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ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับ ผูส้มัครงาน  
(Privacy Notice for Candidate) 

 
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มไมย์เออร์ (“บริษัทฯ”) 

ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) 
ตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) 
และฉบับปรับปรุงแกไ้ขตามทีจ่ะมีการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอืน่ ๆ 
ที่จะประกาศใช้ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จดัทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น 
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 
ตามที่บริษทัฯ ได้เก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบรษิัทฯ 

ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษทัฯ ในฐานะพนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า 
คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฐานะอื่น ๆ ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ จะมผีลใชบ้ังคับ 
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบวา่ บริษัทฯ จะเกบ็รวบรวม 
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านต่อไปตามวัตถปุระสงค์เดิมที่ทางบริษทัฯ 
ได้ทำการจดัเก็บและใช้อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น 
เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมจากท่านเปน็ลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น หากบริษัทฯ 
จะเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมทีไ่ด้มีการจัดเก็บก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ 
มีผลใช้บงัคับ บริษัทฯ จะแจง้ให้ท่านทราบและจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการและวิธีการทีพ่.ร.บ.ฯ กำหนด 

 
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                        

(Purposes for the collection, use and disclosure of personal data) 

บริษัทฯ เกบ็รวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการ และ/หรือ 
ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้  

ข้อที่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
1.1 เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงาน 

ซึ่งหมายความรวมถึงขั้นตอนการสมัครผ่านช่องทางสมัครงานออนไลน์ 
และทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจัดหางาน ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
ขั้นตอนการประเมินคัดเลือก ขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างงานให้แก่ท่าน 
และกระบวนการบริหารงานบคุคลอื่น ๆ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและคัดเลือกเข้าทำงานกบั บริษัทฯ 
หรือบริษัทในกลุ่มไมย์เออร์ 

 
การปฏิบัติตามสญัญา 
(Contractual Basis) 

 

1.2 เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการจ้างงานตามทีก่ฎหมายกำหนด 
รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น 
และตรวจสอบข้อมูลของท่านจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ หรือ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
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ตรวจสอบประวัติการทำงานกอ่นหน้า 
เพื่อประกอบการตัดสินใจรับเขา้ทำงานกับ บริษัทฯ และการทำสัญญาจ้างงาน 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
1.3 เพื่อการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายในขององค์กร  

  

 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.4 เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของ บริษัทฯ 
และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
รวมถึงการติดต่อขอออกบัตรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ของ บริษัทฯ 
การแลกบัตรเข้าออกอาคาร การบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่ของ บริษัทฯ 
และการบันทึกภาพภายในอาคารหรือสำนักงาน บริษัทฯ 
หรือบริษัทในกลุ่มไมย์เออร์ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 
ในบางกรณีเราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่น 

ซึ่งผู้สมัครงานของเราได้ให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลของบุคคลเหล่านั้น 
โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

ข้อที่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
1 เพื่อการติดต่อสื่อสารในกรณีจำเป็น หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น  

ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครงานจากบุคคลอ้างอิงที่ระบุ หรือ 
ตรวจสอบประวัติการทำงานของผู้สมัครงาน ก่อนหน้า 
แจ้งเหตุอันตรายที่เกิดแก่ผู้สมคัรงานให้ทราบ เป็นต้น 

ความจำเป็นเพื่อประโยช
น์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Collection of Personal Data) 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท 
โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ 
เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่แตกตา่งกันออกไปของกระบวนการสรรหาบุคลากรและว่าจ้
างพนักงานของบริษัทฯ 
2.1 แหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ เกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 
2.1.1 ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาบุคลากร (เช่น 

ใบสมัครงาน, ประวัตกิารทำงานโดยย่อ (CV หรือเรซูเม่ (Resume)) รวมไปถึง 
เอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี ่
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน 
สำเนาหนังสือรับรองการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น 

2.1.2 ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากเว็บไซต์รับสมัครงาน (Recruiter Website) ตัวแทนจัดหางาน 
(Headhunter) หรือจากพนักงานปัจจุบันของบริษัทฯ 
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2.1.3 ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทีไ่ด้รับจากการโทรศัพท์หรือวีดีโอคอล (Video Call) 

2.1.4 ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับหรืออาจได้รับเมื่อท่านเข้าใช้ระบบ เครื่องมือ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
2.1.5 ใบสมัครงาน หรือข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารที่ท่านไดใ้ห้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ 

เมื่อเริ่มต้นหรือระหว่างกระบวนการสรรหาบุคลากร 
2.1.6 การสนทนาโต้ตอบกับท่านโดยการสัมภาษณ์ ประชุม หรือโดยวิธีอื่น เช่น 

