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ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
ส าหรับผู้สมัครงาน บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

(ปรับปรุงเมื่อ: วนัท่ี 15 มิถนุายน 2565) 
 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกรวมวา่ “กลุม่บริษัท”) ได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง
กบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของผู้สมคัรงาน (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ทา่น”) ที่ได้ให้ข้อมลูไว้กบักลุม่บริษัท และเพื่อให้ทา่นมัน่ใจ
วา่กลุม่บริษัท ได้ปฏิบตัิกบัข้อมลูสว่นบคุคลของท่านสอดคล้องตามพระราชบญัญัติคุ้ มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และ
กฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคตนัน้ (“กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคล”) กลุม่บริษัทจึงได้ก าหนดประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีข้ึน้ เพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการด าเนินการกบัข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้  เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) 
ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสทิธิในข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น และช่องทางการติดตอ่กลุม่บริษัท ทัง้นีก้ลุม่บริษัท ใคร่ขอให้ทา่น
ท าความเข้าใจเก่ียวกบัข้อก าหนด และค าชีแ้จงภายใต้ประกาศฯ ฉบบันี ้ 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 
กลุม่บริษัท เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ข้อมลูอตัลกัษณ์ เช่น ช่ือ นามสกลุ รูปภาพ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เป็นต้น 

(2) ข้อมลูประวตัิ เช่น วนั เดือน ปีเกิด อาย ุน า้หนกั สว่นสงู สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร เป็นต้น 

(3) ข้อมลูที่อยูท่ี่ติดตอ่ เช่น ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน ที่อยูปั่จจบุนั หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล เป็นต้น 

(4) ข้อมลูครอบครัว เช่น ข้อมลูบตุร ข้อมลูคูส่มรส ข้อมลูบิดามารดา ข้อมลูพี่น้อง เป็นต้น 

(5) ข้อมลูการศกึษา เช่น สถานศกึษา วฒุิการศกึษา วิชาเอก เกรดเฉลีย่สะสม เป็นต้น 

(6) ข้อมลูการท างาน เช่น ช่ือสถานท่ีท างาน ต าแหนง่ เงินเดือน เป็นต้น 

(7) ข้อมลูการเงิน เช่น เลขท่ีบญัชีธนาคาร เป็นต้น 

(8) ข้อมลูออ่นไหว เช่น เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ประวตัิสขุภาพ โรคประจ าตวั ความพิการ เป็นต้น 

(9) ข้อมลูความสามารถอื่น ๆ เช่น ข้อมลูการฝึกอบรม วฒุิบตัร ความสามารถพิเศษ การขบัขี่ยานพาหนะ เป็นต้น 

(10) เอกสารหลกัฐาน เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบขบัขี่ ส าเนาใบรับรองผลการ

เรียน ส าเนาวฒุิบตัร เป็นต้น  

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุม่บริษัท ได้รับข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นจาก 2 ช่องทาง ดงันี ้
(1) กลุม่บริษัทได้รับข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นโดยตรง จากขัน้ตอนการสมคัรงานท่ีทา่นได้ให้ข้อมลูไว้ผา่นทางเว็บไซต์

ของกลุม่บริษัท ผ่านทางการสง่ไปรษณีย์ ผ่านทางการสง่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านทางการกรอกข้อมลูใน

ใบสมคัรงาน 

(2) กลุ่มบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม ผ่านบริษัทจดัหางานที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ ผ่านการ

เปิดเผยจากบริษัทในเครือ หรือผา่นการถกูอ้างถึงจากบคุคลใกล้ชิดทา่น 
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3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผล 
กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านเป็นผู้ สมัครงานของกลุ่มบริษัท การ

ประมวลผลข้อมลูดงักลา่ว กลุม่บริษัทจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูเพียงครัง้เดียวในขัน้ตอนการสมคัรงาน และจะใช้ข้อมูล
ตอ่ไปจนกวา่จะสิน้สดุวตัถปุระสงค์การเก็บรวบรวมตามประกาศในข้อ 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคล โดยกลุม่
บริษัท มีความจ าเป็นในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตามวตัถุประสงค์ ดงันี ้

