก็บข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลในระยะเวลาท่ีจําเป�นเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคAตาม
ประเภทข�อมูลส�วนบุคคลแต�ละประเภท เว�นแต�กฎหมายจะอนุญาตให�มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน 
ในกรณีท่ีไม�สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลได�ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข�อมูลไว�
ตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายได� ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช�น อายุความตามกฎหมายท่ัวไป
สูงสุด 10 ปb)  

6.2 บริษัทฯ เก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลไว�ตลอดระยะเวลาท่ีเป�นพนักงาน นักศึกษาฝKกงาน 
และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาและตามระยะเวลาท่ีจําเป�น หลังจากสิ้นสุดการเป�น
พนักงานของบริษัทฯ แล�ว  

6.3 บริษัทฯ เก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของสมาชิกครอบครัว หรือผู�อยู�ในความดูแลของเจ�าของข�อมูล ของ
บริษัทฯ ไว�ตามระยะเวลาท่ีจําเป�นต�อการประมวลผลเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคAในนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งเพ่ือตอบสนองต�อสิทธิของเจ�าของข�อมูลในการได�รับสวัสดิการตามข�อบังคับและ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ 

6.4 กรณีท่ีบริษัทฯ ใช�ข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลโดยขอความยินยอม บริษัทฯ จะประมวลผลข�อมูล
ส�วนบุคคลดังกล�าวจนกว�าเจ�าของข�อมูลจะแจ�งขอยกเลิกความยินยอม และหากบริษัทฯ ดําเนินการตาม
คําขอเสร็จสิ้นแล�ว บริษัทฯ จะบันทึกเป�นประวัติว�าเจ�าของข�อมูลเคยขอยกเลิกความยินยอม เพ่ือให�บริษัทฯ 
สามารถตอบสนองต�อคําขอของเจ�าของข�อมูลในอนาคตได� 

6.5 บริษัทฯ จัดให�มีระบบการตรวจสอบเพ่ือดําเนินการลบ หรือทําลายข�อมูลส�วนบุคคลเม่ือพ�นกําหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือท่ีไม�เก่ียวข�อง หรือเกินความจําเป�นตามวัตถุประสงคAในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลส�วนบุคคลนั้น  

6.6 กรณีกล�อง CCTV บริษัทฯ จะเก็บข�อมูล  

• ในสถานการณAปกติ ข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลอาจถูกเก็บไว�นานถึง 45 วัน  



• ในกรณีจําเป�น เช�น กรณีท่ีจําเป�นต�องใช�เป�นหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดี 
หรือ กรณีท่ีเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลร�องขอข�อมูลส�วนบุคคลอาจถูกเก็บรักษาไว�เกินกว�า 45 วันและ
บริษัทฯ จะดําเนินการลบข�อมูลดังกล�าวอย�างปลอดภัยเม่ือเสร็จสิ้นวัตถุประสงคAนั้นๆ แล�ว  

 
7. การเป>ดเผยข7อมูลส�วนบุคคลให7บุคคลอ่ืน  

7.1 บริษัทฯ เปiดเผยและแบ�งปhนข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลกับบุคคลและนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคAการเก็บ รวบรวมและประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลตามท่ีระบุไว�ในนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้ 
เช�น แนบประวัติเจ�าของข�อมูลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข�าร�วมเสนองานกับหน�วยงานต�าง ๆ การเปiดเผยให�
ผู�ให�บริการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การจ�างงาน การรักษาความปลอดภัย การ
ตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบันการเงิน คู�ธุรกิจ 
ผู�พัฒนาระบบสารสนเทศ หน�วยงานของรัฐ และบุคคลอ่ืนท่ีจําเป�นเพ่ือให�บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจ
และ ให�บริการแก�เจ�าของข�อมูล รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงคAการเก็บรวบรวมและประมวลผล
ข�อมูลส�วนบุคคลตามท่ีระบุไว�ในนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้  

7.2 บริษัทฯ จะกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับข�อมูลมีมาตรการปกปTองข�อมูลส�วนบุคคลอย�างเหมาะสม และประมวลผล
ข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวเท�าท่ีจําเป�นเท�านั้น รวมถึงดําเนินการเพ่ือปTองกันไม�ให�ใช�หรือเปiดเผยข�อมูลส�วน
บุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ  

 
8. การส�งหรือโอนข7อมูลส�วนบุคคลไปต�างประเทศ  

8.1 บริษัทฯ อาจส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลไปยังบริษัทฯหรือบุคคลอ่ืนในต�างประเทศ      
ในกรณีท่ีจําเป�นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเจ�าของข�อมูลเป�นคู�สัญญา หรือเป�นการกระทําตามสัญญา
ระหว�างบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนAของเจ�าของข�อมูลหรือเพ่ือใช�ในการดําเนินการ
ตามคําขอของเจ�าของข�อมูลก�อนเข�าทํา สัญญา หรือเพ่ือปTองกันหรือระงับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือ
สุขภาพของเจ�าของข�อมูลหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป�นการจําเป�นเพ่ือดําเนินภารกิจ
เพ่ือประโยชนAสาธารณะท่ีสําคัญ  

8.2 บริษัทฯ อาจเก็บข�อมูลของเจ�าของข�อมูลบนคอมพิวเตอรA เซิรAฟเวอรA หรือคลาวดA ท่ีให�บริการโดยบุคคลอ่ืน 
และอาจใช�โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการให�บริการซอฟทAแวรAสําเร็จรูป และ
รูปแบบของการให�บริการแพลตฟอรAมสําเร็จรูป ในการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล แต�
บริษัทฯ จะไม�อนุญาตให�บุคคลท่ีไม�เก่ียวข�องสามารถเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคลได� และจะกําหนดให�บุคคลอ่ืน
เหล�านั้นต�องมีมาตรการคุ�มครองความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม  

