
 

 

ใบสมัครงาน 

วันที่………………………………………………. 

ต ำแหน่งที่สมัคร 1 : ................................................................... 2 : .....................................................................  

เงินเดือนที่ต้องกำร : ..................................................... วันที่พร้อมจะเร่ิมงำน : ..................................................... 

ชื่อ - นำมสกลุ : (ภำษำไทย) ................................................................... Name in English :  .................................................................. 

   ชำย      หญิง         ชื่อเล่น ........................................................ อำยุ........................................ปี สัญชำติ....................................  

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่........................หมู่ที่................ อำคำร/ซอย.....................................................ถนน................................................... 

แขวง/ต ำบล.......................................เขต/อ ำเภอ.......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์........................... 

โทรศัพท์บำ้น .................................................. มือถือ ................................................อีเมลล์ : ................................................................... 

สถำนะทำงกำรทหำร      ศึกษำวิชำทหำร       ผ่ำนกำรเกณฑท์หำร      ได้รับกำรยกเว้น    อ่ืนๆ..................... 

ชื่อบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน 

ชื่อ – นำมสกลุ ........................................................... ควำมสัมพันธ์....................................โทรศัพท์.......................................................... 
 

ประวัติการศึกษา 
  

ระดับกำรศึกษำ 
 

ชื่อสถำบนั 
 

ปีกำรศึกษำ สำขำทีส่ ำเร็จ 
 

เกรดเฉลี่ย 
GPA จำก ถึง 

ปริญญำเอก       
ปริญญำโท       
ปริญญำตรี       
อนุปริญญำ ปวส. หรือเทียบเท่ำ      
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
ปวช. หรือเทียบเท่ำ 

     

มัธยมศึกษำตอนต้น      
ประถมศึกษำ       

 

ความสามารถทางด้านภาษา 
  

ประเภทภำษำ 
 

กำรพูด  กำรอ่ำน  กำรเขียน  
ดีมำก ด ี พอใช้ ดีมำก ด ี พอใช้ ดีมำก ด ี พอใช้ 

ไทย           
อังกฤษ           
อื่นๆ (Others)...............................         

 
 

 

 

รูปถ่ำย 

ขนำด 1 นิ้วครึ่ง 



ประวัติการท างาน 
   

 

ช่ือสถำนท่ีท ำงำน ...................................................................................................... ประเภทธุรกิจ ……………………………………………………………………….. 
ต ำแหน่งงำน ………………………………………………………………………………………………….ต ำแหน่งผู้บังคับบญัชำ ……………………………………………………………. 
ลักษณะงำนท่ีรบัผิดชอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
ระยะเวลำท ำงำน จำก ............................................................................................... ถึง ................................................................................................... 
เหตุผลที่ลำออก ................................................................................................................................................................................................................... 

 

ช่ือสถำนท่ีท ำงำน ...................................................................................................... ประเภทธุรกิจ ……………………………………………………………………….. 
ต ำแหน่งงำน ………………………………………………………………………………………………….ต ำแหน่งผู้บังคับบญัชำ ……………………………………………………………. 
ลักษณะงำนท่ีรบัผิดชอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
ระยะเวลำท ำงำน จำก ............................................................................................... ถึง ................................................................................................... 
เหตุผลที่ลำออก ................................................................................................................................................................................................................... 

 

ช่ือสถำนท่ีท ำงำน ...................................................................................................... ประเภทธุรกิจ ……………………………………………………………………….. 
ต ำแหน่งงำน ………………………………………………………………………………………………….ต ำแหน่งผู้บังคับบญัชำ ……………………………………………………………. 
ลักษณะงำนท่ีรบัผิดชอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
ระยะเวลำท ำงำน จำก ............................................................................................... ถึง ................................................................................................... 
เหตุผลที่ลำออก ................................................................................................................................................................................................................... 

 

ประวัติการฝึกอบรม 
   

ช่ือหลักสูตร วันท่ีอบรม จัดอบรมโดยสถำบัน 

   
   
   
   
   

 

 
ควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำน .........................……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ............................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

ควำมสำมำรถพิเศษอื่นๆ ............................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

งำนอดิเรก/กีฬำ ............................................................................................................................................................................................................ 



