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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับพนกังาน  (Employee Privacy Policy) 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือแกรมมี่   

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัในเครือแกรมม่ี  (รวมเรียกว่ำ  “บริษทั” )  เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่ำนไดต้ระหนกัเห็นถึงควำมส ำคญัในควำมเป็นส่วนตวัและกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล

ของพนกังำนและบุคลำกร ประกอบดว้ย กรรมกำร ผูบ้ริหำร  พนกังำนประจ ำ พนกังำนสัญญำจำ้งชัว่ครำว พนกังำนอตัรำ

จำ้ง พนกังำน freelance  ท่ีปรึกษำ   เป็นตน้  (รวมเรียกว่ำ “ท่ำน”)   ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลส ำหรับพนกังำน เพื่ออธิบำยให้ท่ำนทรำบว่ำ บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร  ขอ้มูลใดบำ้งท่ี

บริษทัจดัเก็บ  มีวตัถุประสงค์ใดในกำรประมวลผลขอ้มูล  กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร  สิทธิของท่ำนใน

ฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมถึงสิทธิต่ำงๆ ท่ีท่ำนจะไดรั้บควำมคุม้ครองในส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมท่ีได้

ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

อน่ึง นโยบำยฉบบัน้ีใชเ้ฉพำะผูท่ี้มีอำยุ 20 ปีบริบูรณ์แลว้เท่ำนั้น กรณีนกัศึกษำฝึกงำน หรือ ผูท่ี้อำยุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ได้

โปรดขอควำมยินยอมจำกผูป้กครองเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนส่งขอ้มูลใดๆมำให้บริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงด ำเนินกำรใดๆกบัขอ้มูลของผูท่ี้อำยุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์โดยปรำศจำกควำมยินยอมอย่ำงชัดแจง้

จำกผูป้กครองทั้งส้ิน 

1. นโยบายนีม้ีผลใช้บังคับกับใคร  

นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัใน

เครือแกรมม่ี (รวมเรียกว่ำ “บริษทั”)  เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยในฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในฐำนะท่ี

ท่ำนเป็น พนกังำนและบุคลำกร ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำร ผูบ้ริหำร  พนกังำนประจ ำ พนกังำนสัญญำจำ้งชัว่ครำว พนกังำน

อตัรำจำ้ง พนักงำน freelance  ท่ีปรึกษำ  เป็นตน้   รวมถึงขอ้มูลของบุคคลท่ีสำมใดๆท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัพนกังำน เช่น 

บุคคลอำ้งอิง  บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นตน้ 

2. นิยาม  
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรือ

ทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลบำงประเภทท่ีมีควำมละเอียดอ่อนและเส่ียง

ต่อกำรถูกใชใ้นกำรเลือกปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรม  ประกอบดว้ย เช้ือชำติ เผ่ำพนัธ์ุ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือใน

ลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม  ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูล

พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มูลอื่นใดซ่ึงกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกนัตำมท่ีคณะกรรมกำร

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 

พนกังำนและบคุลำกร หมำยถึง ผูส้มคัรท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกให้เขำ้ท ำสัญญำเพ่ือท ำงำนให้แก่บริษทัในฐำนะ กรรมกำร 

ผูบ้ริหำร พนกังำนประจ ำ พนกังำนสัญญำจำ้งชัว่ครำว พนกังำนอตัรำจำ้ง พนกังำน freelance   ท่ีปรึกษำ  เป็นตน้ แลว้แต่กรณี 
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3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

บริษทัไดจ้ดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของทำ่นเทำ่ท่ีจ ำเป็นและเป็นไปตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใชข้อ้มูลซ่ึงบริษทัจะแจง้ให้ทรำบ

ในล ำดบัต่อไป  ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมจำกพนกังำนและบุคลำกร สำมำรถจ ำแนกประเภทไดด้งัต่อไปน้ี  

ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

รายละเอียด 

ขอ้มูลส่วนบุคคล
พ้ืนฐำน 

ช่ือ-นำมสกุล รูปถ่ำย เพศ วนัเดือนปีเกิด อำย ุเลขท่ีประจ ำตวัประชำชน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น 
Email  เบอร์โทรศพัท ์สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพทำงทหำร 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
มีควำมอ่อนไหว 

