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ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการ (คู่ค้า) 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล1 หมายถึง “ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท าให้สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”   
ผู้ รับจ้างเหมาบริการ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มารับจ้างบริษัทท างานหรือบริการตามที่บริษัทก าหนด 
โดยมุ่งผลส าเร็จของงานเป็นส าคญัในการจ่ายค่าจ้าง เช่น ฟรีแลนซ์ พริตตี ้ซพัพลายเออร์ วิทยากรในงาน 
(Speaker) หรือที่ปรึกษา เป็นต้น 
 
1. ผู้ รับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการ 

การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอนประกอบด้วย (ก) ข้อมลู
เพื่อใช้ในการบริหารจดัการงานที่จ้าง และ (ข) ข้อมลูเพื่อการจ่ายค่าจ้าง โดยก าหนด 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนการจ้างเหมาบริการ คือ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายที่รับผิดชอบการจ้าง
เหมาบริการนัน้ๆ เช่น Project Management Director, Group Account Director, Museum Director 
หรือ Education Specialist เป็นต้น  

และผู้ควบคมุข้อมลูสว่นการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ คือ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี  
2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม  

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการ ดงัต่อไปนี ้ 
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการ เฉพาะที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน และ

บริหารจัดการงานที่จ้าง และการจ่ายค่าจ้างเท่านัน้ ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร Email เลขบัตร
ประชาชนหรือพาสปอร์ต เลขบญัชีธนาคาร ใบเสนอราคา ใบขอเบิก และการจ่ายค่าจ้าง  

และข้อมลูส่วนบุคคลเฉพาะงานที่ต้องมีการพิจารณาคณุสมบติัเพิ่มเติม เช่น รูปร่าง (พริตตี)้ 
ผลงาน หรือ CV ของที่ปรึกษา เป็นต้น 

ข้อมลูที่จดัเก็บทัง้หมด ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ รับจ้างเหมาบริการ เนื่องจากเป็นการ
เก็บรวบรวม และใช้ข้อมลูจากฐานสญัญา 

 

 
1
 มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
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3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัทจะได้รับข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการจาก 2 ช่องทาง ดงันี ้ 
3.1  บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ รับจ้างเหมาบริการโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม

ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการจากขัน้ตอน ดงันี ้
1) ขัน้ตอนการจ้างผู้ รับจ้างเหมาบริการ และการสง่มอบงาน 
2) ขัน้ตอนการจ่ายค่าจ้างให้ผู้ รับจ้างเหมาบริการ 
3) การขอใช้สิทธิของผู้ รับจ้างเหมาบริการ 

3.2  บริษัทได้รับข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการมาจากบุคคลที่สาม ดงัต่อไปนี ้ 
1) โมเดลลิ่ง (กรณีพริตตี)้ โดยข้อมลูที่ได้รับจากทาง Email 

4. การแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและสิทธิของผู้ รับจ้างเหมาบริการ 
 บริษัทจะแจ้งวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย และสิทธิของผู้ รับจ้างเหมาบริการให้
ทราบเป็นเอกสารแนบสญัญาการจ้างเหมาบริการ หรือการแจ้งด้วยวาจาเบือ้งต้นก่อนส่งใบเสนอราคา
และส่งเอกสารพร้อมการแจ้งยืนยันใบเสนอราคา หรือเป็นเอกสารระหว่างการน าส่งเอกสารของผู้ รับจ้าง
เหมาบริการ (กรณีเป็นการสง่เอกสารประกอบการพิจารณาคณุสมบติัของผู้ รับจ้างเหมาบริการ) 
5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการจากการเป็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย 
  บริษัทก าหนดแนวปฏิบติัในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการตามขัน้ตอน
การปฏิบติังานเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
 5.1 ขัน้ตอนการจ้างผู้ รับจ้างเหมาบริการ และการส่งมอบงาน 

5.1.1 การเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
1) วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล  
บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการเพื่อยืนยนัตวัตนและ

