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ประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรบัพนักงานและผู้สมคัรงาน 

1. เก่ียวกบัเรา 

บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื (“บรษิทั”)  ซึง่เป็นบรษิทัผูว้่าจา้งและผูม้สีถานะ
เป็นผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบรษิทัจะ
รกัษาความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลและคุ้มครองความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ถูกเก็บ
รวบรวมในระหว่างกระบวนการสรรหาและกระบวนการจา้งงานและในระหว่างจา้งงาน 

ประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรบัพนักงานและผู้สมคัรงานฉบบันี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั
การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ รวมถงึสทิธคิวาม
เป็นส่วนตวัทีท่่านม ีรวมถงึความคุม้ครองของกฎหมายต่อตวัท่าน 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดย             
การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะถูกประกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั  www.qh.co.th 

 

ในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี  

“บรษิทั” หมายถงึ บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

“บรษิทั” ในเครอื  หมายถงึ   

บรษิทั คาซ่า วลิล ์จ ากดั 

บรษิทั เดอะคอนฟิเดน้ซ ์ จ ากดั  

บรษิทั กสัโต ้วลิเลจ จ ากดั 

บรษิทั คาซ่า วลิล ์(เพชรบุร ี2553) จ ากดั 

บรษิทั คาซ่า วลิล ์(ระยอง 2553) จ ากดั 

บรษิทั คาซ่า วลิล ์(ประจวบครีขีนัธ ์2554) จ ากดั 

บรษิทั คาซ่า วลิล ์(ชลบุร ี2554) จ ากดั 

บรษิทั ควิ.เอช.อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

บรษิทั เซนเตอร ์พอยต ์ฮอสพทิอลติี้ 

บรษิทั  ควิ.เฮา้ส.์ พรคีาส จ ากดั 

บรษิทั  ควิ.เอช. แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้โฮสท จ ากดั 
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“ท่าน” หมายถงึ ผูส้มคัรงานของบรษิทั พนักงานประจ า พนักงานทดลองงาน และพนักงานตามสญัญา 
ทัง้ในปัจจบุนั ในอดตี และทีเ่กษยีณอายแุลว้ 

“พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถงึ พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

“ประกาศ” หมายถงึประกาศความเป็นส่วนตวัส าหรบัพนักงานและผูส้มคัรงาน ของบรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์
(มหาชน) และบรษิทัในเครอื 

“เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถงึ บุคคลใดๆ ทีข่อ้มลูใดๆท าใหส้ามารถระบุตวัตนนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้ม 

“ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึ่งมอี านาจหน้าที่ตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 

“ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึง่ด าเนินการเกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล 

 

2. ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีบริษทัท าการเกบ็รวบรวม  

บรษิัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็น ตามวตัถุประสงค์อนัชอบด้วยกฎหมาย
เท่านัน้ ซึง่บรษิทัอาจไดร้บัขอ้มลูดงักล่าวทัง้ทางตรงและทางออ้ม จากแหล่งทีม่าดงัต่อไปนี้ 

o ขอ้มลูจากการสมคัรงาน เช่น ขอ้มลูประวตัสิ่วนตวั จากแหล่งขอ้มลูออนไลน์หรอืจากแหล่งอื่น 
(อาท ิเวบ็ไซตห์างาน นายหน้าหางาน)  

o ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการพดูคุยในระหว่างกระบวนการสรรหา 

o ขอ้มลูจากเอกสารทีใ่ชใ้นการระบุตวัตน เช่น ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาพาสปอรต์ ส าเนา
ทะเบยีนบา้น ส าเนาใบขบัขี ่ 

o ขอ้มลูทางเทคนิคและการใชง้าน เช่น จากการทีท่่านเขา้ถงึและใชเ้วบ็ไซต ์หรอืแอปพลเิคชนัของ
บรษิทั 

o ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรงานของบรษิทัในกระบวนการจา้งงาน เช่น ขอ้มลู
แบบฟอรม์การน าเสนอผลประโยชน์ (เงนิเดอืน) 

o ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบรบัจากท่านในระหว่างกระบวนการสรรหาและการจา้งงาน เช่น จากการ
สมัภาษณ์ จากการประชุมหรอืการประเมนิผลอื่น ๆ รวมถงึขอ้มลูจากกลอ้งวงจรปิด CCTV 

o ในบางกรณบีรษิทัอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลทีส่าม เช่น ขอ้มลูจาก
รายชื่อผูอ้า้งองิทีเ่ป็นอดตีนายจา้งของท่าน ขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบประวตักิารจา้งงาน 

