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นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้สมัครงานและพนักงาน  

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งม่ันท่ีจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะท่ีท่านเป็นผู้สมัครงาน 

และพนักงานของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับน้ีให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการ

เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้

ม่ันใจได้ว่าข้อมูลจะถูกนําไปใช้ตรงตามความต้องการ ภายใต้วัตถุประสงค์ในการสมัครงาน หรือการจ้างงานต่อไป โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

1. คําจํากัดความ 

ในนโยบายฉบับน้ี คําหรือข้อความสามารถนิยามได้ดังน้ี  

คําจํากัดความ ความหมาย 

1. ข้อมูลระบุตัวตน (Personal data) หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว 

(Sensitive Data)  
หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการ

เมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล

พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ข้อมูลจําลองม่านตา 

ข้อมูลจําลองลายน้ิวมือ) หรือข้อมูลอ่ืนใดท่ีกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลในทํานองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศกําหนด 

3. พนักงาน หมายถึง พนักงานประจํา ผู้ช่วยพนักงาน พนักงานช่ัวคราว พนักงานสัญญา

จ้าง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทํางาน หรือปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัท โดยได้รับค่าจ้าง 

สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอ่ืนจากบริษัท เพ่ือตอบแทนการทํางาน 

4. ประมวลผล หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้

เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

5. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

6. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําส่ังหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 

7. ผู้สมัครงาน หมายถึง บุคคลท่ีสมัครใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัท และ

ลูกจ้างของบริษัท 
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2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

1. ข้อมูลระบุตัวตน  เช่น ช่ือ นามสกุล รูปถ่ายใบหน้า เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ หนังสือ

เดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขท่ีระบุตัวตนอ่ืน ๆ 

2. ข้อมูลสําหรับการติดต่อ  เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล  

3. ข้อมูลการเงิน  เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร เอกสารประกอบการย่ืนแบบแสดงภาษีเงิน

ได้ ข้อมูลเงินเดือน  

4. ข้อมูลเก่ียวกับการทํางาน เช่น ตําแหน่งหรือฐานะ ตําแหน่งงาน แผนกงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการ

จ้างงาน ข้อมูลการลา ตารางการปฏิบัติงาน ข้อมูลการดําเนินการทางวินัย

ในการทํางาน ข้อมูลประวัติการอบรมและการประเมินผลงาน สําเนาใบ

ประกอบวิชาชีพ 

5. ข้อมูลเก่ียวกับเงินเดือนและผลประโยชน์ เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการ

ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

6. ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ ประวัติสุขภาพ 

7. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น เช่น ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลลายพิมพ์น้ิวมือ ภาพสแกนใบหน้า (Face 

scan / Face recognition) ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเช้ือชาติ 

ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เป็นต้น ท้ังน้ี บริษัทไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูล

ส่ วน บุคคล ท่ี เ ป็ น ข้ อ มู ล อ่ อน ไ หวของ ท่ าน  เ ว้ นแ ต่บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ 

ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือกรณีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล  

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้โดยตรงจากท่าน ได้แก่ ใบสมัครงานท่ีท่านส่งให้บริษัทโดยการเข้ามาสมัครด้วยตนเองท่ีบริษัท การ 

       สมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือใส่ข้อมูลลงในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีบริษัทใช้ 
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากแหล่งอ่ืน ได้แก่ ใบสมัครงานท่ีท่านส่งให้องค์กรอ่ืนท่ีให้บริการจัดหางาน หรือจาก

หน่วยงานท่ีให้บริการจัดหางาน 

4 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานและบุคลากรของบริษัทโดยอาศัย

หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปน้ีเพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

ลําดับ วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล 

1. เพ่ือการพิจารณารับสมัครงาน สัมภาษณ์ และคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางาน

เพ่ือเป็นพนักงานตามเกณฑ์ของบริษัท 

เป็นการจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม

สัญญา  (มาตรา 24(3)) 

2. เพ่ือการเข้าทําและการปฏิบัติตามสัญญาจ้างและสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนการดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นก่อนการเข้าทําสัญญาดังกล่าว 

เป็นการจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม

สัญญา  (มาตรา 24(3)) 

3. เพ่ือการอนุมัติเงินเดือนและผลประโยชน์สําหรับพนักงานของบริษัท เพ่ือการ

ทําจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน ค่าทํางานล่วงเวลา และค่าตอบแทนอ่ืนจากการ