ขอ้มูลสุขภำพ ประวติัอำชญำกรรม โดยไดรั้บควำมยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำนเสียก่อนหรือตำมท่ีกฎหมำย
อนุญำต 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำร
จำ้งงำน 

รหสัพนกังำน ต ำแหน่งงำน สังกดั สถำนภำพกำรเป็นพนกังำน วนัท่ีเร่ิมงำน วนัท่ีส้ินสภำพกำรเป็น
พนกังำน อำยงุำน ผลกำรปฏิบติังำน ค่ำจำ้งและผลตอบแทน ประวติักำรมำท ำงำน กำรท ำงำนล่วงเวลำ 
สถิติกำรลำ กำรฝึกอบรม กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กำรเบิกใชส้วสัดิกำร เหตุผลกำรลำออก กำรประเมินผล
กำรทดลองงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กำรปรับต ำแหน่งงำน กำรแต่งตั้ง กำรโยกยำ้ย กำรเปล่ียน
ต ำแหน่งงำน กำรลงโทษ 

ขอ้มูลอื่นๆ ประวติัส่วนตวั (Resume/Curriculum Vitae (CV)) ประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน ประวติักำรเรียนรู้ 
ทกัษะควำมสำมำรถ ใบอนุญำตตำ่งๆ ขอ้มูลจำกกำรทดสอบหรือสัมภำษณ์ ขอ้มูลบญัชีและหมำยเลขบญัชี
ธนำคำร บนัทึกภำพจำกกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  ภำพน่ิงหรือภำพเคลือนไหวจำกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 
ท่ีบริษทัฯ จดัขึ้น และขอ้มูลอื่นใดท่ีถือว่ำเป็นขอ้มูลส่วนบคุคลตำมกฎหมำย 

ขอ้มูลบคุคลท่ี 3 ช่ือ-นำมสกุล หมำยเลขโทรศพัท ์และขอ้มูลอื่นๆ เท่ำท่ีจ ำเป็น ของ  คู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำ สมำชิกใน
ครอบครัว ท่ีปรำกฎในส ำเนำทะเบียนบำ้น  บคุคลอำ้งอิง  บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน  ผูรั้บผลประโยชน์จำก
สวสัดิกำรต่ำงๆ   โดยบริษทัจะถือว่ำท่ำนไดรั้บควำมยินยอมจำกบคุคลดงักล่ำวเรียบร้อยแลว้  ก่อนกำรให้
ขอ้มูลแก่บริษทั   

 

กรณีบริษทัไดรั้บ ส ำเนำบตัรประชำชนของท่ำน เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรยืนยนัตวัตนตั้งแต่ขั้นตอนกำรสมคัรงำน  ขอ้มูลใน

บตัรประชำชนท่ีไดรั้บจะมีขอ้มูลศำสนำดว้ย ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data)  บริษทัขอแจง้ให้ทรำบว่ำ 

บริษทัไม่มีนโยบำยจดัเก็บขอ้มูลศำสนำของท่ำน ยกเวน้ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บควำมยินยอมอย่ำงชัดแจง้จำกท่ำน  ทั้งน้ี  

บริษทัจะก ำหนดวิธีกำรจดักำรตำมแนวทำงปฏิบติัและเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยอนุญำต 

4. แหล่งท่ีมาของข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัอำจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกช่องทำง ดงัน้ี 
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  1. บริษทัไดรั้บขอ้มลูส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรง โดยบริษทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำก                           
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.1. ระหว่ำงกำรสมคัรและสัมภำษณ์งำน เช่น ใบสมคัรงำน (Application Form) และ/หรือ แบบฟอร์มอื่นใดท่ีทำ่น
กรอก,  เอกสำรประกอบกำรสมคัรงำน รวมถึงเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเติมผำ่นช่องทำง Email และโทรศพัท ์

1.2. ขั้นตอนกำรสมคัรหรือย่ืนค ำร้องขอใช้สิทธิต่ำง ๆ เช่น กำรลงทะเบียนพนักงำน กำรลงทะเบียนเพ่ือสมคัร
และ/หรือขอรับสวสัดิกำรและผลประโยชน์ 

1.3. จำกควำมสมคัรใจของท่ำนในกำรท ำแบบสอบถำม (Survey) หรือกำรโตต้อบทำง Email หรือช่องทำงกำร
ส่ือสำรอื่น ๆ ระหว่ำงบริษทัและท่ำน 

