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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) 

บริษทั พรอสเพอร์ เอน็จเินียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

________________________________________________________________________ 

 1. บทนํา 

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) (ต่อไปในนโยบายนี� เรียกว่า “PROS” หรือ “องค์กร”) ตระหนักถึง

ความสาํคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอื�นอนัเกี�ยวกบัท่าน (รวมเรียกวา่ “ข้อมูล”) เพื�อให้ท่านสามารถเชื�อมั�นไดว้า่องคก์ร มี

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลของท่านตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

(“นโยบาย”) นี� จึงได้ถูกจัดทําขึ� นเพื�อชี� แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี�ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า 

“ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลซึ�งดาํเนินการโดย องคก์รรวมถึงเจา้หนา้ที�และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งผูด้าํเนินการแทนหรือในนามของ 

PROS โดยมีเนื�อหาสาระดงัต่อไปนี�  

 

 2. ขอบเขตการบังคบัใช้นโยบาย 

นโยบายนี� ใชบ้งัคบักบัข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ�งมีความสัมพันธ์กับ PROS ในปัจจุบนัและที�อาจมีในอนาคต ซึ� งถูก

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดย องคก์ร เจา้หนา้ที� พนกังานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื�นที�ดาํเนินการโดย 

PROS และรวมถึงคู่สญัญาหรือบุคคลภายนอกที�ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ PROS (“ผู้ประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื�นที�

ควบคุมดูแลโดย PROS (รวมเรียกวา่ “บริการ”) 

บุคคลมีความสมัพนัธ์กบัองคก์ร ตามความในวรรคแรก รวมถึง 

 1) ลูกคา้บุคคลธรรมดา 

 2) เจา้หนา้ที�หรือผูป้ฏิบติังาน ลูกจา้ง 

 3) คู่คา้และผูใ้หบ้ริการซึ�งเป็นบุคคลธรรมดา 

 4) กรรมการ ผูรั้บมอบอาํนาจ ผูแ้ทน ตวัแทน ผูถื้อหุน้ ลูกจา้ง หรือบุคคลอื�นที�มีความสมัพนัธ์ในรูปแบบเดียวกนัของ

นิติบุคคลที�มีความสมัพนัธ์กบั PROS 

 5) ผูใ้ชง้านผลิตภณัฑห์รือบริการของ PROS  

 6) ผูเ้ขา้ชมหรือใชง้านเวบ็ไซต ์www.prosperengineering.co.th รวมทั�งระบบ แอปพลิเคชนั อุปกรณ์ หรือช่องทางการ

สื�อสารอื�นซึ�งควบคุมดูแลโดย PROS 

 7) บุคคลอื�นที� PROS เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ผูส้มคัรงาน ครอบครัวของเจา้หน้าที�  ผูค้ ํ� าประกัน ผูรั้บ

ประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ 

 ขอ้ 1) ถึง 6) เรียกรวมกนัวา่ “ท่าน” 



บงัคบัใชเ้มื�อ 1 เมษายน ���� 

นอกจากนโยบายฉบบันี�แลว้ องคก์รอาจกาํหนดใหมี้คาํประกาศเกี�ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สาํหรับผลิตภณัฑ์

หรือบริการขององค์กรเพื�อชี� แจงให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซึ� งเป็นผูใ้ช้บริการไดท้ราบถึงขอ้มูลส่วนบุคคลที�ถูกประมวลผล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลอนัชอบดว้ยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิใน

ขอ้มูลส่วนบุคคลที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภณัฑห์รือบริการนั�นเป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทั�งนี�  ในกรณีที�มีความขดัแยง้กนัในสาระสาํคญัระหวา่งความในประกาศเกี�ยวกบัความเป็นส่วนตวัและนโยบายนี�  ให้ถือ

ตามความในประกาศเกี�ยวกบัความเป็นส่วนตวัของบริการนั�น 

 

 3. คาํนิยาม 

 - PROS หมายถึง บริษทั พรอสเพอร์ เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

 - ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลธรรมดา ซึ� งทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั�นไดไ้ม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

 - ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลตามที�ถูกบญัญติัไวใ้นมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ� งไดแ้ก่ ขอ้มูลเชื�อชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื�อในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ 

หรือขอ้มูลอื�นใดซึ�งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามที�คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ประกาศกาํหนด 

 - การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บนัทึก สาํเนา จดั

ระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี�ยนแปลง ใช ้กูคื้น เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทาํลาย เป็นตน้ 

 - เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ�งเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที�องคก์ร เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

 - ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ� งมีอาํนาจหน้าที�ตดัสินใจเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 - ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ�งดาํเนินการเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลตามคาํสั�งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั�งนี�  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ�งดาํเนินการดงักล่าวไม่เป็นผู ้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 4. แหล่งที�มาของข้อมูลส่วนบุคคลที�องค์กรเกบ็รวบรวม 

องคก์รเก็บรวบรวมหรือไดม้าซึ�งขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปนี�   

 1) ขอ้มูลส่วนบุคคลที�องคก์รเก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั�นตอนการ

สมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทําแบบสํารวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทาง

ให้บริการอื�นที�ควบคุมดูแลโดยองค์กร หรือเมื�อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลติดต่อสื�อสารกบัองค์กร ณ ที�ทาํการหรือผ่าน

