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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

( Personal Data Protection Act Policy : PDPA) 

 
 

1. ค าน า  

บริษทั ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ำกดั ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียกว่ำ “บริษทั”  เป็นบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจ ในกำร

ให้บริกำรด้ำนไอทีครบวงจร ติดตั้ งและให้บริกำรดูแลระบบดิจิตอลไซเนจ เครือข่ำย และ CCTV จัดจ ำหน่ำย

คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟแวร์   โดยจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ทั้งภำครัฐและเอกชน  โดยบริษทัฯได้

ตระหนกัและให้ควำมส ำคญักบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงมีควำมประสงค์จะเป็น

ลูกคำ้และ/หรือคู่สัญญำและ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจกบับริษทัและอำจจะเป็นลูกคำ้และ/หรือคู่สัญญำและ/

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจกบับริษทัในอนำคตต่อไป ซ่ึงไดย้นิยอมใหข้อ้มูลส่วนบุคคลไวก้บับริษทั 

ดงันั้น นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีจดัท ำขึ้นเพื่อช้ีแจงรำยละเอียดและใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลมีควำมเขำ้ใจในแนวนโยบำยเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัในเบ้ืองตน้  อำทิเช่น   กำรเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้ง สิทธิต่ำงๆ ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้  

2. ค านิยาม 

ในนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี ค ำต่อไปน้ีใหห้มำยถึง 

• “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง นโยบำยกำรคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์  จ ำกดั 

• “บริษัท” หมำยถึง บริษทั ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์  จ ำกดั 

• “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตวับุคคลนั้น อำทิเช่น ช่ือ 

นำมสกุล ท่ีอยู,่ วนัเดือนปีเกิด, เพศ, หมำยเลขโทรศพัทส่์วนบุคคล, หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน, เลขท่ี

ในใบอนุญำตท ำงำน ท่ีอยู่อีเมล ช่ือและเลขท่ีบญัชีเงินฝำกธนำคำร, เลขบตัรเครดิต/เดบิต เป็นตน้ ทั้งน้ี ให้

หมำยรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท ำใหส้ำมำรถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่วำ่ทำงตรง หรือทำงออ้ม 

 



  

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                 

                      

             

• “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำซ่ึงเป็นเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล “เจ้ำของ

ขอ้มูล” อำทิเช่น 

▪ ลูกค้า ไดแ้ก่ ผูซ้ื้อผลิตภณัฑแ์ละ/หรือผูรั้บบริกำร ผูส้มคัรเขำ้เป็นสมำชิก  ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม

และ/หรือโครงกำรต่ำง ๆ  ผูเ้ขำ้ร่วมสัมมนำกบับริษทั (ถำ้มี) รวมทั้ง บุคคลอ่ืนใดท่ีติดต่อกบั

บริษทัเพื่อสอบถำมและ/หรือขอรับข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือกำรบริกำร กำร

โฆษณำประชำสัมพนัธ์ กำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทั เป็นตน้ 

▪ คู่สัญญาและ/หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่  คู่ค้ำ ผูซ้ื้อ ผูข้ำย

ผลิตภณัฑ ์ ตวัแทนจดัจ ำหน่ำย  ผูจ้ดัหำ  ผูใ้หบ้ริกำร ผูรั้บบริกำร ผูว้ำ่จำ้ง ผูรั้บจำ้ง  ท่ีปรึกษำ  

รวมทั้ง  บุคคลอ่ืนใดท่ีติดต่อ ประสำนงำน เพื่อด ำเนินกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดงักล่ำว  เป็น

ตน้ 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

(1)    กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระท ำตำมกรอบวตัถุประสงค์อนัชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัและเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อน ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้  หรือเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่กำร

ด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั อำทิเช่น 

• เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และ/หรือกำรบริกำรของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย ของบริษทั 

เพื่อให้เจ้ำของขอ้มูลได้พิจำรณำตดัสินใจและเลือกใช้ผลิตภณัฑ์และ/หรือกำรบริกำรต่ำงๆ ของ

บริษทัไดต้ำมควำมประสงคข์องเจำ้ของขอ้มูล 

• เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอและ/หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องตำมค ำร้องขอของ

เจ้ำของขอ้มูลก่อนกำรซ้ือผลิตภณัฑ์และ/หรือรับบริกำร กำรสมคัรเขำ้เป็นสมำชิก หรือเข้ำร่วม

