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ปรบัปรุงลา่สุด 17 สิงหาคม 2563 

  

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

ส าหรบัผูส้มคัรและบุคลากร บริษัท โพรเกรส เอช อาร ์จ  ากดั 

 

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จ ากัด (“บริษัท”) ยึดมัน่การด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้มุ่งเน้นและตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ดังน้ันบริษัทจึงใหค้วามส าคัญ

ดา้นการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรและบุคลากร เป็นหลกัการส าคญั จึงไดจ้ดัท านโยบายฉบบัน้ี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

1. นโยบายฉบบัน้ีมีข้ึนเพ่ืออะไร  

นโยบายฉบบัน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อแจง้ใหท้่านในฐานะท่ีเป็นผูส้มคัรและบุคลากรของบริษัท ไม่ว่าท่านจะเป็นผูส้มคัรงาน 

กรรมการ และลูกจา้งของบริษัท ทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านท่ีเกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงบริษัทไดท้ าการเก็บ

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการสมคัรงาน หรือการจา้งงานของท่าน 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทไดท้ าการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย นอกเหนือจากท่ีไดม้าจากความสัมพันธ์

เกี่ยวกบัการสมคัรงาน หรือการจา้งงานของท่าน จะไม่อยูภ่ายใตข้อบเขตการใชข้องนโยบายฉบบัน้ี  

 

 

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลอะไรบา้งที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย 

2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล คือ ขอ้มูลท่ีท าใหส้ามารถระบุตวัตนของท่านได ้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม (แต่ไม่รวมถึงขอ้มูล

ของผูถึ้งแก่กรรม) ไดแ้ก ่

2.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านใหไ้วแ้ก่บริษัทโดยตรง ทั้งการเก็บขอ้มูลจากใบสมคัรงาน การสมัภาษณ ์หรือการจา้งงาน 

2.1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทไดร้บัหรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอื่นซ่ึงไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรฐั 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สถาบนัการเงิน ผูใ้หบ้ริการทางการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ บริษัทขอ้มูล

เครดิต และผูใ้หบ้ริการขอ้มูล เป็นตน้ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อไดร้ับความ

ยินยอมจากท่านตามท่ีกฎหมายก าหนด เวน้แต่บริษัทมีความจ าเป็นตามกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต  

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย เช่น  

• ขอ้มูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สถานท่ีเกิด สถานภาพสมรส สัญชาติ เลข

ประจ าตัวประชาชน เลขท่ีใบขบัข่ี สถานภาพการเกณฑท์หาร ประวติัการศึกษา ประวติัการท างาน ประวติั

การเรียนรู ้ใบอนุญาตต่างๆ เลขท่ีบญัชีธนาคาร 

• ขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น ท่ีอยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน อีเมล ไอดีไลน์ 

รวมถึงขอ้มูลในโซเชียลมีเดียต่างๆ 

• ขอ้มูลเกี่ยวกบัการจา้งงาน เช่น ต าแหน่งงาน สงักดัต่างๆ ในองคก์ร ค่าจา้ง ผลตอบแทนอื่น การใชส้วสัดิการ 

การลงเวลาท างาน การลางาน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย การเปลี่ยนต าแหน่ง การประเมินผลทดลองงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทักษะความสามารถ บุคลิกภาพและพฤติกรรม (ยกเวน้พฤติกรรมทาง

เพศ) 

• ขอ้มูลอุปกรณห์รือเครื่องมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID IMEI 

• ขอ้มูลบุคคลท่ีสาม เช่น ขอ้มูลสมาชิกในครอบครัว ขอ้มูลผูร้ับผลประโยชน์จากสวสัดิการต่างๆ ขอ้มูลผู ้

ติดต่อฉุกเฉิน และบุคคลท่ีท่านอา้งอิง  
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• ขอ้มูลอื่นๆ เช่น การใชง้านเว็บไซต์ ความคิดเห็น ความชื่นชอบ งานอดิเรก ผลการสอบขอ้เขียน เสียง 

ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ ท่ีบริษัทจดัข้ึน และขอ้มูลอื่นใดท่ี

ถือวา่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย 

 

2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายก าหนดเป็นการเฉพาะ 

เช่น เชื้ อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) หรือ

ขอ้มูลอื่นใดในท านองเดียวกันท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงบริษัทตอ้งด าเนินการดว้ยความระมัดระวงัเป็นพิเศษ โดย