ช่องทางติดต่ออื�นที�ควบคุมดูแลโดยองคก์ร เป็นตน้ 

 2) ขอ้มูลที�องคก์รเก็บรวบรวมจากการที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑห์รือบริการอื�น ๆ ตามสัญญา

หรือตามพนัธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร ด้วยการใช้คุกกี�  

(Cookies) หรือจากซอฟตแ์วร์บนอุปกรณ์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ 

 3) ขอ้มูลส่วนบุคคลที�องคก์รเก็บรวบรวมจากแหล่งอื�นนอกจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยที�แหล่งขอ้มูลดงักล่าวมีอาํนาจ

หนา้ที� มีเหตุผลที�ชอบดว้ยกฎหมายหรือไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ในการเปิดเผยขอ้มูลแก่องคก์ร 
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เช่น การเชื�อมโยงบริการดิจิทลัของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื�อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลเอง การรับขอ้มูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื�นในฐานะที�องคก์ร มีหนา้ที�ตามพนัธกิจในการ

ดาํเนินการจัดให้มีศูนยแ์ลกเปลี�ยนข้อมูลกลางเพื�อสนับสนุนการดาํเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการ

ประชาชนผ่านระบบดิจิทลั รวมถึงจากความจาํเป็นเพื�อให้บริการตามสัญญาที�อาจมีการแลกเปลี�ยนขอ้มูลส่วนบุคคลกบั

หน่วยงานคู่สญัญาได ้  

นอกจากนี�  ยงัหมายความรวมถึงกรณีที�ท่านเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ องคก์ร ดงันี�  ท่านมี

หน้าที�รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี� หรือประกาศของผลิตภณัฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคล

ดงักล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั�นหากเป็นกรณีที�ตอ้งได้รับความยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลแก่

องคก์ร 

   

 ทั�งนี�  ในกรณีที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลที�มีความจาํเป็นในการใหบ้ริการขององคก์ร อาจเป็นผลใหอ้งคก์ร 

ไม่สามารถใหบ้ริการนั�นแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน 

 

 5. ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 องคก์รพิจารณากาํหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสมและตามบริบทของ

การใหบ้ริการ ทั�งนี�  ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที�องคก์ร ใช ้ประกอบดว้ย 
 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รายละเอียด 

เพื�อการดาํเนินภารกิจเพื�อประโยชน์สาธารณะ

หรือการใชอ้าํนาจรัฐที�องคก์ร ไดรั้บ 

เพื�อใหอ้งคก์ร สามารถใชอ้าํนาจรัฐและดาํเนินภารกิจเพื�อประโยชน์สาธารณะ

ตามพนัธกิจองคก์ร ซึ�งกาํหนดไวต้ามกฎหมาย เช่น 

- พระราชกฤษฎีกาจดัตั�งสาํนกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 

����  

- พระราชบญัญติัการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

พ.ศ. ���� รวมถึง กฎ ระเบียบ คาํสั�งและมติคณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้ 

เพื�อการปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมาย เพื�อใหอ้งคก์รสามารถปฏิบติัตามที�กฎหมายที�ควบคุมองคก์ร เช่น  

- การเก็บรวบรวมขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ

กระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ����  

- พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ����  

- พระราขบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. ����  

- กฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร รวมถึง การดาํเนินการตามคาํสั�งศาล เป็นตน้ 

เป็นการจําเป็นเพื�อประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 

เพื�อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายขององค์กรและของบุคคลอื�น ซึ� ง

ประโยชน์ดงักล่าวมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่สิทธิขั�นพื�นฐานในขอ้มูลส่วน

บุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เพื�อการรักษาความปลอดภยัอาคาร

สถานที�ของ องค์กร หรือการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื�อกิจการภายใน

ขององคก์ร เป็นตน้ 

เป็นการจําเป็นเพื�อการป้องกันหรือระงับ

อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล 

เพื�อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น 

การให้บริการแอปพลิเคชนัเพื�อเฝ้าระวงัโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล 

เป็นตน้ 
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รายละเอียด 

เพื�อการปฏิบติัตามสญัญา เพื�อให้องคก์ร สามารถปฏิบติัหนา้ที�ตามสัญญา หรือดาํเนินการอนัเป็นความ

จาํเป็นต่อการเขา้ทาํสญัญาซึ�งท่านเป็นคู่สญัญากบัองคก์ร เช่น การจา้งงาน จา้ง

ทาํของ การทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือหรือสญัญาในรูปแบบอื�น เป็นตน้ 

เพื�อการจดัทาํเอกสารประวติัศาสตร์ วิจยัหรือ

สถิติที�สาํคญั 

เพื�อให้องค์กรสามารถจดัทาํหรือสนับสนุนการจดัทาํเอกสารประวติัศาสตร์ 

วจิยัหรือสถิติตามที�องคก์รอาจไดรั้บมอบหมาย เช่น การจดัทาํทาํเนียบผูด้าํรง

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ หรือคณะกรรมการ การจดัทาํสถิติการใชบ้ริการดิจิทลั

ภาครัฐ งานติดตามการดาํเนินนโยบายรัฐบาลดิจิทลั เป็นตน้ 

ความยนิยอมของท่าน เพื�อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที�องค์กร 

จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่าน โดยไดมี้การแจง้วตัถุประสงคข์องการ

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนการขอความยินยอมแลว้ 

เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดว้ยวตัถุประสงคที์�ไม่เป็นไป

ตามขอ้ยกเวน้มาตรา 24 หรือ 26 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 หรือการนาํเสนอ ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑแ์ละบริการของ

คู่สญัญาหรือพนัธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน เป็นตน้ 

 

ในกรณีที�องคก์รมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื�อการปฏิบติัตามสัญญา การปฏิบติัหนา้ที�ตาม

กฎหมายหรือเพื�อความจาํเป็นในการเขา้ทาํสญัญา หากท่านปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลหรือ คดัคา้นการดาํเนินการประมวลผล

ตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทาํให้องค์กรไม่สามารถดาํเนินการหรือให้บริการตามที�ท่านร้องขอได้ทั� งหมดหรือ

บางส่วน  

 

 6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที�องค์กรเกบ็รวบรวม 

องค์กรอาจเก็บรวบรวมหรือไดม้าซึ� งขอ้มูลดงัต่อไปนี�  ซึ� งอาจรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทั�งนี�  ขึ�นอยูก่บับริการที�

ท่านใช้หรือบริบทความสัมพนัธ์ที�ท่านมีกับองค์กร  รวมถึงขอ้พิจารณาอื�นที�มีผลกับการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดย

ประเภทของขอ้มูลที�ระบุไวด้งัต่อไปนี� เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลขององคก์รเป็นการทั�วไป ทั�งนี�  เฉพาะ

ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการที�ท่านใชง้านหรือมีความสมัพนัธ์ดว้ยเท่านั�นที�จะมีผลบงัคบัใช ้

 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตวัอยา่ง 

ขอ้มูลเฉพาะตวับุคคล ขอ้มูลระบุชื�อเรียกของท่านหรือขอ้มูลจากเอกสารราชการที�ระบุขอ้มูลเฉพาะตวัของ

ท่าน เช่น คาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อ นามสกุล ชื�อกลาง ชื�อเล่น ลายมือชื�อ เลขที�บตัรประจาํตวั

ประชาชน สญัชาติ เลขที�ใบขบัขี� เลขที�หนงัสือเดินทาง ขอ้มูลทะเบียนบา้น หมายเลข

ใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สําหรับแต่ละอาชีพ) 

หมายเลขประจาํตวัผูป้ระกนัตน หมายเลขประกนัสงัคม เป็นตน้ 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของบุคคล ข้อมูลรายละเอียดเกี�ยวกับตัวท่าน เช่น วนัเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง นํ� าหนัก อาย ุ

สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด ขอ้มูลพฤติกรรม 

ความชื�นชอบ ขอ้มูลการเป็นบุคคลลม้ละลาย ขอ้มูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือ

คนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นตน้ 
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ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตวัอยา่ง 

ขอ้มูลสาํหรับการติดต่อ ขอ้มูลเพื�อการติดต่อท่าน เช่น เบอร์โทรศพัท์บา้น เบอร์โทรศพัท์เคลื�อนที� หมายเลข

โทรสาร อีเมล ที�อยูท่างไปรษณียบ์า้น ชื�อผูใ้ชง้านในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS 

Teams) แผนที�ตั�งของที�พกั เป็นตน้ 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการทาํงานและการศึกษา รายละเอียดการจา้งงาน รวมถึงประวติัการทาํงานและประวติัการศึกษา เช่น ประเภท

การจา้งงาน อาชีพ ยศ ตาํแหน่ง หน้าที� ความเชี�ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทาํงาน 

ขอ้มูลบุคคลอา้งอิง หมายเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี ประวติัการดาํรงตาํแหน่ง ประวติัการ

ทาํงาน ขอ้มูลเงินเดือน วนัเริ�มงาน วนัออกจากงาน ผลการประเมิน สวสัดิการและ

สิทธิประโยชน์ พสัดุในครอบครองของผูป้ฏิบติังาน ผลงาน หมายเลขบญัชีธนาคาร 

สถาบนัการศึกษา วฒิุการศึกษา ผลการศึกษา วนัที�สาํเร็จการศึกษา เป็นตน้ 

ขอ้มูลเกี�ยวกบักรมธรรมป์ระกนัภยั รายละเอียดเกี�ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยผูป้ฏิบัติงาน เช่น ผูรั้บประกันภัย ผูเ้อา

ประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม ์ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุม้ครอง 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการเคลม เป็นตน้ 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทางสงัคม ขอ้มูลความสมัพนัธ์ทางสงัคมของท่าน เช่น สถานภาพทางการเมือง การดาํรงตาํแหน่ง

ทางการเมือง การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ความสัมพนัธ์กบัผูป้ฏิบติังานขององค์กร 

ขอ้มูลการเป็นผูมี้สญัญาจา้งกบัองคก์ร ขอ้มูลการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการที�ทาํกบั

องคก์ร เป็นตน้ 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการใชบ้ริการของ องคก์ร รายละเอียดเกี�ยวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการขององคก์ร เช่น ชื�อบญัชีผูใ้ชง้าน รหัสผ่าน 

หมายเลข PIN ขอ้มูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ขอ้มูลการจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ ขอ้มูลระบุพิกดั ภาพถ่าย วีดีโอ บนัทึกเสียง ขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้าน 

