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ประกาศความเป็นส่วนตัว 
ส าหรับผู้สมคัรงาน ผู้สมคัรฝึกงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอ้างองิ 

บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูช่ันส์ จ ากดั 
 
 บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (“บริษทั”) ไดจ้ดัท าและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตวั
ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงาน 
ผูส้มคัรฝึกงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอา้งอิงของผูส้มคัรงาน (“ท่าน”) รวมถึงวธีิการในการปกป้องคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวทางการจดัการขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเหมาะสมตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 
 ก่อนการตดัสินใจสมคัรงานหรือสมคัรฝึกงาน ผูส้มคัรงาน/ผูส้มคัรฝึกงานสามารถท่ีจะเปิดเผย หรือไม่
เปิดเผยขอ้มูลของตนให้บริษทัทราบ แต่ทั้งน้ี บริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชข้อ้มูลของท่าน เพื่อประโยชน์ใน
การสมคัรงานหรือสมคัรฝึกงาน และด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของบริษทั 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งทีม่าของข้อมูล 
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

  ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได้
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
บริษทัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
• ข้อมูลท่ีใช้ระบุตวัตน (Identity Data) เช่น ช่ือ ช่ือสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน เลข

หนงัสือเดินทาง เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร วนั เดือน ปีเกิด เพศ อาย ุสัญชาติ สถานภาพการ
สมรส สถานภาพทางทหาร รูปถ่าย และในบางกรณีบริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งประมวลผล
ขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลทุพพลภาพ โดยไดรั้บ
ความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

• ขอ้มูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
• ขอ้มูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร เงินเดือน 
• ขอ้มูลส่วนตวัอ่ืน  ๆเช่น ประวติัการท างาน การศึกษา และการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ขอ้มูล

บุคคลอา้งอิง และสมาชิกในครอบครัว    
• ข้อ มูลการ ติด ต่อกับบริษัท  (Communication Data)  เ ช่น  ข้อ มูลการบัน ทึกภาพ                   

หรือเสียงเม่ือมีการติดต่อกบับริษทั 
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1.3 แหล่งทีม่าของข้อมูล  
  บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  
• ขั้นตอนการสมคัรเขา้ท างานกบับริษทั การกรอกขอ้มูลและลงนามในใบสมคัรงาน 

แนบเอกสารประกอบการพิจารณาและคดัเลือกเขา้ท างาน ท าแบบสอบถาม หรือ
ลงทะเบียนต่าง ๆ 

• การติดต่อบริษทัผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล  
• บริษทัอาจมีการจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เม่ือท่านเขา้ใช้งานเว็บไซต์ หรือ

แอพพลิเคชัน่ของบริษทั 
  (2) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอ่ืน เช่น 

• บุคคลอ้างอิงและสมาชิกในครอบครัว ท่ีท่านระบุในใบสมัครงานของบริษัท               

ในกรณีน้ีท่านมีหน้าท่ีตอ้งแจง้และไดรั้บความยินยอมจากบุคคลอา้งอิงและสมาชิก

ในครอบครัว  ทุกคน ส าหรับการเ ปิดเผย ช่ือ  ช่ือสกุล  หมาย เลขโทรศัพท์                                 

และรายละเอียดของอ่ืน ๆ ของบุคคลเหล่านั้นให้แก่บริษทั โดยเฉพาะบุคคลอยา่งยิ่ง 

บุ คคลอ้า ง อิ งต้อ ง ยิน ดี ให้ บ ริษัท ติด ต่อไป เพื่ อสอบถามข้อ มู ลของท่ า น                                     

เพื่อประกอบการพิจารณารับเขา้ท างาน 

• บริษทัจดัการงาน 
• หน่วยงานราชการ หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั เวบ็ไซต์

สมคัรงานอ่ืน ขอ้มูลท่ีคน้หาไดท้างอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ เช่น เฟซบุก๊ (Facebook)  

