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คำประกาศเก่ียวกับความเป�นส�วนตัวสำหรับผู�ปฏิบติังาน 
 

 บริษัท หาดทิพย" จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต$อไปในประกาศนี้ เรียกว$า “บริษัท”) ตระหนักและให�
ความสำคัญกับการคุ�มครองข�อมูลส$วนบุคคลของบุคคลที่จะเป7นพนักงานและผู�ที่ได�รับการบรรจุเป7นผู�ปฏิบัติงานของบริษัท 
โดยเฉพาะการเคารพสิทธิความเป7นส$วนตัวและมาตรการคุ�มครองข�อมูลให�มีความปลอดภัยเป7นสำคัญ 
 คำประกาศเกี่ยวกับความเป7นส$วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับน้ี จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให�ท$านในฐานะผู�สมัครงานและ
ผู�ปฏิบัติงาน ได�ทราบและเข�าใจรูปแบบ วัตถุประสงค? วิธีการเก็บรวบรวม ใช� หรือเปBดเผย (รวมเรียกว$า “ประมวลผล”) ข�อมูล
ส$วนบุคคล รวมท้ังสิทธิต$าง ๆ ของท$านภายใต�พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส$วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 ทั้งนี้ การประมวลผลข�อมูลส$วนบุคคลของท$านตามวัตถุประสงค?ในประกาศนี้ บริษัทดำเนินการในฐานะผู�ควบคุม
ข�อมูลส$วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว$า บริษัทเป7นผู�มีอำนาจหน�าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช� หรือ
เปBดเผยข�อมูลส$วนบุคคล ดังน้ี 
 

ข�อ 1) ขอบเขตและการบังคับใช� 
 คำประกาศน้ี ครอบคลุมถึง กรรมการ ผู�บริหาร พนักงานปMจจุบัน รวมถึง ผู�สมัครงานที่ผ$านการคัดเลือก อดีตพนักงาน 
และบุคคลใด ที่มีความสัมพันธ?เกี่ยวข�องกับบุคลากรของบริษัท เช$น บุคคลในครอบครัวของพนักงาน บุคคลที่ติดต$อได�ในกรณี
ฉุกเฉิน เป7นต�น 
 

ข�อ 2) คำนิยามและความหมายตามคำประกาศนี้ 
o “ข�อมูลส$วนบุคคล” หมายถึง ข�อมูลเก่ียวกับบุคคล ซึ่งทําให�สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได� ไม$ว$าจะเป7นทางตรงหรือทางอ�อม 

เช$น ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท? อีเมล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน รูปถ$าย ประวัติการทํางาน เป7นต�น ทั้งน้ี ไม$
รวมถึงข�อมูลของผู�ถึงแก$กรรม 

o “บริษัท” หมายถึง บริษัท หาดทิพย? จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
o “ผู�ปฏิบัติงาน” หมายความว$า พนักงาน เจ�าหน�าท่ีและลูกจ�างของบริษัทตามท่ีระบุไว�ในข�อบังคับการทำงานของบริษัท 
 

ข�อ 3) ผ�ูรับผิดชอบที่ดูแลและค�ุมครองข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ปฏิบัติงาน คือ ผู�บริหารของฝQายทรัพยากรบุคคลต้ังแต$ระดับ
ผู�จัดการฝQายข้ึนไป หรือ ผู�ที่ได�รับมอบหมายจากบริษัท  

 

ข�อ 4) ประเภทของข�อมูลส�วนบุคคล ท่ีบริษัทมีการเก็บรวบรวม แบ$งออกเป7น 3 กลุ$ม คือ 
4.1 กลุ�มข�อมูลส�วนบุคคลทั่วไป ได�แก$ คํานําหน�า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล$น รูปถ$าย ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจําตัว

ประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประกันสังคม เลขท่ีใบอนุญาตขับข่ี เลขประจําตัวผู�เสียภาษี เลขที่บัญชี
ธนาคาร ทะเบียนรถยนต? ทะเบียนรถจักรยานยนต? ที่อยู$ปMจจุบัน ท่ีอยู$ตามทะเบียนบ�าน อีเมล หมายเลข
โทรศัพท? วันเดือนปSเกิด อายุ สถานภาพการสมรส ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝTกอบรม 
ทักษะความสามารถ เป7นต�น 
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4.2 กลุ�มข�อมูลส�วนบุคคลท่ีอ�อนไหว ได�แก$ ข�อมูลสุขภาพ ลายนิ้วมือ ประวัติอาชญากรรม ภาพถ$าย หมู$เลือด เป7น
ต�น  

4.3 กลุ �มข�อมูลบุคคลท่ีสาม ได�แก$ ข�อมูลคู$สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลท่ีติดต$อได�ในกรณีฉุกเฉิน ผู�รับ
ผลประโยชน? หรือข�อมูลอ่ืนที่ได�จากการเก็บข�อมูลเท$าท่ีจำเป7น 

 

ข�อ 5) วิธีการท่ีบริษัทเก็บรวบรวมข�อมูลของท�าน 
5.1 เก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลจากท�านโดยตรง 

บริษัทได�รับข�อมูลส$วนบุคคลของท$านจากการเก็บรวบรวมข�อมูลส$วนบุคคล ที่ได�จากกระบวนการสรรหาและรับ
สมัครงาน รวมถึงกระบวนการอ่ืน ๆ เพ่ือทำสัญญาจัาง และส$วนท่ีเก่ียวข�องกับการจ�างงาน 

