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 ประกาศคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy Notice)  

ส าหรบัผูส้มคัรงาน พนกังาน และบุคคลากร 

 

 บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ากัด (“บรษัิท”) ยดึม่ันในการด าเนินธุรกจิอย่างมจีรรยาบรรณ เคารพและ

ปฏบัิตติามกฎหมาย มุง่เนน้และตระหนักถงึความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มัครงาน พนักงานและ

บคุลากร และบรษัิทถอืวา่การเคารพสทิธใินความเป็นสว่นตัวของทา่นเป็นส ิง่ส าคัญ จงึไดจั้ดท าประกาศฉบับนี้ 

 

ขอ้ 1  วตัถุประสงค ์

ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนีจั้ดท าข ึน้เพือ่แจง้ให ้ผูส้มัครงาน พนักงาน และบคุลากร (ตอ่ไปนี้จะเรยีก

รวมกันวา่ “ทา่น”) ซึง่มคีวามสัมพันธก์ับบรษัิท ทราบถงึวัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วน

บคุคล ฐานกฎหมาย (lawful basis) ขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่ะมกีารจัดเก็บรวบรวม ระยะเวลาการเก็บรวบรวม การ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูเกีย่วกับผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล และสทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

มาตรา 23 แหง่พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บรษัิทจงึไดป้ระกาศการคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบคุคลฉบับนี้ 

 

นอกจากประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับนี้แลว้ บรษัิทยังไดม้กีารก าหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บคุคลและระเบยีบการปฏบัิตงิานตา่ง ๆ เป็นการภายใน เพือ่ดูแลรักษความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ทา่น 

 

ขอ้ 2  ค านยิาม 

 

ค าศพัท ์ หมายความวา่ 

บรษิทั บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ากัด 

ขอ้มลูสว่นบุคคล ขอ้มลูเกีย่วกับบคุคลซึง่ท าใหส้ามารถระบตุัวบคุคลนัน้ได ้ไมว่า่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพาะ 

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล บริษัทซึง่มีอ านาจหนา้ที่ตัดสนิใจเกี่ยวการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล บคุคลหรอืนติบิคุคลซึง่ด าเนินการเกีย่วกับการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสั่งหรอืในนามของบรษัิท ทัง้นี้ บคุคลหรอืนติบิคุคล

ซึง่ด าเนนิการดังกลา่วไมเ่ป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล การด าเนนิการใด ๆ กับขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ เก็บรวบรวมบันทกึ ส าเนา จัด

ระเบยีบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลีย่นแปลง ใช ้กูค้นื เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ 

โอน รวม ลบ ท าลาย เป็นตน้ 

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล บุคคลซึง่เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ผูส้มัครงาน พนักงานและ

บคุลากรของบรษัิท ตอ่ไปในนโยบายนี้จะเรียกวา่ “ทา่น” 

ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว ขอ้มลูทีเ่ป็นเรือ่งส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคลแต่มคีวามละเอยีดอ่อนและ

อาจสุ่มเสีย่งในการเลือกปฏบัิตอิย่างไม่เป็นธรรมเช่น เชือ้ชาต ิเผ่าพันธุ ์

ความคดิเห็นทางการเมอืง ความเชือ่ใน ลัทธศิาสนาหรอืปรัชญา พฤตกิรรม

ทางเพศ ประวัตอิาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพ
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ค าศพัท ์ หมายความวา่ 

แรงงาน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชวีภาพ หรือขอ้มูลอื่นใดซึง่กระทบต่อ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดยีวกันตามทีค่ณะกรรมการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลประกาศก าหนด 

 

ขอ้ 3  ขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทัประมวลผล วตัถุประสงค ์ฐานทางกฎหมาย 

3.1  บรษัิทจะท าการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามวัตถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ใหท้า่นทราบไวก้่อนหรือ

ในขณะทีเ่ก็บรวบรวม 

3.2  บรษัิทจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ในกรณีทีเ่ก็บรวบรวมจากแหล่งอืน่ บรษัิทจะ

ปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเคร่งครัด 

3.3  ท่านตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อปฏบัิตติามกฎหมายหรือสัญญาหรือมคีวามจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูลส่วน