(เวบ็ไซตที์�อยูใ่นความดูแลขององคก์ร เช่น www.prosperengineering.co.th หรือแอป

พลิเคชนัต่าง ๆ) ประวติัการสืบคน้ คุกกี�หรือเทคโนโลยีในลกัษณะเดียวกนั หมายเลข

อุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื�อมต่อ ขอ้มูล Browser ภาษา

ที�ใชง้าน ระบบปฏิบติัการที�ใชง้าน เป็นตน้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความละเอียด 

อ่อน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื�อชาติ ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูล

ความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ 

(ขอ้มูลภาพจาํลองใบหนา้) ขอ้มูลเกี�ยวกบัสุขภาพ เป็นตน้ 

 

 7. คุกกี� 

องคก์รเก็บรวบรวมและใชคุ้กกี�รวมถึงเทคโนโลยอืี�นในลกัษณะเดียวกนัในเวบ็ไซตที์�อยูภ่ายใตค้วามดูแลขององคก์ร  เช่น 

www.prosperengineering.co.th หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที�ท่านใชง้าน ทั�งนี�  เพื�อการดาํเนินการดา้นความปลอดภยั

ในการให้บริการขององค์กร และเพื�อให้ท่านซึ�งเป็นผูใ้ชง้านไดรั้บความสะดวกและประสบการณ์ที�ดีในการใชง้านบริการของ

องคก์รและขอ้มูลเหล่านี�จะถูกนาํไปเพื�อปรับปรุงเวบ็ไซตข์ององคก์รใหต้รงกบัความตอ้งการของท่านมากยิ�งขึ�น โดยท่านสามารถ

ตั�งค่าหรือลบการใชง้านคุกกี�ไดด้ว้ยตนเองจากการตั�งค่าในเวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) ของท่าน 
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 8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 

กรณีที�องค์กรทราบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลที�จาํเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลซึ� งเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถองค์กรจะไม่ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั�น

จนกวา่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองที�มีอาํนาจกระทาํการแทนผูเ้ยาว ์หรือผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษต์ามแต่กรณี ทั�งนี�  

เป็นไปตามเงื�อนไขที�กฎหมายกาํหนด 

กรณีที�องคก์รไม่ทราบมาก่อนวา่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

และมาพบในภายหลงัวา่องคก์รไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยยงัมิไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ช้

อาํนาจปกครองที�มีอาํนาจกระทาํการแทนผูเ้ยาว ์หรือผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษต์ามแต่กรณี ดงันี�  องคก์รจะดาํเนินการลบทาํลายขอ้มูล

ส่วนบุคคลนั�นโดยเร็ว หากองคก์รไม่มีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายประการอื�นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้

หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

 

 9. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

องค์กรดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื�อวตัถุประสงค์หลายประการ ซึ� งขึ�นอยู่กับประเภทของ

ผลิตภณัฑห์รือบริการหรือกิจกรรมที�ท่านใชบ้ริการ ตลอดจนลกัษณะความสัมพนัธ์ของท่านกบั องคก์รหรือขอ้พิจารณาในแต่ละ

บริบทเป็นสําคญั โดยวตัถุประสงค์ที�ระบุไวด้งัต่อไปนี� เป็นเพียงกรอบการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลขององค์กรเป็นการทั�วไป ทั�งนี�  

เฉพาะวตัถุประสงคที์�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการที�ท่านใชง้านหรือมีความสัมพนัธ์ดว้ยเท่านั�นที�จะมีผลบงัคบัใชก้บัขอ้มูล

ของท่าน 

 1) เพื�อดาํเนินการตามที�จาํเป็นในการดาํเนินประโยชน์สาธารณะที�องคก์รไดรั้บมอบหมายให้สาํเร็จลุล่วง หรือเป็นการจาํเป็น

เพื�อใชอ้าํนาจทางกฎหมายที�องคก์รมีอาํนาจหนา้ที�ในการดาํเนินการตามพนัธกิจขององคก์ร และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือ

คาํสั�งที�เกี�ยวขอ้ง 

 2) เพื�อใหบ้ริการและบริหารจดัการบริการขององคก์ร ทั�งบริการภายใตส้ญัญาที�มีต่อท่าน หรือตามพนัธกิจขององคก์ร 

 3) เพื�อการดาํเนินการทางธุรกรรมขององคก์ร  

 4) ควบคุมดูแล ใชง้าน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจดัการบริการเพื�ออาํนวยความสะดวกและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ท่าน 

 5) เพื�อเก็บรักษาและปรับปรุงขอ้มูลอนัเกี�ยวกบัท่าน รวมทั�งเอกสารที�มีการกล่าวอา้งถึงท่าน 

 6) จดัทาํบนัทึกรายการการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามที�กฎหมายกาํหนด 

 7) วเิคราะห์ขอ้มูล รวมถึงแกไ้ขปัญหาที�เกี�ยวกบับริการขององคก์ร 

 8) เพื�อดาํเนินการตามที�จาํเป็นในการบริหารจดัการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมคัรงาน การสรรหากรรมการหรือผูด้าํรง

ตาํแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบติั 

 9) ป้องกนั ตรวจจบั หลีกเลี�ยง และตรวจสอบการฉอ้โกง การละเมิดความปลอดภยั หรือการกระทาํที�ตอ้งหา้ม หรือผิดกฎหมาย 

