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หนังสือใหค้วามยนิยอม 
การเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

ส าหรับผู้สมัครงาน 
 

 

บรษัิท วินเพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “บรษัิท”) ใหค้วามส าคญัและมุง่มั่นในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ผูส้มคัรงาน”) ที่ไดต้ิดต่อเขา้มาสมคัรงานกบับริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงไดก้ าหนดมาตรการที่เหมาะสม
ส าหรบัการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลโดยเฉพาะการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงาน 
รวมถึงแนวทางในการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้นี ้เพื่อให้
ผูส้มคัรงานไดร้บัทราบ และเขา้ใจถึงการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงาน ดงัตอ่ไปนี ้

 

ข้อมูลสว่นบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 
บริษัทไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงาน และไดเ้ก็บรวบรวมและประมวลผลตามหนงัสือใหค้วามยินยอมการเก็บรวบรวม ใช ้

และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้โดยบริษัทไดจ้ดัเก็บรวบรวม และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการ
เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท ทัง้นี ้ไดจ้ าแนกประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี ้
 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

รายละเอียด 

ขอ้มลูสว่นบคุคลพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค าน าหนา้ ช่ือ นามสกุล รูปถ่าย ลายมือช่ือ เลขที่ประจ าตัวประชาชน ท่ีอยู่ปัจจุบัน อีเมล 
หมายเลขโทรศพัท ์วนัเดือนปีเกิด อาย ุสถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร ประวตัิการศกึษา 
ประวตัิการท างาน ขอ้มลูเครดิต 

ขอ้มลูดา้นเทคนิค 
ส าหรบัผูส้มคัรงานผา่นเว็บไซต์
บรษัิท (www.winperform.com) 

ไดแ้ก่ ขอ้มลูการเขา้ใชง้านเว็บไซตแ์ละระบบต่างๆ ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร ์(Log) ขอ้มลูการ
ติดต่อและสื่อสารระหวา่งเจา้ของขอ้มลูและผูใ้ชง้านรายอื่น ขอ้มลูจากการบนัทึกการใชง้าน เช่น ตวั
ระบอุปุกรณ ์หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร ์รหสัประจ าตวัอปุกรณ ์ประเภทอปุกรณ ์ขอ้มลูเครอืขา่ย
มือถือ ขอ้มลูการเช่ือมต่อ ขอ้มลูต าแหน่งที่ตัง้ทางภมูิศาสตร ์ประเภทเบราวเ์ซอร ์(Browser) ขอ้มลู
บนัทึกการเขา้ออกระบบต่างๆ หรือเว็บไซตท์ี่มีการเขา้ถึงก่อนและหลงั (Referring Website) ขอ้มลู
บนัทึกประวตัิการใชร้ะบบขอ้มลูบนัทึกเวลาเขา้ออกส านกังาน ขอ้มูลบนัทึกการเขา้สู่ระบบ (Login 
Log) ขอ้มูลรายการการท าธุรกรรม (Transaction Log) ขอ้มูลพฤติกรรมการใช้งาน สถิติการเขา้
ระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ที่ไดเ้ก็บรวบรวมผ่านคุกกี ้(Cookies) หรือเทคโนโลยี
อื่นๆ ที่คลา้ยกนั 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. บริษัทไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงานโดยตรง โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล จากกระบวนการสรรหาและรบัสมคัรงาน 

ทัง้นี ้ในบางกรณีบริษัทอาจจะไดร้บัขอ้มลูจากบคุคลที่สามในกรณีอื่นดว้ย ไดแ้ก่ การยืนยนัขอ้มูลผูส้มคัรกบัสถานที่ท  างานเดิม 
หรอื การตรวจสอบวฒุิการศกึษา จากสถานศกึษาที่ไดใ้หข้อ้มลูไวก้บับรษัิท 

2. บริษัทไดร้บัขอ้มูลส่วนบคุคลของบุคคลอื่นที่ผูส้มคัรงานไดใ้หไ้วก้ับบริษัท ไดแ้ก่ บุคคลอา้งอิง หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับเอกสาร
หลกัฐานท่ีใชเ้พื่อการสมคัรงาน ซึง่บรษัิทใชข้อ้มลูเหลา่นัน้เพื่อการติดตอ่ กรณีที่เก่ียวกบัการสมคัรงานเทา่นัน้ 

3. บริษัทอาจรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากองคก์รอื่นซึ่งบริษัทเป็นคู่สญัญาโดยตรง เพื่อกระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 
ไดแ้ก่ กรณีที่ผูส้มคัรงานมีการสมคัรงานผา่นตวัแทนรบัจา้งจดัหางาน หรอืเว็บไซตห์างาน เป็นตน้ 

4. บริษัทอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของผู้สมัครงาน โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี  ้หมายเลขไอพี                 
(IP Address) หรอื เวลาการเขา้ใชง้าน Cookie ID เป็นตน้ 
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วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูล 
        บรษัิทจะด าเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงาน โดยจะกระท าโดยมีวตัถปุระสงค ์ขอบเขต และใชว้ิธีการท่ีชอบ

