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ประกาศความเป็นส่วนตัว 
ส าหรับพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน อดีตพนักงาน สมาชิกในครอบครัว  

ผู้ค า้ประกนัการปฏบัิติงาน และบุคคลอ้างองิ 
บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูช่ันส์ จ ากดั 

 
บริษทั ไทยไมโคร ดิจิทลั โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (“บริษทั”) ไดจ้ดัท าและเผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตวั

ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน นกัศึกษา
ฝึกงาน อดีตพนกังาน สมาชิกในครอบครัว ผูค้  ้าประกนัการปฏิบติังาน และบุคคลอา้งอิง (“ท่าน”) รวมถึงวธีิการในการ
ปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวทางการจดัการขอ้มูลดงักล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งทีม่าของข้อมูล 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได้

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

บริษทัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
• ขอ้มูลท่ีใช้ระบุตวัตน (Identity Data) เช่น ช่ือ ช่ือสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน เลข

หนงัสือเดินทาง เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร วนั เดือน ปีเกิด เพศ อาย ุสัญชาติ สถานภาพ
การสมรส สถานภาพทางทหาร รูปถ่าย และในบางกรณีบริษทัอาจมีความจ าเป็นต้อง
ประมวลผลขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น ลายน้ิวมือ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ 
ขอ้มูลทุพพลภาพ โดยไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

• ขอ้มูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 

• ขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มูลการท าธุรกรรม เช่น หมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร เงินเดือน 
ประวติัสินเช่ือทั้งท่ีเป็นสินเช่ือสวสัดิการพนกังานของบริษทั และ/หรือสินเช่ือท่ีมีอยู่กบั
สถาบนัการเงินอ่ืน ขอ้มูลการช าระหน้ี ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 

• ข้อมูลเก่ียวกับการท างาน เช่น หลักฐานแสดงสิทธิการท างานตามกฎหมาย ได้แก่ 
ใบอนุญาตท างาน ขอ้มูลการท างานของท่าน ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ประวติัการลา ประวติัความเจบ็ป่วย ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านระบบสารสนเทศของบริษทั 
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• ขอ้มูลส่วนตวัอ่ืน ๆ  เช่น ประวติัการท างาน การศึกษา และการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ขอ้มูล ผู ้
ค  ้าประกนัการปฏิบติังาน และสมาชิกในครอบครัว    

• ขอ้มูลการบนัทึกภาพหรือเสียงระหวา่งการปฏิบติังาน เช่น การบนัทึกภาพโดยกลอ้งวงจรปิด 
การบนัทึกเสียงสนทนากรณีติดต่อกบัลูกคา้หรือบุคคลภายนอก 

• ในบางกรณีบริษทัอาจมีความจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายตอ้งประมวลผลขอ้มูลท่ีมี

ความอ่อนไหวของท่านโดยไม่ตอ้งขอความยินยอมตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงาน เช่น การลาป่วย การ

ลาท าหมนั การลาคลอด เป็นตน้ การประกนัสังคม หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สวสัดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลของท่านตามกฎหมาย หรือการคุ้มครองทางสังคม ซ่ึงการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นส่ิงจ าเป็นในการปฏิบติัตามสิทธิหรือหนา้ท่ีของบริษทัหรือ

ท่าน โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์

ของท่านแลว้    

1.3 แหล่งทีม่าของข้อมูล  
บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี 
(1) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น 

• ขั้นตอนการท าสัญญาจา้งกบับริษทั การลงนามในสัญญาจา้ง การกรอกขอ้มูลลงใน
แบบพิมพส์ัญญาจา้ง แนบเอกสารประกอบการท าสัญญาจา้ง ท าแบบสอบถาม หรือ
ลงทะเบียนต่าง ๆ  

• การติดต่อบริษทัผา่นทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อีเมล  
• บริษทัอาจมีการจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เม่ือท่านเขา้ใช้งานเว็บไซต์ หรือ

แอพพลิเคชัน่ของบริษทั 
  (2) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอ่ืน เช่น  

• ผูค้  ้าประกนัการปฏิบติังานของท่าน  
• หน่วยงานราชการ หรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั เวบ็ไซต์

สมคัรงานอ่ืน ขอ้มูลท่ีคน้หาไดท้างอินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ เช่น เฟซบุก๊ (Facebook)  
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2. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษทัด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่านเพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการ โดยข้ึนอยู่

กบัลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบับริษทั ดงัต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล 
เพื่อการด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามสัญญาจา้งงาน
ระหวา่งท่านกบับริษทั รวมถึงสัญญาขอ้ตกลงอ่ืนอนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
ว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอนัเป็นความลับ นโยบายและ
ขอ้บงัคบัการท างาน ทั้งน้ี รวมถึงการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติม
สัญญาหรือขอ้ตกลงดงักล่าวดว้ย 

