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ประกาศ / ค าส่ัง บริษัท เลขที ่007 / 26 พฤษภาคม 2565  
เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลนีนิ่ง โปรดักส์ จ ากดั 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. บทน า 
บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง  โปรดักส์ จ ากัด  (ต่อไปในนโยบายน้ีเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึง

ความส าคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอ่ืนอนัเก่ียวกบัท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถ
เช่ือมัน่ไดว้่า บริษทั มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลของท่าน
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึง
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) น้ีจึงไดถู้กจดัท าขึ้นเพื่อช้ีแจงแก่
ท่านถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคล
ซ่ึงด าเนินการโดย บริษทั รวมถึงเจา้หน้าท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งผูด้  าเนินการแทนหรือในนามของ บริษทั 
โดยมีเน้ือหาสาระดงัต่อไปน้ี 

 
2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 

นโยบายน้ีใชบ้งัคบักบัข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธ์กบั บริษัท ในปัจจุบนัและท่ีอาจ
มีในอนาคต ซ่ึงถูกประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดย บริษทั พนกังาน เจา้หนา้ท่ี พนกังานตามสัญญา หน่วย
ธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอ่ืนท่ีด าเนินการโดย  บริษัท และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกท่ี
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ บริษทั (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้
ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนท่ี
ควบคุมดูแลโดย บริษทั (รวมเรียกวา่ “บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพนัธ์กบั บริษทั รวมถึง 
1) ลูกคา้บุคคลธรรมดา 
2) เจา้หนา้ท่ีหรือผูป้ฏิบติังาน ลูกจา้ง 
3) คู่คา้และผูใ้หบ้ริการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
4) กรรมการ ผูรั้บมอบอ านาจ ผูแ้ทน ตวัแทน ผูถื้อหุ้น ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์

ในรูปแบบเดียวกนัของนิติบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบั บริษทั 
5) ผูใ้ชง้านผลิตภณัฑห์รือบริการของ บริษทั  
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6) ผูเ้ขา้ชมหรือใชง้านเวบ็ไซท์ รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชนั อุปกรณ์ หรือช่องทางการส่ือสาร
อ่ืนซ่ึงควบคุมดูแลโดย บริษทั ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

7) บุคคลอ่ืนท่ี บริษทั เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ผูส้มคัรงาน ครอบครัวของเจา้หนา้ท่ี 
ผูค้  ้าประกนั ผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ 

 ขอ้ 1) ถึง 6) เรียกรวมกนัวา่ “ท่าน” 
 
นอกจากนโยบายฉบับน้ีแล้ว บริษัท  อาจก าหนดให้มีค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

(“ประกาศ”) ส าหรับการด าเนินการหรือบริการของ บริษทั เพื่อช้ีแจงให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็น
ผูใ้ชบ้ริการไดท้ราบถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกประมวลผล วตัถุประสงค์และเหตุผลอนัชอบดว้ยกฎหมายใน
การประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง 

 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้กนัในสาระส าคญัระหว่างความในประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั

และนโยบายน้ี ใหถื้อตามความในประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัของบริการนั้น 
 

3. ค านิยาม 
- บริษัท หมายถึง บริษทั ไวทเ์ฮา้ส์คลีนน่ิง โปรดกัส์ จ ากดั 
- ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดา ซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได้

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 
- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีถูกบญัญติัไวใ้นมาตรา 26 แห่ง

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลเช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ 
หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เก็บ
รวบรวม บนัทึก ส าเนา จดัระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใช้ กูค้ืน เปิดเผย ส่งต่อ 
เผยแพร่ โอน รวม ลบ ท าลาย เป็นตน้ 

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั เก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 
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- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตดัสินใจเก่ียวกบั
การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
4. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลท่ี บริษัท เกบ็รวบรวม 

บริษทั เก็บรวบรวมหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
1) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั เก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางใหบ้ริการ

ต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมคัร ลงทะเบียน สมคัรงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ท าแบบส ารวจหรือใชง้าน
ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือ 
ช่องทางให้บริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย บริษทั หรือเม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลติดต่อส่ือสารกบั บริษทั ณ 
ท่ีท าการหรือผา่นช่องทางติดต่ออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย บริษทั เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลท่ี บริษทั เก็บรวบรวมจากการท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์ผลิตภณัฑห์รือ
บริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามพนัธกิจ ณ ปัจจุบนัหรือในอนาคต เช่น การติดตามพฤติกรรมการใชง้าน
เว็บไซต์ ผลิตภณัฑ์หรือบริการของ บริษทั ดว้ยการใช้คุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ 

3) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยท่ี
แหล่งขอ้มูลดงักล่าวมีอ านาจหนา้ท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดว้ยกฎหมายหรือไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลแลว้ในการเปิดเผยขอ้มูลแก่ บริษทั เช่น การเช่ือมโยงบริการดิจิทลัของหน่วยงานของรัฐในการ
ใหบ้ริการเพื่อประโยชนส์าธารณะแบบเบด็เสร็จแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเอง การรับขอ้มูลส่วนบุคคลจาก
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนในฐานะท่ี บริษทั มีหน้าท่ีตามพนัธกิจในการด าเนินการจดัให้มีศูนยแ์ลกเปล่ียน
ขอ้มูลกลางเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทลั  
รวมถึงจากความจ าเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาท่ีอาจมีการแลกเปล่ียนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงาน
คู่สัญญาได ้  

นอกจากน้ี ยงัหมายความรวมถึงกรณีท่ีท่านเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ บริษทั 
ดงัน้ี ท่านมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตามนโยบายน้ีหรือประกาศของผลิตภณัฑห์รือบริการ 
ตามแต่กรณี ให้บุคคลดงักล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลแก่ บริษทั 
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ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลท่ีมีความจ าเป็นในการท างานหรือ
ใหบ้ริการของ บริษทั อาจเป็นผลให ้บริษทั ไม่สามารถท างานและให้บริการนั้นแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน 

 
5. ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท พิจารณาก าหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความ
เหมาะสมและตามบริบทของการใหบ้ริการ ทั้งน้ี ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั 
ใช ้ประกอบดว้ย 

 
ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมูล รายละเอยีด 
เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย เพื่อให ้บริษทั สามารถปฏิบติัตามท่ีกฎหมายท่ีควบคุม บริษทั 

เช่น  
- การเก็บรวบรวมขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม
พระราชบญัญติั 
วา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  
- พ.ร.บ.โรงงาน  
- กฎหมายประกนัสังคม, กองทุนเงินทดแทน 
- พ.ร.บ. พฒันาฝีมือแรงงาน 
- พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
- กฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร  
- กฎหมายเก่ียวกบัการจา้งแรงงานต่างดา้ว 
- กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึง การด าเนินการตามค าสั่งศาล เป็นตน้ 

เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ บริษทั และของบุคคล
อ่ืน ซ่ึงประโยชน์ดงักล่าวมีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้น
พื้นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 
เพื่อการรักษาความปลอดภยัอาคารสถานท่ีของ บริษทั หรือการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อกิจการภายในของ บริษทั เป็น
ตน้ 
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ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมูล รายละเอยีด 

เป็นการจ าเป็นเพื่อการป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล 

เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล เช่น การให้บริการแอปพลิเคชนัเพื่อเฝ้าระวงัโรคระบาด
ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น รวมถึงรูปภาพ จากการเฝ้า
ระวงัผา่นระบบ CCTV 
 

เพื่อการปฏิบติัตามสัญญา เพื่อให้ บริษทั สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญา หรือด าเนินการ
อนัเป็นความจ าเป็นต่อการเขา้ท าสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญากบั 
บริษทั เช่น การจา้งงาน จา้งท าของ การท าบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน เป็นตน้ 
 

เพื่อการจัดท าเอกสารประวติัศาสตร์  
วิจยัหรือสถิติท่ีส าคญั 

เพื่อให้ บริษทั สามารถจดัท าหรือสนับสนุนการจดัท าเอกสาร
ประวติัศาสตร์ วิจยัหรือสถิติตามท่ี บริษทั อาจไดรั้บมอบหมาย 
เช่น การท างานวิจยัร่วมกบัสถาบนั องคก์รต่าง ๆ   
 

ความยนิยอมของท่าน เพื่อการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ี 
บริษทั จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่าน โดยไดมี้การแจง้
วตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลก่อนการขอความยนิยอมแลว้ เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหวดว้ยวตัถุประสงคท่ี์ไม่เป็นไปตามขอ้ยกเวน้
มาตรา 24 หรือ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 หรือการน าเสนอ ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์
และบริการของคู่สัญญาหรือพนัธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน เป็นตน้ 
 