ดว้ยกฎหมาย โปรง่ใส และเป็นธรรม ตามความจ าเป็นเพื่อประเมินความเหมาะสมของผูส้มคัรงานตอ่ต าแหน่งงาน และเพื่อตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูที่ไดใ้หไ้วก้บับรษัิท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
วัตถุประสงคใ์นการด าเนินการ รายละเอียด 

1. เพื่อกระบวนการสรรหาบคุลากร 1) บรษัิทใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงานเพื่อประเมินวา่ผูส้มคัรงานนัน้ เหมาะสมกบับทบาท
หนา้ที่ในต าแหนง่งานท่ีบรษัิทตอ้งการสรรหาอยูห่รอืไม ่และเพื่อจดัการเรือ่งของการสมัภาษณง์าน 
หรอืการประเมินตา่งๆ เมื่อไดท้ าการสมคัรงานกบับรษัิทโดยตรง หรอื ผา่นทางตวัแทนรบัจา้งจดัหา
งาน หรอืบคุคลที่สาม ซึง่จะรวมถึงการติดตอ่ผูส้มคัรงาน เพื่อตระเตรยีม ด าเนินการ ประเมิน และ
ใหข้อ้มลูตอบกลบั (Feedback) เก่ียวกบัการประเมินผลและสมัภาษณ ์รวมถึงในกรณีที่บรษัิท
เสนอการจา้งงานแก่ผูส้มคัรงาน 

2) เพื่อประเมินวา่ผูส้มคัรงานมคีวามเหมาะสมที่จะท างานในต าแหนง่งานท่ีไดส้มคัรมาหรอืไม ่บรษัิท
อาจขอใหผู้ส้มคัรงานตอบค าถาม เก่ียวกบั รายละเอียดบคุลกิภาพโดยขอ้มลูนัน้อาจจะไดม้าทัง้
จากผูส้มคัรงานเองหรอืจากบรษัิท 

3) ผูจ้ดัการในหนว่ยงานท่ีเปิดรบัสมคัรงาน หรอืหนว่ยงานทรพัยากรบคุคล หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ของบรษัิท นัน้ อาจมีการคดัสรรใบสมคัรเพื่อการสมัภาษณ ์โดยจะยดึจากรายละเอยีดที่ผูส้มคัร
งานไดใ้หข้อ้มลูการสมคัรงานไว ้

2. เพื่อตรวจสอบประวตัิการท างาน 
/ ประวตักิารศกึษา 

1) เพื่อตรวจสอบในกรณีที่ผูส้มคัรงานเคยมีประวตัิการท างานกบับรษัิท และเหตผุลที่ไดล้าออกไป 
รวมถงึตรวจสอบวา่เคยสมคัรงานกบับรษัิทมาก่อนหรอืไม ่และตรวจสอบวา่ผูส้มคัรงานมีความ
สนใจในต าแหนง่งานอื่นในบรษัิทหรอืไม่ 

2) เพื่อตรวจสอบวฒุิการศกึษา จากสถานศกึษาที่ผูส้มคัรงานไดใ้หไ้วก้บับรษัิท 
3) เพื่อด าเนินการตรวจสอบก่อนการจา้งงาน เพื่อประเมินความสามารถในการท างานของผูส้มคัร
งาน โดยเป็นไปตามทีก่ฎหมายอนญุาตใหท้ าได ้ไดแ้ก่ คณุสมบตัดิา้นวชิาชีพ ขอ้มลูเครดิตบโูร 
และการตรวจเช็คจากบคุคลอา้งอิงที่ผูส้มคัรงานไดใ้หข้อ้มลูไวก้บับรษัิท 

3. เพื่อการพจิารณาต าแหนง่งาน
อื่นท่ีเหมาะสมในอนาคต 

1) หากผูส้มคัรงานไม่ผ่านการพิจารณาในต าแหน่งงานที่ไดส้มคัรไว ้บริษัทจะเก็บรายละเอียดของ
ผูส้มคัรงานในฐานขอ้มูลของบริษัทเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อที่บริษัทจะสามารถติดต่อในกรณีที่มี
ต  าแหนง่งานใด ๆ ในอนาคตที่อาจเหมาะสม 

2) ในกรณีที่ผูส้มคัรงานตอ้งการใหล้บขอ้มลู ผูส้มคัรงานสามารถติดตอ่มายงัหนว่ยงานทรพัยากร
บคุคลของบรษัิท ที่อเีมล hr@winperform.com 

 

ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลปปใช้ หรือเปิดเผย 
1. บริษัทจะใช ้หรือเปิดเผย และแสดงขอ้มูลของผูส้มคัรงานเท่าที่จ  าเป็น ตามวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล

เท่านัน้ โดยบริษัทจะก ากับดูแลพนักงาน หรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งของบริษัทมิใหใ้ช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลของผูส้มัครงานให้แก่
บคุคลภายนอก หรอืบคุคลที่สามอยา่งเครง่ครดั 