5.2 จากการที่ท�านให�ข�อมูลส�วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท�านเอง และข�อมูลบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข�องกับท�าน  
กรณีที่ท$านอาจให�ข�อมูลท่ีเก่ียวกับบุคคลอ่ืน เช$น บุคคลใกล�ชิดในครอบครัวของท$าน เพื่อการดำเนินการด�าน
การบริหารงานบุคคล เช$น การจัดสวัสดิการและประโยชน?ต$าง ๆ หรือ การติดต$อญาติ พี่น�อง กรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินหรือเรื่องจำเป7น 

5.3 การรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของท�านจากองค"กรหรือหน�วยงานอ่ืน  
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข�อมูลของท$านจากหน$วยงานหรือองค?กรอื่นเพื่อใช�ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
พนักงาน เช$น การขอข�อมูลอ�างอิงจากนายจ�างเก$าของท$าน การตรวจสอบประวัติอื่นที่เป7นไปตามกฎหมายใน
ตำแหน$งที่จำเป7นต�องตรวจสอบ รวมถึงการสมัครงานผ$านตัวแทนการจัดหางาน หรือ เว็บไซต?จัดหางานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน   

 

ข�อ 6)  วัตถุประสงค"และฐานในการประมวลผลข�อมูล 
บริษัทดําเนินการประมวลผลข�อมูลส$วนบุคคลของท$านตามวัตถุประสงค? ขอบเขต และวิธีการท่ีชอบด�วยกฎหมาย
โปร$งใส และเป7นธรรม โดยใช�ฐานการประมวลผลข�อมูล ดังน้ี 
6.1 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาการจ�างและข�อบังคับการทำงานระหว$างท$านกับบริษัทที ่ได�ด ําเนินการตาม

กระบวนการสมัครงานและการเป7นพนักงานของบริษัท 
6.2 เพื่อการจําเป7นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค?เก่ียวกับการคุ�มครองแรงงาน 

ประกันสังคม  สวัสดิการด�านรักษาพยาบาล การประเมินทักษะ ความสามารถในการทํางาน การพัฒนา
สมรรถภาพ ความรู� ความสามารถ รวมถึงการพัฒนาทางจิตใจ และกิจกรรมงานนันทนาการต$าง ๆ  

6.3 เพื่อประโยชน?อันชอบด�วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งจะไม$ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของ
ท$าน 
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ข�อ 7) ข�อมูลส$วนบุคคลของท$าน ได�ถูกเก็บรวบรวมตามสัญญาจ�างงาน รวมถึงเอกสารหรือสัญญาอื่นที่เกี ่ยวเนื่องหรือ
เนื่องจากที่เคยทํางานอยู$ ซึ่งข�อมูลส$วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมนั้น ขึ้นอยู$กับสถานะของท$านว$า เป7นผู�สมัครงานที่ผ$านการ
คัดเลือกเข�าทำงาน พนักงาน หรือ อดีตพนักงาน โดยบริษัทได�จัดเก็บข�อมูลส$วนบุคคลดังกล$าวเท$าที่จำเป7น และเป7นไปตาม
วัตถุประสงค?ในการใช�ข�อมูล ท้ังนี้ ได�มีแบ$งเป7นประเภทต$าง ๆ ดังนี้ 

7.1) การเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคล สําหรับผู�สมัครงานท่ีผ�านการคัดเลือก 
บริษัทประมวลผลข�อมูลส$วนบุคคลของท$านเท$าที่จำเป7น เพื่อประเมินและวัดผลความเหมาะสมของท$านต$อ
ตําแหน$งงานที่เปBดรับ และเพื่อตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลที่ให�ไว�กับบริษัท ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค" รายละเอียดเพื่อการเก็บรวบรวม 

1) เ พ่ื อ ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
คัดเลือกบุคลากร 

1.1 บริษัทใช�ข�อมูลส$วนบุคคลของท$าน เพื่อการประเมินว$า ท$านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
บทบาทหน�าที่ในตําแหน$งงานที่บริษัทต�องการสรรหาอยู$หรือไม$ และเพ่ือดำเนินการ
เรื่องที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ?งานหรือการประเมินต$าง ๆ เมื่อท$านได�ทําการสมัครงาน
กับบริษัทโดยตรง หรือ ผ$านทางตัวแทนรับจัดหางานหรือบุคคลท่ีสาม รวมถึงการติดต$อ
ท$านเพ่ือดําเนินการประเมิน และให�ข�อมูลตอบกลับเก่ียวกับการประเมินผลและ
สัมภาษณ? และในกรณีท่ีบริษัท จ�างงานท$าน  

1.2 บริษัทอาจขอให�ท$านทําแบบทดสอบหรือตอบคําถามท่ีเก่ียวกับรายละเอียดบุคลิกภาพ
ของท$าน และ/หรือ เข�าสัมภาษณ?โดยข�อมูลนั้น อาจจะได�มาทั้งจากท$านเองหรือจาก
การประเมินของบริษัท เพ่ือประเมินว$า ท$านมีความเหมาะสมท่ีจะทํางานในตําแหน$ง
งานน้ัน  

1.3 บริษัทจะยึดถือรายละเอียดที่ท$านได�ให�ไว�ในใบสมัคร หากท$านให�ข�อมูลที่ไม$ถูกต�อง เป7น
เท็จ หรือไม$เป7นความจริงบางส$วนหรือทั้งหมด ถือว$า ท$านมีเจตนาปBดบังและไม$สุจริต 

2) เพ่ีอตรวจสอบประวัติการ
ทํางาน ในตำแหน$งงานท่ี
เหมาะสม 

2.1 เพื่อตรวจสอบในกรณีที่ท$านเคยมีประวัติการทำงานกับบริษัทและเหตุผลที่ท$านได�
ลาออกไป และตรวจสอบว$าท$านมีความสนใจในตำแหน$งงานอ่ืนในบริษัทหรือไม$ 

