
แบบการใหค้วามยนิยอมข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) มีความจ าเป็นท าการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ

ท่าน เพื่อด าเนินการใดๆ ตามกรอบวตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวใ้นแบบการใหค้วามยินยอมขอ้มลูสว่นบคุคลนี ้ บริษัทฯ มีความตัง้ใจในการปกปอ้ง
รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ใหก้ับบริษัทฯ โดยยึดมั่นต่อหลกัการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบ้งัคับเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคล 
(พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562) เพื่อใหม้ั่นใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดที่ไดถู้กท าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ 
ประมวลผลไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมตามวตัถปุระสงค ์รวมถึงขอ้มลูนัน้จะถกูลบหรอืท าลายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เมื่อไมม่ีความ
ตอ้งการใชอ้ีกตอ่ไป 

การขอค ายินยอมจากท่าน  บริษัทฯ ประสงคจ์ะไดร้บัความยินยอมจากท่าน (ในฐานะเจา้ของขอ้มลู) เพื่อที่จะรวบรวม ประมวลผล 
และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงคใ์นการจัดเก็บข้อมูล 
ระยะเวลาในการจัดเก็บ

รักษาข้อมูล 
1 ขอ้มูลพืน้ฐาน เช่น ช่ือนามสกุล อายุ ที่อยู่ 

เพศ อาชีพ  วนัเกิด สถานภาพสมรส สญัชาติ 
ศาสนา ขอ้มูลบตัรประชาชน ขอ้มูลหนงัสือ
เดินทาง  ขอ้มลูบญัชีธนาคาร ขอ้มลูใบขบัขี่ 
หมายเลขโทรศัพท ์อีเมล ์ไลนไ์อดี รูปภาพ 
ขอ้มูลติดต่อฉุกเฉิน ทะเบียนรถ ขอ้มูลจาก
การท าแบบทดสอบ เป็นตน้ 

1) เพื่อการบริหารจัดการดา้นการสมัคร และการ
จา้งแรงงาน 

1)  ข้อ มู ลที่ จั ด เ ก็ บ เ ป็น
เอกสาร (Hard Copy) 
จะถูกจัดเก็บไว้ตลอด 
แ ล ะ จ ะ ถู ก ท า ล า ย
ภายใน 2 ปี นับแต่วนัที่
ใบสมัครงานของท่าน
ถกูปฏิเสธ และภายใน 2 
ปีนับแต่วันที่ ท่ านพ้น
ส ภ า พ จ า ก ก า ร เ ป็ น
พนกังานของบรษัิทฯ 

2) เพื่อการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพรอ้ม 
ส าหรบัการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

3)  เพื่ อ กา รบริหา รจัดการด้านค่ าตอบแทน 
ผลประโยชน ์และสวสัดิการพนกังาน 

4) เพื่อการบรหิารจดัการดา้นการฝึกอบรม และการ
ประเมินผลงาน 

2 ข้อมูลเก่ียวกับการท างาน เช่น ข้อมูลใบ
สมคัร  ประวตัิการศึกษา ประวตัิการท างาน 
สญัญาใบอนญุาตท างาน  ขอ้มลูผูค้  า้ประกนั 
ประกันสังคม กองทุนเ งินทดแทน รหัส
พนักงาน เ งินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส 
ต าแหนง่ สวสัดิการ ภาษีอากร ขอ้มลูสขุภาพ 
ขอ้มลูจดัการดา้นประกนัชีวิตและประกันภยั  
รายละเอียดงาน  เป้าหมายการท างาน ผล
การประเมินงาน การเข้ารับการฝึกอบรม 
บันทึกการลาและการขาดงาน ข้อมูล
เ ก่ียวกับความประพฤติและการท า ผิด
กฎหมาย/หรือวินัยการท างาน ข้อมูลและ
สาเหตุการพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน 
ขอ้มลูจากการท าแบบส ารวจ ขอ้มลูเก่ียวกบั
การรกัษาความปลอดภยั ขอ้มูลการสื่อสาร
และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์โทรศัพท์ 
อินเตอรเ์น็ต และอีเมล ์เป็นตน้ 

5) เพื่อการบริหารจัดการงานเรื่องร้องเรียน ข้อ
พิพาท หรอืคดีความ และการบรหิารความเสีย่ง 

6) เพื่อการบริหารจดัการเมื่อสิน้สดุสญัญาจา้ง (ทัง้
ที่บริษัทฯ ด าเนินการดว้ยตนเอง และที่บริษัทฯ 
ด า เ นิ น ก า ร ผ่ า น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ซึ่ ง เ ป็ น
บุคคลภายนอก) นอกเหนือจากวัตถุประสงค์
ขา้งตน้ บริษัทฯจะขอความยินยอมจากทา่นก่อน
ท าการประมวลผล เวน้แต ่