บริหารจดัการงานทีผู่้ รับเหมาบริการถูกว่าจ้างให้เป็นไปตามสญัญาที่ก าหนด 
2) ลกัษณะการเก็บ บริษัทจดัเก็บข้อมลูผู้ รับจ้างเหมาบริการออกเป็น  

     (1) จัดเก็บเป็นเอกสาร  เช่น เอกสารยืนยันตัวตน อาทิ  ส าเนาบัตร
ประชาชน ส าเนาบตัรพาสปอร์ต เป็นต้น รวมถึงเอกสารผลงาน เอกสาร CV ที่ปรึกษา เป็นต้น  

     (2) จัดเก็บเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  เช่น ไฟล์ presentation ไฟล์
บนัทกึข้อมลู และข้อมลูท่ีเก็บไว้ในการประมวลผลของระบบโปรแกรม Accpac ของบริษัท 
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3)  ระยะเวลาจดัเก็บรวบรวม บริษัทจะก าหนดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
สว่นบคุคลไว้ตามขัน้ตอนต่างๆ (ส าหรับระยะเวลาการเก็บรักษาจะอยู่ในหมวดการเก็บรักษา) ดงันี ้

      (1) เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืนยันตัวตนและ
แสดงคุณสมบติัของผู้ รับเหมาบริการ เช่น ข้อมูลบุคคลของพริตตี ้หรือ CV ของที่ปรึกษา เป็นต้น ในช่วง
ระยะเวลาเตรียมการจดัท าโครงการ  

      (2) เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตนของผู้ รับจ้างเหมาบริการเมื่อ
ยื่นใบเสนอราคา 

      (3) เก็บรวบรวมข้อมลูเอกสารใบขอเบิกค่าจ้างเมื่อครบก าหนดรับเงินค่าจ้าง 

4) เมื่อพ้นระยะเวลาจดัเก็บรักษา หรือบริษัทไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอ้างฐานใน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการแล้ว บริษัทจะด าเนินการท าลายข้อมูลส่วน
บุคคลนัน้โดยผู้ ประมวลผล จะน าเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลไปท าลายด้วยเคร่ืองย่อยเอกสาร และลบ
ไฟล์ข้อมลูทัง้หมดออกจากระบบ  

5) การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล  
เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากสัญญาจ้างเหมาบริการแล้ว บริษัทจะ

ด าเนินการ ดงันี ้

❒ เก็บรวบรวม ผู้ รับจ้างเหมาบริการจัดส่งข้อมูลเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มาเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาหรือใบเสนอราคา และผู้ประมวลผลจะด าเนินการจัดเก็บรักษาไว้ตามข้อ 6) และจัดส่งให้ฝ่าย
ธุรการเพื่อขึน้ทะเบียนผู้ รับจ้างเหมาบริการรายใหม่ และสง่ให้ฝ่ายบญัชีเพื่อประกอบการจ่ายค่าจ้าง 

❒ ใช้  ไม่มี 

❒ เปิดเผย กรณีที่ลูกค้าต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ รับจ้างเหมาบริการ ผู้ประมวลผลจะด าเนินการ
เปิดเผยข้อมูลเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการน าเสนอโครงการให้ลูกค้าพิจารณา และจะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแต่ละโครงการที่ก าหนด และอาจเปิดเผยต่อบคุคลที่ 3 ถ้ามีการดู
งานและก าหนดให้ผู้ รับจ้างเหมาบริการเดินทางไปด้วย เช่น สายการบิน โรงแรม เป็นต้น  
ทัง้นี ้บคุคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของผู้สมคัรงาน คือ ลกูค้าในแต่ละโครงการ หรือ
บคุคลที่ 3 ที่เก่ียวข้องกบัการดงูาน 

6) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคล  
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         ผู้ประมวลผลการขึ้นทะเบียน Vendor List และดูแลข้อมูล Vendor List ใน
โปรแกรม Accpac คือ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรการ  