2.2 เพื่อประเมินความสามารถในการทำงานของท$าน โดยเป7นไปตามท่ีกฎหมายอนุญาตให�
ทำได� เช$น คุณสมบัติด�านวิชาชีพ ข�อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม และการตรวจเช็ค
จากบุคคลอ�างอิงท่ีท$านได�ให�ข�อมูลไว�กับบริษัท 

3) เพื่อการพิจารณาตำแหน$ง
งานที่เหมาะสมในอนาคต 

3.1 หากท$านไม$ประสบความสำเร็จในการประเมินผลการสัมภาษณ?งานสำหรับตำแหน$งท่ี
ท$านได�สมัครไว� บริษัทจะเก็บรายละเอียดของท$านในฐานข�อมูลของเราเป7นเวลา 1 ปS 
เพื่อที่จะสามารถติดต$อท$านในกรณีที่มีตำแหน$งงานใด ๆ ที่เหมาะสมกับท$าน 

3.2 ในกรณีที่ท$านต�องการใช�สิทธิของท$าน โปรดติดต$อผู�บริหารฝQายทรัพยากรบุคคลของ
บริษัท โดยตรง  
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7.2 การเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคล สําหรับผู�ปฏิบัติงาน 
บริษัทจะใช�ข�อมูลส$วนบุคคลของท$าน เพื่อวัตถุประสงค?เกี่ยวกับพันธสัญญาการจ�างงานระหว$างท$านกับบริษัท 
รวมถึงวัตถุประสงค?เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และหรือเป7นการจำเป7นเพื่อประโยชน?โดยชอบด�วยกฎหมาย
ของบริษัท ซ่ึงจะไม$ละเมิดสิทธิพื้นฐานหรือสิทธิทางเสรีภาพของท$าน ดังน้ี 
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1) ตามบทบาทและหน�า ท่ี
ของนายจ�างที ่กฎหมาย
กำหนดไว� 

1.1 เพื่อดำเนินการตามบทบาทหน�าท่ีของนายจ�าง บริหารจัดการหน�าที่ความรับผิดชอบ
ของท$าน และกิจกรรมด�านธุรกิจท่ีบริษัทได�เก่ียวข�องด�วย 

1.2 เพื่อการดำเนินการและบริหารงานด�านบุคคล รวมถึงการรักษาและดำเนินการเก่ียวกับ
บันทึกทั่วไปท่ีจำเป7นต$อการบริหารจัดการด�านพนักงาน และปฏิบัติการด�านสัญญาจ�าง
งาน หรือสัญญาการให�บริการ ระหว$างท$านกับบริษัท โดยบริษัทจะประมวลผลข�อมูล
ลายนิ้วมือและภาพถ$ายท่ีได�เก็บรวบรวมจากท$าน 

1.3 เพื่อการประเมินผลงานของท$าน การพิจารณาปรับตำแหน$งงาน การโยกย�ายหน$วยงาน 
การโยกย�ายสถานที่ทำงาน การปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงการจ$ายเงินตอบแทนตาม
ผลงาน (โบนัส) และช$วยท$านในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานท่ีเหมาะสม 

1.4 เพื่อพัฒนาทักษะความรู� ความสามารถ รวมถึงพัฒนาจิตใจของท$าน เช$น กิจกรรม การ
นันทนาการ การฝTกอบรม และการรับรองด�านความรู�ต$าง ๆ และรวมถึงการพัฒนาด�าน
เส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพ การวางแผนสืบทอดตำแหน$งงาน การจัดการความรู�
เพื่อถ$ายทอดองค?ความรู�ไว�กับองค?กร 

2) เ พ ื ่ อด ำ เน ิ นกา รด � า น
ค$าตอบแทน    สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน?ต$าง ๆ 

2.1 เพื่อการประมวลผลค$าจ�าง การจ$ายค$าจ�างและค$าตอบแทนต$าง ๆ ท่ีบริษัท จำเป7นต�อง
นำส$งข�อมูลของท$านไปยังผู�ให�บริการจัดทำเงินเดือนและผู�ประมวลผลข�อมูลพนักงาน 
เพื่อทำการประมวลผลเงินเดือนให�กับท$าน รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายต$าง ๆ 
เช$น ภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา ประกันสังคม เงินกู�ยืมทางกฎหมาย กยศ. การบังคับคดี 
ฯลฯ โดยได�นำส$งข�อมูลของท$านให�กับหน$วยงานราชการต$าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

2.2 เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน?ต$าง ๆ ได�อย$างเหมาะสม เช$น การตรวจสุขภาพ
ประจำปS การเข�าขอคำปรึกษาด�านสุขภาพจากห�องพยาบาล ฯลฯ บริษัท ได�จัดเก็บ
ข�อมูลสุขภาพของท$าน และอาจมีการส$งต$อข�อมูลส$วนบุคคลของท$านไปยังบุคคลท่ีสาม 
ท่ีให�บริการเกี่ยวกับสวัสดิการนั้น ๆ เช$น ผู�ให�บริการประกันสุขภาพ บริษัทหลักทรัพย?
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จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารผู�ให�บริการสวัสดิการสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู$อาศัย หรือ
หน$วยงาน/สถาบันอื่น เพื่อที่ผู�ให�บริการดังกล$าว สามารถติดต$อท$านหรือท$านอาจจะ
ลงทะเบียนกับทางผู�ให�บริการเหล$านั้นโดยตรง รวมถึงการให�ข�อมูล เกี ่ยวกับผู�รับ
ผลประโยชน?ที่ท$านได�แจ�งไว� ในกรณีการเสียชีวิตหรือผลประโยชน?อื่นใด ไปยังบุคคลท่ี
สามที่เก่ียวข�อง 

