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นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัท ซีเอ็มซี เฮลทแ์คร ์จ ำกัด 
 

บรษิัท ซีเอ็มซี เฮลทแ์คร ์จ ำกดั (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “บริษัท”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำร
คุม้ครองขอ้มลู ส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Personal Data Protection Policy) ขึน้ 
โดยนโยบำยนี ้ไดอ้ธิบำยถึง วิธีกำรท่ีบรษิัทปฏิบติัต่อขอ้มลูสว่นบุคคล เช่น กำรเก็บรวบรวม กำรจดัเก็บรกัษำ 
กำรใช ้กำรเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ของเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นตน้ เพื่อใหเ้จำ้ของขอ้มลูไดร้บัทรำบถึง
นโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มลู สว่นบุคคลของบริษัท บรษิัทจึงประกำศนโยบำยฯ ดงัต่อไปนี ้
1. ขอบเขตกำรบังคับใช้นโยบำย  

นโยบำยฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบักบัผูบ้ริหำร ผูส้มคัรงำน พนกังำน ลกูคำ้ คู่คำ้ ผูม้ำติดต่อ และผูม้ีสว่นได้

สว่นเสียกบั บริษัท โดยใชบ้งัคบักบัทกุกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถึง

ใหท้กุคนถือปฏิบติั และมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรสนบัสนุน ผลกัดนั และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำม

นโยบำยและกฎหมำยที่ เก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอย่ำงเครง่ครดั  

2. ค ำนิยำม 

 2.1 ขอ้มลูสว่นบุคคล หมำยถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบตุวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรง
หรือ ทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

 2.2 ขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหว หมำยถึง ขอ้มลูที่เป็นเรื่องสว่นบุคคลโดยแทข้องบคุคล แต่มีควำม
ละเอียดอ่อน และอำจสุม่เสี่ยงในกำรเลือกปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรม เช่น เชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ ์ควำมคิดเห็นทำงกำร
เมือง ควำมเชื่อในลทัธิศำสนำหรือปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มลูสขุภำพ ควำมพิกำร 

ขอ้มลูสหภำพแรงงำน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภำพ หรือขอ้มลูอ่ืนใด ซึ่งกระทบต่อเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ใน
ท ำนองเดียวกนัตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลประกำศก ำหนด  

2.3 เจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Subject) หมำยถึง บุคคลธรรมดำที่ขอ้มลูสว่นบคุคลสำมำรถระบุตวัตน 

ของบคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 2.4 ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Controller) หมำยถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอ ำนำจหนำ้ที่ 
ตดัสินใจเก่ียวกบักำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  

2.5 ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Processor) หมำยถึง บคุคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ซึ่งด ำเนินกำร 

เก่ียวกบักำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตำมค ำสั่ง หรือในนำมของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล  
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2.6 คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล หมำยถึง คณะกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้ โดยมีหนำ้ที่
และ อ ำนำจก ำกบัดแูล ออกหลกัเกณฑ ์มำตรกำร หรือขอ้ปฏิบติัอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล ตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 
 

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

3.1 บรษิัทจะใชว้ิธีกำรท่ีชอบดว้ยกฎหมำยในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน โดยบริษัทจะเก็บ
รวบรวม ขอ้มลูสว่นบคุคลอย่ำงจ ำกดั และเป็นไปเพียงเท่ำที่จ  ำเป็นตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลขอ้มลู
สว่นบุคคล และตำมบทบญัญัติของกฎหมำย  

3.2 บรษิัทอำจประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนที่ไดใ้หไ้วห้รือมีอยู่กบับริษัท หรือที่บรษิัทไดร้บั หรือ
เขำ้ถึงได ้จำกแหลง่อื่นที่น่ำเชื่อถือ เช่น หน่วยงำนรำชกำร เป็นตน้  

3.3 ในกรณีที่ท่ำนไม่ใหข้อ้มลูสว่นบุคคล หรือใหข้อ้มลูสว่นบคุคลที่ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่เป็นปัจจบุนัแก่
บรษิัท อำจสง่ผลกระทบต่อท่ำนในกำรท ำธุรกรรมกบับรษิัท หรือไม่ไดร้บักำรปฏิบติัตำมสญัญำที่มีอยู่กบับรษิัท 
หรือ อำจสง่ผลกระทบต่อกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยใดๆ ที่ท่ำนหรือบริษัทตอ้งปฏิบติัตำม 