 

ระบุผลงำนหรือควำมรับผิดชอบของงำนท่ีผ่ำนมำที่มีควำมภำคภูมิใจ (โปรดระบุชื่อองค์กร/สถำนท่ีท ำงำนด้วย) 

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

ทั้งนี้ หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำให้เข้ำเป็นพนักงำนของ บสย. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ 

1. ตรวจสุขภำพตำมรำยกำรที่ บสย. ก ำหนด โดยจะน ำใบรับรองแพทย์สรุปผลกำรตรวจสุขภำพส่งให้ บสย. 

2. ตรวจประวัติอำชญำกรโดยข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรทั้งหมด โดย บสย. จะแจ้งผลและส่งคืนผลกำร

ตรวจประวัติอำชญำกร 

 

 

อนึ่ง ในกำรสมัครงำนผ่ำนเว็บไซต์หรือช่องทำงอ่ืนของ บสย. และได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแก่เรำถือเป็นกำรยอมรับว่ำท่ำนได้

อ่ำน เข้ำใจ และรับทรำบ ประกำศเรื่องกำรแจ้งรำยละเอียดกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน ( เอกสำรแนบ 1) แล้ว ผู้สมัคร

จะต้องให้ควำมยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล และแนบในระบบรับสมัครงำน หรือน ำส่งเป็นเอกสำรประกอบกำรสมัครแนบใบสมัครนี้  โดยกรอก

ข้อมูลพร้อมให้ควำมยินยอม หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม / ใช้ / เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำรคัดเลือกเป็นพนักงำน  

(เอกสำรแนบ 2) 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นควำมจริงและข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำหำกระบุข้อควำมที่บิดเบือนจำกควำมเป็นจรงิ

หรือปิดบังข้อควำมที่เป็นเท็จจะเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ และ/หรือ ถูกปลดออกจำกกำรเป็นพนักงำนทันที โดยไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆทั้งสิ้น 

 

 

 

ลำยมือชื่อผู้สมัคร…………………………………………………………. 
                     (                                               )  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Recruitment Privacy Notice             หน้า 1 / 6 
 

ประกาศ เรื่อง การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 
 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตระหนักถึงความส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้สมัครงาน จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานที่รัดกุม รวมทั้งมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย น าไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต บสย. จึงได้
ก าหนดประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการ
เกบ็ข้อมูล และสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 

1. ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ชื่อ   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

 สถานที่ติดต่อ  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243  
    ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์  0-2890-9988    
โทรสาร  0-2890-9900  0-2890-9800 

    อีเมล์     info@tcg.or.th 
    เว็บไซต์  www.tcg.or.th 

 

 ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของ บสย. เพื่อยื่น
ค าร้องขอ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ช่องทางการติดต่อตามข้างต้น  
  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บสย. จะท าการประมวลผล 
บสย. อาจเก็บรวบรวม หรือได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ตังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

บริบทของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ บสย. การเข้าท าสัญญา ความสัมพันธ์ในการท างาน อีกทั้งขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็น
เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลประเภทใด 
ล าดับ ประเภทของข้อมูล รายละเอียดและตัวอย่าง 

1 ข้อมูลที่แสดงตัวตนของผู้สมัครงาน 
 
 
 

 

ข้อมูลในใบสมัคร เช่น ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลข
หนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด รวมถึงข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูล
ชีวภาพ (Biometrics Data) (ข้อมูลชีวภาพ หมายถึง ข้อมูลภาพ
จ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองม่านตา หรือข้อมูลจ าลองลายนิ้วมือ ) 
เป็นต้น   

2 รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะของบุคคล รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลของท่าน เช่น อายุ วัน
เดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ าหนัก สถานภาพการสมรส สถานภาพ
ทางทหาร สัญชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับงานอดิเรกและความสนใจ 
ภาพถ่าย ทักษะในการใช้ภาษา การบันทึกภาพเคลื่อนไหวและ/
หรือ เสียงในรูปแบบต่างๆ เช่น การบันทึกเสียงจากการเข้า
สัมภาษณ์ทางออนไลน์ การท าแบบทดสอบออนไลน์ 

mailto:info@tcg.or.th
http://www.tcg.or.th/
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ล าดับ ประเภทของข้อมูล รายละเอียดและตัวอย่าง 
3 ข้อมูลติดต่อของผู้สมัครงาน  รายละเอียดในการติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์

