
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษิทั ตนั แอนด์ ซนัส์ จ ากดั

บรษิทั ตนั แอนด์ ซนัส์ จ ากดั ตระหนกัและใหค้วามส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 จงึไดจ้ดัท านโยบายคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลขึน้ โดยอธบิายถงึวธีิการเก็บรวบรวม การจดัเก็บรกัษา การใช ้การเปิดเผย รวมถงึ 

สทิธติา่งๆของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เป็นตน้ เพือ่ใหเ้จา้ของขอ้มลูไดร้บัทราบถึงนโยบายในการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิทัฯ และปฏบิตัติามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง บรษิทัฯจงึประกาศ

นโยบายฯ ดงัตอ่ไปน้ี  

1.  ขอบเขตการบงัคบัใช้

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบัน้ี มผีลบงัคบัใชก้บัการปฏบิตังิานของพนกั 

งานทุกคน ซึง่หมายถงึ พนกังานประจ า ทีป่รกึษา นกัศกึษาฝึกงาน รวมถงึผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่น

บคุคลในนามบรษิทัฯ 

2.  ค านิยาม

2.1  “ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถงึ  ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลซึง่ท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้

ได ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพาะ 

2.2  “ขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว” หมายถงึ  ขอ้มลูทีเ่ป็นเรือ่งสว่นบคุคลโดยแท้ของบคุคล 

แตม่คีวามละเอยีดออ่นและอาจสุม่เสีย่งในการเลือกปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม เชน่ เชื้อชาต ิเผา่พนัธุ์ 

ความคดิเห็นทางการเมอืง ความเชือ่ในลทัธ ิศาสนาหรือปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญา 

กรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพกิาร ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ หรือขอ้มลู

อืน่ใด ซึง่กระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในท านองเดยีวกนัตามทีค่ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคลประกาศก าหนด 

2.3  “เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล”  หมายถงึ  บคุคลธรรมดาซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

ทีข่อ้มลูสว่นบคุคลสามารถระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม 

2.4 “ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถงึ  บคุคลหรือนิตบิคุคลซึง่มอี านาจหน้าทีต่ดัสนิ 

ใจเกีย่วกบัการเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ในทีน้ี่หมายถงึ บรษิทัฯ หรือ

ประธานฯกรรมการ ผูไ้ดร้บัมอบอ านาจ หรือผูไ้ดร้บัมอบหมาย ใหม้อี านาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจ

เกีย่วกบัการเก็บ รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.5 “การประมวลผลขอ้มลู” หมายถงึ  การด าเนินการเกีย่วกบัการเก็บรวบรวม ใช ้

เปิดเผย การลบหรือการท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล 



2.6 “ผูป้ระมวลผลขอ้มลู” หมายถงึ  บคุคลหรือนิตบิคุคลซึง่ด าเนินการเกีย่วกบัการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ตามค าส ั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล ใน

ทีน้ี่หมายถงึ 

2.6.1 ผูป้ระมวลผลภายใน หมายถงึ  พนกังานทีบ่รษิทัฯมอบหมายใหเ้ป็นผูเ้ก็บ รวบรวม 

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูในการท างานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.6.2 ผูป้ระมวลผลภายนอก หมายถงึ บคุคล หรือบรษิทัภายนอก ทีท่ าการเก็บ รวบรวม 

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูตามค าส ั่งหรือขอ้ตกลงกบับรษิทัฯ 

2.7 “คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถงึ คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ 

ต ัง้ขึน้ โดยมหีน้าทีแ่ละอ านาจก ากบัดแูล ออกหลกัเกณฑ์ มาตรการหรือขอ้ปฏบิตัอิืน่ใด ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562

3.  การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล

บรษิทัฯจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล โดยมขีอบเขต วตัถุประสงค์ และใช้

วธิีการทีช่อบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนัน้ จะท าเพียงเทา่ทีจ่ าเป็นแกก่าร

ด าเนินงานภายใตว้ตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ ในแตล่ะรูปแบบประเภทของแหลง่ขอ้มลูเทา่นั้น ท ัง้น้ี 

บรษิทัฯจะด าเนินการแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูรบัรู ้และใหค้วามยนิยอมตามแบบวธิีการของบรษิทัฯ     

กรณีทีบ่รษิทัฯจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหวของเจา้ของขอ้มลู บรษิทัฯจะขอความ

ยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูโดยชดัแจง้กอ่นท าการเก็บรวบรวม เวน้แตก่ารเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลและ

ขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหวจะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีพ่ระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 

2562 หรือกฎหมายอืน่ก าหนดไว ้

4.  วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ขอ้มลูสว่นบคุคล

บรษิทัฯจะท าการเก็บรวบรวม หรือใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู เพือ่ประโยชน์

ในการด าเนินงานของบรษิทัฯ เชน่ การจดัซ้ือจดัจา้ง การท าสญัญา การท าธุรกรรมทางการเงนิ การ

ด าเนินกจิกรรมท ัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ การตดิตอ่ประสานงานตา่ง ๆ หรือเพือ่ปรบัปรุง

คณุภาพการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เชน่ การจดัท าฐานขอ้มลู วเิคราะห์และพฒันา

กระบวนการด าเนินงานของบรษิทัฯ และเพือ่วตัถุประสงค์อืน่ใด ทีไ่มต่อ้งหา้มตามกฎหมาย และ/

หรือเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมาย หรือกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งตอ่การด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ 

จะจดัเก็บและใชข้อ้มลูดงักลา่วตามระยะเวลาเทา่ทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงค์ทีไ่ดแ้จ้งเจา้ของขอ้มลู

หรือตามทีก่ฎหมายก าหนดไวเ้ทา่นัน้

บรษิทัฯจะไมก่ระท าการใดๆ แตกตา่งจากทีร่ะบใุนวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู เวน้แตไ่ดแ้จง้วตัถุประสงค์ใหมใ่หแ้กเ่จา้ของขอ้มลูทราบ และไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของ

ขอ้มลู หรือเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิอ้มลูสว่นบคุคลหรือกฎหมายอืน่ที่เกีย่วขอ้ง 



5.  การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล

บรษิทัฯจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูไปใหบ้คุคลใดโดยปราศจาก

ความยนิยอม และจะเปิดเผยตามวตัถุประสงค์ทีไ่ดม้กีารแจง้ไว ้เพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน 

งานของบรษิทัฯ รวมถงึสทิธปิระโยชน์หรือสวสัดกิารของเจา้ของขอ้มลู และการใหบ้รกิารแกเ่จา้ 

ของขอ้มลู บรษิทัฯอาจมคีวามจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูใหแ้กบ่รษิทั

ในเครือ คูค่า้หรือบคุคลอืน่ท ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เชน่ ผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ ที่ตอ้งด าเนินงานที่

เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล โดยในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กบ่คุคลดงักล่าว บรษิทัฯจะ

ด าเนินการใหบ้คุคลเหลา่นัน้ เก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้ป็นความลบั และไมน่ าไปใชเ้พือ่

วตัถุประสงค์อืน่นอกเหนือจากขอบเขตทีบ่รษิทัฯไดก้ าหนดไว ้

นอกจากน้ี บรษิทัฯอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู ภายใตห้ลกัเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด เชน่ การเปิดเผยขอ้มลูตอ่หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานก ากบั

ดแูล รวมถงึในกรณีทีม่กีารรอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6.  แนวทางในการด าเนินการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

บรษิทัฯจะก าหนดมาตรการตา่งๆ รวมถงึมาตรการดา้นการป้องกนั รกัษาความม ั่นคง

ปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ์และแนวปฏบิตัดิา้นการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กพ่นกังานของบรษิทัฯ และบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึสรา้งความรู้

ความเขา้ใจ และตระหนกัถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการเก็บรวบรวม การจดัเก็บรกัษา การ

ใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู โดยพนกังานของบรษิทัฯตอ้งปฏบิตัติาม

นโยบายฯ และแนวปฏบิตักิารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้เพือ่ใหบ้รษิทัฯ 

สามารถด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และมปีระสทิธภิาพ 

7.  สทิธขิองเจ้าของขอ้มลูสว่นบคุคล

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมสีทิธใินการด าเนินการ ดงัตอ่ไปน้ี 

7.1 สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดใ้หค้วาม

ยนิยอมไว ้ท ัง้น้ี การเพกิถอนความยนิยอมยอ่มไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดใ้หค้วามยนิยอมไวแ้ลว้

7.2  สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล และขอท าส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถึงการขอ 

ใหเ้ปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มไ่ดใ้หค้วามยนิยอม

7.3 สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถู้กตอ้ง

7.4 สทิธใินการลบขอ้มลูสว่นบคุคล

7.5 สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล

7.6 สทิธใินการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล



7.7 สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  เจา้ของขอ้มลูสามารถขอใช้

สทิธดิงักลา่วขา้งตน้ได ้โดยยืน่ค ารอ้งขอใชส้ทิธติอ่บรษิทัฯเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือผา่นทาง

จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ มายงัสว่นงานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิทัฯ ผา่น “ชอ่งทางตดิตอ่” 

ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯจะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาตามค ารอ้งฯ ของเจา้ของขอ้มลูให้

ทราบ ท ัง้น้ี บรษิทัฯอาจปฏเิสธสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูไดใ้นกรณีทีม่กีฎหมายก าหนดไว ้

8.  การทบทวนและเปลีย่นแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

บรษิทัฯอาจท าการปรบัปรุงหรือแกไ้ขนโยบายน้ี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตาม

กฎหมาย การเปลีย่นแปลงการด าเนินงานของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้เสนอแนะและความคดิเห็นจาก

หน่วยงานตา่ง ๆ โดยบรษิทัฯจะประกาศแจง้การเปลีย่นแปลงใหท้ราบอยา่งชดัเจน กอ่นจะเริ่ม

ด าเนินการเปลีย่นแปลง 

9.  ช่องทางตดิตอ่บรษิทั

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ บรษิทั ตนั แอนด์ ซนัส์ จ ากดั ส านกังาน

ใหญ่ เลขที ่2111 หมู่ 4  ซอยศรีบญุเรือง 2  ถนนเทพารกัษ์ ต าบลเทพารกัษ์ อ าเภอเมอืงสมทุร 
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จงึประกาศใหท้ราบโดยท ั่วกนั 

ประกาศ ณ วนัที ่30 พฤษภาคม 2565 