2.3 ในกรณีที่ท$านเลือกใช�สวัสดิการสำหรับครอบครัว บริษัทจำเป7นต�องเก็บข�อมูลส$วน
บุคคลของบุคคลในครอบครัวของท$าน รวมถึงอาจส$งต$อข�อมูลไปยังผู�ให�บริการเก่ียวกับ
สวัสดิการนั้น ๆ (ถ�ามี) เพื่อสิทธิประโยชน?ในความคุ�มครองท$านและครอบครัว เช$น 
การสมรส คลอดบุตร ครอบครัวเสียชีวิต ซึ่งบริษัท จำเป7นต�องขอเอกสารหลักฐานที่มี
ข�อมูลของบุคคลในครอบครัวของท$านเพื่อใช�พิจารณาเงินช$วยเหลือให�เป7นไปตาม
หลักเกณฑ?ของบริษัท 

3) เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการทำงาน การ
ติดต$อสื่อสาร รวมถึงการ
จัดกิจกรรมต$าง ๆ 

3.1 เพื่อสนับสนุนข�อมูลในการดำเนินการตามขั้นตอน หรือกระบวนการต$างๆภายในและ
ภายนอกบริษัท การให�ความช$วยเหลือด�านงานบุคลากร และการจัดการในกรณีต$างๆ 
ซึ่งอาจจะมีการนำส$งข�อมูลของท$าน ให�กับหน$วยงานที่เกี่ยวข�อง โดยใช�ข�อมูลเท$าท่ี
จำเป7นและเป7นไปตามวัตถุประสงค?ในแต$ละกระบวนการ 

3.2 เพื่อกำหนดสิทธิการใช�งานระบบต$าง ๆ สนับสนุนด�านเครื่องมืออุปกรณ?เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการทำงานให�กับท$าน 

3.3 เพื่อดำเนินการเรื่องการเดินทางหรือที่พัก ที่เกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงการเบิกจ$าย
ค$าใช�จ$ายต$าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทำงาน 

3.4 เพื่อทดสอบความรู� ความเข�าใจ ทำแบบสอบถาม หรือสำรวจความคิดเห็นของท$านและ
ประเมินผลจากการทดสอบหรือสำรวจดังกล$าว 

3.5 เพื่อการติดต$อสื่อสารและประสานงาน รวมถึงการประกาศหรือประชาสัมพันธ?กิจกรรม
ต$าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท  ซึ่งอาจมีการใช�ข�อมูลส$วนบุคคล เช$น ชื่อ-
นามสกุล การถ$ายภาพของท$านในกิจกรรมที่จัดขึ้น นำไปเผยแพร$และสื่อสาร เพื่อ
ประชาสัมพันธ?ตามวัตถุประสงค?ของแต$ละกิจกรรม 

3.6 เพื่อการจัดอบรม สัมมนา รวมถึงการทำกิจกรรมทั้งในหรือนอกสถานที่ บริษัทต�องส$ง
ต$อข�อมูลส$วนบุคคลของท$านเท$าที่จำเป7นให�กับผู�ให�บริการภายนอก เพื่อจัดเตรียมตั๋ว
เครื่องบิน รถโดยสาร อาหาร ท่ีพัก และสถานที่ต$าง ๆ ให�กับท$าน 
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4) เพื ่อการตรวจสอบการ
ส ื ่อสารที ่ เก ี ่ยวก ับการ
ทำงาน 

- เพื่อให�เป7นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง บริษัทจำเป7นและขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะตรวจ
ตราและตรวจสอบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส?ที่ได�ส$งโดยใช�บัญชี เครือข$ายและ
อุปกรณ?เคร่ืองใช�ท่ีบริษัทได�มอบให�กับท$าน เพ่ือเป7นส$วนหน่ึงของการทำงานและเพ่ือจะ
ให�มั่นใจว$า ทรัพยากร อุปกรณ?ด�านสารสนเทศของบริษัทได�ใช�ตามบทบาทหน�าท่ีอย$าง
ถูกต�อง เป7นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท 

5) เพื ่อการตรวจสอบและ
จ ั ด ก า ร เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ข� อ
ร�องเรียนต$าง ๆ  

5.1 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับข�อเรียกร�องต$าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร
และดำเนินการตรวจสอบ ผลงาน ความสามารถ การลา และการอุทธรณ? การละเมิด 
การร�องเรียน การสอบสวน และข้ันตอนใด ๆ รวมถึงข้ันตอนด�านการบริหารงานบุคคล 
ทั้งที่เป7นทางการและไม$เป7นทางการ การตัดสินใจด�านการบริหารงานที่เกี่ยวข�อง และ
ส$วนท่ีจำเป7นภายใต�สัญญาจ�างของท$านกับบริษัท 

5.2 การจัดการตามคำร�องที ่ท$านอาจจะมีกับบริษัท หรือ เรื ่องที ่ท$านต�องการความ
ช$วยเหลือจากบริษัท เพื่อให�ท$านได�มีโอกาสเข�าร$วมในกิจกรรมและโปรแกรมต$าง ๆ 
ตามสิทธิของพนักงาน 

6) เพื่อคุ�มครองแรงงานด�าน
ส ุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภ ัย ในท ี ่ ท ำ ง าน
ภายใต �กฎหมายความ
ปลอดภัย สุขภาพและอา
ชีวอนามัย 

6.1 เพื ่อดำเนินการเกี ่ยวกับข�อมูลการลาหยุดงานต$าง ๆ หรือข�อมูลด�านการแพทย?ท่ี
เกี่ยวกับสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตหรือความไม$สมบูรณ?หรือทุพพลภาพ ท่ี
เกี่ยวข�องกับค$าตอบแทนหรือสวัสดิการ เพื่อประเมินสมรรถภาพสำหรับการทำงาน 
การกลับมาทำงานตามปกติ การตัดสินใจของฝQายบริหารเกี่ยวกับการว$าจ�างงาน หรือ
ภาระผูกพันใด รวมถึงการดำเนินงานเก่ียวกับข้ันตอนท่ีเก่ียวข�อง 

