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กลุ่มบริษทัโททาลเอนเนอรยี์สป์ระเทศไทย 

ประกาศความเป็นส่วนตวัสาํหรบัผู้สมคัรงานและบุคคลทีเกียวข้องกบัผู้สมคัรงาน 

เพอืเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง รวมถงึ

กฎหมายฉบบัแก้ไขเพมิเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)     กลุ่มบริษัทโททาลเอน

เนอร์ยีส์ประเทศไทย1 (“บริษัท”) จงึจดัทําประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี (“ประกาศ”) เพอือธบิายรายละเอียด

เกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบบันีจะครอบคลุมถึงท่านซงึเป็น 

ผู้สมคัรงานกบับริษทั และ บุคคลทีเกียวข้องกบัผู้สมคัรงาน  

 

1) นิยาม 
 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกยีวกบับุคคลธรรมดาซึงทําให้สามารถระบุตวับุคคลนันได้ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ  

“ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเกยีวกบัเชอืชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคดิเห็นทางการ

เมอืง ความเชอืในลทัธ ิศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพกิาร ขอ้มลู

สหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชวีภาพ หรอืขอ้มูลอนืใดซงึอาจก่อใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทํานองเดยีวกนัตามทกีฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลกําหนด 

“ผู้สมคัรงาน” หมายถงึ บุคคลธรรมดาซงึแสดงความประสงคจ์ะเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นบุคลากรของบรษิทั ทงันี ไม่ว่า

จะแสดงความประสงค์มายงับรษิัทด้วยตนเองโดยตรง หรอืผ่านการดําเนินการของบริษัทจดัหางานภายนอก หรอื

องคก์รภายนอกอนืใด  

“บุคคลทีเกียวข้องกบัผู้สมคัรงาน” หมายถงึ บุคคลอนืซงึผูส้มคัรงานไดใ้หข้อ้มลูไวก้บับรษิทั รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง 

บุคคลซงึผูส้มคัรงานไดอ้้างองิไวใ้นเอกสารสมคัรงาน สมาชกิในครอบครวัของผู้สมคัรงาน บุคคลทสีามารถตดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉิน เป็นตน้ 

“ประมวลผล” หมายถึง การดําเนินการหรอืชุดการดําเนินการใดๆ ซึงกระทําต่อขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืชุดขอ้มูลส่วน

บุคคล ไม่ว่าจะโดยวธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่ เช่น การเก็บ บนัทกึ จดัระบบ จดัโครงสร้าง เก็บรกัษา เปลยีนแปลงหรอื

ปรบัเปลยีน การรบั พจิารณา ใช ้เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ เผยแพร่ หรอืการกระทาํอนืใดซงึทาํใหเ้กดิความพรอ้มใชง้าน 

การจดัวางหรอืผสมเขา้ดว้ยกนั การจาํกดั การลบ หรอืการทาํลาย 

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถงึ เหตุโดยชอบดว้ยกฎหมายททีาํใหส้ามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทงันี ภายใต้

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

 

 
1 กลุ่มบริษัทโททาลเอนเนอรย์สี์ประเทศไทย หมายถงึ (1) บรษิทั โททาลเอนเนอร์ยสี ์มาร์เก็ตตงิ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรอื (2) 

บรษิทั โททาลเอนเนอรย์สี ์รนีิวเอเบลิส ์(ประเทศไทย) จํากดั 
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2) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษทัเกบ็รวบรวม 

บรษิทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามทรีะบุในประกาศฉบบันีทงัหมดหรอืบางส่วน ทงันี ตามความจาํเป็น

เพอืการดาํเนินการตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  ของบรษิทัทแีจง้ในประกาศฉบบันี 

— ข้อมูลส่วนตวัและข้อมูลติดต่อทวัไป เช่น คาํนําหน้า ชอื ชอืสกุล ชอืเล่น อายุ เพศ วนัเดอืนปีเกดิ สญัชาต ิ

อาชพี ทอียู่ปัจจบุนัหรอืทอียู่ตามทะเบยีนบ้าน รูปภาพ ลายมอืชอื สถานะครอบครวั สถานะการเกณฑ์ทหาร 

หมายเลขโทรศพัท ์อเีมลส่วนตวั เป็นตน้ 

— ข้อมูลเกียวกบัการศึกษาและการฝึกอบรม เช่น ประวตักิารศกึษาและการฝึกอบรม หนังสอืรบัรองคุณวุฒ ิ

