
นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรับกลุ่มผู้สมคัรงานและพนักงาน 

กลุ่มบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้จ ากดั 

กลุ่มบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้จ ากดั (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัท ำและเผยแพร่นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

(“นโยบำย”) เพ่ือช้ีแจงรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงำน ผูส้มคัรฝึกงำน 

พนกังำน นกัศึกษำฝึกงำน อดีตพนกังำน และสมำชิกในครอบครัวและบุคคลอำ้งอิง รวมถึงวธีิกำรในกำรปกป้องคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวทำงกำรจดักำรขอ้มูลดงักล่ำวอยำ่งเหมำะสมตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล     
พ.ศ. 2562 

บริษทัฯ มีกำรพิจำรณำทบทวนและอำจแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบำยน้ีตำมควำมเหมำะสมอยูเ่ป็นระยะเพ่ือใหแ้น่ใจ

วำ่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไดรั้บควำมคุม้ครองอยำ่งเหมำะสม หำกนโยบำยน้ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

บริษทัฯ จะแจง้ใหท่้ำนทรำบดว้ยกำรเผยแพร่ผำ่นช่องทำงท่ีเหมำะสม 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวม 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดำซ่ึงท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม แต่

ไม่รวมถึงขอ้มูลผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวม 

บริษทัฯ มีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหลำยประเภท รวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

– ขอ้มูลท่ีใชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ช่ือ นำมสกลุ หมำยเลขบตัรประชำชน หมำยเลขหนงัสือเดินทำง วนั เดือน ปี

เกิด เพศ อำย ุสญัชำติ สถำนภำพกำรสมรส รูปถ่ำย และในบำงกรณีบริษทัฯ อำจประมวลผลขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหว เช่น 

ศำสนำ เช้ือชำติ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มูลจ ำลองลำยน้ิวมือ ขอ้มูลสุขภำพ ขอ้มูลทุพพลภำพ โดยไดรั้บควำมยนิยอมจำก
ท่ำนหรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

– ขอ้มูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล 

– ขอ้มูลทำงกำรเงิน เช่น หมำยเลขบญัชีธนำค ำร เงินเดือน 

– ขอ้มูลเก่ียวกบักำรท ำงำน เช่น ขอ้มูลกำรท ำงำนของท่ำน ขอ้มูลใบอนุญำตท ำงำน ขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำน ประวติักำรลำ ประวติัควำมเจบ็ป่วย ขอ้มูลเก่ียวกบักำรใชง้ำนระบบสำรสนเทศของบริษทัฯ 

– ขอ้มูลส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ประวติักำรท ำงำนและกำรศึกษำ ขอ้มูลบุคคลอำ้งอิง และสมำชิกในครอบครัว ซ่ึงในบำงกรณี 

บริษทัฯ อำจประมวลผลขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหวของสมำชิกในครอบครัว เช่น ประวติักำรเจบ็ป่วย โดยไดรั้บควำมยนิยอม
จ ำกสมำชิกในครอบครัว 

– ขอ้มูลกำรบนัทึกภำพหรือเสียงระหวำ่งกำรปฏิบติังำน เช่น กำรบนัทึกภำพโดยกลอ้งวงจรปิด 



– ขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมตำ่ง ๆ ของบริษทัฯ เช่น กำรบนัทึกภำพน่ิง หรือวดีิโอ 

1.3 แหล่งทีม่าของข้อมูล 

บริษทัฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 

(ก) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง เช่น 

– ขั้นตอนกำรสมคัรเขำ้ท ำงำนหรือสมคัรฝึกงำนกบับริษทัฯ กรอกและลงนำมในใบสมคัรงำน แนบเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำและคดัเลือกเขำ้ท ำงำนหรือเขำ้ฝึกงำน ท ำแบบสอบถำม หรือลงทะเบียนต่ำง ๆ 

– ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอก่อนเขำ้ท ำสญัญำ ลงนำมในสญัญำ กรอกลงในแบบฟอร์มท ำสญัญำ แนบเอกสำร
ประกอบกำรท ำสญัญำ ท ำแบบสอบถำม หรือลงทะเบียนตำ่ง ๆ หรือขั้นตอนกำรยืน่ขอ้เรียกร้องหรือค ำร้องขอใชสิ้ทธิต่ำง ๆ 

