
  

 

   
    

 
 

เร่ือง  นโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) 
     ------------------------------ 

บริษทั ไทยกา้วไกลกรุ๊ป จาํกดั ไดใ้ชง้านกลอ้งวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบต่าง ๆ สาํหรับการตรวจสอบ  
ภายในพื้นท่ีเป็นการเฉพาะ และพื้นท่ีโดยรอบ เพื่อป้องกนัชีวติ อนามยั และทรัพยสิ์น โดยมีขอ้มูลส่วนบุคคลของ 
กรรมการบริษทั พนกังาน ลูกคา้/คู่คา้ ผูม้าติดต่อ หรือบุคคลใดก็ตามท่ีอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีท่ีทาํการตรวจสอบภายใน
อาคาร บริษทัฯ จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล อธิบายถึงวธีิการจดัการ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. นิยามความหมาย 
 

 

ความหมาย/ค าอธิบาย 
1. บริษทัฯ บริษทั ไทยกา้วไกลกรุ๊ป จาํกดั 
2. ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดา ซ่ึงทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่วา่

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 
3. กลอ้งวงจรปิด CCTV ระบบกลอ้งโทรทศัน์ท่ีถ่ายภาพแบบเคล่ือนไหว แลว้ส่งกลบัมาท่ีเคร่ือง

บันทึกภาพ (DVR, NVR) เพื่อใช้ในการบันทึกภาพเป็นแบบภาพน่ิง          
และภาพเคล่ือนไหวก็ได ้ซ่ึงกลอ้งวงจรปิดจะถูกติดตั้งเพื่อใช้ในพื้นท่ีท่ี
ตอ้งมีการเฝ้าระวงัเป็นพิเศษเพื่อรักษาความปลอดภยั 

4. ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม 
ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

5. ผูป้ระมวลผลขอ้มูล      
ส่วนบุคคล 

บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคล  
ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

6. บริเวณติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
CCTV 

บริษทัฯ จะติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ในท่ีท่ีเห็นไดง่้าย บริษทัฯ จะไม่
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ไดแ้ก่ หอ้งนํ้า หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดให้
เป็นสถานท่ีสาํหรับพกัผอ่นของพนกังาน ทั้งน้ี บริษทัฯ จะติดตั้งป้ายให้
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เพื่อแจง้ใหท้ราบวา่บริเวณนั้นมีกลอ้งวงจรปิด 
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2. วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
2.1 เพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย ความปลอดภยัและทรัพยสิ์นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
2.2 เพื่อควบคุมการเขา้ – ออก รวมทั้งการรักษาความปลอดภยัของอาคาร/สถานท่ี บุคลากร พนกังาน 

ผูม้าติดต่อ ทรัพยสิ์น รวมถึงขอ้มูลท่ีจดัเก็บในสถานท่ีต่างๆ  
2.3 เพื่อป้องกนัอาคาร/สถานท่ีและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จากการไดรั้บความเสียหาย การทาํลาย และ 

อาชญากรรมอ่ืนๆ 
2.4 เพื่อช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีมีการลงโทษทางวินยัหรือการ 

พจิารณาเร่ืองร้องทุกขต่์าง ๆ 
2.5 เพื่อช่วยเหลือในการสืบสวน สอบสวน การดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส 

ต่างๆ  
2.6 เพื่อนาํไปใชใ้นการพิสูจน์การดาํเนินคดีทางแพง่  
2.7 เพื่อใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนด การใหค้วามร่วมมือกบัศาล หน่วยงานของรัฐ และ 

หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
2.8 เพื่อใชใ้นการปกป้องสิทธิของบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด (ในกรณีท่ีจาํเป็น) 
2.9 ทางบริษทัฯ จะติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) บริเวณภายในอาคาร/สถานท่ี และพื้นท่ีต่างๆของบริษทัฯ 

ยกเวน้บางพื้นท่ี เช่น หอ้งนํ้า หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีกาํหนดใหเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับพกัผอ่นของพนกังาน 
2.10 ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ของบริษทัฯ จะเปิดใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีรักษา 

ความปลอดภยั (รปภ.) ทาํการเฝ้าดูผา่นอุปกรณ์ ยกเวน้ในกรณีท่ีอุปกรณ์หรือระบบเกิดความขดัขอ้ง หรือตอ้งทาํการ
ซ่อมบาํรุงเท่านั้น 

