
 
 

ประวตัสิว่นตวั / Personal Information 
ชือ่ นาย / นาง / นางสาว หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน 

Name Mr. / Mrs. / Miss 

วนั เดอืน ปี เกดิ
Day of Birth 

สญัชาต ิ
Nationality 

อาย/ุ ปี 
Age/Year 

สถานภาพสมรส  โสด  สมรส 
Marital Status  Single  Married 

จํานวนบตุร 
No. of children 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั
Home Address 

อเีมล ์
E-Mail Address

บคุคลอา้งองิ 
Reference person 

เบอรโ์ทรศพัท ์
Tel. 

ประวตักิารศกึษา / Education Background 
ระดบั 
Level 

ชือ่สถานทีศ่กึษา 
Institution 

คณะ / สาขาวชิา 
Faculty / Major G.P.A พ.ศ. ทีส่ําเร็จ 

Year 
ระยะเวลา 

Period 
มธัยม 
Secondary 

อาชวีะ / วชิาชพี
Vocational 

ปรญิญาตร ี
Graduate 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี
Postgraduate 

ประวตักิารทํางาน / Employment History 
ตําแหน่งงาน 

Position 
ชือ่สถานทีท่ํางาน 

Company 
วนัเขา้ทํางาน 

Start Date 
วนัออกทํางาน 
Resign Date 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความทีข่า้พเจา้เขยีนหรอืกรอกไวข้า้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ  ขา้พเจา้ยนิยอมโดยสมัครใจใหบ้รษัิทจัดเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล และขอ้มลูของบุคคลอา้งองิของขา้พเจา้ ทัง้นี้
ขา้พเจา้รับรองว่าขา้พเจา้ไดร้ับความยนิยอมจากบุคคลอา้งองิในการใหข้อ้มูลขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้และจะเป็นผูร้ับผดิชอบในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับการใหข้อ้มูลของบุคคลอา้งองิทุกท่าน หากบรษัิท
ตรวจสอบภายหลังพบวา่ขอ้ความใดทีข่า้พเจา้ใหไ้วข้า้งตน้เป็นเท็จ ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษัิทบอกเลกิการจา้งงานของขา้พเจา้ไดท้ันทโีดยไมต่อ้งจา่ยค่าชดเชยและคา่บอกกลา่วล่วงหนา้ใดๆทัง้ส ิน้ให ้
และหากขา้พเจา้ไดร้ับการพจิารณาใหทํ้างาน  ขา้พเจา้ตกลงทําขอ้ตกลงการวา่จา้งตามกฎระเบยีบ ขอ้บังคับและหลักเกณฑก์ารปฏบิัตงิานทกุประการ 

I hereby certify that all the given statements in the application form are true and correct. I consent to the company to gather my personal data and the reference person’s information. I certify that I have 
received the consent from the reference persons to give the above information and agree to be responsible in any case related to every reference person’s given information. If any of the given statements 
are found to be untrue, the company has the right to immediately terminate my employment without the duty to pay any compensation or severance pay. In addition in case of being employed by the 
Company, I agree to comply with the Company’s order, restriction, regulation or working regulation in all respects. 

  (Applicant’s Signature)    ลงชือ่  ผูส้มัคร 

 (  ) 

  HRM-FM-035 (Rev.04) 

วนัทีส่มคัร 
Date 

ตําแหน่งทีส่มคัร 
Position applied for 

อตัราเงนิเดอืน 
Expected Salary 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื 
Mobile Phone 

บรษิทั วนิเพอรฟ์อรม์านซ ์จํากดั

แบบสมคัรงาน 
Application for Employment 



 Page 1 of 4    HRM-FM-044(Rev.06) 

หนังสือใหค้วามยนิยอม 

การเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

สาํหรับผู้สมัครงาน 
 

 

บรษัิท วินเพอรฟ์อรม์านซ ์จาํกดั (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บรษัิท”) ใหค้วามสาํคญัและมุง่มั่นในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผูส้มคัรงาน”) ท่ีไดต้ิดต่อเขา้มาสมคัรงานกบับริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงไดก้าํหนดมาตรการท่ีเหมาะสม

สาํหรบัการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลโดยเฉพาะการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงาน 

รวมถึงแนวทางในการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี ้เพ่ือให้

ผูส้มคัรงานไดร้บัทราบ และเขา้ใจถึงการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงาน ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อมูลสว่นบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงาน และไดเ้ก็บรวบรวมและประมวลผลตามหนงัสือใหค้วามยินยอมการเก็บรวบรวม ใช ้

และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้โดยบริษัทไดจ้ดัเก็บรวบรวม และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเท่าท่ีจาํเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการ

เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท ทัง้นี ้ไดจ้าํแนกประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี ้
 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

รายละเอียด 

ขอ้มลูสว่นบคุคลพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คาํนาํหนา้ ช่ือ นามสกุล รูปถ่าย ลายมือช่ือ เลขท่ีประจาํตวัประชาชน ท่ีอยู่ปัจจุบัน อีเมล 

หมายเลขโทรศพัท ์วนัเดือนปีเกิด อาย ุสถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ประวตัิการศกึษา 

ประวตัิการทาํงาน ขอ้มลูเครดิต 

ขอ้มลูดา้นเทคนิค 

สาํหรบัผูส้มคัรงานผา่นเว็บไซต์

บรษัิท (www.winperform.com) 

ไดแ้ก่ ขอ้มลูการเขา้ใชง้านเว็บไซตแ์ละระบบต่างๆ ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร ์(Log) ขอ้มลูการ

ติดต่อและสื่อสารระหวา่งเจา้ของขอ้มลูและผูใ้ชง้านรายอ่ืน ขอ้มลูจากการบนัทึกการใชง้าน เช่น ตวั

ระบอุปุกรณ ์หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร ์รหสัประจาํตวัอปุกรณ ์ประเภทอปุกรณ ์ขอ้มลูเครอืขา่ย

มือถือ ขอ้มลูการเช่ือมต่อ ขอ้มลูตาํแหน่งท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร ์ประเภทเบราวเ์ซอร ์(Browser) ขอ้มลู

บนัทึกการเขา้ออกระบบต่างๆ หรือเว็บไซตท่ี์มีการเขา้ถึงก่อนและหลงั (Referring Website) ขอ้มลู

บนัทึกประวตัิการใชร้ะบบขอ้มลูบนัทึกเวลาเขา้ออกสาํนกังาน ขอ้มูลบนัทึกการเขา้สู่ระบบ (Login 

Log) ขอ้มูลรายการการทาํธุรกรรม (Transaction Log) ขอ้มูลพฤติกรรมการใช้งาน สถิติการเขา้

ระบบ เวลาท่ีเยี่ยมชมระบบ (Access Time) ท่ีไดเ้ก็บรวบรวมผ่านคุกกี ้(Cookies) หรือเทคโนโลยี

อ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนั 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. บริษัทไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงานโดยตรง โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล จากกระบวนการสรรหาและรบัสมคัรงาน 

ทัง้นี ้ในบางกรณีบริษัทอาจจะไดร้บัขอ้มลูจากบคุคลท่ีสามในกรณีอ่ืนดว้ย ไดแ้ก่ การยืนยนัขอ้มลูผูส้มคัรกบัสถานท่ีทาํงานเดิม 

หรอื การตรวจสอบวฒุิการศกึษา จากสถานศกึษาท่ีไดใ้หข้อ้มลูไวก้บับรษัิท 

2. บริษัทไดร้บัขอ้มูลส่วนบคุคลของบุคคลอ่ืนท่ีผูส้มคัรงานไดใ้หไ้วก้ับบริษัท ไดแ้ก่ บุคคลอา้งอิง หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับเอกสาร

หลกัฐานท่ีใชเ้พ่ือการสมคัรงาน ซึง่บรษัิทใชข้อ้มลูเหลา่นัน้เพ่ือการติดตอ่ กรณีท่ีเก่ียวกบัการสมคัรงานเทา่นัน้ 

3. บริษัทอาจรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากองคก์รอ่ืนซึ่งบริษัทเป็นคู่สญัญาโดยตรง เพ่ือกระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 

ไดแ้ก่ กรณีท่ีผูส้มคัรงานมีการสมคัรงานผา่นตวัแทนรบัจา้งจดัหางาน หรอืเว็บไซตห์างาน เป็นตน้ 

4. บริษัทอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของผู้สมัครงาน โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี ้หมายเลขไอพี                 

(IP Address) หรอื เวลาการเขา้ใชง้าน Cookie ID เป็นตน้ 
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วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูล 

        บรษัิทจะดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงาน โดยจะกระทาํโดยมีวตัถปุระสงค ์ขอบเขต และใชว้ิธีการท่ีชอบ

ดว้ยกฎหมาย โปรง่ใส และเป็นธรรม ตามความจาํเป็นเพ่ือประเมินความเหมาะสมของผูส้มคัรงานตอ่ตาํแหน่งงาน และเพ่ือตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูท่ีไดใ้หไ้วก้บับรษัิท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงคใ์นการดาํเนินการ รายละเอียด 

1. เพ่ือกระบวนการสรรหาบคุลากร 1) บรษัิทใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงานเพ่ือประเมินวา่ผูส้มคัรงานนัน้ เหมาะสมกบับทบาท

หนา้ท่ีในตาํแหนง่งานท่ีบรษัิทตอ้งการสรรหาอยูห่รอืไม ่และเพ่ือจดัการเรือ่งของการสมัภาษณง์าน 

หรอืการประเมินตา่งๆ เมื่อไดท้าํการสมคัรงานกบับรษัิทโดยตรง หรอื ผา่นทางตวัแทนรบัจา้งจดัหา

งาน หรอืบคุคลท่ีสาม ซึง่จะรวมถึงการติดตอ่ผูส้มคัรงาน เพ่ือตระเตรยีม ดาํเนินการ ประเมิน และ

ใหข้อ้มลูตอบกลบั (Feedback) เก่ียวกบัการประเมินผลและสมัภาษณ ์รวมถึงในกรณีท่ีบรษัิท

เสนอการจา้งงานแก่ผูส้มคัรงาน 

2) เพ่ือประเมินวา่ผูส้มคัรงานมคีวามเหมาะสมท่ีจะทาํงานในตาํแหนง่งานท่ีไดส้มคัรมาหรอืไม ่บรษัิท

อาจขอใหผู้ส้มคัรงานตอบคาํถาม เก่ียวกบั รายละเอียดบคุลกิภาพโดยขอ้มลูนัน้อาจจะไดม้าทัง้

จากผูส้มคัรงานเองหรอืจากบรษัิท 

3) ผูจ้ดัการในหนว่ยงานท่ีเปิดรบัสมคัรงาน หรอืหนว่ยงานทรพัยากรบคุคล หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ของบรษัิท นัน้ อาจมีการคดัสรรใบสมคัรเพ่ือการสมัภาษณ ์โดยจะยดึจากรายละเอียดท่ีผูส้มคัร

งานไดใ้หข้อ้มลูการสมคัรงานไว ้

2. เพ่ือตรวจสอบประวตัิการทาํงาน 

/ ประวตักิารศกึษา 

1) เพ่ือตรวจสอบในกรณีท่ีผูส้มคัรงานเคยมีประวตัิการทาํงานกบับรษัิท และเหตผุลท่ีไดล้าออกไป 

รวมถงึตรวจสอบวา่เคยสมคัรงานกบับรษัิทมาก่อนหรอืไม ่และตรวจสอบวา่ผูส้มคัรงานมีความ

สนใจในตาํแหนง่งานอ่ืนในบรษัิทหรอืไม ่

2) เพ่ือตรวจสอบวฒุิการศกึษา จากสถานศกึษาท่ีผูส้มคัรงานไดใ้หไ้วก้บับรษัิท 

3) เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบก่อนการจา้งงาน เพ่ือประเมินความสามารถในการทาํงานของผูส้มคัร

