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หนังสือให้ความยินยอม การเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับผู้สมัครงาน
บริษัท …………………………………………… จํากัด (ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสาคัญ และมุ่งมั่นในการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูล (ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ผูส้ มัครงาน”) ที่ได้ติดต่อเข้ามาสมัครงานกับบริษัท ดังนั้น
บริษัทจึงได้กาํ หนดมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการเก็บรวบรวม
ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงาน รวมถึงแนวทางในการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ เพื่อให้ผูส้ มัครงานได้รบั ทราบ และเข้าใจถึงการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงาน ดังต่อไปนี ้
ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั เก็บรวบรวม
บริษัทได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงาน และได้เก็บรวบรวมและประมวลผลตามหนังสือให้ความยินยอมการเก็บ
รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ โดยบริษัทได้จัดเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล เท่าที่จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งนี ้
ได้จาํ แนก ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลพืน้ ฐาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหว
ข้อมูลบุคคลที่สาม/บุคคลอ้างอิง

รายละเอียด
ได้แก่ คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่ประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบนั อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปี เกิด อายุ สถานภาพการสมรส
สถานภาพ ทางทหาร ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทํางาน
***ขอตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในวันทีส่ มัครงานโดยไม่จดั เก็บ
ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ได้แก่ คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉกุ เฉิน
โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์
และข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จาํ เป็ น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง บริษัทได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานโดยตรง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล จากกระบวนการสรรหาและรับสมัครงานหรือหนังสือให้ความยินยอม ทั้งนี ้ ในบางกรณีบริษัทอาจจะได้รบั
ข้อมูลจากบุคคลที่สามในกรณีอื่นด้วย
2. ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยตรง ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผสู้ มัครงานได้ให้ไว้กบั บริษัท ซึ่งอาจจะ
ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น ได้แก่ บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน ซึ่งบริษัทใช้ขอ้ มูลเหล่านัน้ เพื่อการติดต่อใน
กรณีท่เี กี่ยวกับการสมัครงานเท่านัน้
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3. บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากองค์กรอื่น บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลจากองค์กรอื่น เพื่อกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกพนักงาน ได้แก่ กรณีท่ีผูส้ มัครงานมีการสมัครงานผ่านตัวแทนรับจ้างจัดหางาน หรือเว็บไซต์หางาน
เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ และฐานในการดําเนินการประมวลผลข้อมูล
บริษั ท จะดํา เนิ น การประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของผู้สมัค รงาน โดยจะกระทํา โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ขอบเขต
และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย โปร่งใสและเป็ นธรรม ภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อการปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาการจ้างงานของบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอก่อนที่จะเข้ามาเป็ น
พนักงานของบริษัทตามกระบวนการสมัครงาน
2. เพื่ อ ความจํ า เป็ นในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และเพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายของบริ ษั ท
ซึ่งจะไม่ละเมิดสิทธิพนื ้ ฐานหรือสิทธิทางเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็ นฐานข้อมูลของบริษัทหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจํานวนผูท้ ราบข่าวการรับสมัครในแต่ละช่อง
ทางบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานตามความจําเป็ น เพื่อประเมินความเหมาะสมของผูส้ มัคร
งานต่อตําแหน่งงานและเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กบั บริษัท
วัตถุประสงค์ในการดําเนินการ
รายละเอียด
1. เพื่อกระบวนการสรรหาบุคลากร 1) บริษัทใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานเพื่อประเมินว่าผูส้ มัครงานนัน้ เหมาะสม
กับ บทบาทหน้า ที่ ใ นตํา แหน่ ง งานที่ บ ริษัท ต้อ งการสรรหาอยู่ห รื อ ไม่ และเพื่ อ
จัดการเรื่องของการสัมภาษณ์งาน หรือการประเมินต่างๆ เมื่อได้ทาการสมัครงาน
กับบริษัทโดยตรง หรือ ผ่านทางตัวแทนรับจ้างจัดหางานหรือบุคคลที่สาม ซึ่งจะ
รวมถึงการติดต่อผูส้ มัครงาน เพื่อตระเตรียม ดําเนินการ ประเมิน และให้ขอ้ มูล
ตอบกลับ (Feedback) เกี่ ย วกั บ การ ประเมิ น ผลและสัม ภาษณ์ รวมถึ ง ใน
กรณีท่บี ริษัทเสนอการจ้างงานแก่ผสู้ มัครงาน
2) เพื่อประเมินว่าผูส้ มัครงานมีความเหมาะสมที่จะทํางานในตําแหน่งงานที่ได้สมัคร
มาหรือไม่ บริษัทอาจขอให้ผสู้ มัครงานตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดบุคลิกภาพ
โดยข้อมูลนัน้ อาจจะได้มาทัง้ จากผูส้ มัครงานเองหรือจากบริษัท
3) ผูจ้ ัดการในหน่วยงานที่เปิ ดรับสมัครงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทนัน้
อาจมีการคัดสรรใบสมัครเพื่อการสัมภาษณ์โดยจะยึดจากรายละเอียดที่ผสู้ มัคร
งานได้ให้ขอ้ มูลการสมัครงานไว้
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วัตถุประสงค์ในการดําเนินการ
รายละเอียด
2. เพื่อตรวจสอบประวัติการทํางาน 1) เพื่อตรวจสอบในกรณีท่ีผสู้ มัครงานเคยมีประวัติการทํางานกับบริษัทและเหตุผลที่
ก่อนการจ้างงาน
ได้ลาออกไป รวมถึ งตรวจสอบว่าเคยสมัครงานกับบริษัทมาก่อ นหรื อไม่ และ
