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คำประกาศความเป�นส�วนตัวเพ่ือการใช�กล�องวงจรป�ด (CCTV Privacy Notice) 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

บริษัท หาดทิพย7 จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต�อไปในประกาศนี้ เรียกว�า “บริษัท”) ติดตั้งและใช�
ระบบกล�องวงจรป1ด (CCTV) สำหรับการเฝ8าระวังสังเกตการณ:ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณ รวมถึง อาคาร สิ่งอำนวย
ความสะดวก พื้นที่จอดรถ สถานที่ต�าง ๆ ที่เป?นพื้นที่ของบริษัท (“พื้นท่ี”) เพื่อการปกป8องชีวิต สุขภาพ และทรัพย:สิน 
ทั้งนี้ บริษัททำการเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าหน�าที่ ผู�ปฏิบัติงาน ลูกค�า ลูกจ�าง ผู�รับเหมา ผู�มาติดต�อ หรือ 
บุคคลใด ๆ (ซ่ึงต�อไปนี้ จะเรียกรวมกันว�า “ท�าน”) ท่ีเข�ามายังพ้ืนท่ี โดยผ�านการใช�งานอุปกรณ:กล�องวงจรป1ดดังกล�าว 
ประกาศความเป?นส�วนตัวในการใช�กล�องวงจรป1ด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ให�ข�อมูลเก่ียวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช�หรือ
เป1ดเผย ซ่ึงข�อมูลท่ีสามารถทำให�สามารถระบุตัวท�านได� (“ข�อมูลส�วนบุคคล”) รวมท้ังสิทธิต�าง ๆ ของท�าน ดังนี้ 
  

1. บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของท�านภายใต�ฐานประโยชน7อันชอบด�วยกฎหมายของบริษัท 
และฐานทางกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ดังต�อไปนี้ 
 ความจำเป?นในการป8องกันหรือระงับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือ สุขภาพของท�านหรือบุคคลอ่ืน  

 ความจำเป?นเพ่ือประโยชน:โดยชอบด�วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลอ่ืน โดยประโยชน:ดังกล�าวมีความสำคัญ
ไม�น�อยไปกว�าสิทธิข้ันพ้ืนฐานในข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน 

 ความจำเป?นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล�อม
ในสถานท่ีทำงาน และทรัพย:สินของบริษัท 
 

2. วัตถุประสงค7ในการเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน 
 บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของท�านเพ่ือวัตถุประสงค: ดังต�อไปนี้ 

2.1 เพ่ือการปกป8องสุขภาพและความปลอดภัยส�วนตัวของท�าน ซ่ึงรวมไปถึงทรัพย:สินของท�าน 
2.2 เพื่อการปกป8องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย:สินของบริษัทจากความเสียหาย การขัดขวาง การ

ทำลายซ่ึงทรัพย:สินหรืออาชญากรรมอ่ืน 
2.3 เพื่อสนับสนุนหน�วยงานที่เกี่ยวข�องในการบังคับใช�กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป8องกัน สืบค�น และ ดำเนินคดีทาง

กฎหมาย รวมถึงการให�ความช�วยเหลือในกระบวนการระงับข�อพิพาทและการสอบสวน ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
ระหว�างท่ีมีกระบวนการทางวินัย การส�งเรื่องร�องเรียน หรือกระบวนการร�องทุกข: 

2.4 เพื่อการให�ความช�วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป8องกันการฟ8องร�องทางแพ�ง ซึ่งรวมไปถึงแต�ไม�จำกัดเพียง
การดำเนินการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการจ�างงาน 

2.5 เพ่ือวัตถุประสงค:อ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต อันเป?นประโยชน:อันชอบด�วยกฎหมาย 
 

3. ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวมและใช� 
ตามวัตถุประสงค:ตามที่ได�แจ�งในข�อ 2 บริษัททำการติดตั้งกล�องวงจรป1ดในตำแหน�งที่มองเห็นได� โดยจะจัดวางป8าย
เตือนว�ามีการใช�งานกล�องวงจรป1ด ณ ทางเข�าและทางออก รวมถึงพื้นที่ท่ีบริษัทเห็นสมควรว�าเป?นจุดที่ต�องมีการเฝ8า
ระวัง เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของท�านเม่ือท�านเข�ามายังพ้ืนท่ี ดังต�อไปนี้ 
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  รายการข�อมูลส�วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

 ภาพถ�ายหรือภาพเคลื่อนไหวท่ีถูกบันทึกไว� 

 อุณหภูมิร�างกายผ�านเครื่องตรวจจับอุณหภูมิ (Thermal Scan) 