(1) เพื่อการรับสมัครงานที่ด าเนินการโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งผู้สมัครด าเนินการติดต่อเข้ามาด้วยตนเอง หรือผ่านการ

เปิดเผยข้อมลูจากบริษัทจดัหางาน หรือบริษัทในเครือ 

(2) เพื่อการตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้สมคัรงาน เช่น อาย ุสญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา โรคประจ าตวั วฒุิการศกึษา 

(3) เพื่อด าเนินการสมัภาษณ์งาน วิเคราะห์ตรวจสอบประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง  

(4) เพื่อติดตอ่สมัภาษณ์งาน และแจ้งผลการสมัภาษณ์งาน 

(5) เพื่อเก็บรักษาไว้พิจารณาต าแหนง่งานท่ีเปิดรับใหมใ่นอนาคต ส าหรับผู้สมคัรงานท่ียงัไมไ่ด้รับการคดัเลอืก 

(6) เพื่อเปิดเผยข้อมลูไปยงับริษัทในเครือที่มีการเปิดรับสมคัรต าแหนง่งานท่ีใกล้เคียงกนั  

(7) เพื่อจดัท าสญัญาการจ้างงาน ขึน้ทะเบียนพนกังาน จดัเตรียมบตัรประจ าตวั อปุกรณ์ คอมพิวเตอร์ อีเมล UserID 

และ Password ของระบบตา่ง ๆ ที่ใช้ปฏิบตัิงานในกลุม่บริษัท  

(8) เพื่อขึน้ทะเบียน และด าเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการ สทิธิประโยชน์ของผู้ปฏิบตัิงาน และครอบครัว 

(9) เพื่อขึน้ทะเบียนคา่ตอบแทน เงินเดือน คา่ลว่งเวลา และการจดัการทางด้านภาษีของผู้ปฏิบตัิงาน 

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจ าเป็นดังกล่าว กลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานท่ีเปิดรับสมคัรได้ อาจไมส่ามารถท าสญัญาจ้างงานได้ และอาจไมส่ามารถขึน้ทะเบียนพนกังาน รวมถึงขึน้ทะเบียน
ค่าตอบแทนให้แก่ท่านได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมลูของบคุคลในครอบครัว หรือบคุคลอ้างอิงอื่นนัน้ ท่านจะต้อง
แจ้งให้บคุคลอ้างอิงดงักลา่วทราบถึงประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีด้้วย  

 

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เมื่อกลุม่บริษัทได้รับข้อมูลสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาแล้ว กลุม่บริษัทจะด าเนินการกบัข้อมลูสว่นบุคคลของ

ทา่นตามที่แจ้งไว้ในประกาศข้อ 3 แสดงรายละเอียดดงันี ้
 

กิจกรรมประมวลผล กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย 
การรับสมคัรงาน ข้อมลูอตัลกัษณ์, ข้อมลูประวตั,ิ ข้อมลูที่อยูท่ี่

ติดตอ่, ข้อมลูการศกึษา, ข้อมลูการท างาน, 
ข้อมลูออ่นไหว, ข้อมลูครอบครัว, ข้อมลู
ความสามารถอื่น, ข้อมลูการเงิน 

1. ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย  
(Legitimate Interest) 
2. ฐานความจ าเป็นในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

การตรวจสอบคณุสมบตัิ ข้อมลูประวตั,ิ ข้อมลูออ่นไหว, ข้อมลู
การศกึษา, ข้อมลูการท างาน 

1. ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย  
(Legitimate Interest) 
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กิจกรรมประมวลผล กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย 

การสมัภาษณ์งาน,  วิเคราะห์
ตรวจสอบประวตัิการศกึษา  
และประสบการณ์การท างานท่ี
เก่ียวข้อง 