6.2 การให�ความช$วยเหลือในกรณีได�ร ับบาดเจ็บจากการทำงาน การเจ็บปQวย การ
บริหารงานด�านสุขภาพและความปลอดภัยของท$าน ให�การสนับสนุนในสิ ่งที่ท$าน
อาจจะมีความจำเป7นและต�องการความช$วยเหลือ และติดต$อผู�ที่ท$านได�ให�ติดต$อได�ใน
กรณีฉุกเฉิน หากจำเป7นและไม$ละเมิดสิทธิของท$าน 

7) เพื ่อการตรวจสอบด�าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย
และความสอดคล�องตาม
ข�อบังคับต$าง ๆ  

7.1 เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามความจำเป7นตามกฎหมาย ข�อบังคับต$างๆ รวมถึงการ
เก็บบันทึกเรื ่อง การรับของขวัญ ของกำนัลหรือสินน้ำใจต$าง ๆ การต$อต�านการให�
สินบน และรายงานคอร?รัปชัน จรรยาบรรณของพนักงาน และจริยธรรมในการดำเนิน
ธุรกิจ 

7.2 การปฏิบัติตามกฎหมายและข�อบังคับท่ีมีผลบังคับใช� เช$น เวลาการทำงาน กฎหมายว$า
ด�วยเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย ระเบียบด�านภาษี การประกันสังคม การปฏิบัติ
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ตามหมายบังคับคดี กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา การให�คำปรึกษาด�านแรงงาน 
กฎหมายแรงงาน รวมถึง ระเบียบข�อบังคับการทำงานที่บริษัทได�ถือปฏิบัติอยู$ 

8) เพื่อร�องขอเรื่องต$าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข�องกับภาครัฐ และ
ก า ร เ ร ี ย ก ร � อ ง ท า ง
กฎหมายต$าง ๆ 

เพื่อปฏิบัติตามการร�องขอที่ถูกต�องตามกฎหมาย การขอให�กรอกข�อมูลเอกสารที่เกี่ยวข�อง
กับกฎหมายที่มีผลบังคับ หมายศาล คำสั่ง กฎระเบียบของทางราชการ หรือองค?กรที่มี
อำนาจกำกับดูแลต$าง ๆ รวมถึงการโต�แย�งสิทธิและบริหารจัดการเกี ่ยวกับคดีที ่มีการ
ดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งน้ี บริษัทจะดำเนินการโดยถือเป7นความลับสูงสุด 

 

7.3 การเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคล สําหรับอดีตพนักงาน หรือ กรณีหลังจากท่ีท�านได�พ�นสภาพจากการเป�น 
 ผู�ปฏิบัติงานของบริษัท 

หลักจากที่ท$านได�สิ้นสุดการจ�างงานหรือท$านได�พ�นสภาพจากการเป7นผู�ปฏิบัติงานกับบริษัทแล�ว บริษัทอาจ
จำเป7นต�องเก็บรักษาข�อมูลส$วนบุคคลของท$านต$อไป เพื่อจะดำเนินการตามภาระผูกพันในส$วนที่เกี่ยวข�องตาม
กฎหมาย 

วัตถุประสงค" รายละเอียดเพ่ือการเก็บรวบรวม 
1) เพ่ือบริหารความต$อเนื่องของธุรกิจ เพื่อเก็บหลักฐานการตัดสินใจต$าง ๆ ในบทบาทหน�าที่ของท$าน และเพื่อรักษา

ความรู�ให�คงอยู$กับธุรกิจหลักจากที่ท$านได�ออกจากบริษัทไป 

2) เพื ่อการวิเคราะห?และเก็บร ักษา
พนักงานของบริษัท 

เพื่อให�เข�าใจสาเหตุของท$านท่ีตัดสินใจลาออกจากบริษัท โดยบริษัทจำเป7นต�องใช�
ข�อมูลบางกรณี เพ่ือปรับปรุงการดำเนินการด�านธุรกิจของบริษัทให�เกิดประโยชน? 

3) เพื่อภาระผูกพันตามกฎหมายและ
จัดการเกี่ยวกับสิทธิเรียกร�องตาม
กฎหมาย 

เพื่อให�ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการจ�างงานของท$าน 
เช$น กรมสรรพากร กรมบังคับคดี รวมถึงเพื่อจัดการเกี่ยวกับข�อเรียกร�องหรือข�อ
โต�แย�งเกี่ยวกับท$านหรือคนอื่นๆเนื่องจากบริษัทมีภาระผูกพันด�านกฎหมายที่ต�อง
ให�ข�อมูลหรือเพื่อปกป_องบริษัทจากการนำหรือโต�แย�งข�อเรียกร�องน้ันๆ 

 

ข�อ 8) การเปAดเผยข�อมูลของท�าน แบ$งออกเป7น 2 กรณี ดังน้ี 
8.1 การเปAดเผยข�อมูลส�วนบุคคลภายในบริษัท ถือเป�นการส�งต�อเพ่ือการใช�ข�อมูลส�วนบุคคลภายในบริษัท  

