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นโยบายส่วนบุคคลส าหรับบุคคลภายนอก 
 

บริษทั เดย์ พลสั (ไทยแลนด์) จ ากดั 
เจตนารมณ์ของบริษทั 
 เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทัจึงไดจ้ดัท านโยบายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เพ่ือก าหนดรายละเอียด
และวิธีการใด ๆ เก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีอยู่
ในการครอบครองดูแลของบริษทัมีความปลอดภยัสูงสุด 
 
ค านิยาม 
 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง  ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางออ้ม 
แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นคู่คา้หรือลูกคา้ของบริษทัหรือ
หมายถึงบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นผูแ้ทน ตวัแทน หรือผูรั้บมอบอ านาจของคู่คา้หรือลูกคา้ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาอ่ืนใดท่ีมีหน้ีกบับริษทัหรือมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บริษทั เดย ์พลสั (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง กรรมการบริษทัและ/หรือพนักงานของบริษทั หรือบุคคลภายนอกซ่ึง   
ด าเนินการเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสัง่ของบริษทั 
 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั 
หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจา้งหรือผูรั้บจา้งของบุคคลดงักล่าวเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับบุคคลภายนอกที่บริษทัเกบ็รวบรวม  
 : ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตดิต่องาน ที่จดัเกบ็ดงัต่อไปนี ้

1. ช่ือ ท่ีอยู ่ 
2. อีเมล ์เบอร์โทรศพัทมื์อถือ ไลน ์
3. ภาพถ่าย  
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
5. หมายเลขทะเบียนรถ 
6. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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            : ข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับแนบใบสมคัรงานจดัเกบ็ดงัต่อไปนี ้
1. ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้

2. อีเมล ์เบอร์โทรศพัทมื์อถือ  
3. ภาพถ่าย  
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
5. บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีเร่งด่วน/บุคคลอา้งอิง 
6. ประวติัการศึกษา/ประวติัการฝึกอบรม/ดูงาน/ใบรับรองการฝึกอบรม 
7. ประสบการณ์การท างาน 

 
ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  
 บริษทัอาจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจาก 3 ช่องทาง ดงัน้ี 

1. บริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง  
2. เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกิดจากการท างานตามสญัญากบับริษทั 
3. บริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอ่ืน เช่นคู่คา้หรือลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคล 

เป็นตน้ 
 
วตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 

1. เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามสญัญาทางธุรกิจ หรือสญัญาอ่ืนใด  
2. เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  

กฎหมายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้ 
3. เพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 เม่ือไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ บริษทัจะด าเนินการดงัน้ีกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
  1.   เก็บรวบรวม โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งหน่วยงานท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล 
    2.   ใช้   
 - ตรวจสอบคุณสมบติัผูป้ระกอบวิชาชีพของผูรั้บรองรายงานการตรวจวดัตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การ
ตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม  การตรวจสอบอาคาร ระบบไฟฟ้า รถโฟลค์ลิฟท ์แพทยผ์ูต้รวจและรับรองผลการตรวจสุขภาพ เป็น
ตน้ 
 - ตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาปนิกเพ่ือยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง
หรือร้ือถอนอาคารต่อหน่วยงาน แจง้เร่ิมประกอบอุตสาหกรรมต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 - ตรวจสอบคุณสมบติัเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจา้งงาน 
 - ตรวจสอบการอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว 
 - เป็นหลกัฐานการรับ จ่ายเงิน 
 - ตรวจสอบกระบวนการท างานของหน่วยงานภายใน 
 - ติดต่อประสานงานเพ่ือธุระกิจของบริษทั 
  
     3.   เปิดเผย  
 บริษทัอาจมีความจ าเป็นในการส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ าเป็นต่อการด าเนิธุรกิจ 
โดยหน่วยงานดงักล่าวมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ  
 
การเกบ็รวบรวมและระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ผูค้วบคุมท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี  

1.  ลกัษณะการเกบ็  
 -ไฟลเ์อกสารในคอมพิวเตอร์ (Soft Cop)    
 -เอกสาร (Hard Copy)   
2.  สถานท่ีจดัเกบ็  
 -Soft Copy เก็บไวใ้น Server, เก็บไวใ้น Computer, เก็บใน External Hard Disk โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีล  าดบัชั้น

บุคคลท่ีมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล และจะตอ้งมีรหสัผา่นเท่านั้น  
 - Hard Copy เก็บใส่แฟ้มตามรายละเอียดของงานและเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีจดัเก็บของหน่วยงานท่ีบริษทัแต่งตั้งให้

