
ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

บรษิัท ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในกลุม่ไทยออยล ์(“บริษัทฯ”) ใหค้วำมส ำคญักบัควำมเป็นส่วนตวั
และมุ่งมั่นที่จะคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน (“ขอ้มลูสว่นบุคคล”) ตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบบัปรบัปรุงแกไ้ขตำมที่จะมีกำรปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม และกฎหมำยและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่จะประกำศใชภ้ำยใต ้พ.ร.บ.ฯ ดงักลำ่ว บรษิัทฯ จึงไดจ้ดัท ำประกำศควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี ้
ขึน้ เพื่อแจง้ใหท้่ำนทรำบถึงรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเก็บ รวบรวม กำรใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
ของท่ำน 

1.    วัตถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเฉพำะเมื่อมีเหตผุลที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำร 
และ/หรือ ที่กฎหมำยก ำหนดใหก้ระท ำกำรได ้ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหก้บับุคคลภำยนอกดว้ย 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั ดงัต่อไปนี ้ 

1.1    เพื่อกำรสรรหำบคุลำกรและก่อนที่บรษิัทจะเขำ้ท ำสญัญำจำ้งแรงงำนกบัท่ำน 

1.2    เพื่อกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน ในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยภำระขอ้ผกูพนัตำมกฎหมำย 
หรือตำมสญัญำจำ้งงำน 

1.3    เพื่อประโยชนอ์นัชอบธรรมตำมกฎหมำยของบรษิัทฯ ที่จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน โดย
ยงัคงค ำนึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐำนของท่ำนนัน้ไม่เหนือไปกว่ำประโยชนข์องบริษัทฯ 

1.4    เพื่อวตัถปุระสงคใ์ดวตัถปุระสงคห์นึ่งโดยเฉพำะ ตำมควำมยินยอมที่ท่ำนใหแ้ก่บรษิัทฯ ในกำร
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน 

2.    การเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ เก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบุคคลหลำกหลำยประเภท โดยประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษิัทฯ
เก็บรวบรวมนัน้ขึน้อยู่กบัสถำนกำรณแ์ละเหตกุำรณท์ี่แตกต่ำงกนัออกไปของกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรและ
ว่ำจำ้งพนกังำนของบรษิัท 

2.1    แหลง่ขอ้มลูที่เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษิัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหลง่ขอ้มลูที่หลำกหลำย เช่น 



•    ขอ้มลูที่ไดจ้ำกท่ำนโดยตรง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรสรรหำบคุลำกร กำรขอรบัทนุกำรศกึษำ 
กำรรบัสมคัรฝึกงำน (เช่น ใบสมคัรงำน, ใบรบัสมคัรฝึกงำน, ใบสมคัรขอรบัทุนกำรศกึษำ, ประวติักำรท ำงำน
โดยย่อ (CV หรือเรซูเม่ (Resume)) รวมไปถึง เอกสำรยืนยนัตวัตน เช่น บตัรประชำชน หนงัสือเดินทำง 
ใบอนญุำตขบัขี่ เป็นตน้ 

•    ขอ้มลูที่บริษัทไดร้บัจำกเว็บไซตร์บัสมคัรงำน (Recruiter Website) ตวัแทนจดัหำงำน (Headhunter) หรือ
จำกพนกังำนปัจจุบนัของบริษัท 

•    ขอ้มลูที่บริษัทฯ ไดร้บัระหว่ำงกระบวนกำรสรรหำบคุลำกร ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกำรโทรศพัทห์รือ
วีดีโอคอล (Video Call) 

•    ขอ้มลูที่บริษัทฯ ไดร้บัหรืออำจไดร้บัเมื่อท่ำนเขำ้ใชร้ะบบ เครื่องมือ หรือเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

•    ใบสมคัรงำน หรือขอ้มลูต่ำง ๆ ในเอกสำรที่ท่ำนไดใ้หข้อ้มลูไวก้บับรษิัทฯ เมื่อเริ่มตน้หรือระหว่ำง
กระบวนกำรสรรหำบุคลำกร กำรขอรบัทนุกำรศกึษำ กำรรบัสมคัรฝึกงำน 

