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นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบัผูส้มคัรเข้าเป็นพนักงาน 
(Applicant Privacy Notice) 

 บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกวา่ “เรา”) เคารพสทิธคิวามเป็นสว่นตวัของ
ผูส้มคัรเขา้เป็นพนักงาน (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรยีกว่า “ท่าน”) และเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าท่านไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคล จงึได้จดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้นเพื่อแจง้ให้ทราบถงึรายละเอียดการเกบ็รวบรวม การใช้ และการ
เปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถงึการลบ และท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทัง้ช่องทางออนไลน์ 
และชอ่งทางอื่น ๆ ตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด ดงัน้ี 

1. วตัถปุระสงคก์ารประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
1.1. เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านในการสมคัรงานกบัเรา เช่น การด าเนินการตามกระบวนการ

สรรหา การตรวจสอบคุณสมบตัิ คดัเลือกก่อนการท าสญัญาจ้างเป็นพนักงาน รวมถึงการปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงการทดลองงาน การจ่ายค่าตอบแทนการทดลองงาน การได้รบัสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ จากการ
ทดลองงาน 

1.2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรอืของบุคคลอื่น เช่น วเิคราะห์และจดัท าฐานขอ้มูล การ
บรหิารจดัการและปรบัปรงุกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกพนักงาน การประเมนิผลการทดลองงาน การสง่
ข่าวสารที่เกี่ยวกบัต าแหน่งงาน การจดัท าสญัญาทดลองงานหรอืสญัญาจ้างงานในกรณีที่ท่านผ่านการ
คดัเลอืก การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

1.3. เพือ่ป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของท่านหรอืบุคคลอื่น เช่น การตดิต่อในกรณี
ฉุกเฉิน การควบคมุและป้องกนัโรคตดิต่อ 

1.4. เพือ่ใหเ้ราสามารถปฏบิตัติามกฎหมาย เชน่ การปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองกฎหมาย กฎระเบยีบ และค าสัง่
ของผูท้ีม่อี านาจตามกฎหมาย 

1.5. เป็นการจ าเป็นเพือ่การปฏบิตัหิน้าทีใ่นการด าเนินภารกจิเพือ่ประโยชน์สาธารณะของเรา หรอืปฏบิตัหิน้าที่
ในการใชอ้ านาจรฐัทีไ่ดม้อบใหแ้ก่เรา 

1.6. เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามความยนิยอมทีท่่านไดใ้หไ้ว ้เช่น การยนิยอมใหส้่งขอ้มลูการสมคัรเขา้ท างาน
หรอืการสมคัรเขา้ทดลองงาน 

2. ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเกบ็รวบรวม 
2.1. ขอ้มลูตามทีก่ าหนดไวใ้นใบสมคัร ดงัน้ี  

(1) ขอ้มลูตามเอกสารทีท่่านส่งมอบใหแ้ก่เรา เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมคัร
งานใบสมคัรงาน ความเหน็ประกอบการสรรหาพนกังาน 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกบัตวัของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด น ้าหนัก ส่วนสูง เลขที่บตัร
ประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง หมูเ่ลอืด สญัชาต ิศาสนา สถานการณ์สมรส 

(3) ข้อมูลในการติดต่อกับท่าน เช่น ที่อยู่ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) 
หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูโซเชยีลมเีดยี 

(4) เงือ่นไขในการปฏบิตังิาน เชน่ สามารปฏบิตังิานต่างจงัหวดัไดห้รอืไม ่พืน้ทีท่ีต่อ้งการปฏบิตังิา 
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(5) ขอ้มลูของคู่สมรส บุตร บดิา มารดา เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บตัรประชาชน วนัเกดิ สญัชาต ิหมู่
โลหติ การศกึษา ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์

(6) ขอ้มลูเกีย่วกบัสมาชกิครอบครวัหรอืผูอ้ยูใ่นความดแูลของทา่น   
(7) รปูถ่ายและภาพเคลือ่นไหว  
(8) ขอ้มลูเกี่ยวกบัการศกึษา ความสามารถ และการพฒันาศกัยภาพ และคุณสมบตัอิื่น ๆ ของท่าน 