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ต่อเมื่อบริษัทไดร้บัความยินยอมโดยชดั

แจง้จากท่าน หรือในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นตามกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต  

 

(ต่อไปในนโยบายฉบบัน้ีหากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว

ท่ีเกี่ยวกบัท่านขา้งตน้ รวมกนัวา่ “ขอ้มูลส่วนบุคคล”) 

 

3. บริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวตัถุประสงคใ์ดบา้ง 

บริษัทจะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อพิจารณารบัเขา้ท างาน เพื่อประโยชน์ใน

การปฏิบติัหน้าท่ีเป็นพนักงานหรือบุคลากรของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตามท่ีระบุในนโยบายฉบบัน้ี 

 

3.1 การปฏิบัติตามสญัญา (Contractual Basis) เพื่อการปฏิบติัตามสญัญาท่ีท่านเป็นคู่สญัญาไม่ว่าจะเป็น สัญญา

จา้ง หรือสญัญาอื่นใด หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ/ใบสมคัรของท่านก่อนเขา้ท าสญัญา ตามแต่กรณี 

โดยตวัอยา่งท่ีบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล เช่น  

(1) การสอบขอ้เขียน การสัมภาษณ์ รวมถึงการจ่ายค่าจา้งหรือผลตอบแทนอื่น การจัดใหม้ีสวัสดิการหรือ

ประโยชน์อื่นใด การลงเวลาท างาน การลางาน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย การเปลี่ยนต าแหน่ง การปรับ

โครงสรา้งองคก์ร การประเมินและบริหารผลการปฏิบติังาน 

(2) การพัฒนาทักษะความสามารถ การจัดท าบัตรพนักงาน การจัดท าทะเบียนพนักงาน การจัดท าขอ้มูล

พนักงาน การติดต่อสื่อสาร การมอบหมายงานใหผู้อ้ื่นท าแทนบริษัท การปฏิบติัตามกฎหมาย การช าระภาษี 

การบริหารความเสี่ยง การก ากับตรวจสอบ การป้องกันการทุจริต การสอบสวนทางวินัย การจัดการขอ้

รอ้งเรียน การบริหารจดัการภายในองคก์ร ธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย 

และเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดท่ีจ าเป็นต่อการจา้งงานตามวตัถุประสงคด์งักล่าว 

 

3.2 การปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีก าหนด หน้าท่ีของบริษัทในฐานะ

ของนายจา้งหรือในฐานะอื่นใด เช่น  

(1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมาย

ประกนัภยั กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ 

กฎหมายกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและแพร่ขยาย

อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง กฎหมายคอมพิวเตอร ์

(2) กฎหมายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น รวมถึงประกาศและระเบียบท่ีออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งของในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 
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3.3 ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท หรือของ

บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อวตัถุประสงค์

อื่นๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้เช่น  

(1) การบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพน่ิง การบนัทึกภาพเคลื่อนไหว CCTV 

(2) การส ารวจความคิดเห็น การเขา้ร่วมกิจกรรมภายในองคก์ร การประกาศผล การรบั-ส่งพสัดุ การวิเคราะห ์

วิจยั ท าสถิติ  

(3) การบริหารความเสี่ยง การก ากบัตรวจสอบ การจดัการขอ้รอ้งเรียน การบริหารจดัการภายในองคก์ร 

ธนาคารกสิกรไทย และกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย การป้องกนั รบัมือ ลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิด

การกระท าการทุจริต  

(4) ภยัคุกคามทางไซเบอร ์การท าผิดกฎหมายต่างๆ การตรวจสอบขอ้มูลการใชอ้ปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานหรือตรวจสอบพฤติกรรมการปฏบิติังาน การด าเนินคดีในชั้นศาล  

(5) การท าใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีได ้(anonymous data)  

(6) ขอ้มูลผูส้มคัรท่ีไมผ่่านการพิจารณาและขอ้มูลบุคคลอา้งอิงของผูส้มคัร 

 

3.4 ความยินยอม (Consent) เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามความจ าเป็น เช่น  

(1) ขอ้มูลสุขภาพเพื่อการพิจารณารบัสมคัรคดัเลือกเขา้ท างาน/การใหส้วสัดิการเบิกค่ารกัษาพยาบาล  