•    กำรสนทนำโตต้อบกบัท่ำนโดยกำรสมัภำษณ ์ประชมุ หรือโดยวิธีอ่ืน เช่น อปุกรณบ์นัทกึภำพและ/หรือเสียง 
เป็นตน้ 

ในบำงกรณี บริษัทฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนจำกบุคคลอื่น เช่น เอกสำรอำ้งอิงจำกนำยจำ้ง
เดิม (เช่น ระยะเวลำกำรท ำงำน ผลกำรปฏิบติังำนระหว่ำงกำรท ำงำนใหก้บันำยจำ้งเดิม เป็นตน้) ขอ้มลูที่
สำมำรถเขำ้ถึงไดจ้ำกแหลง่ขอ้มลูต่ำง ๆ เช่น LinkedIn, Jobs DB, Facebook เป็นตน้ ขอ้มลูที่ไดจ้ำกผู้
ใหบ้รกิำรตรวจสอบประวติักำรท ำงำน ขอ้มลูจำกบรษิัทขอ้มลูเครดิต และขอ้มลูประวติัอำชญำกรรม 

2.2    ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

ประเภทของ “ขอ้มลูสว่นบุคคล” ของท่ำนที่บรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “ประมวลผล”) 
ภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงขอ้มลูสว่นบุคคลดงัต่อไปนี  ้

•    ขอ้มลูสว่นตวั: ชื่อ นำมสกลุ เพศ วนัเดือนปีเกิด สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพทำงทหำร หมำยเลขบตัร
ประจ ำตวัประชำชน หมำยเลขหนงัสือเดินทำง หมำยเลขอื่น ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให ้รวมถึงขอ้มลูสว่นตวัที่
ปรำกฎอยู่บนเอกสำรที่รำชกำรออกใหเ้พื่อใชใ้นกำรยืนยนัตวัตน สญัชำติ ภำพบนบตัรประจ ำตวัประชำชน 
หนงัสือเดินทำง ใบอนญุำตขบัขี่ ลำยมือชื่อ   ขอ้มลูกำรยืนยนัตวัตน ภำพถ่ำย ภำพหรือบนัทึกจำกกลอ้งวงจร
ปิด (CCTV) 



•    ขอ้มลูกำรติดต่อ: ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล ์

•    ขอ้มลูกำรศกึษำ: รำยละเอียดประวติักำรศกึษำ ใบรบัรองผลกำรศกึษำ (Transcript) หลกัฐำนกำรจบ
กำรศึกษำ 

•    ขอ้มลูครอบครวั: ชื่อ และขอ้มลูกำรติดต่อของสมำชิกในครอบครวั รวมทัง้คู่สมรส และบตุร 

•    ขอ้มลูกำรท ำงำน:  รำยละเอียดเก่ียวกบัอำชีพ กำรเป็นสมำชิกองคก์รทำงวิชำชีพ ควำมเห็นของนำยจำ้ง 
คณุสมบติั ทกัษะ ประสบกำรณ ์กำรฝึกอบรม และประวติักำรท ำงำน (CV หรือ Resume) 

•    ขอ้มลูทำงกำรเงินและธุรกรรม: ขอ้มลูเงินเดือน และผลประโยชนข์องท่ำน (เช่น โบนสั, กองทนุส ำรองเลีย้ง
ชีพ เงินบ ำนำญ และกำรประกนัภยั) 

•    ขอ้มลูอื่น ๆ: ขอ้มลูที่บรษิัทฯ ไดร้บัหรืออำจจะไดร้บัระหว่ำงกำรสมัภำษณง์ำน 

•    ขอ้มลูสว่นบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): 

o    ขอ้มลูศำสนำ 

o    เชือ้ชำติ 

o    ขอ้มลูสขุภำพ ขอ้มลูทำงกำรแพทย ์ 

o    ประวติัอำชญำกรรม   

บรษิัทฯ อำจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำนบำงประเภท เพื่อใชใ้นกำรสรรหำและ
พิจำรณำบคุลำกร อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูประเภทนี ้โดยไม่ไดร้บั
ควำมยินยอมจำกท่ำน เวน้แต่ในกรณีที่กฎหมำยอนญุำตใหส้ำมำรถกระท ำได ้