เช่น ระดบัการศกึษา วุฒกิารศกึษา สถาบนั/มหาวทิยาลยั ประวตักิารศกึษา ประวตักิารฝึกอบรม 
ผลการศกึษา ผลการทดสอบ สทิธใินการท างานอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย คุณสมบตัดิา้นวชิาชพี 
ความสามารถทางดา้นภาษา และความสามารถอื่น ๆ ขอ้มลูจากการอา้งองิทีท่า่นไดใ้หแ้ก่เรา 

(9) ข้อมูลเกี่ยวกบัประสบการณ์ท างานและข้อมูลเกี่ยวกบัการจ้างงานในอดีต เช่น ต าแหน่งงาน 
รายละเอยีดของนายจา้ง เงนิเดอืนและคา่ตอบแทน สวสัดกิารทีไ่ดร้บั  

(10) ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่ีส่ามารถปฏบิตังิานได ้
(11) ขอ้มลูเกีย่วกบัภาระทางทหาร  
(12) ความสามารถในการขบัขีย่านพาหนะ 
(13) รายละเอยีดของบคุคลทีอ่า้งถงึ และรายละเอยีดของผูท้ีเ่ราสามารถตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

2.2. ขอ้มลูจากการท าแบบทดสอบขอ้มลูเกี่ยวกบัลกัษณะของท่าน เช่น นิสยั พฤตกิรรม ทศันะคต ิความถนัด 
ทกัษะ ภาวะความเป็นผูน้ า ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ซึง่อาจไดม้า
จากการสงัเกตและวเิคราะหข์องเราในระหวา่งทีท่า่นเขา้รว่มกจิกรรมกบัเรา 

2.3. ขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัการรายงานหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล เชน่ กระทรวงแรงงาน  
2.4. ขอ้มูลที่รวบรวมจากท่าน เช่น ขอ้มูลที่ท่านระบุหรอืให้ไว้แก่เรา ขอ้มูลที่ท่านแจ้งแก่เราในระหว่างการ

สมัภาษณ์งาน ขอ้มลูของทา่นจากการท าแบบทดสอบต่าง ๆ ขอ้มลูทา่นใหไ้วใ้นการเขา้รว่มกจิกรรมกบัเรา 
2.5. ขอ้มลูทีท่่านเลอืกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลเิคชนั เครื่องมอื แบบสอบถาม และบรกิารต่าง 

ๆ ของเรา 
2.6. เอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตวัตนของท่าน เช่น ส าเนาเอกสารที่หน่วยงานขอรฐัออกให้ เช่น บตัร

ประจ าตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัรถ หนังสอืเดนิทาง และส าเนาเอกสารทีห่น่วยงานของรฐัหรอืเอกชน
ออกให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น ประกาศนียบตัร ปรญิญาบตัร ใบแสดงผลการเรยีน   

2.7. ขอ้มลูอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการสรรหาและคดัเลอืกพนกังานหรอืนกัศกึษาทดลองงาน การปฏบิตัติามสญัญา
การทดลองงาน การดแูลสทิธปิระโยชน์สวสัดกิาร การวเิคราะหแ์ละการบรหิารงานของเราและการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายต่าง ๆ  

2.8. ส าหรบัผูท้ดลองงาน มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิ เชน่ 
(1) ขอ้มลูเกีย่วกบับดิามารดาหรอืผูป้กครอง เชน่ ชือ่ นามสกุล ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัทห์รอืหมายเลข

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่
(2) บญัชธีนาคารเพือ่ใชใ้นการจา่ยคา่เบีย้เลีย้งทดลองงาน 
(3) ลกัษณะของผูท้ดลองงานและขอ้มลูจากการทดลองงาน เช่น นิสยั พฤตกิรรม ทศันคต ิความถนดั 