บคุคลเพือ่เขา้ท าสัญญา การไมใ่หข้อ้มลูอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิการดังกลา่ว 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีบ่รษิทัประมวลผล วตัถปุระสงค ์ฐานทางกฎหมาย 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีป่ระมวลผล วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม 

ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ฐานทางกฎหมาย 

1. ขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ใดทีผู่ส้มัครงาน

ไดย้ืน่ในกระบวนการสมัครงาน 

กระบวนการจา้งงานไดแ้กข่อ้มลูที่

เกีย่วกับ  

(1) ชือ่ นามสกลุ  

(2) ทีอ่ยู ่ตามทะเบยีนบา้น/ทีอ่ยูปั่จจบัุน 

/ส าเนาทะเบยีนบา้น  

(3) เลขประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน / เลขหนังสอื

เดนิทาง / ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

(4) ส าเนาใบอนุญาตขับรถยนต์

รถจักรยานยนต ์/ หมายเลขใบอนุญาต

ขับรถ  

(5) ขอ้มลูหมายเลขโทรศพัท/์ขอ้มลูการ

ตดิตอ่  

(6) สถานภาพ/ส าเนาทะเบยีนสมรส       

( ถา้ม)ี  

(7) ลายมอืชือ่  

(8) ขอ้มลูเกีย่วกับสัญชาต ิ 

(9) ขอ้มลูเกีย่วกับศาสนา  

(10) ขอ้มลูความสามารถพเิศษ งาน

อดเิรก (11) ขอ้มลูเกีย่วกับรูปร่าง 

(สว่นสงู/น ้าหนัก) 

(1) พจิารณาคณุสมบัต ิเพือ่เขา้สู่

กระบวนการคดัเลอืกบคุลากรเพือ่บรรจุ

แตง่ตัง้หรอืวา่จา้งเป็นพนักงาน  

(2) เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบัิตหินา้ที่

เป็นพนักงานหรอืบคุลากรของบรษัิท 

หรอื  

(3) เพือ่พจิารณาต าแหน่งงานที่

เหมาะสมกับบคุลกิ ลักษณะ ความรู ้

ความสามารถของเจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคล  

(4) เพือ่รับการฝึกอบรมพัฒนาองค์

ความรูใ้นการท างานจากหน่วยงาน/

องคก์รภายนอก 

(1) การปฏบัิตติามสญัญาจา้งแรงงาน 

และการด าเนนิการตามค าขอของเจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลกอ่นเขา้ท าสัญญาจา้ง

แรงงาน ตามมาตรา 24 (3) 

(2) การปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองแรงงาน/ กฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกันสังคม/กฎหมายวา่ดว้ยเงนิ

ทดแทน/กฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร และ

กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้นี้ตาม

มาตรา 24 (6) 

(3) ฐานความยนิยอม ในกรณีทีม่กีารเก็บ

รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทีม่คีวามออ่นไหว ตามมาตรา 26 
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ขอ้มลูสว่นบคุคลทีป่ระมวลผล วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม 

ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ฐานทางกฎหมาย 

(12) ขอ้มลูประวัตอิาชญากรรม 

(13) ขอ้มลูสขุภาพ / ความพกิาร 

 

2. ขอ้มลูเกีย่วกับการศกึษาทีจ่ าเป็นตอ่

การจา้งงานไดแ้กข่อ้มลูทีเ่กีย่วกับ  

(1) วฒุกิารศกึษา  

(2) ประวัตกิารท างาน/ใบรับรองการ

ท างาน/สถานทีท่ างาน  

(3) การพัฒนาทีเ่กีย่วขอ้งกับการท างาน/

ขอ้มลูเกีย่วกับการฝึกอบรม/การทดสอบ

ทักษะตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการท างาน  

(4) การขับขีย่านพาหนะ  

(5) ขอ้มลูเกีย่วกับการเกณฑท์หาร 

 

3. ขอ้มลูเกีย่วกับหนา้บัญชธีนาคาร 

ไดแ้กข่อ้มลูทีเ่กีย่วกับ ชือ่บัญช ีเลข

บัญช ีชือ่ธนาคาร 

สาขา 

 

เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารการจา่ย

เงนิเดอืน คา่ตอบแทนหรอืสทิธปิระโยชน์

อืน่ใหแ้กพ่นักงานตามสัญญาจา้งแรงงาน 

การปฏบัิตติามสัญญาจา้งแรงงาน ตาม

มาตรา 24 (3) 

4. ขอ้มลูเพือ่การตดิตอ่ทีล่กูจา้งไดย้ืน่ใน

กระบวนการยืน่ค าขอเบกิคา่

รักษาพยาบาลไดแ้ก ่ชือ่ นามสกลุ ทีอ่ยู ่

หมายเลขโทรศัพท ์

ด าเนนิการตามค าขอเบกิคา่

รักษาพยาบาลพจิาณาอนุมัตกิารใหค้า่

รักษาพยาบาล 

(1) การปฏบัิตติามสญัญาจา้งแรงงาน 

ตามมาตรา 24 (3) 

(2) การปฏบัิตติามกฎหมายเพือ่ใหบ้รรลุ

วัตถุประสงคเ์กีย่วกับสวัสดกิารการ

รักษาพยาบาลของพนักงานตามมาตรา 

26 (5) (ค) 

5. ขอ้มลูสขุภาพขอ้มลูรายละเอยีด

เกีย่วกับการเจ็บป่วยและรายละเอยีด

เกีย่วกับการรักษาและคา่ใชจ้า่ย ขอ้มลู

เกีย่วกับการรักษาพยาบาล ขอ้มลูการ

ประกันสขุภาพ ประกันชวีติขอ้มลูเกีย่วกับ

อบัุตเิหตหุรอือันตรายหรอือาการของการ

เกดิการเจ็บป่วยอันเนือ่งมาจากการ

ท างานขอ้มลูประวัตกิารผ่าตดัทีส่ าคัญ 

โรคประจ าตัว โรคทางพันธุกรรม ขอ้มลู

ผลการตรวจสขุภาพ ( Group เลอืดและ

ผลการตรวจเลอืดตา่งๆ) 

 

 

(1) เพือ่เก็บรักษาประวัตกิารเจ็บป่วยเพือ่

ใชใ้นการบรหิารจัดการดา้นสวัสดกิาร

ตา่งๆ และการตรวจสอบการปฏบัิตติาม

ระเบยีบวา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคลของ

บรษัิท  

(2) เพือ่การประกันสขุภาพ/อบัุตเิหต ุ

และรักษาความปลอดภัยในชวีติ/ร่างกาย

ของพนักงาน 

(3) เพือ่การสง่ลกูจา้งเขา้รับการ

รักษาพยาบาล 

ฐานความยนิยอม ในกรณีทีม่กีารเก็บ

รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทีม่คีวามออ่นไหว ตามมาตรา 26 
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ขอ้มลูสว่นบคุคลทีป่ระมวลผล วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม 

ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ฐานทางกฎหมาย 

5.1 ขอ้มลูสขุภาพขอ้มลูเกีย่วกับความ

เจ็บป่ วยหรอืขอ้มลูสขุภาพ ซึง่อยูใ่น

แบบเกีย่วกับการสง่ลกูจา้งเขา้รับการ

รักษาพยาบาล การประสบอนัตรายตาม

กฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน 

 

การปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลมาตรา 26 (5) 

(ค) 

5.2 ขอ้มลูการเจ็บป่วยทีป่รากฏใน

ใบรับรองแพทย ์

 

 

เพือ่ใชป้ระกอบการลาป่วยของพนักงาน การปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองแรงงาน มาตรา 32 

6. ขอ้มลูเกีย่วหมายเลขบัตร

ประกันสังคม/ส าเนาบัตรประกนัสงัคม 

ไดแ้ก ่หมายเลขบัตรประประกนัสงัคม 

 

ขึน้ทะเบยีนประกนัตน /การจา่ยเงนิ

สมทบ 

การปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ย

ประกันสังคม ตามมาตรา 24 (6) 