 
ในกรณีท่ี บริษทั มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบติัตามสัญญา 

การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายหรือเพื่อความจ าเป็นในการเขา้ท าสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลหรือ คดัคา้นการด าเนินการประมวลผลตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลท าให้ บริษทั ไม่
สามารถด าเนินการหรือใหบ้ริการตามท่ีท่านร้องขอไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน  
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6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ี บริษัท เกบ็รวบรวม 
บริษทั อาจเก็บรวบรวมหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งน้ี 

ขึ้นอยู่กบับริการท่ีท่านใชห้รือบริบทความสัมพนัธ์ท่ีท่านมีกบั บริษทั รวมถึงขอ้พิจารณาอ่ืนท่ีมีผลกบัการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยประเภทของขอ้มูลท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ีเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลของ บริษทั เป็นการทัว่ไป ทั้งน้ี เฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีท่านใช้
งานหรือมีความสัมพนัธ์ดว้ยเท่านั้นท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้

 
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตัวอย่าง 

ขอ้มูลเฉพาะตวับุคคล ขอ้มูลระบุช่ือเรียกของท่านหรือขอ้มูลจากเอกสารราชการท่ีระบุ
ขอ้มูลเฉพาะตวัของท่าน เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือกลาง 
ช่ือเล่น ลายมือช่ือ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน สัญชาติ เลขท่ี
ใบขบัขี่ เลขท่ีหนังสือเดินทาง ขอ้มูลทะเบียนบา้น หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ส าหรับ
แต่ละอาชีพ)  หมาย เลขประจ าตัวผู ้ประกันตน  หมาย เลข
ประกนัสังคม เป็นตน้ 

ข้อมูล เ ก่ี ยวกับคุณลักษณะของ
บุคคล 

ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่าน เช่น วนัเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง 
น ้ าหนกั อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑท์หาร รูป
ถ่าย ภาษาพูด ขอ้มูลพฤติกรรม ความช่ืนชอบ ขอ้มูลการเป็นบุคคล
ลม้ละลาย ขอ้มูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ เป็นตน้ 

ขอ้มูลส าหรับการติดต่อ ข้อมูล เพื่ อการติดต่อท่ าน  เ ช่น  เบอร์โทรศัพท์บ้าน  เบอร์
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หมายเลขโทรสาร อีเมล ท่ีอยูท่างไปรษณียบ์า้น 
ช่ือผูใ้ชง้านในสังคมออนไลน์ (Line ID, อ่ืน ๆ ) แผนท่ีตั้งของท่ีพกั 
เป็นตน้ 

ข้อมู ล เ ก่ี ยวกับการท า ง าน และ
การศึกษา 

รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวติัการท างานและประวติั
การศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ต าแหน่ง หน้าท่ี 
ความเช่ียวชาญ สถานภาพใบอนุญาตท างาน ขอ้มูลบุคคลอา้งอิง 
หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ประวติัการด ารงต าแหน่ง ประวติั
การท างาน ขอ้มูลเงินเดือน วนัเร่ิมงาน วนัออกจากงาน ผลการ 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตัวอย่าง 
 ประเมิน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ พสัดุในครอบครองของ

ผูป้ฏิบติังาน ผลงาน หมายเลขบญัชีธนาคาร สถาบนัการศึกษา วุฒิ
การศึกษา ผลการศึกษา วนัท่ีส าเร็จการศึกษา เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยั รายละเอียดเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภยัผูป้ฏิบัติงาน เช่น ผูรั้บ
ประกันภยั ผูเ้อาประกันภยั ผูรั้บประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์ 
ประเภทกรมธรรม ์วงเงินคุม้ครอง ขอ้มูลเก่ียวกบัการเคลม เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทาง
สังคม 

ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน  เช่น สถานภาพทาง
การเมือง การด ารงต าแหน่งทางการเมือง การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ความสัมพนัธ์กบัผูป้ฏิบติังานของ บริษทั ขอ้มูลการเป็น
ผูมี้สัญญาจา้งกบั บริษทั ขอ้มูลการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ี
ท ากบั บริษทั เป็นตน้ 

