
นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับจุดรับรองผู้มาติดต่อ 

Privacy Policy (Reception) 

บริษทั อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“บริษทั” “เรำ” หรือ “ของเรำ”) ให้ควำมส ำคญัและเคำรพสิทธิควำม

เป็นส่วนตวัของผูเ้ขำ้มำติดต่อ และเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำท่ำนไดร้ับควำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ดัท ำนโยบำย

ควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้นเพ่ือแจง้ให้ทรำบถึงรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผย (รวม

เรียกว่ำ “กำรประมวลผล”) รวมตลอดถึงกำรลบ และท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกำรติดต่อจุดรับรองผูม้ำติดต่อของ

บริษทัฯ 

1. ความหมายของผู้เข้ามาติดต่อ 

ผูเ้ขำ้มำติดต่อ  หมำยถึง บุคคลภำยนอกท่ีเขำ้มำติดต่อภำยในบริษทัฯ ให้เป็นไปตำมนิยำมท่ีก ำหนดใน“นโยบำย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายท่ีเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   

2.1 เพ่ือควบคุมกำรเขำ้อำคำร สถำนท่ีปฏิบติังำน หรือพ้ืนท่ีเฉพำะของบริษทัฯ  ตลอดจนเพ่ือสังเกตกำรณ์ ป้องกนั 

ขดัขวำง และตรวจสอบกำรเขำ้บริเวณดงักล่ำวโดยมิไดร้ับอนุญำต เพ่ือรักษำควำมปลอดภยับริเวณอำคำร สถำนท่ีปฏิบตัิงำน 

และพ้ืนท่ีเฉพำะ รวมถึงกำรแลกบตัร กำรลงทะเบียน กำรบนัทึกประวตัิและขอ้มูลท่ีจ ำเป็นของผูท่ี้เขำ้มำปฏิบตัิงำนให้ 

บริษทัฯ หรือผูม้ำติดต่อบริษทัฯ ท่ีบริเวณอำคำร สถำนท่ีปฏิบติังำน และพ้ืนท่ีเฉพำะของบริษทัฯ กำรบนัทึกประวตัิของผูมี้

สิทธิจอดรถ ภำยในบริเวณสถำนท่ีตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนด กำรบนัทึกประวตัิของผูมี้สิทธิเขำ้-ออก ภำยในอำคำร และบริเวณ

สถำนท่ีของ บริษทัฯ 

2.2 เพ่ือปฏิบตัิตำมสัญญำภำยใตส้ัญญำใด ๆ ท่ีท่ำนมีกบับริษทัฯ หรือเพ่ือด ำ เนินกำรใด ๆ ตำมท่ีจ ำเป็นในกำร

เร่ิมตน้ทำงสัญญำหรือเขำ้ท ำสัญญำนั้น เช่น เม่ือท่ำนเขำ้มำติดต่อทำงบริษทัฯ เพ่ือให้ด ำเนินกำรใด ๆ 

2.3  เพ่ือตรวจสอบ ยืนยนัตวัตนของท่ำน และเพ่ือด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำน 

2.4  เพ่ือปฏิบตัิหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยของบริษทัฯ และ/หรือ ให้ควำมร่วมมือกบัศำล หน่วยงำนก ำกบัดูแล หน่วยงำน

รัฐและหน่วยงำนท่ีบงัคบัใชก้ฎหมำย ท่ีไดม้อบหมำยอ ำนำจให้แกบริษทัฯ 

2.5 เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำควำมปลอดภยั กำรป้องกนัและกำรตรวจจบัอำชญำกรรม เป็นหลกัฐำนในกำร

สืบสวนสอบสวนทั้งกรณีมำตรกำรภำยในบริษทัฯ และกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนรัฐหรือองคก์รอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนกำรทำงกฎหมำย 

2.6 เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ในกำรปกป้องลูกคำ้หรือบุคคลอื่นท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีหรือสถำนท่ีของเรำ 

2.7 เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือของผูอ้ื่น และพนกังำนในบริษทัฯ 

2.8 เพ่ือให้สำมำรถปฏิบตัิตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏิบตัิตำมบทบญัญตัิของกฎหมำย กฎระเบียบ และค ำสั่งของ 