มือถือ อีเมล  
4 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของท่าน เช่น ใบแสดงผลการศึกษา 

ใบรับรองการศึกษาที่ระบุชื่อคุณวุฒิ สาขาวิชา ใบแสดงผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ 

5 ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน สถานภาพการจ้างงาน และ
ประวัติการจ้างงาน เช่น อาชีพ ต าแหน่ง เงินเดือน ข้อมูลบุคคลที่
สามารถอ้างอิง วันที่เริ่มงาน วันที่ลาออก ลักษณะงานและความ
รับผิดชอบ เหตุผลที่ลาออก (กรณีลาออกแล้ว) หนังสือรับรอง
ประสบการณ์การผ่านงาน ประวัติของผู้สมัครงาน (CV)  

6 ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ของ
ผู้สมัครงาน 
 

ข้อมูลอ่อนไหวของผู้สมัครงาน เช่น ศาสนา ใบรับรองแพทย์ส าหรับ
ผลการตรวจสุขภาพ ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

7 ข้อมูลทางการเงินของผู้สมัครงาน ข้อมูลทางการเงิน สถานะและประวัติทางการเงิน เช่น ข้อมูลการ
ช าระหนี้ ใ ห้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลของกรมบังคับคดี  

 

 หากท่านต้องการให้รายละเอียดการอ้างอิงหรือระบุถึงบุคคลที่สามอ่ืนใด ท่านมีหน้าที่ต้องขอรับความยินยอมจาก
บุคลที่สามดังกล่าว ก่อนที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ บสย. 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บสย. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่านโดยตรง หรือ
โดยอ้อมจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น ผู้ให้บริการหรือแพลตฟอร์มในการสรรหาบุคลากร ผู้จัดหางาน ผู้สรรหาบุคลากร เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน สถาบันการศึกษา โดย บสย. จะแจ้งให้ท่านทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย 
 ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บสย. หรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ 
บสย. อาจจะไม่สามารถพิจารณาจ้างงานท่านได้ 

 

3. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล 
3.1 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านตกลงให้ข้อมูลกับ บสย. เพื่อท าการเก็บรวบรวม และ/หรือ น าข้อมูลไปใช้ และ/หรือประมวลผล และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลกับบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

1. เพื่อด าเนินการตามกระบวนการว่าจ้าง เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาใบสมัครงานตาม
คุณสมบัติที่ บสย. ประกาศไว้  

2. เพื่อการจัดเก็บ และการส ารวจข้อมูล  
3. เพื่อใช้ และ/หรือประมวลผลข้อมูล ส าหรับการพิจารณาคัดเลือก และการพิจารณาค่าจ้างที่ เหมาะสมของ

ท่าน 
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4. เพื่อใช้ และ/หรือให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายและสัญญา และเพื่อการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล  

วัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นเพียงแนวปฏิบัติของ บสย. ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดย 
บสย. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มาอย่างระมัดระวัง เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ตกลงกับ
ท่าน โดย บสย. จะไม่น าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ 

ล าดับ ประเภทของข้อมูล วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาในการใช้  
และเก็บรักษาข้อมูล 

1 ข้อมูลที่แสดงตัวตนของผูส้มัครงาน  เพื่อด าเนินการตามกระบวนการสรรหา
ว่าจ้าง และใช้ในการพิสูจน์ตัวบุคคล 
การรับรองอายุ และการป้องกันการ
สมัครอย่างไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
ข้อมูลที่ ได้รับระหว่างการ
สมัครงานจะถูกเก็บกับบสย.
จนกระทั่งการสมัครงานของ
ท่านถูกปฏิเสธ และจะถูก
ท าลายภายใน 5 ปี นับแต่
วันที่การสมัครงานถูกปฏิเสธ 