เป็นผูป้ระมวลผลตามท่ีกล่าวข้างตน้และล็อคกุญแจ โดยหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ จะเป็นผูจ้ดัเก็บลูกกุญแจ
ดงักล่าว 

3.  ระยะเวลาจดัเกบ็ ดงัน้ี  
 3.1 ขอ้มูลท่ีใชเ้สร็จในคราวเดียว เช่น ขอ้มูลในใบสมคัรงาน เป็นตน้ บริษทัจะจดัเก็บเป็นระยะเวลา 30 วนั นบั

แต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูล 
      ขอ้มูลท่ีใชเ้สร็จในคราวเดียว เช่น กรณีรักษาความปลอดภยัของบริษทั บริษทัจะตรวจสอบบตัรประชาชนของผู ้

มาติดต่อและจะส่งมอบคืนทนัทีเม่ือตรวจสอบเสร็จ เป็นตน้  
 3.2 ขอ้มูลท่ีใชต้ลอดระยะเวลาการเป็นคู่คา้หรือลูกคา้ เช่น บตัรประชาชนของกรรมการผูมี้อ  านาจของคู่คา้หรือ

ลูกคา้ท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นตน้ ระยะเวลาตามท่ีแผนกเก่ียวขอ้งก าหนด 
 3.3 ขอ้มูลท่ีกฎหมายบงัคบัให้เก็บต่อไปหลงัจากส้ินสุดสัญญากบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลการใช้

อินเตอร์เน็ตของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ข้อมูลเก่ียวกบับัญชีและภาษีอากร เป็นต้น บริษทัจะจดัเก็บตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

4.  เม่ือพน้ระยะเวลาจดัเก็บ บริษทัจะท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั นับแต่วนัส้ินสุด
ระยะเวลาการจดัเกบ็ โดยวิธีดงัต่อไปน้ี 
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 4.1  หากเป็นไฟลเ์อกสาร บริษทัจะท าการลบขอ้มูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์  
 4.2 หากเป็นเอกสาร จะท าลายโดยเคร่ืองท าลายเอกสาร  

 
สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
 ภายใตร้ะยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการ
ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

1. สิทธิในการถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะในกรณีท่ีบริษทัไดข้อ
ความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

2. สิทธิในการขอดูขอ้มูลส่วนบุคคลและขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวท่ีตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม  

3. สิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคล ขอให้ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับริษทัอ่ืนหรือขอรับขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีบริษทัส่งหรือโอน   

4. สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมโดยไม่ไดข้อความ
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด  

5. สิทธิในการขอใหบ้ริษทัท าการลบ หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคล
ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เฉพาะในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็น หรือเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลถอนความยินยอม หรือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใชสิ้ทธิคดัคา้นตามขอ้ 4 

6. สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบให้
ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษา หรืออยู่
ระหวา่งการพิสูจนต์ามท่ีกฎหมายก าหนด 

7. สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  
 
 ทั้งน้ี รายละเอียดการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในแต่ละประเภทนั้นจะอยู่ในแบบฟอร์มค าร้องท่ีบริษทั
ไดจ้ดัท าข้ึนและเกบ็ไวท่ี้ส่วนงานธุรการของบริษทัได ้    
 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจจ าเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินตามสิทธิขา้งตน้ ตามท่ีบริษทัก าหนดโดยบริษทั
จะพิจารณา และแจง้ผลการพิจารณาตามค าร้องของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บค าร้อง
ขอดงักล่าว  
หน่วยงานที่ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ส่วนงานบริหารส านกังาน 
2. ส่วนงานจดัซ้ือและบญัชี 
3. ส่วนงานคลงัสินคา้ 
4. ส่วนงานผลิต 
5. ส่วนงานประกนัคุณภาพ 
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6. ส่วนงานควบคุมคุณภาพ 
7. ส่วนงานวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ ์

 
การเปลีย่นแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษทัจะท าการพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นประจ าเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั 
และ กฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลบริษทัจะแจง้ใหเ้จา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลทราบทางอีเมลโ์ดยเร็วท่ีสุด   
 
ช่องทางการตดิต่อ 
รายละเอียดบริษทั  

ช่ือ: บริษทั เดย ์พลสั (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
            สถานท่ีติดต่อ: เลขท่ี 1/88 หมู่ 5 ต าบลคานหาม อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13210 

โทรศพัท ์: 0 3522 6152 - 4 
 แฟกซ์ : 0 3522 6155 

 
 
 
 

มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มถุินายน 2565 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