 
ข้อมูลเก่ียวกับการใช้บริการของ 
บริษทั (กรณีมี Website) 

รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของ บริษทั เช่น ช่ือบญัชี
ผูใ้ชง้าน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ขอ้มูล Single Sign-on (SSO ID) 
รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์  ข้อมูลระบุพิกัด 
ภาพถ่าย วีดีโอ บนัทึกเสียง ขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้าน (เวบ็ไซต์
ท่ีอยู่ในความดูแลของ บริษทั เช่น website หรือแอปพลิเคชนัต่าง 
ๆ ณ ปัจจุบนัและอนาคต) ประวติัการสืบคน้ คุกก้ีหรือเทคโนโลยี
ในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภท
อุปกรณ์ รายละเอียดการเช่ือมต่อ ขอ้มูล Browser ภาษาท่ีใช้งาน 
ระบบปฏิบติัการท่ีใชง้าน เป็นตน้ 
 

ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ท่ี มี ค ว า ม
ละเอียดอ่อน 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เช้ือชาติ 
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง 
ประวติัอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า, 
ลายน้ิวมือ) ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ เป็นตน้ 
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7. คุกกี ้
บริษทั เก็บรวบรวมและใชคุ้กก้ีรวมถึงเทคโนโลยอ่ืีนในลกัษณะเดียวกนัในเวบ็ไซตท่ี์อยู่ภายใตค้วาม

ดูแลของ บริษทั ทั้งท่ีมีในปัจจุบนัและอนาคต เช่น website หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการท่ีท่านใช้
งาน ทั้งน้ี เพื่อการด าเนินการดา้นความปลอดภยัในการให้บริการของ บริษทั และเพื่อใหท้่านซ่ึงเป็นผูใ้ชง้าน
ไดรั้บความสะดวกและประสบการณ์ท่ีดีในการใชง้านบริการของ บริษทั และขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกน าไปเพื่อ
ปรับปรุงเวบ็ไซตข์อง บริษทั ให้ตรงกบัความตอ้งการของท่านมากยิง่ขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการ
ใชง้านคุกก้ีไดด้ว้ยตนเองจากการตั้งค่าในเวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) ของท่าน 

 
8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 

กรณีท่ี บริษทั ทราบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษทั จะไม่ท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นจนกวา่จะไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท า
การแทนผูเ้ยาว ์หรือผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษต์ามแต่กรณี ทั้งน้ี เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

กรณีท่ี บริษทั ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลงัว่า บริษทั ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวโดยยงัมิไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว์ หรือผูอ้นุบาล 
หรือผูพ้ิทกัษต์ามแต่กรณี ดงัน้ี บริษทั จะด าเนินการลบท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก บริษทั ไม่มี
เหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าว 

 
9. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการ ซ่ึงขึ้นอยู่กบั
ประเภทของการด าเนินกิจกรรมหรือบริการของท่าน ตลอดจนลกัษณะความสัมพนัธ์ของท่านกับ บริษทั 
หรือขอ้พิจารณาในแต่ละบริบทเป็นส าคญั โดยวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวด้งัต่อไปน้ีเป็นเพียงกรอบการใชข้อ้มูล
ส่วนบุคคลของ บริษทั เป็นการทัว่ไป ทั้งน้ี เฉพาะวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหรือบริการท่ีท่านใช้
งานหรือมีความสัมพนัธ์ดว้ยเท่านั้นท่ีจะมีผลบงัคบัใชก้บัขอ้มูลของท่าน 

1) เพื่อด าเนินการตามท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของ บริษทั ตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไว ้
2) เพื่อให้บริการและบริหารจดัการของบริษทั ทั้งบริการภายใตส้ัญญาท่ีมีต่อท่าน หรือตาม 

พนัธกิจของ บริษทั 
3) เพื่อการด าเนินการทางธุรกรรมของ บริษทั 
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4) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจดัการบริการเพื่ออ านวยความสะดวก
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน 

5) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงขอ้มูลอนัเก่ียวกบัท่าน รวมทั้งเอกสารท่ีมีการกล่าวอา้งถึงท่าน 
6) จดัท าบนัทึกรายการการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
7) วิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบับริการของ บริษทั 
8) เพื่อด าเนินการตามท่ีจ าเป็นในการบริหารจดัการภายในบริษทั รวมถึงการรับสมคัรงาน การ