ผูท่ี้มีอ  ำนำจตำมกฎหมำย 

 2.9 เพ่ือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรภำยในต่ำง ๆ ของ บริษทัฯ ก่อนกำรเขำ้ปฏิบตัิงำนในอำคำร สถำนท่ี

ปฏิบติังำน หรือพ้ืนท่ีเฉพำะของ บริษทัฯ เช่น 

     - กำรลงทะเบียนและด ำเนินกำรจดัอบรมเก่ียวกบัควำมปลอดภยัก่อนกำรเขำ้ปฏิบตัิงำนให้ บริษทัฯ 

     - กำรขอใบอนุญำตเขำ้ท ำงำนใน บริษทัฯ และใบอนุญำตท ำงำนในพ้ืนท่ีเฉพำะ เช่น ใบอนุญำตให้ท ำงำนท่ีใช้

ควำมร้อน (Hot Work Permit) ใบอนุญำตให้ท ำงำนขุดเจำะ ใบอนุญำตให้ท ำงำนท่ีสูง    ใบอนุญำตแบบขอท ำงำนเร่งด่วน 

ใบอนุญำตปฏิบตัิงำนในท่ีอบัอำกำศ   

    - กำรขอออกบตัรประจ ำตวัผูร้ับเหมำ 

กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงคด์งักล่ำวสำมำรถกระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งอำศยัควำม

ยินยอมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ส ำหรับวตัถุประสงคอ์ื่นท่ีตอ้งอำศยัควำมยินยอมนั้นทำงบริษทัฯจะขอควำมยินยอมจำกท่ำน

เป็นกรณีไป  

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวม 

เม่ือท่ำนเขำ้มำติดต่อ หรือเขำ้มำในบริเวณพ้ืนท่ี ทำงบริษทัฯอำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยตรง

จำกท่ำนดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขอ้มูลกำรติดต่อเช่น ช่ือ-นำมสกลุ ท่ีอยูห่มำยเลขโทรศพัท์มือถือ อเีมล ์

3.2 ขอ้มูลส่วนตวั เช่น เพศ สญัชำติ อำชีพ ขอ้มูลสุขภำพ รูปถ่ำย ภำพถ่ำย เสียงบนัทึก ลำยมือช่ือ เลขท่ีบตัร

ประจ ำตวัประชำชน เลขท่ีหนงัสือเดินทำง เลขท่ีประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร รวมถึงขอ้มูลจำกใบอนุญำตขบัขี่รถยนต์ 

หมำยเลขทะเบียนยำนพำหนะ หรือขอ้มูลบนบตัรท่ีออกโดยรัฐบำล/หน่วยงำนรำชกำรอื่นท่ีคลำ้ยคลึงกนั  

3.3 ขอ้มูลอื่น ๆเช่น ขอ้มูลจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หรือขอ้มูลภำพและเสียงท่ีถูกบนัทึกในพ้ืนท่ีของเรำ  

 

4. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง 

4.1 เรำอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงั บริษทัในกลุ่ม ผูใ้ห้บริกำร ท่ีปรึกษำ หน่วยงำนบงัคบัใช้

กฎหมำย ศำล เจำ้พนกังำน หน่วยงำนรัฐ ผูก้  ำกบัดูแล 

4.2 เปิดเผยหรือส่งหรือโอนหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ให้กบั ผูใ้ห้บริกำรจดัท ำโปรแกรมและระบบ

ไอทีต่ำง ๆ ผูต้รวจสอบ หน่วยงำนของรัฐ และบุคคลอื่นท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้บริษทัสำมำรถด ำเนินกำรต่ำง ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งอำศยั

ควำมยินยอมจำกท่ำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ จะขอควำมยินยอมจำกท่ำนส ำหรับกำรเปิดเผยหรือโอน

หรือแบ่งปันเพ่ือวตัถุประสงคอ์ื่นท่ีกฎหมำยไม่ไดก้ ำหนดให้ท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งอำศยัควำมยินยอม 

 

 

 