 
2. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่านเพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการ โดยข้ึนอยู่
กบัลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบับริษทั ดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
เพื่อด าเนินการท่ีจ าเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผูส้มัครงาน               
และผูส้มคัรฝึกงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมคัรผ่าน
เวบ็ไซต์ของบริษทั การสมคัรผ่านเวบ็ไซต์สมคัรงานอ่ืน หรือสมคัร
ผ่านทางบริษทัโดยตรง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมิน                       
และคดัเลือก และขั้นตอนการเสนอสัญญาจา้งใหแ้ก่ท่าน 

• ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม สั ญ ญ า                             
ห รือการด า เ นินการตามค าขอ               
ก่อนเขา้ท าสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยนิยอม 
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เ พื่ อด า เ นินก ารตรวจสอบประวัติ และ คุณสมบัติ ขอ งท่ า น                                 
ก่อนการจา้งงานภายใตข้อบเขตของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบ
ประวติัอาชญากรรม ประวติัสุขภาพ และตรวจสอบขอ้มูลจากบุคคล
อา้งอิงท่ีท่านระบุ 

• ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม สั ญ ญ า                              

ห รือการด า เ นินการตามค าขอ                  

ก่อนเขา้ท าสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• ความยนิยอม 
เพื่ อประโยชน์ ในการบริหารจัดการภายในองค์กร เ ก่ี ยวกับ
กระบวนการจ้างงาน เ ช่น การส่งข้อมูลผู ้สมัครหรือรายงาน                          
การสัมภาษณ์ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้อ  านาจตดัสินใจคดัเลือก 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ภ า ย ใ น เ พื่ อ จั ด ท า สั ญ ญ า จ้ า ง                                                  
รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ   

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยนิยอม 

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานท่ี                 
ข อ งบ ริษัท  ร วม ถึ ง ก า ร แลกบัต ร ก่ อน เ ข้ า พื้ น ท่ี ส า นัก ง า น                              
และการบนัทึกภาพภายในอาคารบริษทั หรือสาขาของบริษทัด้วย
กลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 
3. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี หากท่านไม่ประสบ
ความส าเร็จในการประเมินต่าง ๆ ส าหรับต าแหน่งงานท่ีท่านไดส้มคัรไว ้บริษทัจะเก็บขอ้มูลของท่านเป็นเวลา 
12 เดือน เพื่อสามารถติดต่อท่านในกรณีท่ีมีต าแหน่งงานใด ๆ ในอนาคตท่ีอาจจะเหมาะสมกบัท่าน กรณีท่ีท่าน
ใหค้วามยนิยอมไวก้บับริษทั 

เม่ือพน้ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล
นั้นใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 
 

4. การเปิดเผยข้อมูล 
 ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี บริษทัอาจเปิดเผย
ขอ้มูลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปน้ี 

4.1 ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และ/หรือผูใ้ห้บริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ ของบริษทั 
เช่น ผูใ้หบ้ริการเก็บและท าลายเอกสาร ผูใ้หบ้ริการดา้นสารสนเทศ  

4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงเจา้
พนกังานซ่ึงใชอ้  านาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ต ารวจ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
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4.3 บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามขอ้ก าหนดของสัญญา หรือตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

 
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
  ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) สิทธิในการเพกิถอนความยนิยอม (Right to Withdraw Consent) 
  ท่ าน มี สิท ธิขอ เพิ กถอนความยินยอม ท่ี ให้ ไ ว้แ ก่ บ ริษัท ในการ เก็ บรวบรวม  ใช้                                                     
หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเม่ือใดก็ได้ เว ้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจ ากัดโดยกฎหมาย                                  
หรือสัญญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่าน  
  ทั้ งน้ี การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล                                       
ท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอมแก่บริษทัไวก่้อนหนา้แลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
  (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 
  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ                 
ของบริษทั รวมถึงขอใหบ้ริษทัเปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 
  (3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) 
  ในกรณีท่ีบริษัทได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้ นอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใช้งาน
โดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ไดด้ว้ยวธีิการอตัโนมติั ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษทัได ้รวมทั้งมีสิทธิ ดงัต่อไปน้ี 