 3.4 ขอ้มลูสว่นบุคคลที่บรษิัทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
3.4.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไป ไดแ้ก่  
(1) ขอ้มลูแสดงตวัตนของท่ำนและขอ้มลูกำรติดต่อ เช่น รูปภำพ ชื่อ-นำมสกลุ เลขบตัรประจ ำตวั

ประชำชน เลขที่หนงัสือเดินทำง เพศ วนัเกิด อำย ุสถำนภำพ ที่อยู่ อำชีพ สถำนที่ท ำงำน หมำยเลข
โทรศพัท ์หมำยเลขโทรสำร อีเมล ขอ้มลูทำงโซเชียลมีเดีย เป็นตน้  

(2) ขอ้มลูสว่นตวัอ่ืนๆ ของท่ำน เช่น สถำนภำพทำงกำรสมรส ขอ้มลูเก่ียวกบัครอบครวั 
รำยละเอียด กำรติดต่อในกรณีฉกุเฉิน ประวติักำรศึกษำ สถำนภำพทำงทหำร เป็นตน้ 

 (3) ขอ้มลูเก่ียวกบักำรท ำงำน เช่น ต ำแหน่งหรือฐำนะต ำแหน่งงำน แผนกงำน ประวติัส่วนตวั 

ประวติักำรจำ้งงำน ขอ้มลูกำรด ำเนินกำรทำงวินยัในกำรท ำงำน ขอ้มลูประวติักำรอบรมและ กำร
ประเมินผลงำน ประวติักำรลำงำนในรูปแบบต่ำงๆ เป็นตน้ 

 (4) ขอ้มลูเก่ียวกบัเงินเดือนและผลประโยชนข์องท่ำน เช่น ขอ้มลูค่ำจำ้ง เงินเดือน ค่ำตอบแทน 
และ สิทธิประโยชนห์รือสวสัดิกำรที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ เป็นตน้ 

 (5) ขอ้มลูบญัชีและกำรท ำธุรกรรม เช่น รำยละเอียดเก่ียวกบักำรช ำระเงินค่ำสินคำ้และบรกิำร
ของ บริษัท ขอ้มลูบตัรเครดิตและ/หรือบตัรเดบิต ตลอดจนรำยละเอียดสินคำ้ที่ท่ำนไดซ้ือ้จำกบรษิัท และ
หมำยควำมรวมถึงเลขที่บญัชีธนำคำรของท่ำน 

 (6) ขอ้มลูที่ใชป้ระกอบเป็นหลกัฐำน หรือในกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ เช่น ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ปรำกฏ
ใน ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำหนงัสือเดินทำง ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อนำมสกุล ส ำเนำทะเบียน



 CMC HEALTHCARE CO., LTD. 

บริษัท ซีเอ็มซี เฮลทแ์คร ์จ ำกัด 

394 อมรพนัธ์4 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    Tel. 02-0022-600 , 090-407-7988 
 

3 
 

บำ้น ส ำเนำใบอนญุำตขบัขี่ ส  ำเนำใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต ์เลขทะเบียนรถยนต ์ส ำเนำหนงัสือมอบ 

อ ำนำจ ส ำเนำหนงัสือรบัรองบรษิัท ใบแจง้หนี ้ใบเสรจ็รบัเงิน ใบส ำคญัจ่ำย และส ำเนำใบอนญุำต 

ประกอบวิชำชีพหรือธุรกิจ เป็นตน้  

(7) ขอ้มลูกำรตรวจสอบกำรเขำ้สูร่ะบบ เช่น ขอ้มลูระบบซอฟตแ์วร ,์ ขอ้มลูกำรเขำ้ถึงระบบ
อินเตอรเ์น็ต, ขอ้มลูกำรใชง้ำนอีเมล และกำรใชง้ำนโทรศพัท ์เป็นตน้  