ทกัษะ ภาวะความเป็นผูน้ า ความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความ
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มวีนิยั หรอืลกัษณะอื่น ๆ รวมถงึ การบนัทกึเวลาเขา้ออกงาน และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน เพือ่
ประเมนิผลการทดลองงาน 

(4) ขอ้มลูอื่น ๆ เชน่ รายละเอยีดของผูแ้นะน า  
2.9. กรณีทีท่่านไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นพนกังาน เราจะมกีารเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลเพิม่ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบาย

ความเป็นสว่นตวัส าหรบัพนกังาน 
3. ข้อมลูส่วนบคุคลชนิดพิเศษ 

3.1. เราอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลชนิดพเิศษของท่านเพือ่ใชง้านตาม
วตัถุประสงคท์ีเ่ราแจง้ไวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัน้ี  

3.2. เราอาจตอ้งประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลชนิดพเิศษของทา่น ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) ขอ้มลูสขุภาพ เชน่ น ้าหนกั สว่นสงู โรคประจ าตวั ตาบอดส ีผลการตรวจรา่งกาย ขอ้มลูการแพอ้าหาร 

ขอ้มลูการแพย้า หมูโ่ลหติ ใบรบัรองแพทย ์ประวตักิารรกัษาพยาบาล เพือ่การคุม้ครองแรงงาน การ
ประเมนิความสามารถในการท างาน รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ขอ้มลูชวีภาพ (biometric data) เช่น ขอ้มลูจ าลองลายน้ิวมอื ขอ้มลูภาพจ าลองใบหน้า เพือ่ใชใ้นการ
ระบแุละยนืยนัตวัตนของทา่น การป้องกนัอาชญากรรม และการรกัษาประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของ เราหรอืของบคุคลอื่น 

(3) ขอ้มลูเกีย่วกบัประวตัอิาชญากรรม เพือ่พจิารณาความเหมาะสมในการปฏบิตังิานและรกัษาประโยชน์
โดยชอบดว้ยกฎหมายของ เรา หรอืของบคุคลอื่น  

(4) ความเชือ่ในลทัธศิาสนา ปรชัญา เชือ้ชาต ิสญัชาต ิความพกิาร ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธกุรรม 
ขอ้มลูชวีภาพ เพือ่ประกอบการจดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวก กจิกรรม และสวสัดกิารทีเ่หมาะสมกบั
พนักงาน รวมถงึเพื่อใชใ้นการบรหิารจดัการดา้นการดแูลพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรมตาม
หลกัสทิธมินุษยชน 

(5) ขอ้มลูส่วนบุคคลชนิดพเิศษอื่น ๆ ตามวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพือ่ป้องกนัหรอืระงบั
อนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคลในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยนิยอมได้ เป็น
ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยนิยอมโดยชดัแจง้ของทา่น เพือ่ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
เพือ่บรรลวุตัถุประสงคเ์กีย่วกบัการคุม้ครองแรงงาน การประกนัสงัคม และสวสัดกิารของพนกังาน 

3.3. ในกรณีทีจ่ าเป็น เราจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลชนิดพเิศษของท่านโดยไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจ้ง
จากทา่นหรอืเพือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตามทีก่ฎหมายก าหนดไวเ้ทา่นัน้ ทัง้น้ี เราจะใชค้วามพยายามอยา่งดทีีส่ดุ
ในการจดัใหม้มีาตรการรกัษาความปลอดภยัทีเ่พยีงพอเพือ่ปกป้องคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลชนิดพเิศษของ
ทา่น 

3.4. ขอ้มลูเกี่ยวกบัประวตัอิาชญากรรม ซึ่งจะเกบ็จากการหลกัฐานทีท่่านน ามาแสดงหรอืหรอืท่านยนิยอมให้
ตรวจสอบจากหน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย โดยเราจะจดัใหม้มีาตรการคุม้ครองขอ้มลูดงักลา่ว
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

4. การใช้คกุก้ี 
เรามกีารใชค้กุกีเ้พือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล ตามทีก่ าหนดไวต้าม นโยบายการใชค้กุกี ้ 
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5. การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมลูส่วนบคุคล  
5.1. ในกรณีทีเ่ราเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน ท่านมสีทิธทิีจ่ะ

