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ประกาศความเป็นส่วนตวั Privacy Notice   สาํหรับลูกคา้  ฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนโดย  บริษัท กฎหมายและ 
ธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด  ต่อไปในประกาศฉบบัน้ีจะเรียกว่า “บริษทั”บริษทัเคารพสิทธิส่วน
บุคคลและใหค้วามสาํคญัต่อการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  ต่อไปในประกาศน้ีจะเรียกวา่ “ท่าน” 
บริษทัจึงไดก้าํหนดประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีข้ึนในการดาํเนินงานของบริษทั ดว้ยมาตรการท่ีเขม้งวด 
เพื่อให้ท่านมัน่ใจไดว้่า บริษทั มีวิธีปฏิบติัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนาํไปใช ้หรือ
เปิดเผยอยา่งไร มีวตัถุประสงคอ์ะไรบา้ง และมีวิธีการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนปฏิบติัต่อสิทธิของ
ท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
  ประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีครอบคลุมการให้บริการต่างๆของบริษทั ทั้งทาง Website และช่องทาง
อ่ืนๆ แก่ท่านและผูท่ี้มาติดต่อหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทั ท่านยอมรับว่า การท่ีท่านใชบ้ริการของบริษทัผา่นทาง
ช่องทางต่างๆ หรือการให้ขอ้มูลกบับริษทัถือว่าท่านไดย้อมรับวิธีปฏิบติัของบริษทัตามท่ีระบุในประกาศ
ความเป็นส่วนตวัน้ีแลว้ ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการใหมี้ความทนัสมยั มี
ประสิทธิภาพและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ บริษทัจึงอาจมีการปรับปรุงแกไ้ขประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี
เป็นคร้ังคราว  จึงขอใหท่้านตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นระยะๆ เพื่อท่านท่ีจะไดท้ราบประกาศ
ความเป็นส่วนตวัของบริษทั 

ข้อ 1 คาํนิยาม  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่วา่ 

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวการ 

เกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในท่ีน้ีหมายถึงบริษทั 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัการเกบ็ 

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคล
หรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ลูกคา้และผูมี้ 
ส่วนไดเ้สียของของบริษทั  

“บุคคล” หมายความวา่ บุคคลธรรมดา 
“ข้อมูลส่วนบุคคลทีมี่ความอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคลแต่มี 

ความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม เช่น เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ 

ประกาศความเป็นส่วนตวั Privacy Notice สําหรับลูกค้า 
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ความพิการขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกาํหนด 

ข้อ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม วตัถุประสงค์ ฐานทางกฎหมายและระยะเวลาการเกบ็ 
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1 บริษทัจะทาํการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคท่ี์ได ้
แจง้ใหท่้านทราบไวก่้อนหรือในขณะท่ีเกบ็รวบรวม 
   2.2 บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ในกรณีท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืน 
บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัด 
   2.3 ท่านตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจาํเป็นตอ้งให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ทาํสญัญา การไม่ใหข้อ้มูลอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการดงักล่าว 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีการเกบ็รวบรวม วตัถุประสงค์ในการเกบ็

รวบรวม 
 ฐานทางกฎหมาย  ระยะเวลาการเกบ็รักษา 

 1.กจิกรรม/งานขอมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว 
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ฐานการปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้
เมือง 
ฐานการปฏิบติัตาม
สัญญาจา้ง/สัญญา
บริการ  

 

ลกัษณะงาน  ติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือยืน่คาํขอมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร 

 

     1.ช่ือตวัและช่ือสกลุ  เพ่ือทราบช่ือ-ช่ือสกลุ  
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล
ส่ ว น บุ ค ค ล ไ ว้ ต ล อ ด
ระยะเวลาของสัญญา และ 
10 ปี นับแต่ส้ินสุดสัญญา
ห รื อ ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี
ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด ห รื อ
จนกว่าจะพ้นกําหนดอายุ
ความตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.สาํเนาบตัรประชาชน /รูปถ่าย 
 

เพ่ือทราบท่ีอยูเ่พ่ือสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน 
และเพ่ือการแสดงตวัตน
ของลกูคา้  และทราบ
สัญญาชาติของลูกคา้ 

