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ประกาศความเป็นส่วนตวัของผู้สมคัรงาน 

 

บรษิทั แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัฯ”) ให้ความส าคญักบัความเป็นส่วนตวัและมุ่งมัน่ที่จะคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครดั ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(“พ.ร.บ.ฯ”) บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบัน้ีขึน้ เพื่อแจง้ใหท้่านทราบถงึรายละเอยีดและวธิทีีบ่รษิทัฯ ปฏบิตัิ
เกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลู ไดแ้ก่ การเกบ็ รวบรวม การใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ดงัน้ี 
 

1. วตัถปุระสงค ์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

บรษิทัฯ จะด าเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมเีหตุผลที่เหมาะสมในการ
ด าเนินการ และ/หรอื ที่กฎหมายก าหนดใหก้ระท าการได ้ซึ่งรวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับุคคลภายนอกดว้ย โดย
บรษิทัฯ จะประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล ตามวตัถุประสงคภ์ายใตฐ้านทางกฎหมายตามที ่พ.ร.บ.ฯ ไดก้ าหนดเอาไว ้ดงัต่อไปน้ี  

 

วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีท่านเป็น
ผู้สมคัรงาน 

ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

 เพื่อใชใ้นกระบวนการสรรหาบุคลากร  
 เพื่อการยนืยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูสว่นบุคคล 

 ฐานสญัญา 

 เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว ของท่านทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมา 

 เพื่อตรวจสอบประวตัิอาชญากรรมของท่านเพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าท่าน
สามารถปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีร่บัสมคัรได ้

 ฐานความยนิยอม 

 เพื่อสรา้งและจดัเกบ็ฐานขอ้มลูของผูส้มคัรงานกบับรษิทั 

 เพื่อรกัษาความปลอดภยัของบุคคล และทรพัย์สนิของบริษทัฯ ใน
การบนัทึกการเข้าออกของผู้สมคัร และการบนัทึกภาพผ่านกล้อง
วงจรปิด 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 

2. การเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมลูส่วนบคุคล  

บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหลากหลายประเภท โดยประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิทัฯ 
เกบ็รวบรวมนัน้ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และเหตุการณ์ทีแ่ตกต่างกนัออกไปของกระบวนการสรรหาบุคลากร 

2.1 แหล่งขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล 
บรษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลาย เช่น 
 ขอ้มลูทีท่่านไดใ้หไ้วก้บัทางบรษิทัฯ โดยตรง 
 ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากบุคคลภายนอก เช่น ผูใ้หบ้รกิารจดัหางาน (Recruiter) ผูใ้หบ้รกิารที่

เกีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารของพนักงาน ผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบประวตักิารท างาน บรษิทัขอ้มลูเครดติ
แหง่ชาต ินายจา้งเดมิ 

 ขอ้มลูทีร่ะบบ เครื่องมอื หรอืเวบ็ไซตข์องทางบรษิทัฯ ทีท่่านไดเ้ขา้ใชง้าน 
 



 
 

ประกาศความเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรงาน  หน้า 2 จาก 7 

2.2 ประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคลที่บรษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย 
ประ เภทของ  “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่บ ริษัทฯ  เก็บรวบรวม  ใช้  หรือ เ ปิด เผย  ( รวม เรียกว่ า  
“การประมวลผล”) ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีงขอ้มลูสว่นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 ข้อมูลท่ีใช้ในการระบุตวัตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หมายเลข

หนังสอืเดนิทาง หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขประจ าตวัอื่นๆ ในเอกสารที่ทางราชการ
ออกให ้รวมถงึขอ้มลูสว่นบุคคลทีป่รากฏอยู่บนเอกสารทีร่าชการออกใหเ้พื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตน 
ลายมอืชื่อ ภาพถ่าย ขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถใชใ้นการระบุตวัตนได ้  

 ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัตวัตนของผู้สมคัรงาน เช่น เพศ สญัชาต ิวนัเดอืนปีเกดิ สถานภาพการสมรส 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัภาระทางทหาร ภาพบนบตัรประจ าตวัประชาชน หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขบัขี่ 
ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบนัทึกโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตัง้อยู่ภายในพื้นที่ของ
บรษิทัฯ  