ทัง้นี้ บรษิทัอาจเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน อาทเิช่น 



 

บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  4 

o ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ชื่อ นามสกุล วนั/เดอืน/ปีเกดิ สถานที่เกดิ เพศ ที่อยู่ อเีมล หมายเลข

โทรศพัท ์หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลขบญัช ีหมายเลขใบขบัขี ่หมายเลขหนังสอื

เดนิทาง สญัชาต ิสถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ลายเซน็ เครดติบโูร 

o ข้อมูลรายละเอียดครอบครวั เช่น ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ อายุ อาชีพ /ต าแหน่ง ที่อยู ่

สถานทีท่ างาน เบอรโ์ทรศพัท ์ของสมาชกิในครอบครวั ขอ้มูลคู่สมรส ขอ้มลูบุตรรวมทัง้ขอ้มูล

บุคคลทีส่ามารถตดิต่อไดใ้นกรณฉุีกเฉิน  

o ขอ้มลูรปูภาพทีส่ามารถระบุตวัตนได ้อนัไดแ้ก่ ขอ้มลูภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหวของท่าน และ/
หรอืทรพัยส์นิของท่าน ทีบ่รษิทัอาจเกบ็รวบรวมไดก้ระบวนการสรรหาและการบวนการจา้งงาน
และระหว่างจ้างงาน รวมทัง้ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องถ่ายภาพ เมื่อมกีารเข้าถึง
พืน้ทีภ่ายในอาคารส านักงาน พืน้ทีค่า้ปลกีหรอื สถานทีท่ี่อยู่ในความดูแลของบรษิทัและในงาน
กจิกรรม งานประชุม หรอืงานสมัมนาต่าง ๆ ทีจ่ดัขึน้  

o ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชาติ ศาสนา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 

(น ้าหนัก ส่วนสูง กรุ๊ปเลือด ข้อมูลความบกพร่องของร่างกาย ) และข้อมูลชีวมติิ (Biometric 

Data) ไดแ้ก่ แบบจ าลองลายน้ิวมอื แบบจ าลองใบหน้า 

o ขอ้มลูคุณสมบตัแิละการศกึษา เช่น ขอ้มลูประวตักิารศกึษา ความสามารถทางดา้นภาษา 
ประวตักิารฝึกอบรม ความสามารถพเิศษอื่น ๆ  ตรวจสอบคุณวุฒกิารศกึษา 

o ขอ้มลูประวตักิารท างาน (Employment Data): เช่น ประสบการณ์การท างาน รายละเอยีดบรษิทั

ทีเ่ขา้ท างาน ต าแหน่ง เงนิเดอืน ระยะเวลาทีท่ างาน สวสัดกิารและรายไดอ้ื่นทีไ่ดร้บั 

o ขอ้มลูบุคคลทีส่ามารถอ้างองิถงึความสามารถของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ทีอ่ยู่ เบอร์

โทรศพัท ์

o ขอ้มลูเกีย่วกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยใ์ด ๆ เช่น หมายเลขทะเบยีนรถ เป็นตน้ 

ข้อมลูรายละเอียดในสญัญา: ข้อก าหนดและเง่ือนไขการจ้างงานของท่าน 

o ขอ้มูลต าแหน่ง สงักดั เงนิเดอืน วนัที่สญัญามผีลบงัคบัใช้ รายละเอยีดเกี่ยวกบัวนัท างานและ