      3.หนงัสือเดินทาง 
 

เพ่ือการแสดงตวัตนของ
ลกูคา้  และทราบสัญญาชาติ  
วนัเดือนปีเกิดของลกูคา้ 

      4.ใบอนุญาตทาํงาน 
 

เพ่ือทราบวา่กรมการจดัหา
งานไดอ้อกใบอนุญาต
ทาํงานใหลู้กคา้ 

      5.ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่
 

เพ่ือทราบวา่สาํนกังานตรวจ
คนเขา้เมืองไดอ้อก
ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยูใ่หล้กูคา้
เม่ือไร 

     6.ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว เพ่ือทราบวา่หน่วยงานท่ี
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ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีการเกบ็รวบรวม วตัถุประสงค์ในการเกบ็
รวบรวม 

 ฐานทางกฎหมาย  ระยะเวลาการเกบ็รักษา 

 เก่ียวขอ้งไดอ้อกใบสาํคญั
ประจาํตวัคนต่างดา้วให้
เม่ือไรถึงเม่ือไร 

 
 
 
 
 
 

     7.สาํเนาทะเบียนบา้น เพ่ือทราบวา่ลกูคา้มีท่ี 
อยูท่ี่ใด 

     8.หนงัสือรับรองบริษทั 
 

เพ่ือทราบสถานะบริษทั
ลกูคา้/กรรมการอาํนาจ
กรรมการ /ทุนจดทะเบียน 

     9.บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ เพ่ือทราบรายช่ือผูถื้อหุน้ /
จาํนวนหุน้ท่ีถือ 

     10.ใบสูติบตัร เพ่ือทราบวา่ลกูคา้เกิดท่ี
ไหน  /เกิดเม่ือไร 

     11.ใบสาํคญัการสมรส 
 

เพ่ือทราบวา่ลกูคา้จด
ทะเบียนสมรสหรือไม่ กบั
ใคร เม่ือไร 

    12.วฒิุการศึกษา เพ่ือทราบวา่ลกูคา้จบ
การศึกษาในระดบัใด  

    13.หนงัสือรับรองประวติัการทาํงาน 
 

เพ่ือทราบวา่ลกูคา้เคย
ทาํงานท่ีไหน ตั้งแต่เม่ือไร
ถึงเม่ือไร ค่า/ค่าตอบแทน
เท่าไร 

     14. ใบสมคัรงาน/สัญญาจา้งแรงงาน 
 

เพ่ือทราบวา่ไดท้าํงานท่ี
บริษทัจริงและเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนตลอดจน
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
นายจา้ง 

     15.สาํเนาแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบุ้คคลธรรมดา   หลกัฐานการหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย  

เพ่ือทราบช่ือผูเ้สียภาษี /ท่ี
อยู ่จาํนวนภาษี 

   16.แบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั 
ณ ท่ีจ่าย  

เพ่ือทราบจาํนวนภาษีหกั ณ 
ท่ีจ่าย  

   17.สาํเนาแบบคาํขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม/ใบทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

เพ่ือทราบช่ือผูป้ระกอบการ 
/สถานประกอบการสถาน
ท่ีตั้ง วนัเร่ิมประกอบการ/
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ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีการเกบ็รวบรวม วตัถุประสงค์ในการเกบ็
รวบรวม 

 ฐานทางกฎหมาย  ระยะเวลาการเกบ็รักษา 

ประเภทของการ
ประกอบการ 

    18.สาํเนางบการเงิน 
 

เพ่ือทราบงบแสดงฐานะ
กานเงิน งบกาํไรขาดทุน  
และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ 

    19.แผนท่ีแสดงสถานท่ีทาํงาน/ท่ีตั้ง
บริษทั 

เพ่ือทราบเส้นทางการ
เดินทาง/ ใชย้ืน่กบั
หน่วยงานท่ีรับคาํขอตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

    20.หมายเลขโทรศพัท ์ เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อ
ประสานงานกบับริษทั 

 
    21. E –mail  

2.กจิกรรม/งานร่างสัญญาประเภทต่าง  ของลูกค้าและ/หรือคู่ค้า 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ลกัษณะงาน  ลกูคา้วา่จา้งใหร่้างสัญญาประเภทต่าง ๆ    
     1.ช่ือ –นามสกลุ อาย ุ   ท่ีอยู ่ของ
คู่สัญญา  

