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หนังสือให้ความยินยอม การเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สาํหรับผู้สมัครงาน 

บรษิัท …………………………………………… จาํกดั (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บรษิัท”) ใหค้วามส าคญั และมุ่งมั่นในการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ของเจา้ของขอ้มูล (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผูส้มัครงาน”) ที่ไดต้ิดต่อเขา้มาสมัครงานกับบริษัท ดังนั้น  

บริษัทจึงไดก้าํหนดมาตรการที่เหมาะสมสาํหรบัการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลโดยเฉพาะการเก็บรวบรวม 

ประมวลผล ใช ้และ/หรือเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรงาน รวมถึงแนวทางในการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้เพื่อใหผู้ส้มคัรงานไดร้บัทราบ  และเขา้ใจถึงการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรงาน ดงัต่อไปนี ้ 
 

ข้อมูลสว่นบคุคลทีบ่ริษทัเก็บรวบรวม  

บรษิัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรงาน และไดเ้ก็บรวบรวมและประมวลผลตามหนงัสือใหค้วามยินยอมการเก็บ 

รวบรวม ประมวลผล ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนี ้โดยบริษัทไดจ้ัดเก็บรวบรวม และประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคล เท่าที่จาํเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งนี ้

ไดจ้าํแนก ประเภทของขอ้มลูส่วนบคุคล ดงันี ้

 ประเภทของข้อมูลสว่นบุคคล  รายละเอียด  
ขอ้มลูส่วนบคุคลพืน้ฐาน  ไดแ้ก่ คาํนาํหนา้ ชื่อ นามสกลุ ชื่อเล่น รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่ประจ าตวัประชาชน 

ที่อยู่ปัจจบุนั อีเมล ์หมายเลขโทรศพัท ์วนัเดือนปีเกิด อาย ุสถานภาพการสมรส 
สถานภาพ ทางทหาร ประวตักิารศกึษา ประวตักิารทาํงาน  
***ขอตรวจสอบเอกสารตา่งๆ ในวนัทีส่มคัรงานโดยไม่จดัเก็บ 

ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มคีวามอ่อนไหว  ไดแ้ก่ ขอ้มลูสขุภาพ ขอ้มลูประวตัิอาชญากรรม  
ขอ้มลูบคุคลที่สาม/บคุคลอา้งองิ ไดแ้ก่ คู่สมรส สมาชิกในครอบครวั บคุคลติดต่อกรณีฉกุเฉิน 

โดยจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล อนัไดแ้ก่ ชื่อ นามสกลุ ความสมัพนัธ ์หมายเลขโทรศพัท ์
และขอ้มลูอื่นๆ เท่าที่จาํเป็น  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ไดร้ับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง บริษัทไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานโดยตรง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน

บุคคล จากกระบวนการสรรหาและรบัสมคัรงานหรือหนังสือใหค้วามยินยอม ทั้งนี ้ ในบางกรณีบริษัทอาจจะไดร้บั

ขอ้มลูจากบคุคลที่สามในกรณีอื่นดว้ย   

2. ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของบคุคลอื่นโดยตรง ขอ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลอื่นที่ผูส้มคัรงานไดใ้หไ้วก้บับรษิัท ซึ่งอาจจะ

ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลอื่น ไดแ้ก่ บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน  ซึ่งบริษัทใชข้อ้มลูเหล่านัน้เพื่อการติดต่อใน

กรณีที่เก่ียวกบัการสมคัรงานเท่านัน้  
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3. บริษัทอาจรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากองคก์รอื่น บริษัทอาจรวบรวมขอ้มลูจากองคก์รอื่น เพื่อกระบวนการสรรหา 

และคัดเลือกพนักงาน ไดแ้ก่ กรณีที่ผูส้มัครงานมีการสมัครงานผ่านตัวแทนรบัจา้งจัดหางาน หรือเว็บไซตห์างาน 

เป็นตน้  
 

วัตถุประสงค ์และฐานในการดาํเนินการประมวลผลข้อมูล  

  บริษัทจะดาํเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน โดยจะกระทาํโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต 

และใชว้ิธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย โปรง่ใสและเป็นธรรม ภายใตฐ้านการประมวลผล ดงัต่อไปนี ้ 

1. เพื่อการปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาการจา้งงานของบริษัท หรือเพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอก่อนที่จะเขา้มาเป็น 

พนกังานของบรษิัทตามกระบวนการสมคัรงาน 

2. เพื่ อความจํา เ ป็นในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย และเพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษั ท 

ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพืน้ฐานหรือสิทธิทางเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลู 

3. เพื่อรวบรวมขอ้มลูเป็นฐานขอ้มลูของบรษิัทหรือขอ้มลูเชิงสถิติเก่ียวกบัจาํนวนผูท้ราบข่าวการรบัสมคัรในแต่ละช่อง 

ทางบริษัทจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรงานตามความจาํเป็น  เพื่อประเมินความเหมาะสมของผูส้มคัร