ชัว่โมงการท างาน รวมถงึการท างานล่วงเวลา และขอ้มลูเกีย่วกบัวนัทีก่ าหนดจา่ยเงนิเดอืน 

o รายละเอียดข้อตกลงในระหว่างที่ท่านปฏบิตัิงานกับบรษิัท กรณีที่บรษิัทมสีิทธเิปลี่ยนแปลง

โยกยา้ยหน้าที ่กรณทีีป่ฏบิตัภิารกจิทัว่ไปหรอืงานพเิศษต่าง ๆที่ไดร้บัมอบหมาย 

o รายละเอยีดขอ้ตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างาน รวมถงึการไม่เปิดเผยขอ้มลู 

เอกสาร หรอืขอ้มลูอื่นใดอนัเป็นขอ้มลูธุรกจิการคา้ ที่ท่านไดล้่วงรูร้ะหว่างการการจา้งงาน หรอื

สิน้สุดงาน รวมถงึบทก าหนดโทษ 

o รายละเอยีดเกีย่วกบัโทษทางวนิยัหรอืบอกเลกิสญัญา  
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o รายละเอยีดการใหค้ ายนืยนัทีไ่มเ่คยเป็นผูต้ดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

 

3. วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน 

เพื่อการสรรหา ว่าจา้ง การท าธุรกรรม กจิกรรม และ/หรอืรายการใด ๆ ตามความประสงคข์องท่าน และ/
หรอืให้บรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายของบรษิัท บรษิัทอาจเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลภายในกลุ่มเครอืกจิการเฉพาะเมือ่มวีตัถุประสงคท์ีจ่ าเป็น ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดั
เพยีงวตัถุประสงค ์ 

o เพื่อเป็นการปฏบิตัติามสญัญาจา้งหรอืสญัญาอื่นใดทีม่กีบัท่าน 
o เพื่อบรหิารจดัการกระบวนการสรรหาและกระบวนการจา้งงาน 
o เพื่อด าเนินงานและ/หรอืบรหิารงาน เกี่ยวกบัสทิธิของท่าน อนัได้แก่ สทิธทิี่จะได้รบัเงนิเดอืน 

ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา และการให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การท าประกนัสุขภาพ การเบกิ
ค่าใช้จ่ายภายใต้สวสัดกิารพนักงาน สทิธใินการลา การได้รบัโบนัส การจองตัว๋เครื่องบนิ และ
สวสัดกิารอื่น ๆ ตามสญัญาจา้ง 

o เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตดิตามการปฏบิตังิาน เช่น การบนัทกึเวลาการเขา้งาน การปฏบิตัติาม
วนิยั และการมโีทษทางวนิยั เป็นตน้ ตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน  

o การด าเนินการเก็บบนัทกึเกี่ยวกบัการลาประเภทต่าง ๆ เช่น ลาป่วย ลาคลอด ลาพกัรอ้น ลา
บวช เป็นต้น เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการบุคลากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธ ิและเพื่อตรวจสอบสทิธิ
และการใชส้ทิธขิองท่านตามสญัญาจา้ง 

o เพื่อปฏบิตัหิน้าที่ตามกฎหมายของบรษิทัอนัเกี่ยวขอ้งกบัพนักงาน เช่น เพื่อตรวจสอบสทิธใิน
การท างานในประเทศไทย เพื่อท าการยื่นภาษใีหก้บัสรรพากร เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายเกี่ยวกบั
การคุ้มครองแรงงานและสวสัดกิาร เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อใหท้่านสามารถลางานไดต้ามกฎหมาย รวมถงึการไดร้บั
ค่าแรง ค่าล่วงเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด 

o เพื่อประโยชน์สาธารณะหรอืปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ฐัมอบหมายใหแ้ก่บรษิทั 
o เพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทั เช่น เพื่อด าเนินการเกี่ยวกบักระบวนการสรรหา (การ