             ผู้ประมวลผลการจ้างหมาบริการ คือ พนักงานของฝ่ายที่ทำการจ้างเหมาบริการ
ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจ้าง 

   ระยะเวลาจัดเก็บรักษา  : บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้าง
เหมาบริการตามระยะเวลา ดงันี ้

      (1) ข้อมูลเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ยืนยันตัวตนและแสดง
คุณสมบัติของผู้ รับจ้างเหมาบริการ เช่น ข้อมูลบุคคลของพริตตี ้หรือ CV ของที่ปรึกษา เป็นต้น ท่ีต้องมี
การจัดส่งให้ลูกค้าพิจารณาคุณสมบติั และไม่ผ่านการพิจารณาของลูกค้า จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มโครงการ
นัน้ๆ บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 3 เดือนนบัจากวนัที่พิจารณาสิน้สดุลง 

      (2) เก็บรักษาข้อมูลเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน (ส าเนาบัตรประชาชนหรือ
ส าเนาพาสปอร์ต) ของผู้ รับจ้างเหมาบริการที่ใช้ในการลงทะเบียน Vendor List ใหม่ ไว้ในแฟ้มลงทะเบียน 
Vendor List หมวดบคุคลธรรมดา เป็นเวลา 1 ปี นบัจากวนัลงทะเบียน 

      (3) เก็บรักษาข้อมูลเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้ รับจ้างเหมาบริการ
ประกอบการจดัท าโครงการที่ได้รับการว่าจ้างไว้ร่วมกบัเอกสารโครงการกรณีที่แยกจดัเก็บไม่ได้ และแยก
จัดเก็บรักษาในแฟ้มเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลและโฟลเดอร์ไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละโครงการใน
กรณีที่แยกเก็บรักษาจากเอกสารโครงการได้ ส าหรับกรณีการจัดงานทั่วๆ ไปจะจัดเก็บรักษาข้อมูลเป็น
เวลา 1 ปีนบัจากวนัสิน้สดุโครงการ และกรณีเป็นการจดัท าพิพิธภณัฑ์จะจดัเก็บรักษาข้อมลูเป็นเวลา 3 ปี
นบัจากวนัสิน้สดุโครงการ 

     (4) เก็บรักษาข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ผู้ รับจ้างเหมาบริการในโปรแกรม Accpac 
ไว้เป็นเวลา 5 ปี เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบทางบญัชี 

     และบริษัทจะท าลายข้อมูลนัน้ภายใน 30 วันท าการเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

5.1.2 การป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการ 

  บริษัทจะปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการส าหรับข้อมลูเอกสารจะเก็บไว้
ในแฟ้มเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งแยกต่างหากและเก็บภายในตู้ เอกสารที่มีการปิดล็อกกุญแจ ซึ่งผู้
ประมวลผลเท่านัน้ที่จะมีกญุแจ  
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ส าหรับข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์จะท าการป้องกนั โดยข้อมลูที่อยู่ในระบบโปรแกรม Accpac 
จะมีการก าหนดสิทธิของคนเข้าใช้ (Access Control) และข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประมวลผลเก็บไว้จะท า
การก าหนดรหสั (Encryption) ในการเข้าถึงไฟล์ข้อมลูพร้อมทัง้ให้ผู้ประมวลผลเท่านัน้ที่มีสิทธิในการพิมพ์ 
หรือท าส าเนา ก่อนเก็บรักษาข้อมูลไว้ที่ โฟลเดอร์เฉพาะข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการแยกใน
แต่ละโครงการใน Drive กลางของแต่ละฝ่ายที่บริษัทก าหนด ซึ่งจะมีการจ ากัดสิทธิให้เข้าถึง (Access 
Control) ได้เฉพาะผู้ ประมวลผล และผู้ ควบคุมข้อมูล โดยผู้ ประมวลผลจะต้องท าการลงทะเบียนการ
จดัเก็บตามฟอร์มการจดัเก็บรักษาข้อมลูที่บริษัทก าหนด พร้อมระบวุนัที่จดัเก็บและท าลาย  