– กำรติดต่อบริษทัฯ ผำ่นทำงช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ทำงโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 

– กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษทัฯ เช่น กำรบนัทึกภำพน่ิง หรือวดีิโอ 

– บริษทัฯ อำจมีกำรจดัเก็บขอ้มูลโดยอตัโนมติั เช่น เม่ือท่ำนเขำ้ใชง้ำนเวบ็ไซต ์ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศภำยในของ
บริษทัฯ หรือแอปพลิเคชนัของบริษทัฯ เป็นตน้ 

(ข) ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งอ่ืน เช่น 

– บุคคลอำ้งอิงท่ีท่ำนระบุในแบบฟอร์มสมคัรงำนของบริษทัฯ 

– เวบ็ไซตส์มคัรงำน 

– โรงพยำบำล เม่ือท่ำนท ำกำรตรวจสุขภำพก่อนเขำ้ท ำงำน และตรวจสุขภำพประจ ำปี 

– หน่วยงำนรำชกำร หรือแหล่งขอ้มูลสำธำรณะอ่ืน ๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เวบ็ไซตส์มคัรงำนอ่ืน ขอ้มูลท่ีคน้หำไดท้ำง
อินเตอร์เน็ต หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 

2. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนเพือ่วตัถุประสงคห์ลำยประกำรโดยข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งท่ำนกบับริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ส าหรับผู้สมคัรงาน ผู้สมคัรฝึกงาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอ้างองิ 

2.1.1 เพื่อด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นในกำรพิจำรณำและคดัเลือกผูส้มคัรงำนหรือผูส้มคัรฝึกงำนในขั้นตอนต่ำง ๆ เช่น 

ขั้นตอนกำรสมคัรผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ กำรสมคัรผำ่นเวบ็ไซตส์มคัรงำนอ่ืน หรือสมคัรผำ่นทำงบริษทัฯ โดยตรง 
ขั้นตอนกำรสมัภำษณ์ ขั้นตอนกำรประเมิน และคดัเลือก และ/หรือ ขั้นตอนกำรเสนอสญัญำจำ้งใหแ้ก่ท่ำน 

2.1.2 เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบประวติัและคุณสมบติัของท่ำนก่อนกำรจำ้งงำนภำยใตข้อบเขตของกฎหมำย 
รวมถึงกำรตรวจสอบประวติัอำชญำกรรม ประวติัสุขภำพ และตรวจสอบขอ้มูลจำกบุคคลอำ้งอิงท่ีท่ำนระบุ 



2.1.3 เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์รเก่ียวกบักระบวนกำรจำ้งงำน เช่น กำรส่งขอ้มูลผูส้มคัร

หรือรำยงำนกำรสมัภำษณ์ใหฝ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจคดัเลือก กระบวนกำรภำยในเพือ่จดัท ำสญัญำจำ้ง รวมถึง
กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลอ่ืน ๆ 

2.1.4 เพื่อกำรเสนองำนต ำแหน่งอ่ืนท่ีบริษทัฯ เห็นวำ่อำจเหมำะสมส ำหรับคุณสมบติัของท่ำนต่อไป ในกรณีท่ีท่ำน
ไม่ไดเ้ขำ้ท ำงำนกบับริษทัฯ 

2.1.5 เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภยัภำยในบริเวณอำคำรและสถำนท่ีของบริษทัฯ รวมถึงกำรแลกบตัรก่อนเขำ้
บริเวณพ้ืนท่ีดงักล่ำว และกำรบนัทึกภำพภำยในอำคำรและสถำนท่ีของบริษทัฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

2.2 ส าหรับพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน อดตีพนกังาน สมาชิกในครอบครัว และบุคคลอ้างองิ 

2.2.1 เพื่อด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและขั้นตอนตำมสญัญำจำ้งงำนหรือรับเขำ้ฝึกงำนระหวำ่งท่ำนกบับริษทัฯ 

รวมถึงสญัญำขอ้ตกลงอ่ืนอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรวำ่จำ้ง เช่น สญัญำไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นควำมลบั นโยบำยและขอ้บงัคบั
กำรท ำงำน เป็นตน้ ทั้งน้ี รวมถึงกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมสญัญำหรือขอ้ตกลงดงักล่ำวดว้ย 