และอาจเกิดความเสียหายต่อทั�งองคก์ร และเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 10) การยืนยนัตวัตน พิสูจน์ตวัตนและตรวจสอบขอ้มูลเมื�อท่านสมคัรใชบ้ริการขององคก์ร หรือติดต่อใชบ้ริการ หรือใชสิ้ทธิ

ตามกฎหมาย 

 11) ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการใหท้นัสมยั 

 12) การประเมินและบริหารจดัการความเสี�ยง 

 13) ส่งการแจง้เตือน การยนืยนัการทาํคาํสั�ง ติดต่อสื�อสารและแจง้ข่าวสารไปยงัท่าน 

 14) เพื�อจดัทาํและส่งมอบเอกสารหรือขอ้มูลที�มีความเกี�ยวขอ้งและจาํเป็น 

 15) ยนืยนัตวัตน ป้องกนัการสแปม หรือการกระทาํที�ไม่ไดรั้บอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
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 16) ตรวจสอบว่าเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ถึงและใช้บริการขององค์กรอย่างไร ทั� งในภาพรวมและรายบุคคล และเพื�อ

วตัถุประสงคที์�เกี�ยวกบัการคน้ควา้ และการวเิคราะห์ 

 17) ดาํเนินการตามที�จาํเป็นเพื�อปฏิบติัตามหน้าที�ที�องค์กรมีต่อหน่วยงานที�มีอาํนาจควบคุม หน่วยงานดา้นภาษี การบงัคบัใช้

กฎหมาย หรือภาระผกูพนัตามกฎหมายขององคก์ร 

 18) ดาํเนินการตามที�จาํเป็นเพื�อประโยชน์ที�ชอบดว้ยกฎหมายขององคก์ร หรือของบุคคลอื�น หรือของนิติบุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบั

การการดาํเนินการขององคก์ร 

 19) ป้องกนั หรือหยดุย ั�งอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ�งรวมถึงการเฝ้าระวงัโรคระบาด 

 20) จดัเตรียมเอกสารทางประวติัศาสตร์เพื�อประโยชน์สาธารณะ การคน้ควา้ หรือจัดทาํสถิติที�  องค์กรได้รับมอบหมายให้

ดาํเนินการ 

 21) เพื�อการปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศ คาํสั�งที�มีผลบงัคบัใช ้หรือการดาํเนินการเกี�ยวกับคดีความ การดาํเนินการเกี�ยวกับ

ขอ้มูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิ้ทธิเกี�ยวกบัขอ้มูลของท่าน 

 

 10. ประเภทบุคคลที�องค์กรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใตว้ตัถุประสงคที์�ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 9 ขา้งตน้ องคก์รอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดงัต่อไปนี�  ทั�งนี�  

ประเภทของบุคคลผูรั้บขอ้มูลที�ระบุไวด้งัต่อไปนี� เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลขององคก์รเป็นการทั�วไป เฉพาะ

บุคคลผูรั้บขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการที�ท่านใชง้านหรือมีความสมัพนัธ์ดว้ยเท่านั�นที�จะมีผลบงัคบัใช ้

ประเภทบุคคลผูรั้บขอ้มูล รายละเอียด 

หน่วยงานของรัฐหรือผูมี้อาํนาจที�องคก์รตอ้ง

เ ปิด เผยข้อมูล เพื� อ ว ัตถุประสงค์ในกา ร

ดําเนินการตามกฎหมายหรือวตัถุประสงค์

สาํคญัอื�น (เช่น การดาํเนินการเพื�อประโยชน์

สาธารณะ) 

หน่วยงานผู ้บังคับใช้กฎหมาย หรือมีอํานาจควบคุมกํากับดูแลหรือมี

วตัถุประสงค์อื�นที� มีความสําคัญ เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผูรั้กษาการ 

กรมการปกครอง กรมสรรพากร สาํนกังานตาํรวจ ศาล สาํนกังานอยัการ กรม

ควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานปลดัสํานัก

นายก กรมการกงสุล กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื�อการศึกษา เป็นตน้  

คณะกรรมการต่าง ๆ ที� เ กี� ยวข้องกับการ

ดาํเนินการตามกฎหมายขององคก์ร 

องค์กรอาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านแก่บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในคณะ

ต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เป็นตน้ 

คู่สัญญาซึ�งดาํเนินการเกี�ยวกบัสวสัดิการของ

ผูป้ฏิบติังานขององคก์ร 

บุคคลภายนอกที�องค์กรจัดซื�อจัดจ้างให้ดาํเนินการเกี�ยวกับสวสัดิการ เช่น 

บริษทัประกันภยั โรงพยาบาล บริษทัผูจ้ดัทาํ Payroll ธนาคาร ผูใ้ห้บริการ

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

พนัธมิตรทางธุรกิจ องคก์รอาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านแก่บุคคลที�ร่วมงานกบัองคก์รเพื�อประโยชน์

ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น หน่วยงานผูใ้ห้บริการที�ท่านติดต่อผ่านบริการ

