คำประกำศเกีย่ วกับควำมเป็นส่วนตัวสำหรับผูส้ มัครงำนและผูป้ ฏิบตั งิ ำน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส ำนั ก งำนมำตรฐำนผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรม (ซึ่ ง ต่ อ ไปในประกำศนี้ เรี ย กว่ ำ “ส ำนั ก งำน”) ตระหนั ก และให้
ควำมส ำคั ญ กั บ กำรคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลผู้ ที่ ส มั ค รงำนกั บ ส ำนั ก งำน และบุ ค คลผู้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรบรรจุ เ ป็ น
ผู้ปฏิบัติงำนของสำนักงำน และถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ในเรื่องกำรเคำรพสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของผู้สมัครและผู้ปฏิบัติงำน
เป็นสำคัญ
ค ำประกำศเกี่ ยวกับ ควำมเป็ นส่ว นตั ว (“ประกำศ”) ฉบั บ นี้ จึ งถู ก จัดท ำขึ้ น เพื่อ ให้ท่ ำนในฐำนะผู้สมัครงำนและ
ผู้ปฏิบัติงำน ได้ทรำบและเข้ำใจรูปแบบ วัตถุประสงค์ วิธีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “ประมวลผล”) ข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่ำง ๆ ของท่ำนภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ในประกำศนี้ สำนักงำนดำเนินกำรในฐำนะผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมำยควำมว่ำ สำนักงำนเป็ นผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
คำนิยำม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
“ผู้ปฏิบัติงำน” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนของสำนักงำนตำมมำตรำ 3 แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. 2511
สำนักงำนดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้
1. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
1.1. สำนักงำนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ภำยใต้ฐำนกฎหมำยดังต่อไปนี้
1.1.1. ควำมจำเป็นในกำรปฏิบัติตำมสัญญำหรือควำมจำเป็นในกำรดำเนินกำรเพื่อเข้ำทำสัญญำที่ท่ำนเป็น
คูส่ ัญญำกับสำนักงำน เช่น สัญญำจ้ำง โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อประกอบกำรทำสัญญำจ้ำงและ
กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็นผู้ปฏิบัติงำนของสำนักงำน เช่น กำรประเมินผล กำรจัดสวัสดิกำร วันหยุด วันลำ กำร
จัดทำประกันภัยกลุ่ม สิทธิประโยชน์และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรสมัครและกำรจ้ำงแรงงำน ซึ่งกำรที่ท่ำนไม่ให้ข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีควำมจำเป็นดังกล่ำวจะมีผลทำให้สำนักงำนไม่สำมำรถดำเนินกำรรับสมัครและจ้ำงแรงงำนได้
1.1.2. ควำมจำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เช่น พระรำชบัญญัติ มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ.
2511 โดยเฉพำะบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติเจ้ำหน้ำที่องค์กำรมหำชน มำตรำ 28 35 และ 38 รวมถึงระเบียบ ประกำศหรือ
ข้ อ บั งคั บ เกี่ ยวกั บกำรบริห ำรงำนบุ คคลที่อ อกตำมควำมพระรำชบั ญญัติดั งกล่ำ ว กำรบริ ห ำรจั ดกำรด้ำ นภำษี อ ำกรของ
ผู้ปฏิบัติงำน รวมถึงกำรปฏิบัติตำมคำสั่งศำล เป็นต้น
1.1.3. ควำมจำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจสำธำรณะหรือกำรใช้อำนำจรัฐที่สำนัก งำนได้รับภำยใต้พระ
รำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. 2511 โดยเฉพำะบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติเจ้ำหน้ำที่
ตำมมำตรำ 35 รวมถึงระเบียบ ประกำศหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลที่ออกตำมควำมพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว
1.1.4. ควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของสำนักงำน โดยประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมสำคัญไม่
น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำรดำเนินกำรเพื่อรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ในควำม

ดูแลของสำนักงำน หรือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรทำสัญญำ กำรตรวจสอบรำยชื่อผู้
ล้มละลำย กำรตรวจสอบประวัติกำรทำงำนย้อนหลังจำกแหล่งข้อมูลอื่น กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสม เปรียบเทียบ คัดเลือก
ผู้สมัครงำน รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรหรือกิจกรรมภำยในของสำนักงำน เป็นต้น
1.1.5. ได้รับควำมยินยอมที่สมบูรณ์จำกท่ำน ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับควำม
ยินยอมของท่ำน เช่น กำรตรวจประวัติอำชญำกรรม กำรเก็บข้อมูลชีวภำพเพื่อกำรลงทะเบียนเข้ำออกงำน กำรจัดกำรสื่อ
โฆษณำหรือประชำสัมพันธ์ของสำนักงำนซึ่งมีผู้ปฏิบัติงำนปรำกฎเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด กำรประกำศวันเกิด หรือกำรแสดงควำม