ก. ขอให้บ ริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปย ังผู ้ควบ คุม                                
ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวธีิการอตัโนมติั 

ข. ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว                           
ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้

  (4) สิทธิในการคัดค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 
  ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัท่านส าหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรงและกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
  (5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) 
  ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัลบหรือท าลายหรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุ
ตวัตนไดด้ว้ยเหตุบางประการได ้
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  (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
  ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัระงบัการใชข้อ้มูลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้
  (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) 
  บริษัทพยายามท่ีจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์                         
และไม่ ก่อให้เ กิดความเข้าใจผิด ทั้ ง น้ี  กรณีท่ีท่านเห็นว่าข้อมูลท่ีบริษัทมีอยู่นั้ นไม่ถูกต้องหรือท่าน                                    
มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน     
เพื่อใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 
  (8) สิทธิในการร้องเรียน  
  ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจตามพระราชบัญญติัคุ้มครอง               
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือบริษทัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัดงักล่าวได ้

5.2 ช่องทางการใช้สิทธิ 
  ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทาง
ดงัต่อไปน้ี 

• ผา่นทางศูนยบ์ริการลูกคา้ ไมโครเพย ์(Micro Pay Customer Service) โทร. 026975353 
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): cs@thaimicrodigital.com 

  ทั้ งน้ี บริษัทจะแจ้งผลการด าเนินการภายในระยะเวลา 30 วนั นับแต่วนัท่ีบริษัทได้รับ                
การแจ้งความประสงค์ดังกล่าว หากบริษัทปฏิเสธค าขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธ                        
ใหท้่านทราบดว้ย ผา่นทางอีเมล โทรศพัท ์หรือส่งหนงัสือทางไปรษณีย ์
 

6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
6.1 การด าเนินการเกีย่วกบัมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษทัได้จดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล 
  บ ริษัท จะก า กับ ดู แล บุ คคล อ่ืน ซ่ึ งบ ริษัท มอบหมาย ให้ ด า เ นิ นก า รประมวลผล                                 
ขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของบริษทัอยา่งเหมาะสม 
 

7. รายละเอยีดการติดต่อ 
 ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ                        
ท่านสามารถติดต่อบริษทัไดต้ามช่องทางดงัต่อไปน้ี 
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บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูช่ันส์ จ ากดั 

 สถานท่ีติดต่อ:   เลขท่ี 121/108 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 41 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 หมายเลขโทรศพัท:์  026975353 
  
 เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ช่ือ:   ฝ่ายก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ 
 สถานท่ีติดต่อ:   เลขท่ี 121/108 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 41 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 อีเมล:    compliance_tmds@thaimicrodigital.com 
 

8. การเข้าใช้งานเวบ็ไซต์อ่ืนผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท 
 เน่ืองจากประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ใชส้ าหรับการด าเนินการเก่ียวกบัการสมคัรงาน การสมคัร
ฝึกงาน และการใช้งานเวบ็ไซต์ของบริษทัเท่านั้น หากท่านเขา้ชมเวบ็ไซต์อ่ืนแมจ้ะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์
บริษัท การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้ น                            
ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

9. การแก้ไขเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 
 บริษทัมีการพิจารณาทบทวนและอาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีตามความ
เหมาะสมอยู่เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บความคุม้ครองอย่างเหมาะสม หาก
ประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบผ่านทางการประกาศบนหนา้
เวบ็ไซตข์องบริษทั การแจง้เตือนบนอุปกรณ์ของท่าน หรือดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ท่านสามารถเขา้
เยีย่มชมหนา้เวบ็ไซตด์งักล่าวไดเ้พื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัแกไ้ขของบริษทั 
 

  ประกาศ ณ วันที ่20 ธันวาคม 2564 


