
 

 

คําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวสําหรับผูสมัครงานและผูปฏิบัติงาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปรับปรุงคร้ังลาสุด: [27.05.2565] 

กลุมบริษัทในเครือบันลือกรุป (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “บริษัท”) ตระหนักและใหความสําคัญกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลผูที่สมัครงานกับบริษัท และบุคคลผูที่ไดรับการบรรจุเปนผูปฏิบัติงานของบริษัท และถือปฏิบัติอยาง

เครงครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของผูสมัครและผูปฏิบัติงานเปนสําคัญ 

คําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทําขึ้นเพ่ือใหทานในฐานะผูสมัครงานและ

ผูปฏิบัติงาน ไดทราบและเขาใจรูปแบบ วัตถุประสงค วิธีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูล

สวนบุคคล รวมทั้งสทิธิตาง ๆ ของทานภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

ทั้งน้ี การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคในประกาศนี้ บริษัทดําเนินการในฐานะผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความวา บริษัทเปนผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล 
 

คํานิยาม 

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม 

แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

“กลุมบริษัทในเครือบันลือกรุป” หมายถึงบริษัทตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

 - บริษัท บรรลือสาสน จํากัด 

- บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส จํากัด 

- บริษัท บันลือบุคส จํากัด 

- บริษัท มินิมอร จํากัด 

- บริษัท แซลมอน เฮาส จํากัด 

- บริษัท ดิจิไวส จํากัด 

- บริษัท ไลทเวริค เอไอ จํากัด 

- บริษัท วิธติา แอนิเมชั่น จํากัด 

- บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด 

- บริษัท ทุนดี จํากัด 

- บริษัท อินทิเกรเทด อินไซด จํากัด 

- บริษัท ไลทเวริค เทค จํากัด 

- บริษัท สยามเบทเทอรไลฟ จํากัด 

- บริษัท บันลือ แอสเซท จํากัด 

- บริษัท วิธติ บิสิเนสกรุป จํากัด 

 

“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา เจาหนาที่และผูปฏิบัติงานของบริษัท 

 

 

 



 

 

บริษัทดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังนี ้

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

1.1. บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตฐานกฎหมายดังตอไปนี ้

      1.1.1. ความจําเปนในการปฏิบัติตามสัญญาหรือความจําเปนในการดําเนินการเพ่ือเขาทําสัญญาที่ทานเปน

คูสัญญากับบริษัท เชน สัญญาจาง โดยขอมูลสวนบุคคลของทานมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประกอบการทําสัญญาจางและการ

ดําเนินการที่เกี่ยวของกับการเปนผูปฏิบัติงานของบริษัท เชน การประเมินผล วันหยุด วันลา สิทธิประโยชนและการบริหาร

จัดการดานการสมัครและการจางแรงงาน ซึ่งการที่ทานไมใหขอมูลสวนบุคคลที่มีความจําเปนดังกลาวจะมีผลทําใหบริษัทไม

สามารถดําเนินการรับสมัครและจางแรงงานได 

      1.1.2. ความจําเปนเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน ระเบียบ ประกาศหรือขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลที่ออกตามความพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการดานภาษีอากรของผูปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติตามคําสั่งศาล เปนตน 

      1.1.3. ความจําเปนในการดําเนินงานตามภารกิจสาธารณะ รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือขอบังคับเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลที่ออกตามความพระราชกฤษฎีกา 

      1.1.4. ความจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท โดยประโยชนดังกลาวมีความสําคัญไมนอยไป

กวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การดําเนินการเพ่ือรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ในความดูแลของ

บริษัท หรือการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานกอนเขาสูกระบวนการทําสัญญา การตรวจสอบรายช่ือผูลมละลาย การ

ตรวจสอบประวัติการทํางานยอนหลังจากแหลงขอมูลอ่ืน การวิเคราะหความเหมาะสม เปรียบเทียบ คัดเลือกผูสมัครงาน รวมถึง

การบริหารจัดการหรือกิจกรรมภายในของบริษัท เปนตน 

      1.1.5. ไดรับความยินยอมที่สมบูรณจากทาน ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองไดรับความยินยอม

ของทาน เชน การตรวจประวัติอาชญากรรม การเก็บขอมูลชีวภาพเพ่ือการลงทะเบียนเขาออกงาน การจัดการสื่อโฆษณาหรือ

ประชาสัมพันธของบริษัทซึ่งมีผูปฏิบัติงานปรากฎเปนสวนหนึ่งสวนใด การประกาศวันเกิด หรือการแสดงความอาลัยเก่ียวกับ

ความสูญเสียบุคคลในครอบครัวของผูปฏิบัติงาน เปนตน 

 

1.2. บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหวตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล     

พ.ศ. 2562 ซึ่งเขาเงื่อนไขที่ไมจําเปนตองไดรับความยินยอมโดยชัดแจง เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

      1.2.1. เปนการจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน ซึ่งการ

เก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวเปนสิ่งจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ของบริษัท รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือขอบังคบัที่เกี่ยวของเพ่ือการ

