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0101 นโยบายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล

บรษัิท พทีีที โกลบอล เคมคิอล จาํกัด (มหาชน) ("บรษัิทฯ") 

ตระหนกัถึงความสาํคัญของการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล

และมกีารกํากับดแูล และการบรหิารจดัการขอ้มูลสว่นบุคคลใหม้ี

ความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคลและกฏหมาย

ที�เกี�ยวขอ้งตาม พระราชบญัญัติคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 

 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ�มเติมไดที้�นี�

https://appstore.pttgcgroup.com/sfp/content/DP01-17-001-2021.pdf


0202 ขั�นตอนการสรา้งบญัชี

Browser ที�แนะนาํ
เพื�อประสบการณก์ารใชง้านที�ดทีี�สดุ
ขอแนะนาํใหท่้านใชง้านผา่น Google chrome,

Microsoft Edge และ Safari 

ขั�นตอนการสรา้งบญัชี
ท่านสามารถสรา้ง Profile ดว้ยการคลิก ที�นี� 

หนา้จอดังภาพด้านล่าง จะแสดงขึ�น เมื�อท่านใสข่อ้มูลใน ( * )

Required field เรยีบรอ้ย กรณุากด Read and accept the

data privacy statement เพื�อพจิารณาใหค้วามยนิยอมในการจดั

เก็บขอ้มูลสว่นบุคคลก่อน แล้วจงึค่อยกด Create Account

https://career10.successfactors.com/career?company=PTTGC&site=&lang=en_GB&requestParams=NJROd4p2hq6FfRyOHqDjC%2FwjCgN42lvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZ%0AGZjcGLhy8hNT3BKTS%2FKLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADFbCYNgTn56Zp5bTn55UGph%0AaWZRakppEYNwtA%2FYipzEvHS94JKizLx067WXwp6%2FlK12Z2JgqCgA6mUsYWApKSpNBVLFmSWppYUM%0AdQzMEHGGEga%2B5MSi1NSi%2BOT83ILEvEpkWdaAkBB35xIGdjxyLCCbUSRS8%2BLdnUoY2OKL9ZKLkpCl%0AdMqDyiuLKrXNI6JK3Csicp2LzMOTSt1dckPcc7wzTFyCCx19I0sMkrI8CwJtKwBbOFz4&login_ns=register&_s.crb=wRwyry%2B7XZtGxXmCr7WbuGDmTGlKh4DSqAMYt0bjIpQ%3D


0202 ขั�นตอนการสรา้งบญัชี

การยนืยนัตัวตนผา่น E-mail
ท่านจะได้รบั E-mail ยนืยนัตัวตนจากระบบอัตโนมติัดงัภาพดา้นล่าง
กรุณาตรวจสอบ Inbox ของท่านเป�นที�แรก หากไมพ่บ E-mail

กรุณาตรวจสอบที� Junk หรอื Spam เนื�องจาก E-mail ถกูสง่ออก
จากระบบอัตโนมติั อาจทําให ้E-mail ถกูกรองไปอยูที่� Junk หรอื
Spam ได้

หากไมพ่บ E-mail ท่านสามารถกด Resend เพื�อใหร้ะบบทําการสง่
ฉบบัใหมอี่กครั�ง



0202 ขั�นตอนการสรา้งบญัชี

การสมคัรสาํเรจ็
เมื�อทําการ Activate บญัชเีรยีบรอ้ย ท่านจะพบขอ้ความยนืยนัใน
กรอบสแีดงตามภาพดา้นล่าง แสดงวา่บญัชขีองท่านพรอ้มใชง้าน
ท่านจะสามารถค้นหาและสมคัรตําแหน่งงานต่างๆ ของ GC Group
ได้ทันที

เมื�อท่านสรา้ง Profile ไวใ้นระบบแล้ว ขอ้มูลของท่านจะถกูบนัทึกไว้
ในระบบฐานขอ้มูลของบรษัิทฯ ซึ�งเป�นฐานขอ้มูลที�ทาง Recruiter 

 ใชใ้นการค้นหาผูส้มคัรเมื�อมตํีาแหน่งงานที�เป�ดสรรหา 
หลังจากสรา้ง Profile แล้ว ท่านยงัไมจ่าํเป�นต้องสมคัรงานใน
ตําแหนง่งานใดหนึ�งโดยเฉพาะ หากยงัไมพ่บตําแหน่งงานที�สนใจ   