 ข้อมลูการติดต่อ เช่น ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล  
 ประวติัการศึกษา ใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) หลกัฐานการจบการศกึษา 
 ข้อมูลเก่ียวกบัประสบการณ์ท างานและข้อมูลเก่ียวกบัการจ้างงานในอดีต  เช่น ต าแหน่ง

งาน รายละเอียดของนายจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวสัดิการที่ได้รบั คุณสมบตัิ ทกัษะ 
ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวตักิารท างาน (CV, Resume) 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครวั คู่สมรส บุตร ผู้ท่ีสามารถติดต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิน และ บคุคลอ้างอิงของท่าน เช่น ชื่อ ขอ้มลูการตดิต่อ สตูบิตัร 

 ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส ์เช่น ขอ้มลูจราจรทางอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มลูการเขา้ถงึเวบ็ไซต ์ 
 ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น 

- ศาสนา 
- เชือ้ชาต ิ
- ขอ้มลูสขุภาพ เช่น น ้าหนกั ส่วนสูง โรคประจ าตวั ผลการตรวจสขุภาพ ขอ้มลูการแพอ้าหาร 

หมูโ่ลหติ ประวตักิารรกัษาพยาบาล 
- ประวตัอิาชญากรรม 
 
บรษิทัฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวของท่านบางประเภท  อย่างไรกต็าม

บรษิทัฯ จะไม่ประมวลผลขอ้มูลประเภทน้ี โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน เวน้แต่ในกรณีที่
กฎหมายอนุญาตใหส้ามารถกระท าได ้

 
2.3 วธิกีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

 ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รบัการแจ้งถึงรายละเอยีดต่างๆ วตัถุประสงค์
และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ตามที่ระบุในประกาศฯ ฉบบัน้ี หรอืหากเป็น
กรณีที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดใหก้ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดตอ้ง
ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

 ในกรณีทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวก่้อนวนัที่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบุคคลในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใช้บงัคบั บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวม
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวตัถุประสงค์เดิมที่บริษทัฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอม โดยติดต่อมายงับริษัทฯ ตาม
รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ใน ข้อ 8 ของประกาศฯ ฉบบัน้ี ทัง้น้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
พจิารณาค าขอยกเลิกความยนิยอมของท่านและด าเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมูล
สว่นบุคคลก าหนด  
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2.4 การปฏเิสธไมใ่หข้อ้มลูสว่นบุคคลแก่บรษิทัฯ 
ในกรณีที่บรษิทัฯ จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ประสงคท์ี่จะใหข้อ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวแก่บริษทัฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจท าให้บริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการ
พจิารณาคดัสรรบุคลากร หรอืปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้สญัญาจ้างแรงงานที่จะได้เข้าท ากบัท่านในอนาคต ใน
กรณีดงักล่าว บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นต้องปฏิเสธการเข้าท าสญัญากบัท่าน หรือด าเนินการอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 
 

3. การขอความยินยอม และผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการไม่ให้ หรือ ถอนความยินยอม 

3.1 บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมเพื่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการ
อนัเกี่ยวข้องกบัวตัถุประสงค์ในข้อ 1. โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรในหนังสือให้ความยินยอมแนบท้าย
ประกาศฯ ฉบบัน้ี (และทีอ่าจมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง) เท่านัน้ 
 

3.2 ในกรณีทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน ท่านมสีทิธทิี่
จะถอนความยนิยอมของท่านทีใ่หไ้วก้บับรษิทัฯ   

 
3.3 หากท่านไม่ให ้หรอื ถอนความยนิยอมที่ไดใ้หไ้วก้บับรษิทัฯ หรอืปฏเิสธไม่ใหข้อ้มูลบางอย่าง อาจส่งผลให้

บรษิทัฯ ไมส่ามารถด าเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรอืทัง้หมดตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศความเป็น
สว่นตวัน้ีได ้ 

 

4. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 

บรษิทัฯ อาจเปิดเผยหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก เพื่อประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 
ดงัต่อไปน้ี 

4.1 การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่บุคคลอื่น 
 หน่วยงานราชการ เช่น กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมสรรพากร ส านกังาน

ประกนัสงัคม ส านักงานส่งเสรมิการลงทุน กระทรวงพาณิชย์ กรณีที่กฎ หรอืระเบียบของหน่วยงาน
ราชการ บงัคบับรษิทัฯ ใหต้อ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

 บุคคลใดๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัค าสัง่จากท่านใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านใหก้บับุคคลดงักล่าว 
 

4.2 การโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัต่างประเทศ 
บรษิทัฯ อาจต้องส่ง หรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ เพื่อจดัเกบ็ และ/หรอืประมวลผล
ในการปฏิบัติตามสญัญาที่อาจท าขึ้นระหว่างท่านกบับริษัทฯ โดยบริษทัฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่
เกี่ยวขอ้งเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และจะก าหนดใหม้มีาตรการรกัษาความปลอดภยัที่เหมาะสมและ
เป็นไปตามพ.ร.บ.ฯ 
 

5. การเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคล 

บรษิทัฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จ าเป็น  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการประมวลผล
ขอ้มลูดงักล่าว  

5.1 กรณีที่ท่านเป็นผูส้มคัรงาน บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี   นับจาก
วนัทีท่่านไดส้มคัรงานกบับรษิทัฯ 
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5.2 กรณีทีเ่ป็นขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กบ็รวบรวมโดยกลอ้ง CCTV ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ ัว่ไปของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ จะเกบ็
รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ดเ้กบ็รวบรวม 
 

ภายหลงัจากทีร่ะยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลสิน้สุดลง บรษิทัฯ จะท าลาย ลบ หรอืท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคล
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวัเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นทางกฎหมาย หรอืเหตุผลทางเทคนิค
อนุญาตให ้บรษิทัฯ อาจเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวน้านกวา่ระยะเวลาทีก่ าหนดไวน้ัน้  

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

ภายใตส้ถานการณ์บางประการ ท่านมสีทิธใินขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านตามที่ไดบ้ญัญตัเิอาไวใ้นกฎหมายการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคล โดยบรษิทัฯ เคารพสทิธขิองท่าน และจะด าเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประมวลผลขอ้มลูของท่านอยา่งทนัท่วงท ี

ท่านมสีทิธดิ าเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปน้ี 

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษทัฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยั
ความยนิยอมของท่าน ท่านมสีทิธทิี่จะถอนความยนิยอมทีใ่หบ้รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษิทัฯ อาจประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านต่อไปหากบรษิทัฯ สามารถใช้ฐานตาม
กฎหมายอื่นในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 
 

6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคล ท่านมสีทิธใินการขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านซึง่อยูใ่นความ
ครอบครองของบรษิทัฯ จากทางบรษิทัฯ 
 

6.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธใินการขอให้บรษิทัแก้ไข หรอืเพิม่เติมข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจบุนั และสมบูรณ์  
 

6.4 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมสีทิธริอ้งขอให้บรษิทัฯ ด าเนินการ ลบ ท าลาย หรอืท าให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ไมส่ามารถระบุตวัตนของท่านไดใ้นกรณีที่ไมม่เีหตุผลอนัสมควรใหบ้รษิทัฯ ประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใชส้ทิธใินการขอใหบ้รษิทัฯ ลบขอ้มลูสว่นบุคคลน้ีควบคู่ไป
กบัสทิธใินการคดัคา้นในขอ้ถดัไป อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะพจิารณาแต่ละค าขอดว้ยความระมดัระวังตาม
บทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

 
6.5 สิทธิในการคดัค้าน: ท่านมสีทิธคิดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษทัฯ ประมวลผล

ภายใต้ฐานผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ นอกจากน้ี ท่านยงัมสีทิธคิดัค้านการประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน หากบรษิทัฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด การ
บนัทกึและวเิคราะหล์กัษณะทางจติวทิยาและพฤตกิรรมของบุคคล (Profiling) 
 

6.6 สิทธิในการขอให้มีการระงบัการประมวลผล: ท่านมสีทิธขิอใหบ้รษิทัฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านเป็นการชัว่คราว เมื่อท่านต้องการใหบ้รษิทัฯ แก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กต้อง หรอื
เมื่อท่านรอ้งขอใหบ้รษิทัฯ พสิจูน์เหตุผล หรอืฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
 

6.7 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนย้ายข้อมูล: ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บรษิทัส่ง หรอืโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทัว่ไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 
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สทิธดิงักล่าวน้ีจะใช้ไดเ้ฉพาะในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบใหแ้ก่บรษิทัฯ และการประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดก้ระท าโดยอาศยัความยนิยอมของท่าน หรอืในกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการประมวลผลเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามภาระขอ้ผูกพนัภายใตส้ญัญาได ้  
 