กิจกรรมและ/หรือโครงกำร กำรสัมมนำต่ำงๆ  กบับริษทั (ถำ้มี) รวมทั้ง กำรเขำ้เป็นคู่สัญญำและ/

หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

• เพื่อกำรลงทะเบียนในกำรซ้ือผลิตภณัฑ์และ/หรือบริกำร กำรสมคัรสมำชิก  กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม

และ/หรือโครงกำร กำรสัมมนำต่ำงๆ กบับริษทั 

• เพื่อใหเ้จำ้ของขอ้มูลไดรั้บทรำบขอ้เสนอ สิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิประโยชน์ เช่น ส่วนลด ของแถม 

โปรโมชัน่ต่ำงๆ รวมทั้ง ค  ำแนะน ำและขอ้มูลข่ำวสำรกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์และ/

หรือกำรบริกำรต่ำงๆ ของบริษทั (ถำ้มี) 



  

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                 

                      

             

• เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรวิเครำะห์ เสนอให้ใช ้และ/หรือปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำร รำยกำร

ส่งเสริมกำรขำยผลิตภณัฑแ์ละ/หรือกำรบริกำรต่ำงๆ รวมทั้ง กำรพฒันำและส่งเสริมผลิตภณัฑแ์ละ/

หรือกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพไดม้ำตรำฐำน ให้ทนัยุคทนัสมยัและดีขึ้นเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร

ของลูกคำ้อยำ่งตรงจุด 

• เพื่อรักษำควำมสัมพนัธ์กับลูกคำ้ รวมทั้งกำรให้ขอ้มูลเก่ียวกบักำรบริกำรหลงักำรขำยแก่เจ้ำของ

ขอ้มูล เช่น กำรติดตำม ตอบขอ้ซักถำมและ/หรือประเมินผลกำรขำยผลิตภณัฑแ์ละ/หรือกำรบริกำร 

กำรท ำแบบส ำรวจควำม พึงพอใจ กำรท ำแบบสอบถำม กำรจดักำรขอ้ร้องเรียนแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ 

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือกำรบริกำร กรณีหำกมีกำรสนทนำผ่ำนทำงโทรศัพท์ (Call Center) 

บริษทัอำจจะมีกำรบนัทึกกำรสนทนำไว ้ เป็นตน้ 

• เพื่อกำรจดัเก็บเป็นฐำนขอ้มูลลูกคำ้/ผูมี้อุปกำรคุณ 

• เพื่อกำรติดต่อ ประสำนงำน ตอบขอ้สักถำม ขอ้สงสัยต่ำงๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ/หรือกำรบริกำร 

• เพื่อกำรจดัท ำเอกสำรสัญญำและ/หรือบนัทึกขอ้ตกลง เอกสำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำสัญญำ  

ต่ำงๆ กบับริษทั 

• เพื่อด ำเนินกำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ/หรือกำรบริกำรของบริษทั 

• เพื่อกำรรับและส่งพสัดุเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริกำร รับและส่งเอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ 

• เพื่อกำรจดัท ำเอกสำรเก่ียวกบัช ำระเงินและ/หรือกำรรับช ำระเงิน อำทิเช่น ใบวำงบิล ใบเสร็จรับเงิน 

ใบก ำกบัภำษี และ/หรือเอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

• เพื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยขำยและกำรตลำด  

ฝ่ำยจดัซ้ือ และฝ่ำยบญัชีและกำรเงินของบริษทั รวมทั้ง  ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และ/หรือ

บริกำรของบริษทั  และ/หรือบริษทั หรือหน่วยงำนเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรขนส่ง

ผลิตภณัฑข์องบริษทั 

• เพื่อประกอบกำรพิจำรณำตรวจสอบคุณสมบติั ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์

และควำมเหมำะสมของคู่ค้ำ ผูซ้ื้อ ผูข้ำยผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจัดจ ำหน่ำย  ผูจ้ ัดหำ  ผูใ้ห้บริกำร 

ผูรั้บบริกำร ผูว้ำ่จำ้ง ผูรั้บจำ้ง ท่ีปรึกษำ ในกำรคดัเลือก กำรประมูลและ/หรือกำรประกวดรำคำ (ถำ้มี)

เพื่อเขำ้ท ำสัญญำกบับริษทั รวมทั้ง ผูท่ี้จะเขำ้ร่วมกิจกรรมและ/หรือโครงกำร กำรสัมมนำต่ำงๆ  ของ