7. ขอ้มลูเกีย่วกับการจา่ยเงนิใหก้ับ

ลกูจา้งไดแ้กข่อ้มลูทีเ่กีย่วกับ คา่จา้ง 

และรายละเอยีดเกีย่วกับการจา่ยเงนิ

ดังกลา่ว รายละเอยีดเกีย่วกับคา่ลว่งเวลา 

การจา่ยโบนัส คา่ใชจ้า่ยใดๆ และ

ผลประโยชน์ตอบแทน 

 

จา่ยคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด

ใหแ้กพ่นักงาน 

1. การปฏบัิตติามสัญญาจา้งแรงงาน 

ตามมาตรา 24 (3) 

2. การปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองแรงงานกฎหมายวา่ดว้ย

ประกันสังคมและกฎหมายวา่ดว้ยเงนิ

ทดแทน 

8. ขอ้มลูเกีย่วกับการท างานหรอืการ

ปฏบัิตงิานของพนักงาน ไดแ้ก ่ขอ้มลูที่

เกีย่วกับ การบันทกึบัตรเขา้-ออกจาก

สถานทีท่ างาน การปรับคา่จา้ง 

ผลตอบแทน สวัสดกิารการเลือ่นโอนยา้ย

ต าแหน่งงาน ขอ้มลูประวัตกิารมาท างาน

การประเมนิศกัยภาพในการท างาน การ

ลาหยดุ การขาดงาน การถูกลงโทษทาง

วนัิย ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมทัง้หลาย 

 

ประเมนิการท างานของพนักงานพจิารณา

การปรับขึน้เงนิเดอืนและการปรับ

ต าแหน่งงานเพือ่ตรวจสอบเวลาในการ

เขา้-ออก ในการปฏบัิตงิาน 

การปฏบัิตติามสัญญาจา้งแรงงาน ตาม

มาตรา 24 (3) 

9.ขอ้บคุคลทีต่ดิตอ่ในกรณีฉุกเฉนิ เชน่ 

ชือ่-นามสกลุ สถานทีต่ดิตอ่ 

 

 

 

 

เพือ่ใชใ้นการตดิตอ่ฉุกเฉนิกรณีเกดิ

ปัญหาจากการจา้งงานหรอืเพือ่รับสทิธิ

ประโยชน์จากบรษัิท 

เพือ่ประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย ตาม

มาตรา 24 (5) และประโยชน์ดงักลา่วมี

ความส าคัญไมน่อ้ยกวา่สทิธขิัน้พืน้ฐาน

ในขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู

สว่นบคุคล 
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ขอ้มลูสว่นบคุคลทีป่ระมวลผล วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม 

ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ฐานทางกฎหมาย 

10.ขอ้มลูเครอืญาต ิเชน่ ชือ่ นามสกลุ 

บดิา/มารดา/พีน่อ้งและคูส่มรส 

 

เพือ่ประโยชน์ในการรับสทิธปิระโยชน์

ตา่งๆ จากบรษัิท 

เพือ่ประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายตาม

มาตรา 24 (5) ) และประโยชน์ดงักลา่วมี

ความส าคัญไมน่อ้ยกวา่สทิธขิัน้พืน้ฐาน

ในขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู

สว่นบคุคล / เป็นการปฏบัิตติามกฎหมาย

วา่ดว้ยการประกันสงัคมและกฎหมายอืน่ 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

11. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลอ้งวงจรปิด CCTV 

เชน่ขอ้มลูภาพถ่ายทีไ่ดจ้ากกลอ่งวงจร

ปิด 

 

 

 

(1) เพือ่ป้องกันอันตรายตอ่ชวีติร่างกาย 

หรอืสขุภาพของพนักงานและบคุคล

ทั่วไป  

(2) เพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย

ของบรษัิทพนักงานและบคุคลอืน่ ซึง่ไม่

กระทบตอ่สทิธขิัน้พืน้ฐานในขอ้มลูสว่น

บคุคลของพนักงาน 

(1)เพือ่ป้องกันหรอืระงับอันตรายตอ่ชวีติ 

ร่างกาย หรอืสขุภาพของบคุคลตาม

มาตรา 24 (2) 

(2) เพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ของบรษัิท และของบคุคลอืน่ ตาม

มาตรา 24 (5) และประโยชน์ดงักลา่วมี

ความส าคัญไมน่อ้ยกวา่สทิธขิัน้พืน้ฐาน

ในขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู

สว่นบคุคล 

 

