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แบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (ส าหรับการสมัครงาน) 

  ผู้สมัครงาน รับทราบและตกลงว่า บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“บริษัท”) มีความจ าเป็นต้องท าการเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัครงาน”) เพ่ือด าเนินการใด ๆ ตามกรอบวัตถุประสงค์ในการสมัครงานกับบริษัท ซึ่งมี
สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ให้
ข้อมูล และลงนามในแบบการให้ความยินยอมนี้กับบริษัท  

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล  

ผู้สมัคร (เจ้าของข้อมูล) ตกลงให้ข้อมูลกับบริษัท (ผู้ควบคุมข้อมูล) เพ่ือท าการเก็บรวบรวม และ/หรือ
น าข้อมูลไปใช้ และ/หรือประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลกับบุคคลอ่ืน เพ่ือวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

 เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของเจ้าของข้อมูลในฐานะผู้สมัครงานและพิจารณา
ใบสมัครงานตามคุณสมบัติที่บริษัทประกาศไว้ 

 เพ่ือการจัดเก็บ และการส ารวจข้อมูลของเจ้าของข้อมูล  
 เพ่ือใช้ และ/หรือประมวลผลข้อมูล ส าหรับการพิจารณาคัดเลือก และการพิจารณาค่าจ้างที่

เหมาะสมของเจ้าของข้อมูล   
 เพ่ือใช้ และ/หรือให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายและสัญญา และเพ่ือการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ

งานด้านทรัพยากรบุคคล  

(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)  

 ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัท ต้องการได้รับจากเจ้าของข้อมูล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ประเภทของข้อมูล วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการใช้ และเก็บ
รักษาข้อมูล 

1. ข้อมูลผู้สมัครงานในใบสมัคร เช่น  ช่ือ-
สกุล วันเดือนปีเกิด  เพศ สัญชาติ ศาสนา 
สถานภาพ ประวัติการศึกษา เป็นต้น 

เพื่อใช้ในการพิสูจน์บุคคล การด าเนินการตาม
กระบวนการว่าจ้าง การรับรองอายุ และการป้องกัน
การสมัคร อย่างไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ได้รับระหว่างการสมัคร

ง านจะถู ก จั ด เ ก็ บ กั บ บ ริ ษั ท
จนกระทั่งการสมัครงานของท่าน
ถูกปฏิ เสธ และจะถูกท าลาย
ภายใน 3 ปี นับแต่วันท่ีการสมัคร
งานถูกปฏิเสธ 
 
 

2. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่
อยู่อีเมล 

เพื่อใช้ในการสื่อสาร และการจัดการข้อร้องเรียน  

3. ใบแสดงผลการศึกษา / ใบรับรอง
การศึกษาที่ระบุช่ือคุณวุฒิ สาขาวิชา 
/ ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร 

เพื่อใช้ในการพิจารณาและตรวจสอบคุณวุฒิที่ส าเร็จ
การศึกษา และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
งาน ตามทีบ่ริษัทก าหนด  

4 ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
/ หนังสือรับรองประสบการณ์การ
ผ่านงาน / ประวัติของผู้สมัครงาน (CV)  

เพื่อใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมประกอบ 
การคัดเลือกผู้สมัครเข้าปฏิบัติงาน ตามคุณสมบัติที่
บริษัทก าหนด 

5 ผลการตรวจสุขภาพ 
ผลการตรวจสอบคุณวุฒิ 
ผลการตรวจสอบประวัติจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศรับ
สมัครงาน การด าเนินการตามกฎหมาย และการ
ด าเนินการตามกระบวนการว่าจ้าง (กรณีได้รับการ
คัดเลือกเข้าท างาน) 

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกจัดเก็บไว้ใน
ระบบสารสนเทศการบริหารงาน
บุคคลของบริษัทจนกระทั่งพ้น
สภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงาน และ
จะถูกท าลายภายใน 5 ปี นับแต่
วันที่พ้นสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงาน
บริษัท 
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การเปิดเผยข้อมูล  

  บริษัทจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่อ้างอิงไว้ข้างต้น
กับบุคคลภายนอก อาทิ สถาบันการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานตามประสบการณ์การท างาน 
และผู้ประมวลผลข้อมูลซึ่งได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งจากบริษัท (ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานที่ถูก
ลงทะเบียนไว้ในคอมพิวเตอร์นั้น ไม่สามารถพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารได้ หากไม่ใช่เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบ
ดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต) 

ข้อตกลงในการให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล  

  เจ้าของข้อมูล ตกลงและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท เพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ใน
แบบให้ความยินยอมนี้  และเจ้าของข้อมูล ขอยืนยันว่า การพิจารณาตัดสินใจในการให้ความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูล  อยู่บนพ้ืนฐานการพิจารณาอย่างอิสระ และเข้าใจในเงื่อนไขการให้ความยินยอมตามที่ปรากฏ
ในเอกสารฉบับนี้เป็นอย่างดี และยอมรับว่า การปกปิดข้อมูลใดๆ ของเจ้าของข้อมูล อาจส่งผลให้เจ้าของข้อมูล 
ไม่มีคุณสมบัติในการสมัครงาน และบริษัท มีสิทธิโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธไม่รับพิจารณาใบ
สมัครงานของเจ้าของข้อมูลสมัครงาน และ/หรือ ปฏิเสธไม่รับเจ้าของข้อมูลเข้าท างาน และ/หรือหากบริษั ท 
ตรวจพบในภายหลังว่า ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลมอบไว้กับบริษัท ไม่ถูกต้อง มีข้อความอันเป็นเท็จ และ/หรือเป็น
ข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าประการใด ๆ ให้ถือว่า เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเข้าท างานกับ
บริษัท มาตั้งแต่วันแรกของการยื่นใบสมัคร  

  เจ้าของข้อมูล และในฐานะผู้สมัครงาน ได้อ่านและเข้าใจในรายละเอียดของเงื่อนไขการให้ความ
ยินยอมข้างต้นทั้งหมดแล้ว จึงไดย้ินยอมให้บริษัท  ดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จัดเก็บ ประมวลผล ใช้ตาม
วัตถุประสงค์ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานของข้าพเจ้าตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น  

  2. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะร้องขอดูข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
ตามช่องทางการร้องขอเข้าถึงข้อมูล ในวันและเวลาท าการปกติของบริษัท (วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น
วันหยุดราชการ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น.)   

3. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่บริษัทไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้แล้ว และขอให้ท าลายข้อมูลดังกล่าว  

4. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในกรณีที่การสมัครงานของข้าพเจ้าไม่เป็นผลส าเร็จ ข้อมูลของข้าพเจ้าจะถูก
ท าลายภายใน 3 ปี     

  5. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าต้องรักษาดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ไอดี (ID) รหัสผ่าน (P/W) เลข
ประจ าตัวบัตรประชาชน เป็นต้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับปัญหาที่มีการรั่วไหลของข้อมูล
ดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทของข้าพเจ้าเอง หรือปัญหาทางอินเตอร์เน็ต  

    ทั้งนี้ หากเกิดจากความผิดของเจ้าหน้าที่ภายในของบริษัท หรืออุบัติเหตุจากการท างานทางเทคนิค 
บริษัทจะแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้สมัครงานทราบโดยทันที และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมและชดเชยให้ด้วย 

  6. ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลในการสมัครงานของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าสามารถ
ติดต่อกับส่วนทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้โดยตรงที่ email: egati-hr@egat.co.th /หมายเลขโทรศัพท์  
02-436-6941 หากข้าพเจ้าต้องการปรึกษา มีค าถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของข้าพเจ้า  
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      ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบและตกลงยินยอมตามประกาศเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการสมัครงานกับบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด รวมถึง
ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแล้ว 

         ข้าพเจ้าไม่ยอมรับ 

 
ลงชื่อ................................................................ผู้สมัคร 

                         (...............................................................) 
                              วันที.่................................................ 

 