บริษทั (ถำ้มี) 



  

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                 

                      

             

• เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีและภำระผกูพนัตำมขอ้ตกลงและ/หรือสัญญำท่ีท ำกนัไว ้

• เพื่อปฏิบติัตำมขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ ตำมกฎหมำย 

• เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกิจกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดงักล่ำวขำ้งตน้ภำยใตว้ตัถุประสงคข์องบริษทั 

(2)    กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลบริษทัจะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลก่อนหรือในขณะท ำกำรเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยจะแจง้วตัถุประสงคแ์ละรำยละเอียดของกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีบริษทั

ก ำหนด รวมทั้งแจง้ใหท้รำบถึงกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือสัญญำ หรือควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อเขำ้

ท ำสัญญำกบับริษทัและผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นกรณีหำกไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกบับริษทั  ให้เจำ้ของขอ้มูลทรำบใน

ครำวเดียวกนั ยกเวน้เจำ้ของขอ้มูลไดท้รำบรำยละเอียดนั้นอยู่แลว้  ทั้งน้ีกำรขอควำมยนิยอมดงักล่ำวจะกระท ำโดยชดั

แจ้งตำมวิธีกำรและ/หรือแบบฟอร์มท่ีบริษัทก ำหนดไว้ ยกเว้นกรณีตำมท่ีกฎหมำยคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ก ำหนดใหไ้ม่ตอ้งขอควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล อำทิเช่น 

• เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เก่ียวกับกำรศึกษำวิจัย หรือสถิติ ซ่ึงได้จัดมีมำตรกำรกำรป้องกันท่ี

เหมำะสม ทั้งน้ีตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 

• เพื่อเป็นกำรป้องกนัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 

• เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัตำมสัญญำซ่ึงเจำ้ของขอ้มูลเป็นคู่สัญญำ หรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำร

ตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลก่อนเขำ้ท ำสัญญำนั้น 

• เป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยของบริษทั 

(3)   กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลบริษทัจะไม่เก็บจำกแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จำกเจำ้ของขอ้มูลโดยตรง ยกเวน้ในบำง

กรณี อำทิเช่น บริษทัไดแ้จง้กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอ่ืนใหเ้จำ้ของขอ้มูลไดรั้บทรำบโดยไม่ชกัชำ้ 

แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลำท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนดและไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลเป็น

กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอควำมยนิยอมตำมกรณีท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ก ำหนดไว ้เป็นตน้ 

(4)    กรณีหำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัเช้ือชำติ เผ่ำพนัธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง

ควำมเช่ือในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูล

สหภำพแรงงำน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ เช่น ขอ้มูลจ ำลองใบหน้ำ  ขอ้มูลจ ำลองม่ำนตำ  หรือขอ้มูลจ ำลอง

ลำยน้ิวมือ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลในท ำนองเดียวกนัตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจะ



  

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                 

                      

             

ก ำหนด บริษทัจะขอควำมยนิยอมโดยชดัแจง้จำกเจำ้ของขอ้มูล ยกเวน้ กรณีตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ก ำหนดใหไ้ม่ตอ้งขอควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล อำทิเช่น 

• เพื่อป้องกันหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของเจ้ำของขอ้มูลท่ีเจ้ำของขอ้มูลไม่

สำมำรถใหค้วำมยนิยอมไดไ้ม่วำ่ดว้ยเหตุใดก็ตำม 

• เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะดว้ยควำมยนิยอมโดยชดัแจง้ของเจำ้ของขอ้มูล 

• เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เก่ียวกบั กำรวินิจฉัยโรคทำง

กำรแพทย์  กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพหรือด้ำนสังคม กำรรักษำทำงกำรแพทย ์ กำรจัดกำรด้ำน

สุขภำพ  เพื่อกำรควบคุมมำตรำฐำนหรือคุณภำพของยำ  เวชภณัฑ ์ หรือเคร่ืองมือแพทยซ่ึ์งไดจ้ดัให้มี

มำตรำกำรท่ีเหมำะสมและเจำะจงเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของเจำ้ของขอ้มูลโดยเฉพำะกำร

รักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมหนำ้ท่ีหรือตำมจริยธรรมแห่งวิชำชีพ  เป็นตน้ 

ในกรณีท่ีเป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับประวติัอำชญำกรรมจะกระท ำภำยใต้กำรควบคุมขอ ง