เพ่ือการแสดงตวัตนและ
ยนืยนัตวัตน  

ฐานการปฏิบติัตาม
สัญญา 
ฐานประโยชน์อนั
ชอบดว้ยกฎหมาย 

    2.หนงัสือรับรองบริษทั (คู่สัญญา 
 ถา้มี)  

เพ่ือทราบสถานะของบริษทั 

    3.ช่ือ-นามสกุล อาย ุท่ีอยู ่ผูรั้บมอบ
อาํนาจในการทาํสัญญา 

เพ่ือทราบผูรั้บมอบอาํนาจ 

    4.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
คู่สัญญาและผูรั้บมอบอาํนาจ    

เพ่ือการยนืยนัตวัตน 

    5.ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่ผูว้า่จา้งให้
ดาํเนินการ โทรศพัท ์ E-Mail 

เพ่ือสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน 

3.กจิกรรม/งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล
ส่ ว น บุ ค ค ล ไ ว้ ต ล อ ด
ระยะเวลาของสัญญา และ 
10 ปี นับแต่ส้ินสุดสัญญา
ห รื อ ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี
ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด ห รื อ
จนกว่าจะพ้นกําหนดอายุ
ความตามกฎหมาย 
 

ลกัษณะงาน  ลกูคา้วา่จา้งใหด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั / แกไ้ข  
     1.ขอ้มูลในหนงัสือบริคณห์สนธิ 
เช่น ช่ือ-นามสกุล อาย ุ หมายเลข
โทรศพัท ์เลขท่ีบตัรประจาํตวั
ประชาชน ท่ีอยู ่ อาชีพ ของผูเ้ร่ิมก่อ
การ 

เพ่ือประโยชน์ในการทาํคาํ
ขอจดทะเบียน 

ฐานการปฏิบติัตาม
ประมวลประมวล
กฎหมายหมายแพง่
และพาณิชย ์ 
ฐานการปฏิบติัตาม
สัญญาบริการ      2.ขอ้มูลในคาํขอจดทะเบียนบริษทั เพ่ือยนืยนัตวัตนของผู ้
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ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีการเกบ็รวบรวม วตัถุประสงค์ในการเกบ็
รวบรวม 

 ฐานทางกฎหมาย  ระยะเวลาการเกบ็รักษา 

( หนงัสือบริคณห์สนธิ) เช่นช่ือ 
นามสกลุ 

รับรอง  
 
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล
ส่ ว น บุ ค ค ล ไ ว้ ต ล อ ด
ระยะเวลาของสัญญา และ 
10 ปี นับแต่ส้ินสุดสัญญา
ห รื อ ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี
ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด ห รื อ
จนกว่าจะพ้นกําหนดอายุ
ความตามกฎหมาย 
 

     3.ขอ้มูลในหนงัสือมอบอาํนาจ เช่น 
ช่ือ-นามสกลุ หมายเลขบตัรประจาํตวั
ประชาชน ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์
ของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 

ผูย้นืยนัตวัตนและแสดง
ตวัตน 

     4. ขอ้มูลในเอกสารกรรมการเขา้
ใหม่เช่น ช่ือ-นามสกลุ อาย ุสัญชาติ 
หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน ท่ี
อยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ กรรมการผูข้อ
จดทะเบียน 

เพ่ือทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
กรรมการ 

     5.ขอ้มูลในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ เช่น
ช่ือ-นามสกลุ สัญชาติ อาชีพ หมายเลข 
บตัรประจาํตวัประชารชน ท่ีอยู ่ผูถื้อ
หุน้  

เพ่ือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัผู ้
ถือหุน้ 

 
     6.ขอ้มูลใบสาํคญัรับจาํนวนเงินค่า
หุน้ เช่นช่ือผูซ้ื้อหุน้ จาํนวนเงิน  
จาํนวนหุน้  

เพ่ือรับรองการรับเงินค่าหุน้ 

     7.ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการ  อาย ุ
สัญชาติ เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน
หรือ หนงัสือเดินทาง ท่ีอยู ่ หมายเลข
โทรศพัท ์ 