2.2.2 เพื่อกำรส่ือสำรกบัพนกังำนและนกัศึกษำฝึกงำน กำรประเมินผลกำรปฎิบติังำน กำรฝึกอบรม กำรรับรอง

ดำ้นควำมรู้ต่ำง ๆ กำรเชิญชวนใหเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมตำ่ง ๆ ส ำหรับพนกังำนรวมทั้งกำรด ำเนินกำรใด ๆ และส่ือสำรเก่ียวกบั

กิจกรรมดงักล่ำวซ่ึงจะมีกำรบนัทึกภำพและเสียงของท่ำนขณะเขำ้ร่วมกิจกรรมดงักล่ำว และกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ

พนกัง ำนต่อบริษทัฯ เพ่ือวเิครำะห์และพฒันำกระบวนกำรและนโยบำยต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรท ำงำน และกำรด ำเนินกำรภำยใน
ต่ำง ๆ ของบริษทัฯ 

2.2.3 เพื่อด ำเนินกำรและบริหำรงำนดำ้นบุคลำกร ซ่ึงหมำยควำมรวมถึงกำรบริหำรจดักำรและกำรปฏิบติัตำม

สญัญำจำ้งงำนระหวำ่งท่ำนกบับริษทัฯ เช่น กำรบริหำรจดักำรดำ้นค่ำตอบแทน สวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ 

ค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ กำรท ำบตัรพนกัง ำน กำรตรวจสอบเวลำท ำงำน และกำรบริหำรจดักำรวนัลำ เป็นตน้ และเพื่อกำรปฏิบติั

หนำ้ท่ีของท่ำนภำยในขอบเขตงำนตำมสญัญำจำ้งงำนระหวำ่งท่ำนกบับริษทัฯ รวมทั้งเพ่ือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและ

ขั้นตอนตำ่ง ๆ เก่ียวกบักำรลำออก กำรเลิกจำ้ง กำรจ่ำยเงินค่ำชดเชย สวสัดิกำรหลงักำรเลิกจำ้ง และรำยงำนต่อหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.2.4 เพื่อกำรบริหำรจดักำรดำ้นสุขอนำมยัและควำมปลอดภยัของท่ำน เช่น กำรจดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
กำรท ำประกนัสุขภำพหรือประกนัภยั กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ 

2.2.5 เพื่อติดตำมดูแลกำรปฎิบติังำนผำ่นระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้ำระวงัและรักษำควำมปลอดภยัใน
ระหวำ่งกำรปฎิบติังำน 

2.2.6 เพื่อด ำเนินกำรวำงแผน กำรรำยงำน และกำรคำดกำรณ์ทำงธุรกิจ 

2.2.7 เพื่อกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรป้องกนัและตรวจสอบ และกำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์ร เช่น กระบวนกำร

ตรวจสอบทุจริต ประพฤติผิดวนิยัของพนกังำน หรือกำรกระท ำอ่ืนใดท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำย กระบวนกำรตรวจสอบ



คุณสมบติัและใบอนุญำตประกอบวชิำชีพท่ีเก่ียวขอ้งส ำหรับพนกังำนบำงต ำแหน่ง กำรตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้น
ส ำหรับผูบ้ริหำรบำงกรณี กระบวนกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแล หรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยอ่ืนใด 

2.2.8 เพื่อกำรสืบสวน สอบสวน ตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยและกฎระเบียบอ่ืนใด เพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำย 

และเพื่อรำยงำนขอ้มูลต่อหน่วยงำนรำชกำรตำมกฎหมำย หรือเม่ือไดรั้บหมำยเรียก หมำยอำยดัจำกเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ 

หน่วยงำนรำชกำร ศำล หรือหน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำยอ่ืน ๆ รวมทั้งเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติั
ตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

2.2.9 เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภยัภำยในบริเวณอำคำร สถำนท่ีของบริษทัฯ และกำรบนัทึกภำพภำยในอำคำรและ
สถำนท่ีของบริษทัฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