2.3    กำรปฏิเสธใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแก่บรษิัทฯ 

ในกรณีที่บรษิัทฯ จ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน และท่ำนไม่ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนแก่
บรษิัทฯ บรษิัทฯ อำจปฏิเสธกำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

 



3.    การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์บรษิัทฯ อำจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และฐำนทำงกฎหมำย โดยบริษัทฯ ไดป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่วโดยใชฐ้ำนทำง
กฎหมำยดงัต่อไปนี ้

วัตถุประสงคข์องการเก็บรวมรวบ การใช้ และการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล 

• เพื่อด ำเนินกำรใด ๆ อนัเก่ียวขอ้งกบักำรสมคัรงำน กำร
สมคัรฝึกงำนของท่ำน 

• เพื่อด ำเนินกำรใด ๆ อนัเก่ียวกบักำรสมคัรขอรบั
ทนุกำรศกึษำของท่ำน 

• เพื่อยืนยนัตวัตนของท่ำน 
• เพื่อประเมินควำมสำมำรถ คณุสมบติั และควำมเหมำะสม

กบัต ำแหน่ง 
• เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบประวติั และกำรอำ้งอิง ในกรณีที่

สำมำรถกระท ำได ้
• เพื่อติดต่อสื่อสำรกบัท่ำนเก่ียวกบักระบวนกำรสรรหำ

บคุลำกร 
• เพื่อจดัท ำบนัทกึเก่ียวกบักระบวนกำรว่ำจำ้งของบริษัทฯ 

• ฐำนสญัญำ 

• เพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำย • ฐำนหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

• เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบประวติั และกำรอำ้งอิง ในกรณีที่
สำมำรถกระท ำไดเ้ท่ำที่ไดร้บัควำมยินยอมจำกท่ำน 

• ฐำนควำมยินยอม 

• เพื่อปอ้งกนัอำชญำกรรม และบรหิำรจดักำรควำมปลอดภยั
ของบรษิัทฯ เช่น ติดตัง้กลอ้งวงจรปิดภำยใน และโดยรอบ
บรษิัทฯ ซึ่งอำจมีกำรเก็บภำพ ภำพเคลื่อนไหว และเสียง
ของท่ำน 

• ฐำนประโยชนอ์นัชอบธรรม 

 

 



4.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ อำจเปิดเผยหรือสง่ต่อขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนใหแ้ก่บุคคลภำยนอก เพื่อใหบ้คุคลเหลำ่นีป้ระมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน ดงัต่อไปนี ้

4.1    กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

•    บุคคลอำ้งอิง 

•    สถำบนักำรศึกษำ (เช่น มหำวิทยำลยั วิทยำลยั เป็นตน้) เพื่อตรวจสอบขอ้มลูที่ท่ำนใหไ้วก้บับรษิัทฯ 

•    ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัทฯ และ/หรือ 

•    บุคคลภำยนอกที่ด  ำเนินกำรตรวจสอบประวติัในนำมของบรษิัทฯ (เช่น บรษิัทขอ้มลูเครดิต หน่วยงำน
ตรวจสอบประวติัอำชญำกรรม เป็นตน้) 

4.2    กำรสง่หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่ำงประเทศ 

บรษิัทฯ อำจตอ้งสง่ หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ เพื่อจดัเก็บ และ/หรือ ประมวลผลใน
กำรปฏิบติัตำมสญัญำที่ท ำขึน้ระหว่ำงท่ำน และบริษัทฯ โดยบรษิัทฯ จะไม่อนญุำตใหบ้คุคลที่ไม่เก่ียวขอ้ง
เขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่ำว และจะก ำหนดใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสม 