(8) ขอ้มลูดำ้นเทคโนโลยี เช่น ขอ้มลูจรำจรทำงคอมพิวเตอร ์(Log), หมำยเลขประจ ำเครื่อง
คอมพิวเตอร ์(IP Address), ขอ้มลูต ำแหน่งที่ตัง้ทำงภมูิศำสตร ์(Location) โดยใชเ้ทคโนโลยีระบตุ ำแหน่ง, 

ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ใชเ้ปิดดเูว็บไซต ์(Browser), ขอ้มลูบนัทกึกำรเขำ้ออกเว็บไซต,์ ขอ้มลู
บนัทกึประวติักำรใชเ้ว็บไซต,์ ขอ้มลูบนัทึกกำรเขำ้สูร่ะบบ (Login Log), ขอ้มลูรำยกำรกำรท ำ ธุรกรรม 
(Transaction Log), สถิติกำรเขำ้เว็บไซต,์ เวลำที่เยี่ยมชมเว็บไซต ์(Access Time), ขอ้มลูที่ถกูคน้หำหรือเขำ้ชม, 

ขอ้มลูกำรใชส้ื่อสงัคมออนไลน(์Social Media), กำรใชฟั้งกช์นัต่ำงๆ ในเว็บไซต ์และขอ้มลูที่บรษิัทไดเ้ก็บ
รวบรวมผ่ำนคกุกี ้(Cookie) หรือเทคโนโลยีอ่ืนที่คลำ้ยกนั เป็นตน้ 

3.4.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เป็นขอ้มลูอ่อนไหว (Sensitive Data) ซึ่งหมำยถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลที่ถกู
บญัญัติไว ้ในมำตรำ 26 แห่งพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 เช่น ขอ้มลูศำสนำ, 

ขอ้มลู สขุภำพ, ขอ้มลูเชือ้ชำติ, ขอ้มลูประวติัอำชญำกรรม, ขอ้มลูจ ำลองใบหนำ้, ขอ้มลูจ ำลองลำยนิว้มือ 
เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษิัทไม่มีนโยบำยจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลที่เป็นขอ้มลูอ่อนไหวของท่ำน เวน้แต่ บริษัท
ไดร้บั ควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำน หรือกรณีอ่ืนใดตำมที่นโยบำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนีห้รือ 

กฎหมำยก ำหนด  

3.5 แหลง่ที่มำของขอ้มลูสว่นบคุคล  

3.5.1 บรษิัทอำจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง เช่น เมื่อท่ำนใชบ้รกิำรและใหข้อ้มลู
ผ่ำนเว็ปไซตข์อง บรษิัท หรือเมื่อท่ำนใหข้อ้มลูผ่ำนช่องทำงที่บรษิัทจดัเตรียมไว ้เมื่อท่ำนเขำ้ท ำสญัญำ
หรือธุรกรรมกบั บรษิัทและส่งมอบเอกสำรและส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัท่ำน หรือเมื่อท่ำน
สอบถำมขอ้มลู ให ้ควำมเห็น หรือสง่ขอ้รอ้งเรียนต่อบริษัท เป็นตน้  

3.5.2 บรษิัทอำจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจำกบุคคลภำยนอก เช่น หน่วยงำนรำชกำร คู่คำ้ หรือ
พนัธมิตรทำงธุรกิจ ของบรษิัท เว็บไซตอ่ื์นๆ ที่น่ำเชื่อถือ เป็นตน้ 

 3.6 ระยะเวลำในกำรจดัเก็บขอ้มลูสว่นบุคคล บริษัทจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไวใ้นระยะเวลำ
เท่ำที่ จ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมวตัถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ต่อท่ำน หรือตำมวตัถปุระสงคท์ี่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยฉบบั
นี ้โดยในกรณีที่ท่ำนไม่มีกำรใชบ้รกิำรหรือกำรท ำธุรกรรมกบับริษัทแลว้ บริษัทจะจดัเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลของ 

ท่ำนไวต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนดหลงัจำกนัน้ หรือจดัเก็บตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด หรือตำมอำยคุวำม 