ยนืยนัตวับุคคลและการตดิต่อ การประเมนิเพื่อให้คะแนนผู้สมคัร ประเมนิความเหมาะสม เพื่อ
ใช้ในการตดัสนิใจจ้างงาน) เพื่อท าการเก็บบนัทกึประเมนิผลการปฏบิตัิงานของท่าน รวมทัง้ 
การตรวจสอบภายใน และงานธุรการต่าง ๆ  

o เพื่อบนัทกึ/แก้ไขขอ้มลูของท่าน (รวมถงึขอ้มลูการตดิต่อกรณีฉุกเฉิน) ไดอ้ย่างถูกต้อง เป็น
ปัจจุบนัไม่ก่อให้เกดิความเขา้ใจผดิ รวมถงึเพื่อตดิต่อไปยงับุคคลตามที่ได้ให้ขอ้มลูไว้ ในกรณี
ฉุกเฉิน 
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o เพื่อวตัถุประสงคภ์ายในอนัเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรบุคคลของบรษิทั เช่น การวเิคราะห ์
วจิยั และพฒันา เพื่อพฒันาบุคลากรและจดัฝึกอบรม ปรบัปรงุการปฏบิตังิาน รวมถงึปรบัปรงุ
การจา้งงาน 

o เพื่อการป้องกนักิจกรรมของท่านซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอืการละเลยหน้าที่  รวมถึงการ
บนัทึกกระบวนการทางวินัย เพื่อการบริหารจดัการอย่างมปีระสิทธิภาพ หรือการก าหนด
มาตรการทางวนิยัเมือ่จ าเป็น 

o เพื่อป้องกนั ลดความเสี่ยง และรกัษาความปลอดภยัในบรเิวณอาคารส านักงาน พื้นที่ค้าปลกี
หรอื สถานทีท่ีอ่ยูใ่นความดแูลของบรษิทั ทีไ่ดจ้ากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเมื่อมกีารเขา้ถงึพืน้ทีท่ี่
มกีารตดิตัง้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

o เพื่อวตัถุประสงค์ภายในของบรษิัทหรอืเพื่อใช้ในการประชาสมัพนัธ์บรษิทัแก่บุคคลภายนอก 
ผ่านช่องทางสื่อสิง่พมิพ์หรอืช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ของบรษิทั ที่บรษิทัเก็บรวบรวมภาพนิ่ง
หรอืภาพเคลื่อนไหวจากในงานกจิกรรม งานประชุม หรอืงานสมัมนาต่าง ๆ ทีบ่รษิทัจดัขึน้ ซึ่ง
ขอ้มลูดงักล่าวทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวมไดจ้ะไมถู่กน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างการคา้ 

o เพื่อใหก้ารอา้งองิตามค าขอของท่าน ส าหรบัพนกังานปัจจบุนัหรอือดตีพนกังาน 

o ในกรณีที่บริษัทได้รบัความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน บริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านตาม
วตัถุประสงคท์ีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมไวเ้ท่านัน้ 

พ.ร.บ.คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดให้ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทขอ้มูลอ่อนไหว (Sensitive 

Data or Sensitive Personal Data) ขอ้มลูประเภทนี้จะต้องไดร้บัการระมดัระวงัเป็นพเิศษ ซึง่บรษิทัจะ

ไม่ท าการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูอ่อนไหวของท่าน หากไม่ไดร้บัความยนิยอมจากท่านก่อน 

เวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามกฎหมาย ซึง่หากบรษิทัจะท าการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยนัน้จะกระท า

เท่าทีจ่ าเป็นภายใตว้ตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

o เกบ็รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัสุขภาพ ขอ้มลูความพกิาร และประวตักิารขอ้งเกี่ยวกบัยาเสพตดิให้

โทษ ขอ้มลูประวตักิารทุจรติหรอืการก่ออาชญากรรม เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพจิารณาใบสมคัร 

ตัดสินใจจ้างงาน การคัดกรองใบสมคัร และเพื่อการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตและ

อาชญากรรม 

o ขอ้มูลชวีภาพ เช่น ข้อมูลแบบจ าลองลายนิ้วมอื แบบจ าลองใบหน้า เพื่อวตัถุประสงค์ในการ

