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เรื่อง “ส าหรับผู้สมัครงานและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับผู้สมัครงาน” 

 

วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับ

แก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า (“บริษัท”) จึง

จัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี (“ประกาศ”) เพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน โดยประกาศฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น ผู้สมัครงานกับบริษัทและบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้สมัครงาน 

นิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่ วันเดือนปีเกิด 
เพศ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ในใบอนุญาตท างาน ที่อยู่อีเมล ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เลขบัตรเครดิต/เดบิต เป็นต้น ทั้งน้ี ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในท านองเดียวกันตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งน้ี ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 
“ผู้สมัครงาน” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งแสดงความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกหรือสัมภาษณ์งาน เพ่ือท าสัญญากับบริษัทเป็น
พนักงานประจ า พนักงานชั่วคราว รวมถึงพนักงานรับเหมาค่าแรง หรือบุคลากรในต าแหน่งอื่นใดที่ท างานหรือปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ให้กับ
บริษัท และได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรเพ่ือตอบแทนการท างาน ท้ังน้ี ไม่ว่าจะแสดงความประสงค์
ด้วยตนเองมายังบริษัทโดยตรง หรือผ่านการด าเนินการของบริษัทจัดหางานภายนอก หรือองค์กรภายนอกอื่นใด 
“บุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้สมัครงาน” หมายถึง ผู้รับรองความประพฤติ บุคคลอื่นซึ่งผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง บุคคลซึ่งผู้สมัครงานได้อ้างอิงไว้ในเอกสารสมัครงาน สมาชิกในครอบครัวของผู้สมัครงาน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน  
เป็นต้น 
 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี ตามความจ าเป็นเพ่ือการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ของบริษัทที่แจ้งในประกาศฉบับน้ี 
“ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลติดต่อทั่วไป” ได้แก่ ค าน าหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อเล่น อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน
และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รูปภาพ ลายมือชื่อ สถานะความเป็นอยู่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว อีเมล
ส่วนตัว ชื่อบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น 
“ข้อมูลตามเอกสารอ้างอิง” ได้แก่ ข้อมูลตามประวัติการสมัครงาน (Curriculum Vitae / Resume) ข้อมูลในใบสมัครงาน ข้อมูลเอกสาร   
อื่น ๆ (เช่น กรณีมีการแนบเอกสารเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงานที่สมัคร) เป็นต้น 
“ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลอ้างอิงและสมาชิกครอบครัว” ได้แก่ จ านวน ค าน าหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร อายุ อาชีพ/ต าแหน่ง 
การศึกษา ที่อยู่ สถานที่ท างาน ข้อมูลติดต่อของสมาชิกครอบครัวและบุคคลอ้างองิ เป็นต้น 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัว ฉบับที่ 1/2565 

แก้ไขครั้งที่  

หน้า 2/8 

/2P a g e 2 

เรื่อง “ส าหรับผู้สมัครงานและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับผู้สมัครงาน” 

 

วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565 

“ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาและการฝึกอบรม” ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา
ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการอบรมและการทดสอบ กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างศึกษา เป็นต้น 
“ข้อมูลเก่ียวกับการท างาน” ได้แก่ ทักษะในการท างาน ทักษะภาษา ความรู้พิเศษ ประสบการณ์และประวัติการท างาน สถานที่ท างาน
เก่าและปัจจุบัน ระยะเวลาการท างานในอดีตถึงปัจจุบัน ต าแหน่งงานและเงินเดือนที่ต้องการ วันที่สมัครงาน เป็นต้น 
“ข้อมูลการประเมินผลการสัมภาษณ์งานโดยบริษัท” ได้แก่ ผลการประเมินทักษะ ข้อคิดเห็นต่อตัวผู้สมัคร ผลการสัมภาษณ์ ข้อตกลง
เก่ียวกับการจ้างงาน เช่น ต าแหน่งงาน ระยะเวลาทดลองงาน เงินเดือน หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีตกลงเพ่ือรับเข้าท างาน เป็นต้น 
“ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด” ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพน่ิงที่บันทึกด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัท 
“ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสมัครงาน” ได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฏในส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาใบขับข่ี ส าเนาใบส าคัญการผ่าน
เกณฑ์ทหาร ส าเนาหนังสือรับรองการท างาน ส าเนาหนังสือรับรองเงินเดือน ส าเนาสลิปเงินเดือน ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร ข้อมูลทะเบียน
บ้าน ข้อมูลทะเบียนสมรส ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สัญญาจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความออ่นไหว” ได้แก่ ศาสนา หมู่โลหิต ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ เช่น ความทุพพลภาพ น้ าหนักและ
ส่วนสูง โรคประจ าตัว ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี อุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น 
 