 อ่ืน ๆ (หากมี) 
 ทั้งนี้ บริษัทจะไม�ทำการติดตั้งกล�องวงจรป1ดในพื้นที่ที่อาจล�วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท�านจนเกินสมควร ได�แก� 
ห�องพัก ห�องน้ำ ห�องอาบน้ำ หรือสถานท่ีส�วนตัวเพ่ือใช�ในการพักผ�อนของผู�ปฏิบัติงาน 
 

4. การเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน 
บริษัทจะเก็บรักษาข�อมูลในกล�องวงจรป1ดท่ีเก่ียวกับท�านไว�เป?นความลับ และจะไม�ทำการเป1ดเผย เว�นแต� กรณีท่ีบริษัท
มีความจำเป?นเพ่ือให�สามารถบรรลุวัตถุประสงค:ในการเฝ8าระวังสังเกตการณ:ตามท่ีได�ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจ
เป1ดเผยข�อมูลในกล�องวงจรป1ดแก�ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต�อไปนี้ 
4.1 หน�วยงานที่มีอำนาจหน�าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช�วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช�กฎหมาย หรือเพ่ือ

การดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต�าง ๆ 
4.2 ผู�ให�บริการซึ่งเป?นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป?นในการสร�างความมั่นใจในเรื ่องการป8องกันหรือระงับ

อันตรายต�อชีวิต ร�างกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพย:สินของท�านหรือบุคคลอ่ืน  
4.3 อ่ืน ๆ (หากมี) 

  

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท�าน 
พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค:เพื่อให�ข�อมูลส�วนบุคคลของท�านอยู�ในความ
ควบคุมของท�านได�มากขึ้น โดยท�านสามารถใช�สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือ
บทบัญญัติในส�วนท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลมีผลใช�บังคับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
5.1 สิทธิในการเข�าถึง รับสำเนา และขอให�เป1ดเผยที่มาของข�อมูลส�วนบุคคลของท�านท่ีบริษัทเก็บรวบรวมอยู� เว�น

แต�กรณีท่ีบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท�านตามกฎหมายหรือคำสั ่งศาล หรือกรณีที ่คำขอของท�านจะมี
ผลกระทบท่ีอาจก�อให�เกิดความเสียหายต�อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2 สิทธิในการขอแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลของท�านที่ไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วน เพื่อให�มีความถูกต�อง เป?นปXจจุบัน 
สมบูรณ: และไม�ก�อให�เกิดความเข�าใจผิด  

5.3 สิทธิในการขอให�ระงับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคลของท�านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต�อไปนี้  
5.3.1 เมื่ออยู�ในช�วงเวลาท่ีบริษัททำการตรวจสอบตามคำร�องขอของท�านให�แก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน

ให�ถูกต�อง สมบูรณ:และเป?นปXจจุบัน 
5.3.2 ข�อมูลส�วนบุคคลของท�านถูกเก็บรวบรวม ใช�หรือเป1ดเผยโดยมิชอบด�วยกฎหมาย 
5.3.3 เม่ือข�อมูลส�วนบุคคลของท�านหมดความจำเป?นในการเก็บรักษาไว�ตามวัตถุประสงค:บริษัทได�แจ�งไว�ใน

การเก็บรวบรวม แต�ท�านประสงค:ให�บริษัทเก็บรักษาข�อมูลนั้นต�อไปเพื่อประกอบการใช�สิทธิตาม
กฎหมายของท�าน 



 

วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

หน�า 3 / 4 
 

5.3.4 เมื่ออยู�ในช�วงเวลาท่ีบริษัทกำลังพิสูจน:ให�ท�านเห็นถึงเหตุอันชอบด�วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช�
หรือเป1ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน หรือตรวจสอบความจำเป?นในการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป1ดเผย 

5.3.5 ข�อมูลส�วนบุคคลของท�านเพ่ือประโยชน:สาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีท�านได�ใช�สิทธิคัดค�านการเก็บ
รวบรวม ใช� หรือเป1ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน 

 

5.4 สิทธิในการคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป1ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน เว�นแต�กรณีท่ีบริษัทเหตุในการ
ปฏิเสธคำขอของท�านโดยชอบด�วยกฎหมาย (เช�น บริษัทสามารถแสดงให�เห็นว�าการเก็บรวบรวม ใช� หรือ
เป1ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของท�านมีเหตุอันชอบด�วยกฎหมายยิ่งกว�า หรือเพื่อการก�อตั้งสิทธิเรียกร�องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช�สิทธิเรียกร�องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน:สาธารณะตามภารกิจของ
บริษัท) 

  