เพ่ือทราบขอ้มูลเก่ียวกบั
กรรมการ 

4.กจิกรรม/งานขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ลกัษณะงาน  ลกูคา้วา่จา้งใหด้าํเนินการยืน่คาํขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 

 

     1.ขอ้มูลตามหนงัสือรับรองหรือ
หลกัฐานการเป็นนิติบุคคล เช่นช่ือ
กรรมการ 

เพ่ือทราบสถานะของนิติ
บุคคล ฐานการปฏิบติัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกอบธุรกิจของ
คนต่างดา้ว 
ฐานการปฏิบติัตาม
สัญญาบริการ 

     2.ขอ้มูลตามสาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อ
หุน้ เช่น ช่ือ-นามสกลุ  ท่ีอยู ่ รายช่ือ
กรรมการ ท่ีอยู ่สัญชาติ    

เพ่ือทราบขอ้มูลผูถื้อหุน้ 
ขอ้มูลกรรมการ 

      3.ขอ้มูลตามหนงัสือเดินทางหรือ 
ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว  หรือ

เพ่ือยนืยนัหรือการแสดง
ตวัตนของคนต่างดา้ว 
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ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีการเกบ็รวบรวม วตัถุประสงค์ในการเกบ็
รวบรวม 

 ฐานทางกฎหมาย  ระยะเวลาการเกบ็รักษา 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผู ้
แทนท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   
     4.ขอ้มูลในหนงัสือมอบอาํนาจท่ีมี
การมอบอาํนาจใหก้ระทาํการแทน 

เพ่ือทราบตวัตนผูม้อบ
อาํนาจ 

    5.ขอ้มูลสาํเนาทะเบียนบา้น  
ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร หรือ
หลกัฐานการไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาใน
ราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตาม
กฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองของผู ้
แทนท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  

เพ่ือทราบขอ้มูลของผู ้
แทนท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

     6. ขอ้มูลการจา้งงาน  เช่นจาํนวน
ลกูจา้ง / ตาํแหน่งงาน 

เพ่ือทราบขอ้มูลลกูจา้งของ
นิติบุคคล 

 
 

5. กจิกรรม/งานขออนุญาตตั้งโรงงาน/ขยายกจิการโรงงาน 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ลกัษณะงาน  ลกูคา้วา่จา้งใหด้าํเนินการขออนุญาตตั้งโรงงาน/ขยาย
กิจการโรงงาน 

 

     1.ช่ือ-นามสกลุ  อาย ุสัญชาติ ท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศพัทข์องผูข้ออนุญาต 

 เพ่ือทราบขอ้มูลของผูข้อ
อนุญาต 

ฐานการปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
โรงงาน 
 ฐานการปฏิบติัตาม
สัญญาบริการ 

     2.ขอ้มูลสาํเนาทะเบียนบา้น  และ 
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีผู ้
ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 

 เพ่ือยนืยนัตวัตนและการ
แสดงตน และเพ่ือทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูย้ืน่คาํขอ 

     3.ขอ้มูลสาํเนาหนงัสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคลท่ีระบุช่ือผูมี้อาํนาจ 
ลงนามผกูพนันิติบุคคล ท่ีตั้ง 
สาํนกังาน วตัถุประสงคข์องนิติบุคคล 
 (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

เพ่ือทราบขอ้มูลนิติบุคคล 

6.กจิกรรม/งานขอใบอนุญาตทํางานให้กบัคนต่างด้าว 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ลกัษณะงาน  ยืน่ขอใบอนุญาตทํางานให้กบัคนต่างด้าว  
     1.ขอ้มูลคนต่างดา้ว เช่น ช่ือ-
นามสกลุผูย้ืน่คาํขอ สัญชาติ  วนัเกิด 
อาย ุ   

เพ่ือทราบขอ้มูลผูย้ืน่คาํขอ  
 
ฐานการปฏิบติัตาม
สัญญาบริการ 
ฐานการปฏิบติัตาม

     2.ขอ้มูลหนงัสือเดินทาง /รูปถ่าย เพ่ือการแสดงตน 
     3.ขอ้มูลใบอนุญาตทาํงาน   
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ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีการเกบ็รวบรวม วตัถุประสงค์ในการเกบ็
รวบรวม 

