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ประกาศความเปนสวนตัวสำหรับกลองวงจรปดของบริษัท สยามยีเอสเซลส จำกัด 

 เนื่องจากบริษัท สยามยีเอสเซลส จำกัด (“บริษัทฯ”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใหความคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัท ฯ 

จำเปนตองเก็บรวบรวม ใช เปดเผย (หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา “การประมวลผลขอมูล”) ขอมูลสวนบุคคลผานทาง

กลองวงจรปด (“CCTV”) สำหรับสังเกตการณและบันทึกภาพของบุคคลที่อยูในและ/หรือบริเวณโดยรอบของ

อาคารและสถานที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยใหแก พนักงาน ทรัพยสิน บุคคลอื่น ๆ 

ทีเ่ก่ียวของของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดจัดทำประกาศความเปนสวนตัว ฯ ฉบับนี้ เพ่ือเผยแพรและประกาศถึง

วิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล รวมถึงวัตถุประสงคในการเก็บรวมรวมรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ผานทาง CCTV สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมถึงชองทางการติดตอบริษัทฯ  

บทนำ  

1. บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562 โดยการใหความเคารพตอขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลอื่น ๆ ของพนักงานหรือบุคคลที่อยูใน

และ/หรือบริเวณโดยรอบของอาคารและสถานที่ของบริษัทฯ รวมถึงขอมูลอื่นใด ๆ ที่อาจจะถูกบันทึกไว

บน CCTV 

2. บริษัท ฯ บันทึกขอมูลผาน CCTV เพื่อการรักษาและจัดใหมีสภาพแวดลอมที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

รวมถึงการปองกันอันตรายสำหรับพนักงานหรือบุคลากรภายในที่ปฏิบัติงานใหกับบริษัท ฯ ผูเยี่ยมชม 

บุคคลที่มาติดตอ บุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวของ และทรัพยสินของบริษัทฯ  

3. CCTV ถูกติดตั้งภายในอาคารของบริษัทฯ รวมถึงบริเวณภายนอกตัวอาคารซึ่งเปนทรัพยสินของบริษัทฯ  

4. วัตถุประสงคของประกาศ ฯ ฉบับนี้ คือเพื่อกำกับดูแล บริหารจัดการ การทำงานของระบบ CCTV ที่ใช

งานโดยบริษัท ฯ 

 

1. ขอบเขตการมีผลใชบังคับ 

1.1. บุคคลที่ประกาศฯ มีผลใชบังคับ 
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ประกาศนี้มีผลใชบังคบักับพนักงานและบุคลากรภายในที่ปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯ บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

บริษัทฯ รวมถึงแตไมจำกัดบุคคลที่อยูภายในบริษัทฯ หรือบริเวณโดยรอบ (“ทาน”) เชน คูคา คูสัญญา ผูเยี่ยมชม 

บุคคลที่มาติดตอ เปนตน  

1.2. ขอบเขตในการบังคบัใช 

1.2.1 CCTV ที่ติดตั้งโดยบริษัท ฯ จะบันทึกภาพภายในและภายนอกอาคารของบริษัทฯ ตามสถานที่   

ตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดตดิตั้งไว  

1.2.2 บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความเปนสวนตัวของทานเปนสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเลือกติดตั้ง 

CCTV ในบริเวณที่จำเปนและเหมาะสมโดยชอบดวยกฎหมาย เพื ่อไมใหละเมิดความเปนสวนตัวของทาน 

บริษัทฯ จะไมติดตั้ง CCTV ในพ้ืนที่ ๆ เปนสวนตัวของทานโดยแท เชน หองน้ำ หองแตงตัว เปนตน 

1.2.3 ระบบ CCTV ของบริษัท ฯ จะทำการบันทึกภาพ 24 ชม. โดยมีเจาหนาที่คอยกำกับดูแล 

 

2. ประเภทของขอมูลที่บริษทัฯ เก็บรวบรวม 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดยการบันทึกภาพผานระบบ CCTV ที่สามารถจำแนกลักษณะหรือ

ระบุตัวตนของทาน เชน ภาพลักษณะใบหนาของทาน ลักษณะหรือรายละเอียดของทรัพยสิน อาทิ ปายทะเบียน

รถยนต เปนตน  

3. วิธีการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และมีการเก็บ

รักษาขอมูลสวนบุคคลของทานดังตอไปนี้ 

3.1. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในประเทศไทย 

3.2. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในตางประเทศ 
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4. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย  