ข�อมูลส$วนบุคคลของท$าน อาจถูกเปBดเผยหรือนำส$งให�กับหน$วยงานต$าง ๆ ภายในบริษัท เฉพาะหน$วยงานท่ี
เกี่ยวข�องและมีบทบาทหน�าที่เท$าที่จำเป7นตามวัตถุประสงค?เท$านั้น ทั้งนี้ เป7นการดำเนินงานตามกระบวนการ
ต$าง ๆ ของบริษัท เพื่อการบริหารจัดการและสื่อสารภายในบริษัท โดยบุคคลหรือทีมงาน อาจเข�าถึงข�อมูลส$วน
บุคคลของท$าน โดยเป7นไปตามความจำเป7น ได�แก$ 
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o ฝQายบริหารงานบุคคลหรือฝQายอื่นเฉพาะท่ีมีหน�าท่ีเกี่ยวข�อง โดยกำหนดสิทธิการเข�าถึงข�อมูลตามบทบาท
หน�าท่ีที่รับผิดชอบเท$าน้ัน 

o ผู�บริหารหรือผู�บังคับบัญชาโดยตรงของท$าน ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ท$าน หรือเมื่อต�องเก่ียวข�องกับข้ันตอนทางด�านการบริหารงานบุคคลที่ต�องดำเนินการ 

o ฝQายสนับสนุนต$าง ๆ ที่จะให�บริการหรือพัฒนากระบวนการทำงานของท$านหรืองานของท$าน เช$น ฝQาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

8.2 การเปAดเผยข�อมูลส�วนบุคคลภายนอกบริษัท   
ข�อมูลส$วนบุคคลของท$าน อาจมีการส$งต$อให�กับองค?กรภายนอก โดยองค?กรเหล$าน้ัน ประกอบด�วย 
o ผู�ให�บริการภายนอก ได�แก$ องค?กรและคู $สัญญาช$วงขององค?กร ผู �ให�บริการภายนอก และ/หรือ ผู�

ประมวลผลข�อมูลส$วนบุคคลที่ได�ให�บริการด�านสารสนเทศ เช$น ผู�ให�บริการเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบ
การจัดทำค$าจ�างค$าตอบแทน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย?จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และระบบด�านการ
สวัสดิการต$าง ๆ ผู�ให�บริการด�านการประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพ ผู�ให�บริการด�าน
การฝTกอบรม หรือ หน$วยงานใดเพื่อการบริหารจัดการองค?กร เป7นต�น 
 
ทั้งนี้ การใช�บริการจากบุคคลที่สาม บริษัทจะต�องให�แน$ใจแล�วว$า ผู �ให�บริการเหล$านั้น ได�ปฏิบัติตาม
ข�อกำหนดของกฎหมาย และข�อมูลส$วนบุคคลของท$านจะได�รับการปกป_องด�วยมาตรการทางเทคนิคและ
เทคโนโลยีท่ีมีความปลอดภัย 

o ที่ปรึกษามืออาชีพของบริษัทที่ผ�านกระบวนการคัดกรองตามมาตรฐานวิชาชีพแล�ว เช$น ผู�ตรวจสอบ
บัญชี สำนักงานกฎหมาย และท่ีปรึกษาด�านต$าง ๆ  

o ลูกค�าของบริษัท ในกรณีท่ีบริษัทอาจจำเป7นต�องนำส$งข�อมูลของท$านให�กับลูกค�า เฉพาะเรื่องท่ีมีความ
จำเป7นเพื่อประโยชน?ในการบริหารจัดการงานท่ีท$านต�องไปปฏิบัติหน�าที่หรือได�รับมอบหมายให�กระทำการ
ในนามของบริษัท และการส$งมอบบริการท่ีดีให�แก$พวกเขา 

o หน�วยงานภาครัฐ บริษัทอาจจะนำส$งของมูลของท$านให�กับหน$วยงานภาครัฐ เช$น กรมสรรพากร 
สำนักงาน ประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน กรมบังคับคดี กองทุนเงินกู�ยืมเพื่อการศึกษา 
กรมพัฒนาฝSมือแรงงาน สำนักงานส$งเสร ิมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการแห$งชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย?และตลาดหลักทรัพย? กระทรวงพาณิชย? กระทรวงแรงงาน ฯลฯ เพื่อให�
เป7นไปตามข�อร�องขอที่เป7นไปตามกฎหมาย โดยบริษัทจะนำส$งเฉพาะข�อมูลส$วนบุคคลของท$านที่เป7นไป
ตามกฎหมายและเพื่อประโยชน?อันชอบธรรมของบริษัทอันพึงมี  

o องค"กรหรือบุคคลภายนอก ในบางกรณี บริษัทอาจต�องยืนยันข�อมูลของท$านให�กับองค?กรหรือ
บุคคลภายนอกที่มีการติดต$อสอบถาม เพื่อวัตถุประสงค?ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมต$าง ๆ ของท$าน 
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เช$น การสมัครหรือใช�บริการด�านสินเชื่อ การสมัครงาน ฯลฯ ทั้งนี้ ท$านมีหน�าที่แจ�งให�บริษัททราบและ
ยินยอมให�เปBดเผยเป7นลายลักษณ?อักษร โดยบริษัทจะยืนยันและเปBดเผยเฉพาะข�อมูลสถานภาพการเป7น
พนักงาน และข�อมูลอ่ืน ๆ ตามท่ีท$านยินยอมให�เปBดเผยกับองค?กรหรือบุคคลภายนอกดังกล$าวไว�เท$าน้ัน 

 

ข�อ 9) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน 
 

การเก็บรักษาข�อมูลของท$าน - บริษัทได�ปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสมทางด�านเทคนิคและวิธีการบริหาร
จัดการด�านระบบข�อมูล เพื่อปกป_องข�อมูลส$วนบุคคลของท$าน เมื่อเราต�อง
โอนย�ายข�อมูลส$วนบุคคลของท$านไปยังผู�ให�บริการที่เป7นบุคคลที่สาม เราต�อง
จัดให�มีระบบการป_องกันท่ีเหมาะสม เพ่ือปกป_องข�อมูลส$วนบุคคลของท$าน 