 ฐานทางกฎหมาย  ระยะเวลาการเกบ็รักษา 

    4 ขอ้มูลหนงัสือรับรองการจา้ง เพ่ือยนืยนัการทาํงาน กฎหมายวา่ดว้ยการ
ทาํงานของคนต่างดา้ว 
 
ฐานการปฏิบติัตามวา่
ดว้ยการบริหารจดัการ
การทาํงานของคนต่าง
ดา้ว 
ฐานความยนิยอม 

     5.ขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หรือ
ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยูแ่ละใบสาํคญั
ประจาํตวัคนต่างดา้ว  

เพ่ือการแสดงตน 

    6.ขอ้มูลใบรับรองแพทย ์ เพ่ือรับรองวา่ผูข้อไม่เป็น
โรคตามท่ีกาํหนด  

    7.ขอ้มูลเก่ียวกบัหนงัสือมอบอาํนาจ เพ่ือทราบตวัตนผูรั้บมอบ
อาํนาจ 

    8.ขอ้มูลเก่ียวกบัสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของนายจา้ง ( คนไทย) หรือ
สาํเนาใบอนุญาตทาํงาน( คนต่างดา้ว)  

เพ่ือแสดงตนัตนหรือยนืยนั
ตวัตน 

     9.ขอ้มูลสาํเนาหนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลไทย และบญัชร
รายช่ือผูถื้อหุน้  / สาํเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  

เพ่ือทราบสถานะของนิติ
บุคคล 

     10. ช่ือ-นามสกลุ นายจา้ง  ท่ีอยู ่ เพ่ือทราบขอ้มูลนายจา้ง 
    11. คุณวฒิุการศึกษา /หนงัสือ
รับรองการทาํงาน/ใบรับรองการ
ประกอบวิชาชีพ 

เพ่ือทราบขอ้มูลการศึกษา 

7.กจิกรรม/ งานดาํเนินคดว่ีาต่าง-แก้ต่าง ประเภทต่าง ๆ   
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

     1.ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่ของลกูคา้/ผูว้า่
จา้งหมายเลขโทรศพัท ์ อีเมล ์ID Line 

 

ฐานการปฏิบติัตาม
สัญญา   
ฐานการปฏิบติัตาม
หรือการใชสิ้ทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย
หรือการยกข้ึนต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 
 

    2. ขอ้มูลสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของลูกคา้ /สาํเนาทะเบียน
บา้นของลูกคา้ 

 

    3.ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่ของลกูหน้ี 
หมายเลขโทรศพัท ์  

 

    4. ขอ้มูลสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของ /สาํเนาทะเบียนบา้น 
ของลกูหน้ี 

 

    5.ขอ้มูลเอกสารประกอบมูลหน้ี  
    6.ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาจา้งงาน  
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ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีการเกบ็รวบรวม วตัถุประสงค์ในการเกบ็
รวบรวม 

 ฐานทางกฎหมาย  ระยะเวลาการเกบ็รักษา 

8.กจิกรรม/งานบริการลูกค้า 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบั ช่ือและ
นามสกลุ อาย ุท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์
โทรสาร อีเมล Lind ID สาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชน  สถานท่ีจดัส่ง
สินคา้ สถานท่ีจดัส่งใบแจง้หน้ี  
รายละเอียดการสั่งซ้ือ วนัท่ีสั่งซ้ือ 
ประเภทสินคา้ ขอ้มูลเก่ียวกบัการชาํระ
เงิน เลขท่ีบญัชีธนาคาร ขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีปรากฏในใบแจง้หน้ี  ใบกาํกบั
ภาษี  ใบเสร็จรับเงิน ใบสาํคญัรับเงิน 
เป็นตน้ 

เพ่ือประโยชน์ในการยนืยนั
ตวัตน การจดัส่งสินคา้ การ
ซ้ือขายและ/หรือการ
ใหบ้ริการการทาํสัญญา การ
ดาํเนินการทางการเงิน เช่น
การรับเงินการจ่ายเงินใหก้บั
ลกูคา้   การออกใบแจง้หน้ี  
การออกใบเสร็จรับเงิน 
ตลอดจนการประสานงาน 
ติดต่อส่ือสารกบัลกูคา้   
 