 กรณีมีการจัดส่งหรือเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้า จะมีการใช้ Email ของบริษัท พร้อมทัง้
หนงัสือแจ้งการปอ้งกนัข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการ (ถ้ามีข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ รับจ้างเหมา
บริการ) 
 ผังการไหลของข้อมูล (Data Flow) และการป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ขัน้ตอนการจ่ายค่าจ้างให้ผู้ รับจ้างเหมาบริการ  
5.2.1 การเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 

1) วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล  
บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการเพื่อยืนยนัตวัตนและ

จ่ายค่าจ้างให้ผู้ รับจ้างเหมาบริการเป็นไปตามสญัญาที่ก าหนด 
2) ลกัษณะการเก็บจดัเก็บเป็นเอกสารไว้ที่แฟ้มเอกสารการจ่ายเงินของบุคคล

ธรรมดา 
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     จัดเก็บเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สรุปการจ่ายเงินไว้ที่โฟลเดอร์การ
จ่ายเงินของฝ่ายบญัชีและการเงิน และข้อมลูในระบบโปรแกรม Accpac 

3)  ระยะเวลาจัดเก็บ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อผู้ ประมวลผลข้อมูลที่มี
หน้าที่บริหารจดัการโครงการจดัส่งข้อมลูมาให้เพื่อท าการเบิก และจะท าการเก็บรักษาข้อมลูของผู้ รับจ้าง
เหมาบริการในส่วนการเบิกจ่ายไว้เป็นเวลา 5 ปีนบัจากวนัเบิกจ่ายงวดสดุท้าย เพื่อให้เป็นตามที่กฎหมาย
ก าหนดในการตรวจสอบทางด้านบัญชีและภาษี และบริษัทจะท าลายข้อมลูนัน้ภายใน 30 วนัท าการเมื่อ
ครบก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา 

4) เมื่อพ้นระยะเวลาจดัเก็บรักษา หรือบริษัทไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอ้างฐานใน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการแล้ว บริษัทจะด าเนินการท าลายข้อมูลส่วน
บุคคลนัน้โดยผู้ ประมวลผลจะน าเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลไปท าลายด้วยเคร่ืองย่อยเอกสาร และลบ
ไฟล์ข้อมลูทัง้หมดออกจากระบบ Accpac และในโฟลเดอร์ที่เก็บรักษา 

5) การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล  
เมื่อผู้ ประมวลผลข้อมูลส่วนการจ่ายค่าจ้างได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจะ

ด าเนินการ ดงันี ้

❒ เก็บรวบรวม เป็นข้อมูลเอกสารเพื่อประกอบการท าการจ่าย และตรวจสอบกับข้อมูลใน Accpac 
พร้อมดงึข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน าขึน้ในระบบธนาคารเพื่อท าการจ่าย 

❒ ใช้ ไม่มี 

❒ เปิดเผย เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ธนาคารเพื่อท าการเบิกจ่าย และกรมสรรพากรเพื่อท าการจ่าย
ภาษี  
ทัง้นี ้บุคคล หน่วยงาน ที่อาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการ คือ ธนาคาร กรมสรรพากร 
ผู้ตรวจสอบบญัชี 

6) การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคล  
     ผู้ประมวลผลข้อมูลการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ คือ พนักงานฝ่ายบญัชีและ

การเงินที่มีหน้าที่ท าการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ  
     ระยะเวลาจัดเก็บรักษา  : บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ รับจ้างเหมาบริการ

ในส่วนการเบิกจ่ายไว้เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันเบิกจ่ายงวดสุดท้าย เพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายก าหนดใน
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การตรวจสอบทางด้านบญัชีและภาษี และบริษัทจะท าลายข้อมลูนัน้ภายใน 30 วนัท าการเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

5.2.2 การป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการ 

   บริษัทจะปกป้องข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการส่วนของการเบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการ ส าหรับข้อมลูเอกสารจะเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นบุคคล
ธรรมดาแยกต่างหากและเก็บภายในตู้เอกสารที่มีการปิดล็อกกญุแจ ซึง่ผู้ประมวลผลเท่านัน้ที่จะมีกญุแจ  