หมายเหตุ กรณีที่ท่านให้รายละเอียดของบุคคลที่สามอ่ืนใด หรือกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่บริษัท

เก็บรวบรวมจากท่านตามประกาศฉบับน้ี ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลที่สามดังกล่าวทราบถึงกรณีที่ท่านน าข้อมูลของบุคคล

ดังกล่าวมาเปิดเผยต่อบริษัท รวมถึงรายละเอียดในประกาศฉบับน้ีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

 
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมดังต่อไปน้ี 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 

 จากตัวท่านเอง โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงดังต่อไปน้ี 
o ผ่านทางวาจา ได้แก่ กรณีการพูดคุยต่อหน้า หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
o ผ่านทางเอกสาร ได้แก่ แบบฟอร์มใบสมัครงาน  จดหมายแนะน าตัว ประวัติย่อการท างาน (Curriculum Vitae / 

Resume) หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสมัครงานของบริษัท เป็นต้น 
o ผ่านทางช่องทางการติดต่ออื่น ได้แก่ อีเมล โทรสาร ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์จัดหางานที่ท่านได้ให้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ส าหรับการสมัครงานในต าแหน่งที่บริษัทเปิดรับสมคัร เป็นต้น 

 จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม ได้แก่ บุคลากรของบริษัทที่ท่านได้ฝากให้ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานเรื่องการ
สมัครงานของท่าน องค์กรนายหน้าจัดหางาน บุคคลที่ท่านได้อ้างอิงในใบสมัครงานเพ่ือสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการท างาน
ของท่าน หรือองค์กรอื่นที่ท่านได้เคยหรือได้ท างานให้ องค์กรของรัฐ เป็นต้น 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้สมัครงาน 

 จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม ได้แก่ ผู้สมัครงานกับบริษัทซึ่งมคีวามสัมพันธ์เก่ียวข้องกับท่าน 
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือน าไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย
ตามท่ีปรากฏในประกาศฉบับน้ีเท่าน้ัน หากบริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์
อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในประกาศน้ี บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจ้งให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. การพิจารณาใบสมัคร การน าข้อมูลมาใช้และเปิดเผยเป็นการ
ภายในบริษัท เ พ่ือ ใช้ประกอบการสัมภาษณ์  การประ เมิน
ความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ผู้สมัคร
ได้ลงสมัครไว้ ตลอดจนต าแหน่งอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม 
รวมถึง การติดต่อเพ่ือนัดสัมภาษณ์ การแจ้งผลการสัมภาษณ์และ
การเสนอต าแหน่งงาน เพ่ือการเข้าท าสัญญาจ้างกับท่าน 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าท าสัญญา 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง 

2. ตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงานจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก 
รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานของท่าน เช่น กฎหมายแรงงาน และอาชีพที่ต้องมีเงื่อนไข
ตามที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น และด าเนินการช่วยเหลือให้ท่าน
ได้มาซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว เช่น การย่ืนขอใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ
ทาง การย่ืนขอวีซ่า เป็นต้น รวมถึงการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูล
สุขภาพและข้อมูลอื่นที่จ าเป็นต่อการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
และความเหมาะสมกับต าแหน่งงานของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิภาพในการท างาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพ่ือความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนด (กรณีมีกฎหมาย
ก าหนด เช่น เพ่ือการประเมินความสามารถในการท างาน
ของพนักงาน เพ่ือการคุ้มครองแรงงาน) 