 แต่การสรา้ง Profile ของท่านไวใ้นระบบจะชว่ยใหท่้านสมคัร
ตําแหนง่งานอื�นที�ท่านสนใจ ไดร้วดเรว็ยิ�งขึ�น



เมื�อท่านม ีProfile เรยีบรอ้ยแล้ว ท่านสามารถ Log-in ได ้โดยใช้
User ID เป�น E-mail และ Password ที�ท่านตั�งไวต้อนสมคัรครั�งแรก
บรษัิทฯ จะติดต่อกับท่านผา่นชอ่งทางขอ้มูลการติดต่อที�ท่านใหไ้วใ้น
ระบบสมคัรงานเท่านั�น
ท่านสามารถเริ�มทําการบนัทึกขอ้มูลสว่นตัวเพื�อการสมคัรงานได ้  

 โดยคลิกที� My profile 

ท่านสามารถอ่านและเปลี�ยนแปลงการพจิารณาใหค้วามยนิยอมในการจดั
เก็บขอ้มูลสว่นตัวของท่านได ้โดยคลิกที� Data Privacy Statement

0303 ขั�นตอนการบนัทึกขอ้มูล
เพื�อสมคัรงาน

การ Log-in เขา้สู ่Profile



0303 ขั�นตอนการบนัทึกขอ้มูล
เพื�อสมคัรงาน

ขอ้มูลที� จาํเป�น ต่อการสมคัรงาน ไดแ้ก่ 

ไฟล์ Resume/ CV

ขอ้มูล Personal Information

ขอ้มูล Employment History

ขอ้มูล Education

ขอ้มูล การพจิารณาใหค้วามยนิยอมในการจดัเก็บขอ้มูลเพิ�มเติม

กรณทีี�ท่านได้รบัการคัดเลือก

ขอ้มูลที� ควรม ีเพื�อการพจิารณาอยา่งรวดเรว็ ไดแ้ก่

ไฟล์ Documents เชน่ สาํเนา Official Transcript และ สาํเนาผล

คะแนนสอบวดัความสามารถทางภาษาต่างๆ เชน่ TOEIC

ขอ้มูล Language Proficiency

ท่านสามารถทําให ้Profile ของท่านสมบูรณ ์พรอ้มใชส้าํหรบัการสมคัรงาน

กับ GC Group ได ้โดยทําการใหข้อ้มูลใน ( * ) Required field ใหค้รบถ้วน

การบนัทึกขอ้มูล



0404 ขั�นตอนการค้นหาและ
สมคัรตําแหนง่งาน

การค้นหาตําแหนง่งาน
ท่านสามารถค้นหาตําแหนง่งานได ้ไมว่า่จะ Log-in เขา้สูร่ะบบหรอืไม่
เมื�อท่านอยูที่�หนา้ Career Opportunities ท่านสามารถกด
Search jobs เพื�อใหร้ะบบแสดงตําแหนง่งานทั�งหมดที�กําลังเป�ด 

 รบัสมคัรอยูห่รอืค้นหาตําแหนง่งานดว้ยการใสข่อ้มูลต่างๆ ตามที�
ระบบกําหนด



0404 ขั�นตอนการค้นหาและ
สมคัรตําแหนง่งาน

เมื�อท่านกดปุ�ม Select Action ที�อยูท้่ายชื�อตําแหนง่งานแต่ละตําแหนง่
ท่านสามารถเลือก 

Apply เพื�อสมคัรตําแหนง่งานนี�
Save Job เพื�อเก็บขอ้มูลไวใ้น Job management ก่อน
Email Job to Friend เพื�อแนะนาํตําแหนง่งานใหเ้พื�อนของท่าน

การสมคัรตําแหนง่งาน



0404 ขั�นตอนการค้นหาและ
สมคัรตําแหนง่งาน

ระบบจะแสดงขอ้มูล Profile ของท่านตามที�ท่านเคยบนัทึกไว้
ท่านสามารถตรวจสอบหรอืแก้ไขขอ้มูล Profile ของท่านใหส้มบูรณ์
อีกครั�ง ก่อนกด Next