2.11 เพื่อยนืยนัตวับุคคคล และเพื่อปฏิบติัตามกฏหมายท่ีใชบ้งัคบั 
3. บริษัทฯ จะเกบ็รวบรวมข้อมูลเม่ือมีบุคคลอยู่ในบริเวณอาคารและสถานที่ของบริษัทฯ โดยขอ้มูลของท่าน 

จะถูกบนัทึกผา่นระบบรักษาความปลอดภยั หรือภาพน่ิงซ่ึงสามารถจดจาํไดว้า่เป็นเสียงของท่าน รวมถึงทรัพยสิ์น
ของท่านผา่นระบบและอุปกรณ์ CCTV  

4. บุคคลทีบ่ริษัทฯ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
4.1 ทางบริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลจากระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านไวเ้ป็นความลบัและ 

จะไมเ่ปิดเผยหรือโอนขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ผูใ้ด ยกเวน้เฉพาะผูท่ี้ไดรั้บสิทธิเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุ    
ในนโยบายน้ีเท่านั้น 

4.2 กรณีบุคคลภายนอกท่ีบริษทัฯอาจเปิดเผยขอ้มูลจากระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) และขอ้มูลส่วนบุคคล 
อ่ืนๆ เช่น หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานท่ีมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย บริษทัฯอาจเปิดเผยขอ้มูลจากกลอ้งวงจรปิดและ
ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัท่านเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพื่อสนบัสนุนหรือการใหค้วามช่วยเหลือกบั
หน่วยงานท่ีมีการบงัคบัใชก้ฎหมายในการสอบสวนหรือดาํเนินกระบวนการพิจารณาในคดีแพง่หรืออาญาเท่านั้น 

4.3 กรณีผูใ้หบ้ริการจากภายนอก ทางบริษทัฯ อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลจากระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
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และขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัท่านใหก้บัผูใ้หบ้ริการจากภายนอกเพื่อใชด้าํเนินการตามขั้นตอน ท่ีจาํเป็นใน
การปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยั และทรัพยสิ์นของท่านเท่านั้น 

5. มาตรการรักษาความปลอดภัย  
5.1 บริษทัฯ จะใชม้าตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุม 

มาตรการป้องกนัดา้นการบริหารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการควบคุม การเขา้ถึงขอ้มูลจาก
กลอ้งวงจรปิด (CCTV) และขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน เพื่อจดัเก็บความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพ
ความพร้อมใชง้านของขอ้มูลส่วนบุคคลจากความเสียหาย การสูญหาย การเขา้ถึง การใช ้การปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
การแกไ้ข หรือการเปิดเผยโดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอาํนาจ ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด บริษทัฯ 
ไดว้างมาตรการจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล และการใชง้านอุปกรณ์สาํหรับการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยการกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน สิทธิในการอนุญาตใหผู้ท่ี้ไดรั้บมอบหมายเขา้ถึงขอ้มูล
ได ้และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ชง้านเพื่อป้องกนั การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การเปิดเผย 
การล่วงรู้ หรือการลกัลอบทาํสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการลกัขโมยอุปกรณ์จดัเก็บหรือประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล  

นอกจากน้ีเรายงัมีการวางมาตรการสาํหรับการตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัเก่ียวกบัการเขา้ถึง การเปล่ียนแปลง 
การลบ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใหส้อดคลอ้ง เหมาะสมกบัวธีิการและส่ือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมหรือการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย 

5.2 บริษทัฯ จะทาํการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภยัของบริษทัฯ ตามท่ีจาํเป็น 
หรือเม่ือมีการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหแ้น่ใจวา่มาตรการการรักษาความปลอดภยัมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมไดเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย หรือตามท่ีหน่วยงานของรัฐบาลกาํหนด 

6. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ในระบบของบริษทัฯ เพื่อให้ 

บรรลุวตัถุประสงคใ์นการติดตั้ง  โดยบริษทัฯ จะทาํการบนัทึก และบนัทึกทบัของเดิมภายใน 20 วนั หรือในกรณี 
ท่ีมีการดาํเนินการทางศาลหรือทางวนิยั  ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) อาจจะถูกเก็บไว้
จนกวา่จะส้ินสุดการดาํเนินการดงักล่าว รวมถึงระยะเวลาท่ีเป็นไปไดใ้นการยืน่อุทธรณ์ หลงัจากนั้นขอ้มูลจะถูกลบ
หรือจดัเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายกาํหนดเท่านั้น 
 
                                  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
      
  ประกาศ  ณ วนัท่ี  13   พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 

 
 

   
       (นางสุนนัท ์    ตั้งจริยา) 
                          กรรมการผูจ้ดัการ 
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