หรือตำมที่หน่วยงำนของรฐัก ำหนด เช่น กรมสรรพำกร เป็นตน้ หรือเพื่อกำรใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย ทัง้นี ้
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เมื่อสิน้สดุระยะเวลำกำรจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลดงักลำ่ว บรษิัทจะด ำเนินกำรลบ หรือท ำลำยขอ้มลูสว่น บคุคล 
หรือท ำใหข้อ้มลูสว่นบุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบุตวับคุคลได้ 

 
4. วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม  

หรือใชข้อ้มลูสว่นบุคคล บริษัทอำจประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี ้ 
4.1 วตัถปุระสงคท์ี่บริษัทจ ำเป็นตอ้งไดร้บัควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล โดยบรษิัท

อำศยั ควำมยินยอมของท่ำนในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตำมกรณีดงัต่อไปนี ้ 
4.1.1 กรณีบรษิัทด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่เป็นขอ้มลูอ่อนไหวของท่ำน เพื่อกำร

พิจำรณำ รบัเขำ้ท ำงำน รวมถึงกำรคดักรองหรือคดัเลือกบคุคลเพื่อเขำ้มำเป็นพนกังำนภำยในบริษัท  

4.1.2 กรณีที่จ  ำเป็นตอ้งโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนไปยงัประเทศที่อำจจะไม่มีระดบักำร
คุม้ครองขอ้มลูที่ เพียงพอ ซึ่งกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัควำมยินยอม 

   4.1.3 กรณีอ่ืนๆ ตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งก ำหนด 

4.2 วตัถปุระสงคท์ี่บริษัทด ำเนินกำรโดยฐำนทำงกฎหมำยอ่ืนๆ ในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 
รวมถึงกำรโอน ถ่ำยขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลูสว่นบคุคลที่เป็นขอ้มลูอ่อนไหวไปยงับรษิัทในเครือ  

4.2.1 ฐำนทำงกฎหมำยอ่ืนๆ เพื่อประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนโดยไม่ตอ้งขอควำม
ยินยอม ไดแ้ก่  

(1) ฐำนกำรปฏิบติัตำมสญัญำ ส ำหรบักำรเขำ้ท ำสญัญำจำ้งงำนหรือกำรปฏิบติัตำมสญัญำจำ้ง
งำน และ งำนอื่นใดที่บรษิัทในฐำนะนำยจำ้งไดม้อบหมำยใหก้บัท่ำน  

(2) ฐำนกำรปฏิบติัหนำ้ที่ตำมกฎหมำย  

(3) ฐำนประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษิัทหรือของบคุคลภำยนอก เพื่อใหส้มดลุกบั
ประโยชน ์และสิทธิและเสรีภำพขัน้พืน้ฐำนที่เก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน  

(4) ฐำนกำรปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสขุภำพของบุคคล  

(5) ฐำนประโยชนส์ำธำรณะ ส ำหรบักำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ หรือปฏิบติัหนำ้ที่
ใน กำรใชอ้  ำนำจรฐัของบรษิัท 

4.2.2 บรษิัทจะด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนตำมกรณีดงัต่อไปนี  ้
 (1) กรณีท่ำนเป็นลกูคำ้หรือคู่คำ้ บรษิัทจะด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถุประสงค ์

ดงัต่อไปนี ้
 - เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรจดัท ำและกำรบรหิำรจดักำรสญัญำระหว่ำงบริษัทกบัลกูคำ้หรือคู่คำ้ของ 

บรษิัท รวมถึงกำรด ำเนินกำรของบรษิัทใหเ้ป็นไปตำมสญัญำ 
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 - เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรจดัซือ้จดัจำ้ง หรือกำรลงทะเบียนลกูคำ้หรือคู่คำ้รำยใหม่ หรือบุคคลอ่ืนใด ที่มี
ลกัษณะคลำ้ยคลงึกนั ตลอดจนกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอต่ำงๆ ของลกูคำ้หรือคู่คำ้  

- เพื่อบนัทกึกำรตัง้เจำ้หนีแ้ละลกูหนีข้องบรษิัท กำรออกใบแจง้หนี ้กำรออกใบก ำกบัภำษี กำรท ำ กำร
เบิกจ่ำยเงินและกำรรบัเงิน รวมถึงกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ และกำรด ำเนินกำรทำง บญัชีของบรษิัท 

 - เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรติดต่อสื่อสำร หรือประสำนงำนในกำรด ำเนินงำน หรือภำรกิจของบรษิัท กบั
บคุคลภำยนอก ลกูคำ้ หรือคู่คำ้ของบรษิัท รวมถึงพนกังำนของลกูคำ้หรือคู่คำ้ดงักลำ่ว  

- เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท และค ำสั่งโดยชอบ ดว้ย
กฎหมำยของหน่วยงำนของรฐัและเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้ง เช่น กำรจดทะเบียนทำงธุรกิจต่ำงๆ ต่อกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กำรแจง้ขึน้ทะเบียนบุคลำกรหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งตำมกฎหมำย กำรจดัท ำรำยงำนภำษียื่นต่อ
กรมสรรพำกร กำรตรวจสอบทำงบญัชีโดยผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

 - เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรประชำสมัพนัธข์อ้มลูข่ำวสำรกิจกรรมของบริษัท เช่น กำรอบรม กำรจดัประชมุ 

กำรสมัมนำ โครงกำรของบริษัท กำรจดักิจกรรมสรำ้งควำมสมัพนัธ ์กำรจดักิจกรรมเพื่อสงัคม เป็นตน้ 

(2) กรณีท่ำนเป็นผูส้มคัรงำน พนกังำนบรษิัท บรษิัทจะด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อ 

วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี ้
 - เพื่อกำรพิจำรณำรบัสมคัรงำน สมัภำษณ ์และคดัเลือกบุคคลเขำ้มำท ำงำนเพื่อเป็นพนกังำน ตำม

เกณฑข์องบรษิัท เพื่อประเมินและใหค้ะแนนผูส้มคัรเพื่อตดัสินใจว่ำจำ้ง รวมถึงกำรติดต่อ หรือกำรแจง้ผลกำร
พิจำรณำรบัสมคัรงำนไปยงัท่ำน หนำ้ 5 ของ 8  

- เพื่อกำรพิสจูนต์วับุคคล กำรระบตุวับุคคล และกำรยืนยนัตวัตน หรือระบตุวัตนของท่ำน 

 - เพื่อตรวจสอบประวติัและตรวจสอบบคุคลอำ้งอิงในกรณีที่ท่ำนไดร้บักำรเสนอใหเ้ขำ้ท ำงำนกบับริษัท 

 - เพื่อท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรท ำงำน 

 - เพื่อท ำสญัญำว่ำจำ้ง และเตรียมกำรปฐมนิเทศ  

- เพื่อติดต่อธุรกิจกบัท่ำน/ข่ำวสำรและควำมคืบหนำ้เก่ียวกบังำน กำรยืนยนัสถำนะกำรจำ้งงำน กำร
ประชมุภำยใน และกำรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

 - เพื่อจ่ำยเงินเดือนและค่ำจำ้ง รำงวลั โบนสั ค่ำตอบแทนพิเศษ กำรหกัลดภำษี กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

ประกนัสงัคม กำรจ่ำยเงินปันผล บ ำนำญ ช ำระคืนค่ำใชจ้่ำย คืนค่ำรกัษำพยำบำลและค่ำยำ ประกนัชีวิตและ
ประกนัอบุติัเหตสุ่วนบุคคล กำรจ่ำยเงินชดเชย กำรจดัสวสัดิกำรและสิทธิ ประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 

 - เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรดำ้นสขุภำพ อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยั กำรจดัใหม้ี กำร
ตรวจสขุภำพประจ ำปี ทัง้กำรตรวจสขุภำพทั่วไปและกำรตรวจสขุภำพอำชีวอนำมยั (กำรตรวจสขุภำพตำมปัจจยั
เสี่ยง) กำรท ำประกนัสขุภำพ และกำรประเมินควำมพรอ้มดำ้น สขุภำพ รวมถึง ใชเ้ป็นขอ้มลูส ำหรบักำรรำยงำน 
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กำรสอบสวน กำรวิเครำะหห์ำสำเหตหุรือ พฒันำกำรบรหิำรจดักำรดำ้นสขุภำพเชิงปอ้งกนั (Preventive Health) และ
ก ำหนดมำตรกำรใน กำรแกไ้ขปอ้งกนัอบุติักำรณต่์ำงๆ ที่เกิดขึน้ 