ใบแสดงผลการศกึษา ขอ้มลูการอบรมและการทดสอบ เป็นตน้ 

— ข้อมูลการประเมินผลการสมัภาษณ์งานโดยบริษัท เช่น ผลการประเมนิทกัษะ ขอ้คดิเห็นต่อตวัผู้สมคัร 

ผลการสมัภาษณ์ ข้อตกลงเกียวกับการจ้างงาน เช่น ตําแหน่งงาน ระยะเวลาทดลองงาน เงินเดือน หรือ

เงอืนไขอนื ๆ ทตีกลงเพอืรบัเขา้ทํางาน เป็นตน้  

— ข้อมูลทีปรากฏในเอกสารประกอบเป็นหลกัฐานในการสมคัรงานและการพิจารณารบัเข้าทาํงาน เช่น 

ขอ้มูลทปีรากฏในประวตักิารสมคัรงาน (CV / Resume) หนังสอืยนิยอมใหส้อบประวตับิุคคล รายงานผลการ

สอบประวตับุิคคล รายงานผลการตรวจสุขภาพ เป็นตน้ 
 

— ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา หมู่โลหิต เชือชาติ ข้อมูลสุขภาพ อาทิ ผลการตรวจ

สุขภาพ อุณหภูมร่ิางกาย ประวตักิารฉีดวคัซนี COVID-19 เป็นตน้ 
 

— ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเกียวข้องกบัผู้สมคัรงานทีปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบั

กระบวนการสมคัรงานและการจ้างงานของบริษทั ไดแ้ก่ บุคคลซึงผู้สมคัรงานไดอ้้างอิงไว้ สมาชิกใน

ครอบครวัของผู้สมคัรงาน บุคคลทีสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น คํานําหน้า ชือ ชือสกุล 

ความสมัพันธ์กับผู้สมคัร อายุ อาชีพ/ตําแหน่ง การศึกษา ทีอยู่ สถานททีํางาน ข้อมูลติดต่อของสมาชิก

ครอบครวัและบุคคลอา้งองิ เป็นตน้ 
 

— ข้อมูลอืน ๆ เช่น ภาพเคลอืนไหวหรอืภาพนิงทบีนัทกึดว้ยกล้องโทรทศัน์วงจรปิดของบรษิทั หรอืเสยีงการ

สนทนา ภาพนิงหรอืภาพเคลอืนไหวในกระบวนการสมัภาษณ์ทบีนัทกึผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์  เป็นตน้ 

 

หมายเหตุ  

กรณีทที่านใหร้ายละเอยีดของบุคคลทสีามอนืใด หรอืกรณขีอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทสีามปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที

บรษิัทเก็บรวบรวมจากท่านตามประกาศฉบบันี ท่านมหีน้าทตี้องแจ้งให้บุคคลทสีามดงักล่าวทราบถงึกรณีทที่านนํา

ขอ้มลูของบุคคลดงักล่าวมาเปิดเผยต่อบรษิทั รวมถงึแจง้รายละเอยีดในประกาศฉบบันีทเีกยีวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 

 

 

3) แหล่งทีมาของขอ้มูลส่วนบุคคล  

บรษิทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งทมีาทงัโดยทางตรงและทางออ้มดงัต่อไปนี 
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3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัรงาน 

— จากตวัท่านเอง ผ่านทางวาจา เช่น กรณีการพูดคุยต่อหน้า หรอืทางโทรศพัท์ หรอืทางช่องทางการตดิต่อ

ออนไลน์ ผ่านทางเอกสาร เช่น กรณีทที่านเป็นผูส้่งมอบเอกสารใหแ้ก่บรษิัทดว้ยตนเองและโดยทีเอกสาร

ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านทางช่องทางการติดต่ออืน เช่น กรณีทที่านส่งขอ้มูลหรอืเอกสาร

ใหแ้กบ่รษิทัผ่านทางอเีมล โทรสาร หรอืช่องทางการตดิต่อออนไลน์ เป็นตน้  
 

— จากแหล่งอืน ๆ หรือบุคคลทีสาม เช่น องค์กรหรอืนายหน้าจดัหางาน รวมถงึเวบ็ไซต์จดัหางานทที่านได้

ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวเ้พอืสมคัรงาน บุคลากรของบรษิทัทที่านไดฝ้ากใหต้ดิต่อประสานงานเพอืสมคัร

งานกบับรษิทั และบุคคลหรอืองคก์รอนืใดททีา่นทาํงานหรอืเคยทาํงานใหซ้งึท่านไดอ้้างองิในการสมคัรงาน 
 

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเกียวข้องกบัผู้สมคัรงาน 

— จากตวัท่านเอง ผ่านทางวาจา ไดแ้ก่ กรณีการพูดคุยต่อหน้า หรอืทางโทรศพัท ์หรอืทางช่องทางการตดิต่อ

ออนไลน์ เป็นตน้ 

— จากแหล่งอืน ๆ หรือบุคคลทีสาม ไดแ้ก่ ผูส้มคัรงานกบับรษิทัซงึมคีวามสมัพนัธ์เกยีวขอ้งกบัท่าน 

 

4) วตัถปุระสงคข์องการเกบ็รวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 

บรษิทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพอืนําไปใชแ้ละ/หรอืเปิดเผยภายใตว้ตัถุประสงคแ์ละโดยอาศยัฐานทาง

กฎหมายตามทปีรากฏในประกาศฉบบันีเท่านัน หากบรษิัทมคีวามจําเป็นต้องเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพมิเติมหรือใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคลเพอืวตัถุประสงค์อืนใดนอกเหนือจากทปีรากฏในประกาศนี บรษิัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรอืแจง้ใหท้ราบถึงวตัถุประสงค์ใหม่ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงักล่าวอีกครงั 

รวมถงึบรษิทัจะขอความยนิยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีทกีฎหมาย

กําหนดใหบ้รษิทัต้องไดร้บัความยนิยอม ตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัรงาน 
 

วตัถปุระสงคข์องการเกบ็รวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. เพือวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงาน คัดเลือก

ผูส้มคัรงาน การสมัภาษณ์ และการดําเนินการอนื

ใดทเีกยีวเนืองกบัการรบัสมคัรงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลทวัไป 

- เพอืการปฏบิตัติามสญัญาหรอืเขา้ทาํสญัญา 

- เพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั

และผูส้มคัรงาน  

ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว 

- ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ 

2. เพอืการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัรงาน ไดแ้ก่

การตรวจสุขภาพ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร

ภายนอกทเีกยีวขอ้ง เช่น โรงพยาบาล  เป็นตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทวัไป 

- เพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว 

- ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ 

3. เพือพิจารณาและติดต่อกับท่านในกรณีทีบริษัท

เปิดรับสมัครงานในตําแหน่งทีท่านสมัครหรือ

ข้อมูลส่วนบุคคลทวัไป 

- ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ 
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วตัถปุระสงคข์องการเกบ็รวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

ตําแหน่งอืนใดในอนาคต (กรณีทที่านไม่ผ่านการ

คดัเลอืกหรอืไม่ไดเ้ขา้ทาํสญัญาจา้งกบับรษิทัไม่ว่า

ดว้ยเหตุใด) 

4. เพอืการตรวจสอบความเรยีบรอ้ย การรกัษาความ

ปลอดภยัและสุขภาพอนามยัภายในบรเิวณบรษิทั 

เช่น การสอดส่องดูแลบริเวณภายในบริษัทด้วย

กล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การตรวจวัด

อุณหภูมริ่างกาย เป็นตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทวัไป 

- เพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว 

- เพอืความจาํเป็นในการปฏบิตัติามกฎหมาย

เพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทกีฎหมาย

กําหนด (เช่น กฎหมายเกยีวกบัประโยชน์

สาธารณะดา้นสาธารณสุข) 

 

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเกียวข้องกบัผู้สมคัรงาน 
 

วตัถปุระสงคข์องการเกบ็รวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. เพือการตรวจสอบประวัติหรือคุณสมบัติของ

ผูส้มคัรงาน และการดําเนินการอืนใดทเีกยีวเนือง

กบัการรบัสมคัรงานของผูส้มคัรงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลทวัไป 

- เพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั 

และผูส้มคัรงาน 

2. การติดต่อประสานงานกบัท่านในกรณีมเีหตุการณ์

ฉุกเฉินทอีาจเกดิกบัผูส้มคัรงานภายในบรเิวณของ

บรษิทั หรอืระหว่างปฏบิตัหิน้าทใีหบ้รษิทั (กรณีที

ผู้สมัครงานเข้าทําสัญญาจ้างเป็นบุคลากรของ

บรษิทัแล้ว)   

