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ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy  Notice) สาํหรับคู่คา้น้ีจดัทาํข้ึนโดยบริษัท กฎหมายและธุรกจิ  
อนิเตอร์ คอนซัลแตนท์ จํากดั   ต่อไปในประกาศฉบบัน้ีจะเรียกวา่ “บริษทั”บริษทัไดจ้ดัทาํประกาศความเป็น
ส่วนตวัสําหรับคู่คา้ (รวมถึง พนัธมิตร ตวัแทนผูข้าย ผูข้าย ผูจ้ ัดหาสินคา้ คู่สัญญา ผูใ้ห้บริการ รวมถึง
ตวัแทนและผูท่ี้เขา้มาติดต่อบริษทั รวมเรียกวา่ “ท่าน”) เพื่อแจง้ใหท่้านทราบว่า บริษทัมีวิธีปฏิบติัในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนาํไปใช ้หรือเปิดเผย อยา่งไร โดยมีวตัถุประสงคใ์ดบา้ง และมีวิธีการ
จดัการขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างไรตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย 
ทั้งน้ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
  ประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีครอบคลุมการให้บริการต่างๆของบริษทั ทั้งทาง Website Application 
Social media และช่องทางอ่ืนๆ แก่ท่านและผูท่ี้มาติดต่อหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทั ท่านยอมรับวา่ การท่ีท่านใช้
บริการของบริษทัผ่านทางช่องทางต่างๆ หรือการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกบับริษทัถือว่าท่านไดย้อมรับวิธี
ปฏิบติัของบริษทัตามท่ีระบุในประกาศฉบบัน้ีแลว้ ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายในการพฒันาและปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีความทนัสมยั มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยู่
เสมอ  บริษทัจึงอาจมีการปรับปรุงแกไ้ขประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบ
นโยบายน้ีเป็นระยะๆ เพื่อท่านท่ีจะไดท้ราบประกาศความเป็นส่วนตวัล่าสุดของบริษทั 

ข้อ 1 คาํนิยาม  
 

ลาํดบั เนือ้หา ความหมาย 
1. “ขอ้มูลส่วนบุคคล”  ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 
2. “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล”  บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวการเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
3. ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล”  บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

4. “เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล”  บุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล  ได้แก่ คู่คา้ พนัธมิตร ตวัแทน
ผูข้าย ผูข้าย ผูจ้ดัหาสินคา้ คู่สัญญา ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงตวัแทนและผูท่ี้เขา้
มาติดต่อบริษทั 

5. “บุคคล” บุคคลธรรมดา 

ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy  Notice) สําหรับคู่ค้า 
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ลาํดบั เนือ้หา ความหมาย 
6. “ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ 

อ่อนไหว” 
ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคลแต่มีความละเอียดอ่อนและ
อาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมเช่น เช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ 
ความคิดเห็นทางการเมือง  ความเ ช่ือในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการขอ้มูล
สหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซ่ึง
กระทบ ต่อ เ จ้าของข้อมู ล ส่ วน บุคคลในทํานอง เ ดี ยวกันตาม ท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกาํหนด 

 
ข้อ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม วตัถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย และระยะเวลาการเกบ็ 
         รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
2.1 บริษทัจะทาํการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ 

ใหท่้านทราบไวก่้อนหรือในขณะท่ีเกบ็รวบรวม 
   2.2 บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ในกรณีท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืน 
บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัด 
   2.3 ท่านตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูล
ส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ทาํสญัญา การไม่ใหข้อ้มูลอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการดงักล่าว 

 
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผย 
วตัถุประสงค์ของการเกบ็

รวบรวม 
ฐานทางกฎหมาย ระยะเวลาการเกบ็

รักษา 

1. ข้อมูลส่วนตวั  เช่น ช่ือและนามสกลุ  
วนั/เดือน/ปีเกิด  อาย ุหมายเลข
ประจาํตวั  ลายมือช่ือ  เป็นตน้ 
2. ข้อมูลการตดิต่อ  เช่น  ท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร อีเมล Line 
ID  เป็นตน้   
3.ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัทาํธุรกจิ หรือทาํ
ธุรกรรมต่าง ๆ  เช่น รายละเอียดของ
สินคา้  เลขท่ีบญัชี และจาํนวนเงิน เป็น
ตน้  ขอ้มูลท่ีปรากฏในสาํเนาบตัร
ประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง   
สาํเนา เบียนบา้น สาํเนาหนงัสือมอบ
อาํนาจ สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั 
ใบเสร็จรับเงิน   เป็นตน้ 

เพ่ือประโยชน์ในการยนืยนัตวัตน 
ในการทาํสัญญาประเภทต่างๆ  
การประสานงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการปฏิบติัตาม
สัญญา 
ฐานประโยชน์อนัชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
 