อำลัยเกี่ยวกับควำมสูญเสียบุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงำน เป็นต้น
1.2. สำนักงำนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตำมมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ซึ่งเข้ำเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.2.1. เป็นกำรจำเป็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรคุ้มครองแรงงำน ซึ่งกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่ำวเป็นสิ่งจำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสำนักงำน ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542
รวมถึ งระเบียบ ประกำศหรือ ข้อ บังคับ ที่ เกี่ย วข้ องเพื่ อ กำรดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยที่ กำหนดคุ ณสมบัติผู้ป ฏิบัติงำนของ
สำนักงำน
2. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
สำนักงำนดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
2.1. เพื่อกำรรับสมัครงำนที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำน ซึ่งผู้สมัครงำนดำเนินกำรติดต่อเข้ำมำด้วยตนเอง หรือเป็นกำร
ประกำศรับสมัครภำยในสำนักงำน
2.2. กำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครงำน เช่น อำยุ สัญชำติ กำรตรวจสอบว่ำเป็นบุคคลล้มละลำย ประวัติ
อำชญำกรรม ประวัติกำรถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจำกรำชกำร กำรมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่กระทำกับหรือแข่งขันกับ
กิจกำรของสำนักงำน เป็นต้น
2.3. เพื่อดำเนินกำรสัมภำษณ์งำน วิเครำะห์ตรวจสอบประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้อง
2.4. เก็บรักษำไว้เพื่อพิจำรณำตำแหน่งงำนที่เปิดรับใหม่ในอนำคต สำหรับผู้สมัครงำนที่ไม่ได้รับกำรบรรจุเป็น
ผู้ปฏิบัติงำน
2.5. ด ำเนิ น กำรบรรจุ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ปฏิ บัติงำน จั ด เตรีย มบัต รประจ ำตัว เครื่ อ งใช้ อุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์
โทรศัพท์มือถือ อีเมล username password ของระบบต่ำง ๆ ของสำนักงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
2.6. เพื่อกำรจัดกำรและดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงำนและครอบครัว
2.7. กำรบริหำรจัดกำรเรื่องเงินเดือน ค่ำตอบแทนพิเศษ ค่ำล่วงเวลำ ค่ำที่พัก ค่ำเดินทำง รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพและผลประโยชน์อื่น ๆ ของผู้ปฏิบัติงำน
2.8. บริหำรจัดกำรด้ำนภำษีของผู้ปฏิบัติงำน เช่น ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย
2.9. กำรรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรสถำนที่ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของสำนักงำน
2.10. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงำน เช่น งำนเลี้ยงปีใหม่ กำรดูงำน สัมมนำ หรืองำนสังสรรค์อื่น ๆ
ทีจ่ ัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน
2.11. กำรลงเวลำปฏิบัติงำน กำรบริหำรจัดกำรด้ำนวันหยุด วันลำ ขำดงำน สำย
2.12. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสื่อโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงำนเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือปรำกฎเป็นส่วนใด
ส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ของสำนักงำน
2.13. ประกำศผู้ปฏิบัติงำนใหม่ ผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น หรือได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น ประกำศครบอำยุ
กำรทำงำน ประกำศเกี่ยวกับกำรเลื่อนตำแหน่ง และกำรย้ำยหน่วยงำนของผู้ปฏิบัติงำน
2.14. กำรกำหนดเป้ำหมำยในกำรทำงำน ประเมินผลกำรทำงำนของผู้ปฏิบัติงำน กำรพิจำรณำปรั บตำแหน่ง ปรับ
เงินเดือน และพิจำรณำเรื่องค่ำตอบแทนพิเศษ
2.15. กำรเข้ำรับกำรอบรม และกำรสอบวัดควำมรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงำน
2.16. กำรตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดต่อกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับกำรทำงำน
ของสำนักงำน กำรพิจำรณำและลงโทษทำงวินัย หรือกำรใช้สิทธิตำมสัญญำหรือกฎหมำย

2.17. กำรส่งรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตของผู้ปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยงำนกำกับดูแล และหน่วยงำนที่มีอำนำจ
ตำมที่มีกฎหมำยกำหนด เช่น สำนักงำนตำรวจ สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ กรมสรรพำกร กรมบังคับคดี สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เป็นต้น
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงำนเก็บรวบรวม
เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้แจ้งในข้อ 2. สำนักงำนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังรำยกำรต่อไปนี้
3.1. แหล่งข้อมูลและรำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
แหล่ง/วิธีกำรเก็บรวบรวม
รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ โดยตรงผ่ ำ นกำรกรอกข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ ชื่อ นำมสกุ ล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ เพศ รูปถ่ำย
www.tisi.go.th กำรกรอกใบสมัครงำน หรือกำรที่ท่ำนส่ง สั ญ ชำติ ที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เลขบั ต ร
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่สำนักงำนโดยตรง
ประจำตัวประชำชน ใบขับขี่ ข้อมูลผู้ติดต่อสำรอง สถำนะ
ทำงกำรทหำร ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน เป็นต้น
2. ข้อมูลที่เก็บโดยกำรใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตำม เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ข้อมูลกำร
พฤติกรรมกำรใช้งำนเว็บไซต์ www.tisi.go.th ของท่ำน
ใช้อุปกรณ์สื่อสำร คอมพิวเตอร์ อีเมล อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
ข้ อ มู ล ครอบครัว ของผู้ปฏิบั ติงำน กองทุ น ส ำรองเลี้ยงชีพ
รหั ส พนั ก งำน เงิ น เดื อ น ค่ ำ ตอบแทน โบนั ส ต ำแหน่ ง
สวัสดิกำร ภำษีอำกร วันที่เริ่มจ้ำง วันสิ้นสุดกำรจ้ำง งำนที่
ได้ รั บ มอบหมำย ผลกำรประเมิ น ประวั ติ ก ำรฝึ ก อบรม
บันทึกกำรลำ ข้อมูลควำมประพฤติ ข้อมูลจำลองใบหน้ ำ
ประวัติอำชญำกรรม ศำสนำ ข้อมูลสุขภำพ เป็นต้น
4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
สำนักงำนอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
4.1. บริษัทประกันภัย เพื่อกำรจัดทำประกันภัยกลุ่มให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนของสำนักงำน
4.2. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่ หรือมีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมำย เพื่อดำเนินกำรตำมที่
กฎหมำยกำหนด เช่น กำรรำยงำนข้อมูลที่กฎหมำยกำหนด หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมคำสั่งศำล เป็นต้น
4.3. คู่ สั ญ ญำ พั น ธมิ ต รหรือ องค์ กรอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องในกำรดำเนิน กำรของสำนั กงำน เช่ น สถำนศึ กษำ สถำน
ฝึกอบรม องค์กรเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญำ โรงแรม วัด มูลนิธิ เป็นต้น
5. สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่ำน
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่ในควำม
ควบคุมของท่ำนได้มำกขึ้น โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
5.1. สิทธิในกำรเข้ำถึง รับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ที่สำนักงำนเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน เว้นแต่กรณีที่สำนักงำนมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่ำนตำมกฎหมำย
หรือคำสั่งศำลและกรณีที่กำรขอเข้ำถึงและรับสำเนำของท่ำนจะส่งผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพ
ของบุคคลอื่น
5.2. สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
5.3. สิทธิในกำรขอให้องค์กรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
5.3.1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่สำนักงำนทำกำรตรวจสอบตำมคำร้องขอของท่ำนให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
5.3.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย

5.3.3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ที่สำนักงำนได้แจ้งแก่
ท่ำนในกำรเก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงค์ให้สำนักงำนเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยของท่ำน
5.3.4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่สำนักงำนกำลังพิสูจน์ให้ท่ำนเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนได้ใช้สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
5.4. สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่กรณีที่สำนักงำนมีเหตุใน
กำรปฏิเสธคำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย (เช่น สำนักงำนสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ หรือเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้
สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพื่อประโยชน์สำธำรณะตำมภำรกิจของสำนักงำน)
6. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำดังต่อไปนี้
6.1. สำหรับผู้สมัครงำนที่ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงำน เก็บ รักษำไว้ 2 ปีนับแต่วันที่สำนักงำนได้รับข้อมูลส่วน