5. ระยะเวลาในการท่ีเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

5.1 บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นอย่ำงเหมำะสม เพ่ือใชต้ำมวตัถุประสงคท่ี์

เรำไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำว ทั้งน้ีเรำอำจเก็บรักษำขอ้มูลไวต้ำมระยะเวลำท่ีอำจคำดหมำยไดต้ำมมำตรฐำน

ของกำรเก็บรวบรวม เช่น อำยุควำมตำมกฎหมำยทัว่ไปสูงสุด 10 ปี 

5.2 กรณีกลอ้ง CCTV ท่ีบริษทัฯ จะเก็บขอ้มูล 

5.2.1 ในสถำนกำรณ์ปกติ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจถูกเก็บไวน้ำนถึง 7 วนั 

5.2.2 ในกรณีจ ำเป็น เช่น กรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรสืบสวน สอบสวน หรือกำรด ำเนินคด ีหรือ 

กรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรอ้งขอ ขอ้มูลส่วนบุคคลอำจถกูเก็บรักษำไวเ้กินกว่ำ 7 วนัและบริษทัฯ จะด ำเนินกำรลบ

ขอ้มูลดงักล่ำวอย่ำงปลอดภยัเม่ือเสร็จส้ินวตัถุประสงคน์ั้น ๆ แลว้ 

 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 ภำยใตบ้ทบญัญตัิแห่งกฎหมำยและขอ้ยกเวน้ตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ำนมีสิทธิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลตำมพระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

    6.1.1 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมท่ีท่ำนไดใ้ห้ไวก้บับริษทัฯ เพ่ือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

    6.1.2 สิทธิในกำรขอดูและคดัลอกขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือขอให้เปิดเผยท่ีมำของขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำน 

     6.1.3 สิทธิในกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลก ำหนดไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น 

     6.1.4 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่ำน 

     6.1.5 สิทธิในกำรขอลบหรือท ำลำย หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตนของ

ท่ำนได ้(Anonymous) 

     6.1.6 สิทธิในกำรขอให้ระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

     6.1.7 สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำม

เขำ้ใจผิด 

     6.1.8 สิทธิในกำรรอ้งเรียน ท่ำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้อ  ำนำจตำมพระรำชบญัญตัิ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หำก บริษทัฯ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตัิดงักล่ำวได ้

 

7. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

เรำไดจ้ดัให้มีมำตรกำรรักษำควำมมัง่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงมำตรกำร 

ป้องกนัดำ้นกำรบริหำรจดักำร มำตรกำรป้องกนัดำ้นเทคนิค และมำตรกำรป้องกนัทำงกำยภำพ ในเร่ืองกำรเขำ้ถึงหรือ 



ควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือธ ำรงไวซ่ึ้งควำมลบัควำมถูกตอ้งครบถว้น และสภำพพร้อมใชง้ำน ของขอ้มูลส่วน 

บุคคลเพ่ือป้องกนักำรสูญหำยเขำ้ถึง ใชเ้ปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิ 

ชอบ ทั้งน้ีเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยท่ีใช้บงัคบัก ำหนด 

 

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี อำจจะแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทนัสมยักบักำรบริหำรจดักำรของ

บริษทัฯ โดยจะแจง้ท่ำนเก่ียวกบักำรแกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงท่ีมีต่อกำรแจง้นโยบำยน้ี ผ่ำนทำงระบบกำรส่ือสำรภำยใน

องคก์ร เช่น อีเมล ์เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

9. ช่องทางการติดต่อ  

 สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี สำมำรถติดต่อบริษทัฯ ไดท่ี้  

9.1 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  

โทรศพัท ์: 02-5240778 ต่อ 109 

อีเมล    : pdpa.dpo@inno-cons.com 

9.2 คณะท ำงำนเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

ช่ือ บริษทั อินโน-คอนส์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

สถำนท่ีติดต่อ : 78 หมู่.7 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120 

เวบ็ไซต ์: https://www.inno-cons.com/privacy-policy/ 

โทรศพัท ์: 02-5240778 ต่อ 120 

อีเมล     :pdpa.dpo@inno-cons.com 

 