ถอนความยนิยอมของทา่นทีใ่หไ้วก้บัเราไดต้ลอดเวลา ซึง่การถอนความยนิยอมน้ีจะไมส่ง่ผลกระทบต่อการ
เกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่า่นไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้ 

5.2. หากท่านถอนความยนิยอมทีไ่ดใ้หไ้วก้บัเราหรอืปฏเิสธไม่ใหข้อ้มลูบางอย่าง อาจส่งผลใหเ้ราไม่สามารถ
ด าเนินการเพือ่บรรลวุตัถุประสงคบ์างสว่นหรอืทัง้หมดตามทีร่ะบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัน้ีได ้

5.3. ในกรณีที่เราจ าเป็นต้องได้รบัความยินยอมจากบุคคลอื่น ท่านรบัรองว่าท่านมอี านาจกระท าการแทน
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในการรบัทราบนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีและในการใหค้วามยนิยอมแก่เราใน
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

6. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคล  
6.1. เราจะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามประเภทขอ้มลูส่วน

บคุคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตใหม้รีะยะเวลาการเกบ็รกัษาทีน่านขึน้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถ
ระบุระยะเวลาการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดัเจน เราจะเก็บรกัษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจ
คาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเกบ็รวบรวม (เชน่ อายคุวามตามกฎหมายทัว่ไปสงูสดุ 10 ปี) 

6.2. ระยะเวลาทีเ่ราเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอาจแตกต่างกนัไปตามกจิกรรมการประมวลผล ซึง่ท่าน
สามารถดรูายละเอยีดไดใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.3. เราอาจเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวห้ลงัเสรจ็สิน้การพจิารณาความเหมาะสมของทา่นในต าแหน่ง
นัน้ เพือ่ใชใ้นการพจิารณาและตดิต่อกบัท่านในกรณีทีม่ตี าแหน่งงานอื่นทีเ่ราเหน็ว่าอาจเหมาะสมกบัท่าน
ในระยะเวลา 1 ปี เพือ่ใหบ้รรลวุตัถุประสงคใ์นการสมคัรเขา้เป็นพนกังาน หรอืเขา้ทดลองงาน และหากทา่น
ไม่ต้องการให้เราเกบ็ขอ้มูลไวเ้พื่อประกอบการพจิารณาต าแหน่งงานอื่น ท่านสามารถติดต่อเราไดต้าม
ชอ่งทางทีร่ะบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัน้ี 

6.4. กรณีทีท่่านผ่านการคดัเลอืกเขา้ท างานเป็นพนักงาน หรอืเขา้ทดลองงาน เราจะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่านต่อไปในระยะเวลาทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการจา้งงานพนกังาน หรอืการทดลองงานของ
ทา่น 

6.5. กรณีทเีราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยนิยอมจากท่าน เราจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราด าเนินการตามค าขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว 
อย่างไรกด็เีราจะยงัเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเท่าทีจ่ าเป็นส าหรบับนัทกึเป็นประวตัวิ่าท่านเคยยกเลกิ
ความยนิยอม เพือ่ใหเ้ราสามารถตอบสนองต่อค าขอของทา่นในอนาคตได ้

6.6. เราจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบเพือ่ด าเนินการลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลเมือ่พน้ก าหนดระยะเวลาการ
เกบ็รกัษาหรอืทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืเกนิความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

7. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลให้บคุคลอ่ืน  
7.1. เราเปิดเผยและแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นกบั 

(1) โรงพยาบาลในเครอืขา่ยของเรา และ 
(2) บคุคลและนิตบิคุคลอื่นทีไ่มไ่ดเ้ป็นบรษิทัในกลุม่ของเรา (“บคุคลอื่น”) เพือ่บรรลวุตัถุประสงคก์ารเกบ็

รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัน้ี เชน่ ผูใ้หบ้รกิาร
เกี่ยวกบักระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคคลากร การจ้างงาน การรกัษาความปลอดภยั การ
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ตรวจสอบประวตั ิการทดสอบคณุสมบตัแิละความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบนัการเงนิ คูธ่รุกจิ 
ผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรฐั และบุคคลอื่นทีจ่ าเป็นเพื่อใหเ้ราสามารถด าเนินธุรกิจ
และให้บรกิารแก่ท่าน รวมถึงด าเนินการใด ๆ ตามวตัถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัน้ี 

 
7.2. เราจะก าหนดใหผู้ท้ีไ่ดร้บัขอ้มลูมมีาตรการปกป้องขอ้มลูของทา่นอยา่งเหมาะสมและประมวลผลขอ้มลูสว่น

บุคคลดงักล่าวเท่าที่จ าเป็นเท่านัน้ และด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหใ้ช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอ านาจโดยมชิอบ  

8. การส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบคุคลไปต่างประเทศ 
8.1. เราอาจส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับรษิทัในเครอืหรอืบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่

จ าเป็นเพือ่การปฏบิตัติามสญัญาซึง่ท่านเป็นคู่สญัญา หรอืเป็นการกระท าตามสญัญาระหว่างเรากบับุคคล
หรอืนิตบิุคคลอื่นเพือ่ประโยชน์ของท่านหรอืเพือ่ใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสญัญา 
หรอืเพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของท่านหรอืบุคคลอื่น เพื่อปฏบิตัิตาม
กฎหมาย หรอืเป็นการจ าเป็นเพือ่ด าเนินภารกจิเพือ่ประโยชน์สาธารณะทีส่ าคญั  

8.2. เราอาจเก็บขอ้มูลของท่านบนคอมพวิเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บรกิารโดยบุคคลอื่น และอาจใช้
โปรแกรมหรอืแอปพลเิคชนัของบุคคลอื่นในรูปแบบของการใหบ้รกิารซอฟทแ์วรส์ าเรจ็รูปและรปูแบบของ
การให้บรกิารแพลตฟอร์มส าเรจ็รูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้
บุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลได ้และจะก าหนดใหบุ้คคลอื่นเหล่านัน้ตอ้งมมีาตรการ
คุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัทีเ่หมาะสม  

8.3. ในกรณีทีม่กีารสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัต่างประเทศ เราจะปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคและใชม้าตรการที่เหมาะสมเพื่อท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะไดร้บัการคุม้ครองและ
ท่านสามารถใชส้ทิธทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดต้ามกฎหมาย รวมถงึเราจะก าหนดใหผู้ท้ี่
ไดร้บัขอ้มลูมมีาตรการปกป้องขอ้มลูของทา่นอยา่งเหมาะสมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วเท่าที่
จ าเป็นเท่านัน้ และด าเนินการเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก
อ านาจโดยมชิอบ  

9. มาตรการความปลอดภยัส าหรบัข้อมลูส่วนบคุคล 
9.1. เราใช้มาตรการรกัษาความมัน่คง ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการ

ป้องกนั ดา้นการบรหิารจดัการ มาตรการป้องกนั ดา้นเทคนิคและมาตรการป้องกนัทางกายภาพในการ
เขา้ถงึ หรอืควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดและขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกบัท่าน เพื่อ
ธ ารงไวซ้ึ่งความลบั ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูส่วนบุคคลจากความ
เสยีหาย การสูญหายการเขา้ถงึ การใช ้การเปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืการเปิดเผยโดยอุบตัเิหตุโดยมชิอบ 
หรอืโดยปราศจากอ านาจ ทัง้น้ีเป็นไปตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัก าหนด  

