
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลและหนงัสือใหค้วามยินยอม 

บรษิัท ไอทีเอช อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  

 
บริษัท ไอทีเอช อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และด ารงไวซ้ึ่งมาตรการ

ในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัในขอ้มลูส่วนบคุคลตามมาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงไดจ้ดัท าและเผยแพรน่โยบาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (“นโยบาย”) ฉบบันีใ้หก้บับคุคลทั่วไปที่เกี่ยวขอ้งกบั บริษัทฯ ไดร้บัทราบ และใหมี้ผลบงัคบัใชก้บัผู้บริหาร พนกังาน และ
บคุคลภายนอก ผูป้ฏบิตัิงานให ้บรษิัทฯ ทกุคนถือปฏิบตัิ และใหผู้บ้ริหารตรวจสอบการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกบัการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างเครง่ครดั ดงัต่อไปนี ้

1. การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล ใหมี้การด าเนินการอย่างจ ากดั เพียงเท่าที่จ  าเป็น และตามวตัถปุระสงคข์องการใชง้านเท่านัน้ 
และใหเ้ป็นไปตามนโยบาย คู่มือ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิที่ บริษัทฯ ก าหนด 

2. คณุภาพของขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก็บ ใหค้  านึงถึงความถกูตอ้ง เหมาะสม มีมาตรการในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลู
ส่วนบคุคลอย่างเหมาะสม 

3. วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ภายใตฐ้านทางกฎหมายและมีการประมวลผลขอ้มลูตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดเทา่นัน้ โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีการเก็บรวบรวมไวต้่อบคุคลภายนอก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้

a. เพ่ือประโยชนเ์กี่ยวกบัชีวิต สขุภาพ หรือความปลอดภยั 
b. เพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญาที่มีความผกูพนัระหว่างกนั 
c. เพ่ือการด าเนินการตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด หรือตามค าสั่งศาล ตามค าสั่งของผูมี้อ านาจตามกฎหมาย หรือกรณี

อ่ืนใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกนั 
d. เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
e. เพ่ือการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย 
f. เป็นกรณีที่ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

4. ใหมี้การประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรน่โยบาย รวมถึงแนวทางปฏบิตัิเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลผ่านทางเวบ็ไซตข์อง 
บริษัทฯ และด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น มีมาตรการรองรบัการใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ก าหนด
ความรบัผดิชอบของบคุคลซึ่งท าหนา้ทีค่วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Controller) และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล (Data 
Processor) จดัใหมี้เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (DPO) เป็นตน้ 

5. บคุลากรทกุคนของ บริษัทฯ พึงมีจิตส านึกและความรบัผดิชอบ พรอ้มที่จะปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งเสมือน
เป็นขอ้มลูส่วนบคุคลของตนเอง 

บริษัทฯ ใชค้วามพยายามอย่างยิ่งที่จะใหมี้การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างจ ากดั เท่าที่จ  าเป็น ตามวตัถปุระสงคข์องการใชง้าน
เท่านัน้ เพื่อประโยชนใ์นการใหบ้ริการแก่เจา้ของขอ้มลู และใหมี้การประมวลผลขอ้มลูตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 



1. ค านิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูเกี่ยวกบับคุคลซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่
กรรมโดยเฉพาะ ซึ่ง บริษัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวมไวต้ามที่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฉบบันี ้อาทิ ช่ือ นามสกลุ ช่ือเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์เลขประจ าตวั
ประชาชน เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขบตัรประกนัสงัคม เลขใบอนญุาตขบัขี่ เลขบญัชีธนาคาร ประวตัการศกึษา ประวตัิสขุภาพ ประวตัิการท างาน 
ประวตัิอาชญากรรม ที่อยู่อีเมล ์ทะเบียนรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processor) หมายถึง การเก็บรวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

“ท่าน” (Data Subject) หมายถึง ตวับคุคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ที่ใหค้วามยินยอม โดยเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนี ้จะหมายถึงบคุคล
ธรรมดาเท่านัน้ และไม่รวมถึง “นิติบคุคล” ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย เช่น บรษิัท สมาคม มลูนิธิ หรือองคก์รอ่ืนใด 

2. ความยินยอมของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทฯ จะใชข้อ้มลูฯ ของท่าน (ก) ตามวตัถปุระสงคท์ี่ระบใุนหนงัสือใหค้วามยินยอมฉบบันี ้และ/หรือ (ข) ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งการให้
ความยินยอมตามขอ้ (ก) นัน้ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได ้แต่การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ท่าน
ไดใ้หไ้ปก่อนหนา้นีแ้ลว้ 

3. การไดม้าซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคล 

• ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัจากทา่นโดยตรง 
• ขอ้มลูที่ไดร้บัจากแหล่งอ่ืน 
• ขอ้มลูจากเว็บไซต ์
• ขอ้มลูอ่ืนๆ ที่จดัเก็บโดยเทคโนโลยีการสื่อสาร 

