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ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนโดยบริษัท กฎหมายและธุรกจิ อนิเตอร์  
คอนซัลแตนท์ จํากดั ต่อไปในประกาศฉบบัน้ีจะเรียกวา่ “บริษทั”บริษทั ยดึมัน่การดาํเนินธุรกิจอยา่งมี 
จรรยาบรรณ เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้มุ่งเน้นและตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงาน พนกังานและบุคลากร (ต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “ท่าน”) ดงันั้น บริษทั 
จึงใหค้วามสาํคญัดา้นการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัของท่าน เป็นหลกัการสาํคญั    

ข้อ 1 วตัถุประสงค์ 
ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อแจง้ให ้ท่าน ทราบถึงวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชห้รือเปิดเผย ฐานกฎหมาย (lawful  basis) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะมีการจดัเก็บรวบรวม 
ระยะเวลาการเก็บรวบรวม การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และสิทธิ
ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
บริษทัจึงไดจ้ดัทาํประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี  
  ข้อ 2 คาํนิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่วา่ 
ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวการ 
เกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในท่ีน้ีหมายถึง “บริษทั” 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัการเกบ็ 
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคล
หรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ในท่ีน้ีหมายถึง 
ผูส้มคัรงาน พนกังานและบุคลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สียของของบริษทั 

“บุคคล” หมายความวา่ บุคคลธรรมดา 
“ข้อมูลส่วนบุคคลทีมี่ความอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคลแต่มี 

ความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมเช่น เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ 
ความพิการขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกาํหนด 

ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) 
 สําหรับผู้สมคัรงาน พนักงานและบุคลากร  
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ข้อ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม วตัถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย และระยะเวลาการเกบ็รักษา 
         ข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 บริษทัจะทาํการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคท่ี์ได ้
แจง้ใหท่้านทราบไวก่้อนหรือในขณะท่ีเกบ็รวบรวม 
   3.2 บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ในกรณีท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืน 
บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัด 
   3.3 ท่านตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจาํเป็นตอ้งให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ทาํสญัญา การไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการดงักล่าว 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ฐานทางกฎหมาย ระยะเวลาการเกบ็รักษา 

1.ข้อมูลส่วนตัว  เช่น ช่ือ  นามสกุล 
วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุเพศ สัญชาติ เลข
ประจาํตวัประชาชน รูปถ่าย ลายมือ
ช่ือ  เป็นตน้ 
2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยูปั่จจุบนั  
หมายเลขโทรศพัท ์ E-.Mai  Line ID  
เป็นตน้ 
3 . ข้อ มูล เกี่ ยวกับการ ศึกษา  เ ช่น 
ประวัติการศึกษา  และการอบรม
สัมมนา  ใบแสดงผลการศึกษา  
4.ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัการสมัครงาน  เช่น 
ประวติัส่วนตวั  ประวติัการทาํงาน  
ใบสาํคญัการเกณฑท์หาร  เป็นตน้ 

พิจารณาขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือจ้าง
ผูส้มคัรงาน เพ่ือเขา้สู่กระบวนการ
คัดเลือกผู ้สมัครงาน/  พนักงาน /
บุคลากรของบริษทั เพ่ือรับเขา้
ฝึกงาน/ทาํงาน /เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานหรือ
บุ ค ล า ก ร ข อ งบ ริ ษัทห รื อ เ พ่ื อ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สมัครงานและการทํางานของ
พนกังาน/บุคลากร 

ฐานการปฏิบติัตาม 
สัญญา และการ 
ดาํเนินการตามคาํขอ 
ของเจา้ของขอ้มูลส่วน 
บุคคลก่อนเขา้ทาํสัญญา 
 
ฐานประโยชน์อันชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .ข้ อ มู ล ผู ้ส มั ค ร ง า น  
บริษัทจะลบหรือทาํลาย
ภายใน  30  วันเ ม่ือการ
ดําเนินการเก่ียวกับการ 
การคัดเลือกผูส้มัครงาน 
เสร็จส้ินแลว้ 
2 .ข้อมูลพนักงานและ
บุคลากรบริษัทจะเก็บ
รักษาไวต้ลอดระยะเวลา
ของสัญญาจ้าง  และ 10 
ปี นับแต่ส้ินสุดการจ้าง
ห รื อต ามระยะ เ วล า ท่ี
กฎหมายกําหนดหรือ
จนกว่าจะพน้กาํหนดอายุ
ความตามกฎหมาย 
3 .บ ริษัทจะ เ ก็บ รั กษา
ทะเบียนลูกจ้างไว้เ ป็น
เวลา 2 ปีนบัแต่วนัส้ินสุด
การจ้ า ง  และ เอกสาร
เ ก่ียวกับการจ่ายค่าจ้าง
และผลประโยชนตอบ
แทน  เป็นเวลา 2 ปีนบัแต่
วนัจ่ายเงิน หรือ10 ปี นับ
แต่ ส้ินสุดการจ้างหรือ