ระยะเวลาในการเก็บข�อมูลส$วนบุคคล
ของท$าน 
 

– บริษัทจะเก็บข�อมูลส$วนบุคคลของท$านเท$าที่มีความเป7น ตามวัตถุประสงค?ที่ได�
แจ�งเหตุผลการเก็บรวบรวม ใช�และเปBดเผยแล�ว โดยทั่วไปจะเก็บรักษาตาม
ระยะเวลาที่ท$านมีสัญญาจ�างกับบริษัทตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให�ต�อง
เก็บรักษาข�อมูลหลังจากที่สัญญาได�สิ้นสุดไป ได�แก$ ผู�สมัครงานที่ไม$ได�รับการ
พิจารณาเป7นผู�ปฏิบัติงาน จะเก็บรักษาไว� 1 ปSนับแต$วันที่บริษัทได�รับข�อมูลส$วน
บุคคล หรือ สำหรับผู�ปฏิบัติงาน เก็บรักษาไว�ตลอดระยะเวลาการจ�างงาน และ
เก็บรักษาไว�ต$อไปเป7นเวลา 10 ปS นับแต$วันที่สัญญาจ�างสิ้นสุดลง เพื่อเป7น
หลักฐานอ�างอิงในการจัดการเกี่ยวกับข�อเรียกร�องหรือข�อโต�แย�งเกี่ยวกับท$าน
หรือผู�อื่น เนื่องจากบริษัทมีความผูกพันด�านกฎหมายที่ต�องให�ข�อมูลหรือเพื่อ
ปกป_องบริษัท โดยการนำหรือโต�แย�งข�อเรียกร�องนั้น ๆ ในอนาคต 

- เมื่อพ�นระยะเวลาดังกล$าวแล�ว บริษัทจะทำการลบ ทำลายข�อมูลส$วนบุคคลของ
ท$านเมื่อหมดความจำเป7นในการใช�ข�อมูลส$วนบุคคลนั้น แต$อย$างไรก็ตาม ใน
กรณีที่มีข�อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับการสมัครงานหรือสัญญาจ�างงานของ
ท$าน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข�อมูลนั้นต$อไปจนกว$าข�อพิพาทน้ันจะ
ได�มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล�ว 

 
ข�อ 10) สิทธิของท�านเก่ียวกับข�อมูลส�วนบุคคล ท$านมีสิทธิในการดำเนินการเก่ียวกับข�อมูลส$วนบุคคลของท$าน ดังต$อไปนี้ 
 

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
 

- ท$านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข�อมูลส$วนบุคคลท่ี
ท$านได�ให�ความยินยอมกับบริษัทได�ตลอดระยะเวลาที่ข�อมูลส$วนบุคคลของ
ท$านถูกเก็บรักษาไว�กับบริษัท เว�นแต�ข�อมูลส$วนบุคคลดังกล$าวนั้น อยู$ในฐาน
การประมวลตามกฎหมายและฐานสัญญา ซึ่งการเพิกถอนความยินยอมนั้น 
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จะไม$ส$งผลกระทบต$อการประมวลผลข�อมูลส$วนบุคคลที ่ท$านได�ให�ความ
ยินยอมไปแล�วโดยชอบด�วยกฎหมาย  

- ท้ังนี้ หากบริษัทมีฐานอ่ืนเพื่อการประมวลผลข�อมูลส$วนบุคคลของท$าน บริษัท
อาจประมวลผลข�อมูลส$วนบุคคลของท$านต$อไป  

2. สิทธิในการเข�าถึงข�อมูลส$วนบุคคล - ท$านมีสิทธิในการเข�าถึงข�อมูลส$วนบุคคลของท$านและขอให�บริษัทจัดทำสำเนา
ข�อมูลส$วนบุคคลดังกล$าวให�กับท$านได�  

- ท$านอาจขอให�บริษัทเปBดเผยการได�มาซึ่งข�อมูลส$วนบุคคลที่ท$านไม$ได�ให�ความ
ยินยอมต$อบริษัทได� แต$บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท$าน หากการเข�าถึงและ
ขอรับสำเนาข�อมูลส$วนบุคคลน้ัน จะส$งผลกระทบต$อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน
หรือบริษัท ตามกฎหมายหรือคำส่ังศาลท่ีห�ามเปBดเผยข�อมูลส$วนบุคคลน้ัน 

3. สิทธิในการให�โอนย�ายข�อมูลส$วน
บุคคล 

- ท$านมีสิทธิในการโอนย�ายข�อมูลส$วนบุคคลของท$านที่ท$านให�ไว�กับบริษัท ไปยัง
ผู�ควบคุมข�อมูลส$วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท$านเองด�วยเหตุผลบางประการ เว�น
แต$ เป7นกรณีที่ขัดต$อกฎหมายหรือกระทบต$อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

4. สิทธิในการคัดค�านการประมวลผล
ข�อมูล 

- ท$านมีสิทธิในการคัดค�านการประมวลผลข�อมูลส$วนบุคคลของท$าน ด�วยเหตุผล
บางประการได� เว �นแต$ เป7นกรณีที่บร ิษ ัทมีเหตุอันชอบด�วยกฎหมายท่ี
จำเป7นต�องเก็บข�อมูลหรือต�องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องในการเก็บรักษา
ข�อมูลดังกล$าว 