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

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่ อการ ส่ือสารกับพนักงาน การประเ มินผลการปฎิบัติงาน                      
การ ฝึกอบรม /สัมมนา / ดูงาน  การ รับรองด้านความ รู้ ต่ าง  ๆ                          
และการจดักิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับพนกังาน 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 
เพื่อด า เนินการบริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและสวัส ดิการ                      
ซ่ึงหมายความรวมถึง การจดัท าบญัชีเงินเดือน การบริหารจดัการ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การหักภาษี การประกนัสังคม การอายดัและน าส่ง
เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามค าสั่ง/หมาย/หนังสือแจง้         
ให้อายดัและน าส่งเงิน และการจดัท าประกนัสุขภาพ ตามนโยบาย
ของบริษทั 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• การปฏิบติัตามกฎหมาย 
• ความยนิยอม 

 

เพื่อด าเนินการและบริหารงานดา้นบุคลากร ซ่ึงหมายความรวมถึงการ
บริหารจดัการดา้นพนกังานและการปฏิบติัตามสัญญาจา้งงานระหวา่ง
ท่านกบับริษทั เช่น การตรวจสอบเวลาเขา้งาน การบริหารจดัการวนั
ลาพกัร้อน ลากิจ หรือลาป่วย 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• การปฏิบติัตามกฎหมาย 
• ความยนิยอม 

เพื่อการบริหารจดัการดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัของท่าน เช่น 
การท าประกนัสุขภาพ หรือการจดัใหมี้การตรวจร่างกายประจ าปี  

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• การปฏิบติัตามกฎหมาย 
• ความยนิยอม 

เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ • ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
เพื่อการโอนสิทธิ หน้าท่ี และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาจ้าง
ระหว่างท่านกบับริษทั เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอนสัญญา
จา้งงาน ซ่ึงไดก้ระท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพนัทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบงัคบั               
ใชก้ฎหมาย รวมถึงรายงานขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย 
เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ                   
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั กรมสรรพากร ส านกังาน
ประกันสังคม กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือเม่ือได้รับ
ค าสั่ง/หมาย/หนงัสือแจง้ให้อายดัและน าส่งเงิน จากเจา้หน้าท่ีต ารวจ 
หน่วยงานราชการ กรมบงัคบัคดี หรือศาล เป็นตน้ 

• การปฏิบติัตามกฎหมาย 

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้อง                      
ตามกฎหมาย 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• เป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย 
เพื่อป้องกนัและตรวจสอบการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นการฉ้อฉล 
การฟอกเ งิน  การสนับสนุนทางการ เ งินแก่การ ก่อการ ร้ าย                            
การกระท าผดิทางอาญา หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• การปฏิบติัตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่ อก ารตรวจสอบและจัดการ เ ก่ี ย วกับข้อ ร้ อง เ รี ยน ต่ า ง  ๆ                                    
อัน เ น่ืองมาจากการปฏิบัติ ง านตามสัญญาจ้า ง ง าน  รวมทั้ ง                         
การสืบสวนสอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอ่ืนใด 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• การปฎิบติัตามกฎหมาย 

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานท่ี                 
ของบริษัท  รวมถึงการท าบัตรพนักงาน และการบันทึกภาพ                        
ภายในอาคารหรือส านักงานของบริษทั หรือสาขาของบริษทัด้วย
กลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

เพื่อการบริหารความเส่ียง การก ากบัการตรวจสอบ และการบริหาร
จดัการภายในองคก์ร เช่น กระบวนการตรวจสอบทุจริต ประพฤติผิด
วินยัของพนกังาน กระบวนการตรวจสอบคุณสมบติัและใบอนุญาต
ประกอบวิช า ชีพ ท่ี เ ก่ี ยวข้องส าห รับพนักง านบางต าแหน่ง                             
การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับผู ้บริหารบางกรณี 
กระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานก ากับดูแล เช่น ธนาคาร                 
แห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม                  
การประกอบธุรกิจประกนัภยั 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• การปฎิบติัตามกฎหมาย 

เพื่อเปิดเผยให้แก่ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอ่ืน อันเน่ืองมาจากสิทธิ             
และหนา้ท่ีในการปฏิบติังานตามสัญญาจา้งงาน 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยนิยอม 
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เพื่อด า เ นินการตามกระบวนการและขั้ นตอนต่าง  ๆ เ ก่ียวกับ                         
ก ารลาออก  การ เ ลิ กจ้า ง  ก าร จ่ าย เ งินค่ าชด เชย  สวัส ดิก าร                                   
หลงัการเลิกจา้ง และรายงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การปฏิบติัตามสัญญา                                
• การปฎิบติัตามกฎหมาย 

เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผูรั้บจ้าง/ผูรั้บจ้างช่วง ผูใ้ห้บริการ                      
และผูรั้บประกนัภยั ส าหรับการด าเนินงานใด ๆ ของบริษทั  

• การปฏิบติัตามสัญญา                              
• ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยนิยอม 

เพื่อเปิดเผยขอ้มูลการจา้งงานของท่านให้แก่ผูท่ี้จะเป็นนายจา้งใหม่
ข อ งท่ า น  ใ นก ร ณี ท่ี ท่ า น ร ะ บุ ช่ื อบ ริ ษัท เ ป็ น บุ ค คลอ้ า ง อิ ง                                   
ในฐานะนายจา้งเก่าหรือปัจจุบนั 

