
 

 

คาํประกาศเกี+ยวกบัความเป็นส่วนตวัในการใช้กล้องวงจรปิด 

(CCTV Privacy Notice) 

 

บริษทั ท๊อป โปรเฟสชั/นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จาํกัด (ซึ/ งต่อไปในประกาศนีE  
เรียกว่า “บริษทั” หรือ “เรา”) กาํลงัดาํเนินการใชก้ลอ้งวงจรปิด (CCTV) สําหรับการเฝ้าระวงั
สังเกตการณ์ในพืEนที/ภายในและรอบบริเวณอาคาร/สิ/งอาํนวยความสะดวก/สถานที/ สํานกังาน 
(“พื'นที+”) ของเรา เพื/อการปกป้องชีวติ สุขภาพ และทรัพยสิ์น ทัEงนีE  เราทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลของเจา้หนา้ที/ ผูป้ฏิบติังาน ลูกคา้ ลูกจา้ง ผูรั้บเหมา ผูม้าติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ/ ง
ต่อไปนีE จะเรียกรวมกนัว่า “ท่าน”) ที/เขา้มายงัพืEนที/ โดยผ่านการใชง้านอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิด
ดงักล่าว 

ประกาศความเป็นส่วนตวัในการใชก้ลอ้งวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบบันีE ใหข้อ้มูลเกี/ยวกบั
การดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ/ งขอ้มูลที/สามารถทาํให้สามารถระบุตวัท่านได ้
(“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทัEงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดงันีE  
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เราดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านกฎหมายดงัต่อไปนีE  
• ความจาํเป็นในการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน
หรือบุคคลอื/น 

• ความจําเป็นเพื/อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื/น  โดย
ประโยชน์ดงักล่าวมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่สิทธิขัEนพืEนฐานในขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่าน 
• ความจาํเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายที/เกี/ยวขอ้ง ซึ/ งควบคุมดูแลเกี/ยวกบัความ
ปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในสถานที/ทาํงาน และทรัพยสิ์นของเรา 

  
 
 
 



 

 

2. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เราดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื/อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนีE  

1. เพื/อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัส่วนตวัของท่านซึ/งรวมไปถึงทรัพยสิ์นของ
ท่าน 

2. เพื/อการปกป้องอาคาร สาํนกังาน โรงงาน สิ/งอาํนวยความสะดวกและทรัพยสิ์นของเรา
จากความเสียหาย การขดัขวาง การทาํลายซึ/งทรัพยสิ์นหรืออาชญากรรมอื/น 

3. เพื/อสนบัสนุนหน่วยงานที/เกี/ยวขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื/อการยบัย ัEง ป้องกนั 
สืบคน้ และ ดาํเนินคดีทางกฎหมาย 

4. เพื/อการใหค้วามช่วยเหลือในกระบวนการระงบัขอ้พิพาทซึ/งเกิดขึEนในระหวา่งที/มี
กระบวนการทางวนิยัหรือกระบวนการร้องทุกข ์

5. เพื/อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี/ยวกบัการส่ง
เรื/องร้องเรียน  

6. เพื/อการใหค้วามช่วยเหลือในกระบวนการริเริ/มหรือป้องกนัการฟ้องร้องทางแพง่ ซึ/ งรวม
ไปถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการดาํเนินการทางกฎหมายที/เกี/ยวขอ้งกบัการจา้งงาน 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที+เราเกบ็รวบรวมและใช้ 
ตามวตัถุประสงค์ตามที/ได้แจง้ในขอ้ 2. เราทาํการติดตัE งกลอ้งวงจรปิดในตาํแหน่งที/

มองเห็นได ้โดยจะจดัวางป้ายเตือนวา่มีการใชง้านกลอ้งวงจรปิด ณ ทางเขา้และทางออก รวมถึง
พืEนที/ที/เราเห็นสมควรวา่เป็นจุดที/ตอ้งมีการเฝ้าระวงั เพื/อเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
เมื/อท่านเขา้มายงัพืEนที/ ดงัต่อไปนีE   