9.2. เราไดด้ าเนินการจดัใหม้มีาตรการควบคมุการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลและการใชง้านอุปกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็
และประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีป่ลอดภยัและเหมาะสมกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคล โดยเราไดว้างมาตรการจ ากดัการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล และการใชง้านอุปกรณ์ส าหรบัจดัเกบ็และ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยก าหนดสิทธเิขา้ถึงขอ้มูลของผู้ใช้งาน สทิธใินการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รบั
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มอบหมายให้เขา้ถึงขอ้มูลได้ และหน้าที่ความรบัผดิชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต การเปิดเผยการล่วงรู ้หรอืการลกัลอบท า ส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืการลกั
ขโมยอุปกรณ์จดัเกบ็หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  

9.3. เราจะท าการตรวจสอบและปรบัปรุงมาตรการรกัษาความปลอดภยัของเราเป็นครัง้คราว ตามทีจ่ าเป็น หรอื
เมื่อมกีารพฒันาเทคโนโลยทีีเีกี่ยวขอ้ง เพื่อใหแ้น่ใจว่ามาตรการรกัษาความปลอดภยัมปีระสทิธภิาพและ
เหมาะสม และเป็นไปตามขอก้ าหนดขัน้ต ่าทางกฎหมายตามทีห่น่วยงานรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

10. สิทธิเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 
10.1. ทา่นมสีทิธติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สรปุดงัน้ี 
o ถอนความยนิยอมทีท่า่นไดใ้หไ้วก้บัเราในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
o ขอดแูละคดัลอกขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น หรอืขอใหเ้ปิดเผยทีม่าของขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
o  ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ก าหนดไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น 
o คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลทีเ่กีย่วกบัทา่น  
o ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวัตนของท่านได้ 

(anonymization) 
o ระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 
o แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไมก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ  
o รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณีทีเ่ราหรอืผู้ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

รวมทัง้ลกูจา้งหรอืผูร้บัจา้งของเราหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้น้ี เราจะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาตามค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองท่าน
โดยเรว็ภายใน 30 วนันับแต่วนัที่เราได้รบัค ารอ้งขอดงักล่าว และสทิธติามที่กล่าวมาขา้งต้น เป็นไป
ตามทีก่ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

10.2. ทา่นสามารถใชส้ทิธติามกฎหมาย  
ท่านสามารถส่งค ารอ้งในการเขา้ถงึหรอืแก้ไขขอ้มลูส่วนบุคคลขา้งตน้ หรอืการเรยีกรอ้งสทิธใิด ๆ อนัเกี่ยวกบั
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ขอ้มลูทีต่อ้งแจง้ใหเ้ราทราบ ไดแ้ก่ 

(1) ชือ่-สกุล เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน / เลขหนงัสอืเดนิทาง 
(2) เรือ่งทีต่อ้งการตดิต่อสอบถาม รายละเอยีดของขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 
(3) เบอรโ์ทรและทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้รวมทัง้ทีอ่ยู่ส าหรบัการส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) ของ

ทา่น 

 โดยจดัสง่ขอ้มลูของทา่นทางไปรษณียต์ามทีอ่ยูต่่อไปน้ี 

 

 

 

บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่456 หมู ่14 ถนนมติรภาพ ต าบลในเมอืง 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  40000 
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 ทัง้น้ี ท่านไม่จ าเป็นต้องเสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการด าเนินตามสทิธขิา้งต้น โดยเราจะพจิารณาและแจ้งผลการ
พจิารณาตามค ารอ้งของทา่นภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งดงักลา่ว 

11. ช่องทางการติดต่อ  
หากท่านมคี าถาม ขอ้สงสยั หรอืมคีวามประสงค์ทีจ่ะใชส้ทิธขิองท่านทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด
ตดิต่อเราหรอืเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเราที ่
 

o ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 
 

 

 

 

 

 

o เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

 

 

 
 
 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบัผู้สมคัรเขา้เป็นพนักงานฉบบัน้ีได้ผ่านการพจิารณาและอนุมตัิโดยทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2565 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2565 ใหม้ผีลบงัคบัใช ้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 
โทร 043 – 333 555  Email : info@rph.co.th 

 
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40000 

โทร 043 – 333 555 ต่อ 1401 หรือ 1404  Email : dpo@rph.co.th 


