
 
หนังสือยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 

เพื่อสมัครงานกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

   ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ศูนย์) ให้ความส าคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน 
และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครงานได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดท าหนังสือยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการ
เปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ทั้งช่องทาง
ออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนด 

       โดยศูนย์ จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบประวัติส่วน

บุคคล ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติ ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของผู้สมัครงานไปยังบุคคล และ/หรือหน่วยงาน

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือกตามต าแหน่ง

ที่สมัคร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ดังต่อไปนี้ 

๑) ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลอืก เช่น Resume, Curriculum Vitae (CV) จดหมาย
สมัครงาน ใบสมัครงาน 

๒) ข้อมูลประกอบการสรรหาและคัดเลือก เช่น ผลการทดสอบข้อเขียน แบบทดสอบบุคลิกภาพ ผลการสอบสัมภาษณ์ 
ผลการประเมินวัดคุณลักษณะ ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศดิจิตอล ความเห็นประกอบการสรรหาและคัดเลือก 
เป็นต้น 

๓) ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 
๔) ข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส 
๕) ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของผู้สมัครงาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับ 

บิดามารดา ทั้งนี้ ก่อนการให้ข้อมูลกับศูนย์ให้ผู้สมัครงานแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวน้ีให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย 
๖) รูปถ่าย 
๗) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ระดับการศึกษา วุฒิ

การศึกษา สถาบัน/ศูนย์ ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผลการทดสอบ คุณสมบัติด้านวิชาชีพ 
ความสามารถทางด้านภาษา และความสามารถอื่น ๆ ข้อมูลจากการอ้างอิงที่ผู้สมัครงานได้ให้แก่ศูนย์ 

๘) ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ท างานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น รายละเอียดของนายจ้าง ต าแหน่ง
งาน เงินเดือนและค่าตอบแทน ระยะเวลา สาเหตุการพ้นจากงาน รวมถึงต าแหน่งงานท่ีสนใจ 

๙) สถานภาพทางการทหาร 
๑๐)  ส าเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้สมัครงาน เช่น เลขประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือ

เดินทาง เอกสารอื่น ๆ ท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
๑๑) รายละเอียดของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
๑๒) ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับข่ี ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะ (เฉพาะต าแหน่งที่จ าเป็น)  

 
 
 



๒ 
 

     ศูนย์คุณธรรมไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของผู้สมัครงาน หากศูนย์คุณธรรม
ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีมีความละเอียดอ่อนของผู้สมัครงานจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก 
เช่น ส าเนาบัตรประชาชน Resume Curriculum Vitae (CV) โดยจะถือว่าผู้สมัครงานยินยอมให้ศูนย์เก็บ รวบรวม 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของผู้สมัครงาน    โดยศูนย์คุณธรรมจะเก็บเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไว้
เป็นระยะเวลา ๒ ปี ซึ่งเมื่อครบก าหนดเวลา ศูนย์จะท าลายเอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม   

    ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นบุคลากรของศูนย์   ศูนย์จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม
ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ตามเหตุผลด้านการพิสูจน์ความผิด ทางกฎหมายและความจ าเป็น
ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ศูนย์ด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการ ที่ชอบด้วย
กฎหมาย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานตามความจ าเป็น เพื่อประเมิน ความ
เหมาะสมของผู้สมัครงานต่อต าแหน่งงาน และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้สมัครงานได้ให้ไว้กับศูนย์ โดยมี 
วัตถุประสงค์ตามตารางที่ระบุต่อไปนี้ 

ที ่ วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช ้
๑. เพื่อด าเนินการที่จ าเป็นในการพิจารณาและ

คัดเลือกผู้สมัครงานในขั้นตอนต่าง ๆ เ ช่น
ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัครงานของ
ศูนย์หรือ สมัครผ่านทางศูนย์โดยตรงขั้นตอนการ
สัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ มี ก าร เก็บ  รวบรวม  ใ ช้  หรื อ
เปิดเผย 

การปฏิบั ติ ตามสัญญาและการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือของบุคคล หรือนิติบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคล 

๒. เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร การนัด
หมาย การสัมภาษณ์งาน และ วัตถุประสงค์ใน
การประเมินความสามารถ พิจารณาคุณสมบัติ 
ตรวจสอบความเหมาะสมของผู้สมัครงาน 
ส าหรั บต าแหน่ ง ง านที่ ส มั คร  ร วมถึ ง เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการพิจารณาและเสนอต าแหน่งที่
เหมาะสมอื่น ๆ ให้กับผู้สมัครงานอันเป็นการเพิ่ม
โอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สมัครงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

การปฏิบั ติ ตามสัญญาและการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือของบุคคล หรือนิติบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคล 
 

๓. เพื่อด าเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ
ของผู้สมัครงานกอ่นการจ้างงาน ภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมาย และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคล
อ้างอิงที่ผู้สมัครงานระบุ 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ มี ก าร เก็บ  รวบรวม  ใ ช้  หรื อ
เปิดเผย 

การปฏิบั ติ ตามสัญญาและการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือของบุคคล หรือนิติบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

๔. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในศูนย์
เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เช่น 
การส่งข้อมูล ผู้สมัครหรือรายงานการสัมภาษณ์
ให้ฝ่ ายที่ เกี่ยวข้อง และผู้มีอ านาจตัดสินใจ
คัดเลือก ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

การปฏิบั ติ ตามสัญญาและการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือของบุคคล หรือนิติบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 



๓ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช ้
๕. เพื่อด าเนินการในกระบวนการบริหารงานบุคคล

อื่น ๆ หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน
เช่น กระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของศูนย์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

การปฏิบั ติ ตามสัญญาและการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือของบุคคล หรือนิติบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

๖. เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
(Log File) 

ช่ือผู้ใช้งานในการ log in  ระบบ การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายของผู้
ค ว บ คุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ต า ม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๕๐ และ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ ๒๕๖๐ 

 
 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงช่องทางและการ
อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้ 

๑) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของศูนย์ หรือขอให้เปิดเผย ถึง
การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access) 

๒) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากศูนย์ ในกรณีที่ศูนย์ได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ ที่สามารถ
อ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิขอให้ศูนย์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ส่ง หรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิค ไม่
สามารถท าได้ (Right to Data Portability) 

๓) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object) 
๔) สิทธิขอให้ศูนย์ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล ที่เป็น

เจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure) 
๕) สิทธิขอให้ศูนย์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
๖) สิทธิร้องขอให้ศูนย์ด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

(Right to Rectification) 
๗) ศูนย์เคารพสิทธิของผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สมัครงานสามารถ ติดต่อศูนย์

เพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและศูนย์อาจปฏิเสธการใช้สิทธิ ดังกล่าวข้างต้นของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท าแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 

 
 
 
 



๔ 
 

การติดต่อประสานงาน 
ในกรณีที่ผู้สมัครงานมีข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน หรือต้องการความ

ช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถประสานงานไดผ้่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์ (Data Protection Officer: DPO) 
ทาง moral_pdpa@moralcenter.or.th  

ทั้งนี้ ผู้สมัครงานได้อ่านและท าความเข้าใจรายละเอียดข้างต้น เกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้สมัครงานเพื่อสมัครงานกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง 

 ยินยอม (Agree) 

 ไม่ยินยอม (Not Agree) 

ใหศู้นย์คุณธรรมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเพื่อสมัครงานกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

                                              

                                ลงช่ือ 

(                                                 ) 

วัน....................เดือน...................ปี............................... 

ผู้ให้การยินยอม 

 
 
 

 
 
 