1.4. จำกควำมยินยอมอยำ่งชดัแจง้ของท่ำนในกำรให้บริษทัเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลสุขภำพและประวติั
อำชญำกรรม    

2. บริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนมำจำกบุคคลท่ี 3 ซ่ึงมีสิทธิเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

รวมถึงตวัแทนและผูรั้บจำ้งท่ีบริษทัใชส้ ำหรับจดัหำผูส้มคัรเขำ้มำเป็นพนกังำนและด ำเนินกำรตำมสัญญำจำ้งแรงงำนแก่

ท่ำน เช่น ขอ้มูลกำรโยกยำ้ยต ำแหน่ง กำรปรับเงินเดือน กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำนต่ำงๆ 

3. บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนผ่ำนกลอ้งวงจรปิดและระบบคียก์ำร์ดเขำ้-ออกประตู เพื่อกำรดูแลรักษำ

ควำมปลอดภยั และตรวจสอบเวลำกำรเขำ้-ออกของพนกังำน   
 

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

พนกังำนและบุคลำกรรับทรำบว่ำภำยใตว้ตัถุประสงคเ์พื่อกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมกำรรับสมคัรงำน สัญญำจำ้งแรงงำน 

สัญญำจำ้งแรงงำนแบบมีระยะเวลำ สัญญำว่ำจำ้งท่ีปรึกษำ และสัญญำว่ำจำ้งอื่นใด  บริษทัสำมำรถจดัเก็บ ใช ้และเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนไดต้ำมฐำนสัญญำทำงกฎหมำย  

บริษทัจ ำเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนและบุคลำกรอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ เพื่อด ำเนินกิจกรรม

กำรรับสมคัรงำน กำรปฏิบติัตำมสัญญำ กฎเกณฑ์ ระเบียบภำยใน และ/หรือขอ้ก ำหนดกำรด ำเนินงำนของบริษทั และ/หรือ

กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง หำกบริษทัไม่ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำนท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอ 

อำจส่งผลให้กำรให้กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมขอ้ตกลง หรือขอ้ก ำหนดระหว่ำงบริษทัและพนกังำนเกิดควำมล่ำชำ้หรือควำม

ไม่สะดวกขึ้น และในกรณีจ ำเป็นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมสัญญำหรือตำมกฎหมำย  บริษทัอำจตอ้งปฏิเสธกำร

ด ำเนินกำรตำมขอ้ผูกพนัใด ๆ ท่ีบริษทัมีต่อพนกังำนแลว้แต่กรณี  อย่ำงไรก็ตำม บริษทัเคำรพต่อสิทธิส่วนบุคคลและจะ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอ่อนไหวของพนกังำนเท่ำท่ีจ ำเป็นและภำยใตว้ตัถุประสงคท่ี์ชอบดว้ยกฎหมำย 
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ประเภทการด าเนินงาน กิจกรรม ฐานทางกฎหมาย 

1) การบริหารจัดการด้าน
การสมัครและจ้างแรงงาน 
[ทั้งท่ีบริษทัด ำเนิน กำรเอง 
และท่ีด ำเนิน กำรผำ่นผู ้
ให้บริกำรซ่ึงเป็นบุคคลภำย 
นอก] 

 
  

กำรรับสมคัรงำนท่ีด ำเนินกำรโดยบริษทัซ่ึงผูส้มคัรและพนกังำนติดต่อ
เขำ้มำท่ีบริษทัดว้ยตนเอง หรือกำรรับสมคัรงำนภำยในบริษทั 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 

กำรสมคัรงำนโดยกำรแนะน ำของบุคคลอื่นใด หรือโดยกำรด ำเนินกำร
ของผูใ้หบ้ริกำรจดัหำงำน 

ควำมยินยอม 

กำรตรวจสอบรำยช่ือบุคคลลม้ละลำย ประเมินควำมเส่ียงบุคคลดำ้นกำร
ฟอกเงิน และกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่
ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง (เฉพำะบำงต ำแหน่งท่ีบริษทั
ก ำหนด) 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

ขอ้มูลสุขภำพ  และ ประวติัอำชญำกรรม (เฉพำะบำงต ำแหน่งท่ีบริษทั
ก ำหนด) 

ควำมยินยอมอยำ่งชดัแจง้ 

กำรสัมภำษณ์งำน กำรตรวจสอบประวติักำรศึกษำหรือประวติักำรท ำงำน
ยอ้นหลงัจำกแหล่งขอ้มูลอืน่ กำรวิเครำะหข์อ้มูล กำรเปรียบเทียบ กำร
คดัเลือก กำรจดัท ำสัญญำ 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
ประโยชน์อนัชอบธรรม 

2) การบริหารจัดการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับ
การปฏบิัติงานของ
พนักงาน 
[ทั้งท่ีบริษทัด ำเนิน กำรเอง 
และท่ีด ำเนิน กำรผำ่นผู ้
ให้บริกำรซ่ึงเป็นบุคคลภำย 
นอก] 

กำรขึ้นทะเบียนพนกังำน กำรจดัเตรียมบตัรพนกังำน วสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ Email  username & password 
ส ำหรับกำรเขำ้ระบบต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็น และอื่นๆ เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับกำรปฏิบติังำนของพนกังำน และกำรฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ปฏิบติั หรือเพื่อกำรปฏิบติังำน กำรสอบ 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ  

กำรจดัท ำหรือต่ออำยวีุซ่ำ ใบอนุญำตท ำงำน กำรขออนุญำตหรือตอ่
ใบอนุญำตท่ีเก่ียวกบักำรท ำงำนของพนกังำน กำรขอควำมเห็นชอบต่ำงๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำน 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 
ควำมยินยอม(เม่ือเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลอ่อนไหว) 

กำรขอประวติักำรแพอ้ำหำร และกำรแพส่ิ้งต่ำงๆเพ่ือกำรจดัอบรม หรือ
กิจกรรมต่ำงๆ 

ควำมยินยอม 

3) การบริหารจัดการด้าน
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ 
และสวัสดิการพนักงาน 
[ทั้งท่ีบริษทัด ำเนิน กำรเอง 
และท่ีด ำเนิน กำรผำ่นผู ้
ให้บริกำรซ่ึงเป็นบุคคล ภำย 
นอก] 

กำรบริหำรจดักำรเร่ืองเงินเดือน ค่ำตอบแทน ค่ำจำ้ง โบนสั ค่ำล่วงเวลำ 
ค่ำท่ีพกั ค่ำเดินทำง รวมถึงผลประโยชน์ต่ำงๆให้กบัพนกังำน 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

กำรบริหำรจดักำรเร่ืองกองทุนประกนัสังคม กองทนุส ำรองเล้ียงชีพ 
กองทุนเงินทดแทน 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

กำรบริหำรจดักำรดำ้นภำษีอำกรของพนกังำน เช่น ภำษเีงินไดห้กั ณ ท่ี
จ่ำย 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

กำรบริหำรจดักำรดำ้นสวสัดิกำร ดำ้นกำรป้องกนั กำรมำตรกำรบรรเทำ
อุบติัเหตุและอบุติัภยั กำรรำยงำน และกำรใชบ้ริกำรห้องพยำบำล 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 
ประโยชน์อนัชอบธรรม 
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กำรบนัทึกกำรเบิกจ่ำยยำรักษำโรค กำรบรรเทำอุบติัเหตุ อุบติัภยั เหตุ
ฉุกเฉินหรืออนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ ท่ีมีต่อพนกังำน กำร
รักษำควำมปลอดภยั 

ควำมยินยอม 
ป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อ
ชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของ
บุคคล 

กำรบริหำรจดักำรดำ้นประกนัชีวิต และประกนัภยักลุ่ม กำรพิจำรณำรับ
ประกนัภยั กำรท ำประกนัภยัต่อ กำรพิจำรณำชดใชค้่ำสินไหมทดแทน 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
ประโยชน์อนัชอบธรรม 
ควำมยินยอมอยำ่งชดัแจง้ (เม่ือ
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว) 

กำรบริหำรจดักำรดำ้นวนัหยดุ วนัลำ กำรมำสำย กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

กำรบริหำรจดักำรดำ้นส่ือโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ ซ่ึงมีพนกังำนเป็นพรี
เซ็นเตอร์ หรือปรำกฎเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของส่ือโฆษณำ 
ประชำสัมพนัธ์ของบริษทั 

ควำมยินยอม  

ประกำศพนกังำนใหม่ ประกำศบคุคลท่ีเป็นพนกังำนดีเดน่ หรือไดรั้บ
กำรคดัเลือกเป็นพนกังำนดีเดน่ ประกำศครบอำยกุำรท ำงำน ประกำศ
เก่ียวกบักำรเล่ือนต ำแหน่ง และกำรยำ้ยหน่วยงำนของพนกังำน 

