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ประกาศความเปนสวนตัวของบริษัท สยามยีเอสเซลส จำกัด สำหรับผูสมัครงาน                                           

สมาชิกในครอบครัวของผูสมัครงาน หรือบุคคลใดที่ผูสมัครงานไดใหขอมูลไว 

 บริษัท สยามยีเอสเซลส จำกัด (“บริษัทฯ”) ไดใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูสมัคร

งาน สมาชิกในครอบครัวของผูสมัครงาน หรือบุคคลใดที่ผูสมัครงานไดใหขอมูลไว โดยประกาศความเปนสวนตัวฉบบันี้

ไดอธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิตาง ๆ ของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. ขอบเขตการมีผลใชบังคับ 

1.1. บุคคลท่ีประกาศฯ มีผลใชบังคับ 

ประกาศฯ นี้มีผลใชบังคับกับผูสมัครงาน ผูที่สนใจเขารวมทำงานกับบริษัทฯ รวมถึงแตไมจำกัดสมาชิกใน

ครอบครัวของผูสมัครงาน หรือบุคคลใดที่ผูสมัครงานไดใหขอมลูไว (“ทาน”) 

2. ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวม 

2.1. แหลงที่มาของขอมูล 

2.1.1 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง 

บริษัทฯ ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรงผานขั้นตอนการสรรหาพนักงานและรับสมัครพนักงาน 

ขั้นตอนการสัมภาษณและคัดเลือก และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของจากการขั้นตอนที่บริษัทฯ สรรหาพนักงาน 

ผานชองทางตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดจัดเตรียมไว เชน  เว็บไซต อีเมล โทรศพัท โทรสาร ขอความ (SMS) แบบสอบถาม 

ใบสมัคร หรือชองทางอ่ืนใด  

2.1.2 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่น 

บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลของทานจากแหลงอ่ืน เชน ผูสมัครงาน ตัวแทนจัดหางาน เว็บไซตสมัครงาน บริษัทใน

เครือ บุคคลที่ทานไดอางอิงหรือผูใหการรับรอง หรือจากการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของทาน เชน จาก

มหาวิทยาลัยที่ทานจบการศึกษา หนวยงานหรือองคกรเดิมที่ทานเคยปฏิบัติงาน หนวยงานราชการ เปนตน  

3. ประเภทขอมูลสวนบุคคลที่บริษทัฯ เก็บรวบรวม 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคลของทานเทาท่ีจำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ในขอ 

6  เทานั้น  

ทั้งนี้ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะเปนไปตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ เปนรายกรณีไป 
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โดยขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

3.1. ขอมูลท่ัวไป ไดแกขอมูลดังตอไปนี้ 

 

ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล 

3.1.1. ขอมูลสวนบุคคล - ชื่อ นามสกุล  

- ลายมือชื่อ 

- เพศ อายุ วันเดือนปเกิด  

- สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร 

- รูปถาย 

- ขอมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที่ใชในการะบุ

และยืนยันตัวตน เช น สำเนาบัตรประชาชน สำเนา

ทะเบียนบาน สำเนาใบอนุญาตขับรถ เปนตน 

3.1.2. ขอมูลติดตอ - ที่อยูตามเอกสารสำคัญ ท่ีอยูตามเอกสารปจจุบัน สถานที่

ทำงาน  

- หมายเลขโทรศัพท อีเมล   

- ช ื ่อหร ือบ ัญช ีผ ู  เข  า ใช งานสำหร ับการต ิดต  อทาง

อิเล็กทรอนิกส/สังคมออนไลนตาง ๆ เชน ไอดีไลน ( ID 

Line) เปนตน  

3.1.3. ขอมูลการศึกษาและการทำงาน - ประวัตกิารศึกษา 

- ประวัติการทำงาน 

- ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง การฝกอบรม การฝกงาน 

- คะแนนผลสอบภาษา  

- ใบอนุญาตทำงาน  

3.1.4. ขอมูลทางเทคนิค - ภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากการบันทึกวิดีโอ 

- ภาพจากกลองวงจรปด  

- ขอมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใชงานบนแอพพลิเคชั่น

ของบริษัทฯ 

3.1.5. ขอมูลอ่ืน ๆ  - ขอมูลอุปนิสัยของทาน  

- ขอมูลผลการสัมภาษณงานของทาน  
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3.2 ขอมูลสวนบุคคลออนไหว (Sensitive Data) 

ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่ไดกำหนดไวตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไมมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวของทาน ยกเวน

แตเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในขอ 6 เทานั้น เชน ขอมูลศาสนา ขอมูลเชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ 

เปนตน 

 