6.8 สิทธิในการย่ืนข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเหน็ว่า บรษิทัฯ หรอืพนักงานของบริษทัฯ หรอืผู้
ใหบ้รกิารฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามพ.ร.บ.ฯ หรอืประกาศอื่น ๆ ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว 

 
ท่านอาจใช้สทิธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบรษิทัฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 

ดา้นล่าง 
 

บรษิทัฯ อาจมคีวามจ าเป็นต้องขอขอ้มูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยนืยนัตวัตนของท่านและรบัรองสทิธขิอง
ท่านในการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล (หรอืเพื่อใช้สทิธอิื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภยัทีจ่ะท าใหท้่านมัน่ใจไดว้า่
ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจะไมถู่กเปิดเผยต่อบุคคลทีไ่มม่สีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าว  

 

บรษิทัฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลบัค าขอที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใน 14 วนัท าการ ในบางกรณี บรษิทัฯ 
อาจใชเ้วลามากกวา่ 14 วนัท าการ หากค าขอของท่านมคีวามซบัซอ้น หรอืท่านยื่นค าขอเขา้มาเป็นจ านวนมากกวา่หน่ึงค าขอ ใน
กรณีดงักล่าว บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบและจะท าการแจง้สถานะของค าขอใหท้่านทราบอยูเ่สมอ 

 

7. ความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 

บรษิทัฯ ให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิง่ บรษิทัฯ จะตรวจสอบและใช้
มาตรการรกัษาความปลอดภยัขององค์กร ทัง้ทางกายภาพ และทางเทคนิคที่ เหมาะสมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านอยู่เสมอ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไมสู่ญหาย ถูกท าลายโดยไม่ตัง้ใจ ถูกเปิดเผยหรอืถูกน าไปใช้ในทางที่
ผดิวตัถุประสงค ์หรอื ถูกเขา้ถงึโดยบุคคลอื่นทีไ่มม่อี านาจเขา้ถงึ 

 

8. การจดัการกบัเร่ืองร้องเรียน หรือข้อสงสยั 

ท่านสามารถตดิต่อบรษิทัฯ เพื่อรอ้งเรยีนเกีย่วกบัวธิกีารทีบ่รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน หรอืสอบถาม
ขอ้สงสยัไดท้ีช่่องทาง ดงัต่อไปน้ี  

 ตดิต่อที ่: บรษิทัแคททาเลอร(์ประเทศไทย)จ ากดั 
 อเีมล : ctchr@cataler.co.th  
 หมายเลขโทรศพัท ์:  033-103-770-97 

 

9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตวั 

บรษิทัฯ จะทบทวนประกาศความเป็นสว่นตวั (Privacy Notice) ฉบบัน้ีอยา่งสม ่าเสมอ และอาจมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ฉบบัน้ี โดยท่านสามารถดูการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครัง้ล่าสดุ ไดจ้ากวนัที่ดา้นล่างของ
ประกาศความเป็นสว่นตวั (Privacy Notice) ผา่นทาง อเีมล ctchr@cataler.co.th ของบรษิทัฯ  
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หนังสือให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลส าหรบัผู้สมคัรงาน  
ตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

 

 

 

บรษิทั แคททาเลอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัฯ”) ใหค้วามส าคญักบัการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล และเคารพใน
ความเป็นส่วนตวัของท่านเป็นอย่างยิ่ง ดงันัน้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยภายใต้
มาตรการการรกัษาความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการเกบ็ รวบรวม 
ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล และเพื่อใหบ้รษิทัฯ ยงัคงสามารถท าสญัญาและด าเนินการทีเ่กี่ยวขอ้งใหก้บัท่านได ้บรษิทั
ฯ ไดจ้ดัท าหนังสอืขอความยนิยอมจากท่านในการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์
ตามทีร่ะบุไวด้า้นล่างน้ี 

 
ท่านมสีทิธทิี่จะปฏเิสธการใหค้วามยนิยอม  ส าหรบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวตัถุประสงคต์ามที่

ระบุไวด้า้นล่าง ทัง้น้ี หากท่านไม่ใหค้วามยนิยอม หรอืถอนความยนิยอมที่ไดใ้หไ้วก้บับรษิทัฯ อาจส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรอืทัง้หมดตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัได ้  