2.2.10 เพื่อกำรโอนสิทธิ หนำ้ท่ี และผลประโยชนใ์ด ๆ ตำมสญัญำจำ้งระหวำ่งท่ำนกบับริษทัฯ เช่น กำรควบรวม
กิจกำร หรือกำรโอนกำรจำ้ง ซ่ึงไดก้ระท ำโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

3. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี หลกัเกณฑท่ี์ใชก้ ำหนดระยะเวลำเก็บ ไดแ้ก่ 

ระยะเวลำท่ีบริษทัฯ ด ำเนินควำมสมัพนัธ์กบัท่ำน และอำจเก็บต่อไปตำมระยะเวลำท่ีจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือ

ตำมอำยคุวำมทำงกฎหมำย เพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมหรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 
หรือกำรยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือเพื่อเหตุอ่ืนตำมนโยบำยและขอ้ก ำหนดภำยในองคก์รของบริษทัฯ 

4. การเปิดเผยข้อมูล 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยน้ี บริษทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลภำยนอก
ดงัต่อไปน้ี 

4.1 บริษทัยอ่ย บริษทัในกลุ่ม และบริษทัในเครือ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ กำรบริหำรงำนภำยใน รวมถึงด ำเนิน
กิจกรรมอ่ืนใดตำมท่ีระบุในนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั 

4.2 หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัดูแล หรือหน่วยงำนอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงเจำ้พนกังำนซ่ึงใชอ้ ำนำจตำม
กฎหมำย เช่น ศำล ต ำรวจ กรมสรรพำกร ส ำนกังำนประกนัสงัคม กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน เป็นตน้ 

4.3 ตวัแทน ผูใ้หบ้ริกำร และ/หรือผูรั้บจำ้งช่วง ส ำหรับกำรด ำเนินงำนใด ๆ เช่น ผูใ้หบ้ริกำรขนส่ง ผูใ้หบ้ริกำรเก็บและ

ท ำลำยเอกสำร โรงพิมพ ์ผูรั้บจำ้งท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด ส่ือโฆษณำ ผูรั้บจำ้งพฒันำและดูแลระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ผูรั้บจำ้งจดัหำท่ีพกัและกำรเดินทำง ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรช ำระเงินและระบบช ำระเงิน ผูใ้หบ้ริกำรจดัท ำเงินเดือน ผูต้รวจสอบ
บญัชี ทนำยควำม ท่ีปรึกษำกฎหมำยและภำษี ท่ีปรึกษำใด ๆ 

4.4 บริษทัประกนั 

4.5 โรงพยำบำล เพื่อกำรจดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพพนกังำนก่อนเขำ้ท ำงำน และตรวจสุขภำพประจ ำปี 



4.6 กลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ ลูกคำ้ คู่คำ้ หรือบุคคลภำยนอกตำมควำมยนิยอมจำกท่ำน หรือตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำ หรือ
ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย แลว้แต่กรณี 

4.7 ผูรั้บโอนสิทธิ หนำ้ท่ี และผลประโยชน์ใด ๆ จำกบริษทัฯ รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกผูรั้บโอนดงักล่ำวใหด้ ำเนินกำร
แทน เช่น กรณีปรับโครงสร้ำงองคก์ร ควบรวมหรือซ้ือกิจกำร โอนพนกังำน เป็นตน้ 

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

ในบำงกรณี บริษทัฯ อำจมีกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัฐำนขอ้มูลของบริษทัฯ ซ่ึงด ำเนินกำรและ

บริหำรงำนบน Cloud Servers ในต่ำงประเทศ ทั้งน้ี ในกำรส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่ำว บริษทัฯ จะจดัใหมี้มำตรกำรกำร
คุม้ครองและรักษำควำมปลอดภยัท่ีเหมำะสม และจะปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

6. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเท่ำท่ีจ ำเป็นภำยใตข้อบเขตของนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ในกรณี
ต่อไปน้ี 

– เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ำน ส ำหรับกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งขอควำมยนิยอม 

– เพื่อด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสญัญำหรือเพ่ือกำรปฏิบติัตำมสญัญำระหวำ่งท่ำนและบริษทัฯ 

– เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เวน้แต่ประโยชน์
ดงักล่ำว มีควำมส ำคญันอ้ยกวำ่สิทธิขั้นพ้ืนฐำนในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