12. ขอ้มลูผูค้ ้าประกนัไดแ้กข่อ้มลูที่

เกีย่วกับ  

(1) ชือ่ นามสกลุ  

(2) สถานทีต่ดิตอ่  

(3) หมายเลขโทรศพัท ์ 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 

เพือ่เป็นการยนืยันตัวตนการตดิตอ่

ประสานงาน 

การปฏบัิตติามสัญญาค ้าประกนัตาม

มาตรา 24 (3) 

13. ขอ้มลูส าหรับการบันทกึเวลาการ

ท างาน และการเขา้-ออก ส านักงาน 

(1) ลายนิว้มอื  

(2) ขอ้มลูชวีมติ ิ

เพือ่การแสกนลายนิว้มอืบันทกึเวลาเขา้-

ออกงาน  

เพือ่การแสกนหนา้เขา้พืน้ทีส่ านักงาน 

ฐานความยนิยอม ในกรณีทีม่กีารเก็บ

รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทีม่คีวามออ่นไหว ตามมาตรา 26 
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ขอ้ 4  ระยะเวลาในการรกัษาและลบขอ้มลูสว่นบุคคลของผูส้มคัรงาน พนกังานและบุคลากร (Data Retention 

and Disposal Policy) 

 

 บรษัิทก าหนดระยะเวลาในการรักษาและลบขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มัครงาน พนักงานและบคุลากรดังนี้ 

 

ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคล ระยะเวลาการเก็บรกัษา 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ใดทีผู่ส้มัครงานกรอกในใบสมัครงาน

และที่ปรากฏในเอกสารประกอบการสมัครงาน เช่น ชื่อ 

นามสกุล ที่อยู่ภาพถ่ายแสดงตัวตน ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน หมายเลขโทรศัพท ์

 

 

จะเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวใ้นระยะเวลาเท่าทีข่อ้มูลนั้นยัง

มคีวามจ าเป็นตามวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเทา่นัน้ 

2. ขอ้มลูดา้นสัญญาจา้ง 

- ขอ้มูลส่วนบุคคล ที่ปรากฏในสัญญาของพนักงาน  

ผูค้ ้าประกันผูฝึ้กงานบุคลากรและอืน่ๆ ตลอดจนขอ้มูล

สว่นบคุคลทีป่รากฏในเอกสารแนบทา้ยสัญญา เชน่ ชือ่ 

นามสกลุ ทีอ่ยู ่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

- เอกสารแสดงการเปลีย่นแปลงสภาพการจา้ง 

 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจา้ง และ 10 ปี นับแต่เลกิสัญญา

หรอืตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดหรือจนกว่าจะพน้ก าหนด

อายคุวามตามกฎหมาย 

3. ขอ้มลูตามทะเบยีนลกูจา้ง เชน่ ชือ่ นามสกุล เพศ สัญชาต ิ

วัน เดอืน ปี เกดิ หรอือายุ ทีอ่ยู่ปัจจุบัน วันทีเ่ริม่จา้ง ต าแหน่ง

หรอืงานในหนา้ที ่

 

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี นับแตวั่นส ิน้สดุของการจา้งแตล่ะราย 

4. เอกสารเกีย่วกับการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานใน

วันหยดุ และคา่ลว่งเวลาในวันหยดุใหแ้กล่กูจา้ง 

 

 

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีนับแตวั่นจา่ยเงนิดังกลา่ว 

5. ขอ้มลูเพือ่ปฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 

กฎหมายวา่ดว้ยการประกันสังคม 

 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจา้งหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนดหรือ

อนุญาตใหเ้ก็บรักษาไวน้านกว่านั้นหรือจนกว่าจะพน้ก าหนด

อายคุวามตามกฎหมาย 

 

6. ขอ้มลูเพือ่ปฏบัิตติามประมวลรัษฎากร เชน่ เอกสารการยืน่

รายการและการเสยีภาอากร 

ไมน่อ้ยกว่า 5 ปี นับแต่วันทีไ่ดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีหรือ

วันท ารายงาน แลว้แตก่รณี 

 

7. ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมทัง้หลาย ซึง่เกดิจากการทีต่อ้งปฏบัิต ิ

ตามสัญญาจา้งและหรอืตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายว่า

ดว้ยการคุม้ครองแรงงานก าหนดไว ้

 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจา้งตามที่กฎหมายก าหนดหรือ

อนุญาตใหเ้ก็บรักษาไวน้านกว่านั้นหรือจนกว่าจะพน้ก าหนด

อายคุวามตามกฎหมาย 

8.ขอ้มูลดา้นวนัิยและการลงโทษซึง่เกดิจากการทีต่อ้งปฏบัิต ิ

ตามขอ้ตกลงเกีย่วกับสัญญาจา้งและหรือตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไป

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจา้งและ 10 ปี นับแต่วันทีส่ัญญา

สิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ หรือตามระยะเวลาที่กฎหมาย
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ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคล ระยะเวลาการเก็บรกัษา 

ตามระเบยีบ แนวปฏบัิต ิประกาศ ค าสั่ง ขอ้บังคับเกีย่วกับการ

ท างานและตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานก าหนด 

 

ก าหนดหรอืจนกวา่จะพน้ก าหนดอายคุวามตามกฎหมาย 

9. ขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงาน 

- คณุสมบัตขิองพนักงาน 

- หนังสือความยนิยอมในการใหเ้ก็บรวบรวมใชห้รือ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจา้งแรงงานและเก็บไวอ้กี 10 ปีนับ

แตวั่นทีส่ัญญาสิน้สดุลงไมว่า่ดว้ยเหตใุด ๆ 

10. ขอ้มูลที่เกีย่วกับอุบัตเิหตุขอ้มูลเกี่ยวกับอุบัตเิหตุ การ

บาดเจ็บ หรอืการตายทีเ่กีย่วกับการท างาน 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาจา้งแรงงานและเก็บไวอ้กี 10 ปีนับ

แตวั่นทีส่ัญญาสิน้สดุลงไมว่า่ดว้ยเหตใุด ๆ 

11. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากกลอ้งวงจรปิด CCTV และขอ้มูลอัตลักษณ์

ส าหรับการแสกนหนา้เขา้ส านักงาน 

จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวใ้นระยะเวลาเท่าที่

ขอ้มลูนัน้ยังมคีวามจ าเป็นตามวัตถปุระสงคใ์นประมวลผลขอ้มลู

เทา่นัน้ 

 

12. ขอ้มลูส าหรับการบันทกึเวลาการท างาน และการเขา้-ออก 

ส านักงาน 

(1) ลายนิว้มอื  

(2) ขอ้มลูชวีมติ ิ

จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวใ้นระยะเวลาเท่าที่

ขอ้มลูนัน้ยังมคีวามจ าเป็นตามวัตถปุระสงคใ์นประมวลผลขอ้มลู

เทา่นัน้ 

 

การลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลไมอ่าจระบตุวับุคคลได ้

บริษัทจะลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลนั้นเป็นขอ้มูลนิรนาม เมื่อหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวัตถุประสงค์ใน

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืเมือ่พน้ระยะเวลาในการเก็บรักษาตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยบรษัิทอาจเลอืกทีจ่ะด าเนินการ

ดังตอ่ไปนี้ 

 1. เอกสารในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสจ์ะตอ้งถูกลบดว้ยวธิกีารทีท่ าใหข้อ้มลูนัน้ไมอ่าจถูกเขา้ถงึไดอ้กีเลย 

 2. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีถู่กเก็บอยูใ่นอปุกรณ์ทีเ่ก็บขอ้มลูหรอืวัตถุใด ๆ จะตอ้งถูกลบออกจากอปุกรณ์ดังกลา่วกอ่นทีจ่ะมกีาร

ทิง้อปุกรณ์นัน้ 

 3. ในกรณีทีข่อ้มลูนัน้ไมส่ามารถถูกลบจากอปุกรณ์ได ้จะตอ้งมกีารท าลายตัวอุปกรณ์นั้นโดยบุคคลทีม่สีทิธหิรือบรษัิทที่

ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกจิการท าลาย 

 4. กระดาษจะตอ้งถูกท าลายโดยเครือ่งยอ่ยกระดาษ หรอืวธิอีืน่ใดซึง่ท าใหไ้มส่ามารถอา่นขอ้มลูนัน้ไดอ้กี 

 

 

ขอ้ 5  สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

5.1 สทิธใินการขอถอนความยนิยอม : ขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมแก่บริษัทเพื่อเก็บ

รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย ไมว่า่จะเป็นความยนิยอมทีท่า่นไดใ้หไ้วก้่อนวันทีก่ฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลใชบั้งคับหรอืหลงัจากนัน้ ทา่นมสีทิธทิีจ่ะถอนความยนิยอมเมือ่ใดก็ได ้เวน้แตม่ขีอ้จ ากัด

สทิธนัิน้โดยกฎหมายหรอืมสีัญญาทีใ่หป้ระโยชน์แกท่า่นอยู ่ในกรณีทีก่ารถอนความยนิยอมมผีลกระทบ

ตอ่ทา่นในเรือ่งใด บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบถงึผลกระทบดังกลา่ว 

5.2  สทิธใินการเขา้ถงึ : ทา่นมสีทิธใินการเขา้ถงึและขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกับท่านหรือขอให ้

เปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วทีท่า่นไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม 



บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ากัด  หนา้ 8 จาก 8 
 

5.3  สทิธใินการขอรบัขอ้มลู : ทา่นมสีทิธใินการขอรับขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกับทา่นหรอืขอใหส้ง่หรอืโอน

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.4  สทิธใินการคดัคา้น : ทา่นมสีทิธใินการคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.5  สทิธใินการขอใหล้บหรอืท าลายหรอืท าใหข้อ้มลู : ทา่นมสีทิธใินการขอใหล้บหรอืท าลายหรอืท าให ้

ขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถระบตุัวบคุคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.6  สทิธขิอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลู : สทิธขิอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลระงับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

5.7  สทิธขิอใหแ้กไ่ขขอ้มลู : ทา่นม ีสทิธใินการขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลด าเนนิการใหข้อ้มลูถูกตอ้ง

เป็นปัจจบัุน สมบรูณ์และไมก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

5.8  สทิธริอ้งเรยีน : สทิธใินการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

ขอ้ 6 การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล/ขอ้จ ากดัในการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้

 บรษัิทจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหก้ับหน่วยงานตา่ง ๆ ดังนี้ 

 6.1 ธนาคารหรอืหน่วยงานทีท่ าบัญชเีงนิเดอืน 

6.2  หน่วยงานดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละหน่วยงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและที่บรษัิทได ้

วา่จา้งตกลงหรอืมอบหมายใหเ้ขา้ถงึซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลเชน่วา่นัน้ 

6.3 หน่วยงานของรัฐทีม่อี านาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย หรือเป็นไปตามค าสั่งของหน่วยงานของรัฐ เชน่ ศาล

พนักงานสอบสวน กรมบังคับคด ีส านักงานประกันสังคม ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

และกรมสรรพากร เป็นตน้ 

 

ขอ้ 7  ขอ้มลูเกีย่วกบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล สถานทีต่ดิตอ่/วธิกีารตดิตอ่ 

 หากท่านมขีอ้สงสัย ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทหรือ

เกีย่วกับนโยบายนี้ หรอืทา่นตอ้งการใชส้ทิธติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถาม

ไดท้ี ่

 7.1  ขอ้มลูเกีย่วกับผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล / สถานทีต่ดิตอ่ 

7.1.1 บรษัิท ซัมมทิ แคปปิตอล ลสีซิง่ จ ากัด ส านักงานเลขที ่968 ชัน้ 11 อาคารอือ้จอืเหลยีง ถนน

พระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

7.1.2  เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สถานทีต่ดิตอ่ 968 ชัน้ 11 อาคารอือ้จอืเหลยีง ถนนพระราม 

4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 7.2  วธิกีารตดิตอ่ 

  -  ท าเป็นหนังสอืสง่ไปยังทีอ่ยูต่ามขอ้ 7.1 หรอื  

  - โทรศัพทห์มายเลข 021072222  

  - www.summitcapital.co.th 

 