 - เพื่อปอ้งกนัดำ้นสขุภำพจำกโรคติดต่ออนัตรำยท่ีอำจแพรเ่ขำ้มำภำยในบริษัท โดยกำรคดักรอง บุคคล
ที่เขำ้และออกในสถำนที่ รวมถึงกำรติดตำมและจดัใหม้ีกำรรำยงำนกำรเดินทำงที่อำจจะ ก่อใหเ้กิดควำมเสี่ยงใน
กำรแพรก่ระจำยของโรคได ้

 - เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรสนบัสนนุด ำเนินกำร เช่น ทรพัยำกรบุคคลและกำรพฒันำบคุคล รวมทัง้ กำร
บรหิำรจดักำรก ำลงัคน กำรก ำกบัดแูลวินยัพนกังำนทำงกำรสืบสอบและสอบสวนเมื่อมี กำรรอ้งเรียนภำยในและ
ลงโทษทำงวินยั (ถำ้มี) 

 - เพื่อวตัถปุระสงคอ่ื์นๆ ที่บริษัทตอ้งกำรอย่ำงสมเหตสุมผล ตำมที่ระบไุวใ้นใบสมคัรงำน สญัญำ จำ้ง
งำน หรือเอกสำรที่เก่ียวขอ้งใดๆ กบักำรบรหิำรจดักำรและกำรพฒันำทรพัยำกรบุคคล  

(3) กรณีท่ำนเป็นบคุคลอื่นหรือผูท้ี่มำติดต่อ จะด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลเพื่อ วตัถปุระสงค์
ดงัต่อไปนี ้ 

- เพื่อปอ้งกนัดำ้นสขุภำพจำกโรคติดต่ออนัตรำยท่ีอำจแพรเ่ขำ้มำภำยในบริษัท โดยกำรคัดกรอง บุคคลที่
เขำ้และออกในสถำนที่ รวมถึงกำรติดตำมและจดัใหม้ีกำรรำยงำนกำรเดินทำงที่อำจจะ ก่อใหเ้กิดควำมเสี่ยงใน
กำรแพรก่ระจำยของโรคได ้

 - เพื่อกำรตรวจสอบและกำรรกัษำควำมปลอดภยัภำยในบรเิวณอำคำรหรือสถำนที่ของบรษิัท และ กำร
ประเมินควำมเสี่ยงดำ้นควำมปลอดภยั รวมถึงกำรเขำ้และออกเพื่อปฏิบติังำนในสถำนที่ของ บรษิัท และกำร
บนัทกึขอ้มลูกำรเขำ้ออกสถำนที่ของบริษัท 

 - เพื่อกำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำม หรือกำรใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือ
กำรยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรด ำเนินคดีต่ำงๆ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรเพื่อ 

บงัคบัคดีตำมกฎหมำย เช่น กำรสอบสวนและ/หรือกำรไต่สวนโดยเจำ้หนำ้ที่รฐั กำรเตรียมคดี กำรด ำเนินคดี 
และ/หรือกำรต่อสูค้ดีในชัน้ศำล เป็นตน้ 

 4.3 บริษัทจะไม่ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนนอกเหนือจำกวตัถปุระสงคท์ี่บริษัทไดแ้จง้แก่ท่ำน 
เวน้แต่ บรษิัทไดแ้จง้วตัถปุระสงคใ์หม่ใหท้่ำนทรำบและไดร้บัควำมยินยอมจำกท่ำนแลว้ หรือเป็นกรณีที่กฎหมำย 

ก ำหนดใหบ้ริษัทสำมำรถด ำเนินกำรได ้ 

 

5. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บรษิัทจะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูไปใหบ้คุคลใดโดยปรำศจำกควำมยินยอม และ
บรษิัทจะ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนตำมวตัถปุระสงคท์ี่บริษัทไดแ้จง้แก่ท่ำนเท่ำนัน้ โดยบรษิัทจะเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคล ของท่ำนใหแ้ก่บุคคลหรือหน่วยงำนดงัต่อไปนี ้ 
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5.1 ผูใ้หบ้ริกำรซึ่งเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่บริษัทมอบหมำย หรือว่ำจำ้งใหท้ ำหนำ้ที่บรหิำร
จดักำร หรือ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่บรษิัทในกำรใหบ้ริกำรต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร
บคุคล กำรใหบ้รกิำรดำ้นควำมปลอดภยั กำรใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือบรกิำรอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบั 