สรรหาต าแหน่งต่าง ๆ   
9) ป้องกนั ตรวจจบั หลีกเล่ียง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภยั หรือการ

กระท าท่ีตอ้งห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้ง บริษทั และเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล 

10) การยืนยนัตวัตน พิสูจน์ตวัตนและตรวจสอบขอ้มูลเม่ือท่านสมคัรเขา้ท างานหรือใชบ้ริการ
ของ บริษทั หรือติดต่อใชบ้ริการ หรือใชสิ้ทธิตามกฎหมาย 

11) ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการใหท้นัสมยั 
12) การประเมินและบริหารจดัการความเส่ียง 
13) ส่งการแจง้เตือน การยนืยนัการท าค าสั่ง ติดต่อส่ือสารและแจง้ข่าวสารไปยงัท่าน 
14) เพื่อจดัท าและส่งมอบเอกสารหรือขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งและจ าเป็น 
15) ยนืยนัตวัตน ป้องกนัการสแปม หรือการกระท าท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
16) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของ บริษทั อย่างไร ทั้งใน

ภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัการคน้ควา้ และการวิเคราะห์ 
17) ด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ี บริษทั มีต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจควบคุม 

หน่วยงานดา้นภาษี การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือภาระผกูพนัตามกฎหมายของ บริษทั 
18) ด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ท่ีชอบดว้ยกฎหมายของ บริษทั หรือของบุคคลอ่ืน 

หรือของนิติบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการด าเนินการของ บริษทั 
19) ป้องกนั หรือหยดุย ั้งอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงรวมถึงการเฝ้าระวงั

โรคระบาด 
20) จดัเตรียมเอกสารทางประวติัศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การคน้ควา้ หรือจดัท าสถิติท่ี 

บริษทั ไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
21) เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่งท่ีมีผลบงัคบัใช้ หรือการด าเนินการเก่ียวกบัคดี

ความ การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิ้ทธิเก่ียวกบัขอ้มูลของท่าน 
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10. ประเภทบุคคลท่ี บริษัท เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 9 ขา้งตน้ บริษทั อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่

บุคคลดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี ประเภทของบุคคลผูรั้บขอ้มูลท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ีเป็นเพียงกรอบการเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของ บริษทั เป็นการทัว่ไป เฉพาะบุคคลผูรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหรือบริการท่ีท่านใช้
งานหรือมีความสัมพนัธ์ดว้ยเท่านั้นท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้

 
ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอยีด 

หน่วยงานของรัฐหรือผู ้มีอ  านาจ ท่ี  
บ ริ ษั ท  ต้ อ ง เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการตาม
กฎหมายหรือวตัถุประสงค์ส าคัญอ่ืน 
(เช่น การด าเนินการเพื่อประโยชน์
สาธารณะ) 

หน่วยงานผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย หรือมีอ านาจควบคุมก ากับดูแล
หรือมีวตัถุประสงค์อ่ืนท่ีมีความส าคัญ เช่น คณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีผู ้รักษาการ  กรมการปกครอง  กรมสรรพากร 
ส านักงานต ารวจ ศาล ส านักงานอัยการ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านกังานปลดัส านัก
นายก กรมการกงสุล กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา หน่วย
ราชการทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการตามกฎหมายของ บริษทั 

บริษทั อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลผูด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการในคณะต่าง  ๆ เช่น คณะกรรมการท่ีตั้ งขึ้ นตาม
สถานการณ์ ณ ขณะนั้น เช่น แจ้งรายงานให้กับหน่วยงานท่ี
ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัโควิด เป็นตน้ 
 

คู่ สั ญญ า ซ่ึ ง ด า เ นิ น ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ
สวสัดิการของผูป้ฏิบติังานของ บริษทั 

บุคคลภายนอกท่ี บริษทั จดัซ้ือจดัจา้งใหด้ าเนินการเก่ียวกบังาน
ของบริษัท เช่น บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล ธนาคาร ผู ้
ใหบ้ริการโทรศพัท ์เป็นตน้ 

พนัธมิตรทางธุรกิจ บริษทั อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านแก่บุคคลท่ีร่วมงานกบั บริษทั 
เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น หน่วยงานผู ้
ให้บริการท่ีท่านติดต่อผ่านบริการของ บริษทั ผูใ้ห้บริการดา้น
การตลาด ส่ือโฆษณา สถาบนัการเงิน ผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์ม 
ผูใ้หบ้ริการโทรคมนาคม เป็นตน้ 
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ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอยีด 
ผูใ้หบ้ริการ บริษทั อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูใ้ห้บริการแทน หรือ