ข้อมูลส่วนบุคคลทวัไป 

- เพอืประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั 

และผูส้มคัรงาน 

 

 

5) ผลกระทบจากการไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัรงาน 

บรษิัทเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพอืพจิารณาคุณสมบตัแิละความเหมาะสมของท่านในการเขา้ทําสญัญา

จา้งกบับรษิทั ซงึในกรณีทที่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลทจีําเป็นแก่บรษิัท บรษิทัอาจไม่สามารถประเมนิความสามารถ

และความเหมาะสมของท่านอย่างถูกตอ้ง ซงึในบางกรณีทขีอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูสําคญัต่อตําแหน่งทที่านไดส้มคัรไว ้

บรษิทัอาจตดัสนิใจไม่รบัท่านเขา้ทาํงานดว้ยเหตุผลทที่านไมใ่หข้อ้มลูดงักล่าว 

5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเกียวข้องกบัผู้สมคัรงาน 

กรณีทที่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลทจีําเป็นต่อการพจิารณาคุณสมบตัิของผู้สมคัรงาน บรษิัทอาจไม่สามารถประเมนิ

คุณสมบตัขิองผูส้มคัรงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และอาจไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ทเีหมาะสมเพอืการรบัผู้สมคัร

งานเขา้ทาํงานกบับรษิทัได ้
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6) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

เพอืบรรลุวตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทรีะบุไวใ้นประกาศฉบบันี บรษิัทอาจมคีวามจําเป็นต้อง

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรอืองค์กรใด ๆ ซงึรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง:  

— บริษัทในเครือของบริษัททงัในและต่างประเทศ ทงันี ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน 

ลูกจา้ง และ/หรอืบุคลากรภายในของบรษิทัดงักล่าวเท่าทเีกยีวขอ้ง และตามความจาํเป็นเพอืการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
 

— คู่คา้ทางธุรกิจของบรษิทั เช่น ผู้ใหบ้รกิารดา้นการจดัหางานและบรหิารงานทรพัยากรบุคคล ผูใ้ห้บรกิารดา้น

การบญัชแีละกฎหมาย ผูใ้หบ้รกิารดา้นระบบไอทหีรอืฐานขอ้มลู เป็นตน้  
 

— บุคคลหรอืองคก์รอนืใดทที่านไดอ้า้งองิในการสมคัรงาน 
 

— หน่วยงานของรฐัทเีกยีวขอ้ง เช่น สถานีตํารวจ กรมควบคุมโรค สถานพยาบาล เป็นตน้ 
 

— บุคคลหรอืหน่วยงานอนืใดททีา่นใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูแก่บรษิทั 

 

ทงันี บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอนืเพยีงเท่าทจีาํเป็นสําหรบัวตัถุประสงคท์กีําหนด และหาก

เป็นกรณีทกีฎหมายกําหนดใหต้้องขอความยนิยอมจากท่าน บรษิทัจะขอความยนิยอมจากท่านก่อน 

นอกจากนี บรษิทัจะจดัใหม้มีาตรการในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเมือมกีารเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล

ของท่าน ตามทกีฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด ทงันี ในกรณีทบีรษิัทมคีวามจําเป็นต้องส่งหรอืโอนข้อมูล

ส่วนบคุคลของท่านไปยงัต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ บรษิทัจะดาํเนินการทจีําเป็นตามทกีฎหมายกําหนด 

เพอืใหแ้น่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรอืผูร้บัขอ้มูลในต่างประเทศนันมมีาตรฐานการคุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลทเีพยีงพอ หรอืเพอืทําใหแ้น่ใจว่าการส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ทีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี บรษิัทอาจขอความยนิยอมของ

ท่านสาํหรบัการส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศดงักล่าวดว้ย 

 

7) ระยะเวลาการเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบุคคล 

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัรงาน 

บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาทจีําเป็นเพือการพิจารณาเข้าทาํสญัญาจ้างกบัท่าน 

และเมอืวตัถุประสงคด์งักล่าวไดส้นิสุดลงแลว้ บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดงัต่อไปนี  

— ในกรณีทบีรษิัทรบัท่านเขา้ทํางาน บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ลอดระยะเวลาของสญัญา