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง 
3. การบันทึกหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาและติดต่อกับท่าน เมื่อบริษัทเปิดรับสมัครในต าแหน่งงานที่
ท่านได้สมัครไว้หรือต าแหน่งงานอื่นใดในอนาคตซึ่งบริษัทเห็นว่า
เหมาะสมกับท่าน (เฉพาะกรณีที่ท่านไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานหรือไม่
เข้าท าสัญญาจ้างกับบริษัทด้วยเหตุผลประการอื่น) 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง 

4.  การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท เช่น การสอดส่อง
ดูแลบริเวณภายในบริษัทด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

5. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน 
เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของท่าน เป็นต้น เพ่ือใช้
เป็นวิธีป้องกันเชื้อโรคหรือโรคติดต่อซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจาย
เชื้อในวงกว้าง รวมไปถึงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคลที่เข้ามาภายในบริษัท ทั้งน้ียังรวมไปถึงการเปิดเผย
ข้อมูลไปยังองค์กรภายนอกเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าว เช่น เปิดเผยแก่
กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
- เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท 
- เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพ

ของบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
- เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

ของท่านกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม 

- เพ่ือความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข) 

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (กรณีไม่มีกฎหมายก าหนดให้
บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) 

6. เพ่ือการด าเนินการของบริษัทในงานด้านการควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การตรวจสอบมาตรฐานระบบ
การจัดการบริหารงานคุณภาพของบริษัท รวมไปถึงการเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่แผนกอื่นภายในบริษัทและแก่บริษัทภายนอกที่ได้รับการ
รับรองให้ตรวจสอบมาตรฐานระบบการจัดการบริหารงานคุณภาพ
ของบริษัท 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (ส าหรับ

กรณีการควบคุมภายในและงานด้านการควบคุมคุณภาพ) 
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ส าหรับกรณีการตรวจสอบ

มาตรฐานระบบการจัดการบริหารงานคุณภาพของบริษัท) 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง 

7. การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ
กล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การด าเนินคดีตามกฎหมาย การริเริ่มคดี 
การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการด าเนินการอื่น ๆ 
เพ่ือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  หรือโต้แย้งข้อ
กล่าวหาที่มีต่อบริษัทตามท่ีมีกฎหมายอนุญาต 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
- เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
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 ข้อมูลบุคคลของบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้สมัครงาน 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. การพิจารณาตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครงาน ซึ่ง
อาจรวมถึงการน าข้อมูลมาใช้และเปิดเผยเป็นการภายในบริษัทเพ่ือ
ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ การรับรองความประพฤติ การประเมิน
ความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ผู้สมัคร
ได้ลงสมัครไว้ ตลอดจนต าแหน่งอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ
ผู้สมัครงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง 
 

2. การติดต่อประสานงานกับท่านในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดกับผู้สมัครงานภายในบริเวณของบริษัท หรือระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริษัท (กรณีที่ผู้สมัครงานเข้าท าสัญญาจ้างเป็นพนักงาน
ของบริษัท)   

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ
ผู้สมัครงาน 

3. การบันทึกหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพ่ือใช้
ประกอบในการพิจารณาและติดต่อกับผู้สมัครงาน เมื่อบริษัทเปิดรับ
สมัครในต าแหน่งงานที่ผู้สมัครงานได้สมัครไว้หรือต าแหน่งงานอื่นใด
ในอนาคตซึ่งบริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับผู้สมัครงาน (เฉพาะกรณีที่
ผู้สมัครงานไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานหรือไม่เข้าท าสัญญาจ้างกับ
บริษัทด้วยเหตุผลประการอื่น) 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ
ผู้สมัครงาน 

 

4. การบันทึกหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบในทะเบียนประวัติของพนักงาน และด าเนินการใด ๆ 
เพ่ือการให้สวัสดิการกับพนักงาน (กรณีที่ผู้สมัครงานเข้าท าสัญญา
จ้างเป็นพนักงานของบริษัท)   