ข้อมลูการศกึษา, ข้อมลูการท างาน, ข้อมลู
ความสามารถอื่น, เอกสารหลกัฐาน 

1. ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย  
(Legitimate Interest) 

ติดตอ่สมัภาษณ์งาน และแจ้งผล
การสมัภาษณ์งาน 

ข้อมลูที่อยูท่ี่ติดตอ่ 1. ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย  
(Legitimate Interest) 

เก็บรักษาไว้พจิารณาต าแหนง่งาน
ที่เปิดรับใหมใ่นอนาคต 

ข้อมลูอตัลกัษณ์, ข้อมลูประวตั,ิ ข้อมลูที่อยูท่ี่
ติดตอ่, ข้อมลูการศกึษา, ข้อมลูการท างาน, 
ข้อมลูออ่นไหว, ข้อมลูครอบครัว, ข้อมลู
ความสามารถอื่น, ข้อมลูการเงิน, เอกสาร
หลกัฐาน 

1. ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย  
(Legitimate Interest) 

เปิดเผยข้อมลูไปยงับริษัทในเครือที่
มีการเปิดรับต าแหนง่งานท่ี
ใกล้เคยีงกนั 

ข้อมลูอตัลกัษณ์, ข้อมลูประวตั,ิ ข้อมลูที่อยูท่ี่
ติดตอ่, ข้อมลูการศกึษา, ข้อมลูการท างาน, 
ข้อมลูออ่นไหว, ข้อมลูครอบครัว, ข้อมลู
ความสามารถอื่น, ข้อมลูการเงิน, เอกสาร
หลกัฐาน 

1. ฐานขอความยินยอม (Consent) 

จดัท าสญัญาการจ้างงาน ขึน้
ทะเบียนพนกังาน จดัเตรียมบตัร
ประจ าตวั คอมพวิเตอร์ อปุกรณ์ 
อีเมล UserID และPassword ของ
ระบบตา่ง ๆ ที่ใช้ปฏิบตัิงานในกลุม่
บริษัท 

ข้อมลูอตัลกัษณ์, ข้อมลูที่อยูท่ี่ติดตอ่, ข้อมลู
การเงิน, เอกสารหลกัฐาน 

1. ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย  
(Legitimate Interest) 
2. ฐานการปฏิบตัิตามสญัญา 
(Contractual Basis) 
 

ขึน้ทะเบียน และด าเนินการ
เก่ียวกบัสวสัดกิาร สทิธิประโยชน์
ของผู้ปฏิบตัิงาน และครอบครัว 

ข้อมลูอตัลกัษณ์, ข้อมลูประวตั,ิ ข้อมลูที่อยูท่ี่
ติดตอ่, ข้อมลูครอบครัว, เอกสารหลกัฐาน 

1. ฐานการปฏิบตัิตามสญัญา 
(Contractual Basis) 
2. ฐานความจ าเป็นในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

ขึน้ทะเบียนคา่ตอบแทน เงินเดือน 
คา่ลว่งเวลา และการจดัการ
ทางด้านภาษี ของผู้ปฏิบตัิงาน 

ข้อมลูอตัลกัษณ์, ข้อมลูที่อยูท่ี่ติดตอ่, ข้อมลู
ครอบครัว, ข้อมลูการเงิน, เอกสารหลกัฐาน 