ขององคก์ร ผูใ้หบ้ริการดา้นการตลาด สื�อโฆษณา สถาบนัการเงิน ผูใ้ห้บริการ

แพลตฟอร์ม ผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคม เป็นตน้ 

ผูใ้หบ้ริการ องค์กรอาจมอบหมายให้บุคคลอื�นเป็นผูใ้ห้บริการแทน หรือสนับสนุนการ

ดาํเนินการขององค์กรเช่น ผูใ้ห้บริการด้านการจัดเก็บขอ้มูล (เช่น คลาวด ์

โกดงัเอกสาร) ผูพ้ฒันาระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชนั เวบ็ไซต ์ผูใ้ห้บริการ

จัดส่งเอกสาร ผู ้ให้บริการด้านการชําระเงิน ผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู ้

ใหบ้ริการโทรศพัท ์ผูใ้หบ้ริการดา้น Digital ID ผูใ้ห้บริการสื�อสังคมออนไลน์ 

ผูใ้ห้บริการดา้นการบริหารความเสี�ยง ที�ปรึกษาภายนอก ผูใ้ห้บริการขนส่ง 

เป็นตน้ 
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ผูรั้บขอ้มูลประเภทอื�น องค์กรอาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านให้แก่บุคคลผูรั้บขอ้มูลประเภทอื�น เช่น ผู ้

ติดต่อองคก์ร สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที�ไม่แสวงหากาํไร วดั โรงพยาบาล 

สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื�น ๆ เป็นตน้ ทั� งนี�  เพื�อการดาํเนินการเกี�ยวกับ

บริการขององคก์ร การฝึกอบรม การรับรางวลั การร่วมทาํบุญ บริจาค เป็นตน้ 

การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ องค์กรอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะในกรณีที�จ ําเป็น เช่น การ

ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมในเวบ็ไซตข์ององคก์ร เป็นตน้ 

 

 11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

ในบางกรณีองคก์รอาจจาํเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพื�อดาํเนินการตามวตัถุประสงค์

ในการใหบ้ริการแก่ท่าน เช่น เพื�อส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัระบบคลาวด์ (Cloud) ที�มีแพลตฟอร์มหรือเครื�องแม่ข่าย (Server) อยู่

ต่างประเทศ เพื�อสนบัสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�ตั�งอยูน่อกประเทศไทย ทั�งนี�  ขึ�นอยูก่บับริการขององคก์รที�ท่านใชง้าน

หรือมีส่วนเกี�ยวขอ้งเป็นรายกิจกรรม 

อยา่งไรก็ตาม ในขณะที�จดัทาํนโยบายฉบบันี�  คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลยงัมิไดมี้ประกาศกาํหนดรายการ

ประเทศปลายทางที�มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�เพียงพอ ดงันี�  เมื�อ องคก์รมีความจาํเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านไปยงัประเทศปลายทาง องคก์รจะดาํเนินการเพื�อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลที�ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดาํเนินการตามเงื�อนไขเพื�อให้สามารถส่งหรือโอนขอ้มูลนั�นไดต้ามกฎหมาย 

ไดแ้ก่ 

 1) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายที�กาํหนดใหอ้งคก์รตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  

 2) ไดแ้จง้ให้ท่านทราบและไดรั้บความยินยอมจากท่านในกรณีที�ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลที�ไม่เพียงพอ ทั�งนี�ตามประกาศรายชื�อประเทศที�คณะกรรมการคุม้ครองส่วนบุคคลประกาศกาํหนด  

 3) เป็นการจาํเป็นเพื�อปฏิบติัตามสัญญาที�ท่านเป็นคู่สัญญากบัองคก์ร หรือเป็นการทาํตามคาํขอของท่านก่อนการเขา้ทาํ

สญัญานั�น 

 4) เป็นการกระทาํตามสญัญาขององคก์รกบับุคคลหรือนิติบุคคลอื�น เพื�อประโยชน์ของท่าน 

 5) เพื�อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื�น เมื�อท่านไม่สามารถให้ความ

ยนิยอมในขณะนั�นได ้ 

 6) เป็นการจาํเป็นเพื�อดาํเนินภารกิจเพื�อประโยชน์สาธารณะที�สาํคญั 

 

 12. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

องคก์รจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวใ้นระยะเวลาเท่าที�ขอ้มูลนั�นยงัมีความจาํเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเท่านั�น ตามรายละเอียดที�ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี�  เมื�อพน้ระยะเวลาและ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านสิ�นความจาํเป็นตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวแลว้ องค์กรจะทาํการลบ ทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวัตนไดต้่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลที�

คณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดป้ระกาศกาํหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยา่งไรก็ดี ในกรณีที�มีขอ้พิพาท การใชสิ้ทธิหรือคดี

ความอนัเกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน องคก์รขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอ้มูลนั�นต่อไปจนกวา่ขอ้พิพาทนั�นจะไดมี้

คาํสั�งหรือคาํพิพากษาถึงที�สุด 
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 13. การให้บริการโดยบุคคลที�สามหรือผู้ให้บริการช่วง 

องค์กรอาจมีการมอบหมายหรือจดัซื�อจดัจา้งบุคคลที�สาม (ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ให้ทาํการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลแทนหรือในนามขององคก์ร ซึ� งบุคคลที�สามดงักล่าวอาจเสนอบริการในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผูดู้แล (Hosting) 

รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผูใ้หบ้ริการคลาวด ์(Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลกัษณะการจา้ง