ติดตามการปฏบิตัิงาน โดยการตรวจสอบเวลาการเข้าท างานของท่าน และเพื่อเข้าสู่บรเิวณ

อาคารส านกังาน 

o ขอ้มลูเกีย่วกบัสุขภาพ เพื่อการคุม้ครองแรงงานและสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล  
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o ขอ้มลูเชือ้ชาต ิศาสนา เพื่อรกัษาและส่งเสรมิความเสมอภาคในสถานทีท่ างานโดยการใหโ้อกาส

อยา่งเท่าเทยีม 
 

4. การโอนข้อมลูของท่านไปยงัต่างประเทศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกน าส่งไปยงับุคคลภายนอกซึ่งอยู่ต่างประเทศ หรือเครื่องแม่ข่าย 

(Server) ทีต่ัง้อยู่ในต่างประเทศซึง่อาจมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไม่เท่าเทยีมกบัประเทศ

ไทย ดงันัน้บรษิัทจะท าให้มัน่ใจก่อนโอนข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลหรอืกฎหมายของประเทศไทย และการโอนขอ้มูลนัน้จะกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย อนัได้แก่

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามสญัญา เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อสาธารณะ

ประโยชน์หรอืภารกจิของรฐั หรอืตามทีไ่ดร้บัความยนิยอมจากท่าน และในบางประเทศอาจมขีอ้ก าหนด

ทางกฎหมาย ให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น หน่วยงานภาษีอากรในต่างประเทศ สถานทูต

ไทยในต่างประเทศเพื่อด าเนินการยื่นขอรบัใบอนุญาตท างานในต่างประเทศ ซึง่บรษิทัจะต้องมัน่ใจว่าจะ

เปิดเผยใหก้บัหน่วยงานทีม่สีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าว 

 
5. รายละเอียดการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 

บรษิทัจะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นความลบั หากมคีวามจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตาม

กฎหมาย บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็นให้แก่บุคคลที่มสีทิธิเ์ท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม

บรษิทัอาจจะมกีารแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลใหก้บับุคคลหรอืหน่วยงานดงัต่อไปนี้  เพื่อวตัถุประสงคต์ามที่

ก าหนดในประกาศฉบบัน้ี  

o บรษิทัในเครอื และ/หรอืพนัธมติรทางธุรกจิและบุคคลที่ไดร้บัอนุญาตเป็นตวัแทนของบรษิทั 
o บุคคลหรอืหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ไดแ้ก่ พนัธมติรทางธุรกจิและผูใ้หบ้รกิารของบรษิทั รวมถงึ

แต่ไม่จ ากดัเพยีง อาท ิธนาคาร ผู้ให้บรกิารขนส่งสาธารณะ บรษิทัประกนัภยัสุขภาพ บรษิัท
ประกนัการเดนิทาง โรงพยาบาล ผู้จดัการกองทุน ผูจ้ดัท างานทะเบยีนบญัชเีงนิเดอืน ผูจ้ดัท า
งานภาษอีากร ตวัแทนยื่นขอวซี่าหรอืใบอนุญาตท างาน บรษิทัทีป่รกึษา บรษิทัใหบ้รกิารระบบ
สารสนเทศ ผูใ้หบ้รกิารฝึกอบรม บรษิทัใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง  

o หน่วยงานของราชการหรอืหน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืตามค าสัง่
ของหน่วยงานนัน้ ๆ เช่น กรมสรรพากร หน่วยงานภาษีอากรในต่างประเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กองทุน
เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ส านกังานประกนัสงัคม และอื่น ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด  
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o เมื่อบรษิทัมกีารเปิดเผยหรอืข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอก บรษิัทจะด าเนินการเพื่อการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเข้าท าข้อตกลงการเก็บรกัษาความลบั หรอืการ

ด าเนินมาตรการความปลอดภยัทีเ่หมาะสมตามทีก่ฎหมายก าหนด และบุคคลภายนอกกม็หีน้าที่

ต้องรกัษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามสญัญารกัษาความลบัที่ได้ลงนามไว้กบั