2) ขอ้มูลที่จัดเก็บในระบบ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  (Soft 
Copy) จะถูกจัดเก็บไว้
ตลอด และจะถกูท าลาย
ภายใน 10 ปี นบัแตว่นัท่ี
ท่านพ้นสภาพจากการ
เป็นพนกังานของบริษัท
ฯ    
 บริษัทฯ จะไม่เก็บขอ้มลู
สว่นบคุคลของท่าน เกิน
กว่าระยะเวลาที่ก าหนด  
ยกเวน้ กรณีที่กฎหมาย
ก า ห น ด ใ ห้ เ ก็ บ ใ น
ระยะเวลาที่นานกวา่นัน้ 

1) เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 
2) เป็นไปเพื่อประโยชนข์องท่าน และการขอความ
ยินยอมไมอ่าจกระท าไดใ้นเวลานัน้  

3) เป็นไปเพื่อประโยชนเ์ก่ียวกบั ชีวิต สขุภาพ หรือ
ความปลอดภยัของทา่น 

4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน หรอืการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

5) เพื่อประโยชนใ์นการศกึษา วิจยั การจดัท าสถิติ 
 

 



การแบ่งปันข้อมูล  บรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งแบง่ปันขอ้มลูของทา่น เพื่อวตัถปุระสงคต์ามที่อา้งอิงไวใ้นขา้งตน้กบับคุคลอื่นๆ เช่น 

 ผูใ้หบ้ริการงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบังานบริหารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคล เช่น หน่วยงานภายในบริษัทในเครือ ผูบ้งัคบับญัชาที่
ไดร้บัสทิธ์ิ ผูด้แูลระบบบรหิารงานบคุคล ธนาคาร  ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล บคุคลภายนอกซึง่
เป็นท่ีปรกึษาหรอืผูใ้หบ้รกิาร เป็นตน้ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 หนว่ยงานภาครฐั และหนว่ยงานก ากบั เช่น  หนว่ยงานตรวจสอบภายในและภายนอก สมาคมประกนัชีวิตไทย คณะกรรมการก ากบั
และสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  ส  านกัประกนัสงัคม กรมสรรพากร 
เจา้หนา้ที่ต  ารวจ พนกังานอยัการหรอืศาล  กรมบงัคบัคดี หรอืหนว่ยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งที่มีอ  านาจตามกฎหมาย เป็นตน้ 

ในการให้ค ายนิยอมของท่าน ท่านมีสิทธิ ดังต่อไปนี ้

 ขอดูขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าว ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามช่องทางการรอ้งขอเขา้ถึงขอ้มูล ในวนัและเวลา
ท างานปกติของบรษัิทฯ 

 ขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยินยอมได ้
 ขอใหด้ าเนินการแกไ้ข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนั ไมก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดได  ้
 คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัทา่น หากเห็นวา่น าไปใชง้านผิดวตัถปุระสงค ์
 เพิกถอนความยินยอม โดยแจง้เหตผุลแห่งการนัน้ใหบ้ริษัทฯทราบ โดยจะไม่สง่ผลต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลที่ใหค้วามยินยอมไปแลว้ก่อนหนา้นัน้ 

 รอ้งเรยีนในกรณีบรษัิทฯ หรอื ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ฝ่าฝืน หรอื ไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ข้อตกลงในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

การใหค้  ายินยอมแก่บรษัิทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอื ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ตามที่ปรากฏในแบบฟอรม์ฉบบันี ้
อยูภ่ายใตก้ารควบคมุการตดัสนิใจของทา่นเองโดยสิน้เชิง และจะไมม่ีผลกระทบใดๆ ในกรณีที่ทา่นตดัสนิใจจะปฏิเสธไมใ่หค้  ายินยอม อยา่งไร
ก็ตาม โปรดรบัทราบวา่ หากบรษัิทฯ ไมไ่ดร้บัความยินยอมจากทา่น บรษัิทฯ อาจไมส่ามารถด าเนินการตอ่ไปในบางเรือ่งได ้เช่น การพิจารณา
จา้งงาน  คา่ตอบแทน ประเมินผลงาน  และไมส่ามารถด าเนินการตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามสญัญาและตามกฎหมายได ้ 

ขา้พเจา้รบัทราบวา่ บรษัิทฯ เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูขา้พเจา้  หากขา้พเจา้มีค  าถามหรอืขอ้กงัวลใดๆ เก่ียวกบัขอ้มลูของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้สามารถติดตอ่กบับรษัิทฯ ไดโ้ดยตรงไปท่ี                       

สว่นโรงงาน จ.สมทุรปราการ Email : hr_er-kt1@gfpt.co.th  เบอรโ์ทรศพัท ์ 02 473 7800 

 

เงือ่นไขและข้อตกลง 

O ขา้พเจา้ยินยอมและยอมรบั แบบการใหค้วามยินยอมขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้รวมถึงไดร้บัทราบสิทธิต่างๆ ที่เก่ียวกับขอ้มลูสว่น
บคุคลของขา้พเจา้แลว้  

O  ขา้พเจา้ไมย่ินยอม และไมย่อมรบั 

 
 

 
 

ลงชื่อผู้ใหค้วามยนิยอม 

………………………………………………… 

(                                                       ) ตวับรรจง 

วนัท่ี............................................ 

 

ลงชื่อเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ  

…………………………………………………. 

(                                                     )  ตวับรรจง  

ต าแหนง่……………………………………………..     

 


