
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 บจก.ททีซี ีเพยโ์รล 

1.วัตถุประสงคใ์นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือใหค้วามยินยอมแก่บรษิัทฯ ในการด าเนินการจดัเก็บ ประมวลผล หรือน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชต้าม
วตัถปุระสงค ์ดงันี ้

• เพ่ือจดัท าเงินเดือน 
• เพ่ือค านวณโปรแกรมเงินเดือน 
• เพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนของ ส ากนกังานประกนัสงัคม 
• เพ่ือด าเนินการตามขัน้ตอนของ กรมสรรพากร 
• เพ่ือสรุปและตรวจสอบความถกูตอ้งกบัฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคคล 
• เพ่ือรายงานทางบญัชี 
• เพ่ือใชใ้นการจดัท างบประมาณประจ าปี 

2.นโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

นโยบายนีใ้ชส้  าหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีท่านใหไ้วก้บัทางบรษิัท ( คูค่า้ ) 

 

 



 

 

บริษัทฯมีนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้

ค านิยาม 

“ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคล ซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้มว่า่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม 
 
"ขอ้มลูจดัท าเงินเดือน" หมายถึง ขอ้มลูเงินเดือนท่ีไดร้บัจาก ( คูค่า้ ) เพ่ือใชใ้นการจดัท าเงินเดือน 
 
“ขอ้มลู อิเล็คโทรนิค” หมายถึงขอ้มลูสว่นบคุคลรวมทัง้ขอ้มลูจดัท าเงินเดือนท่ีไดร้บัจาก (คูค่า้ และ ผา่นการ
ตรวจสอบแลว้เพ่ือแปลงคา่จาก บ.ทีทีซี เพยโ์รล จ ากดั เป็นขอ้มลู อิเล็คโทรนิคส าหรบัการ Uploding เขา้กบั
ระบบของธนาคาร 

“รายงานทางบญัชี” หมายถึง รายการจ่ายเงินเดือนพนกังานท่ี บ.ทีทีซี เพยโ์รล จ ากดั จะตอ้งสง่ใหก้บั(คูค่า้ ) 
โดยมีหวัขอ้ดงันี ้

1.รานงานการจ่ายเงินเดือนพนกังานรายบคุคล 

2.รายงานการน าสง่เงินสบทบประกนัสงัคม 

3.รายงานการน าสง่ภาษีเงินได ้บคุคลธรรมดา 

4.รายงานการน าสง่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

5.รายงานสรุปเงินไดป้ระจ าปี ( ทวิ 50 ) 

“ คูค่า้ ” หมายถึง คูส่ญัญาท่ีท าสญัญาบริการกบั บ.ทีทีซี เพยโ์รล จ ากดั 



 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1.บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบรษิัทไดร้บั โดยตรงจาก ( คูค่า้ ) 

 อนัประกอบดว้ย ขอ้มลูสว่นตวั เชน่  

1. ช่ือ-นามสกลุ 

2. วนัเริ่มท างาน  

3. เลขบตัรประชาชน 

4. ต าแหนง่งาน/หนว่ยงาน 

5. ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ได ้ 

6. สถานภาพ/เพศ/สญัชาติ/เชือ้ชาติ 

7. วนัเกิด  

8. เลขบญัชีธนาคาร 

9. เลขท่ีบตัรประกนัสงัคม (SSO No.) 

10. เลขท่ีผูเ้สียภาษี (Tax No.) 

