
 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน) ("บริษทั") ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ข้ึนโดย
นโยบำย น้ีไดอ้ธิบำยถึงวิธีกำรท่ีบริษทัปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น กำรเก็บรวบรวม กำรจดัเก็บรักษำกำร
ใช้ กำรเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่ำง ๆ ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ เพื่อให้เจำ้ของขอ้มูลไดรั้บทรำบถึง
นโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั จึงประกำศนโยบำยดงัต่อไปน้ี 
 

1.ค านิยาม 
"บริษทั" หมำยถึง บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน) และ บุคคลคนเดียว หรือหลำยคนท่ีบริษทั
มอบหมำย สั่งกำรใหด้ ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคป์ระกำศฉบบัน้ี 
 

"ขอ้มูลส่วนบุคคล" หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล ซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่ำทำงตรง หรือ
ทำงออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพำะ 
 

"ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว" หมำยถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล แต่มีควำมละเอียดอ่อน
และอำจสุ่มเส่ียงในกำรเลือกปฏิบติัอยำ่งไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชำติ เผำ่พนัธ์ุ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำม
เช่ือในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มูล สุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูล
สหภำพแรงงำน ขอ้มูลพนัธุกรรม หรือขอ้มูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกนั
ตำมท่ีคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 
 

"พนกังำน" หมำยถึง บุคคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดท้  ำกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคล ทั้งน้ี ใหถื้อวำ่ผูท่ี้เคยใหข้อ้มูลส่วนบุคคลกบับริษทัเป็นเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย 
 

2.การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัจะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมี วตัถุประสงค ์ขอบเขต และใชว้ิธีกำรท่ีชอบดว้ย

กฎหมำยและเป็นธรรม โดยในกำรเก็บรวบรวมนั้ นจะท ำเพียงเท่ำท่ีจ  ำเป็นแก่กำรด ำเนินงำนภำยใต้
วตัถุประสงค์ของบริษัทเท่ำนั้ น ทั้ งน้ี บริษัทจะด ำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมูล รับรู้ ให้ควำมยินยอมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตำมแบบวิธีกำรของบริษทั กรณีท่ีบริษทัจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้ำของ
ขอ้มูลบริษทัจะขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลโดยชดัแจง้ก่อนท ำกำรเก็บรวบรวม เวน้แต่กำรเก็บขอ้มูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเขำ้ขอ้ยกเวน้ตำมท่ีพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนยุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมำย
อ่ืนก ำหนดไว ้



 

 

3.วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล ท่ียนิยอมใหบ้ริษทัท ำกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลนั้น บริษทัจะน ำไปใชป้ระโยชน์ในกรณีดงัต่อไปน้ีเป็นส ำคญั 
3.1 กำรจดักำรดำ้นทรัพยำกรบุคคล อนัประกอบไปดว้ย กำรจดักำรทัว่ไปในส่วนของพนกังำน 

ขอ้มูลกำรท ำบญัชีเงินเดือน กำรจำ้งงำน กำรบริหำรค่ำจำ้ง ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวสัดิกำร กำรตรวจ 
สุขภำพ กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กำรสอบสวนทำงวนิยั กำรตรวจสอบประวติัอำชำญกรรม รวมถึงกำร 
กระท ำใด ๆท่ีเป็นกำรบกพร่องต่อหนำ้ท่ีกำรงำน กำรวเิครำะห์อตัรำก ำลงั กำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงบริหำร 
องคก์ร กำรวำงแผนควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ กำรฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกร กำรควบรวมกิจกำร กำรจดั
กิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษทั และรวมถึงกำรบอกเลิกสัญญำจำ้งแรงงำนของบริษทั 

3.2 กำรปฏิบติัตำมบทบญัญติัของกฎหมำยท่ีบงัคบัต่อนำยจำ้งท่ีตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำน
เช่น กฎหมำยกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกนัสังคม กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ และรวมถึงขอ้บงัคบั
ขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยหรือหน่วยงำนรำชกำรก ำหนดทั้งก่อน ขณะหรือภำยหลงัจำกท่ีประกำศฉบบัน้ีมีผล
บงัคบัใช ้

3.3 กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรท ำสัญญำ ข้ึนทะเบียนร้ำนคำ้ 
3.4 กำรท ำธุรกรรมทำงดำ้นกำรเงิน 
3.5 กำรจดักำรดำ้นสินทรัพย ์กำรอ ำนวยควำมสะดวก กำรพฒันำธุรกิจของบริษทั 
3.6 กำรสนบัสนุนดำ้นกำรน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรน ำขอ้มูลไปใช ้กำรบ ำรุงรักษำ 

ระบบและแอฟพลิเคชัน่ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรตรวจสอบระบบต่ำง ๆเพื่อป้องกนักำรใชง้ำนท่ีผดิ 
กฎหมำย หรือขดัต่อนโยบำยของบริษทั 

3.7 กำรปกป้องและป้องกนัสิทธิและผลประโยชน์ของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรทำง 
ปกครอง กระบวนกำรยติุธรรมของศำล และรวมถึงกำรไกล่เกล่ียประนีประนอมขอ้พิพำททั้งปวง 