งาน โดยเป็นไปตามท่ีกฎหมายอนญุาตใหท้าํได ้ไดแ้ก่ คณุสมบตัดิา้นวชิาชีพ ขอ้มลูเครดิตบโูร 

และการตรวจเช็คจากบคุคลอา้งอิงท่ีผูส้มคัรงานไดใ้หข้อ้มลูไวก้บับรษัิท 

3. เพ่ือการพิจารณาตาํแหนง่งาน

อ่ืนท่ีเหมาะสมในอนาคต 

1) หากผูส้มคัรงานไมผ่่านการพิจารณาในตาํแหน่งงานท่ีไดส้มคัรไว ้บริษัทจะเก็บรายละเอียดของ

ผูส้มคัรงานในฐานขอ้มูลของบริษัทเป็นเวลา 3 เดือน เพ่ือท่ีบริษัทจะสามารถติดต่อในกรณีท่ีมี

ตาํแหนง่งานใด ๆ ในอนาคตท่ีอาจเหมาะสม 

2) ในกรณีท่ีผูส้มคัรงานตอ้งการใหล้บขอ้มลู ผูส้มคัรงานสามารถติดตอ่มายงัหนว่ยงานทรพัยากร

บคุคลของบรษัิท ท่ีอีเมล hr@winperform.com 
 

ข้อจาํกัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือเปิดเผย 

1. บริษัทจะใช ้หรือเปิดเผย และแสดงขอ้มูลของผูส้มคัรงานเท่าท่ีจาํเป็น ตามวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล

เท่านัน้ โดยบริษัทจะกาํกับดูแลพนักงาน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งของบริษัทมิใหใ้ช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลของผูส้มัครงานให้แก่

บคุคลภายนอก หรอืบคุคลท่ีสามอยา่งเครง่ครดั 

2. บริษัทจะไม่เปิดเผยขอ้มลู หรือแสดงขอ้มลู หรือทาํใหป้รากฏในสว่นอ่ืนใดของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

เทา่ท่ีไดร้บัความยินยอมจากผูส้มคัรงาน ทัง้นี ้บรษัิทจะรกัษาขอ้มลูของผูส้มคัรงานไวเ้ป็นความลบั เวน้แตท่ี่กฎหมายกาํหนด 

3. บรษัิทไมม่ีนโยบายในการจาํหนา่ย แลกเปลีย่น ถ่ายโอน หรอืคดัลอกขอ้มลูของผูส้มคัรงานใหแ้ก่บคุคลภายนอก และบคุคลท่ีสาม

ท่ีไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้ง ตามแนวทางปฏิบตัิในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงานไมว่า่ดว้ยเหตปุระการใด 

4. บริษัทมีการจาํกดัสิทธิในการเขา้ถึง ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงานใหห้น่วยงานและบคุคลภายในบริษัท ไดแ้ก่ 

เจา้หนา้ท่ีในหนว่ยงานทรพัยากรบคุคล เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งเทา่นัน้ 



 Page 3 of 4    HRM-FM-044(Rev.06) 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

สทิธิของผูส้มคัรงาน ซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 มีดงันี ้ 

1. สิทธิไดร้บัการแจง้ใหท้ราบ โดยไดร้บัการแจง้เก่ียวกบัวตัถปุระสงคแ์ละรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบคุคล วิธีการเก็บรวบรวม บคุคลท่ีจะไดร้บัขอ้มลู เหตผุลและระยะเวลาท่ีจดัเก็บ ช่องทางการติดตอ่บรษัิท  

2. สิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของบริษัท หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูสว่น

บคุคลดงักลา่วท่ีไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม  

3. สิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัตนจากบริษัทโดยอตัโนมตัิและขอใหส้ง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มูลส่วน