2 รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะของ
บุคคล  

เพื่อด าเนินการตามกระบวนการสรรหา
ว่าจ้าง และใช้ในการพิสูจน์ตัวบุคคล 
การรับรองอายุ และการป้องกันการ
สมัครอย่างไม่ถูกต้อง 

3 ข้อมูลติดต่อของผู้สมัครงาน เพื่อใช้ในการสื่อสาร และการจัดการข้อ
ร้องเรียน 

4 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาและ
ตรวจสอบคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา 
และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
งาน ตามที่ บสย. ก าหนด 

5 ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เพื่อใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม
ประกอบการคัด เลื อกผู้ สมั คร เข้ า
ปฏิบั ติ ง านตามคุณสมบัติ ที่  บสย . 
ก าหนด 

6 ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) 
ของผู้สมัครงาน 

เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติตาม
ประกาศรับสมัครงาน การด าเนินการ
ตามกฎหมาย และการด าเนินการตาม
กระบวนการว่าจ้าง (กรณีได้รับการ
คัดเลือกเข้าท างาน) 

7 ข้อมูลทางการเงินของผู้สมัครงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติตาม
ประกาศรับสมัครงาน การด าเนินการ
ตามกฎหมาย และการด าเนินการตาม
กระบวนการว่าจ้าง (กรณีได้รับการ
คัดเลือกเข้าท างาน) 

ข้อมูลที่ ได้รับระหว่างการ
สมัครงานจะถูกเก็บกับบสย.
จนกระทั่งการสมัครงานของ
ท่านถูกปฏิเสธ และจะถูก
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ล าดับ ประเภทของข้อมูล วัตถุประสงค ์ ระยะเวลาในการใช้  
และเก็บรักษาข้อมูล 

ท าลายภายใน 5 ปี นับแต่
วันที่การสมัครงานถูกปฏิเสธ 

 

3.2 ฐานในการประมวลผลข้อมูล  
บสย. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา และด าเนินการตามกระบวนการว่าจา้ง  
2. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การขอรับหลักฐานการรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานก ากับดูแล/

หน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อเมื่อ
ได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการหรือศาล  

3. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ บสย. เช่น การตรวจสอบเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับของ 
บสย. ต่อบุคคลภายนอก การบันทึกภาพ การแลกบัตรก่อนเข้าที่ท าการ เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายใน
ส านักงานใหญ่ บสย.  

4. ฐานความยินยอม เชน่ การตรวจสุขภาพ การตรวจสอบประวัตอิาชญากรรม 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บสย. จะเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีต่อไปนี้ 
4.1 เปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามค าสั่งของ

หน่วยงานรัฐ รวมทั้งผู้สอบบัญชี 
4.2 เปิดเผยให้แก่บุคคลและนิติบุคคลอื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ เช่น     

ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการว่าจ้าง การจ้างงาน การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติ
และความสามารถ ระบบสารสนเทศ และบุคคลอื่นที่จ าเป็นเพื่อให้ บสย. สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้  

ทั้งนี้ บสย. ได้ก าหนดมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม และการ
ประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลดังกล่าวตามที่จ าเป็นเท่านั้น โดยมีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอ านาจโดยมิชอบ 

 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลกรณีที่เจ้าของข้อมูลเพิกถอนความยินยอมที่

ได้ให้ไว้ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ จะต้องเพิกถอนความยินยอมทุกกรณี และจะต้องด าเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม ณ ขณะที่แจ้งผลการขอเพิกถอนความยินยอม  

5.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิ
ที่จะร้องขอให้ บสย. เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของตน โดย บสย. อาจใช้สิทธิปฏิเสธค าร้องขอดังกล่าวได้ หากเป็นกรณี
ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น  
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5.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องขอให้ บสย. แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

5.4 สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล: ในกรณีที่ระบบของ บสย. รองรับ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขอให้โอนโดยอัตโนมัติได้ ทั้งนี้ 
บสย. อาจปฏิเสธค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจัดเก็บไว้เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูล อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

5.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตน เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้เท่านั้น  

(1) เมื่อหมดความจ าเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์  
(2) เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้  
(3) เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลข้อมูลกรณีที่เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