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน และมีฐานทางกฎหมาย 

ดังนี้ 

ทั้งนี้วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายจะเปนไปตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ จึงขอใหเลือกใช

วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายเปนรายกรณีไป 

ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

4.1 เพื่อปกปองชีวิต รางกาย ความปลอดภัยอนามัยสวนบุคคล 

ทรัพยสินสวนตัวของทาน 

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

4.2 เพื ่อควบคุมพนักงานและบุคคลเขา - ออก ภายในบริษัทฯ 

และ/หร ือบริ เวณอาคารของบริษ ัทฯ เพ ื ่อป องก ันภยัน

อันตรายในชีวิตรางกาย ทรัพยสินของทาน 

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

4.3 เพ่ือใชในการตรวจสอบ สืบสวนในกรณีที่เกิดปญหาขอพิพาท

ที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

4.4 เพื่อการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

เชน การดำเนินตามคำรองขอของทานเมื่อทานขอใหใชสิทธิ

ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล การทำใหขอมูลสวนบุคคล

ของทานมีความถูกตองเปนปจจุบัน เปนตน  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

4.5 เพื ่อสงหรือใช สำหรับจัดทำเอกสารใหกับองคกรของรัฐ 

หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ ในกรณีที่ไดรับคำสั่งโดย

ชอบดวยกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 
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4.6 เพ่ือกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย 

และการยกขอตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมายของบริษัทฯ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

โดยบริษ ัทฯ เก็บรวบรวม ใช  และ/หรือเปดเผยขอม ูลสวนบุคคลของทานตามฐานทางกฎหมายที่

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหอำนาจไวไดโดยไมจำตองขอความยินยอม อยางไรก็ตาม

มีบางกรณีที่บริษัทอาจตองขอความยินยอมจากทานโดยชัดแจง เนื่องจากฎหมายกำหนดไว ซึ่งบริษัทจะขอความ

ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานผานทาง “แบบฟอรมใหความยินยอมในการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” ตอไป  

บริษัทฯ ขอแจงวาในกรณีที่ทานตองใหขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา 

หรือมีความจำเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อเขาทำสัญญานั้น ในกรณีที่ทานไมประสงคใหขอมูลสวนบุคคลแก

บริษัทฯ อาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา การเขาทำสัญญา หรือการ

ใหบริการบางประการกับทานได เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลเปนสิ่งจำเปนในข้ันตอนดังกลาวนั้น 

ขอมูลใด ๆ ที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวบและใชข อมูลดังกลาวไดตอไปภายใต

วัตถุประสงคเดิม ทั ้งนี้หากทานไมประสงคจะใหบริษัทฯ เก็บรวบรวมและใชขอมูลที่ไดรับจากทานกอนวันที่          

1 มิถุนายน 2565 เวนแตกฎหมายจะกำหนดเอาไวเปนอยางอื่น ทานสามารถแจงยกเลิกความยินยอมใหเก็บ

รวบรวมและใชขอมูล โดยการติดตอมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ตามชองทางที่บริษัทฯ ได

จัดเตรียมไวในขอ 12 ของประกาศฯ 

5. การเปดเผยขอมูล 

บริษัทฯ อาจจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกผูอื ่นภายใตความยินยอมของทานหรือที่กฎหมาย

อนุญาตใหเปดเผยไดดังตอไปนี้ 

5.1. การบริหารจัดการภายในองคกร  
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บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลภายในของทานภายในบริษัทฯ เทาที่จำเปนสำหรับการบริหารจัดการตาง ๆ ของ

ทานภายใตประกาศนี้เพื่อประโยชนของทานและผูอื่นมากขึ้น 

5.2. การบังคับใชกฎหมาย 

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหนวยงานราชการรองขอ บริษัทฯ มีความจำเปนที่จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเทาที่จำเปนใหแกหนวยราชการ เชน ศาล หรือหนวยราชการอื่น เปนตน 

 

 

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตามระยะเวลาที่จำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่

เกี่ยวของกับประกาศฉบับนี้ อยางไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความจำเปนตองเก็บรักษาไวตอไปภายหลังจากนั้นหากมี

กฎหมายกำหนดไวเปนอยางอ่ืน  

บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำใหเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของทานได เมื่อหมดความจำเปน 

หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว 

 

7. มาตรการรักษาความปลอดภัยและการบำรุงรักษาระบบ 

 

7.1. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจสอบและยืนยันประสิทธิภาพของระบบ CCTV รวมถึงระบบอื่น ๆ