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทหรืออำจเป็นประโยชนต่์อท่ำน  

5.2 หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัดแูล หรือหน่วยงำนอ่ืนตำมที่มีอ  ำนำจตำมกฎหมำย รวมถึงเจำ้
พนกังำน หรือหน่วยงำนที่มีหนำ้ที่หรือใชอ้  ำนำจตำมกฎหมำย เช่น กรมสรรพำกร ส ำนกังำนประกนัสงัคม กรม
พฒันำ ธุรกิจกำรคำ้ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ศำล สถำนี
ต ำรวจ ธนำคำรแห่งประเทศไทย โรงพยำบำล เป็นตน้  

5.3 คู่คำ้ ผูร้บัเหมำ คู่สญัญำของบรษิัท ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

5.4 หน่วยงำนรฐัวิสำหกิจหรือเอกชน เช่น ธนำคำรพำณิชย ์สถำบนักำรเงิน บรษิัทประกนั เป็นตน้  

5.5 ที่ปรกึษำของบรษิัท เช่น ผูต้รวจสอบบญัชี ผูต้รวจประเมินภำยนอก วิทยำกร ทนำยควำม หรือที่
ปรกึษำ กฎหมำย เป็นตน้  

5.6 บคุคลหรือหน่วยงำนอ่ืนใดที่ท่ำนใหค้วำมยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนต่อบุคคล หรือ
หน่วยงำนนัน้ๆ 

 

6. กำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรด ำเนินกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

บรษิัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน บรษิัท
จึงก ำหนดให ้มีมำตรกำรในกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกนักำร
สญูหำย กำรเขำ้ถึง ท ำลำย ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยมิชอบดว้ย
กฎหมำย เพื่อใหเ้ป็นไป ตำมที่ก ำหนดในนโยบำยและ/หรือแนวปฏิบติัในกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท บริษัทจะจดัใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล ซึ่ง
ครอบคลมุถึงมำตรกำรป้องกนัดำ้น กำรบรหิำรจดักำร มำตรกำรปอ้งกนัดำ้นเทคนิค และมำตรกำรปอ้งกนัทำง
กำยภำพในเรื่องกำรเขำ้ถึงหรือควบคมุกำรใช ้งำนขอ้มลูสว่นบุคคล อนัประกอบไปดว้ยกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
เป็นอย่ำงนอ้ย  

6.1 กำรควบคมุกำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลและอปุกรณใ์นกำรจดัเก็บ และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล
โดย ค ำนึงถึงกำรใชง้ำน และควำมมั่นคงปลอดภยั  

6.2 กำรก ำหนดเก่ียวกบักำรอนญุำต หรือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล 

6.3 กำรบรหิำรจดักำรกำรเขำ้ถึงของผูใ้ชง้ำน เพื่อควบคมุกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลเฉพำะผูท้ี่ไดร้บั
อนญุำตแลว้  



 CMC HEALTHCARE CO., LTD. 

บริษัท ซีเอ็มซี เฮลทแ์คร ์จ ำกัด 

394 อมรพนัธ์4 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    Tel. 02-0022-600 , 090-407-7988 
 

8 
 

6.4 กำรก ำหนดหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของผูใ้ชง้ำน เพื่อป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบุคคลโดยไม่ไดร้บั 

อนญุำต กำรเปิดเผย กำรลว่งรู ้หรือกำรลกัลอบท ำส ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคล กำรลกัขโมยอปุกรณจ์ดัเก็บ หรือ  

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล  

6.5 กำรจดัใหม้ีวิธีกำรเพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบักำรเขำ้ถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ำย
โอน ขอ้มลูสว่นบคุคลใหส้อดคลอ้งเหมำะสมกบัวิธีกำรและสื่อที่ใชใ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคล 

 
 

7. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  

เจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมีสิทธิในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี ้ 
7.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลที่ไดใ้หค้วำมยินยอมไว ้ทัง้นี ้

กำรเพิกถอน ควำมยินยอมย่อมไม่สง่ผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดใ้หค้วำม
ยินยอมไวแ้ลว้  

7.2 สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลและขอท ำส ำเนำขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถึงกำรขอใหเ้ปิดเผยกำร
ไดม้ำซึ่ง ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไม่ไดใ้หค้วำมยินยอม  

7.3 สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถู้กตอ้ง 

 7.4 สิทธิในกำรลบขอ้มลูสว่นบคุคล  

7.5 สิทธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคล  

7.6 สิทธิในกำรใหโ้อนยำ้ยขอ้มลูสว่นบคุคล  

7.7 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล เจำ้ของขอ้มลูสำมำรถขอใชส้ิทธิดงักลำ่วขำ้งตน้
ได ้โดยย่ืนค ำรอ้งขอใชส้ิทธิต่อบริษัทเป็นลำยลกัษณอ์กัษร หรือผ่ำน ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกสต์ำมแบบฟอรม์
ที่บรษิัทก ำหนด ผ่ำน “ช่องทำงกำรติดต่อของบรษิัท” ดำ้นลำ่ง โดยบริษัทจะ พิจำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำ
ตำมค ำรอ้งฯ ของเจำ้ของขอ้มลู ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค ำรอ้งฯ ดงักลำ่ว ทัง้นี  ้บรษิัทอำจปฏิเสธสิทธิของ
เจำ้ของขอ้มลูไดใ้นกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดไว ้

 

 8. กำรทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษิัทอำจท ำกำรปรบัปรุงหรือแกไ้ขนโยบำยนีเ้ป็นครัง้ครำว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดตำม
กฎหมำย กำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนของบรษิัท รวมถึงขอ้เสนอแนะและควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
โดยบรษิัทจะ ประกำศแจง้กำรเปลี่ยนแปลงใหท้รำบอย่ำงชดัเจน ก่อนจะเริ่มด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง  
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9. บทลงโทษ 

 ผูท้ี่มีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนเรื่องใดเรื่องหนึ่งของขอ้มลูสว่นบคุคลตำมหนำ้ที่ของตน หำก
ละเลยหรือ ละเวน้ไม่สั่งกำรหรือไม่ด ำเนินกำร หรือสั่งกำรหรือด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในหนำ้ที่ของตน อนั
เป็นกำรฝ่ำฝืน นโยบำยและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเรื่องขอ้มลูสว่นบุคคล จนเป็นเหตใุหเ้กิดควำมผิดพลำดทำง
กฎหมำยและ/หรือเกิด ควำมเสียหำยขึน้แก่บริษัทและ/หรือบุคคลอ่ืนใด ผูน้ัน้ตอ้งไดร้บัโทษทำงวินยัตำมระเบียบ
ของบรษิัท โดยบรษิัทจะไม่ ประนีประนอมใหก้บัควำมผิดใดๆ ที่ผูม้ีหนำ้ที่รบัผิดชอบไดก้ระท ำขึน้ และผูน้ัน้ตอ้ง
รบักำรพิจำรณำด ำเนินคดีทำง กฎหมำยหรือรบัโทษทำงกฎหมำยตำมควำมผิดที่เกิดขึน้ 

 

10. ช่องทำงกำรติดต่อของบริษัท  

หำกท่ำนประสงคจ์ะใชส้ิทธิที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน หรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัขอ้มลูสว่น
บคุคลของ ท่ำนภำยใตน้โยบำยควำมเป็นสว่นตวัฉบบันี ้โปรดติดต่อบริษัท หรือเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลของบรษิัทที่ บริษัท ซีเอ็มซี เฮลทแ์คร ์จ ำกดั 

ผู้ติดต่อ  : เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Protection Officer : DPO)  

ทีอ่ยู่ : 394 อมรพนัธ4์ ลำดยำว จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900     
อีเมล ์: cmc.vipa42@gmail.com 
โทรศัพท ์: 02-0022-600 

ทัง้นี ้ให้มีผลตั้งแต่วันที ่1 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 


