
 

 

 

 

ค ำประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวัในกำรใช้กล้องวงจรปิด 

(CCTV Privacy Notice) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

สมาคมสรา้งคุณค่าในประเทศไทย (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรยีกว่า “เรำ”) ก าลงัด าเนินการใชก้ลอ้งวงจร
ปิด (CCTV) ส าหรบัการเฝ้าระวงัสงัเกตการณ์ในพืน้ทีภ่ายในอาคาร, สิง่อ านวยความสะดวก และบรเิวณรอบสถาน
ท ี(“พืน้ท่ี”) ของเรา เพือ่การปกป้องชวีติ สขุภาพ และทรพัยส์นิ ทัง้นี้ เราท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของ
พนกังาน ผูป้ฏบิตังิาน สมาชกิผูม้าตดิต่อ หรอื บุคคลใด ๆ (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกรวมกนัวา่ “ท่ำน”) ทีเ่ขา้มายงัพืน้ที ่
โดยผ่านการใชง้านอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิดดงักล่าว 

ประกาศความเป็นส่วนตวัในการใชก้ล้องวงจรปิด (“ประกำศ”) ฉบบันี้ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการ
เกบ็รวบรวม ใช้หรอืเปิดเผย ซึ่งขอ้มูลทีส่ามารถท าใหส้ามารถระบุตวัท่านได ้(“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทัง้สทิธิ
ต่าง ๆ ของท่าน ดงันี้ 
1. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

เราด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นภายใตฐ้านกฎหมายดงัต่อไปนี้ 

❒ ความจ าเป็นในการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรอืสุขภาพของทา่นหรอืบุคคลอื่น 

❒ ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น  โดยประโยชน์ดังกล่าวมี
ความส าคญัไม่น้อยไปกวา่สทิธขิ ัน้พืน้ฐานในขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

❒ ความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ างาน และทรพัยส์นิของเรา 

❒ ความจ าเป็นในการด าเนินการทางกฎหมายใด ๆ ซึ่งรวมถงึการด าเนินการทีจ่ าเป็นในกระบวนการทาง
กฎหมาย หรอืการปฏบิตัติามค าสัง่ของศาล หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 
  
2. วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำน 

เราด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นเพือ่วตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
1. เพือ่การปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัสว่นตวัของทา่น ซึง่รวมไปถงึทรพัยส์นิของท่าน 
2. เพื่อการปกป้องอาคาร สิง่อ านวยความสะดวกและทรพัยส์นิของเราจากความเสยีหาย การขดัขวาง การ

ท าลายซึง่ทรพัยส์นิหรอือาชญากรรมอื่น 



 

 

3. เพือ่สนบัสนุนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่การยบัยัง้ ป้องกนั สบืคน้ และ ด าเนินคดี
ทางกฎหมาย 

4. เพื่อการใหค้วามช่วยเหลอืในกระบวนการระงบัขอ้พพิาทซึ่งเกดิขึน้ในระหว่างที่มกีระบวนการทางวนิัย
หรอืกระบวนการรอ้งทุกข ์

5. เพือ่การใหค้วามชว่ยเหลอืในกระบวนการสอบสวน หรอื กระบวนการเกีย่วกบัการสง่เรือ่งรอ้งเรยีน  
  

3. ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเรำเกบ็รวบรวมและใช้ 
ตามวตัถุประสงคต์ามทีไ่ดแ้จง้ในขอ้ 2. เราท าการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในต าแหน่งทีม่องเหน็ได ้โดยจะจดั

วางป้ายเตอืนวา่มกีารใชง้านกลอ้งวงจรปิด ณ ทางเขา้และทางออก รวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ราเหน็สมควรวา่เป็นจุดทีต่อ้งมี
การเฝ้าระวงั เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเมือ่ท่านเขา้มายงัพืน้ที ่ดงัต่อไปนี้ 

  