บุคคล หรือ
6.1. สำหรับผู้ปฏิบัติงำน เก็บรักษำไว้ตลอดระยะเวลำกำรจ้ำงงำน และเก็บรักษำไว้ต่อไปเป็น เวลำ 10 ปีนับแต่วันที่
สัญญำจ้ำงสิ้นสุดลง
ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว สำนักงำนจะทำกำรลบ ทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อหมดควำมจำเป็นใน
กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่มีข้อพิพำทหรือคดีควำมเกี่ยวกับกำรสมัครงำนหรือสัญญำจ้ำงงำนของท่ำน
สำนักงำนขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่ำข้อพิพำทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว
7. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและ
กำรบริหำรจัดกำร เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหำย หรือมีกำรเข้ำถึง ทำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ( Information
Security Policy) ของสำนักงำน
นอกจำกนี้ สำนักงำนได้กำหนดให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกำศให้
ทรำบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุ ค คล โดยธ ำรงไว้ ซึ่ งควำมเป็ น ควำมลั บ (Confidentiality) ควำมถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น (Integrity) และสภำพพร้ อ มใช้ ง ำน
(Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำวรวมถึงประกำศนี้ในระยะเวลำตำมที่เหมำะสม
8. กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อได้รับคำร้องขอจำกท่ำน ผู้สืบสิ ทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม
หรือผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำยของท่ำน โดยส่งคำร้องขอผ่ำนกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล เบอร์โทร 0 2430 6829
ต่อ 1860
ในกรณีที่ท่ำน ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำยมีกำรคัดค้ำนกำร
จัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระทำใด ๆ เช่น กำรแจ้งดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงำนจะดำเนินกำร
บันทึกหลักฐำนคำคัดค้ำนดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำนด้วย
ทั้งนี้ สำนักงำนอำจปฏิเสธสิทธิตำมวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมำยกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ถูกทำให้ไม่ปรำกฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวท่ำนได้
9. กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนได้กำหนดให้พนักงำน เจ้ำหน้ำที่และบุคคลเฉพำะผู้ที่มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมกำรประมวลผลนี้เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ โดยองค์กร
จะดำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่และบุคคลดังกล่ำวปฏิบัติตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด

10. กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว
สำนักงำนอำจพิจำรณำปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้ตำมที่เห็นสมควร และจะทำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบ
ผ่ำนช่องทำง webmaster@tisi.mail.go.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่ำสุดกำกับอยู่ตอนท้ำย อย่ำงไรก็ดี สำนักงำนขอแนะนำ
ให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพื่อรับทรำบประกำศฉบับใหม่อย่ำงสม่ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจ้ะทำกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กำรยื่นสมัครงำนของท่ำน ถือเป็นกำรรับทรำบตำมข้อตกลงในประกำศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับกำรยื่นสมัครงำนหรือ
ติดต่อฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลท่ำนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกำศฉบับนี้ มิเช่นนั้นสำนักงำนจะถือว่ำท่ำนได้รับทรำบกำร
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงในประกำศดังกล่ำวแล้ว
11. กำรติดต่อสอบถำม
ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ได้ที่
11.1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
- ชื่อ: สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
- สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๑๐๔๐๐
- ช่องทำงกำรติดต่อ: อีเมล : webmaster@tisi.mail.go.th, โทรศัพท์ : 0-2430-6829 ต่อ 3000
11.2. เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
- ชื่อ: กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
- สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๑๐๔๐๐
- ช่องทำงกำรติดต่อ: โทรศัพท์ : 0-2430-6829 ต่อ 3000 อีเมล : webmaster@tisi.mail.go.th