ตลอดระยะเวลาของ
สัญญา และ 10 ปี นบั
แต่ส้ินสุดสัญญาหรือ
ตามระยะเวลาท่ี
กฎหมายกาํหนดหรือ
จนกวา่จะพน้กาํหนด
อายคุวามตามกฎหมาย 
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ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผย 

วตัถุประสงค์ของการเกบ็
รวบรวม 

ฐานทางกฎหมาย ระยะเวลาการเกบ็
รักษา 

4. ข้อมูลอืน่ ๆ  เช่นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
บนัทึกภาพผา่นกลอ้งวงจรปิด CCTV 
เป็นตน้  

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของท่านและของบริษทั 

ฐ าน เ พ่ื อ ป้ อ งกันห รื อ
ระงับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล 
ฐานประโยชน์อันชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

บริษทัจะเก็บรักษาไว้
เป็น เวลา 6 เดือนนับ
วัน ท่ี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล 
หรือเม่ือพน้ระยะเวลา
ในการเก็บรักษาตามท่ี
กฎหมายกาํหนดหรือ
จนกว่าจะพน้กาํหนด
อายคุวามตามกฎหมาย 

 
ข้อ 3 การลบ ทาํลาย หรือทาํให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจระบุตัวบุคคลได้ 
บริษทัจะลบ ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลนั้นไม่อาจระบุตวับุคคลได ้เม่ือหมดความจาํเป็นในการเกบ็ 

รักษาไวต้ามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเม่ือพน้ระยะเวลาในการ
เกบ็รักษาตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยบริษทัอาจเลือกท่ีจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
        3.1 เอกสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งถูกลบดว้ยวิธีการท่ีทาํใหข้อ้มูลนั้นไม่อาจถูกเขา้ถึงได้
อีกเลย 
        3.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บอยู่ในอุปกรณ์ท่ีเก็บขอ้มูลหรือวตัถุใดๆ จะตอ้งถูกลบออกจาก
อุปกรณ์ดงักล่าวก่อนท่ีจะมีการท้ิงอุปกรณ์นั้น 
       3.3ในกรณีท่ีขอ้มูลนั้นไม่สามารถถูกลบจากอุปกรณ์ได ้จะตอ้งมีการทาํลายตวัอุปกรณ์นั้นโดย
บุคคลท่ีมีสิทธิหรือบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการทาํลาย 
       3.4 กระดาษจะตอ้งถูกทาํลายโดยเคร่ืองยอ่ยกระดาษ 

ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
4.1 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย บริษทั 

จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใด นอกจากบริษทัในเครือ พนัธมิตรทางธุรกิจ 
ผูใ้ห้บริการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่านก่อน บริษทัจะดูแล กาํชบั ให ้
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลไปจากการเปิดเผย จะตอ้งไม่ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไวก้บับริษทัในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น และ
ในกรณีท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลบริษทัจะ
ดาํเนินการเพื่อป้องกนัมิใหผู้น้ั้นใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจหรือโดยมิชอบ 
   4.2 ข้อยกเว้น   

บริษทัจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัหน่วยงานต่างๆ เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายดงัน้ี  
4.2.1 การเปิดเผยตามหนา้ท่ี 
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4.2.2 การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 
4.2.3 การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตาม 

กฎหมาย 
4.2.4 การเปิดเผยท่ีไดรั้บความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะคร้ังจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
4.2.5 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัการฟ้องร้องคดีต่างๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ข้อ 5 สิทธิของคู่ค้า 
5.1 สิทธิในการขอถอนความยนิยอม : ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หค้วามยนิยอมใหบ้ริษทัเกบ็ 

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

5.2 สิทธิในการเข้าถึง : ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงและขอรับสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน 
หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

5.3 สิทธิในการขอรับข้อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่านหรือขอให ้
ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.4 สิทธิในการคดัค้าน : ท่านมีสิทธิในการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน 
บุคคลในบางกรณี  

5.5 สิทธิในการขอให้ลบหรือทาํลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายหรือทาํให ้
ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในบางกรณี 

5.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : สิทธิขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลระงบัการใชข้อ้มูลส่วน 
บุคคลในบางกรณี 

5.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลดาํเนินการให ้
ขอ้มูลถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 
              5.8 สิทธิร้องเรียน : สิทธิในการยืน่เร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อ 6 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   
6.1 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/สถานทีต่ิดต่อ 
บริษทั กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซลัแตนท ์ จาํกดั  สาํนกังานเลขท่ี  399/48  ซอยทองหล่อ 21  
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ถนนสุขมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
   6.2 วธีิการติดต่อ 

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