รำยกำรข้อมูลส่วนบคุคลท่ีเกบ็รวบรวม 

• ภาพนิ่ง 
• ภาพเคลื่อนไหว 
• ภาพทรพัยส์นิของท่าน เชน่ พาหนะ กระเป๋า หมวก เครือ่งแต่งกาย เป็นตน้ 

  
ทัง้นี้ เราจะไม่ท าการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในพืน้ทีท่ีอ่าจล่วงละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของท่านจนเกนิสมควร 

ไดแ้ก่ หอ้งพกั หอ้งน ้า หอ้งอาบน ้า หรอืสถานทีเ่พือ่ใชใ้นการพกัผอ่นของผูป้ฏบิตังิานหรอืผูเ้ขา้ใชอ้าคาร 
 

4. กำรเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำน 
 เราจะเกบ็รกัษาขอ้มูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกบัท่านไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ท าการเปิดเผย เวน้แต่ 
กรณีที่เรามคีวามจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในการเฝ้าระวงัสงัเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศ
ฉบบันี้ เราอาจเปิดเผยขอ้มลูในกลอ้งวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรอืนิตบิุคคล ดงัต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด เพือ่ช่วยเหลอื สนบัสนุนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรอื
เพือ่การด าเนินการสบืสวน สอบสวน หรอืการด าเนินคดคีวามต่าง ๆ 

2. ผูใ้หบ้รกิารซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจ าเป็นในการสรา้งความมัน่ใจในเรื่องการป้องกนัหรอืระงบั
อนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย สขุภาพ รวมทัง้ทรพัยส์นิของท่านหรอืบุคคลอื่น  

3. สมาชกิหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตในการใชส้ทิธติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

  



 

 

5. หลกักำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
 เมื่อมกีารเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล เราจะท าตามประกาศของสมาคมฯ เรื่องค าแถลง
วา่ดว้ยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล โดยจะสอดคลอ้งกบัหลกัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูโดยชอบดว้ยกฎหมาย มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได ้

2. เป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตข้อบเขตและวตัถุประสงคท์ีเ่ราก าหนด และ
ไม่น าไปใช ้หรอืเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู
นัน้ 

3. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพยีงพอ เกี่ยวขอ้ง และเท่าที่จ าเป็นตาม
วตัถุประสงค ์ของการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

4. เป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีถู่กต้อง และด าเนินการใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนัใน
กรณีทีจ่ าเป็น 

5. เป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลตามระยะเวลาเทา่ทีจ่ าเป็น 
6. เป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่มีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูที่

เหมาะสม 
 
6. สิทธิตำมพระรำชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ของท่ำน 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านอยู่
ในความควบคุมของท่านไดม้ากขึน้ โดยท่านสามารถใชส้ทิธติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 เมือ่บทบญัญตัใินสว่นทีเ่กีย่วกบัสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมผีลใชบ้งัคบั ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. สทิธใินการเขา้ถงึ รบัส าเนา และขอใหเ้ปิดเผยที่มาของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเกบ็รวบรวมอยู่ 
เวน้แต่กรณีทีเ่รามสีทิธปิฏเิสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรอืค าสัง่ศาล หรอืกรณีทีค่ าขอของท่านจะมี
ผลกระทบทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น  

2. สทิธใินการขอแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน เพื่อให้มคีวามถูกต้อง เป็น
ปัจจุบนั สมบูรณ์ และไมก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ  

3.  สทิธใินการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดงัต่อไปนี้  

3.1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาทีเ่ราท าการตรวจสอบตามค ารอ้งขอของท่านใหแ้ก้ไขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
ใหถู้กตอ้ง สมบรูณ์และเป็นปัจจุบนั 

3.2. ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านถูกเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 
3.3. เมื่อขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเกบ็รกัษาไวต้ามวตัถุประสงคเ์ราไดแ้จง้ไวใ้น

การเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรกัษาข้อมูลนัน้ต่อไปเพื่อประกอบการใช้สทิธิตาม
กฎหมายของท่าน 