งานต่อตาํแหน่งงานและเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูที่ไดใ้หไ้วก้บับรษิัท  
 

วัตถุประสงคใ์นการดาํเนินการ รายละเอียด 
1. เพื่อกระบวนการสรรหาบคุลากร 1) บรษิัทใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรงานเพื่อประเมินว่าผูส้มคัรงานนัน้ เหมาะสม

กับ บทบาทหน้าที่ในตาํแหน่งงานที่บริษัทต้องการสรรหาอยู่หรือไม่ และเพื่อ
จดัการเรื่องของการสมัภาษณง์าน หรือการประเมินต่างๆ เมื่อไดท้ าการสมคัรงาน
กับบริษัทโดยตรง หรือ ผ่านทางตวัแทนรบัจา้งจดัหางานหรือบุคคลที่สาม ซึ่งจะ
รวมถึงการติดต่อผูส้มัครงาน เพื่อตระเตรียม ดาํเนินการ ประเมิน  และใหข้อ้มูล
ตอบกลับ (Feedback) เก่ียวกับการ ประเมินผลและสัมภาษณ์ รวมถึงใน
กรณีที่บรษิัทเสนอการจา้งงานแก่ผูส้มคัรงาน 

2) เพื่อประเมินว่าผูส้มคัรงานมีความเหมาะสมที่จะทาํงานในตาํแหน่งงานท่ีไดส้มคัร
มาหรือไม่ บรษิัทอาจขอใหผู้ส้มคัรงานตอบคาํถามเก่ียวกบัรายละเอียดบคุลิกภาพ 
โดยขอ้มลูนัน้อาจจะไดม้าทัง้จากผูส้มคัรงานเองหรือจากบรษิัท 

3) ผูจ้ัดการในหน่วยงานที่เปิดรบัสมคัรงานหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของบริษัทนัน้ 
อาจมีการคดัสรรใบสมคัรเพื่อการสมัภาษณโ์ดยจะยึดจากรายละเอียดที่ผูส้มคัร 
งานไดใ้หข้อ้มลูการสมคัรงานไว ้ 
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วัตถุประสงคใ์นการดาํเนินการ รายละเอียด 
2. เพื่อตรวจสอบประวตัิการทาํงาน 
ก่อนการจา้งงาน 

1) เพื่อตรวจสอบในกรณีที่ผูส้มคัรงานเคยมีประวตัิการทาํงานกบับรษิัทและเหตุผลที่
ได้ลาออกไป รวมถึงตรวจสอบว่าเคยสมัครงานกับบริษัทมาก่อนหรือไม่ และ
ตรวจสอบว่า ผูส้มคัรงานมีความสนใจในตาํแหน่งงานอื่นในบรษิัทหรือไม่ 

2) เพื่อดาํเนินการตรวจสอบก่อนการจ้างงาน เพื่อประเมินความสามารถในการ
ท างานของผู้สมัครงาน โดยเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทําได้ ได้แก่ 
คุณสมบัติดา้นวิชาชีพ ขอ้มูลเครดิตบูโร ประวัติอาชญากรรม และการตรวจเช็ค
จากบคุคลอา้งอิงที่ผูส้มคัรงานไดใ้หข้อ้มลูไวก้บับรษิัท 

3. เพื่อการพิจารณาตาํแหน่งงาน 
อื่นท่ีเหมาะสมในอนาคต 

1) หากผูส้มคัรงานไม่ประสบความสาํเร็จในการประเมินสาํหรบัตาํแหน่งงานท่ีไดส้มั
ครไว ้บรษิัทจะเก็บรายละเอียดของผูส้มคัรงานในฐานขอ้มลูของบรษิัทเป็นเวลา 3 
เดือน เพื่อที่บริษัทจะสามารถติดต่อในกรณีที่มีตาํแหน่งงานใด ๆ  ในอนาคตที่
อาจจะเหมาะสม 

2) ในกรณีที่ผู้สมัครงานต้องการให้ลบข้อมูล  ผู้สมัครงานสามารถติดต่อมายัง
หน่วยงานทรพัยากรบคุคลของบรษิัท ที่ Email :  ………………………………. 

 

ข้อจาํกัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย  

1. บรษิัทจะใชห้รือเปิดเผยและแสดงขอ้มลูของผูส้มคัรงานเท่าที่จาํเป็นตามวตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ส่วนบุคคลเท่านัน้ โดยบริษัทจะก ากับดแูลพนกังานหรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งของบริษัทมิใหใ้ชห้รือเปิดเผยขอ้มลูของ

ผูส้มคัรงานใหแ้ก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลที่สามอย่างเครง่ครดั 

2. บริษัทจะไม่เปิดเผยขอ้มลูหรือแสดงขอ้มูลหรือทาํใหป้รากฏในส่วนอื่นใดของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคลอ้งกับ 

วัตถุประสงคเ์ท่าที่ไดร้บัความยินยอมจากผูส้มัครงาน ทั้งนีบ้ริษัทจะรกัษาขอ้มูลของผูส้มัครงานไวเ้ป็นความลบั 