ดําเนินการตามกฎหมายที่กําหนดคุณสมบัติผูปฏิบัติงานของบริษัท 

 

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทาน 

    บริษัทดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

2.1. เพื่อการรับสมัครงานที่ดําเนินการโดยบริษัท ซึ่งผูสมัครงานดําเนินการติดตอเขามาดวยตนเอง หรือเปนการ

ประกาศรับสมัครภายในบริษัท 

2.2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครงาน เชน อายุ สัญชาติ การตรวจสอบวาเปนบุคคลลมละลาย ประวัติ

อาชญากรรม ประวัติการถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ การมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับหรือแขงขันกับ

กิจการของบริษัท เปนตน 

2.3. เพ่ือดําเนินการสัมภาษณงาน วิเคราะหตรวจสอบประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานที่เก่ียวของ 



 

 

2.4. เก็บรักษาไวเพื่อพิจารณาตําแหนงงานที่เปดรับใหมในอนาคต สําหรับผูสมัครงานที่ไมไดรับการบรรจุเปน

ผูปฏิบัติงาน 

2.5. ดําเนินการบรรจุ ขึ้นทะเบียนเปนผูปฏิบัติงาน จัดเตรียมบัตรประจําตัว เครื่องใช อุปกรณ คอมพิวเตอร 

โทรศัพทมือถือ อีเมล username password ของระบบตาง ๆ ของบริษัทเพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน 

2.6. เพ่ือการจัดการและดําเนินการที่เก่ียวของกับสวสัดิการและสิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงานและครอบครัว  

2.7. การบริหารจัดการเรื่องเงนิเดือน คาลวงเวลา คาที่พัก คาเดินทาง ผลประโยชนอ่ืน ๆ ของผูปฏิบัติงาน 

2.8. บริหารจัดการดานภาษีของผูปฏิบัติงาน เชน ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 

2.9. การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และทรัพยสินอื่น ๆ ของบริษัท 

2.10. การบริหารจัดการดานกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน เชน งานเลี้ยงปใหม การดูงาน สัมมนา หรืองานสังสรรคอ่ืน ๆ ท่ี

จัดใหแกผูปฏิบัติงาน 

2.11. การลงเวลาปฏิบัติงาน การบริหารจัดการดานวันหยุด วันลา ขาดงาน สาย 

2.12. การบริหารจัดการดานสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ ซึ่งมีผูปฏิบัติงานเปนพรีเซ็นเตอร หรือปรากฎเปนสวนใดสวน

หนึ่งของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธของบริษัท 

2.13. ประกาศผูปฏิบัติงานใหม  ผูปฏิบัติงานดีเดน หรือไดรับการคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงานดีเดน ประกาศครบอายุการ

ทํางาน ประกาศเก่ียวกับการเลื่อนตําแหนง และการยายหนวยงานของผูปฏิบัติงาน 

2.14. การกําหนดเปาหมายในการทํางาน ประเมินผลการทํางานของผูปฏิบัติงาน การพิจารณาปรับตําแหนง        

ปรับเงนิเดือน และพิจารณาเรื่องคาตอบแทนพิเศษ 

2.15. การเขารับการอบรม และการสอบวัดความรูสําหรับผูปฏิบัติงาน 

2.16. การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับการทํางานของ

บริษัท การพิจารณาและลงโทษทางวนิัย หรือการใชสิทธิตามสัญญาหรือกฎหมาย 

2.17. การสงรายงานขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตของผูปฏิบัติงานใหแกหนวยงานกํากับดูแล และหนวยงานที่มีอํานาจ

ตามที่มีกฎหมายกําหนด เชน บริษัทตํารวจ บริษัทปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรมสรรพากร กรมบังคับคดี บริษัทตํารวจแหงชาติ เปนตน 

 

3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

   เพื่อวัตถุประสงคตามที่ไดแจงในขอ 2. บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปนี ้

3.1. แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังน้ี 

แหลง/วิธกีารเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 

1. ขอมูลที่เก็บโดย การกรอกใบสมัครงาน หรือการที่ทานสง

ขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบริษัทโดยตรง 

ชื่อ นามสกุล ช่ือเลน วัน/เดือน/ปเกิด อายุ เพศ รูปถาย 

สัญชาติ ที่อยูที่ติดตอได เบอรโทรศัพทมือถือ เลขบัตร

ประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี ขอมูลผูติดตอสํารอง สถานะ

ทางการทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน เปนตน 

2. ขอมูลท่ีเก็บโดยการใชเทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตาม

พฤติกรรมการใชงานเว็บไซตของทาน 

เว็บไซตคุกก้ี ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลการ

ใชอุปกรณสื่อสาร คอมพิวเตอร อีเมล อินเตอรเน็ต เปนตน 

3. ขอมูลที่เก็บรวบรวมระหวางการปฏิบัติงาน  ขอมูลครอบครัวของผูปฏิบัติงาน รหัสพนักงาน เงินเดือน 

คาตอบแทน โบนัส ตําแหนง สวสัดิการ ภาษีอากร วันที่เริ่ม

จาง วันสิ้นสุดการจาง งานที่ไดรับมอบหมาย ผลการ



 