1. ฐานการปฏิบตัิตามสญัญา 
(Contractual Basis) 
2. ฐานความจ าเป็นในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
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5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลกัษณะที่เป็นเอกสาร และในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ตามปกติแล้วกลุม่บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูของผู้สมคัรงานที่ยงัไม่ได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นพนกังานไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
หรือในบางกรณีอาจเก็บรักษาข้อมลูของผู้สมคัรงานไว้นานกวา่ระยะเวลาดงักลา่ว แตไ่มเ่กิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่านได้ให้ข้อมลูไว้
กบักลุ่มบริษัท ส่วนข้อมูลของผู้สมคัรงานที่ได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นพนกังาน กลุม่บริษัทจะท าการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน
ตอ่ไป จนกว่าการเป็นพนกังานของทา่นจะสิน้สดุลง และกลุม่บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูนีต้่อไปอีกเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 2 ปี ตาม
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน หลงัจากที่ครบก าหนดระยะเวลาเก็บรักษาตามประกาศฉบบันี ้กลุม่บริษัทจะลบหรือท าลายข้อมลูสว่น
บคุคลจากการจดัเก็บของกลุม่บริษัท หรือท าให้ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได้อีก และ
จะท าการติดตามให้บริษัทในเครือด าเนินการกบัข้อมลูดงักลา่วด้วย  

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุม่บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของท่านในฐานะผู้สมัครงาน และจะเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านต่อ

บริษัทในเครือเท่านัน้ ในกรณีที่บริษัทในเครือมีการเปิดรับสมคัรต าแหน่งงาน และคุณวุฒิของท่านสอดคล้องกับต าแหน่งงาน
ดงักลา่ว กลุม่บริษัทจะท าการขอความยินยอมจากทา่นก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมลูไปยงับริษัทในเครือ ซึง่การขอความยินยอม 
กลุม่บริษัทอาจขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรืออาจขอความยินยอมในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ 

 

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 
ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล ท่านมีสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติคุ้ มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางการติดต่อกลุ่มบริษัท ในข้อ 10 โดยสิทธิของท่านมี
รายละเอียดดงันี ้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับกลุ่มบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วน

บคุคลของทา่นยงัคงอยูก่บักลุม่บริษัท  

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
และขอให้กลุ่มบริษัทท าส าเนาข้อมลูส่วนบุคคลดงักลา่วให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้กลุม่บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่ง
ข้อมลูสว่นบคุคลที่ทา่นไมไ่ด้ให้ความยินยอมไว้ 

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้กลุ่มบริษัท 
แก้ไขข้อมลู กรณีที่ทา่นเห็นว่าข้อมลูที่กลุม่บริษัทมีอยู่นัน้ไม่ถกูต้อง หรือทา่นมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูสว่นบคุคล
ของทา่นเอง เพื่อให้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วถกูต้องเป็นปัจจบุนั ไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

(4) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้กลุม่บริษัท ท าการ
ลบ หรือท าลาย ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นได้ ในกรณีที่ข้อมลูสว่นบคุคลไม่มีความจ าเป็นส าหรับวตัถปุระสงค์ใน
การเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลอีกตอ่ไป หรือเป็นการประมวลผลข้อมลูของทา่นโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูล และกลุ่มบริษัทไม่มีเหตุแห่งการอ้างการประมวลผลโดย
ประโยชน์อนัชอบธรรม 
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(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict of Processing): ท่านมีสิทธิในการระงบัการใช้
ข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน ในกรณีที่กลุม่บริษัทอยู่ในระหว่างพิสจูน์ให้เห็นถึงเหตอุนัชอบด้วยกฎหมายในการใช้
ข้อมูล หรือกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ หรือกลุ่ม
บริษัทได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอนัมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านต้องการห้ามมิให้มีการประมวลผล 
แทนการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบคุคล หรือท่านเห็นว่าการประมวลผลไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บ
รักษาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นยงัคงมีความจ าเป็นอยู่ 

(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลสว่น
บคุคลของท่านที่ให้ไว้กบักลุม่บริษัทไปยงัผู้ควบคุมข้อมลูรายอื่น หรือตวัท่านเองได้ เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่
สามารถท าได้ 

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นได้ ในกรณีที่การประมวลผลเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการตลาด หรือ
การประมวลผลมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรือสถิติ เว้ นแต่การ
ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน กลุม่บริษัทด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือกลุม่บริษัทแสดงให้เห็น
ถึงเหตอุนัชอบด้วยกฎหมายที่ส าคญัยิ่งกวา่ 