ตามประกาศนี้ และไม่มีเหตุปฏิเสธ หรือ  
(4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูล หรือความ

ยินยอมตามประกาศนี้  
5.6 สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ บสย. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้  

(1) เมื่อ บสย. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ตามที่เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้
ถูกต้องตามประกาศนี้  

(2) เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือท าลายตามประกาศนี้ และเจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน  
(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ บสย. เก็บรักษาข้อมูลไว้

ก่อน เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

(4) เมื่อ บสย. อยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อยกเว้นจากค าขอคัดค้านของ
เจ้าของข้อมูลตามประกาศนี้ หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด  

5.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) เป็นข้อมูลที่ บสย. ได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลดังกล่าว จากความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ บสย. หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของ บสย. ตามค าสั่งของรัฐ หรือจากความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บสย. หรือของนิติบุคคลอื่น  

 บสย. อาจปฏิเสธค าร้องขอตาม (1) ได้ หากพิจารณาเห็นว่า การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว จะส่งผลให้ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด หรือเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย  

(2) เป็นกรณีที่ บสย. ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง  
(3) เป็นกรณีที่ บสย. ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด ซึง่รวมถึงทางสถิต ิ
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ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล บสย. อาจปฏิเสธค าขอในกรณีที่ บสย. ได้ปฏิบัติตามพันธกิจหรือตามที่
กฎหมายก าหนด หรือข้อมูลดังกล่าวถูกท าให้ไม่ปรากฏชื่อหรือบ่งบอกลักษณะที่ท าให้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ ซึ่งกรณีปฏิเสธดังกล่าว บสย. จะจัดท าบันทึกค าชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลทราบด้วย 
  

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนวันทีพ่ระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บงัคับ ท่านสามารถ
แจ้งยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยสามารถยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางการติดต่อที่ บสย. จัดเตรียมไว้  
 

6. การเก็บรักษาและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
บสย. จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านส ารองไว้ตามกฎหมาย และระเบียบ บสย. เรื่อง การเก็บรักษาและท าลาย

เอกสารก าหนด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการจัดเก็บแล้ว บสย. จะท าลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ บสย. โดย บสย. ได้มีระบบในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานที่รัดกุม รวมทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้ง
มาตรการในการบริหารจัดการและมาตรการเชิงเทคนิค เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย น าไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยมิได้รับอนุญาต รวมถึงมีการทบทวนมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 
 
7. การเปลี่ยนแปลงประกาศ เรื่อง การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน  
 บสย. จะมีการทบทวนประกาศฯ เป็นระยะตามนโยบายของ บสย. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ บสย. จะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมกับปรับปรุงประกาศฯ ในเว็บไซต์ 
ของ บสย. ไปพร้อมกัน โดยประกาศฯ ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ของ บสย. จะเป็นประกาศฯ ฉบับล่าสุด  



 
 

 

หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม / ใช้ / เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการคัดเลือกเป็นพนักงาน  
 

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดท าหนังสือขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ของท่าน ท่ีท่านได้ให้ไว้แก่ บสย. 
หรือท่ี บสย. อาจเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

1. เพื่อประกอบการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของ บสย. ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
 
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php หากท่านประสงค์จะเพิกถอน

ความยินยอมนี้ หรือท าการยื่นข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของท่าน สามารถด าเนินการผ่านช่องทางตามที่ระบุไว้ใน 
https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php  

 
ท่านมีสิทธิเลือกให้ความยินยอมหรือไม่กไ็ด้ โดยไม่ส่งผลต่อการพิจารณาการเข้ารับสมคัรเป็นบคุลากรของ บสย.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                                                                                                       วันท่ี ............................................. 

 

 นาย     นาง    นางสาว  อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................  

ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................................................................................... 

 เลขประจ าตัวประชาชน ………………..………………..…..……………….…………………………………………………………………….  

 หนังสือเดินทาง (กรณตี่างชาติ) ……………..………………..………………..………………..…………...........................................  
 

            ยินยอม            ไม่ยินยอม      

  

 

  ลงช่ือ ........................................................................................... เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

                               (...........................................................................................) 
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