5.ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร เช่น 
ช่ือเจา้ของบญัชี  เลขบญัชี เป็นตน้ 

 เพ่ือประโยชน์ในการจ่ายค่าจ้าง
และค่าตอบแทนอ่ืน ใหแ้ก่พนกังาน 
/บุคลากร 

6.ข้อมูลเพื่อการติดต่อของพนักงาน
ที่ได้ยื่นในกระบวนการยื่นคําขอเบิก
ค่ารักษาพยาบาลเช่น ช่ือ  นามสกุล 
เป็นตน้ 

ดาํเนินการตามคาํขอเบิกค่า 
รักษาพยาบาล 

ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
สัญญา 
ฐานประโยชน์อันชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

7.ข้อมูลสุขภาพ   เช่นรายละเอียด
เก่ียวกบัการเจ็บป่วยและรายละเอียด
เก่ียวกบัการรักษาและค่าใชจ่้าย 

พิจารณาอนุมติัการใหค้่า 
รักษาพยาบาล 

ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เ ก่ียวกับ
การคุม้ครองแรงงาน 
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ข้อมูลส่วนบุคคล วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ฐานทางกฎหมาย ระยะเวลาการเกบ็รักษา 

ฐานประโยชน์อันชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
ฐานความยนิยอม 

ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กาํหนดหรือจนกวา่จะพน้
กําหนดอายุความตาม
กฎหมาย 
     ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท
ตามกฎหมายบริษัทจะ
เก็บรักษาทะเบียนลูกจา้ง
และและเอกสารเก่ียวกบั
การจ่ายค่าจา้ง และ 
ผลประโยชน์ตอบแทนไว้
จนกว่าจะมีคาํสั่งหรือคาํ
พิพากษาถึงท่ีสุดเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าว 
     4.ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลอ้ง
วงจรปิด CCTV บริษทัจะ
เก็บรักษาไวเ้ป็น เวลา 6 
เ ดื อ นนับ วัน ท่ี บัน ทึ ก
ข้ อ มู ล  ห รื อ เ ม่ื อ พ้ น
ระยะ เวลาในการ เก็บ
รั กษ าต าม ท่ี กฎหม า ย
กาํหนดหรือจนกวา่จะพน้
กําหนดอายุความตาม
กฎหมาย 

8.ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น  ๆ  เ ช่น 
ค่าจ้าง  ค่า ล่วงเวลา  ค่าทํางานใน
วนัหยดุและค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 
 
 

จ่ายค่าตอบแทนหรือ 
ผลประโยชน์อ่ืนใดใหแ้ก่พนกังาน 
/บุคลากร 

ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
สัญญา 
ฐานประโยชน์อันชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

9.ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางาน   เช่น 
วนัท่ีเร่ิมจา้ง ตาํแหน่งหรืองานในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ข้อมูล
การลงโทษทางวนิยั 
 

ประเมินการทาํงานของพนักงาน
และบุคลากรพิจารณาการปรับข้ึน 
เงินเดือนและการปรับตาํแหน่งงาน 

ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
สัญญา 
ฐานประโยชน์อันชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

10.ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 
     เช่นขอ้มูลในหนงัสือใหค้วาม
ยนิยอมในการเกบ็รวบรวมใชห้รือ 
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

เ พ่ือประโยชน์ ในการพิจารณา
คดัเลือกเป็นพนักงานและบุคลากร
เ พ่ือ เ ป็นหลักฐานการให้ความ
ยนิยอม 

ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
สัญญา 
ฐานความยนิยอม 

11.ข้อมูลทีไ่ด้จากกล้องวงจรปิด 
CCTV 

เ พ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของท่านและของบริษทั 

ฐานเพ่ือป้องกนัหรือ
ระงบัอนัตรายต่อชีวิต 
ร่างกายหรือสุขภาพของ
บุคคล 
ฐานประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

 