ทํางาน โบนัส และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาจ้าง และสัญญาอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องให้แก่พนักงาน 

เป็นการจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม

สัญญา  (มาตรา 24(3)) 
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4. เพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น การจัดโครงสร้างอัตรากําลัง การ

โอนย้าย การเปล่ียนหน้าท่ีงาน การปรับระดับพนักงาน การเกษียณอายุ เป็น

ต้น 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย (Legitimate Interest) 

ของบริษัท (มาตรา 24(5)) 

 

5. เพ่ือวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและ

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและจัดเก็บ

ประวัติการดําเนินการทางวินัยต่อพนักงาน เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ หรือการกําหนดมาตรการทางวินัยเม่ือจําเป็น 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย (Legitimate Interest) 

ของบริษัท (มาตรา 24(5)) 

 

6. เพ่ือการจัดทําประกันกลุ่ม/ประกันชีวิตให้กับพนักงาน/ ครอบครัวพนักงาน 1. เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย (Legitimate Interest) 
ของบริษัท (มาตรา 24(5)) 
2. สําหรับข้อมูลสุขภาพ บริษัท จะ

ขอความยินยอมจากท่านก่อนท่ีจะ

มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลน้ัน 

(มาตรา 26) 

7. เพ่ือการติดต่อส่ือสารและการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ กับ

พนักงาน การจัดอบรมภายในบริษัท และการส่งฝึกอบรมภายนอก 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย (Legitimate Interest) 

ของบริษัท (มาตรา 24(5)) 

 

8. เพ่ือการจัดทําและนําส่งเอกสารหักภาษี ณ ท่ีจ่าย การหักประกันสังคม การ

หักกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  

(มาตรา 24(6)) 

9. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพประจําปี  เม่ือได้รับความยินยอมจากท่าน 

(มาตรา 26) 

10. เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนเร่ิมทํางาน  เม่ือได้รับความยินยอมจากท่าน 

(มาตรา 26) 

11. เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ

ดําเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดําเนินการเพ่ือบังคับคดีตามกฎหมาย 

เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย (มาตรา 26(4)) 

 

5 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทได้แจ้งแก่ท่านเท่าน้ัน โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปน้ี   

5.1 ผู้ให้บริการซ่ึงเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทมอบหมายหรือว่าจ้างให้ทําหน้าท่ีบริหารจัดการหรือประมวลผล 

       ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการเงินเดือนหรือค่าตอบแทน  

       การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรืออาจเป็น 

       ประโยชน์ต่อท่าน 

5.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงเจ้าพนักงานหรือ 
       หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหรือใช้อํานาจตามกฎหมาย  
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5.3 กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ศาล ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
5.4 คู่ค้า ผู้รับเหมา คู่สัญญาของบริษัท ท่ีท่านเป็นผู้ติดต่อส่ือสารหรือเก่ียวข้องกับหน้าท่ีหรือตําแหน่งของท่าน  

5.5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทประกัน โรงพยาบาล เป็นต้น 

5.6 บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานน้ัน ๆ 

6 ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากท่านไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงานกับบริษัท และจะเก็บต่อไปอีกเป็น

ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันท่ีสัญญาการจ้างงานส้ินสุดลง หรือวันท่ีส้ินสุดการเป็นพนักงาน เพ่ือเป็นหลักฐานในกรณีท่ีเกิดข้อ
สงสัยหรือข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวกับสิทธิของพนักงาน การรับสวัสดิการ หรือการปฏิบัติงานให้กับบริษัท ในกรณีท่ีบริษัทต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  ปฏิ บั ติตามคํา ส่ังศาล  หรือต้องก่อ ต้ัง สิท ธิ เ รียก ร้องตามกฎหมายเ พ่ือ เ ข้ากระบวนการระ งับ 

ข้อพิพาทใดๆ บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมายแล้วแต่กรณี  

ท้ังน้ี เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการลบ หรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทํา
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 

7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตท่ี

กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ ดังน้ี 

7.1 ท่านมีสิทธิท่ีจะทราบหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้
บริษัทเปิดเผยการได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีท่านไม่ได้ให้ความยินยอม  

7.2 ท่านมีสิทธิท่ีจะขอให้บริษัทดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิด 

        ความเข้าใจผิดได้ในกรณีท่ีท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดท่ีเก่ียวกับตนไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรืออาจ 

        ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  
7.3 ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมท่ีให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเม่ือใดก็ได้  

        เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจํากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่ท่าน เช่น ท่านยังมีภาระหน้ีหรือ 

        ภาระผูกพันตามกฎหมายอยู่กับบริษัท เป็นต้น ท้ังน้ี การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทําให้ท่านไม่สามารถ 

        รับบริการหรือทําธุรกรรมกับบริษัทได้ หรืออาจทําให้บริการท่ีจะได้รับจากบริษัทไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
7.4 ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากบริษัทได้ ในกรณีท่ีบริษัทได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันอยู่ 

                 ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใช้งานโดยท่ัวไปได้ด้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือ  

        เปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังท่านมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล 

        ส่วนบุคคลอ่ืน เม่ือสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลท่ีบริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบ 

        ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้ 
7.5 ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนเม่ือใดก็ได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีเป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมด้วยเหตุจําเป็นเพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือเหตุ 

         จําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  

(2) กรณีท่ีเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง 
(3) กรณีท่ีเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

         ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจําเป็นเพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของบริษัท 

7.6 ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลด้วยเหตุบาง 

         ประการได้  
7.7 ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี   
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(1) เม่ือบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามท่ีท่านร้องขอให้ดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็น 

         ปัจจุบัน สมบูรณ์ หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  
(2) เม่ือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต้องลบหรือทําลาย เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วย 

         กฎหมาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน  

(3) เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นท่ีบริษัทจะเก็บรักษา แต่ท่านมีความจําเป็นต้องขอให้บริษัทเก็บรักษาไว้เพ่ือ 

         ใช้ในการก่อต้ังสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิ 
         เรียกร้องตามกฎหมาย  

(4) ในกรณีท่ีท่านใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์เพ่ือปฏิเสธการใช้ 

         สิทธิของท่าน   

7.8 ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษัทหรือ 

         ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ 
         ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศท่ีออกตามกฎหมาย 

ท้ังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําร้องขอใช้สิทธิข้างต้นและดําเนินการตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลกําหนด หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิข้างต้นสามารถดําเนินการโดย ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการใช้สิทธิของ

เ จ้ า ข อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ไ ด้ ท า ง  Humanica Website สํ า ห รั บ ภ า ษ า ไ ท ย ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ท่ี  

www.humanica.com/th/pdpa/request-form และภาษาอังกฤษได้ท่ี www.humanica.com/en/pdpa/request-form 

8 มาตรการความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกําหนดให้มี
มาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทําลาย ใช้ 

เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในนโยบาย

และ/หรือแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท  

บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้าน 

การบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพในเร่ืองการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคล อันประกอบไปด้วยการดําเนินการดังต่อไปน้ี เป็นอย่างน้อย 

1) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคํานึงถึงการใช้ 

       งานและความม่ันคงปลอดภัย 

2) การกําหนดเก่ียวกับการอนุญาตหรือกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

3) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานเพ่ือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ท่ีได้รับอนุญาตแล้ว 
4) การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต  

               การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูล 

      ส่วนบุคคล และ 

5) การจัดให้มีวิธีการเพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับการเข้าถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล  

      ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและส่ือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

9 การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว  

นโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือแจ้งรายละเอียดและวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทอาจ

ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง

และหลักเกณฑ์ของกฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน ท่านจึงควรติดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวท่ีกําหนดไว้น้ีอยู่เสมอ 



 

ชื#อเอกสาร :  

นโยบายความเป็นสว่นตวัสาํหรับ 
ผู้สมคัรงานและพนกังาน 
(Privacy Policy for Applicants and 
Employees) 

หน้าที# : 6 

รหสัเอกสาร :  
PDPA-PL-0202-HMC-TH 

ระดบัชั 5นความลับ :  ทั\วไป เวอร์ชัน : 1  

 

   
 

10 ช่องทางการติดต่อ  

หากท่านประสงค์จะติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับน้ี หรือกรณีท่ีพบว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านไปในทางท่ีไม่ชอบ ท่านสามารถติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางดังต่อไปน้ี  

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) ท่ีอยู่: 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง รองเมือง ปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330 

อีเมล: hrsolutions@humanica.com 

โทร.  0-2636-6999 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Protection Officer) 

ท่ีอยู่: 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง รองเมือง ปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10330  

อีเมล: dpo@humanica.com  

โทร. 02 636 6999  

 

 
 

โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

 
 

นายสุนทร เด่นธรรม 

                                                                      กรรมการบริษัท 