ในกรณีที ่บริษัทฯ เรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชนของทาน ยกเวนแตกรณีที่บริษัทฯ เก็บสำเนาบัตร

ประชาชนของทานโดยมีความจำเปนจะตองใชขอมูลศาสนาและ/หรือหมูโลหิต บริษัทฯ ขอใหทานทำขอมูล

ตอไปนี้เปนขอมูลที่ไมสามารถมองเห็นได โดยขอใหทานขีดฆาขอมูลศาสนาและ/หรือหมูโลหิตที่ปรากฏอยูบน

หนาสำเนาบัตรประชาชน เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวซึ่งเปนขอมูล

สวนบุคคลออนไหวจากทาน ในกรณีที่ทานไมไดทำการขีดฆา บริษัทฯ จะถือวาทานยินยอมใหบริษัทฯ ขีดฆา

ขอมูลดังกลาวไดเอง 

4. การเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีที่ทานเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ บริษัทไมมีจุดประสงคในการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ เวนแตไดรับความยินยอม

จากผูใชอำนาจปกครอง หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณี ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลของผูเยาว 

คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลดังกลาว บริษัทฯ จะทำ

การลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลดังกลาวทันที เวนแตเปนกรณีที่มีฐานทางกฎหมายใหอำนาจบริษัทฯ ทำการ

เก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยไมตองขอความยินยอม ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย

ขอมูลที่จำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่เก่ียวของกับทานและบริษัทฯเทานั้น 

5. วิธีการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

 บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และมีการเก็บ

รักษาขอมูลสวนบุคคลของทานดังตอไปนี้ 

5.1. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในประเทศไทย 

5.2. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในตางประเทศ 
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6. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน และมีฐานทางกฎหมาย 

ดังนี้ 

ทั้งนี้วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายจะเปนไปตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ จึงขอใหเลือกใช

วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายเปนรายกรณีไป 

ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

6.1 เพื่อการรับสมัครงานที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ รวมถึงแตไม

จำกัดที่ผูสมัครงานดำเนินการติดตอเขามาดวยตนเอง ตัวแทน

จัดหางาน เว็บไซตสมัครงาน บริษัทในเครือ  

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

 

6.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครงาน เชน  

 ประวัติการถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจาก

ราชการ  

 บริษัทฯ อาจสอบถามไปยังบริษัทที่ทานทำงานอยู

และหรือบริษัทเดิมของทานเกี่ยวกับคุณสมบัติและ

อุปนิสัยของทาน 

เปนตน 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.3 เพื ่อดำเนินการสัมภาษณงาน วิเคราะหตรวจสอบประวัติ

การศึกษา ประสบการณทำงานที่เก่ียวของ  

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

 

6.4 เก็บรักษาไวเพื่อพิจารณาตำแหนงงานที่เปดรับใหมในอนาคต

ในกรณีท ี ่บร ิษ ัทฯ อาจเปดร ับตำแหนงที ่ เหมาะสมกับ

คุณสมบัติของทาน  

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.5 เพ่ือติดตอในกรณทีี่เกิดเหตุฉุกเฉินกับทาน  ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.6 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะดาน

การสาธารณสุข เชน การปองกันดานสุขภาพจากโรคติดตอ

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

อันตรายหรือโรคระบาดที ่อาจติดตอหรือแพรเขามาใน

ราชอาณาจักร เปนตน  

6.7 เพื่อการดำเนินการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัท รวมถึง

แตไมจำกัดบริเวณโดยรอบ บริษัทอาจมีการบันทึกภาพของ

ทานผานทางระบบกลองวงจรปด (CCTV)  

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.8 เพื่อการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

เชน การดำเนินตามคำรองขอของทานเมื่อทานขอใหใชสิทธิ

ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล การทำใหขอมูลสวนบุคคล

ของทานมีความถูกตองเปนปจจุบัน เปนตน  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานและ/หรือบุคคลที่สามตามฐาน

ทางกฎหมายที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหอำนาจไวไดโดยไมจำตองขอความ

ยินยอม อยางไรก็ตามมีบางกรณีที่บริษัทอาจตองขอความยินยอมจากทานโดยชัดแจง เนื่องจากฎหมายกำหนดไว 

ซึ ่งบริษัทจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานผานทาง 

“แบบฟอรมใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” ตอไป ทั้งนี้ในกรณีของบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวของ

กับทาน หากมีกรณีที่บริษัทฯ จะตองขอความยินยอมโดยชัดแจง ทานจะตองเปนผูดำเนินการขอความยินยอมใน

การประมวลผลขอมูลของบุคคลท่ีสามใหกับบริษัทฯ  

บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากทานในกิจกรรมตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ ซึ ่งมี