ที่เก่ียวของเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน  

7.2. เจาหนาที ่ร ักษาความปลอดภัยจะตรวจสอบและทำใหแนใจวาระบบ CCTV บันทึกขอมูลถูกตอง 

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการบันทึกภาพที่มีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงคที่ระบุไวใน

ขอ 4 

7.3. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะจัดใหมีระบบบันทึกของการบันทึกขอมูล CCTV และเมื่อระบบ CCTV 

มีความผิดพลาด หรือผิดปกติจะตองบันทึกลงบนระบบที่สามารถตรวจสอบยอนหลังไดทันที แลวรายงาน

ใหกับผูที่เก่ียวของตอไป 

 

8. สิทธิของเจาของขอมูล 

ทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิดำเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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8.1. สิทธิขอถอนความยินยอม (Right To Withdraw Consent)  

 หากทานไดใหความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานไว  

ไมวาจะเปนความยินยอมที่ทานใหไวกอนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากนั้น ทานมี

สิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดเวลา 

8.2. สิทธิขอเขาถึงขอมูล (Right To Access) 

 ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอใหบริษัทฯ ทำ

สำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทฯ เปดเผยวาบริษัทฯ ไดขอมูลสวนบุคคลของมาไดอยางไร 

8.3. สิทธิขอถายโอนขอมูล (Right To Data Portability) 

 ทานมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลของตน ในกรณีที่บริษัทฯ ไดจัดทำขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบให

สามารถอานหรือใชงานไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอใหบริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ สง

หรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื ่นโดยตรง เวนแตไมสามารถ

ดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค 

8.4. สิทธิขอคัดคาน (Right To Object) 

ทานมีสิทธิขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได  

หากการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเปนภายใต

ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไมเกินขอบเขตที่ทานสามารถ

คาดหมายไดอยางสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน บริษัทจะยังคงดำเนินการ

เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมาย

ไดวามีความสำคัญย่ิงกวาสิทธิขั้นพื้นฐานของทาน หรือเปนไปเพ่ือการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสู

ในการฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี 

8.5. สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล (Right To Erasure/Destruction) 

 ทานมีสิทธิที่จะขอลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของตน หรือทำใหขอมูลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุ

ตัวตนได หากทานมีความเชื่อวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยโดยไมชอบดวย
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กฎหมายที่เกี่ยวของ หรือเห็นวาบริษัทฯ หมดความจำเปนในการเก็บรักษาขอมูลตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับ

ประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิคัดคานตามที่แจงไวขางตน  

8.6. สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล (Right To Restriction Of Processing) 

 ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยูระหวางตรวจสอบตามคำรอง

ขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลหรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ หมดความจำเปนและตองลบ

หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามกฎหมายที่เก่ียวของแตทานขอใหบริษัทฯ ระงับการใชแทน 

8.7. สิทธิขอใหแกไขขอมูล (Right To Rectification) 

ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของตนเองใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความ

เขาใจผิด 

8.8. สิทธิรองเรียน (Right To Lodge A Complaint)  

 ทานมีสิทธิรองเรียนตอผูมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หากทานเชื่อวาการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนเอง เปนการกระทำในลักษณะที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ทานสามารถใชสิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลขางตนได โดยติดตอมาที่เจาหนาที่คุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดทายประกาศนี้ บริษัทฯ จะแจงผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 

30 วัน นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับคำขอใชสิทธิจากทาน ตามแบบฟอรมหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หาก

บริษัทปฏิเสธคำขอ บริษัทฯ จะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหทานทราบผานชองทางตาง ๆ เชน ขอความ (SMS) 

อีเมล โทรศัพท จดหมาย เปนตน 

 

9. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเปนสวนตัว 

เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ทานอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจตรวจสอบแลวทำการ แกไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศคุมครองขอมูล

สวนบุคคลฯ ฉบับนี้ไดทกุเมื่อ โดยบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบหลังการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทุกครั้ง  

ประกาศฉบับนี้แกไขลาสุดและมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  1 มิถุนายน 2565 
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10. รายละเอียดของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

หากทานมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวของบริษัทฯ หรือตองการ

ใชสิทธิในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล โปรดติดตอมาที่  

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือคณะทำงานกำกับดูแลการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท สยาม

ยีเอสเซลส จำกัด เลขที่ 127 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท 02-

726-8070 อีเมล pdpa@gssales.co.th 

 