2. บริษัทจะไม่เปิดเผยขอ้มลู หรือแสดงขอ้มลู หรือท าใหป้รากฏในสว่นอื่นใดของขอ้มูลส่วนบุคคล ที่ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
เทา่ที่ไดร้บัความยินยอมจากผูส้มคัรงาน ทัง้นี ้บรษัิทจะรกัษาขอ้มลูของผูส้มคัรงานไวเ้ป็นความลบั เวน้แตท่ี่กฎหมายก าหนด 

3. บรษัิทไมม่ีนโยบายในการจ าหนา่ย แลกเปลีย่น ถ่ายโอน หรอืคดัลอกขอ้มลูของผูส้มคัรงานใหแ้ก่บคุคลภายนอก และบคุคลที่สาม
ที่ไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้ง ตามแนวทางปฏิบตัิในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงานไมว่า่ดว้ยเหตปุระการใด 

4. บริษัทมีการจ ากดัสิทธิในการเขา้ถึง ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงานใหห้น่วยงานและบคุคลภายในบริษัท ไดแ้ก่ 
เจา้หนา้ที่ในหนว่ยงานทรพัยากรบคุคล เฉพาะที่เก่ียวขอ้งเทา่นัน้ 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
สทิธิของผูส้มคัรงาน ซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 มีดงันี ้ 

1. สิทธิไดร้บัการแจง้ใหท้ราบ โดยไดร้บัการแจง้เก่ียวกบัวตัถปุระสงคแ์ละรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบคุคล วิธีการเก็บรวบรวม บคุคลที่จะไดร้บัขอ้มลู เหตผุลและระยะเวลาที่จดัเก็บ ช่องทางการติดตอ่บรษัิท  

2. สิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของบริษัท หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูสว่น

บคุคลดงักลา่วที่ไมไ่ดใ้หค้วามยินยอม  

3. สิทธิขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตนจากบริษัทโดยอตัโนมตัิและขอใหส้ง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มูลส่วน

บคุคลอื่นดว้ยวิธีการอตัโนมตัิ  

4. สทิธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

5. สทิธิขอใหบ้รษัิทด าเนินการลบหรอืท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคลได ้ 

6. สทิธิขอใหบ้รษัิทระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลได ้ 

7. สทิธิแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง โดยขอใหบ้รษัิทด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์

และไมก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  
8. สิทธิในการขอถอนความยินยอมซึ่งเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล 

9. สทิธิในการตรวจสอบและยื่นขอ้รอ้งเรยีน หรอืตรวจสอบกรณีขอ้มลูรั่วไหล หรอืมีการใช ้หรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

บริษัทอาจปฏิเสธการใชส้ิทธิตามเหตผุลที่จะไดแ้จง้ใหท้ราบตอ่ไป ทัง้นี ้ผูส้มคัรงานสามารถรอ้งเรียนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หากไมเ่ห็นดว้ยกบัเหตผุลที่บรษัิทชีแ้จง  
 
การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิในการขอถอนความยินยอม ผู้สมัครงานสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ใช้แบบค าขอถอน
ความยินยอม ส าหรับสิทธิอื่นๆ ให้ใช้แบบค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้สมัครงานสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดังกล่าวได้จาก www.winperform.com หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มและใช้สิทธิได้ที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือ 
ตามช่องทางติดต่อบริษัท 

 

การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะด าเนินการหรือชีแ้จง
ภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทีผู้่สมัครงานขอถอนความยินยอมหรือให้บริษัท ลบ ท าลาย ก าจัดการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ช่ัวคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ก่อน 3 เดือน อาจท าให้เกิดข้อจ ากัดในกรณีทีบ่ริษัทมีต าแหน่งงานใด ๆ ในอนาคตทีอ่าจเหมาะสม หรือเพือ่
ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ทัง้นี ้การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นต่อการเข้าด าเนินการเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคลตามทีผู้่สมัครงานร้องขอ 
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การติดต่อบริษัท 
ผูส้มคัรงานสามารถติดต่อกับหน่วยงานทรพัยากรบุคคลหรือเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท ในกรณีที่มีขอ้สงสยั 

ขอ้เสนอแนะตามความยินยอมในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลู หรอืขอใชส้ทิธิถอนความยินยอม หรอืสทิธิอื่นๆของ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไดท้ี ่ 

บรษัิท วินเพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั (ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล) 

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

 เว็บไซต ์: www.winperform.com 
คณุอินทิรา เจ่ียศิรเิจรญิวงษ์ หนว่ยงานทรพัยากรบคุคล (ตวัแทน หรอืผูแ้ทนผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล) 

 บรษัิท วินเพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั 

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

 อีเมล : hr@winperform.com 
คณุรพีพร โรจนส์พุจน ์เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 บรษัิท วินเพอรฟ์อรม์านซ ์จ ากดั 

 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 
                                                                                                         (                                               ) 

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