5.    การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนไวต้รำบเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บ
รวบรวม และประมวลผลขอ้มลูดงักลำ่ว โดยบริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นระยะเวลำ 1 
ปี นบัจำกวนัที่สิน้สดุกระบวนกำรสรรหำบุคลำกร โดยบริษัทฯ จะท ำลำย ลบ หรือท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็น
ขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวับุคคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นทำงกฎหมำย 
หรือเหตผุลทำงเทคนิครองรบั บริษัทฯ อำจเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนไวน้ำนกว่ำระยะเวลำนัน้  

หำกท่ำนไดร้บักำรคดัเลือกใหเ้ขำ้เป็นพนกังำน พนกังำนฝึกงำน บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน
ไวต่้อไปหลงัจำกสิน้สดุกระบวนกำรสรรหำ ทัง้นี ้จะเป็นไปตำมประกำศควำมเป็นสว่นตวัของเจำ้ของขอ้มลูส่วน
บคุคลส ำหรบัพนกังำนของบรษิัทฯ ซึ่งแยกต่ำงหำกจำกประกำศฉบบันี ้

 

 



6.    สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิในขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล โดยบรษิัทฯ จะเคำรพสิทธิ
ของท่ำนและจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์หรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มลูของ
ท่ำนภำยใตส้ถำนกำรณบ์ำงประกำร อย่ำงทนัท่วงที 

ท่ำนมีสิทธิด ำเนินกำรเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนดงัต่อไปนี ้

6.1    สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม: ในกรณีที่บรษิัทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนโดยอำศยัควำม
ยินยอมของท่ำน ท่ำนมีสิทธิที่จะเพิกถอนควำมยินยอมที่จะใหบ้รษิัทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนได้
ตลอดเวลำ ทัง้นี ้บรษิัทฯ อำจประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนต่อไปหำกบรษิัทฯ สำมำรถใชฐ้ำนอ่ืนในกำร
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน 

6.2    สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบุคคล: ท่ำนมีสิทธิในกำรขอส ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนจำกบรษิัทฯ 

6.3    สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล: ท่ำนมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนใหถ้กูตอ้ง เป็น
ปัจจบุนั และสมบรูณ ์

6.4    สิทธิในกำรขอลบขอ้มลูสว่นบุคคล: ท่ำนมีสิทธิรอ้งขอใหบ้รษิัทฯ ลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูสว่นบคุคล
ของท่ำนไม่สำมำรถระบุตวัตนของท่ำนไดใ้นกรณีที่ไม่มีเหตผุลอนัสมควรใหบ้ริษัทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลของท่ำนต่อไป โดยท่ำนสำมำรถใชส้ิทธิในกำรขอใหบ้รษิัทฯ ลบขอ้มลูสว่นบคุคลนีค้วบคู่ไปกบัสิทธิใน
กำรคดัคำ้นในขอ้ถดัไป อย่ำงไรก็ตำม กำรใชส้ิทธินีจ้ะตอ้งไม่เป็นกำรใชส้ิทธิเพื่อขอใหล้บขอ้มลูสว่นบุคคล
ทัง้หมด โดยบรษิัทฯ จะพิจำรณำแต่ละค ำขอดว้ยควำมระมดัระวงัตำมบทบญัญัติของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน 

6.5    สิทธิในกำรคดัคำ้น: ท่ำนมีสิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนที่บรษิัทฯ ประมวลผล
ภำยใตฐ้ำนผลประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษิัทฯ นอกจำกนี ้ท่ำนยงัมีสิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลของท่ำน หำกบริษัทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรตลำด กำรบนัทกึ
และวิเครำะหล์กัษณะทำงจิตวิทยำและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling) 

6.6    สิทธิในกำรขอใหม้ีกำรระงบักำรประมวลผล: ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้รษิัทฯ ระงบักำรประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลของท่ำนชั่วครำว เช่น เมื่อท่ำนตอ้งกำรใหบ้รษิัทฯ แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนใหถ้กูตอ้ง หรือเมื่อท่ำน
รอ้งขอใหบ้รษิัทฯ พิสจูนเ์หตผุล หรือฐำนทำงกฎหมำยในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน 