สนบัสนุนการด าเนินการของ บริษทั เช่น ผูใ้ห้บริการดา้นการ
จัดเก็บข้อมูล (เช่น คลาวด์ โกดังเอกสาร) ผู ้พัฒนาระบบ 
ซอฟตแ์วร์ แอปพลิเคชนั เวบ็ไซต ์ผูใ้ห้บริการจดัส่งเอกสาร ผู ้
ให้บริการด้านการช าระเงิน  ผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู ้
ให้บริการโทรศพัท์ ผูใ้ห้บริการดา้น Digital ID ผูใ้ห้บริการส่ือ
สังคมออนไลน์ ผูใ้หบ้ริการดา้นการบริหารความเส่ียง ท่ีปรึกษา
ภายนอก ผูใ้หบ้ริการขนส่ง เป็นตน้ 

ผูรั้บขอ้มูลประเภทอ่ืน บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลผู ้รับข้อมูล
ประเภทอ่ืน เช่น ผูติ้ดต่อ บริษทั สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิท่ี
ไม่แสวงหาก าไร วดั โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เป็นต้น ทั้ งน้ี เพื่อการด าเนินการเก่ียวกับบริการของ 
บริษทั การฝึกอบรม การรับรางวลั การร่วมท าบุญ บริจาค เป็น
ตน้ 

การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ บริษทั อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านต่อสาธารณะในกรณีท่ีจ าเป็น 
เช่น การด าเนินการท่ีก าหนดให้ บริษทั ตอ้งประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาหรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นตน้ 

 
11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) 

ในบางกรณี บริษทั อาจจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพื่อ
ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัระบบคลาวด์ 
(Cloud) ท่ีมีแพลตฟอร์มหรือเคร่ืองแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือ
สหรัฐอเมริกา เป็นตน้) เพื่อสนบัสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบั
บริการของ บริษทั ท่ีท่านใชง้านหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นรายกิจกรรม 

อย่างไรก็ตาม ในขณะท่ีจัดท านโยบายฉบับน้ี คณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยงัมิได้มี
ประกาศก าหนดรายการประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ ดงัน้ี เม่ือ 
บริษทั มีความจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศปลายทาง บริษทั จะด าเนินการ
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เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตาม
มาตรฐานสากล หรือด าเนินการตามเง่ือนไขเพื่อใหส้ามารถส่งหรือโอนขอ้มูลนั้นไดต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่ 

 
1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีก าหนดให้ บริษทั ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไป

ต่างประเทศ  
2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีท่ีประเทศปลายทางมี

มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอ ทั้งน้ีตามประกาศรายช่ือประเทศท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองส่วนบุคคลประกาศก าหนด  

3) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านเป็นคู่สัญญากบั บริษทั หรือเป็นการท าตามค า
ขอของท่านก่อนการเขา้ท าสัญญานั้น 

4) เป็นการกระท าตามสัญญาของ บริษทั กบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพื่อประโยชน์ของท่าน 
5) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอ่ืน 

เม่ือท่านไม่สามารถใหค้วามยนิยอมในขณะนั้นได ้ 
6) เป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั 

 
12. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทั จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าท่ีขอ้มูลนั้นยงัมีความจ าเป็นตาม
วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเท่านั้น ตามรายละเอียดท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบาย ประกาศหรือตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี เม่ือพน้ระยะเวลาและขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านส้ินความจ าเป็นตามวตัถุประสงค์
ดงักล่าวแลว้ บริษทั จะท าการลบ ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตวัตนไดต้่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือ
กฎหมายจะไดป้ระกาศก าหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท การใชสิ้ทธิหรือคดี
ความอนัเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอ้มูลนั้นต่อไปจนกว่า
ขอ้พิพาทนั้นจะไดมี้ค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

 
13. การให้บริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผู้ให้บริการช่วง 