ตรวจสอบว่า ผูส้ มัครงานมีความสนใจในตําแหน่งงานอื่นในบริษัทหรือไม่
2) เพื่ อ ดํา เนิน การตรวจสอบก่อ นการจ้างงาน เพื่ อ ประเมิน ความสามารถในการ
ท างานของผู้ส มั ค รงาน โดยเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายอนุ ญ าตให้ท ํา ได้ ได้แ ก่
คุณสมบัติดา้ นวิชาชีพ ข้อมูลเครดิตบูโร ประวัติอาชญากรรม และการตรวจเช็ค
จากบุคคลอ้างอิงที่ผสู้ มัครงานได้ให้ขอ้ มูลไว้กบั บริษัท
3. เพื่อการพิจารณาตําแหน่งงาน 1) หากผูส้ มัครงานไม่ประสบความสําเร็จในการประเมินสําหรับตําแหน่งงานที่ได้สมั
อื่นที่เหมาะสมในอนาคต
ครไว้ บริษัทจะเก็บรายละเอียดของผูส้ มัครงานในฐานข้อมูลของบริษัทเป็ นเวลา 3
เดือน เพื่อที่บริษัทจะสามารถติดต่อในกรณี ท่ีมีตาํ แหน่งงานใด ๆ ในอนาคตที่
อาจจะเหมาะสม
2) ในกรณี ท่ี ผู้ส มัค รงานต้อ งการให้ล บข้อ มูล ผู้ส มัค รงานสามารถติ ด ต่ อ มายัง
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท ที่ Email : ……………………………….
ข้อจํากัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิ ดเผย
1. บริษัทจะใช้หรือเปิ ดเผยและแสดงข้อมูลของผูส้ มัครงานเท่าที่จาํ เป็ นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลเท่านัน้ โดยบริษัทจะกากับดูแลพนักงานหรือผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทมิให้ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผูส้ มัครงานให้แก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลหรือแสดงข้อมูลหรือทําให้ปรากฏในส่วนอื่นใดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เท่าที่ได้รบั ความยินยอมจากผูส้ มัครงาน ทั้งนีบ้ ริษัทจะรักษาข้อมูลของผูส้ มัครงานไว้เป็ นความลับ
เว้นแต่ท่กี ฎหมายกําหนด
3. บริษัทไม่มีนโยบายในการจําหน่าย แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน หรือคัดลอกข้อมูลของผูส้ มัครงานให้แก่บุคคลภายนอก
และบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามแนวทางปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานไม่ว่าด้วย
เหตุประการใด
4. บริษัทมีการจํากัดสิทธิในการเข้าถึง ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครงานให้หน่วยงานและบุคคลภายใน
บริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านัน้
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
สิทธิของผูส้ มัครงาน ซึ่งเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดงั นี ้
1. สิทธิได้รบั การแจ้งให้ทราบ โดยได้รบั การแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวมบุคคลที่จะ
ได้รบั ข้อมูล เหตุผล และระยะเวลาที่จดั เก็บ
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2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทหรือขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มา
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
3. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริษัทโดยอัตโนมัติและขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ
4. สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิขอให้บริษัทดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็ น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
6. สิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้
7. สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยขอให้บริษัทดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้องเป็ น
ปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8. สิทธิ ในการขอถอนความยินยอมซึ่งได้ให้ไว้กับบริษัท ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล
ทัง้ นีผ้ สู้ มัครงานมีสิทธิท่จี ะยื่นคําขอใช้สิทธิรอ้ งเรียนต่อบริษัท บางกรณีบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะ
ได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทัง้ นีผ้ สู้ มัครงานสามารถร้องเรียนไปยังสานักคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหากไม่เห็นด้วยกับ
เหตุผลที่บริษัทชีแ้ จงการร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น ผูส้ มัครงานจะต้องกระทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีท่สี ดุ ที่จะดาเนินการหรือชีแ้ จงภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
โดยบริษัทจะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผูส้ มัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีท่ขี อให้บริษัท ลบ ทําลาย กําจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ช่วั คราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลใน
รูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทาให้เกิดข้อจากัดกับบริษัทในการ
ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิดงั กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
จาเป็ นต่อการเข้าดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ผสู้ มัครงานร้องขอ
การติดต่อบริษทั
ผูส้ มัครงานสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท ในกรณีท่ีมีขอ้ สงสัย ข้อเสนอแนะตาม
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูล หรือขอใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ท่ี
เจ้าหน้าที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
• บริษัท…………………………………. จํากัด
เลขที่ ................................................................... กรุงเทพฯ 10400

โลโก้หน่วยงาน
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ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครงาน

• เบอร์โทรศัพท์ : 0-2……………ต่อ 502,503 และ 09-………………. (จันทร์ – ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ)
• อีเมล์: …………………………………..
ข้าพเจ้า............................................................................................... เจ้าของข้อมูล ในฐานะผูส้ มัครงาน ได้อา่ น
และรับทราบข้อมูลข้างต้นแล้วและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
ตามหนังสือให้ความยินยอมการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนีจ้ ึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ น
หลักฐาน

ลงชื่อ……………………..………………….…ผูส้ มัครงาน
วันที่............/............../..............

