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English Thai 
Collecting and storing customer information การรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ 
As COVID-19 restrictions ease around Australia, contact 
tracing will remain an important tool to control the spread of 
the virus. 

ในขณะท่ีมีการผ่อนคลายมาตรการจาํกัด COVID-19 ท่ัวออสเตรเลยี 
การติดตามผูส้ัมผัสโรคจะยังคงเป็นเครื่องมือสําคัญในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส 

The Public Health Directions state that a number of 
businesses and undertakings are required to ask all clients 
for their first 
name and phone number, and record these details, along 
with the date and time they attended the venue. Details can 
be destroyed after 28 days. If you are unsure if your business 
needs to keep these records please view the Public Health 
Directions. 

ตามแนวทางดา้นสาธารณสุข (Public Health Directions) มีการระบุไวว้่า 
ธุรกิจและการดําเนินกิจการจาํนวนมากจําเป็นตอ้งขอใหลู้กคา้ของพวกเขาแจง้ 
ชื่อตน้และหมายเลขโทรศพัท์ 
รวมถึงบันทึกรายละเอียดเหลา่นีพ้รอ้มวันและเวลาท่ีพวกเขามายังสถานประกอบก
าร รายละเอียดต่าง ๆ  สามารถทําลายท้ิงอย่างปลอดภัยไดห้ลังจากผ่านไปแลว้ 
28 วัน หากคุณไม่แน่ใจว่า ธุรกิจของคุณจําเป็นตอ้งเก็บบันทึกเหลา่นี้หรือไม่ 
กรุณาศึกษาแนวทางดา้นสาธารณสขุ 

Under the Public Health Directions, if businesses are 
applying the one person per two square metres rule in their 
venue, they are required to use the Check In CBR app to 
collect patron contact details. You can find out more about 
the Check In CBR app below. 

ภายใตข้อ้กําหนดตามแนวทางดา้นสาธารณสุข หากธุรกิจใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 
ตารางเมตรในสถานประกอบการ พวกเขาจะตอ้งใชแ้อป Check In CBR 
เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการตดิตอ่ของลกูคา้  
คุณสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแอป Check In CBR ไดด้า้นล่างนี ้

This factsheet provides information about how to manage 
the privacy of customers’ personal information in a way that 
meets privacy law and good privacy practice. 

เอกสารขอ้เท็จจริงนีจ้ะใหข้อ้มูลเก่ียวกับวิธกีารจดัการกับความเป็นสว่นตวัของขอ้
มูลส่วนบุคคลของลกูคา้ตามกฎหมายความเป็นส่วนตวัและแนวปฏิบัตท่ีิดดีา้นควา
มเป็นส่วนตัว 

Collecting and storing information about customers is a 
standard practice for many businesses. For example, 
businesses commonly store and collect information when 
taking bookings, fulfilling orders, taking payments and 
confirming appointments. 

การรวบรวมและการจัดเก็บขอ้มูลเก่ียวกับลูกคา้ถือเป็นแนวปฏบิัติมาตรฐานสาํหรั
บธุรกิจจํานวนมาก ตัวอย่างเช่น 
ธุรกิจท่ัวไปจะจัดเก็บและรวบรวมขอ้มูลเม่ือมีการรับจอง การตอบรับใบสัง่ซือ้ 
การรับชําระเงิน และการยืนยันการนดัหมาย 
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Health services and businesses with an annual turnover of 
more than $3 million per year must comply with the Privacy 
Act 1988 (Cth) in the way that information is collected, used 
and disclosed. For more information please contact the 
Office of the Australian Information Commissioner: 
www.OAIC.gov.au 

บริการดา้นสุขภาพและธุรกิจตา่ง ๆ ท่ีมีผลประกอบการมากกว่า 3 
ลา้นดอลลาร์ตอ่ปีจะตอ้งปฏบิัติตามพระราชบัญญตัิความเป็นสว่นตวั (Privacy 
Act 1988 - Cth) ในดา้นการรวมรวม ใชส้อยและเปิดเผยขอ้มูล 
สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อสํานกังานคณะกรรมาธกิารขอ้มูลแห่งออสเตรเลยี (Office of the 
Australian Information Commissioner) ท่ีเว็บไซต์  
www.OAIC.gov.au 

Even if your business is not covered by the Privacy Act, it is 
good privacy practice to tell people why you are asking for 
the information, who will have access to it, how it will be kept 
safe and make sure you stick to those rules. 