(2) ขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ขอ้มูลจ าลองลายน้ิวมอื เพื่อวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบและพสิูจน์ตวัตน

ของท่านเพื่อลงเวลาท างาน/เขา้อาคาร  

(3) ขอ้มูลประวติัพฤติกรรม เพื่อการพิจารณารบัเขา้ท างาน/ตรวจสอบคุณสมบติัในงานท่ีทา่นรบัผิดชอบ  

(4) ขอ้มูลศาสนาเพื่อพิจารณาอนุมติัลาอุปสมบท/ลาพธีิฮจัญ/์จดัเตรียมอาหาร/ประกอบพธีิกรรมทางศาสนา 

กรณีเสียชวีิต เป็นตน้  

 

4. บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหใ้ครบา้ง 

บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูอ้ื่นภายใตค้วามยินยอมของท่าน หรือฐานทางกฎหมายอื่นตาม

วตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี เช่น ธนาคารกสิกรไทย บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ผูใ้หบ้ริการภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวแทนของบริษัท หน่วยงานหรือ

บริษัทท่ีบริษัทไปศึกษาดูงาน ผูร้ับจา้งช่วงงานต่อ สถาบันการเงิน ผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบภายนอก ผูม้ีอ านาจตาม

กฎหมาย ผูส้นใจจะเขา้รบัโอนสิทธิ และ/หรือผูร้บัโอนสิทธิหรือการควบรวมกิจการต่าง ๆ ของบริษัท นิติบุคคล/บุคคล

ใดๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์หรือมีสญัญาอยู่กบับริษัท ซ่ึงรวมตลอดถึง ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจา้ง ผูร้บัจา้ง ตัวแทน ท่ีปรึกษา

ของบริษัทและของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นผูร้บัขอ้มูลดังกล่าว 

 

5. บริษัทจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านเท่าใด 

บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามระยะเวลาท่ีจ าเป็นในระหว่างท่ีท่านเป็นผูส้มคัรหรือบุคลากรของ

บริษัท หรือตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์เกี่ยวขอ้งในนโยบายฉบบัน้ี ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรกัษา

ไวต้่อไปภายหลงัจากน้ันหากมีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตไว ้เช่น  

5.1 ผูส้มคัรงาน ท่ีไม่ไดร้บัการคดัเลือก บริษัทจะจดัเก็บขอ้มูลของท่านเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่บริษัท

ไดพ้ิจารณาคดัเลือกท่านอย่างยุติธรรม และเพื่อพิจารณารบัท่านเขา้ท างานในต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมกบัท่านใน

อนาคต  

5.2 บุคลากร จดัเก็บไวต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิด ขอ้พิพาท

ภายในอายุความตามท่ีกฎหมายก าหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี  
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ทั้งน้ี บริษัทจะลบ/ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เมื่อ

หมดความจ าเป็นหรือสิ้ นสุดระยะเวลาดงักล่าว 

 

6. บริษัทคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งไร 

บริษัทจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และ

มาตรการเชิงบริหารจดัการ (Organizational Measure) เพื่อรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีเหมาะสม และเพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษัทไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์

ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อ

ป้องกนัไม่ใหผู้ร้บัขอ้มูลไปจากบริษัทใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลนอกวตัถุประสงค ์หรือโดยไม่มีอ านาจหรือโดยไม่ชอบ และ

บริษัทไดม้ีการปรบัปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑด์งักล่าวเป็นระยะๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 

นอกจากน้ี บริษัทยงัไดก้ าหนดใหพ้นักงาน บุคลากร ตัวแทน และผูร้บัขอ้มูลจากบริษัทมีหน้าท่ีรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านไวเ้ป็นความลับและมีความปลอดภยัตามมาตรการท่ีบริษัทก าหนด เมื่อตอ้งมีการด าเนินการใดๆ กบัขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่าน 

 

7. สิทธิของท่านเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลมีอะไรบา้ง 

สิทธิของท่านในขอ้น้ีเป็นสิทธิตามกฎหมายของท่านท่ีท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใชส้ิทธิต่างๆ ไดภ้ายใต้

ขอ้ก าหนดของกฎหมาย และนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นขณะน้ีหรือท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลกัเกณฑ์

ตามท่ีบริษัทก าหนดข้ึน 

 