3.8 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ท่ีชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทั หรือท่ีจ ำเป็นตอ้งสงวน หรือปกป้องสิทธิ
ของบริษทัภำยใตอ้ ำนำจศำล เพื่อตอบรับค ำร้องขอดำ้นกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยหรือกระบวนกำรเปิดเผยขอ้มูล
หรือในกรณีท่ีจ ำเป็นหรือมีสิทธิกระท ำไดต้ำมกฎหมำยท่ีมีผลบงัใช ้ค ำสั่งศำล ระเบียบของรำชกำร 

3.9 กำรติดต่อประสำนงำนต่ำง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภำพกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
เช่น กำรจดัท ำฐำนขอ้มูล 

บริษทัจะไม่กระท ำกำรใด ๆ แตกต่ำงจำกท่ีระบุในวตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล เวน้แต่ 
(1) ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่แก่เจำ้ของขอ้มูลทรำบ และไดรั้บควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล 
(2) เป็นกำรปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 



 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลไปใหบุ้คคลใดโดยปรำศจำกควำมยินยอมและ

จะเปิดเผยตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดมี้กำรแจง้ไว ้อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั
และกำรให้บริกำรแก่เจำ้ของขอ้มูล บริษทัในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ขอ้มูล ให้แก่บริษทัในเครือ
หรือบุคคลอ่ืน เช่น ผูใ้ห้บริกำรต่ำง ๆ ท่ีตอ้งด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล โดยในกำรเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว บริษทัจะด ำเนินกำรให้บุคคลเหล่ำนั้นเก็บรักษำขอ้มูลส่วนไวเ้ป็นควำมลบั และไม่
น ำไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจำกขอบเขตท่ีบริษทัก ำหนดไว ้

นอกจำกน้ีบริษทัอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด
เช่น กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนก ำกบัดูแล รวมถึงในกรณีท่ีมีกำรร้อง
ขอให้เปิดเผยขอ้มูลโดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น กำรร้องขอขอ้มูลเพื่อกำรฟ้องร้องหรือด ำเนินคดีตำม
กฎหมำย หรือกำรร้องขอจำกหน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลภำยนอกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรทำง
กฎหมำย 

 

5. แนวทางในการด าเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัจะก ำหนดมำตรกำรต่ำง ( รวมถึงมำตรกำรดำ้นกำรรักษำควำมมัง่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วน 

บุคคลท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำย ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติัดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่ 
พนกังำนของบริษทัและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังำนมีควำมรู้และตระหนกั
ถึงหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวม กำรจดัเก็บรักษำ กำรใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเจำ้ของขอ้มูล โดยพนกังำนของบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำย และแนวทำงปฏิบติักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีบริษทัก ำหนดไว ้เพื่อให้บริษทัสำมำรถปฏิบติัตำมนโยบำยและกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได้
อยำ่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ 
 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 
6.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้ให้ควำมยินยอมไว ้

ทั้งน้ีกำรเพิกถอนควำมยนิยอมยอ่มไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้
ใหค้วำมยนิยอมไวแ้ลว้ 

6.2 สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและขอท ำส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรขอใหเ้ปิดเผยกำร
ไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอม 

6.3 สิทธิในกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 
6.4 สิทธิในกำรลบขอ้มูลส่วนบุคคล 
 



 

 

6.5 สิทธิในกำรระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 
เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถขอใชสิ้ทธิดงักล่ำวขำ้งตน้ได ้โดยยื่นค ำร้องขอใชสิ้ทธิต่อบริษทัเป็นลำยลกัษณ์

อกัษรหรือผำ่นทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบฟอร์มท่ีบริษทัก ำหนด ผำ่น"ช่องทำงกำรติดต่อของบริษทั"
ดำ้นล่ำง โดยบริษทัจะพิจำรณและแจง้ผลกำรพิจำรณำตำมค ำร้องฯ ของเจำ้ของขอ้มูล ภำยใน 30 วนั นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บค ำร้องฯ ดงักล่ำว ทั้งน้ี บริษทัอำจปฏิเสธสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีมีกฎหมำยก ำหนดไว ้

 

7. การทบทวนและเปลีย่นแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัอำจท ำกำรปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบำยน้ีเป็นคร้ังครำวเพื่อให้สอดคล้องกบัขอ้ก ำหนดตำม

กฎหมำย กำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงขอ้เสนอแนะและควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
โดยบริษทัจะประกำศแจง้กำรเปล่ียนแปลงใหท้รำบอยำ่งชดัเจน ก่อนจะเร่ิมด ำเนินกำรเปล่ียนแปลง 

 

8. ช่องทางการติดต่อบริษทั 
เจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวำนนท ์ต ำบลบำงกะดี 
อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี 12000 
โทรศพัท ์: 66 (0) 2501-2020 ต่อ 436,429 โทรสำร : 66 (0) 2501-2468 

อีเมล hr@gel.co.th 
 
 

 
  
 

(นำยธิติพงศ ์ตั้งพูนผลววิฒัน์) 
                    ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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