6.7    สิทธิในกำรสง่หรือโอนยำ้ยขอ้มลู: ในบำงกรณี ท่ำนสำมำรถขอใหบ้ริษัทสง่หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่ำนที่สำมำรถใชง้ำนโดยทั่วไปไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลอ่ืน สิทธิดงักลำ่วนี ้
จะใชไ้ดเ้ฉพำะในกรณีของขอ้มลูสว่นบุคคลที่ท่ำนสง่มอบใหแ้ก่บรษิัทฯ และกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล
ดงักลำ่วไดก้ระท ำโดยอำศยัควำมยินยอมของท่ำน หรือในกรณีที่ขอ้มลูสว่นบุคคลดงักลำ่วจ ำเป็นตอ้งไดร้บักำร
ประมวลผลเพื่อใหส้ำมำรถปฏิบติัตำมภำระขอ้ผกูพนัภำยใตส้ญัญำได ้ 

6.8    สิทธิในกำรยื่นขอ้รอ้งเรียน: ท่ำนมีสิทธิยื่นขอ้รอ้งเรียนต่อหน่วยงำนของรฐัที่เก่ียวขอ้ง รวมไปถึง
คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลในกรณีที่ท่ำนเห็นว่ำ บรษิัทฯ หรือพนกังำนของบรษิัทฯ หรือผูใ้หบ้ริกำร
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมพ.ร.บ.ฯ หรือประกำศอื่น ๆ ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพ.ร.บ.ฯ ดงักลำ่ว 

ท่ำนอำจใชส้ิทธิขำ้งตนของท่ำนไดต้ลอดเวลำ โดยติดต่อบรษิัทฯ ผ่ำนทำงช่องทำงกำรติดต่อตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 
8 ดำ้นลำ่ง 

บรษิัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งขอขอ้มลูบำงประกำรจำกท่ำนเพื่อใชใ้นกำรยืนยนัตวัตนของท่ำนและรบัรอง
สิทธิของท่ำนในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล (หรือเพื่อใชส้ิทธิอ่ืนใด) เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรควำมปลอดภยั
ที่จะท ำใหท้่ำนมั่นใจไดว้่ำขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนจะไม่ถกูเปิดเผยต่อบคุคลที่ไม่มีสิทธิเขำ้ถึงขอ้มลูดงักลำ่ว  

บรษิัทฯ จะใชค้วำมพยำยำมในกำรตอบกลบัค ำขอที่ถกูตอ้งตำมกฎหมำยทัง้หมดภำยใน 30 วนั ในบำงกรณี 
บรษิัทฯ อำจใชเ้วลำมำกกว่ำ 30 วนัหำกค ำขอของท่ำนมีควำมซบัซอ้น หรือท่ำนย่ืนค ำขอเขำ้มำเป็นจ ำนวน
มำกกว่ำหนึ่งค ำขอ ในกรณีดงักลำ่ว บริษัทฯ จะแจง้ใหท้่ำนทรำบและจะท ำกำรแจง้สถำนะของค ำขอใหท้่ำน
ทรำบอยู่เสมอ 

7.    ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเป็นอย่ำงยิ่ง บรษิัทฯ จะตรวจสอบและ
ใชม้ำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัขององคก์ร ทัง้ทำงกำยภำพ และทำงเทคนิคที่เหมำะสมอยู่เสมอ ในกำร
จดัเก็บและประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนจะไม่สญูหำย ถูก
ท ำลำยโดยไม่ตัง้ใจ ถกูเปิดเผย และน ำไปใชใ้นทำงที่ผิดวตัถปุระสงค ์หรือ เขำ้ถึงโดยบคุคลอื่นที่ไม่ใช่พนกังำน
หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ปฏิบติัหนำ้ที่ของบริษัทฯ 

8.    การจัดการกับเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสัย 

ท่ำนสำมำรถติดต่อบรษิัทฯ เพื่อรอ้งเรียนเก่ียวกบัวิธีกำรที่บรษิัทฯ จดัเก็บ ใช ้ประมวลผล และเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบุคคลของท่ำน หรือสอบถำมขอ้สงสยัไดท้ี่ช่องทำง ดงัต่อไปนี ้ 