บริษทั อาจมีการมอบหมายหรือจดัซ้ือจดัจา้งบุคคลท่ีสาม (ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ให้ท าการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ บริษทั ซ่ึงบุคคลท่ีสามดังกล่าวอาจเสนอบริการใน
ลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผูดู้แล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผูใ้ห้บริการคลาวด์ 
(Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลกัษณะการจา้งท าของในรูปแบบอ่ืน 
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การมอบหมายให้บุคคลท่ีสามท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลนั้น บริษทั จะจดัใหมี้ขอ้ตกลงระบุสิทธิและหนา้ท่ีของ บริษทั ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและ
ของบุคคลท่ี บริษทั มอบหมายในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงก าหนดรายละเอียดประเภท
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั มอบหมายใหป้ระมวลผล รวมถึงวตัถุประสงค ์ขอบเขตในการประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลและขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลตามขอบเขตท่ีระบุในข้อตกลงและตามค าสั่งของ บริษทั เท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อ
วตัถุประสงคอ่ื์นได ้

ในกรณีท่ีผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผูใ้ห้บริการช่วง (ผูป้ระมวลผลช่วง) เพื่อท า
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี บริษทั จะก ากบั
ให้ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลกับผู ้
ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานท่ีไม่ต ่ากว่าขอ้ตกลงระหว่าง บริษทั กบัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล 
14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั มีมาตรการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้ามารถ
เขา้ถึงได้โดยเจา้หน้าท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือไดรั้บมอบหมายท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้
ขอ้มูลดงักล่าวตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวแ้ลว้เท่านั้น ซ่ึงบุคคลดงักล่าวจะตอ้งยดึ
มัน่และปฏิบติัตามมาตรการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของ บริษทั อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าท่ีรักษา
ความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตนเองรับรู้จากการปฏิบติัการตามอ านาจหนา้ท่ี โดย บริษทั มีมาตรการรักษา
ความปลอดภยัขอ้มูลทั้งในเชิงองคก์รหรือเชิงเทคนิคท่ีไดม้าตรฐานสากล และเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

นอกจากน้ี เม่ือ บริษทั มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลท่ีสาม ไม่ว่าเพื่อการ
ให้บริการตามพนัธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอ่ืน บริษทั จะก าหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลและการรักษาความลบัท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อยนืยนัวา่
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั เก็บรวบรวมจะมีความมัน่คงปลอดภยัอยูเ่สมอ 

 
15. การเช่ือมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก 

การด าเนินธุรกิจและให้บริการของ บริษทั อาจมีการเช่ือมต่อไปยงัเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลท่ี
สาม ซ่ึงเวบ็ไซตห์รือบริการดงักล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีเน้ือหาสาระ
แตกต่างจากนโยบายน้ี บริษทั ขอแนะน าให้ท่านศึกษานโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์
หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเขา้ใช้งาน ทั้งน้ี บริษทั ไม่มีความเก่ียวขอ้งและไม่มี
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อ านาจควบคุมถึงมาตรการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถ
รับผิดชอบต่อเน้ือหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระท าอนัเกิดจากเวบ็ไซตห์รือบริการของบุคคลท่ีสาม 

 
16. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั ไดแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบ ก ากบัและให้ค  าแนะน า
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

17. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไว้
หลายประการ ทั้งน้ี สิทธิดังกล่าวจะเร่ิมมีผลบงัคบัใช้เม่ือกฎหมายในส่วนของสิทธิน้ีมีผลใช้บงัคบั โดย
รายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึง รับส าเนาและขอใหเ้ปิดเผยท่ีมาของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั เก็บรวบรวมไว ้ เวน้แต่กรณีท่ี บริษทั มีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านดว้ย
เหตุตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีท่ีการใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้นหรือไม่เป็นปัจจุบนั ท่านมีสิทธิขอให้แกไ้ขเพื่อให้มี
ความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดได ้

3) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ บริษทั ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล
ได้ต่อไป ทั้งน้ี การใช้สิทธิลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลน้ีจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขตามท่ี
กฎหมายก าหนดและไม่กระทบกบัการด าเนินการและใหบ้ริการของบริษทักบัท่าน 

4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน ทั้งน้ี ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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ก) เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ี บริษทั ท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของเจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคลใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย 

ค) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้
ตามวตัถุประสงค์ท่ี บริษทั ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล
ประสงคใ์ห ้บริษทั เก็บรักษาขอ้มูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใชสิ้ทธิตามกฎหมาย 