 

ประเมิน ประวัติการฝกอบรม บันทึกการลา ขอมูลความ

ประพฤติ ขอมูลจําลองใบหนา ประวัติอาชญากรรม ศาสนา 

ขอมูลสุขภาพ เปนตน 

 

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

    บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือนิติบุคคลประเภทดังตอไปนี้  

4.1. บริษัทประกันภัย เพ่ือการจัดทําประกันภัยกลุมใหแกผูปฏิบัติงานของบริษัท 

4.2. เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ หรือมีคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อดําเนินการตามที่กฎหมาย

กําหนด เชน การรายงานขอมูลที่กฎหมายกําหนด หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งศาล เปนตน 

4.3. คูสัญญา พันธมิตรหรือองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินการของบริษัท เชน สถานศึกษา สถานฝกอบรม 

องคกรเอกชนซึ่งเปนคูสัญญา โรงแรม วัด มูลนิธิ เปนตน 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของทานอยูในความ

ควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติใน

สวนท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

5.1. สิทธิในการเขาถึง รับสําเนาขอมูลสวนบุคคลของทาน    รวมถึงขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลของทานที่

บริษัทเก็บรวบรวมโดยไมไดรับความยินยอมจากทาน เวนแตกรณีทีบ่ริษัทมีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล

และกรณีท่ีการขอเขาถึงและรับสําเนาของทานจะสงผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

5.2. สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพ่ือใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน 

สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

5.3. สิทธิในการขอใหองคกรระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 

      5.3.1. เมื่ออยูในชวงเวลาที่บริษัททําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานให

ถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

      5.3.2. ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

      5.3.3. เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคที่บริษัทไดแจงแกทาน

ในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหบริษัทเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน 

      5.3.4. เมื่ออยูในชวงเวลาที่บริษัทกําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชน

สาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

5.4. สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีที่บริษัทมีเหตุในการ

ปฏิเสธคําขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน บริษัทสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ

เรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะตามภารกิจของบริษัท) 

 

 

 



 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาดังตอไปนี้ 

6.1. สําหรับผูสมัครงานที่ไมไดรับการแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน จะไมไดทําการเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไว โดยบริษัทจะ

ทําลายเอกสารดังกลาวทันทีที่รับทราบผลการพิจารณา 

6.1. สําหรับผูปฏิบัติงาน เก็บรักษาไวตลอดระยะเวลาการจางงาน และเก็บรักษาไวตอไปเปนเวลา 10 ปนับแตวันที่

สัญญาจางสิ้นสุดลง  

ทั้งน้ี เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลว บริษัทจะทําการลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อหมดความจําเปนในการ

ใชขอมูลสวนบุคคลนั้น อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีขอพิพาทหรือคดีความเก่ียวกับการสมัครงานหรือสัญญาจางงานของทาน บริษัท

ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว 

 

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการ

บริหารจัดการ เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทําลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดย

ไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) 

ของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศใหทราบกัน

โดยท่ัวท้ังองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดย

ธํารงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของ

ขอมูลสวนบุคคล โดยไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

8. การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อไดรับคํารองขอจากทาน ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผู

อนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมายของทาน โดยสงคํารองขอผานอีเมล contact@banluegroup.com หรือโทรศัพท 02-641-

9955 

ในกรณีที่ทาน ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมายมีการคัดคานการจัดเก็บ 

ความถูกตอง หรือการกระทําใด ๆ เชน การแจงดําเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล บริษัทจะดําเนินการบันทึกหลักฐาน

คําคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 

ทัง้นี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกทํา

ใหไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 

 

9. การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทไดกําหนดใหพนักงาน เจาหนาที่และบุคคลเฉพาะผูท่ีมีอํานาจหนาที่เก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช และ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยองคกรจะ

ดําเนินการใหเจาหนาที่และบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

 

 

 



 

 

10. การเปลี่ยนแปลงแกไขประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว 

บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามท่ีเห็นสมควร และจะทําการแจงใหทานทราบผาน

ชองทางอีเมล contact@banluegroup.com หรือโทรศัพท 02-641-9955 โดยมีวันท่ีของเวอรช่ันลาสุดกํากับอยูตอนทาย 

อยางไรก็ดี บริษัทขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทํา

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

การยื่นสมัครงานของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการยื่นสมัครงานหรือติดตอ

ฝายทรัพยากรบุคคลทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ มิเชนน้ันบริษัทจะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลง

ขอตกลงในประกาศดังกลาวแลว 

 

11. การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดที ่

11.1. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

- ชื่อ: บริษัท บันลือ พับลิเคช่ันส จํากัด 

- สถานที่ติดตอ: 955 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

- ชองทางการติดตอ:  อีเมล : contact@banluegroup.com , โทรศัพท : 02-641-9955 

 

 

11.2. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ชื่อ: พรสรรค ปญจเทพ 

- สถานที่ติดตอ: 955 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

- ชองทางการติดตอ: อีเมล : pornsan@banluegroup.com , โทรศัพท : 02-641-9955 

 