– เป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยของบริษทัฯ 

– เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 

– เพื่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะของบริษทัฯ หรือปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรใชอ้ ำนำจรัฐท่ีได้
มอบใหแ้ก่บริษทัฯ (ถำ้มี) 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวของท่ำน บริษทัฯ จะขอควำมยนิยอมโดย

ชดัแจง้จำกท่ำนก่อนเสมอ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดใหไ้ม่ตอ้งขอควำมยนิยอม ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทั

ฯ เก็บรวบรวมขำ้งตน้เป็นขอ้มูลท่ีจ ำเป็นต่อบริษทัฯ ในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัหรือกำรปฏิบติัตำมสญัญำ 

หำกท่ำนไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็นดงักล่ำว บริษทัฯ อำจมีควำมรับผิดตำมกฎหมำย และ/หรือไม่สำมำรถบริหำร หรือ
จดักำรสญัญำ หรืออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำนได ้

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

7.1 สิทธิในการเพกิถอนความยนิยอม 



ท่ำนมีสิทธิขอเพิกถอนควำมยนิยอมท่ีใหไ้วแ้ก่บริษทัฯ ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนเม่ือใดก็ได ้เวน้แต่

กำรเพิกถอนควำมยนิยอมจะมีขอ้จ ำกดัโดยกฎหมำยหรือสญัญำท่ีใหป้ระโยชนแ์ก่ท่ำน 

ทั้งน้ี กำรถอนควำมยนิยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไดใ้หค้วำมยนิยอมแก่
บริษทัฯ ก่อนหนำ้แลว้โดยชอบดว้ยกฎหมำย 

7.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิขอเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนซ่ึงอยูใ่นควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ รวมถึงขอใหบ้ริษทัฯ 
เปิดเผยถึงกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวท่ีท่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอม 

7.3 สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดท้ ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีส ำมำรถอ่ำนหรือใชง้ำนโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์ท่ีท ำงำนได ้โดยอตัโนมติัและสำมำรถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวธีิกำรอตัโนมติั ท่ำนมีสิทธิขอรับ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบริษทัฯ ได ้รวมทั้งมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไป
ยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนไดต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

7.4 สิทธิในการคดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัท่ำนส ำหรับกรณีกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลไดต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

7.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ลบหรือท ำลำยหรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตนไดด้ว้ยเหตุตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

7.6 สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ระงบักำรใชข้อ้มูลของท่ำนดว้ยเหตุตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ 
และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผดิ 

7.8 สิทธิในการร้องเรียน 

ท่ำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้อ  ำนำจตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือ
บริษทัฯ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัดงักล่ำวได ้

8. มาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 



บริษทัฯ ไดก้ ำหนดใหมี้มำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมำะสมและเขม้งวดในกำรรักษำควำมมัน่คง

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกนักำรสูญหำย เขำ้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
ปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ 

กรณีท่ีบริษทัฯ มอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำสัง่หรือในนำมของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จะก ำกบัดูแลบุคคลดงักล่ำวอยำ่งเหมำะสมเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บุคคลดงักล่ำวจะรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำนตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

9. รายละเอยีดการตดิต่อ 

ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน กำรเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน กำรใชสิ้ทธิของท่ำน หรือมีขอ้ร้องเรียนใด ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทัฯ ไดต้ำม
ช่องทำงดงัต่อไปน้ี 

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี ้จ ากดั 

สถำนท่ีติดต่อ: 77 หมู่ 6 ถนนพระรำม 2 ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 

เบอร์โทรศพัท:์ 0-3411-0555 

อีเมล: preserve@preservefood.net 

12. การเข้าใช้งานเวบ็ไซต์อ่ืนผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

เน่ืองจำกนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใชส้ ำหรับกำรขำยผลิตภณัฑห์รือกำรใหบ้ริกำรและกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ เท่ำนั้น หำกท่ำนเขำ้ชมเวบ็ไซตอ่ื์นแมจ้ะผำ่นช่องทำงทำงเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่ำง ๆ 
จะเป็นไปตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเวบ็ไซตน์ั้นซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

[ประกาศ ณ วนัที ่25 พฤษภาคม 2565] 