ง) เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ี บริษัท ก าลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจ าเป็นใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อัน
เน่ืองมาจากการท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ชสิ้ทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน เวน้แต่กรณีท่ี บริษทั มีเหตุในการปฏิเสธค าขอโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น บริษทั สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ ของ บริษทั) 

6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม  ในกรณีท่ีท่านได้ให้ความยินยอมแก่ บริษทั ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไวก่้อนหรือหลัง
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบ้งัคบั) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอม
เม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยบริษทั เวน้แต่มีขอ้จ ากัด
สิทธิโดยกฎหมายให้ บริษทั จ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลต่อไปหรือยงัคงมีสัญญาระหว่างท่านกบั 
บริษทั ท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่านอยู ่

7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านจาก บริษทั ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใช้งานโดยทัว่ไปได้ดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ี
ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ  
รวมถึงอาจขอให ้บริษทั ส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลราย
อ่ืน ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิน้ีจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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18. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การไม่ปฏิบติัตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของ บริษทั 
(ส าหรับเจา้หนา้ท่ีหรือผูป้ฏิบติังานของ บริษทั) หรือตามขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (ส าหรับ
ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ทั้งน้ี ตามแต่กรณีและความสัมพนัธ์ท่ีท่านมีต่อ บริษทั และอาจไดรั้บโทษ
ตามท่ีก าหนดโดยพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายล าดับรอง กฎ 
ระเบียบ ค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
19. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากบัดูแล 

ในกรณีท่ีท่านพบว่า บริษทั มิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียน
ไปยงัคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งน้ี ก่อนการร้องเรียนดงักล่าว บริษทั ขอให้
ท่านโปรดติดต่อมายงั บริษทั เพื่อให้ บริษทั มีโอกาสไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงและไดช้ี้แจงในประเด็นต่าง ๆ 
รวมถึงจดัการแกไ้ขขอ้กงัวลของท่านก่อนในโอกาสแรก 

 
20. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั อาจพิจารณาปรับปรุง แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงนโยบายน้ีตามท่ีเห็นสมควร และจะท าการแจง้
ใหท้่านทราบผา่นช่องทางเวบ็ไซตห์รือช่องทางอ่ืน ๆ  โดยมีวนัท่ีมีผลบงัคบัใชข้องแต่ละฉบบัแกไ้ขก ากบัอยู่ 
อย่างไรก็ดี บริษทั ขอแนะน าให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบบัใหม่อย่างสม ่าเสมอ ผ่าน
แอปพลิเคชัน่ หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมท่ี บริษทั ด าเนินการ โดยเฉพาะก่อนท่ีท่านจะท าการเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลแก่ บริษทั 

การด าเนินการและให้บริการของ บริษทั ภายหลงัการบงัคบัใชน้โยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบตาม
ขอ้ตกลงในนโยบายใหม่แลว้ ทั้งน้ี โปรดหยุดการด าเนินกิจกรรมใด ๆ หากท่านไม่เห็นดว้ยกบัรายละเอียด
ในนโยบายฉบบัน้ีและโปรดติดต่อมายงั บริษทั เพื่อช้ีแจงขอ้เทจ็จริงต่อไป 

 

21. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 

หากท่านมีขอ้สงสัย ขอ้เสนอแนะหรือขอ้กงัวลเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของ บริษทั หรือเก่ียวกบันโยบายน้ี หรือท่านตอ้งการใชสิ้ทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 
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1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
- ช่ือ: บริษทั ไวทเ์ฮา้ส์คลีนน่ิง โปรดกัส์ จ ากดั 
- สถานท่ีติดต่อ: 847 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 บี ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
- ช่องทางการติดต่อ: dpo@whitehousethai.com 

               : 0-2709-3900-5 ต่อ 807 

 
2) เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
- ช่ือ: นางสาวฐิติรัตน์ สุโชคพิภพกุล 
- สถานท่ีติดต่อ: 847 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 12 บี ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
- ช่องทางการติดต่อ: dpo@whitehousethai.com 

         : 0-2709-3900-5 ต่อ 807 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

…………………………..      ………………………….. 

     (นายอธิคม โล่อธิกุล)           (นายจรัส เขมสมิทธิ์) 

       กรรมการผู้จัดการ              กรรมการผู้บริหาร 