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของท�านไว�เป?นระยะเวลาไม�เกิน 90 วัน นับแต�วันที่ท�านได�เข�าอาคารหรือ
สถานท่ีของบริษัทหรือหลังจากครบกำหดนอายุความในการดำเนินคดีตามกฎหมาย เม่ือพ�นกำหนดระยะเวลาดังกล�าว 
ภาพท่ีบันทึกไว�โดยกล�องวงจรป1ดนั้นจะถูกลบโดยอัติโนมัติ 

 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข�อมูลส�วนบุคคล 
บริษัทมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข�อมูลส�วนบุคคลของท�านอย�างเหมาะสม ท้ังในเชิงเทคนิคและการ
บริหารจัดการ เพื่อป8องกันมิให�ข�อมูลสูญหาย หรือมีการเข�าถึง ลบ ทำลาย ใช� เปลี่ยนแปลง แก�ไข หรือเป1ดเผยข�อมูล
ส�วนบุคคลโดยไม�ได�รับอนุญาต ซึ ่งสอดคล�องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด�านความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security Policy) ของบริษัท  
นอกจากนี้ บริษัทได�กำหนดให�มีนโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให�ทราบกันโดยทั่วทั้งองค:กร 
พร�อมแนวทางปฏิบัติเพ่ือให�เกิดความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป1ดเผยข�อมูลส�วนบุคคล โดยธำรงไว�
ซึ่งความเป?นความลับ (Confidentiality) ความถูกต�องครบถ�วน (Integrity) และสภาพพร�อมใช�งาน (Availability) 
ของข�อมูลส�วนบุคคล โดยบริษัทได�จัดให�มีการทบทวนนโยบายดังกล�าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

  

8. ความรับผิดชอบของผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคล 
บริษัทได�กำหนดให�เจ�าหน�าท่ีเฉพาะผู�ท่ีมีอำนาจหน�าท่ีเก่ียวข�องในการจัดเก็บรวบรวม ใช� หรือเป1ดเผยข�อมูลส�วนบุคคล
ของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท�านั้นที่จะสามารถเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคลของท�านได� โดยบริษัทจะดำเนินการให�
เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติตามประกาศนี้อย�างเคร�งครัด 

  

9. การเปล่ียนแปลงแก�ไขคำประกาศเก่ียวกับความเป�นส�วนตัว 

 ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทอาจพิจารณาแก�ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำ
การแจ�งให�ท�านทราบผ�านช�องทางที่จุดรักษาการณ: และ website ของบริษัท โดยมีวันที่ของฉบับล�าสุดกำกับอยู�
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ตอนท�าย อย�างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให�ท�านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม�อย�างสม่ำเสมอ 
โดยเฉพาะก�อนท่ีท�านจะเข�ามาในพ้ืนท่ีของบริษัท 

 การเข�ามาในพ้ืนท่ีของท�าน ถือเป?นการรับทราบตามข�อตกลงในประกาศนี้ ท้ังนี้ โปรดระงับการเข�าพ้ืนท่ี หากท�าน
ไม�เห็นด�วยกับข�อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท�านยังคงเข�ามาในพื้นที่ต�อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก�ไข
และนำข้ึนประกาศในช�องทางข�างต�นแล�ว จะถือว�าท�านได�รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวแล�ว 

10. การติดต�อสอบถาม  
  บริษัทได�แต�งตั้งเจ�าหน�าที่คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล ซึ่งจะให�ความช�วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการข�อมูลส�วนบุคคล
ของ  ท�านได� หากท�านมีข�อสงสัยหรือข�อแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการข�อมูลส�วนบุคคล หรือ
ต�องการใช�สิทธิในฐานะเจ�าของข�อมูล ท�านสามารถแจ�งบริษัทได�ท่ี 

1) ผู�จัดการฝRายทรัพยากรบุคคล บมจ.หาดทิพย7  

โรงงานหาดใหญ� : หมายเลขโทรศัพท: 074 210008 ต�อ 284   
      โรงงานพุนพิน : หมายเลขโทรศัพท: 077 357385 ต�อ 162   
        อีเมล : personnel@haadthip.com 
 

2) เจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล (Data Protection Officer) 

 หมายเลขโทรศัพท: 074 210008 ต�อ 1188 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส: (e-mail) ท่ี dpo@haadthip.com  

 จัดส�งทางไปรษณีย: เลขท่ี 87/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ�านพรุ อำเภอหาดใหญ� จังหวัดสงขลา 90250 

 ช�องทาง Online ท่ี www.haadthip.com (ติดต�อเรา) 

 
 
 
 