• ความยนิยอม 

 
3. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงได้ระบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี หลกัเกณฑ์ท่ีใช้
ก าหนดระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีบริษทัด าเนินความสัมพนัธ์กบัท่านตามสัญญาเก่ียวกบัการจา้งงานหรือ
การฝึกงาน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือตามอายุความทาง
กฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
การยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอ่ืนตามนโยบาย และขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบริษทั 
 เม่ือพน้ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล
นั้นใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั นบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 
 

4. การเปิดเผยข้อมูล 
 ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี บริษทัอาจเปิดเผย
ขอ้มูลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปน้ี 

4.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงเจา้
พนกังานซ่ึงใชอ้  านาจตามกฎหมาย เช่น ศาล กรมบงัคบัคดี ต ารวจ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ส านักงานประกันสังคม กรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีอาศยัอ านาจตามกฎหมาย 

4.2 ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และ/หรือผูใ้หบ้ริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ เช่น  
• ผูใ้ห้บริการขนส่ง ผูใ้ห้บริการเก็บและท าลายเอกสาร โรงพิมพ ์บริษทัรับจา้งท ากิจกรรม

ทางการตลาด บริษทัรับจา้งพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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• หน่วยงานจดัฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
• ผูต้รวจสอบบญัชี ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมายและภาษี ท่ีปรึกษาใด ๆ 

4.3 ผูรั้บโอนสิทธิ หน้าท่ี และผลประโยชน์ใด ๆ จากบริษทั รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูรั้บ
โอนดงักล่าวใหด้ าเนินการแทน เช่น กรณีปรับโครงสร้างองคก์ร ควบรวมหรือซ้ือกิจการ โอนพนกังาน  

4.4 บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษทั หรือบุคคลภายนอกตามความยนิยอมจากท่าน หรือ
ตามขอ้ก าหนดของสัญญา หรือตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย แลว้แต่กรณี 
 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

  ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) สิทธิในการเพกิถอนความยนิยอม (Right to Withdraw Consent) 
  ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมท่ีให้ไวแ้ก่บริษทัในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ของท่านเม่ือใดกไ็ด ้เวน้แต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีขอ้จ ากดัโดยกฎหมาย หรือสัญญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่าน  
  ทั้งน้ี การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้
ใหค้วามยนิยอมแก่บริษทัไวก่้อนหนา้แลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
  (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 
  ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของ
บริษทั รวมถึงขอใหบ้ริษทัเปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 
  (3) สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) 
  ในกรณีท่ีบริษัทได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้ นอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใช้งาน
โดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ไดด้ว้ยวธีิการอตัโนมติั ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษทัได ้รวมทั้งมีสิทธิ ดงัต่อไปน้ี 

ก. ขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคลอ่ืนเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวธีิการอตัโนมติั 

ข. ขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้

(4) สิทธิในการคัดค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 
  ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัท่านส าหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรงและกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
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  (5) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) 
  ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัลบหรือท าลายหรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุ
ตวัตนไดด้ว้ยเหตุบางประการได ้
  (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
  ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัระงบัการใชข้อ้มูลของท่านดว้ยเหตุบางประการได ้
  (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) 
  บริษทัพยายามท่ีจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด ทั้งน้ี กรณีท่ีท่านเห็นว่าขอ้มูลท่ีบริษทัมีอยู่นั้นไม่ถูกตอ้งหรือท่านมีการเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 
  (8) สิทธิในการร้องเรียน  
  ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือบริษทัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัดงักล่าวได ้

5.2 ช่องทางการใช้สิทธิ 
  ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ผ่านช่องทาง
ดงัต่อไปน้ี 

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

ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ผลการด าเนินการภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บการแจง้
ความประสงค์ดงักล่าว หากบริษทัปฏิเสธค าขอขา้งตน้ บริษทัจะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบดว้ย 
ผา่นทางอีเมล โทรศพัท ์หรือส่งหนงัสือทางไปรษณีย ์
 

6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
6.1 การด าเนินการเกีย่วกบัมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษทัได้จดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล 
  บริษทัจะก ากบัดูแลบุคคลอ่ืนซ่ึงบริษทัมอบหมายให้ด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามค าสั่งหรือในนามของบริษทัอยา่งเหมาะสม 
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7. รายละเอยีดการติดต่อ 
 ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ ท่าน
สามารถติดต่อบริษทัไดต้ามช่องทางดงัต่อไปน้ี 
 
 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 าเนินการเก่ียวกบัพนกังาน นกัศึกษาฝึกงาน 
อดีตพนกังาน สมาชิกในครอบครัว ผูค้  ้าประกนัการปฏิบติังาน และบุคคลอา้งอิง เท่านั้น หากท่านเขา้ชมเวบ็ไซต์
อ่ืนแมจ้ะผา่นช่องทางทางเวบ็ไซตบ์ริษทั การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามประกาศความเป็น
ส่วนตวัของเวบ็ไซตน์ั้นซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

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

  ประกาศ ณ วันที ่20 ธันวาคม 2564 