ส าหรับข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์จะท าการป้องกนั โดยข้อมลูที่อยู่ในระบบโปรแกรม 
Accpac จะมีการก าหนดสิทธิของคนเข้าใช้ (Access Control) และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประมวลผล
เก็บไว้จะท าการก าหนดรหสั (Encryption) ในการเข้าถึงไฟล์ข้อมลูพร้อมทัง้ให้ผู้ประมวลผลเท่านัน้ที่มีสิทธิ
ในการพิมพ์ หรือท าส าเนา ก่อนเก็บรักษาข้อมูลไว้ที่ โฟลเดอร์การเบิกจ่ายใน Drive กลางของฝ่ายบญัชี
และการเงินที่บริษัทก าหนด ซึ่งจะมีการจ ากัดสิทธิให้เข้าถึง (Access Control) ได้เฉพาะผู้ประมวลผล 
และผู้ควบคมุข้อมลู  

ส าหรับการจัดส่งข้อมูลให้บุคคลภายนอก คือ ธนาคาร และสรรพากร จะ
ด าเนินการผ่านระบบของทัง้ 2 หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ 
 ผังการไหลของข้อมูล (Data Flow) และการป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการให้ถูกต้อง ทันสมัย 
 หากผู้ รับจ้างเหมาบริการมีความประสงค์จะปรับปรุงข้อมลูส่วนบุคคลในระหว่างการประมวลผล
ข้อมูล บริษัทจะท าการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการให้ถูกต้อง ทันสมัยตามที่ได้รับ
แจ้ง 
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7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

ผู้ รับจ้างเหมาบริการมีสิทธิในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้
1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ผู้ รับจ้างเหมาบริการมีสิทธิ

ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลที่ผู้ตนเองได้ให้ความยินยอมกบับริษัทได้ 
ตลอดระยะเวลาที่ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ รับจ้างเหมาบริการอยู่กบับริษัท  

2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  (right of access): ผู้ รับจ้างเหมาบริการมีสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคลของตนเอง และขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วให้แก่ผู้ รับจ้างเหมา
บริการ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลที่ตนเองไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้  

3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ผู้ รับจ้างเหมาบริการมี
สิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมลูที่ไม่ถกูต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมลูที่ไม่สมบรูณ์  

4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ผู้ รับจ้างเหมาบริการมีสิทธิในการขอให้
บริษัทท าการลบข้อมลูของตนเองด้วยเหตบุางประการได้  

5) สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล (right to restriction of processing): ผู้ รับจ้างเหมา
บริการมีสิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของตนเองด้วยเหตบุางประการได้  

6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ผู้ รับจ้างเหมาบริการมี
สิทธิในการโอนย้ายข้อมลูส่วนบุคคลของตนเองท่ีเคยให้ไว้กบับริษัทไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูรายอ่ืน หรือตวัผู้
รับจ้างเหมาบริการเองด้วยเหตบุางประการได้  

7) สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล (right to object): ผู้ รับจ้างเหมาบริการมี
สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลของตนเองด้วยเหตบุางประการได้  
 

ผู้ รับจ้างเหมาบริการสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) หรือผู้แทน
ฝ่ายบริหารระบบบริหารจดัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล (DPMR) เพื่อด าเนินการยื่นค าร้องขอด าเนินการ
ตามสิทธิข้างต้นได้ ท่ี  

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
                                   เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 
                                   แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
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              กรุงเทพฯ 10260 
                            โทร. 02 748 7007 
             E mail : dpo@picothai.com 
ทัง้นี ้ผู้ รับจ้างเหมาบริการไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการด าเนินตามสิทธิข้างต้น โดย

บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามค าร้องของผู้ รับจ้างเหมาบริการภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่
บริษัทได้รับค าร้องขอดงักลา่ว 
 