บรษิทั 

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล  

ท่านมสีทิธติามพรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลดงัต่อไปนี้ โดยสามารถยื่นค ารอ้งใชส้ทิธติามช่องทางการ
ตดิต่อทีบ่รษิทัไดใ้หไ้วใ้นหวัขอ้ “11. ตดิต่อบรษิทั” บรษิทัจะด าเนินการตามค ารอ้งขอโดยเรว็ ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัปรมิาณและความซบัซอ้นของค ารอ้งขอ 

o ท่านมสีทิธขิอเพกิถอนความยนิยอม โดยบรษิทัจะหยุดการประมวลผลขอ้มูลของท่านโดยเรว็ 
เว้นแต่มขีอ้จ ากดัเกี่ยวกบัสทิธทิีจ่ะถอนความยนิยอมตามที่กฎหมายก าหนด หรอืมสีญัญาที่ให้
ประโยชน์แก่ท่าน  

o ท่านมสีทิธขิอทราบและขอรบัส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรอื ขอให้บรษิัทเปิดเผยการ
ไดม้าซึง่ขอ้มลูทีท่่านไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมได ้ยกเวน้ในกรณีบรษิทัต้องปฏบิตัติามกฎหมายหรอื
ค าสัง่ศาล หรอืการเขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้อาจมผีลกระทบทีก่่อใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น 

o ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบู รณ์และไม่
ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

o ท่านมสีทิธขิอรบัขอ้มูล ขอให้บรษิทัส่งหรอืโอนขอ้มูลไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น หรอื
ขอรบัขอ้มูลที่บรษิัทส่งหรอืโอนไปยงัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทาง
เทคนิคไมส่ามารถท าได ้ 

o ท่านมสีทิธขิอให้บรษิัทลบ ท าลาย หรอืท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั
บุคคลได ้กรณีทีข่อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวไม่มคีวามจ าเป็นในการเกบ็รกัษาไวต้ามวตัถุประสงค ์
หรอืเมื่อท่านถอนความยนิยอมที่เคยใหไ้ว้ คดัคา้นการประมวลผลทัง้การตลาดแบบตรงและอื่น 
ๆ มกีารประมวลผลอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย และกรณอีื่น ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

o ท่านมสีทิธใินการหา้มมใิหป้ระมวลผลขอ้มลูของท่านและบรษิทัจะท าการหยดุประมวลผล ใน
กรณทีี ่การประมวลผลไม่จ าเป็นอกีต่อไปแต่การเกบ็รกัษาไวย้งัคงจ าเป็นเพื่อการใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งทางกฎหมาย หรอืขอ้มลูอยูใ่นระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง หรอือยูใ่นระหว่าง
การพสิูจน์ใหเ้หน็ถงึเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคญัยิง่กว่า กรณทีีท่่านมคีวามประสงคไ์มใ่หม้ี
การประมวลผลแทนการลบหรอืท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน แต่อยา่งไรกต็ามบรษิทัจะเกบ็
รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไวเ้ท่าทีจ่ าเป็น  
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o ท่านมสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื เปิดเผยขอ้มลู เพื่อวตัถุประสงค์เกี่ยวกบัการตลาด
แบบตรง การศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตรห์รอืสถติ ิเวน้แต่การด าเนินภารกจิเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ส าคญัยิง่กว่า การก่อตัง้สทิธเิรยีกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏบิตัติาม หรอืการใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสู้สทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

o ท่านมสีทิธริอ้งเรยีนต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งในกรณีที่ท่านมหีลกัฐานว่าบรษิทั ท าการฝ่า
ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
 

7. มาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล  

บรษิัทด าเนินการตามขัน้ตอนที่เหมาะสม การดูแลปกป้องด้านกายภาพ การบรหิารจดัการและด้าน
เทคนิค เพื่อปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากการสูญเสยี การน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ รวมทัง้การเขา้ถงึ 
การเปิดเผย การเปลีย่นแปลงและการท าลายโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

ในกรณทีีบ่รษิทัไดใ้หบุ้คคลภายนอกท าการพฒันาและดูแลรกัษาระบบ การจดัสรรทรพัยากรหรอืบรกิาร 
หรอืให้บริการอื่นใดแก่บรษิัท บรษิัทอาจก าหนดให้มขี้อตกลงรกัษาความลบั และ/หรอืข้อตกลงให้
ประมวลผลขอ้มูลอย่างสอดคล้องกบัประกาศความเป็นส่วนตวันี้ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