ข้อ 4 การลบ  ทาํลาย หรือทาํให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจระบุตัวบุคคลได้ 
บริษทัจะลบ  ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่อาจระบุตวับุคคลได ้เม่ือหมดความจาํเป็นใน 

การเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  หรือเม่ือพน้
ระยะเวลาในการเกบ็รักษาตามท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยบริษทัอาจเลือกท่ีจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
       4.1 เอกสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งถูกลบดว้ยวิธีการท่ีทาํใหข้อ้มูลนั้นไม่อาจถูกเขา้ถึงได้
อีกเลย 
       4.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บอยู่ในอุปกรณ์ท่ีเก็บขอ้มูลหรือวตัถุใด ๆ จะตอ้งถูกลบออกจาก
อุปกรณ์ดงักล่าวก่อนท่ีจะมีการท้ิงอุปกรณ์นั้น 
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       4.3ในกรณีท่ีขอ้มูลนั้นไม่สามารถถูกลบจากอุปกรณ์ได ้จะตอ้งมีการทาํลายตวัอุปกรณ์นั้นโดย
บุคคลท่ีมีสิทธิหรือบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการทาํลาย 
       4.4 กระดาษจะตอ้งถูกทาํลายโดยเคร่ืองยอ่ยกระดาษ 

ข้อ 5 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 

5.1 ธนาคารหรือหน่วยงานท่ีทาํบญัชีเงินเดือน 
5.2 หน่วยงานดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละหน่วยงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัและท่ี 

บริษทัไดว้า่จา้งตกลงหรือมอบหมายใหเ้ขา้ถึงซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลเช่นวา่นั้น 
5.3หน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  หรือเป็นไปตามคาํสัง่ของหน่วยงานของรัฐ  

เช่นศาล พนกังานสอบสวน กรมบงัคบัคดี  สาํนกังานประกนัสงัคม  และ กรมสรรพากร เป็นตน้ 
 ข้อ 6 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
6.1 สิทธิในการขอถอนความยนิยอม : ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอมใหบ้ริษทัเกบ็ 

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได ้ตลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านอยู่กับบริษัท  เวน้แต่มีข้อจํากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีให้
ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งน้ีการถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื่อประโยชน์ของท่าน 
จึงควรศึกษา/สอบถามถึงผลกระทบก่อนขอถอนความยนิยอม 
      อน่ึงสําหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวมไวก่้อนวนัท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบั  บริษทัจะยงัคงเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปตามวตัถุประสงค์
เดิมของบริษทั  ทั้งน้ี  หากท่านไม่ประสงคใ์ห้บริษทัเก็บรวบรวม  และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่าน
สามารถแจง้ยกเลิกความยินยอมไดต้ามขอ้มูลและสถานท่ีติดต่อของบริษทัท่ีแจง้ไวใ้นประกาศความเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ี 

6.2 สิทธิในการเข้าถึง : ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงและขอรับสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน 
หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

6.3  สิทธิในการขอรับข้อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่านหรือขอให ้
ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 

6.4 สิทธิในการคดัค้าน : ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการเกบ็รวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน 
บุคคล  

6.5 สิทธิในการขอให้ลบหรือทาํลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายหรือ 
ทาํใหข้อ้มูล ส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

6.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : สิทธิขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลระงบัการใชข้อ้มูลส่วน 
บุคคล 

6.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมี สิทธิในการขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลดาํเนินการให ้
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ขอ้มูลถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 
6.8 สิทธิร้องเรียน : สิทธิในการยืน่เร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อ 7 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานทีต่ิดต่อ/วธีิการติดต่อ  
หากท่านมีขอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ 

บริษทัหรือเก่ียวกบัประกาศฉบบัน้ี หรือท่านตอ้งการใชสิ้ทธิตามกฎหมายว่าดว้ยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 

7.1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/สถานทีต่ิดต่อ 
บริษทั กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซลัแตนท ์ จาํกดั  สาํนกังานเลขท่ี  399/48  ซอยทองหล่อ 21  

ถนนสุขมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
   7.2 วธีิการติดต่อ 

ติดต่อท่ีบริษทัตามวนั เวลา ราชการ หรือทาํเป็นหนงัสือส่งมาท่ีบริษทัตามท่ีอยูข่า้งตน้หรือ ทาง 
โทรศพัท์หมายเลข 02-1851895 , 02-7128205 โทรสารหมายเลข 02-1851899  หรือทาง E-Mail : 
interco@interco.co.th 

 
 
 
 