8.3 ในกรณีท่ีมีการส�งข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลไปยังต�างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลและใช�มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือทําให�ม่ันใจได�ว�าข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของ
ข�อมูลจะได�รับการคุ�มครอง และเจ�าของข�อมูลสามารถใช�สิทธิท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของ
ข�อมูลได�ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ จะกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับข�อมูลมีมาตรการปกปTองข�อมูลของเจ�าของ



ข�อมูลอย�างเหมาะสมและประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวเท�าท่ีจําเป�นเท�านั้น รวมถึงดําเนินการเพ่ือ
ปTองกันไม�ให�บุคคลอ่ืนใช�หรือเปiดเผยข�อมูลส�วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ  

 
9. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข7อมูลส�วนบุคคล  

9.1 ความปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคลเป�นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทฯ และบริษัทฯ ได�นํามาตรฐานความ
ปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช� เพ่ือปกปTองข�อมูลส�วนบุคคลจากการสูญหาย การ
เข�าถึง การใช�หรือการเปiดเผยโดยไม�ได�รับอนุญาต การใช�งานในทางท่ีผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และ
การทําลาย โดยใช�เทคโนโลยีและข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย เช�น การเข�ารหัสและการจํากัดการ
เข�าถึง เพ่ือให�ม่ันใจว�าบุคคลท่ีได�รับอนุญาตเท�านั้นท่ีเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคล และบุคคลเหล�านี้ได�รับการ
ฝKกอบรมเก่ียวกับความสําคัญของการปกปTองข�อมูลส�วนบุคคล  

9.2 บริษัทฯ จัดให�มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือปTองกันการสูญหาย การเข�าถึง การใช� การ
เปลี่ยนแปลง การแก�ไข การเปiดเผยข�อมูลส�วนบุคคลจากผู�ท่ีไม�มีสิทธิหรือหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลส�วน
บุคคลนั้น และจะจัดให�มีการทบทวนมาตรการดังกล�าวเม่ือมีความจําเป�น หรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
ไปเพ่ือให�มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม  

9.3 มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคล อ�างอิงตามนโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 
ข�อ 5. 

 
10. สิทธิเก่ียวกับข7อมูลส�วนบุคคลของเจ7าของข7อมูล  

10.1 เจ�าของข�อมูลมีสิทธิตามกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลสรุปดังนี้  

• สิทธิในการได�รับแจ�งให�ทราบว�าบริษัทฯ นําข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลไปใช�ตามวัตถุประสงคA
ของบริษัทฯ โดยอ�างอิงตามประกาศความเป�นส�วนตัวของบริษัทฯ 

• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมท่ีเจ�าของข�อมูลได�ให�ไว�กับบริษัทฯ  

• สิทธิในการเข�าถึง ขอดูและคัดลอกข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล หรือขอให�เปiดเผยท่ีมาของ
ข�อมูลส�วนบุคคล 

• สิทธิในการขอแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลให�ถูกต�อง เป�นปhจจุบัน สมบูรณA และไม�ก�อให�เกิดความเข�าใจผิด  

• สิทธิในการลบหรือทําลาย หรือทําให�ข�อมูลส�วนบุคคล เป�นข�อมูลท่ีไม�สามารถระบุตัวตนของเจ�าของ
ข�อมูลได� (anonymous)  

•  สิทธิในการห�ามมิให�ประมวลผล หรือระงับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคล 

• สิทธิในการให�โอนย�าย ส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลท่ีอยู�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสAตามท่ีกฎหมาย
คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล กําหนดไปยังผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลอ่ืน  

• สิทธิในการคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� หรือเปiดเผยข�อมูลส�วนบุคคลท่ีเก่ียวกับเจ�าของข�อมูล  
10.2  เจ�าของข�อมูลร�องเรียนในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือผู�ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล รวมท้ังลูกจ�างหรือผู�รับจ�าง

ของบริษัทฯ หรือผู�ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลฝsาฝtนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย คุ�มครองข�อมูลส�วน
บุคคล ท้ังนี้บริษัทฯจะพิจารณาและแจ�งผลการพิจารณาตามคําร�องขอใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูลโดยเร็ว



ภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีบริษัทฯ ได�รับคําร�องขอดังกล�าว และสิทธิตามท่ีกล�าวมาข�างต�น เป�นไปตามท่ี
กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลกําหนด  

10.3 เจ�าของข�อมูลสามารถใช�สิทธิในการแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลตามกฎหมาย ผ�านทาง อีเมล cot@cot.co.th 
หรือ แบบฟอรAมท่ีทางบริษัทฯ กําหนด  

 
11. ข7อมูลเก่ียวกับผู7ควบคุมข7อมูลส�วนบุคคลและเจ7าหน7าทีคุ7มครองข7อมูลส�วนบุคคล  

11.1 ผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคล: บริษัท คอนซัลแทนทA ออฟ เทคโนโลยี จํากัด สถานท่ีติดต�อ: 39 ซอย
ลาดพร�าว 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02 934 3233-47  

11.2 กรณี ท่ีเจ�าของข�อมูลมีข�อสอบถามเ ก่ียวกับการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล โปรดติดต�ออีเมล: 
cot@cot.co.th  

 
กรณีท่ีมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้ บริษัทฯ จะประกาศนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับ

ใหม�ผ�านทางอีเมล และเว็บไซตAของบริษัทฯ ซ่ึงเจ�าของข�อมูลควรเข�ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความ
เป�นส�วนตัวเป�นครั้งคราวโดยนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับใหม�จะมีผลบังคับใช�ทันทีในวันท่ีประกาศ 