4. ความยินยอมใหใ้ชข้อ้มลูฯ 

• ท่านตกลงยินยอมใหบ้ริษัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูการใชบ้ริการของท่าน และยินยอมใหบ้ริษทัฯ ส่ง โอน ใช ้และ/หรือ 
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลฯ ใหแ้ก่ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายนอกของบริษัทฯ สถาบนัการเงิน หน่วยงานราชการ 
ผูร้บัโอนสิทธิเรียกรอ้ง และ/หรือ นิติบคุคลหรือบคุคลใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคูส่ญัญาหรือมีความสมัพนัธ/์นิติสมัพนัธด์้วยทัง้ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการขายสินคา้ ใหบ้ริการ วิเคราะหข์อ้มลู ปรบัปรุงคณุภาพสินคา้หรือการ
ใหบ้ริการ เพ่ือตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจบ่งชีถ้ึงการทจุริต และ/หรือ เพื่อวตัถปุระสงคอ่ื์นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ
ระหว่างท่านกบับริษัทฯ และ/หรือ เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง 

• ท่านยอมรบัว่าเอกสารใดๆ ก็ตาม และระบบสารสนเทศทีบ่ริษัทฯ ไดจ้ดัท าหรอืรวบรวมขึน้อนัเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลหรือมีขอ้มลูส่วน
บคุคลถกูบนัทึกอยู่ในนัน้ทัง้ที่ไดเ้ขียนไวบ้นเอกสารกระดาษ บนัทึกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์และ/หรือ สื่อรูปแบบอ่ืนๆ ถือว่าเป็นเอกสาร
และหลกัฐานที่มีผลสมบรูณแ์ละผกูพนัตามกฎหมายแมว้่าท่านจะไม่ไดล้งนามในเอกสารเหล่านัน้กต็าม 

5. การสื่อสารทางการตลาด 



บริษัทฯ อาจจะส่งจดหมาย ข่าวประชาสมัพนัธ ์และการสื่อสารประเภทอ่ืนๆ ทัง้ในรูปแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือ
ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ หรือแจง้ข่าวสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ แต่หากทา่นไม่ประสงคจ์ะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารดงักลา่ว
ท่านสามารถยกเลิกการรบัสื่อทางการตลาดเหล่านัน้ไดต้ามวิธีการขัน้ตอนที่ระบใุนเอกสารที่ส่งมานัน้ 

6. การเก็บรกัษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภยั 

บริษัทฯ จะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลไวต้ราบเท่าที่จ  าเป็น ตามสมควร เพ่ือบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฉบบันี ้โดยจะพิจารณา
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล จากระยะเวลาตามสญัญา อายคุวามตามกฎหมาย รวมถึงความจ าเป็นที่ตอ้งเก็บขอ้มลูส่วน
บคุคลต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็น เพือ่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

บริษัทฯ จะดแูลรกัษาและเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลใหมี้ความปลอดภยัที่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบของเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร ์และระบบ
อิเล็กทรอนิกสต์่างๆ และขอใหม้ั่นใจในมาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของ บริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสญูหาย 
การเขา้ถึง การใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยมิชอบ หรือกระท าโดยปราศจากอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

7. สิทธิของท่าน 

ในการใหค้วามยินยอมในการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลฯ นัน้ ทา่นมีสิทธิดงัต่อไปนี ้

1. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 
2. สิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ไดใ้หไ้วต้ามหนงัสือฉบบันี ้(ตามวิธีการที่ระบใุนขอ้ 2) 
3. สิทธิขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลที่ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 
4. สิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่จดัเก็บในอปุกรณท์ี่ท  างานอตัโนมตัิในกรณีที่ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลไดท้ าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลนัน้อยู่ใน

รูปแบบที่สามารถอ่านหรือใชง้านโดยทั่วไปไดด้ว้ยเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่ท  างานไดโ้ดยอตัโนมตัิ และสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตัิตลอดจนมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่เกี่ยวกบัท่าน หรือ ขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลส่งหรือโอนขอ้มลู
ส่วนบคุคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืนเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมตัิ หรือ ขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลทีผู่ ้
ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืนโดยตรงยกเวน้โดยสภาพทาง
เทคนิคแลว้ไม่สามารถท าได ้

5. สิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
6. สิทธิขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลด าเนินการลบหรือท าลายหรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจา้ของ

ขอ้มลูส่วนบคุคลได ้
7. มีสิทธิขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลระงบัใชข้อ้มลู 
8. มีสิทธิรอ้งขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลด าเนินการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
9. มีสิทธิรอ้งเรียนในกรณีที่ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลรวมทัง้ลกูจา้งหรือผูร้บัจา้งของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบญัญตัิดงักล่าว 

(ท่านสามารถดรูายละเอียดในเรื่องนีเ้พ่ิมเติมไดใ้น พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562) 

8. เรื่องอื่นๆ 



• นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและหนงัสือให้ความยินยอมฉบบัน้ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายไทย 
• บริษทัฯ มีสิทธิแกไ้ขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามท่ีบริษทัฯ เห็นสมควรโดยท่ีท่านสามารถตรวจสอบ

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัล่าสุดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

9. ช่องทางการติดตอ่กบับรษิัทฯ 

หากท่านมีความประสงคจ์ะติดต่อกบับริษัทฯ ในเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งกบัสิทธิตา่งๆ ของท่านตามที่ระบใุนนโยบายฉบบันี ้ท่านสามารถตดิต่อได้ตาม
ช่องทางดงัต่อไปนี ้

Email Address: HR@ith.in.th  
ทีอ่ยู่ตามไปรษณีย:์ 
บริษัท ไอทีเอช อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
(ฝ่ายทรพัยากรมนษุย)์ 
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนนท์าวเวอร ์อาคารเอ ชัน้ 35 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
โทรศพัท ์02 118 0424 
เว็บไซต ์www.ith.in.th 
 

http://www.ith.in.th/

