
 

CCTV Privacy Notice 

การประกาศนโยบายเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) 
บริษทั ยางไทยปักษ์ใต้ จ ากดั 

Closed Circuit Television (CCTV) Privacy Notice 
 

 

  บริษทั ยางไทยปักษใ์ต ้จ  ากดั ซ่ึงต่อไปน้ี เรียกวา่ “บริษัทฯ” ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน ท่ีไดม้อบให้แก่บริษทัฯ ดว้ยความไวว้างใจ และบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะตอ้งไดรั้บความ
คุม้ครองเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ลบ หรือท าลาย ขอ้มูลส่วนบุคคล  

  บริษัทฯ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ี ผู ้ปฏิบัติงาน ลูกค้า พนักงาน 
ผูรั้บเหมา ผูม้าติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัวา่ “ท่าน” ท่ีปรากฏในพื้นท่ี โดยผา่นการใช้
งานอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิดดงักล่าว 

นโยบายความเป็นส่วนตวัในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “นโยบายฯ” โดย 
นโยบายฯ ฉบบัน้ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซ่ึงขอ้มูลท่ีสามารถท าให้
สามารถระบุตวัท่านได ้รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดงัน้ี 

  

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัฯ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

 1.1 ฐานจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) 
  บริษทัฯ น าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชใ้นการประมวลผล เพื่อดูแลรักษาความปลอดภยั ให้แก่

พนกังาน ผูม้าใช้บริการ และบุคคลอ่ืนใด ท่ีเขา้มาภายในอาคารและสถานท่ี รวมถึงการดูแลทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ ไม่ให้ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ออกเขตหวงห้าม รวมถึงใช้ในการสอบสวนเหตุต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
บริเวณอาคารและ/หรือสถานท่ีภายในบริษทัฯ   

  1.2 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย (Legal Obligation)  
  บริษทัฯ อาจน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผล เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย
ตามท่ีหน่วยงานรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ หรือใชเ้พื่อเป็นพยานหลกัฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม 
หรืออุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน บริเวณอาคารและ/หรือสถานท่ีภายในบริษทัฯ   
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2. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บริษทัฯ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
2.1 เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัส่วนตวัของท่าน ซ่ึงรวมไปถึงทรัพยสิ์นของท่าน 
2.2 เพื่อการปกป้องอาคาร ส่ิงอ านวยความสะดวกและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จากความเสียหาย การ

ขดัขวาง การท าลายซ่ึงทรัพยสิ์นหรืออาชญากรรมอ่ืน 
2.3 เพื่อสนบัสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื่อการยบัย ั้ง ป้องกนั สืบคน้ และ 

ด าเนินคดีทางกฎหมาย 
2.4 เพื่อการใหค้วามช่วยเหลือในกระบวนการระงบัขอ้พิพาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีมีกระบวนการ

ทางวนิยัหรือกระบวนการร้องทุกข ์
2.5 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเก่ียวกบัการส่งเร่ือง

ร้องเรียน  
2.6 เพื่อการใหค้วามช่วยเหลือในกระบวนการริเร่ิม หรือป้องกนัการฟ้องร้องทางแพ่ง ซ่ึงรวมไปถึง

แต่ไม่จ  ากดัเพียงการด าเนินการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน 
 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวมและใช้ 
ตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษทัฯ ท าการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน

ต าแหน่งท่ีมองเห็นได ้โดยจะจดัให้มีป้ายเตือนว่ามีการใชง้านกลอ้งวงจรปิด CCTV ณ บริเวณทางเขา้และ
ทางออก รวมถึงพื้นท่ี ท่ีบริษทัฯ เห็นสมควรวา่เป็นจุดท่ีตอ้งมีการเฝ้าระวงั เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านเม่ือท่านเขา้มายงัพื้นท่ี ดงัต่อไปน้ี 

  

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

• ภาพน่ิง 
• ภาพเคล่ือนไหว 
• เสียง 
• ภาพทรัพยสิ์นของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้ 

  

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะไม่ท าการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในพื้นท่ี ท่ีอาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน
จนเกินสมควร ไดแ้ก่ หอ้งพกั หอ้งน ้า หอ้งอาบน ้า หรือสถานท่ีเพื่อใชใ้นการพกัผอ่นของผูป้ฏิบติังาน 
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลในกลอ้งวงจรปิดท่ีเก่ียวกบัท่านไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ท าการเปิดเผย 
เวน้แต่ กรณีท่ี บริษทัฯ มีความจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเฝ้าระวงัสังเกตการณ์ตามท่ีได้
ระบุในนโยบายฯ ฉบบัน้ี บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลในกลอ้งวงจรปิด แก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล 
ดงัต่อไปน้ี 

1.  หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบงัคบัใช้
กฎหมาย หรือเพื่อการด าเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการด าเนินคดีความต่าง ๆ 

2.  ผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจ าเป็นในการสร้างความมัน่ใจในเร่ืองการป้องกนั
หรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพยสิ์นของท่านหรือบุคคลอ่ืน  
 

5. สิทธิตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของท่าน 
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านอยูใ่นความควบคุมของท่านไดม้ากข้ึน โดยท่านสามารถใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 เม่ือบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงัคบั ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  สิทธิในการเขา้ถึง รับส าเนา และขอให้เปิดเผยท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่ีบริษทัฯ เก็บ
รวบรวมอยู ่เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัฯ มีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีท่ีค าขอ
ของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