ทาํของในรูปแบบอื�น 

การมอบหมายใหบุ้คคลที�สามทาํการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั�น องคก์รจะจดั

ให้มีขอ้ตกลงระบุสิทธิและหน้าที�ขององคก์ร ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและของบุคคลที�องค์กรมอบหมายในฐานะผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ� งรวมถึงกาํหนดรายละเอียดประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลที�องคก์รมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึง

วตัถุประสงค ์ขอบเขตในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้ตกลงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมี

หนา้ที�ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที�ระบุในขอ้ตกลงและตามคาํสั�งขององคก์รเท่านั�นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื�อ

วตัถุประสงคอื์�นได ้

ในกรณีที�ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผูใ้หบ้ริการช่วง (ผูป้ระมวลผลช่วง) เพื�อทาํการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันี�  องค์กรจะกาํกบัให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจดัให้มี

เอกสารขอ้ตกลงระหวา่งผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลกบัผูป้ระมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที�ไม่ตํ�ากวา่ขอ้ตกลงระหวา่ง 

องคก์รกบัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 14. การรักษาความมั�นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

องค์กรมีมาตรการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการจาํกัดสิทธิ� การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลให้สามารถเขา้ถึงไดโ้ดย

เจา้หนา้ที�เฉพาะรายหรือบุคคลที�มีอาํนาจหนา้ที�หรือไดรั้บมอบหมายที�มีความจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลดงักล่าวตามวตัถุประสงคที์�ได้

แจง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวแ้ลว้เท่านั�น ซึ� งบุคคลดงักล่าวจะตอ้งยึดมั�นและปฏิบติัตามมาตรการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของ

องคก์รอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนมีหนา้ที�รักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลที�ตนเองรับรู้จากการปฏิบติัการตามอาํนาจหนา้ที� โดย

องค์กรมีมาตรการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลที�ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที�คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ประกาศกาํหนด 

นอกจากนี�  เมื�อองคก์รมีการส่ง โอนหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที�สาม ไม่วา่เพื�อการให้บริการตามพนัธกิจ ตาม

สัญญา หรือขอ้ตกลงในรูปแบบอื�น องค์กรจะกาํหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลและการรักษาความลบัที�

เหมาะสมและเป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด เพื�อยนืยนัวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลที�องคก์รเก็บรวบรวมจะมีความมั�นคงปลอดภยัอยูเ่สมอ 

 

 15. การเชื�อมต่อเวบ็ไซต์หรือบริการภายนอก 

บริการขององคก์ร อาจมีการเชื�อมต่อไปยงัเวบ็ไซตห์รือบริการของบุคคลที�สาม ซึ� งเวบ็ไซตห์รือบริการดงักล่าวอาจมีการ

ประกาศนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�มีเนื�อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี�  องคก์ร ขอแนะนาํใหท่้านศึกษานโยบายการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซต์หรือบริการนั�น ๆ เพื�อทราบในรายละเอียดก่อนการเขา้ใชง้าน ทั�งนี�  องค์กรไม่มีความ

เกี�ยวขอ้งและไม่มีอาํนาจควบคุมถึงมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซตห์รือบริการดงักล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบ

ต่อเนื�อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทาํอนัเกิดจากเวบ็ไซตห์รือบริการของบุคคลที�สาม 

 

 16. เจ้าหน้าที�คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

องคก์รไดแ้ต่งตั�งเจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื�อทาํหนา้ที�ตรวจสอบ กาํกบัและ

ให้คาํแนะนาํในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกบัสํานักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื�อใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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 17. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ���� ไดก้าํหนดสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวห้ลายประการ ทั�งนี�  

สิทธิดงักล่าวจะเริ�มมีผลบงัคบัใชเ้มื�อกฎหมายในส่วนของสิทธินี� มีผลใชบ้งัคบั โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

 1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึง รับสาํเนาและขอใหเ้ปิดเผยที�มาของขอ้มูลส่วนบุคคลที�องคก์รเก็บ

รวบรวมไวโ้ดยปราศจากความยินยอมของท่าน เวน้แต่กรณีที� องคก์รมีสิทธิปฏิเสธคาํขอของท่านดว้ยเหตุตามกฎหมายหรือ

คาํสั�งศาล หรือกรณีที�การใชสิ้ทธิของท่านจะมีผลกระทบที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื�น  

 2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ครบถว้นหรือไม่เป็นปัจจุบนั ท่านมีสิทธิขอให้แกไ้ขเพื�อให้มีความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ

เขา้ใจผิดได ้

 3) สิทธิในการลบหรือทาํลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอใหอ้งคก์รลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาํใหข้อ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวับุคคลที�เป็นเจา้ของขอ้มูลไดต้่อไป ทั�งนี�  การใชสิ้ทธิลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลนี�

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขตามที�กฎหมายกาํหนด 

 4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั� งนี�  ในกรณี

ดงัต่อไปนี�  

 ก) เมื�ออยูใ่นช่วงเวลาที�องคก์รทาํการตรวจสอบตามคาํร้องขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้

ถูกตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

 ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 ค) เมื�อขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจาํเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคที์�องคก์รได้

แจง้ในการเก็บรวบรวม แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงคใ์ห้องคก์รเก็บรักษาขอ้มูลนั�นต่อไปเพื�อประกอบการใช้