การสมคัรตําแหนง่งาน



0404 ขั�นตอนการค้นหาและ
สมคัรตําแหนง่งาน

ระบบจะแสดงหนา้จอดงัภาพตัวอยา่ง 

ท่านสามารถตรวจสอบชื�อตําแหน่งที�สมคัร ขอ้มูลของท่านใหถ้กูต้อง
อีกครั�ง และใสข่อ้มูลเพิ�มเติมใน ( * )  Required field ใหค้รบถ้วน
ในบางตําแหนง่งาน Recruiter จะมกีารตั�งคําถามเพื�อ Screening   

 ผูส้มคัรไวล่้วงหนา้ ท่านควรพจิารณาการตอบคําถามใหค้รบถ้วน
เมื�อตรวจสอบและใสข่อ้มูลครบแล้ว ท่านสามารถเลือก

Apply เพื�อสมคัรตําแหนง่งานทันที
Back เพื�อกลับไปแก้ไขขอ้มูลใน Profile ของท่านเพิ�มเติม
Save เพื�อบนัทึกขอ้มูลที�ท่านใสไ่วก่้อน แต่ยงัไมส่มคัร
Cancel เพื�อยกเลิกการสมคัรตําแหน่งงานนี�

การสมคัรตําแหนง่งาน



0404 ขั�นตอนการค้นหาและ
สมคัรตําแหนง่งาน

เมื�อการสมคัรของท่านสาํเรจ็ ระบบจะแสดงหนา้จอดังภาพด้านล่าง 

การสมคัรตําแหนง่งาน

บรษัิทฯ จะใช ้Website ของทางบรษัิทฯ เป�นชอ่งทางหลักในการ
ประกาศรบัสมคัรงาน อยา่งไรก็ด ีท่านสามารถติดตามการประกาศ
รบัสมคัรตําแหนง่งานวา่งผา่น ชอ่งทาง Official Social Media

ต่างๆ ของทางบรษัิทฯ อีกชอ่งทางหนึ�ง และสามารถดําเนนิการ
สมคัรงานผา่น link จากประกาศรบัสมคัรนั�นได้โดยตรง 

เมื�อทําการสมคัรผา่นระบบสมคัรงานแล้ว ขอ้มูล Profile และ
ประวติัการสมคัรงานของท่านจะถกูจดัเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูลของ 

 บรษัิทฯ ซึ�งจะชว่ยอํานวยความสะดวกแก่ท่านและมั�นใจไดว้า่ใบ
สมคัรของท่านจะไมส่ญูหาย



ท่านสามารถติดตามสถานะความคืบหนา้ของตําแหน่งงานที�สมคัรผา่น
ระบบ โดยเขา้ไปที� Job Management ดงัภาพดา้นล่าง
Status ของตําแหนง่ที�ท่านสมคัร จะแสดงขอ้ความที� Next Step

ท่านสามารถเลือก Actions ได ้โดยกด Select

View CV เพื�อด ูResume/ CV ของท่านที�ใชส้มคัรงาน
Withdraw Application เพื�อยกเลิกการสมคัรตําแหนง่นี�
View/Edit Application เพื�อด/ูแก้ไขขอ้มูลของท่าน

การติดตามผลการสมคัรงาน

0404 ขั�นตอนการค้นหาและ
สมคัรตําแหนง่งาน



ท่านสามารถติดตามขา่วสารและประกาศรบัสมคัรงานต่างๆ ของ GC Group

ผา่นชอ่งทาง Official ของบรษัิทฯ ดงันี�

Official Social Media Channels

0505 ชอ่งทางการติดตามขา่วสาร

GC Recruitment

GC

@pttgc-recruitment

recruitment@pttgcgroup.com

www.pttgcgroup.com

บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายเรยีกรบัเงินค่าสมคัรงาน หรอืขอใหช้าํระค่าใชจ้า่ยใดๆ  

 ที�เกี�ยวขอ้งกับการสมคัรงานจากผูส้มคัร หากท่านได้รบัการติดต่อในลักษณะ
ที�น่าสงสยั กรุณาตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ดว้ยการติดต่อมาที�ชอ่งทาง Official

ขา้งต้น เพื�อป�องกันความเสยีหายที�อาจเกิดขึ�นกับท่าน

https://www.facebook.com/pttGCrecruitment
https://www.linkedin.com/company/gc-corporate-official/
https://www.pttgcgroup.com/en/people/life-at-gc
https://www.facebook.com/pttGCrecruitment
https://www.linkedin.com/company/gc-corporate-official/
https://www.pttgcgroup.com/en/people/life-at-gc
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