ประโยชน์อนัชอบธรรม 

กำรอำยดัเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนอ่ืนใดตำมหมำยหรือค ำส่ังของกรม
บงัคบัคดี หรือค ำส่ังของเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยใ์นคดีลม้ละลำย 

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

กำรเขำ้รับกำรอบรม และกำรสอบวดัควำมรู้ในดำ้นต่ำงๆ ส ำหรับ
พนกังำน 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
ประโยชน์อนัชอบธรรม 

4) การบริหารจัดการด้าน
การฝึกอบรม และการ
ประเมินผลงาน 
[ทั้งท่ีบริษทัด ำเนิน กำรเอง 
และท่ีด ำเนิน กำรผำ่นผู ้
ให้บริกำรซ่ึงเป็นบุคคล ภำย 
นอก] 

กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรท ำงำน กำรประเมินผลกำรท ำงำนของ
พนกังำน กำรพิจำรณำปรับต ำแหน่ง ปรับเงินเดือน และพิจำรณำเร่ือง
โบนสั 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
ประโยชน์อนัชอบธรรม 

กำรตรวจสอบ กำรสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขดัต่อ
กฎหมำย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทั กำรพิจำรณำ
และลงโทษทำงวินยั 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 
ประโยชน์อนัชอบธรรม 

5) การบริหารจัดการงาน
เร่ืองร้องเรียน ข้อพพิาท 
และคดีความ และการ
บริหารความเส่ียง 
[ทั้งท่ีบริษทัด ำเนิน กำรเอง 
และท่ีด ำเนิน กำรผำ่นผู ้

กำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ด ำเนินดคี หรือ
ด ำเนินมำตรกำรใดๆ เพื่อใชสิ้ทธิตำมสัญญำและตำมกฎหมำย 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 
ประโยชน์อนัชอบธรรม 

กำรส่งรำยงำนขอ้มูลเก่ียวกบักำรทุจริตของพนกังำนให้แก่หน่วยงำน
ก ำกบัดูแล และหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น ต ำรวจ 
คปภ. ปปง. กรมสรรพำกร กรมบงัคบัคดี ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ เป็น
ตน้ 

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 
ประโยชน์อนัชอบธรรม 
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ให้บริกำรซ่ึงเป็นบุคคลภำย 
นอก] 

6) การบริหารจัดการเม่ือ
ส้ินสุดสัญญาจ้าง 
[ทั้งท่ีบริษทัด ำเนิน กำรเอง 
และท่ีด ำเนิน กำรผำ่นผู ้
ให้บริกำรซ่ึงเป็นบุคคลภำย 
นอก] 

กำรบริหำรจดักำรกำรลำออก กำรเกษียณอำย ุกำรเลิกจำ้งพนกังำน กำร
แจง้ขอ้มูลขำ้งตน้ให้แก่หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมสรรพำกร 
ธนำคำร ส ำนกังำนประกนัสังคม สนง.ตรวจคนเขำ้เมือง กองงำนคนต่ำง
ดำ้ว เป็นตน้ 

กำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
หนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 
 

 

6. บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บริษทัมีวิธีกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัน้ี 

• บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลของท่ำนไวใ้นระบบจดัเก็บเอกสำร และใน ระบบ Database โดยผ่ำนระบบของของฝ่ำย

บุคคลท่ีมีมำตรกำรกำรปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม และมีระบบป้องกนักำรเขำ้ถึงโดยมิชอบ 

(Access Control)  

• บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่ำน (ข้อมูลสุขภำพ) เป็นควำมลบัอย่ำงเขม้งวด และจะไม่
เปิดเผยแก่ผูใ้ด เวน้แต่เพ่ือป้องกนั หรือ ระงบัเหตุอนัตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ หรือกรณีอื่นๆ ตำมท่ี

ก ำหนดไวใ้น มำตรำ 26 แห่งพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

• บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นควำมลบัและจะไม่เปิดเผยแก่ผูใ้ด เวน้แต่กรณีจ าเป็น โดยบริษทั

จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เฉพำะเท่ำท่ีจ ำเป็น สมควรแก่กรณี และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 