 
1. ท่านยินยอมให้บริษทัฯ ประมวลผลข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ หมู่โลหิต (ถ้ามี) ท่ีระบุอยู่บนบตัรประจ าตวัประชาชน 

หรือหนังสือเดินทางของท่าน หรือเอกสารท่ีทางราชการออกให้ท่าน เพ่ือตรวจสอบและยืนยนัตวัตนของท่าน เพ่ือ
ใช้ประกอบใบสมคัรงานของบริษทัฯ ในต าแหน่งท่ีเปิดรบัสมคัร 

□ ยนิยอม    □ ไมย่นิยอม 
 

2. ท่านยินยอมให้บริษทัฯ ประมวลผลข้อมูลสุขภาพของท่านเพ่ือให้บริษทัฯ ตรวจสอบข้อมลูสขุภาพของท่านเพ่ือให้
แน่ใจว่าท่านมีความสามารถท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีได้ตกลงกนั 

□ ยนิยอม    □ ไมย่นิยอม 
 

3. ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผลขอัมูลประวติัอาชญากรรมของท่าน เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถพิจารณา 
ความสามารถและความเหมาะสมในหน้าท่ีท่ีท่านจะได้รบัมอบหมายให้ปฏิบติังาน 

□ ยนิยอม    □ ไมย่นิยอม 
 

ในการลงนามดา้นล่างน้ี ขา้พเจา้ไดอ้่านและรบัทราบประกาศความเป็นสว่นตวัของบรษิทัฯ แล้ว และขา้พเจา้รบัทราบ
ว่า ขา้พเจา้มสีทิธถิอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของข้าพเจา้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสอืฉบบัน้ีได้
ตลอดเวลา โดยแจง้ใหก้บับรษิทัฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึการถอนความยนิยอมเช่นว่านัน้ไดท้ี่ช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุ
เอาไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัของบรษิทัฯ 

 

ลงชื่อ: _____________________________ ผูใ้หค้วามยนิยอม 

(            ) 

วนัที่: _______________________________  

ผูส้มคัรงาน : 
ชื่อ – สกุล:         อาย:ุ     
หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง:          



 
 

ประกาศความเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรงาน  หน้า 7 จาก 7 

การเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลภายนอก 

นอกจากจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บรษิทัฯ ยงัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก 
อาทิ คู่สมรส บุคคลในครอบครวั นายจ้างปัจจุบนั/เก่า บุคคลอ้างอิง บุตรของท่าน รายละเอียดของขอ้มูลส่วนบุคคลที่บรษิทัฯ 
เกบ็รวบรวมมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้มลูสว่นบุคคลของคูส่มรส ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล  อาชพี ต าแหน่ง สถานทีท่ างาน 
 ขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลในครอบครวั ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อาย ุอาชพี สถานทีต่ดิต่อ 
 ขอ้มลูสว่นบุคคลของบุตรของท่าน ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล อาย ุส าเนาสตูบิตัร 
 ขอ้มลูสว่นบุคคลของนายจา้งปัจจบุนั/เก่า ไดแ้ก่ ชื่อ ต าแหน่ง 
 ขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลอา้งองิ ไดแ้ก่ ชื่อ อาชพี ทีอ่ยู ่ชื่อบรษิทั เบอรโ์ทรศพัท ์ความสมัพนัธ ์

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลขา้งตน้เป็นไปเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อการยนืยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงขอ้มูลอื่นๆ ของท่านที่บรษิทัฯ ได้
รบัมา 

2. เพื่อป้องกนัอนัตรายต่อรา่งกาย และชวีติของท่านในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
 
ทัง้น้ีบุคคลภายนอกทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลยอ่มมสีทิธติามประกาศความเป็นสว่นตวัดว้ยเช่นกนั 

 
ท่านยนืยนักบับรษิทัฯ ว่าท่านไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลขา้งต้นมาจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง และท่านได้แจ้ง

ใหก้บัเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวทราบถงึเน้ือหาในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีแล้ว หรอืจะแจง้ใหท้ราบในทนัททีี่ท่าน
สามารถท าได ้

 
 

 

ลงชื่อ: _____________________________ ผูส้มคัรงาน 

(                        ) 

 

วนัที่: _______________________________ 