สิทธิตามกฎหมาย 

 ง) เมื�ออยูใ่นช่วงเวลาที�องคก์รกาํลงัพิสูจน์ถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจาํเป็นในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื�อประโยชน์

สาธารณะ อนัเนื�องมาจากการที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ชสิ้ทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคล 

 5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที�

เกี�ยวกบัท่าน เวน้แต่กรณีที�องคก์รมีเหตุในการปฏิเสธคาํขอโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น องคก์รสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายยิ�งกว่า หรือเพื�อการก่อตั�งสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื�อประโยชน์สาธารณะขององคก์ร) 

 6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที�ท่านไดใ้ห้ความยินยอมแก่องค์กรในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคล (ไม่วา่ความยินยอมนั�นจะไดใ้ห้ไวก่้อนหรือหลงัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบ้งัคบั) 

ท่านมีสิทธิถอนความยนิยอมเมื�อใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาที�ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยองคก์ร  เวน้แต่มีขอ้จาํกดั

สิทธิโดยกฎหมายใหอ้งคก์รจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลต่อไปหรือยงัคงมีสญัญาระหวา่งท่านกบัองคก์ร ที�ให้ประโยชน์แก่ท่าน

อยู ่

 7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากองค์กรในรูปแบบที�

สามารถอ่านหรือใชง้านโดยทั�วไปไดด้ว้ยเครื�องมือหรืออุปกรณ์ที�ทาํงานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูล



บงัคบัใชเ้มื�อ 1 เมษายน ���� 

ส่วนบุคคลไดโ้ดยวิธีการอตัโนมติั รวมถึงอาจขอให ้องคก์รส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคลรายอื�น ทั�งนี�  การใชสิ้ทธินี�จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขตามที�กฎหมายกาํหนด 

 

 18. โทษของการไม่ปฏิบัตติามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การไม่ปฏิบติัตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินยัตามกฎเกณฑข์ององคก์ร(สาํหรับเจา้หนา้ที�หรือ

ผูป้ฏิบติังานขององค์กร) หรือตามขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (สําหรับผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ทั�งนี�  

ตามแต่กรณีและความสมัพนัธ์ที�ท่านมีต่อองคก์รและอาจไดรั้บโทษตามที�กาํหนดโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 รวมทั�งกฎหมายลาํดบัรอง กฎ ระเบียบ คาํสั�งที�เกี�ยวขอ้ง 

 

 19. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มอีาํนาจกาํกบัดูแล 

ในกรณีที�ท่านพบวา่องคก์รมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยงัคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที�มีอาํนาจกาํกบัดูแลที�ไดรั้บการแต่งตั�งโดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

หรือตามกฎหมาย ทั�งนี�  ก่อนการร้องเรียนดงักล่าว องคก์รขอใหท่้านโปรดติดต่อมายงัองคก์ร  เพื�อใหอ้งคก์รมีโอกาสไดรั้บทราบ

ขอ้เท็จจริงและไดชี้�แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจดัการแกไ้ขขอ้กงัวลของท่านก่อนในโอกาสแรก 

 

 20. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

องคก์รอาจพิจารณาปรับปรุง แกไ้ขหรือเปลี�ยนแปลงนโยบายนี�ตามที�เห็นสมควร และจะทาํการแจง้ให้ท่านทราบผ่าน

ช่องทางเวบ็ไซต ์www.prosperengineering.co.th โดยมีวนัที�มีผลบงัคบัใชข้องแต่ละฉบบัแกไ้ขกาํกบัอยู ่อยา่งไรก็ดี องคก์รขอ

แนะนาํใหท่้านโปรดตรวจสอบเพื�อรับทราบนโยบายฉบบัใหม่อยา่งสมํ�าเสมอ ผ่านแอปพลิเคชั�น หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที�

องคก์รดาํเนินการ โดยเฉพาะก่อนที�ท่านจะทาํการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่องคก์ร 

การเขา้ใชง้านผลิตภณัฑห์รือบริการขององคก์รภายหลงัการบงัคบัใชน้โยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบตามขอ้ตกลงใน

นโยบายใหม่แลว้ ทั� งนี�  โปรดหยดุการเขา้ใชง้านหากท่านไม่เห็นดว้ยกบัรายละเอียดในนโยบายฉบบันี� และโปรดติดต่อมายงั

องคก์ร เพื�อชี�แจงขอ้เท็จจริงต่อไป 

 

 21. การตดิต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 

หากท่านมีขอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะหรือขอ้กงัวลเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลขององคก์รหรือ

เกี�ยวกบันโยบายนี�  หรือท่านตอ้งการใชสิ้ทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามไดที้� 

1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

- ชื�อ: บริษทั พรอสเพอร์ เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

- สถานที�ติดต่อ: เลขที� 11 ซอยนาคนิวาส�� ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

- ช่องทางการติดต่อ: info@prosperengineering.co.th 

- เบอร์โทรติดต่อ : 02-���-���� 

2) เจ้าหน้าที�คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- สถานที�ติดต่อ: เลขที� 11 ซอยนาคนิวาส�� ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

- ช่องทางการติดต่อ: dpo@prosperengineering.co.th 

- เบอร์โทรติดต่อ : 02-���-����  