หน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำย หรือตำมท่ีบริษทัจะได้จดัให้มีมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตำม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลประกำศก ำหนด 

(5)    ในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลเป็นผูเ้ยำวซ่ึ์งยงัไม่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำย กำรขอควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม        

ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจะด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกผูใ้ช้อ  ำนำจปกครองท่ีมีอ ำนำจกระท ำกำรแทน

ผูเ้ยำว ์ทั้งน้ี  ตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 

4. ข้อมูลท่ีเกบ็รวบรวม 

บริษทัจะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล อำทิเช่น  ขอ้มูลและ/หรือแบบฟอร์มกำร

ลงทะเบียนกำรซ้ือผลิตภณัฑ ์กำรสมคัรสมำชิก กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมและ/หรือโครงกำร กำรเขำ้ร่วมสัมมนำต่ำงๆ กบั

บริษทั (ถำ้มี) กำรรับขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ กำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์ กำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภณัฑ์และ/หรือกำร

บริกำรของบริษทั (ถำ้มี) 

• ขอ้มูลกำรติดต่อ ประสำนงำนของเจำ้ของขอ้มูลท่ีให้ไวก้บับริษทั อำทิเช่น ช่ือ  นำมสกุล  ท่ีอยู่ ท่ีอยู่

อีเมล  ไอดีไลน์  เบอร์โทรศพัทส่์วนบุคคล เป็นตน้ 



  

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                 

                      

             

• ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำ  PASSPORT หรือ WORK PERMIT หรือ VISA  (กรณี

เป็นชำวต่ำงชำติ) 

• ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

• ส ำเนำหน้ำสมุดบญัชีธนำคำร หรือรำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีธนำคำร เลขท่ีบตัร

เครดิต /เดบิต 

• เอกสำรสัญญำและ/หรือบนัทึกขอ้ตกลง เอกสำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำสัญญำต่ำงๆ กบับริษทั 

• เอกสำร หลกัฐำนเก่ียวกบักำรช ำระเงินและ/หรือรับช ำระเงินต่ำงๆ 

• แบบสอบถำม แบบประเมินผล แบบส ำรวจ แบบค ำร้องขอ แบบค ำร้องเรียนต่ำงๆ 

• บนัทึกกำรสนทนำทำงโทรศพัท ์(Call Center) (ถำ้มี) 

• รูปถ่ำย ภำพถ่ำยและ/หรือภำพเคล่ือนไหวในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมและ/หรือโครงกำร สัมมนำต่ำงๆ ท่ี

บริษทัไดจ้ดัใหมี้ขึ้น (ถำ้มี) 

• ใบประกอบวิชำชีพ /ใบอนุญำต/ใบรับรองต่ำงๆ 

• หนังสือรับรองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจและหรือใช้ในกำรติดต่อประสำนงำนกบัทำง
บริษทัฯ 

ทั้งน้ี  ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมตำมขอ้ 4.  ซ่ึงจะรวมเรียกวำ่ “ข้อมูลส่วนบุคคล” 

5. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

(1)  กำรใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลจะได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของขอ้มูลก่อนหรือในขณะใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลและจะใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกรอบวตัถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไวต้่อเจ้ำของขอ้มูล ยกเวน้ได้แจ้ง

วตัถุประสงค์ใหม่ในกำรเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยให้เจ้ำของขอ้มูลทรำบและได้รับควำมยินยอมก่อนใช้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นแลว้  เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสำมำรถเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งขอควำมยนิยอมตำมกรณี

ท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนดไวต้ำมตวัอยำ่งในขอ้ 3.  (2) หรือ (4) 

 

ส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสำมำรถเก็บรวบรวมไดโ้ดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล บริษทั

จะท ำกำรบนัทึกกำรใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคท่ีได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งขอควำมยินยอมนั้นไวเ้ป็นหนังสือ หรือ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรและ/หรือแบบฟอร์มและรำยละเอียดตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ



  

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                 

                      

             

บริษทัก ำหนด อำทิเช่น รำยละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีกำรเก็บรวบรวม  วตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละประเภท  ขอ้มูลเก่ียวกับบริษทั ระยะเวลำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิและ

วิธีกำรกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ 

(2)   ในกรณีท่ีบริษทัจะมีกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่ำงประเทศ ประเทศปลำยทำงหรือองคก์ำรระหวำ่ง