3.4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาทีเ่ราก าลงัพสิจูน์ใหท้่านเหน็ถงึเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใช้
หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอื



 

 

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อนัเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สทิธิ
คดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

4. สทิธใินการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีที่ เราเหตุใน
การปฏเิสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงใหเ้หน็ว่าการเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านมเีหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายยิง่กว่า หรอืเพือ่การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้ง
ตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมาย หรอืเพื่อประโยชน์สาธารณะตาม
ภารกจิของเรา)  

7. ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำข้อมลูส่วนบคุคล 
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการเฝ้าระวงัสงัเกตโดยการใชอุ้ปกรณ์กล้องวงจรปิดตามทีป่ระกาศนี้ก าหนด 

เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวขอ้งกบัท่าน เป็นระยะเวลา  15 วนันับจากวนัที่มกีาร
บนัทกึ หรอืหลงัจากครบก าหนดอายคุวามในการด าเนินคดตีามกฎหมาย ทัง้นี้ เมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าวเราจะท า
การ ลบ ท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านต่อไป 

  
8. กำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัข้อมลูส่วนบคุคล 

เรามมีาตรการในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ในเชงิเทคนิค
และการบรหิารจดัการ เพื่อป้องกนัมใิหข้อ้มูลสูญหาย หรอืมกีารเขา้ถงึ ลบ ท าลาย ใช ้เปลีย่นแปลง แก้ไข หรอื
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราได้ก าหนดใหม้นีโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกนัโดยทัว่ทัง้
องคก์ร พรอ้มแนวทางปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิความมัน่คงปลอดภยัในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 
โดยธ ารงไว้ซึ่งความเป็นความลบั (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน 
(Availability) ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเราไดจ้ดัใหม้กีารทบทวนนโยบายดงักล่าวรวมถงึประกาศนี้ในระยะเวลา
ตามทีเ่หมาะสม 

  
9. ควำมรบัผิดชอบของผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 

เราได้ก าหนดใหเ้จ้าหน้าที่เฉพาะผูท้ี่มอี านาจหน้าที่เกี่ยวขอ้งในการจดัเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้ เท่านัน้ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะ
ด าเนินการใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัติามประกาศนี้อย่างเครง่ครดั 

  
10. กำรเปล่ียนแปลงแก้ไขค ำประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวั 

ในการปรบัปรุงหรอืเปลีย่นแปลงประกาศนี้  เราอาจพจิารณาแก้ไขเปลีย่นแปลงตามทีเ่หน็สมควร และจะท า
การแจ้งใหท้่านทราบผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ทางการของเรา โดยมวีนัทีข่องประกาศฉบบัล่าสุดก ากบัอยู่ตอนทา้ย 
อย่างไรกด็ ีเราขอแนะน าใหท้า่นโปรดตรวจสอบเพือ่รบัทราบประกาศฉบบัใหมอ่ย่างสม ่าเสมอ 

 



 

 

กำรเข้ำมำในพื้นท่ีของท่ำน ถือเป็นกำรรบัทรำบตำมข้อตกลงในประกำศน้ี ทัง้น้ี โปรดระงบักำรเข้ำ
พื้นท่ี หำกท่ำนไม่เหน็ด้วยกบัข้อตกลงในประกำศฉบบัน้ี หำกท่ำนยงัคงเข้ำมำในพื้นท่ีต่อไปภำยหลงัจำก
ท่ีประกำศน้ีมีกำรแก้ไขและน ำขึ้นประกำศในช่องทำงข้ำงต้นแล้ว จะถือว่ำท่ำนได้รับทรำบกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวแล้ว 

  
11. กำรติดต่อสอบถำม  

ทา่นสามารถตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัประกาศฉบบันี้ไดท้ีพ่นกังานสมาคมประจ าอาคาร หรอืตดิต่อส านกังาน
ใหญ่ โทรศพัท ์02-962-5777 
 