ฐานการปฏิบติัตาม
สัญญา 
ฐานประโยชน์อนั
ชอบดว้ยกฎหมาย 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล
ส่ ว น บุ ค ค ล ไ ว้ ต ล อ ด
ระยะเวลาของสัญญา และ 
10 ปี นับแต่ส้ินสุดสัญญา
ห รื อ ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี
ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด ห รื อ
จนกว่าจะพ้นกําหนดอายุ
ความตามกฎหมาย 
 
 

9.ข้อมูลอืน่ ๆ   
ขอ้มูลภาพเคล่ือนไหวท่ีไดจ้ากการ
บนัทึกในกลอ้งวงจรปิด CCTV ณ ท่ีทาํ
การของบริษทั 

 เพ่ือความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของท่านและ
ของบริษทั 

ฐานเพ่ือป้องกนัหรือ
ระงบัอนัตรายต่อชีวิต 
ร่างกายหรือสุขภาพ
ของบุคคล 
ฐานประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

บริษทัจะเกบ็รักษาขอ้มูล
ส่วนบุคคลไวเ้ป็น เวลา 6 
เดือนนบัวนัท่ีบนัทึกขอ้มูล 
หรือเม่ือพน้ระยะเวลาใน
การเกบ็รักษาตามท่ี
กฎหมายกาํหนดหรือ
จนกวา่จะพน้กาํหนดอายุ
ความตามกฎหมาย 

 
ข้อ 3 การลบ  ทาํลาย หรือทาํให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจระบุตัวบุคคลได้ 
บริษทัจะลบ  ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลนั้นไม่อาจระบุตวับุคคลได ้เม่ือหมดความจาํเป็นในการเกบ็ 

รักษาไวต้ามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  หรือเม่ือพน้ระยะเวลาใน
การเกบ็รักษาตามท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยบริษทัอาจเลือกท่ีจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
        3.1 เอกสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งถูกลบดว้ยวิธีการท่ีทาํใหข้อ้มูลนั้นไม่อาจถูกเขา้ถึงได้
อีกเลย 
        3.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บอยู่ในอุปกรณ์ท่ีเก็บขอ้มูลหรือวตัถุใด ๆ จะตอ้งถูกลบออกจาก
อุปกรณ์ดงักล่าวก่อนท่ีจะมีการท้ิงอุปกรณ์นั้น 
       3.3ในกรณีท่ีขอ้มูลนั้นไม่สามารถถูกลบจากอุปกรณ์ได ้จะตอ้งมีการทาํลายตวัอุปกรณ์นั้นโดย
บุคคลท่ีมีสิทธิหรือบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการทาํลาย 
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        3.4 กระดาษจะตอ้งถูกทาํลายโดยเคร่ืองยอ่ยกระดาษ 
ข้อ 4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลหรือหน่วยงานดงัต่อไปน้ี  

4.1 หน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  หรือเป็นไปตามคาํสัง่ของรัฐ  เช่นศาล   
พนกังานสอบสวน  กรมบงัคบัคดี   สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นตน้  

4.2 บริษทัในเครือ คู่คา้ โดยบริษทัจะดาํเนินการเพื่อป้องกนัมิใหผู้รั้บขอ้มูลใชห้รือเปิดเผยขอ้มูล 
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจหรือโดยมิชอบ  
  ข้อ 5 การให้บริการโดยบุคคลทีส่ามหรือผู้ให้บริการช่วง 

บริษทัอาจมีการมอบหมายหรือจา้งบุคคลท่ีสาม (ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ใหท้าํการ 
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของบริษทั บริษทัจะจดัให้มีขอ้ตกลงระบุการดาํเนินการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั่งท่ีไดรั้บจากผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล จดัให้มีมาตรการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม  แจง้ให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
เกิดข้ึน จดัทาํและเกบ็รักษาบนัทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  

ข้อ 6 สิทธิของลูกค้า 
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 : ท่านมีสิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายหรือทาํให ้
ขอ้มูล ส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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6.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : สิทธิขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลระงบัการใชข้อ้มูลส่วน 
บุคคล 

6.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิในการขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลดาํเนินการให ้
ขอ้มูลถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 

6.8 สิทธิร้องเรียน : สิทธิในการยืน่เร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญ 
ข้อ 7 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   

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

หล่อ 21 ถนนสุขมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
   7.2 วธีิการติดต่อ 

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