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที+เกบ็รวบรวม 

• ภาพนิ&ง 
• ภาพเคลื&อนไหว 
• เสียง 
• ภาพทรัพยสิ์นของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื&องแต่งกาย เป็นตน้ 

 



 

 

ทัEงนีE  เราจะไม่ทาํการติดตัEงกลอ้งวงจรปิดในพืEนที/ที/อาจล่วงละเมิดสิทธิขัEนพืEนฐานของ
ท่านจนเกินสมควร ไดแ้ก่ หอ้งพกั หอ้งนํEา หอ้งอาบนํEา หรือสถานที/เพื/อใชใ้นการพกัผอ่นของ
ผูป้ฏิบติังาน 

 
4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 เราจะเก็บรักษาขอ้มูลในกลอ้งวงจรปิดที/เกี/ยวกบัท่านไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ทาํการ
เปิดเผย เวน้แต่ กรณีที/ เรามีความจาํเป็นเพื/อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในการเฝ้าระวงั
สังเกตการณ์ตามที/ไดร้ะบุในประกาศฉบบันีE  เราอาจเปิดเผยขอ้มูลในกลอ้งวงจรปิดแก่ประเภท
ของบุคคลหรือนิติบุคคล ดงัต่อไปนีE  

1. หน่วยงานที/มีอาํนาจหนา้ที/ตามที/กฎหมายกาํหนด เพื/อช่วยเหลือ สนบัสนุนในการบงัคบั
ใชก้ฎหมาย หรือเพื/อการดาํเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดาํเนินคดีความต่าง ๆ 

2. ผูใ้ห้บริการซึ/ งเป็นบุคคลภายนอก เพื/อความจาํเป็นในการสร้างความมั/นใจในเรื/องการ
ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทัEงทรัพยสิ์นของท่านหรือบุคคล
อื/น  

5.สิทธิตามพระราชบัญญตัคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวตัถุประสงคเ์พื/อให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึE น  โดยท่านสามารถใช้สิทธิตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื/อบทบญัญติัในส่วนที/เกี/ยวกบัสิทธิของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบั ซึ/ งมีรายละเอียดดงัต่อไปนีE  

5.1 สิทธิในการเขา้ถึง รับสําเนา และขอให้เปิดเผยที/มาของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที/
เราเก็บรวบรวมอยู่ เวน้แต่กรณีที/เรามีสิทธิปฏิเสธคาํขอของท่านตามกฎหมายหรือ
คาํสั/งศาล หรือกรณีที/คาํขอของท่านจะมีผลกระทบที/อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื/น  

5.2 สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที/ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เพื/อใหมี้
ความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ  

 



 

 

5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ/ งกรณีใด 
ดงัต่อไปนีE   

5.3.1 เมื/ออยู่ในช่วงเวลาที/เราทาํการตรวจสอบตามคาํร้องขอของท่านให้แกไ้ข
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

5.3.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย 

5.3.3 เมื/อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจาํเป็นในการเก็บรักษาไวต้าม
วตัถุประสงคเ์ราไดแ้จง้ไวใ้นการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงคใ์ห้เราเก็บ
รักษาขอ้มูลนัEนต่อไปเพื/อประกอบการใชสิ้ทธิตามกฎหมายของท่าน 

5.3.4 เมื/ออยูใ่นช่วงเวลาที/เรากาํลงัพิสูจนใ์หท่้านเห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมาย
ในการเก็บรวบรวม  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  หรือ
ตรวจสอบความจาํเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านเพื/อประโยชน์สาธารณะ อนัเนื/องมาจากการที/ท่านไดใ้ช้
สิทธิคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

5.4 สิทธิในการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่
กรณีที/เราเหตุในการปฏิเสธคาํขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น เราสามารถ
แสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอนั
ชอบดว้ยกฎหมายยิ/งกว่า หรือเพื/อการก่อตัEงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติั
ตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื/อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจ
ของเรา) 

 

 

 

 

 



 

 

6. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื/อบรรลุวตัถุประสงคข์องการเฝ้าระวงัสังเกตโดยการใชอุ้ปกรณ์กลอ้งวงจรปิดตามที/

ประกาศนีE กาํหนด เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลในกลอ้งวงจรปิดที/เกี/ยวขอ้งกบัท่าน เป็น
ระยะเวลา 30 วนั ทัEงนีE  เมื/อพน้ระยะเวลาดงักล่าวเราจะทาํการ ลบ ทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านต่อไป 
7. การรักษาความมั+นคงปลอดภยัข้อมูลส่วนบุคคล 
เรามีมาตรการในการรักษาความมั/นคงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งเหมาะสม 

ทัEงในเชิงเทคนิคและการบริหารจดัการ เพื/อป้องกนัมิให้ขอ้มูลสูญหาย หรือมีการเขา้ถึง ลบ 
ทาํลาย ใช ้เปลี/ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซึ/ งสอดคลอ้ง
กบันโยบายและแนวปฏิบติัดา้นความมั/นคงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Policy) 
ของเรา  
นอกจากนีE  เราไดก้าํหนดให้มีนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขึEนโดยประกาศให้

ทราบกนัโดยทั/วทัE งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบติัเพื/อให้เกิดความมั/นคงปลอดภยัในการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยธาํรงไวซึ้/ งความเป็นความลบั (Confidentiality) 
ความถูกตอ้งครบถว้น (Integrity) และสภาพพร้อมใชง้าน (Availability) ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
โดยเราไดจ้ดัใหมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวรวมถึงประกาศนีE ในระยะเวลาตามที/เหมาะสม  
8. ความรับผดิชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
เราไดก้าํหนดใหเ้จา้หนา้ที/เฉพาะผูที้/มีอาํนาจหนา้ที/เกี/ยวขอ้งในการจดัเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนีE เท่านัEนที/จะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านได ้โดยเราจะดาํเนินการใหเ้จา้หนา้ที/ปฏิบติัตามประกาศนีEอยา่งเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

9. การเปลี+ยนแปลงแก้ไขคาํประกาศเกี+ยวกบัความเป็นส่วนตวั 
ในการปรับปรุงหรือเปลี/ยนแปลงประกาศนีE  เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี/ยนแปลงตามที/

เห็นสมควร และจะทาํการแจง้ให้ท่านทราบผา่นช่องทาง บอร์ดประชาสัมพนัธ์ โดยมีวนัที/ของ
เวอร์ชนัล่าสุดกาํกบัอยูต่อนทา้ย อยา่งไรก็ดี เราขอแนะนาํให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื/อรับทราบ
ประกาศฉบบัใหม่อยา่งสมํ/าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที/ท่านจะเขา้มาในพืEนที/ของเรา 
การเขา้มาในพืEนที/ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามขอ้ตกลงในประกาศนีE  ทัEงนีE  โปรดระงบั

การเขา้พืEนที/ หากท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงในประกาศฉบบันีE  หากท่านยงัคงเขา้มาในพืEนที/
ต่อไปภายหลงัจากที/ประกาศนีE มีการแกไ้ขและนาํขึEนประกาศในช่องทางขา้งตน้แลว้ จะถือว่า
ท่านไดรั้บทราบการเปลี/ยนแปลงดงักล่าวแลว้  
10. ช่องทางตดิต่อสอบถาม  
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี/ยวกบัประกาศฉบบันีEไดที้/ 
เจ้าหน้าที+คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

บริษทั ทอ๊ป โปรเฟสชั/นแนล แอนด ์ดีเวลลอปเมนต ์จาํกดั 
สถานที/ติดต่อ: 7/77  หมู่ 5 ตาํบลหว้ยกะปิ  อาํเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี  20130  
ช่องทางการติดต่อ: โทร 09-1234-5669 , 033-135-009 (วนั จนัทร์ - ศุกร์ : เวลา 09.00 น. 
– 17.00 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการ) 
อีเมล ์: hrtoppro@topprobooking.com 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