ถึงแมว้่าพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตวัจะไม่มีผลบังคบัใชกั้บธุรกิจของคณุ 
แต่ก็เป็นการปฏิบัตท่ีิดีในดา้นความเป็นส่วนตวัท่ีจะแจง้ใหผู้ค้นทราบถึงเหตผุลท่ีคุ
ณขอขอ้มูล ใครจะเป็นผูเ้ขา้ถึงขอ้มูล 
มีวิธีการจัดเก็บขอ้มูลอย่างไรเพื่อใหป้ลอดภัย 
และใหแ้น่ใจว่าคุณมีการปฏิบัตติามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 

 
  

http://www.oaic.gov.au/
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How should the information be collected? 

 
ควรมีการจดัเก็บขอ้มูลอย่างไร? 

ACT Health’s strong preference is that all businesses and 
venues use the Check In CBR app to collect customer 
information.  

ACT Health ใคร่ขอแนะนําใหธุ้รกิจและสถานประกอบการทุกแห่งใชแ้อป 
Check In CBR ในการเก็บขอ้มูลลูกคา้   

We understand the process of collecting information from 
every patron is time-consuming, and your effort is 
acknowledged and appreciated as we work together to slow 
the spread of COVID-19. 

เราเขา้ใจดีว่า กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ทุกคนเสยีเวลามาก 
และเราก็ยอมรับและชื่นชมในความพยายามของคณุในขณะท่ีเราทํางานเพือ่ชะล
อการแพร่ระบาดของ COVOD-19 ดว้ยกัน 

Fast access to accurate and complete records helps ACT 
Health to quickly alert people who may have been in contact 
with COVID-19 if required. 

การเขา้ถึงบันทึกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์นัน้จะช่วยเหลือ ACT Health 
ใหเ้ตือนผูค้นท่ีอาจสมัผัสกับ COVID-19 ไดอ้ย่างรวดเร็ว หากจําเป็น 

Most customers are now aware of the requirements for 
businesses to request patron details for contact tracing, and 
patrons are happy to oblige; however, some may have 
privacy concerns.  

ตอนนี ้ลกูคา้ส่วนใหญ่ทราบดวี่ามีการกําหนดใหธ้รุกิจตา่ง ๆ  
ขอรายละเอียดของลูกคา้เพือ่การติดตามผูส้ัมผัสโรค 
และพวกเขายินดีท่ีจะปฏิบตัิตาม อย่างไรก็ตาม 
อาจมีบางคนท่ีกังวลเรื่องความเป็นสว่นตัวบา้ง 

For example, an A4 notebook left out the front of a restaurant 
with all seated guests’ details on display for the next person 
to see, copy, take a photo of; or handing over an electronic 
device for patrons to enter their own information, is highly 
discouraged. 

ยกตัวอย่างเช่น เราไม่แนะนําใหใ้ชว้ิธนีาํสมุดจดขนาด A4 
ท่ีวางไวท่ี้หนา้รา้นอาหารซึ่งจะมีรายละเอียดของแขกท่ีมานัง่ในรา้นท้ังหมดแสดง
อยู่โดยท่ีลูกคา้คนถัดไปสามารถเห็น ทําสําเนาหรือถ่ายรปูได ้
หรือไม่แนะนําใหใ้ชว้ิธีย่ืนอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ใหลู้กคา้เป็นผูก้รอกรายละเอียดด ้
วยตนเอง 

Physical and electronic security must be considered to help 
guarantee that your patrons’ personal information is secure 
and the workspace can facilitate good privacy practices.  