อุปกรณ์บันทึกภาพและ/หรือเสียง เป็นต้น 

ในบางกรณี บริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น เช่น 
เอกสารอ้างอิงจากนายจ้างเดิม (เช่น ระยะเวลาการทำงาน 
ผลการปฏิบัตงิานระหว่างการทำงานให้กับนายจ้างเดิม เป็นต้น) ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น LinkedIn, JobsDB, Facebook และช่องทางออนไลน์อื่นๆ เป็นต้น 
ข้อมูลที่ได้จากผู้ใหบ้ริการตรวจสอบประวัติการทำงาน ข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิต 
และข้อมูลประวัติอาชญากรรม 
2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ประเภทของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่บริษัทฯ เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า 
“ประมวลผล”) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ 
ที่ทางราชการออกให้ 
รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฎอยู่บนเอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน สัญชาต ิ
ภาพบนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี ่ ลายมือชื่อ 
ข้อมูลการยืนยันตัวตน ภาพถ่าย ภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) 

2.2.2 ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ 
2.2.3 ข้อมูลการศึกษา: รายละเอียดประวัติการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

หลักฐานการจบการศึกษา 
2.2.4 ข้อมูลครอบครัว: ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคู่สมรส และบุตร 
2.2.5 ข้อมูลการทำงาน: รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ การเป็นสมาชิกองค์กรทางวิชาชีพ 

ความเห็นของนายจ้าง คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวัติการทำงาน (CV 
หรือ Resume) 

2.2.6 ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม: ข้อมูลเงินเดือน และผลประโยชน์ของท่าน (เช่น โบนัส, 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญ และการประกันภัย) 

2.2.7 ข้อมูลอ่ืนๆ: ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับหรืออาจจะได้รับระหว่างการสัมภาษณ์งาน 
2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน  

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านบางประเภท 
เพื่อใช้ในการสรรหาและพิจารณาบุคลากร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือ 
เปิดเผยข้อมูลประเภทนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้ 

2.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): ข้อมูลศาสนา, เชื้อชาติ, 
สุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์, ประวัติอาชญากรรม  
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2.4 การปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ 

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลสว่นบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯอาจปฏิเสธการดำเนินการอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาหากข้อมูลที่ดีรับ ไม่เพียงพอต่อการพิจารณาคุณสมบัติ 

3.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล (Disclosure of personal data) 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลสว่นบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก 
เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 
3.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น 

3.1.1 บุคคลอ้างอิง 
3.1.2 สถาบันการศึกษา (เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น) 

เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ 
3.1.3 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และ/หรือ 
3.1.4 บุคคลภายนอกที่ดำเนินการตรวจสอบประวัติในนามของบรษิทัฯ (เช่น บริษทัข้อมูลเครดิต 

หน่วยงานตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เป็นต้น) 
3.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพ่ือจัดเก็บ และ/หรือ 
ประมวลผลในการปฏบิัติตามสญัญาที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะไม่อนุญาตให้บุคคลทีไ่ม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
และจะกำหนดให้มีมาตรการรกัษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Period for retention of personal data) 

บริษัทฯ  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม 
ภายใต้กรอบระยะเวลาอ้างอิงตามกฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบบันี้ หลักเกณฑ์ทีใ่ช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ 
ระยะเวลาที่บริษัทฯ  ยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์  
และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัตติามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย 
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ 
บริษัทฯ 

5.     สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Rights of Data Subject) 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ 
การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 



 

หน้า: 5        ฉบับปรบัปรุงคร้ังที่ 1 วนัที่ 3 มถิุนายน 2565 

2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคล  (Right to Access)  
3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  (Right to Rectification) 
4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล  (Right to Forgotten/Erasure) 
5) สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลสว่นบุคคล (Right to Restrict of Processing) 
6) สิทธิในการใหโ้อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Posstability/Data Transfer) 
7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 

 

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สทิธิดังกล่าวข้างต้นได้ 
โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบรษิัทเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ผ่าน “ช่องทางการติดตอ่ของบริษัท” 
ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล 
ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ 
บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ 

6.     การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Security measures of 
Personal Data) 

บริษัทฯ 
จะกำหนดและดูแลมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 
และจัดให้มีการกำหนดสิทธิ ข้อจำกัดสิทธิการเข้าใช้ (Access Rights and Permission) 
และบันทึกการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Records or Log Files) ที่จดัเก็บ 
เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการจารกรรม การสูญหาย การสูญหายโดยบงัเอิญ 
การเข้าถึงข้อมูลโดยไมไ่ด้รับอนุญาต การเข้าใช้งานโดยไม่ถกูต้อง การเปิดเผยหรือใช้ข้อมลูโดยมิชอบ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คัดลอกสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
รวมถึงการตรวจสอบระบบการป้องกันภัยคุมคามทางไซเบอร์และการโจมตีด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจากภายนอ
ก 

 
 

7.     การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว (Amendment of this Privacy Notice) 

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยทีบ่ริษัทฯ 
สงวนสิทธิในการทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นคร้ังคราว หรือตามความเหมาะสมจำเป็น 
หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
บริษัทฯจะดำเนินการแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมของบริษัทฯ 

 

8.     การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย (Dealing with complaints or inquiries) 

ท่านสามารถติดต่อบรษิัทฯ เพ่ือร้องเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จดัเก็บ 
ใช้ ประมวลผล และเปดิเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ทีช่่องทาง ดังต่อไปนี้ 

 

คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Committee: DPC) 
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