เวน้แต่ที่กฎหมายกาํหนด 

3. บริษัทไม่มีนโยบายในการจาํหน่าย แลกเปล่ียน ถ่ายโอน หรือคดัลอกขอ้มลูของผูส้มคัรงานใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

และบคุคลที่สามที่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ตามแนวทางปฏิบตัิในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรงานไม่ว่าดว้ย

เหตปุระการใด 

4. บรษิัทมีการจาํกดัสิทธิในการเขา้ถึง ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูส้มคัรงานใหห้น่วยงานและบคุคลภายใน 

บรษิัทเฉพาะที่เก่ียวขอ้งเท่านัน้ 
 

สิทธขิองเจ้าของข้อมูล  

สิทธิของผูส้มคัรงาน ซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 มีดงันี ้ 

1. สิทธิไดร้บัการแจง้ใหท้ราบ โดยไดร้บัการแจง้เก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล วิธีการเก็บรวบรวมบคุคลที่จะ

ไดร้บัขอ้มลู เหตผุล และระยะเวลาที่จดัเก็บ 

mailto:hr@bangkokdentalcenter.com
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2. สิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของบริษัทหรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้า 

ซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวที่ไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

3. สิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัตนจากบรษิัทโดยอตัโนมตัิและขอใหส่้งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงัผู้ควบคุม 

ขอ้มลูส่วนบคุคลอื่นดว้ยวิธีการอตัโนมตัิ 

4. สิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

5. สิทธิขอใหบ้ริษัทดาํเนินการลบหรือทาํลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลได ้

6. สิทธิขอใหบ้รษิัทระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลได ้

7. สิทธิแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง โดยขอใหบ้ริษัทดาํเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมใหข้อ้มลูส่วนบุคคลนั้น ถูกตอ้งเป็น 

ปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

8. สิทธิในการขอถอนความยินยอมซึ่งไดใ้หไ้วก้ับบริษัท ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน 

บคุคล 

ทัง้นีผู้ส้มคัรงานมีสิทธิที่จะยื่นคาํขอใชสิ้ทธิรอ้งเรียนต่อบรษิัท บางกรณีบรษิัทอาจปฏิเสธการใชสิ้ทธิตามเหตผุลที่จะ

ไดแ้จง้ใหท้ราบต่อไป ทัง้นีผู้ส้มคัรงานสามารถรอ้งเรียนไปยงัส านกัคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลหากไม่เห็นดว้ยกบั

เหตผุลที่บรษิัทชีแ้จงการรอ้งขอใด ๆ เพื่อการใชสิ้ทธิตามที่กลา่วขา้งตน้ ผูส้มคัรงานจะตอ้งกระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

บรษิัทจะใชค้วามพยายามอยา่งดีที่สดุที่จะด าเนินการหรือชีแ้จงภายใน 30 วนั หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

โดยบรษิัทจะปฏิบตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูส้มคัรงานในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

ในกรณีที่ขอใหบ้รษิัท ลบ ทาํลาย กาํจดัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ระงบัการใชช้ั่วคราว แปลงขอ้มลูส่วนบคุคลใน

รูปแบบขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัตนเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลได ้หรือถอนความยินยอม อาจท าใหเ้กิดขอ้จ ากดักบับรษิัทในการ

ด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งได ้ทัง้นี ้การใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้ บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการคดิค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และ

จ าเป็นต่อการเขา้ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่ผูส้มคัรงานรอ้งขอ  
 

การติดต่อบริษทั  

ผูส้มคัรงานสามารถติดต่อกับเจา้หนา้ที่หน่วยงานทรพัยากรบุคคลของบริษัท ในกรณีที่มีขอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะตาม

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูล  หรือขอใช้สิทธิของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลไดท้ี่

เจา้หนา้ที่หน่วยงานทรพัยากรบคุคล  

• บรษิัท…………………………………. จาํกดั  

เลขที่ ................................................................... กรุงเทพฯ 10400 
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ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครงาน 

 

โลโกห้น่วยงาน 

• เบอรโ์ทรศพัท ์: 0-2……………ต่อ 502,503  และ 09-……………….  (จนัทร ์– ศกุร ์: เวลา 09.00 น. – 17.00 น. 

ยกเวน้วนัหยดุราชการ) 

• อีเมล:์  ………………………………….. 

 

 ขา้พเจา้............................................................................................... เจา้ของขอ้มลู ในฐานะผูส้มคัรงาน ไดอ้า่น 

และรบัทราบขอ้มลูขา้งตน้แลว้และยินยอมใหบ้รษิัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของขา้พเจา้ 

ตามหนงัสือใหค้วามยินยอมการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใชแ้ละ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ฉบบันีจ้ึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็น

หลกัฐาน  

 

 

ลงชื่อ……………………..………………….…ผูส้มคัรงาน  

วนัท่ี............/............../.............. 

 

mailto:hr@bangkokdentalcenter.com