5. สิทธ ิในการขอให�ลบข�อม ูลส $วน
บุคคลหรือระงับการใช�ข�อมูลส$วน
บุคคล 

- ท$านมีสิทธิในการขอให�บริษัททำการลบข�อมูลของท$านหรือระงับการใช�ข�อมูล
ส$วนบุคคลของท$าน ด�วยเหตุผลบางประการได� เว�นแต$ เป7นกรณีท่ีบริษัทต�อง
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือใช�สิทธิเรียกร�องตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องในการเก็บ
รักษาข�อมูลดังกล$าว ซึ่งบริษัทยังคงประมวลผลข�อมูลส$วนบุคคลของท$านต$อไป
เท$าน้ัน  

- ทั้งนี้ ท$านสามารถใช�สิทธิในการขอให�บริษัทลบข�อมูลส$วนบุคคลนี้ ควบคู$ไปกับ
สิทธิในการคัดค�านในข�างต�น อย$างไรก็ดี บริษัทก็อาจปฏิเสธการใช�สิทธิดังกล$าว
ข�างต�นของท$านได� ตามหลักเกณฑ?ท่ีบริษัทกําหนด โดยไม$ขัดต$อกฎหมาย  

- กรณีที่บริษัทปฏิเสธการใช�สิทธิ บริษัทจะแจ�งเหตุผลของการปฏิเสธให�ท$าน
ทราบโดยไม$ชักช�า 

6. สิทธิในการแก�ไขข�อมูลส$วนบุคคล
ให�ถูกต�อง 

- ท$านมีสิทธิในการขอให�บริษัทแก�ไขข�อมูลที่ไม$ถูกต�อง หรือ เพิ่มเติมข�อมูลเพื่อ
ความสมบูรณ? โดยดำเนินการด�านเอกสารตามข้ันตอนที่บริษัทกำหนดไว� 
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 ท$านสามารถยื่นคำร�องขอดำเนินการตามสิทธิข�างต�น โดยไม$เสียค$าใช�จ$ายใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทโดยฝQายทรัพยากรบุคคล 
จะพิจารณาและแจ�งผลการพิจารณาตามคำร�องของท$าน ภายใน 30 วันนับแต$วันท่ีได�รับคำร�องขอดังกล$าว 
 

ข�อ 10) การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข�อมูลส�วนบุคคล 
 บริษัทมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข�อมูลส$วนบุคคลของท$านอย$างเหมาะสม ท้ังในเชิงเทคนิคและการ
บริหารจัดการ เพื่อป_องกันมิให�ข�อมูลสูญหาย หรือ มีการเข�าถึง ทำลาย ใช� เปลี่ยนแปลง แก�ไข หรือเปBดเผยข�อมูลส$วนบุคคล
โดยไม$ได�รับอนุญาต ซึ่งสอดคล�องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด�านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 
Policy) ของบริษัท 
 นอกจากนี้ บริษัทได�กำหนดให�มีนโยบายการคุ�มครองข�อมูลส$วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให�ทราบกัน
โดยทั่วทั้งองค?กร พร�อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให�เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช� และเปBดเผยข�อมูลส$วนบุคคล 
โดยธำรงไว�ซึ่งความเป7นความลับ (Confidentiality) ความถูกต�องครบถ�วน (Integrity) และสภาพพร�อมใช�งาน (Availability) 
ของข�อมูลส$วนบุคคล โดยได�จัดให�มีการทบทวนนโยบายดังกล$าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 
 

ข�อ 11) การเปลี่ยนแปลง แก�ไข คำประกาศเกี่ยวกับความเป�นส�วนตัวน้ี 
บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก�ไข หรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามท่ีเห็นสมควร และจะทำการแจ�งให�ท$านทราบผ$าน
ช$องทางแอปพลิเคชันด�าน HR ท่ีกำหนด เว็บไซต?ภายในและภายนอก อีเมล หรือช$องทางอ่ืนใดที่อาจมีในอนาคต) โดย
มีวันที่ของเวอร?ชั่นล$าสุดกำกับอยู$ตอนท�าย อย$างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให�ท$านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศ
ฉบับใหม$อย$างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก$อนท่ีท$านจะทำการเปBดเผยข�อมูลส$วนบุคคลใด ๆ  

ข�อ 12) ช�องทางการติดต�อ  
      สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป7นส$วนตัวสำหรับผู�ปฏิบัติงานนี้ ท$านสามารถติดต$อ
บริษัท ได�ที่ 

1) ผู�จัดการฝQายทรัพยากรบุคคล บมจ.หาดทิพย? 
โรงงานหาดใหญ$ 

        โทรศัพท?  : 074 210008 ต$อ 284   
      โรงงานพุนพิน 
      โทรศัพท?  : 077 357385 ต$อ 162   
        อีเมล  : personnel@haadthip.com 
      หรือ 

2) คณะทำงานเพื่อคุ�มครองข�อมูลส$วนบุคคล บมจ.หาดทิพย? 
โทรศัพท?  : 074 210008 ต$อ 1188 
อีเมล : dpo@haadthip.com 
 



 

ฉบับปรับปรุงเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

ห น� า  12/12 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบตอบรับทราบ 
คำประกาศเก่ียวกับความเป�นส�วนตัวสำหรับผู�ปฏิบัติงาน 

 
 ข�าพเจ�าได�รับ “คำประกาศเกี่ยวกับความเป7นส$วนตัวสำหรับผู�ปฏิบัติงาน” แล�ว ซ่ึงข�าพเจ�า
รับทราบ เข�าใจ และยินยอมถือเป7นหลักปฏิบัติในการทำงาน 
 

 

ช่ือ – นามสกุลพนักงาน 
 
 

รหัสประจำตัว 
 
 

ตำแหน$งงาน 
 
 

แผนก 
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ฝQาย 
 
 

บริษัท 
 
 

 

ลงช่ือรับทราบ 
 

 

วันที่รับทราบ  

 