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางอิเลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งมีการพจิารณ
าควบคู่กันไปเพื่อชว่ยรับประกันไดว้่า ขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้มีความปลอดภัย 
และสถานท่ีทํางานนั้นสามารถเอ้ืออํานวยตอ่การปฏิบตัิดา้นความเป็นสว่นตัวท่ีดีไ
ด ้

Check In CBR app required for those applying the one 
person per two square metre rule indoors ผู้ทีใ่ช้กฎ 1 คนต่อ 2 ตารางเมตรในอาคารจะตอ้งใช้แอป Check In CBR 

Venues wanting to have one person per two square metres of 
usable space indoors must be using the Check In CBR app to 
capture patron contact details. 

สถานประกอบการท่ีตอ้งการรับลกูคา้ 1 คนต่อ 2 
ตารางเมตรของพื้นท่ีใชส้อยในอาคาร จะตอ้งใชแ้อป Check In CBR ในการ 
เก็บรวบรวมขอ้มูลการติดต่อของลูกคา้ 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
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แอป Check In CBR เป็นแอปท่ีไม่ตอ้งมีการสัมผัส มีความปลอดภยั 
และสะดวกสําหรับลูกคา้ในการลงชือ่เขา้สูส่ถานประกอบการในกรุงแคนเบอร์รา 

The Check In CBR app is a contactless, secure and 
convenient way for customers to sign into a Canberra venue.  

The app enables individuals to check-in to venues and have 
their data stored securely with ACT Health in the event 
contact tracing is needed. 

แอปนี้เอ้ืออํานวยใหผู้ใ้ชเ้ช็กอินเขา้สูส่ถานประกอบการได ้
และขอ้มูลของพวกเขาจะมีการเก็บไวอ้ย่างปลอดภัยกับ ACT Health 
หากเกิดเหตุการณ์ท่ีจําเป็นตอ้งมีการติดตามผูส้ัมผสัโรค 

The app removes the administrative burden from businesses 
and is free of charge to set up and use for both businesses 
and customers. 

แอปนี้ขจัดภาระดา้นการจัดเก็บขอ้มูลลูกคา้ใหกั้บธุรกิจต่าง ๆ 
อีกท้ังยังเป็นแอปท่ีติดตั้งและใชง้านไดฟ้รีสาํหรับธุรกิจและลูกคา้ 

When you register your business you will be provided a 
unique QR code. Customers with the Check In CBR app 
simply scan the QR code and show your staff that they have 
successfully checked in. 

เม่ือคุณลงทะเบียนธรุกิจของคณุกับแอปนีแ้ลว้ คุณจะไดร้ับรหัส QR code 
ท่ีเป็นของคุณเพยีงผูเ้ดียว ลูกคา้ท่ีมีแอป Check In CBR สามารถสแกนรหัส 
QR code และนําผลการเช็คอินมาแสดงใหพ้นักงานของคุณทราบวา่ 
พวกเขาไดเ้ช็คอินเรียบรอ้ยแลว้ 

To find out more and register your business visit the Check 
In CBR page on the COVID-19 website. 

สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียนธุรกิจของคณุ ไปท่ีเพจ Check In 
CBR บนเว็บไซต ์COVID-19 
 

Electronic collection  การเก็บขอ้มูลทางอเิล็กทรอนกิส ์

Check In CBR is the preferred method of electronic collection 
and is a requirement for businesses applying the one person 
per two square metre rule indoors. 

แอป Check In CBR เป็นวิธีท่ีควรใชใ้นการเก็บขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส ์
และเป็นขอ้กําหนดของธุรกิจต่าง ๆ ท่ีใชก้ฎ 1 คนต่อ 2 
ตารางเมตรของพื้นท่ีใชส้อยในอาคาร 

Businesses collecting personal data via other electronic 
means (such as an iPad) must ensure systems are privacy 
compliant. 

ธุรกิจต่าง ๆ  ท่ีเก็บขอ้มูลส่วนตวัดว้ยเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกสอ่ื์น ๆ  (เช่น iPad) 
จะตอ้งใหแ้น่ใจไดว้่าระบบท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกับมาตรการความเป็นส่วนตวั 

Devices should also not be handed to patrons to enter their 
personal details as this creates a hygiene risk. Instead, have 
your staff operate the device. 