บคุคลอ่ืนดว้ยวิธีการอตัโนมตัิ  

4. สทิธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

5. สทิธิขอใหบ้รษัิทดาํเนินการลบหรอืทาํลาย หรอืทาํใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูท่ีไมส่ามารถระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคลได ้ 

6. สทิธิขอใหบ้รษัิทระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลได ้ 

7. สทิธิแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง โดยขอใหบ้รษัิทดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์

และไมก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  

8. สิทธิในการขอถอนความยินยอมซึ่งเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล 

9. สทิธิในการตรวจสอบและยื่นขอ้รอ้งเรยีน หรอืตรวจสอบกรณีขอ้มลูรั่วไหล หรอืมีการใช ้หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทอาจปฏิเสธการใชส้ิทธิตามเหตผุลท่ีจะไดแ้จง้ใหท้ราบตอ่ไป ทัง้นี ้ผูส้มคัรงานสามารถรอ้งเรียนไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หากไมเ่ห็นดว้ยกบัเหตผุลท่ีบรษัิทชีแ้จง  

 

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิในการขอถอนความยินยอม ผู้สมัครงานสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ใช้แบบคําขอถอน

ความยินยอม สําหรับสิทธิอื่นๆ ให้ใช้แบบคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้สมัครงานสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มดังกล่าวได้จาก www.winperform.com หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มและใช้สิทธิได้ที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือ 

ตามช่องทางติดต่อบริษัท 
 

การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดําเนินการหรือชีแ้จง

ภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

ของผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทีผู้่สมัครงานขอถอนความยินยอมหรือให้บริษัท ลบ ทําลาย กําจัดการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ช่ัวคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ก่อน 3 เดือน อาจทําให้เกิดข้อจํากัดในกรณีทีบ่ริษัทมีตําแหน่งงานใด ๆ ในอนาคตทีอ่าจเหมาะสม หรือเพือ่

ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทัง้นี ้การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและ

จําเป็นต่อการเข้าดําเนินการเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคลตามทีผู้่สมัครงานร้องขอ 
 

  

http://www.winperform.com/
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การติดต่อบริษัท 

ผูส้มคัรงานสามารถติดต่อกับหน่วยงานทรพัยากรบุคคลหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยั 

ขอ้เสนอแนะตามความยินยอมในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลู หรอืขอใชส้ทิธิถอนความยินยอม หรอืสทิธิอ่ืนๆของ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไดท่ี้  

บรษัิท วินเพอรฟ์อรม์านซ ์จาํกดั (ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล) 

• ท่ีอยู:่ 1768 อาคารไทยซมัมิท ชัน้ 6 ถ.เพชรบรุตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310

• เว็บไซต ์: www.winperform.com

คณุอินทิรา เจ่ียศิรเิจรญิวงษ์ หนว่ยงานทรพัยากรบคุคล (ตวัแทน หรอืผูแ้ทนผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล) 

• บรษัิท วินเพอรฟ์อรม์านซ ์จาํกดั

• หมายเลขติดตอ่ : 0-2123-6897  (จนัทร ์– ศกุร ์: เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการ)

• อีเมล : hr@winperform.com

คณุรพีพร โรจนส์พุจน ์เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

• บรษัิท วินเพอรฟ์อรม์านซ ์จาํกดั

• หมายเลขติดตอ่ : 0-2123-6676  (จนัทร ์– ศกุร ์: เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการ)

• อีเมล : dpo@winperform.com

ขา้พเจา้.........................................................................เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ในฐานะผูส้มคัรงาน ไดอ้า่น และรบัทราบขอ้มลู

ขา้งตน้แลว้ และยินยอมใหบ้รษัิทเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้ ตามหนงัสอืใหค้วามยินยอมการเก็บรวบรวม 

ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ฉบบันี ้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  

ลงช่ือ………………………………………..……………………ผูส้มคัรงาน 

    (      ) 

    วันที� ............/.............../............. 

mailto:hr@winperform.com
mailto:dpo@winperform.com
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