บรษิัทได้จดัท ากระบวนการเพื่อจดัการกับการละเมดิข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้ท่านทราบโดย

เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ทัง้นี้ แมม้มีาตรการการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูอย่างเขม้งวด แต่

การรบัส่งขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ตนัน้ยงัคงมขีอ้จ ากดัในการดูแลรกัษาความปลอดภยั บรษิทัจงึไม่สามารถ

รบัประกนัความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนของท่านทีเ่ปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์ได ้

8. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบคุคล  

บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวใ้นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นในการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการ

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้กล่าวไว้ในประกาศฉบบันี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รบัการ

คดัเลอืกใหเ้ป็นพนกังานของบรษิทั บรษิทัจะท าการเกบ็รกัษาขอ้มลูของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาหนึ่งปี 

นับจากวนัที่ท่านเข้าสมคัร และในกรณีที่ท่านสิ้นสภาพการเป็นพนักงานของบรษิัทไปแล้ว บรษิัทจะ

จดัเกบ็ตามระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็น ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทั และขอ้ก าหนดของกฎหมายอย่าง

เครง่ครดั 
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9. ความถกูต้องของข้อมูลของท่าน 

 เพื่อให้ขอ้มลูของท่านทีบ่รษิทัท าการเก็บรวบรวมไว้นัน้ถูกในไปประมวลผลตามวตัถุประสงค์ที่ได้

แจง้ไวอ้ย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนัทีสุ่ด ดงันัน้กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ท่าน โปรดแจ้งให้บรษิัททราบเพื่อท าการแก้ไข โดยการติดต่อตวัแทนฝ่ายทรพัยากรบุคคล (Human 

Resources) 

 

10. ความรบัผิดชอบของท่านต่อการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

ท่านมหีน้าที่ในการตรวจสอบให้มัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ให้ไว้กบับรษิทันัน้มคีวามถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั โดยท่านจะต้องแจง้ให้บรษิทัทราบโดยเรว็ทีสุ่ดในกรณีทีข่อ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่านนัน้มกีารเปลีย่นแปลง  

ท่านมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใต้สญัญาจา้งงานทีม่กีบับรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่
การรายงานเกี่ยวกบัการใช้สทิธลิางานตามกฎหมาย รวมถงึการให้ขอ้มูลอื่นใดเกี่ยวกบัการท างานโดย
สุจรติ ซึง่การไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านอาจมผีลต่อการใชส้ทิธทิางกฎหมายของท่านได ้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ข้อมูลการตดิต่อ ขอ้มูลเกี่ยวกบัสทิธใินการท างานในประเทศ หรอื
ขอ้มลูทางการเงนิของท่าน อาท ิเลขบญัชธีนาคาร ท่านจะต้องใหข้อ้มลูเหล่านัน้แก่บรษิทั เนื่องจากเป็น
การจ าเป็นส าหรบัการเข้าท าสญัญาจ้างงานหรอืเพื่อใช้ในการปฏบิตัิตามสญัญาจา้งงานกบัท่าน หาก
ท่านไม่สามารถให้ขอ้มลูเหล่านี้กบับรษิทัได้อาจส่งผลให้บรษิทัไม่สามารถเขา้ท าสญัญาหรอืปฏบิตัติาม
สญัญาจ้างงานได้ รวมถึงยงัเป็นการขดัขวางความสามารถของบรษิัทในการจดัการเกี่ยวกบัสทิธแิละ
ภาระผกูพนัทีเ่กดิขึน้จากสญัญาจา้งงาน 

 

11. ติดต่อบริษทั  

หากท่านต้องการตดิต่อเพื่อขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูล หรอืหากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้รอ้งเรยีนใด ๆ 
สามารถตดิต่อบรษิทัไดต้ามช่องทางต่อไปนี้ 

o บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  
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