เช่น  

o ประกนัภยั กรณีมีกำรท ำประกนัภยัของพนกังำน 

o ธนำคำร กรณีมีกำรหกัผำ่นบญัชีเงินเดือนเพื่อช ำระค่ำสินคำ้ผำ่นบริษทัฯ 

o ผูใ้ห้บริกำรกำรจ่ำยเงินเดือน เพื่อท ำกำรจ่ำยเงินเดือน 

o กรมสรรพำกร เพ่ือช้ีแจงเงินได ้เพ่ือค ำนวณภำษีหกั ฯ ท่ีจ่ำย  

o หน่วยงำนรำชกำร เช่น กระทรวงแรงงำน เพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำน ประกนัสังคม หรือ 

กฎหมำยแรงงำนสัมพนัธ์ กระทรวงสำธำรณะสุข เพื่อปฏิบติัตำมระเบียบสำธำรณะสุข กองควบคุม

โรคติดต่อ ศำล กรณีมีค ำส่ัง หรือ หมำยศำล เป็นตน้  

นอกจำกน้ี บริษทัอำจจ ำเป็นตอ้งส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัหน่วยงำนขอ้มูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอำจใชผ้ลกำร

ตรวจสอบขอ้มูลดงักล่ำวเพื่อป้องกนักำรกระท ำผิดกฎหมำย 

บริษทัอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัหน่วยงำนต่ำงประเทศหรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 

เฉพำะเท่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และมีมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ (appropriate safeguard) และ
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ท่ำนสำมำรถบงัคบัใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลได ้รวมทั้งมีมำตรกำรเยียวยำตำมกฎหมำยท่ีจะบงัคบัไดท่ี้ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ

กบัมำตรฐำนของบริษทั 

7. บริษัทเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเกบ็รักษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

บริษทัมีวิธีกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดงัน้ี 

1. ลกัษณะกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล  

• กรณีได้รับข้อมูลแบบกระดาษ – บริษทัจะน ำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บมำในรูปแบบกระดำษมำเรียบเรียง

ในระบบ Database พร้อมกบัสแกนเอกสำรกระดำษของบริษทัให้อยู่ในรูปไฟล ์PDF ท่ีแกไ้ขไม่ไดแ้ต่

สำมำรถน ำกลบัมำอำ้งอิงได้โดยเน้ือควำมไม่เปล่ียนแปลง เม่ือด ำเนินกำรเรียบเรียงและสแกนเป็นไฟล ์

PDF เรียบร้อยแลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นรูปแบบกระดำษในตูเ้ก็บเอกสำร

ท่ีมีควำมมัน่คงปลอดภยัและจ ำกดักำรเขำ้ถึงเฉพำะบุคคลท่ีไดรั้บอนุญำตเท่ำนั้น 

• กรณีได้รับข้อมูลแบบดิจิทัล – บริษทัจะน ำขอ้มูลเหล่ำนั้นมำเก็บรักษำไวบ้น Database ของบริษทัทนัที 

ทั้งน้ี Database ของบริษทัมีระบบป้องกันกำรเขำ้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญำต (unauthorized access) และ 

มำตรกำรปกป้องรักษำท่ีเพียงพอ (Data protection measure) 

2. สถำนท่ีจดัเก็บ  : ระบบ Database และ ระบบเก็บเอกสำรท่ีมีกำรจ ำกดักำรเขำ้ถึงและมีมำตรกำรรักษำควำมมัน่คง

ปลอดภยัของขอ้มูลอยำ่งเหมำะสม 

3. ระยะเวลำจดัเก็บ 

บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสมและจ ำเป็น และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนด ไดแ้ก่ 

• พนักงาน บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตลอดระยะเวลำของสัญญำจำ้ง   

เม่ือสัญญำจำ้งส้ินสุดลง ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปอีก 

เป็นเวลำ 10 ปี เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอำจเกิด ขอ้พิพำทภำยในอำยุควำม

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเป็นระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี 

4. เม่ือพน้ระยะเวลำจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีไดก้ ำหนดไวเ้บ้ืองตน้แลว้ หรือบริษทัไม่มีสิทธิหรือไม่สำมำรถ

อำ้งฐำนในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนแลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ดว้ยวิธีกำร ลบ หรือ นิรนำม ขอ้มูลภำยใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลำจดัเก็บและประมวลผล 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