ประเทศท่ีรับข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีมำตรำฐำนกำรคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ ทั้ งน้ี เป็นไปตำม

หลกัเกณฑ์กำรให้ควำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด หรือ

หำกมีกำรก ำหนดนโยบำยในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับริษทัใน

ต่ำงประเทศ ประเทศปลำยทำงหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศและอยู่ในเครือกิจกำรหรือเครือธุรกิจเดียวกนัเพื่อกำร

ประกอบกิจกำรหรือธุรกิจร่วมกันนโยบำยดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน ทั้งน้ี  เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 

6. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลำอนัพอสมควรตำมควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำ

เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่ำวขำ้งตน้ตำมแต่ละประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม หรือตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำย

ก ำหนดใหเ้ก็บรักษำไว ้แลว้แต่กรณี 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

(1)  เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เวน้แต่ จะมี

ขอ้จ ำกดัสิทธิกำรถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำย หรือสัญญำท่ีเป็นประโยชน์แก่เจำ้ของขอ้มูล ทั้งน้ี  กำรถอนควำม

ยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี เจำ้ของขอ้มูลไดใ้ห้ยินยอมไปแลว้

โดยชอบ 

ในกรณีท่ีเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงค์ท่ีจะถอนควำมยินยอมให้ท ำเป็นบนัทึกขอ้ตกลงทั้งสองฝ่ำย ทั้งน้ีตำม

วิธีกำรและ/หรือแบบฟอร์มท่ีบริษทัก ำหนด 

(2)  เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถขอเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของบริษทั 

หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอมนั้นได ้



  

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                 

                      

             

(3)  เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจำกบริษทัได ้ ในกรณีท่ีบริษทัไดท้ ำให้ขอ้มูลส่วน

บุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนไดโ้ดยทัว่ไปดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติั

และสำมำรถใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติัเช่นเดียวกนั รวมทั้ง มีสิทธิดงัน้ี 

• ขอใหบ้ริษทัส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงับริษทัซ่ึงเป็นผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคลอ่ืน 

• ขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่ำวไปยงับริษทัซ่ึงเป็น

ผูค้วบคุม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง  ยกเวน้ โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถท ำได ้

ทั้งน้ี  ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเจ้ำของข้อมูลได้ให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอควำมยินยอมตำมกรณี

ตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ก ำหนดและกำรใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลดงักล่ำวขำ้งตน้นั้น จะใชก้บักำรส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัซ่ึง

เป็นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยไม่ได ้หรือกำรใชสิ้ทธินั้นตอ้งไม่ละเมิด

สิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอ่ืน 

(4)  เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถขอคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเม่ือใดก็ได ้ทั้งน้ี ตำมกรณี

ท่ีกฎหมำยคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนด อำทิเช่น กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

วตัถุประสงค ์

เก่ียวกบักำรตลำดแบบตรง  เพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบักำรศึกษำวิจยัทำงวิทยำศำสตร์ หรือสถิติ เวน้แต่เป็นกำรจ ำเป็น

เพื่อกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษทั เป็นตน้ 

(5)  เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถขอให้บริษทัด ำเนินกำรลบหรือท ำลำย หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถระบุตวั

เจำ้ของขอ้มูลได ้  ทั้งน้ี  ตำมกรณีท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด อำทิเช่น  เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมด

ควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวตัถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือเจำ้ของ

ขอ้มูลถอนควำมยนิยอมและบริษทัไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยท่ีจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นได้

ต่อไป เป็นตน้ 



  

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                 

                      

             

(6)  เจำ้ของขอ้มูลสำมำรถขอให้บริษทัระงบักำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ ทั้งน้ี  ตำมกรณีท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลก ำหนด  อำทิเช่น  เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งลบหรือท ำลำยในกรณีท่ีขอ้มูลดงักล่ำวถูกเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย เป็นตน้ 

(7)  เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถแจง้ให้บริษทัด ำเนินกำรให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์

และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

(8)  เจ้ำของขอ้มูลสำมำรถร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัหรือหน่วยงำนท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของบริษทั รวมทั้งพนกังำนหรือ    

ผูรั้บจำ้งของบริษทั ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั้งน้ี  กำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวขำ้งตน้ของเจำ้ของขอ้มูลจะตอ้งอยูภ่ำยใตก้ฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและมีบำงกรณี

ท่ีบริษทัอำจปฏิเสธกำรคดัคำ้น หรือค ำขอ และ/หรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวของเจำ้ของ

ขอ้มูลได ้อำทิเช่น  ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล  เพื่อประโยชน์สำธำรณะ กรณีส่งผลกระทบท่ีอำจ 

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน  โดยบริษทัจะท ำบนัทึกกำรปฏิเสธกำรคดัคำ้นพร้อมด้วย

เหตุผลไวใ้นรำยกำรและรำยละเอียดตำมวิธีกำรและ/หรือแบบฟอร์มตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ

บริษทัก ำหนด 

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัตระหนกัและให้ควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล จึงไดก้ ำหนดให้มีมำตรกำร

ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสมเพื่อปกปิดไวเ้ป็นควำมลบั ควำมถูกตอ้ง

ครบถว้นและสภำพพร้อมใชง้ำน รวมทั้ง  เพื่อป้องกนักำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข กระท ำกำรใดๆ 

ท่ีอำจท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลถูกน ำไปใช ้หรือเปิดเผยโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ หรือท ำใหเ้กิดควำมเสียหำย

กับเจ้ำของข้อมูล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนด  รวมถึง  กำรทบทวน

มำตรกำรดงักล่ำวเม่ือมีควำมจ ำเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีและ/หรือกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเปล่ียนแปลงไป

เพื่อใหมี้ประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมำะสม 

กรณีท่ีบริษทัตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทั บริษทัจะด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัมิให้ผู ้

นั้นใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ 



  

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                 

                      

             

กำรจดัใหมี้ระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ 

หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น หรือตำมท่ีเจำ้ของ

ขอ้มูลร้องขอ หรือเจำ้ของขอ้มูลไดถ้อนควำมยินยอม ยกเวน้ เป็นกำรเก็บรักษำไว ้หรือกำรใช้ตำมกรณีท่ีกฎหมำย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด อำทิเช่น  กำรเก็บรักษำไวเ้พื่อวตัถุประสงค์ในกำรใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำม

คิดเห็น กำรเก็บรักษำไวเ้พื่อวตัถุประสงค์ตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

เก่ียวกบัดำ้นกำรสำธำรณำสุข เช่น เพื่อกำรป้องกนัดำ้นสุขภำพจำกโรคติดต่ออนัตรำยหรือโรคระบำดท่ีอำจติดต่อหรือ

แพร่เขำ้มำในประเทศไทย เป็นตน้ 

กรณีหำกเกิดเหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลบริษทัจะแจง้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่

ชกัชำ้ ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด เวน้แต่ กำรละเมิดดงักล่ำวไม่มีควำมเส่ียงท่ีจะมี

ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคล กรณีท่ีกำรละเมิดมีควำมเส่ียงสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของ

บุคคล บริษทัจะแจง้เหตุกำรณ์ละเมิดให้เจำ้ของขอ้มูลทรำบพร้อมกบัแนวทำงกำรเยียวยำโดยไม่ชกัชำ้  ทั้งน้ี กำรแจง้

ดงักล่ำวและขอ้ยกเวน้จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 

กำรด ำเนินกำรใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

9. ข้อมูลการติดต่อบริษัท 

ส่วนงำนควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทั ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จ ำกดั 

ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 128/343-344 อำคำรพญำไทยพลำซ่ำชั้นท่ี 31 ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 

กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทร : 02 612-1188  ต่อ 118 

เวบ็ไซต ์: https://wtc.co.th/ 

 

 

 

https://wtc.co.th/


  

                                                                                                  

                                                                                              

                                                                 

                      

             

10. การเปลีย่นแปลง แก้ไข เพิม่เติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพิ่มเติม หรือยกเวน้ขอ้ควำมทั้งหมด หรือบำงส่วนในนโยบำยกำรคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลตำมท่ีบริษทัเห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงและ/หรือกรณีท่ีมีประกำศใช้

กฎหมำยใหม่เพื่อใหบ้ริษทัไดด้ ำเนินกำรใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำยและเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ประกำศ ณ วนัท่ี  1 พฤษภำคม  2565 

 

 

( นำงเพญ็ศรี  พวัพงศกร  ) 

       กรรมกำรผูจ้ดักำร/กรรมกำรบริหำร 

     บริษทั  ดบับลิวทีซี คอมพิวเตอร์  จ ำกดั 

 