จา้งและหลงัจากสญัญาจา้งสนิสุดลง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ  ปี 

— ในกรณีทที่านไม่ได้เขา้ทํางานกบับรษิัทไม่ว่าด้วยเหตุเพราะบริษัทปฏิเสธไม่รบัท่านเขา้ทํางาน หรือท่าน

ปฏเิสธจะเขา้ทํางานกบับรษิทั บรษิทัจะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี นับจาก

วนัทที่านเขา้สมัภาษณ์งานกบับรษิทั 
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7.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเกียวข้องกบัผู้สมคัรงาน 

บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการจดัเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานทกีําหนดไวใ้น

ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี 

 

เมอืสนิสุดระยะเวลาการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวข้างต้น บรษิัทจะลบหรอืทําลายขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว

จากการจดัเกบ็หรอืระบบของบรษิทั หรอืทําใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มลูทไีม่สามารถระบุตวัตนของท่านได ้

เว้นแต่จะเป็นกรณีทบีรษิัทสามารถเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวของท่านได้ต่อไปตามทกีฎหมายว่าด้วยการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้งกําหนด 

 

8) สิทธิของท่านในการดาํเนินการเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีทิธติามกฎหมายในการดาํเนินการเกยีวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทบีรษิทัเกบ็รวบรวมไว ้ดงันี  

1.  สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมสีทิธเิพกิถอนความยนิยอมใหเ้กบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที

ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมไวท้งัหมดหรอืบางส่วนไดต้ลอดระยะเวลาทบีรษิัทเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนันไว ้โดย

การเพกิถอนความยนิยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบคุคลทไีดก้ระทาํก่อนทจีะมกีารเพกิถอนความยนิยอมนัน 

2.  สิทธิขอเข้าถึงและขอรบัสาํเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธใินการขอเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลและขอให้บรษิทั

ทําสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้รวมถึงขอให้บรษิัทเปิดเผยการได้มาซงึขอ้มูลส่วนบุคคลทที่านไม่ได้ให้

ความยนิยอมต่อบรษิทัใหแ้ก่ท่านได ้

3.  สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธขิอใหบ้รษิทัส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่

บุคคลอนืหรอืตวัท่านเองไดภ้ายใต้เงอืนไขของกฎหมาย 

4.  สิทธิคดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธคิดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอื

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิทัไดภ้ายใต้เงอืนไขของกฎหมาย 

5.  สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิธิขอให้บรษิัทลบ ทําลาย หรอืทําให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกลายเป็น

ขอ้มลูทไีม่สามารถระบุตวับุคคลไดต้ามเงอืนไขของกฎหมาย 

6.  สิทธิขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบุคคล ท่านมสีทิธขิอใหบ้รษิทัระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลไดต้ามเงอืนไขของ

กฎหมาย 

7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง ท่านมสีทิธใินการขอใหบ้รษิทัแก้ไขขอ้มูลทไีม่ถูกต้อง หรอื 

เพมิเตมิขอ้มลูทไีม่สมบูรณ์ได ้

8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมสีทิธใินการรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในกรณีทบีรษิทัหรอื

ลูกจา้งหรอืผูร้บัจา้งของบรษิทั ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
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ทงันี ท่านสามารถแจง้การใชส้ทิธดิงักล่าวแก่บรษิทัโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามขอ้มูลการตดิต่อของบรษิทัซงึอยู่

ด้านล่างนี ในกรณีทีบริษัทไม่อาจทําตามคําขอของท่านได้ บริษัทจะอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธไปพร้อมกบัคํา

ตอบสนองดงักล่าว 

 

9) การเปลียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตวั 

บรษิัทขอสงวนสทิธใินการแก้ไขปรบัปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบบันีตามสมควร โดยประกาศฉบบันีได้รบัการ

แกไ้ขปรบัปรุงครงัล่าสุดในวนัท ี31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

 

10) ข้อมูลและช่องทางการติดต่อของบริษทั 

บริษทั โททาลเอนเนอรยี์ส ์มารเ์กต็ติง (ประเทศไทย) จาํกดั 

ทอียู่: 173/5 อาคารเอเชยีเซน็เตอร ์ชนั 12 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เบอรโ์ทรศพัท:์ 02-1636364 

อเีมล: dpth@totalenergies.com 

 