7.1 สิทธิขอถอนความยินยอม : หากท่านไดใ้หค้วามยินยอมใหบ้รษิัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่าน (ไม่

ว่าจะเป็นความยินยอมท่ีท่านใหไ้วก้่อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบัหรือหลงัจากน้ัน) ท่านมี

สิทธิท่ีจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับริษัท เวน้แต่มีขอ้จ ากัด

สทิธิน้ันโดยกฎหมายหรือมีสญัญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่านอยู ่ 
 

ทั้งน้ี การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษา/สอบถามถึง

ผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

 

7.2 สิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูล : ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของบริษัท และขอให้

บริษัทท าส าเนาขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ท่าน รวมถึงขอใหบ้ริษัทเปิดเผยวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านน้ันไดม้าอยา่งไร

โดยปราศจากความยินยอมของท่าน 
 

7.3 สิทธิขอถ่ายโอนขอ้มูล : ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีบริษัทไดท้ าใหข้อ้มูลน้ันอยูใ่นรูปแบบ

ท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอัตโนมัติและสามารถใชห้รือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบ

ดังกล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีบริษัทส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่

ไม่สามารถด าเนินการไดเ้พราะเหตุทางเทคนิค 

 

7.4 สิทธิขอคดัคา้น : ท่านมีสิทธิขอคดัคา้นในเวลาใดก็ได ้หากการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านท่ีท าข้ึนเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อด าเนินการตามภารกิจเพื่อ

สาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคดัคา้น บริษัทจะยงัคงด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านต่อไปเฉพาะท่ีบริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดว้่ามีความส าคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้ นฐานของ
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ท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยนั การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการต่อสูใ้นการฟ้องรอ้งตามกฎหมาย ตามแต่ละ

กรณี  

 

7.5 สิทธิขอใหล้บหรือท าลายขอ้มูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่

สามารถระบุตัวท่านได ้หากท่านเชื่อวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวขอ้งใน

นโยบายฉบบัน้ี หรือเมื่อท่านไดใ้ชส้ิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชส้ิทธิขอคดัคา้นตามท่ีแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

 

7.6 สิทธิขอใหร้ะงับการใชข้อ้มูล: ท่านมีสิทธิขอใหร้ะงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลชัว่คราวในกรณีท่ีบริษัทอยู่ระหว่าง

ตรวจสอบตามค ารอ้งขอใชส้ิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอคัดคา้นของท่าน หรือกรณีอื่นใดท่ีบริษัทหมด

ความจ าเป็นและตอ้งลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งแต่ท่านขอใหบ้ริษัทระงบั

การใชแ้ทน 

 

7.7 สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มูล : ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

 

7.8 สิทธิรอ้งเรียน : ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนต่อผูม้ีอ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช ้

และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระท าในลกัษณะท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

7.9 การใชส้ิทธิของท่านดงักล่าวขา้งตน้อาจถูกจ ากดัภายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง และมีบางกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีบริษัท

อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใชส้ิทธิขา้งตน้ของท่านได ้เช่น ตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ค าสัง่ศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใชส้ิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นตน้ โดยหากบริษัท

ปฏิเสธค าขอขา้งตน้ บริษัทจะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธใหท้่านทราบดว้ย 

 

สิทธ ิ
ระยะเวลา

ด าเนินการ* 

สิทธิขอถอนความยินยอม 7 วนั 

สิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูล 

30 วนั 

สิทธิขอถ่ายโอนขอ้มูล 

สิทธิขอคดัคา้น 

สิทธิขอใหล้บหรือท าลายขอ้มูล 

สิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูล 

สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มูล ทนัที  

 

8. ท่านจะติดตอ่บริษัท และเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ยา่งไร 

หากท่านมีขอ้เสนอแนะ หรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน รวมถึงการขอใชส้ิทธิตามนโยบายฉบบัน้ี ท่านสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดงัน้ี 

▪ เจา้หน้าท่ีประสานงานดา้นขอ้มลูส่วนบุคคล น.ส.กลัยา  เหลืองจารุ 

สถานท่ีติดต่อ: บริษัท โพรเกรส เอช อาร ์จ ากดั  

เลขท่ี 1019/15 อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชั้น 2-4  

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

อีเมล : kanlaya.l@progresshr.co.th 