วัตถุประสงค ดังนี้  

ขอที่ วัตถุประสงค ฐานในการประมวลผล 

6.9 เพื่อการดำเนินการใด ๆ ระหวางทานกับบริษัทฯ ที่ตองขอ

ความยินยอม เชน  

 การขอเก็บรวบรวมขอมูลสุขภาพสำหรับการประเมิน

วาทานมีความเหมาะสมกับตำแหนงงานในปจจุบัน

ฐานความยินยอม 

(Consent) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานในการประมวลผล 

และอนาคตหรือไม และเพื่อการจัดใหมีสวัสดิการ

ตามความเหมาะสมกับสุขภาพของทาน 

 การขอเก็บรวบรวมขอมูลทางเชื้อชาติและศาสนา

เพื่อการพิสูจนและการยืนยันตัวตนของทาน รวมถึง

การจัดสวัสดิการท่ีเก่ียวของกับความเชื่อทางเชื้อชาติ

และศาสนาของทาน  

 การขอเก็บรวบรวมขอมูลประวัติอาชญากรรมเพื่อ

การประเมินวาทานมีความเหมาะสมกับตำแหนงงาน

ในปจจุบันและอนาคตหรือไม 

เปนตน 

 

 

 บริษัทฯ ขอแจงวาในกรณีที่ทานตองใหขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

สัญญา หรือมีความจำเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อเขาทำสัญญานั้น ในกรณีที่ทานไมประสงคใหขอมูลสวน

บุคคลแกบริษัทฯ อาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา หรือการใหบริการบาง

ประการกับทานได เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลเปนสิ่งจำเปนในขั้นตอนดังกลาวนั้น 

ขอมูลใด ๆ ที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวบและใชขอมูลดังกลาวไดตอไปภายใต

วัตถุประสงคเดิม ทั ้งนี้หากทานไมประสงคจะใหบริษัทฯ เก็บรวบรวมและใชขอมูลที่ไดรับจากทานกอนวันที่          

1 มิถุนายน 2565 เวนแตกฎหมายจะกำหนดเอาไวเปนอยางอื่น ทานสามารถแจงยกเลิกความยินยอมใหเก็บ

รวบรวมและใชขอมูล โดยการติดตอมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ตามชองทางที่บริษัทฯ ได

จัดเตรียมไวในขอ 12 ของประกาศฯ 
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7. การเปดเผยขอมูล 

บริษัทฯ อาจจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกผูอื่นภายใตความยินยอมของทานหรือที่กฎหมาย

อนุญาตใหเปดเผยไดดังตอไปนี้ 

7.1. การบริหารจัดการภายในองคกร  

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลภายในของทานภายในบริษัทฯ เทาที่จำเปนสำหรับการบริหารจัดการตาง ๆ ของ

ทานภายใตประกาศนี้เพื่อประโยชนของทานและผูอื่นมากขึ้น 

7.2. การบังคับใชกฎหมาย 

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหนวยงานราชการรองขอ บริษัทฯ มีความจำเปนที่จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเทาที่จำเปนใหแกหนวยราชการ เชน ศาล หรือหนวยราชการอื่น เปนตน 

7.3. พันธมิตรทางธุรกิจ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดตอและประสานงานตามวัตถุประสงคที่ระบุ

ไวในประกาศฉบับนี้ 

7.4. บริษทัภายในเครือ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางใหกับบริษัทที่อยูภายในเครือของบริษัทฯ เพ่ือการปฏิบัติงานในโครงการที่

เก่ียวของกับทาน  

7.5. ผูใหบริการ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางกับผูใหบริการ สำหรับดำเนินการตาง ๆ เชน 

7.5.1. การฝกอบรม สัมมนา 

7.5.2. การบริการขนสง 

7.5.3. การบริการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร 

7.5.4. การบริการดานการตลาด 

7.5.5. การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7.5.6. บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายหรือภาษี เปนตน 

7.6. การโอนถายธุรกิจ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูล รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทานสำหรับการปรับโครงสรางองคกร การควบรวม 

หรือการขายกิจการ หรือการถายโอนทรัพยสินอื่น ๆ โดยที่ฝายรับโอนขอมูลจะตองปฏิบัติกับขอมูลของทานใน

ลักษณะที่สอดคลองกับประกาศนี้ รวมถึงกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย 
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8. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตามระยะเวลาที่จำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่

เกี่ยวของกับประกาศฉบับนี้ อยางไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความจำเปนตองเก็บรักษาไวตอไปภายหลังจากนั้นหากมี

กฎหมายกำหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือเพ่ือใหการปฏิบัติตามสัญญาลุลวงเสร็จสมบูรณ   

บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำใหเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของทานได เมื่อหมดความจำเปน 

หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว 

 

9. สิทธิของเจาของขอมูล 

ทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิดำเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

9.1. สิทธิขอถอนความยินยอม (Right To Withdraw Consent)  

 หากทานไดใหความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานไว  ไมวา

จะเปนความยินยอมที่ทานใหไวกอนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากนั้น ทานมีสิทธิที่

จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดเวลา 

9.2.  สิทธิขอเขาถึงขอมูล (Right To Access) 

 ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอใหบริษัทฯ ทำ

สำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทฯ เปดเผยวาบริษัทฯ ไดขอมูลสวนบุคคลของมาไดอยางไร 

9.3. สิทธิขอถายโอนขอมูล (Right To Data Portability) 

 ทานมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลของตน ในกรณีที่บริษัทฯ ไดจัดทำขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบให

สามารถอานหรือใชงานไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอใหบริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ สง

หรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื ่นโดยตรง เวนแตไมสามารถ

ดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค 

9.4. สิทธิขอคัดคาน (Right To Object) 

ทานมีสิทธิขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได  
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หากการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีทำขึ้นเพ่ือการดำเนินงานที่จำเปนภายใตประโยชน

โดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไมเกินขอบเขตที่ทานสามารถคาดหมายได

อยางสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน บริษัทจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช 

และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดวามีความสำคัญยิ่ง

กวาสิทธิขั้นพื้นฐานของทาน หรือเปนไปเพื่อการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสูในการฟองรองตาม

กฎหมาย ตามแตละกรณี 

9.5. สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล (Right To Erasure/Destruction) 

 ทานมีสิทธิที่จะขอลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของตน หรือทำใหขอมูลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุ

ตัวตนได หากทานมีความเชื่อวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ หรือเห็นวาบริษัทฯ หมดความจำเปนในการเก็บรักษาขอมูลตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับประกาศ

ฉบับนี้ หรือเมื่อทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิคัดคานตามที่แจงไวขางตน  

9.6. สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล (Right To Restriction Of Processing) 

 ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยูระหวางตรวจสอบตามคำรอง

ขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลหรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ หมดความจำเปนและตองลบ

หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามกฎหมายที่เก่ียวของแตทานขอใหบริษัทฯ ระงับการใชแทน 

9.7. สิทธิขอใหแกไขขอมูล (Right To Rectification) 

ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของตนเองใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความ

เขาใจผิด 

9.8. สิทธิรองเรียน (Right To Lodge A Complaint)  

 ทานมีสิทธิรองเรียนตอผูมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หากทานเชื ่อวาการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนเอง เปนการกระทำในลักษณะที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ทานสามารถใชสิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลขางตนได โดยติดตอมาที่เจาหนาที่คุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดทายประกาศนี้ บริษัทฯ จะแจงผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 

30 วัน นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับคำขอใชสิทธิจากทาน ตามแบบฟอรมหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หาก
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บริษัทปฏิเสธคำขอ บริษัทฯ จะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหทานทราบผานชองทางตาง ๆ เชน ขอความ (SMS) 

อีเมล โทรศัพท จดหมาย เปนตน 

10. การสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ 

บริษัทฯ อาจมีการสงหรือโอนขอมูลไปยังบุคคล องคกร หรือเซิรฟเวอรที่ตั้งอยูในตางประเทศ เพื่อการบรรลุ

วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายที่ไดระบุไวในขอ 6 เทานั้น ทั้งนี้บริษัทจะใชความระมัดระวังและคำถึงนึงความ

ปลอดภัยของทานเปนสำคัญ โดยจะสงหรือโอนขอมูลเทาที่จำเปนเทานั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการ

ตาง ๆ เพื่อใหมั่นใจวาการโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลอยางเพียงพอหรือกรณีอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

 

11. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเปนสวนตัว 

เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ทานอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจตรวจสอบแลวทำการ แกไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศคุมครองขอมูล

สวนบุคคลฯ ฉบับนี้ไดทกุเมื่อ โดยบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบหลังการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทุกครั้ง  

ประกาศฉบับนี้แกไขลาสุดและมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

 

12. รายละเอียดของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

หากทานมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวของบริษัทฯ หรือตองการ

ใชสิทธิในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล โปรดติดตอมาที่  

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือคณะทำงานกำกับดูแลการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท สยาม

ยีเอสเซลส จำกัด เลขที่ 127 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท 02-

726-8070 อีเมล pdpa@gssales.co.th 