เพ่ือด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบั
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัฯ และบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก ดงัน้ี 
1. ภายในบริษัท 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัฯ เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งและมีบทบำท
หน้ำท่ีเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคเ์ท่ำนั้น โดยบุคคลหรือทีมงำนเหล่ำน้ีของบริษทั จะไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่ำน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
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• เจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล หรือเจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยอื่นๆ เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก ำหนดสิทธ์ิกำรเขำ้ถึงขอ้มูลตำม
บทบำทหนำ้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

• ผูบ้ริหำร หรือผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของท่ำน ท่ีมีควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรหรือตดัสินใจเก่ียวกบัท่ำน หรือ
เม่ือตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนทำงดำ้นงำนบุคคล 

•  ฝ่ำยหรือทีมสนบัสนุนต่ำงๆ เช่น กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ, ฝ่ำยธุรกำร, ฝ่ำยบญัชี 
2. ภายนอกบริษัท 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งให้กบัองคก์รภำยนอก ดงัน้ี 

• หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด เช่น กรมสรรพำกร ส ำนกังำน
ประกนัสังคม กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน กรมบงัคบัคดี กองทุนเงินกูย้ืมเพื่อกำรศึกษำ กรมพฒันำฝีมือ
แรงงำน ส ำนักงำนส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ  ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ กระทรวงพำณิชย ์กระทรวงแรงงำน หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ี
อำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย 

• ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการส าหรับด าเนินการใดๆ  เช่น กำรจดัท ำเงินเดือน กองทุนส ำรองเลียงชีพ 
ธนำคำรผูใ้ห้บริกำรสวสัดิกำรสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อำศยั ประกนัสุขภำพ ประกนัอุบติัเหตุ ฝึกอบรม กำรให้คะแนน 
(Employee Point) กำรประเมินผลเพื่อกำรบริหำรจดักำรองค์กร จองกำรเดินทำงและท่ีพกั อำคำรส ำนักงำน ผู ้
ตรวจสอบภำยนอก ท่ีปรึกษำในดำ้นต่ำงๆ  ทั้งน้ี  เม่ือบริษทัใชบ้ริกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก บริษทัจะตอ้งมัน่ใจ
ว่ำผูใ้ห้บริกำรเหล่ำนั้นไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะไดรั้บกำรปกป้อง
โดยมำตรกำรดำ้นเทคนิคและองคก์รท่ีเหมำะสม 

• องค์กรหรือบุคคลภายนอก บริษทัอำจเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน ให้กับองค์กรหรือบุคคลภำยนอกท่ีมีกำรติดต่อ
สอบถำมเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ของท่ำน เช่น กำรสมคัรหรือใช้บริกำรด้ำน
สินเช่ือ กำรสมคัรงำน โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลโดยกำรยืนยนัเฉพำะสถำนะภำพกำรเป็นพนกังำน และขอ้มูล
อื่นๆ ตำมท่ีท่ำนไดเ้ปิดเผยให้กบักบัองคก์รหรือบุคคลภำยนอกดงักล่ำวไวเ้ท่ำนั้น 

  รวมถึงในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บหนงัสือยินยอมของท่ำนให้เปิดเผยขอ้มูลจำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น จำกนำยจำ้งใหม่
ของท่ำน บริษทัอำจเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน เพื่อรับรองสภำพกำรจำ้งงำนเดิม หรือกำรให้ขอ้มูลของท่ำนกบัสถำบนักำรศึกษำ
ท่ีท่ำนเคยศึกษำ เพื่อพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำหรือโครงกำรวิจยัคุณภำพบณัฑิต 
 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ท่ำนมีสิทธิในกำรด ำเนินกำรใดๆกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) 
หำกท่ำนไดใ้ห้ควำมยินยอมให้บริษทัเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ำน ท่ำนมีสิทธิท่ีจะเพิกถอน
ควำมยินยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่กบับริษทั เวน้แต่มีขอ้จ ำกดัสิทธินั้นโดย
กฎหมำยหรือมีสัญญำท่ีให้ประโยชน์แก่ท่ำนอยู ่
ทั้งน้ี กำรเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนอำจส่งผลกระทบต่อท่ำน เพื่อประโยชน์ของท่ำน จึงควรศึกษำ/สอบถำม
ถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนควำมยินยอม 