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ

ผู้สมัครงาน 
 

5. การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อ
กล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การด าเนินคดีตามกฎหมาย การริเริ่มคดี 
การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และการด าเนินการอื่น ๆ 
เพ่ือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  หรือโต้แย้งข้อ
กล่าวหาที่มีต่อบริษัทตามท่ีมีกฎหมายอนุญาต 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ

ผู้สมัครงาน 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
- เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ

ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
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ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของท่านในการเข้าท าสัญญาจ้างกับ

บริษัท  ซึ่งในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถประเมินความสามารถและความเหมาะสมของ

ท่านอย่างถูกต้อง ซึ่งในบางกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส าคัญต่อต าแหน่งที่ท่านได้สมัครไว้ บริษัทอาจตัดสินใจไม่รับท่านเข้าท างาน

ด้วยเหตุผลที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้สมัครงาน 

กรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน บริษัทอาจไม่สามารถประเมินคุณสมบัติของ

ผู้สมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือการรับผู้สมัครงานเข้าท างานกับบริษัทได้ 
 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับน้ี บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบุคคล หรือองค์กรดังต่อไปน้ี  

 ผู้ให้บริการและตัวแทนที่บริษัทว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอทีหรือฐานข้อมูล นายหน้าจัดหางาน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
จัดหางาน และบริษัทผู้ให้การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO เป็นต้น  

 องค์กรที่ผู้สมัครงานเคยท างานให้ หรือบุคคลที่ผู้สมัครงานได้อ้างอิงไว้ 

 บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มในเครือบริษัท ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้าทางธุรกิจและตัวแทนที่บริษัทดังกล่าวว่าจ้าง 

 หน่วยงานของรัฐ เช่น ส านักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรม
ศุลกากร กรมสรรพสามิต กระทรวงแรงงาน สถานทูต ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สถานีต ารวจ เป็นต้น  

 พนักงานต ารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีและการ
ระงับข้อพิพาท 
 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพ่ือการพิจารณาเข้าท าสัญญาจ้างแรงงานกับท่าน และเมื่อ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดังต่อไปน้ี  

 ในกรณีที่บริษัทรับท่านเข้าท างาน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างและหลังจาก
สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับต่อจากปีในเอกสาร 

 ในกรณีที่ท่านไม่ได้เข้าท างานกับบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใด เช่น บริษัทปฏิเสธไม่รับท่านเข้าท างานหรือท่านปฏิเสธจะเข้าท างานกับ
บริษัท บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับต่อจากปีในเอกสารนับจากวันสมัครงาน และ
ในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทเพ่ือจุดประสงค์
ในการรับสมัครงาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านก็จะถูกเก็บรักษาไว้ในระยะเวลาเดียวกัน 
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ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้สมัครงาน 
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่ก าหนดไว้ในประกาศ

ความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี 

ทั้งน้ี ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นส าหรับการน าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อ
บริษัท โดยในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
และหรือภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 

สิทธิของท่านในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลสว่นบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังน้ี  

1.  สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม
ไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระท าก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมน้ัน 

2.  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้ 

3.  สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเอง
ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 

4.  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 

5.  สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย 

6.  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย 
7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  หรือ เพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่

สมบูรณ์ได้ 
8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือพนักงานหรือผู้รับจ้าง

ของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ทั้งน้ี ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่บริษัทได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของบริษัทซึ่งอยู่ด้านล่างน้ี  
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีบางกรณีที่บริษัทอ าจปฏิเสธการ
คัดค้าน หรือค าขอ และ/หรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอการใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลได้ อาทิเช่น  ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือค าสั่งศาล  เพ่ือประโยชน์สาธารณะ กรณีส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น  โดยบริษัทจะ
ท าบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ และรายละเอียดตามวิธีการและ/หรือแบบฟอร์มตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทก าหนด 
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การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีตามสมควรตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ
ความเหมาะสมทางธุรกิจ  

 

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อของบริษัท 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  
บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด  
ที่อยู่ : 48 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
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