คุณไม่ควรย่ืนอุปกรณ์ไปใหลู้กคา้กรอกรายละเอียดสว่นตวัของพวกเขาเอง 
ซึ่งจะเป็นการทําใหเ้กิดความเสีย่งดา้นสขุอนามัยได ้
คุณควรใหพ้นักงานของคุณเป็นผูใ้ชอุ้ปกรณ์แทนลูกคา้ 

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr
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Ensure passwords are regularly changed and your 
application protects data against unauthorised access. 

ใหแ้น่ใจว่า 
มีการเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เป็นประจาํและแอปพลเิคชันของคณุสามารถปกป้องขอ้มู
ลจากการเขา้ใชร้ะบบโดยไม่ไดรั้บอนุญาตได ้

Paper-based collection การเก็บขอ้มูลดว้ยการจดในกระดาษ 

Consider having a staff member collect patrons’ details on 
arrival (or once they are seated) on a form that is kept private 
from other patrons. 

พิจารณาการจัดใหมี้พนักงานหนึ่งคนคอยเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลของลูกคา้เม่ือมาถึง 
(เม่ือพวกเขาไดท่ี้นั่งแลว้) 
โดยจดในแบบฟอร์มท่ีสามารถเก็บรักษาไวอ้ย่างเป็นความลับจากลกูคา้ท่านอ่ืน 

Once filled in, the forms should be kept in a place that is 
secure and out of sight of other patrons and unauthorised 
persons. 

เม่ือกรอกขอ้มูลแลว้ 
ควรเก็บแบบฟอร์มไวใ้นสถานท่ีท่ีปลอดภยัและลับสายตาจากลกูคา้คนอ่ืนหรือผูท่ี้
ไม่ไดร้ับอนุญาต 

Businesses may want to have a paper-based collection 
method as a back up for customers who do not have a smart 
phone but this should only be used as a last resort. 

ธุรกิจต่าง ๆ  
อาจตอ้งการใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลแบบใชก้ระดาษจดเพื่อใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มูลสาํรอง
สําหรับลูกคา้ท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือ แต่วิธีนี้ควรเป็นวิธสีุดทา้ยท่ีจะนํามาใชง้าน 

This information is correct as of 2 December 2020. For the 
latest advice on restrictions please check the COVID-19 
website or call the COVID-19 helpline on (02) 6207 7244. The 
Business Resource Kit includes guidelines for creating a 
COVID Safety Plan, posters for displaying in your business 
premises and factsheets to provide up to date information 
and clear advice and other useful resources. Find the kit on 
the business resources page of the COVID-19 website. 
Canberra Business Advice and Support Service: Business 
owners can receive up to four hours of free, tailored advice 
and access online business development resources. Call (02) 
6297 3121. 

ขอ้มูลนี้มีความถูกตอ้ง ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2020 สําหรับคําแนะนําล่าสุดเร่ือง 
ขอ้จํากัดต่าง ๆ  กรุณาดูท่ีเว็บไซต์ COVID-19 หรือโทรหาสาย COVID-19 
helpline ท่ี (02) 6207 7244 ชุดความรูท้างธุรกิจ (The Business 
Resource Kit) ประกอบดว้ย 
แนวทางสําหรับการเตรียมแผนความปลอดภัยจากโรค COVID 
โปสเตอร์สําหรับใชแ้สดงในสถานประกอบธรุกิจของคุณและเอกสารขอ้เท็จจริงท่ี
ใหข้อ้มูลล่าสุดและคําแนะนําท่ีชัดเจน อีกท้ังขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนอ่ื์น ๆ  
คน้หาชุดความรูท้างธรุกิจไดท่ี้เพจแหล่งขอ้มูลทางธรุกิจของเวบ็ไซต ์COVID-
19 Canberra Business Advice and Support Service: 
เจา้ของธุรกิจสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลออนไลนด์า้นการพฒันาธุรกิจและรับคาํแ
นะนําท่ีปรับมาเป็นเฉพาะไดฟ้รี 4 ชั่วโมง โทร (02) 6297 3121 

 
  