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)  
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ท่ำนมีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนและขอให้บริษทัท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวให้แก่ท่ำน 
รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอมต่อบริษทัได ้ ทั้งน้ี เพ่ือควำม
เป็นส่วนตวัและควำมปลอดภยัของท่ำน บริษทัตอ้งขอให้ทำ่นพิสูจน์ตวัตนของท่ำนก่อนจะให้ขอ้มูลตำมท่ีท่ำนขอ 

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) 
ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ควำมเขำ้ใจผิด  

4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) 
ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุ
ตวัตนได ้หำกท่ำนเช่ือว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรือ
เห็นว่ำบริษทัหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบำยฉบบัน้ี หรือเม่ือท่ำนได้
ใชสิ้ทธิขอเพิกถอนควำมยินยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูล 

5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) 
ท่ำนมีสิทธิในกำรขอให้บริษทัระงบักำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนชั่วครำว ในกรณีท่ีบริษทัอยู่ระหว่ำงกำร
ตรวจสอบค ำร้องขอใช้สิทธิแกไ้ขหรือขอคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือกรณีท่ีบริษทั
หมดควำมจ ำเป็นและตอ้งลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ท่ำนขอให้บริษทั
ระงบักำรใชแ้ทน 

6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) 
ท่ำนมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีท่ีบริษทัไดท้  ำให้ขอ้มูลนั้นอยูใ่นรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใช้
งำนโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติัและสำมำรถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นท่ีสำมำรถท ำไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัส่งหรือโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
เพรำะเหตุทำงเทคนิค ทั้งน้ี บริษทัอำจขอสงวนสิทธ์ิในกำรปฏิเสธกำรใช้สิทธิของท่ำนตำมขอ้น้ี ตำมท่ีบริษทั
เห็นสมควร 

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)  
ท่ำนมีสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หำกกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่ำนนั้น ท ำขึ้นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั โดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่ำนสำมำรถ
คำดหมำยไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัสำมำรถแสดงเหตุผลตำมกฎหมำยไดว่้ำมีควำมส ำคญัย่ิง
กว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของท่ำน หรือเป็นไปเพื่อกำรยืนยนั กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือกำรต่อสู้ในกำรฟ้องร้องตำม
กฎหมำยตำมแต่กรณี 

ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยงัเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัได ้ เพื่อด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอด ำเนินกำร

ตำมสิทธิขำ้งตน้ได ้รำยละเอียดกำรติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer - DPO) ดงัน้ี 

Email dpo@gmmgrammy.com 
สถานที่ติดต่อ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 50 ถนนสุขมุวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
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ท่ำนสำมำรถ download แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ตำมไฟลด์ำ้นล่ำงน้ี และส่งแบบฟอร์ม พร้อม

เอกสำรยืนยนัตวัตนตำมท่ีระบุในแบบฟอร์มมำยงั DPO เพื่อยื่นค ำร้องขอด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมขำ้งตน้ 

Link แบบฟอร์มกำรใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/ 

ทั้งน้ี ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยใดๆในกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิขำ้งตน้ โดยบริษทัจะพจิำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำ

ตำมค ำร้องของท่ำนภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บค ำร้องขอดงักล่ำว 

10. รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่ือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน)  
สถานที่ติดต่อ เลขท่ี 50 ถนนสุขมุวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
ช่องทางการติดต่อ โทรศพัท ์: 02-669-9000 

 Email:  dpo@gmmgrammy.com 
 

11. รายละเอียดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่องทางการติดต่อ โทรศพัท ์: 02-669-9000 
 Email:  dpo@gmmgrammy.com 

สถานที่ติดต่อ เลขท่ี 50 ถนนสุขมุวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
 

12. รายละเอียดหน่วยงานก ากับดูแล 

 ในกรณีท่ีบริษทัหรือลูกจำ้งหรือพนกังำนของบริษทัฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถร้องเรียนต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแล ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สถานที่ติดต่อ ส ำนกังำนปลดักระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ช่องทางการติดต่อ โทรศพัท ์: 02-142-1033 

Email : pdpc@mdes.go.th   
ระยะเวลำในกำรติดต่อ / ร้องเรียน เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดต่อไป 

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจ ำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ
กฎหมำย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ
ดว้ยกำร update ขอ้มูลลงใน website ของบริษทัโดยเร็วท่ีสุด ปัจจุบนั นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ได้รับการ
ทบทวนปรับปรุงล่าสุดเม่ือ 5 พฤษภาคม 2565  

https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/
mailto:pdpc@mdes.go.th