ทัง้นี ้ท่านไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการด าเนินการตามสทิธิข้างต้น โดยกลุม่บริษัทจะพิจารณา และแจ้งผล
การพิจารณาตามค าร้องขอของทา่นภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีกลุม่บริษัทได้รับค าร้องขอดงักลา่ว 

 

8. มาตรการในการรักษาความปลอดภยั 
กลุม่บริษัทมีการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบตัิ และมาตรฐานในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

ทัง้มาตรการในการบริหารจดัการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกนัการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต อีกทัง้กลุ่มบริษัทได้มีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบตัิ และมาตรฐานการ
รักษาความมัน่คงของข้อมูลเป็นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด แต่หากปรากฎว่ามีเหตุแห่งการละเมิดทางกลุม่บริษัท
จะแจ้งให้ทา่นทราบถึงเหตแุหง่การละเมิดภายใน 72 ชัว่โมงนบัแตท่ี่รู้เหตแุหง่การละเมิดนัน้ 

 

9. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวส าหรับผู้สมัครงาน 
กลุ่มบริษัทจะพิจารณาทบทวนประกาศความเป็นส่วนตวั เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิ และกฎหมายข้อบงัคบัที่

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นสว่นตวักลุม่บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยการประกาศแจ้งบนเว็บไซต์
ของกลุม่บริษัทโดยเร็วที่สดุ ปัจจบุนัประกาศความเป็นสว่นตวัถกูทบทวนเมื่อ วนัท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 

10. ช่องทางการติดต่อกลุ่มบริษัท 
หากท่านมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บคุคล การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลู การคุ้มครองข้อมลู หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อกลุม่บริษัท จีเอฟพีที ได้ดงั
ช่องทางตอ่ไปนี ้
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(1) ช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล 
ส านักงานใหญ่ พระราม 2 
ช่ือ:   คณุพิกลุ  ฐิติสรเสริญ ฝ่ายบคุคลกลาง 
สถานท่ีติดตอ่:  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 312 ถนนพระราม 2 
                                   แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 
ช่องทางการติดต่อ 
 เบอร์โทรศพัท์: 02-473-8000 ตอ่ 7003 
 E-mail:  Pikul-thit@gfpt.co.th 
 Website:  www.gfpt.co.th 
 

โรงงาน GFPT สมุทรปราการ 
ช่ือ:   คณุนพรัตน์  ศรีจนัทร์ ฝ่ายบคุคลโรงงาน 
สถานท่ีติดตอ่:  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) โรงงาน เลขที่ 209 หมู ่1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5 
                                    ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10570 
ช่องทางการติดต่อ 
 เบอร์โทรศพัท์: 02-315-9400 ตอ่ 9411 
 E-mail:  Noparat-sric@gfpt.co.th 
 Website:  www.gfpt.co.th 
 

ฟาร์มเลีย้งไก่ ชลบุรี 
ช่ือ:   คณุธาราดล  เกตแุก้ว ฝ่ายบคุคลฟาร์มเลีย้งไก่ 
สถานท่ีติดตอ่:  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั เลขที่ 615 หมู ่5 ต าบลหนองไผแ่ก้ว อ าเภอบ้านบงึ  
                                   จงัหวดัชลบรีุ 20220 
ช่องทางการติดต่อ 
 เบอร์โทรศพัท์: 038-442-300 ตอ่ 2301 
 E-mail:  Tharadol-katk@gfpt.co.th 
 Website:  www.gfpt.co.th 
 

(2) ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ช่ือ:   คณุธีระศกัดิ์  เป่ียมสภุคัพงศ์ 
สถานท่ีติดตอ่:  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 312 ถนนพระราม 2  
                                   แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 
ช่องทางการติดต่อ 

เบอร์โทรศพัท์: 02-473-8000 ตอ่ 1188, 1121 
E-mail:  DPO@gfpt.co.th 
Website:  www.gfpt.co.th 
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