 

 

 



 

 

11. ขอ้มลูดา้นภาษี  

 -ลดหย่อนคูส่มรส – หมายเลขบตัรประชาชนคูส่มรส 

 -จ  านวนบตุร 

 -เลขบตัรประชาชนบดิา/มารดาของผูมี้เงินได ้

 -ขอ้มลูเบีย้ประกนัชีวิต 

 -ดอกเบีย้เงินกูยื้มเพ่ือซือ้บา้น (Loan) 

 -ยอดเงินบรจิาค  

 -กองทนุ LTF  

12. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

13. ขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืน ซึ่งบรษิัทจะขอความยินยอมจากทา่นก่อน 

             2. บรษิัทจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพียงเทา่ท่ีจ  าเป็น หรือเพ่ือประโยชนต์าม            
วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ส าหรบัการจดัท าเงินเดือน เทา่นัน้  
             3. วิธีการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล ผ่านชอ่งทางของบรษิัท เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส ์เอกสาร ดว้ยวาจา
ตามสถานการณ ์เทา่นัน้ 

4.วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม/การใช้/การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

      เพ่ือการท ารายการ ปรบัปรุง,เปล่ืยนแปลง,แกไ้ข,เพิ่มเตมิ เพ่ือความถกูตอ้งของขอ้มลูในการจดัท า
เงินเดือน 



 

5.ผู้ทีม่ีส่วนในการรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

          5.1 Data Manager / Project Manager  

          5.2 HR Director 

          5.3 CEO 

6.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

              6.1 การรบัสง่ขอ้มลูจาก ( คูค่า้ ) จะสง่รบัสง่ขอ้มลูผา่นผูท่ี้บริษัทมอบหมายใหร้บัผิดชอบ
ในเรื่องการจดัท าเงินเดือนเท่านัน้ 

6.2 การควบคมุภายใน ผูท่ี้ไดร้บัสิทธิในการแกไ้ข , ปรบัปรุง , เปล่ืยนแปลงขอ้มลูมีดงันี ้

6.2.1  Onwer / Business Development Manager            ผูด้ ำเนินกำร 
      6.2.2  Business Development Director                         ผูต้รวจสอบ 

 
                     6.3 กำรเขำ้ถงึขอ้มลู กำรเขำ้ถงึขอ้มลูจะตอ้งผ่ำนรหสัผ่ำนเท่ำนัน้ โดยทำงTTC Payroll 
Company Limited จะแจง้รหสัใหคู้่คำ้ทรำบทุกครัง้และบอกระดบัควำมส ำคญัของขอ้มลู เช่น “ ขอ้มลูมี
ระดบัควำมส ำคญัสงูสุด” 
  

7.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 ทา่นท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสิทธิขอเขา้ถึง ขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบั
ทา่นซึ่งไดใ้หไ้วแ้ละอยูใ่นความควบคมุของบรษิัท ( คูค่า้ ) หรือขอใหเ้ปิดเผยการไดร้บัขอ้มลู 
 



 

สว่นบคุคลของทา่นท่ีทา่นไม่ไดใ้หค้วามยินยอม เวน้แต่ เป็นการคุม้ครองเจา้ของขอ้มลู   หรือสิทธิ
เสรีภาพของบคุคลอ่ืน เป็นการขดัหรือแยง้กบับทบญัญัติแหง่กฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

7.2 ทา่นสามารถแจง้ยกเลิกใหบ้รษิัทใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคล หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีทา่น
ไดใ้หค้วามยินยอมไวไ้ดโ้ดยแจง้ผา่นบรษิัท ( คูค่า้ ) 

8.ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นไวใ้นระยะเวลา ตามอายสุญัญาบรกิารท่ีท าไวร้ะหวา่ง บริษัท ทีทีซี 
เพยโ์รล จ ากดั กบั บรษิัท ( คูค่า้ ) 

กรณีหมดอายสุญัญาบริการ บรษิัท ทีทีซี เพยโ์รล จ ากดั จะสง่ เอกสารรวมทัง้ขอ้มลูสว่นบคุคลทาง
อิเล็คทรอนิคคืนใหก้บับริษัท ( คูค่า้ ) ตอ่ไป 

 

จตรุงค ์จนัทสดิษฐ  

 ( ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ) 

ประกาศ ณ วนัท่ี15 พฤษภาคม 2563 

ประกาศนีมี้ผลบงัคบัใช ้วนัท่ี 27  พฤษภาคม 2563 

 