•    ติดต่อ ที่ ฝ่ำยก ำกบัดแูลกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ 

บรษิัท ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 

555/1 ศนูยเ์อนเนอรย์ี่คอมเพล็กซ ์อำคำรเอ ชัน้ 12 

ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

•    อีเมลถ์ึง DPOoffice@thaioilgroup.com หรือ  

•    หมำยเลขโทรศพัท ์66 (0) 2299-0000, 66 (0) 2797-2999 

9.    การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว 

ประกำศควำมเป็นส่วนตวั ส ำหรบัผูส้มคัรงำน ผูส้มคัรฝึกงำน ผูส้มคัรขอรบัทนุกำรศกึษำ ฉบบันี ้เป็นสว่นหนึ่ง
ของนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบริษัทฯ หนงัสือเวียนที่ 146/2563 ลงวนัที่ 21 ธันวำคม 2563 โดยที่
บรษิัทฯ จะทบทวนนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลอย่ำงสม ่ำเสมอ และอำจมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงนโยบำย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลที่กระทบถึงประกำศควำมเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรงำน ผูส้มคัรฝึกงำน ผูส้มคัรขอรบั
ทนุกำรศกึษำ ฉบบันี ้โดยท่ำนสำมำรถดกูำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงครัง้ลำ่สดุ ไดจ้ำกวนัที่ดำ้นลำ่งของประกำศ
ควำมเป็นสว่นตวั (Privacy Notice) ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษิัทฯ [www.thaioilgroup.com]  

 

ประกำศควำมเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรงำนฉบบันีป้รบัปรุงครัง้ลำ่สดุเมื่อ วนัที่ 1 มีนำคม 2564  (เวอรช์ั่น 1.0) 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 
ผู้สมัครฝึกงาน ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ขำ้พเจำ้ไดร้บัแจง้ประกำศควำมเป็นสว่นตวัของบรษิัทฯ แลว้จึงไดพ้ิจำรณำและระบุควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้

ในหนงัสือขอควำมยินยอมของบรษิัท ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในกลุม่ไทยออยล ์(“บรษิัทฯ”) ใน

กำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของขำ้พเจำ้เพื่อวตัถปุระสงคต์ำมที่ระบไุวด้ำ้นล่ำงนี ้ 

1. ท่ำนยินยอมใหบ้รษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำน ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูศำสนำ หมู่โลหิต เชือ้ชำติ เพื่อตรวจสอบและยืนยนัตวัตนของท่ำน เพื่อใชป้ระกอบใบสมคัรงำน สมคัร

ฝึกงำน สมคัรขอรบัทนุกำรศึกษำของบรษิัทฯ  

□ ยินยอม    □ ไม่ยินยอม 

2. ท่ำนยินยอมใหบ้รษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำน ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูสขุภำพ เพื่อใหบ้รษิัทฯ ตรวจสอบขอ้มลูสขุภำพของท่ำนเพื่อใหแ้น่ใจว่ำท่ำนมีควำมสำมำรถที่จะปฏิบติั

หนำ้ที่ในต ำแหน่งที่ไดต้กลงกนั 

□ ยินยอม    □ ไม่ยินยอม 

3. ท่ำนยินยอมใหบ้รษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำน ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูประวติัอำชญำกรรม เพื่อใหบ้ริษัทฯ ตรวจสอบประวติัอำชญำกรรมของท่ำนเพื่อใหแ้น่ใจว่ำท่ำนไดร้บั

อนญุำตใหป้ฏิบติัหนำ้ที่ในต ำแหน่งที่ไดต้กลงกนั 

□ ยินยอม    □ ไม่ยินยอม 

 

ลงชื่อ: _____________________________ ผูใ้หค้วำมยินยอม 

 (    ) 

วนัที่: __________________________________  

หมำยเหต ุท่ำนมีสิทธิเลือกที่จะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลใดๆ ที่บรษิัทรอ้งขอ และยินยอมใหบ้รษิัทจดัเก็บ ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลำ่ว หรือไม่ก็ได ้ 