2.  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความ
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ  

3.  สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหน่ึงกรณีใด ดงัต่อไปน้ี  
3.1. เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ีบริษทัฯ ท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้แกไ้ขขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 
3.2. ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
3.3. เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 

ไดแ้จง้ไวใ้นการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงคใ์ห้บริษทัฯ เก็บรักษาขอ้มูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใชสิ้ทธิ
ตามกฎหมายของท่าน 

3.4. เม่ืออยูใ่นช่วงเวลาท่ีบริษทัฯ ก าลงัพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านไดใ้ชสิ้ทธิคดัคา้นการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 



 

CCTV Privacy Notice 

4.  สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีท่ี
บริษทัฯ มีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น บริษทัฯ สามารถแสดงให้เห็นวา่การ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายยิ่งกวา่ หรือเพื่อการก่อตั้ง
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิ เรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของบริษทัฯ 

5.  สิทธิในการขอให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจมีสิทธิในการถอนความยินยอมท่ี
ท่านไดใ้ห้ไวก้บับริษทัฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ส่งและ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจากกลอ้งวงจร
ปิดของท่านเม่ือใดก็ได ้เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมาย หรือขอ้สัญญาท่ีเป็นประโยชน์กบัท่านไดจ้  ากดัสิทธิในการ
ถอนความยินยอม หรือในกรณีท่ีบริษทัฯ สามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนในการประมวลผลขอ้มูลของ
ท่าน  

6.  สิทธิในการขอใหล้บ ท าลาย หรือท าให้ไม่อาจระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้
7.  สิทธิท่ีจะร้องเรียนในกรณีท่ีท่านเห็นว่าถูกบริษทัฯ หรือเจ้าหน้าท่ี หรือตวัแทนของบริษทัฯ 

ละเมิดสิทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
  หากท่านมีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิของท่านตามท่ีระบุขา้งตน้ โปรดติดต่อบริษทัฯ ตามท่ีระบุใน
ทา้ยฉบบัของนโยบายฯ น้ี 
  การใชสิ้ทธิของท่านตามท่ีระบุไวข้า้งตน้อาจถูกจ ากดัโดยกฎหมายและขอ้ยกเวน้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใน
บางกรณี บริษทัฯ สามารถปฏิเสธค าขอของท่านไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
  ทั้งน้ี อาจเกิดขอ้จ ากดัในการขอใชสิ้ทธิของท่านบางประการ โดยบริษทัฯ จะท าการช้ีแจงให้ท่าน
ทราบ หากไม่สามารถปฏิบัติตามค าร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจ ากัดดังกล่าวเป็นไปตามท่ี
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด 
 

6. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
  เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการเฝ้าระวงัสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามท่ีนโยบายฯ 
ฉบบัน้ีก าหนด บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลในกลอ้งวงจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน เป็นระยะเวลาท่ี
จ าเป็น ทั้งน้ี เม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าว ภาพจะถูกลบจากระบบโดยอตัโนมติั หรือบริษทัฯ จะท าการลบ 
ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 
 

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษทัฯ มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งเหมาะสม ทั้ง
ในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ท าลาย ใช้ 



 

CCTV Privacy Notice 

เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและแนว
ปฏิบติัดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษทัฯ   
  นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลข้ึนโดยประกาศให้ทราบ
กนัโดยทัว่ทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบติัเพื่อให้เกิดความมัน่คงปลอดภยัในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน 
(Integrity) และสภาพพร้อมใชง้าน (Availability) ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการทบทวน
นโยบายดงักล่าวรวมถึงนโยบายน้ีในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม  
 

8. ความรับผดิชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้เจา้หนา้ท่ีเฉพาะผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการจดัเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเท่านั้นท่ีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ได ้โดยบริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด 
 

9. การเปลีย่นแปลงแก้ไขค านโยบายเกีย่วกบัความเป็นส่วนตัว 
  บริษทัฯ อาจพิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร และจะท าการแจง้ให้ท่านทราบผ่าน
ช่องทางเวบ็ไซต ์
 

10.  การติดต่อสอบถาม  
  หากท่านตอ้งการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั นโยบายความเป็นส่วนตวัในการใชก้ลอ้งวงจรปิด CCTV 
รวมถึงการขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อไดต้ามท่ีอยู ่ดา้นล่างน้ี  
  เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

• บริษทั ยางไทยปักษใ์ต ้จ  ากดั ส านกังานใหญ่  
• สถานท่ีติดต่อ: 157 ถนน นิพนัธ์อุทิศ 2 ต าบล หาดใหญ่ อ าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 
• หมายเลขโทรศพัท ์074 235200-5 
• ช่องทางการติดต่อ อีเมล : tbh-pdpa@teckbeehang.com 

 
 
       ประกาศ ณ วนัท่ี  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
                  บริษทั ยางไทยปักษใ์ต ้จ  ากดั 
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ตวัอยา่ง ป้ายเตือน CCTV Notice ส าหรับติด ณ บริเวณท่ีมีกลอ้งวงจรปิด CCTV ติดตั้งอยู ่
เพื่อแจง้ให ้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล รับทราบ 

 

 
 
 


