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คําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด (CCTV) 

บริษัท ยางโอตานิ จํากัด และบริษัทในเครือ 

 

1. เกี่ยวกับเรา 

 

บริษัท ยางโอตานิ จํากัด ที่อยู เลขที่ 55 หมู 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 73110 และบริษัทในเครือ ไดแก บริษัท พาราไทร 1975 จํากัด บริษัท โอตานิ เรเดียล จํากัด และ

บริษัท อินเตอรไทรเทคอารแอนดดี จํากัด เวบไซต www.otanitire.com (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “บริษัทฯ” 

หรือ “เรา”) มีการดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) สําหรับการเฝาระวังสังเกตการณในพื้นที่ภายในหรือโดยรอบ

บริเวณโรงงาน (“พ้ืนท่ี”)  ของเรา เพ่ือการปกปองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน ทั้งนี้ เราทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคลของเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ลูกคา ลูกจาง ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา 

“ทาน”) ท่ีเขามายังพ้ืนที่ โดยผานการใชงานอุปกรณกลองวงจรปดดังกลาว 

บริษัทฯ ซึ่งมีฐานะเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

บริษัทฯ จึงแจงเอกสารฉบับนี้ใหทานทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ของทาน รวมถึงแจงใหทานทราบถึงสิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล 

 

2. วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูล 

 

บริษัทฯ ใชระบบกลองวงจรปด ในการเก็บภาพเคลื่อนไหวของทานเพ่ือการเก็บขอมูลสวนบุคคล ผานเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความเก่ียวของ หรือที่จะกระทําการแทนหรือในนามบริษัทฯ ที่จําเปนใน

การควบคุมและรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารและสถานท่ีของบริษัทฯ อาจอาศัยฐานประโยชนอันชอบดวย

กฎหมาย (Legitimate interest) และ ฐานหนาที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) (1) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตราย

ตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล (2) เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของเรา และ              

(3) เพ่ือเปนการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี ้: 

 เพ่ือควบคุมการเขาพ้ืนที่ อาคารและสถานที่ ตลอดจนเพื่อสังเกตการณ ปองกัน ขัดขวาง และ (หาก

จําเปน) ตรวจสอบการเขาพื้นที่ อาคารและสถานที่โดยมิไดรับอนุญาต เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณ

อาคารและสถานที่ของบริษัทฯ 

 เพ่ือการปกปองสุขภาพและความปลอดภัยสวนตัวของทาน ซึ่งรวมไปถึงทรัพยสินของทาน 

 เพ่ือการปกปองอาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และทรัพยสินของเราจากความเสียหาย การ

ขัดขวาง การทําลายซึ่งทรัพยสินหรืออาชญากรรมอื่น 

 เพ่ือสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการบังคบัใชกฎหมายเพ่ือการยับยั้ง ปองกัน สืบคน และ ดําเนินคดี

ทางกฎหมาย 
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 เพ่ือการใหความชวยเหลือในกระบวนการระงับขอพิพาทซึ่งเกิดข้ึนในระหวางที่มีกระบวนการทางวินัยหรือ

กระบวนการรองทุกข 

 เพ่ือการใหความชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเก่ียวกับการสงเรื่องรองเรียน  

 เพ่ือการใหความชวยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือปองกันการฟองรองทางแพง ซึ่งรวมไปถึงแตไมจํากัด

เพียงการดําเนินการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการจางงาน 

 เพ่ือควบคุมการเขาถึงแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมลูของบริษัทฯ 

 

3. ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

 

 ระบบกลองวงจรปด จะเก็บภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่เขามาในระยะที่กลองสามารถจับภาพไดตลอด 24 ชั่วโมง 

และขอมูลภาพเคลื่อนไหวจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติทุก ๆ 30 วัน 

 ในกรณีที่เกิดเหตุอันตรายและขอมูลในกลองวงจรปดไดนําไปใชในกระบวนการสืบสวนของเจาหนาที่รัฐ ขอมูลใน

กลองวงจรปดดังกลาว จะนําไปใชจนกวากระบวกการสืบสวนจะยุติลง 

 หากขอมูลในกลองวงจรปด ตองนําไปใชในกระบวนการทางศาล เพื่อพิจารณาคดี ขอมูลในกลองวงจรปดดังกลาว 

จะนําไปใชจนกวากระบวนการทางศาลนั้นจะสิ้นสุดลง 

 

4. มาตรการดานความปลอดภัย 

 

บริษัทฯ จะจัดการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดวยมาตรการเชิงองคกรและเชิงเทคนิคไมนอยกวาระดับที่

กฎหมายกําหนด และดวยระบบที่เหมาะสม เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลนั้น และจัดเก็บใน

สถานที่ที่มีระบบปองกันการเขาถึงที่จํากัด 

กรณีท่ีเจาหนาที่หรือหนวยงานใดตองการตรวจสอบภาพหรือขอขอมูลจากกลองวงจรปด จะตองดําเนินการตาม

ขั้นตอน ดังนี ้

 กรอกแบบคําขอใชขอมูลจากกลองวงจรปด (CCTV Request Form)  

 สงแบบคําขอใชขอมูลจากกลองวงจรปด (CCTV Request Form) ไปยังแผนก IT หรือเจาหนาที่

คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพ่ือนําเสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติตาม

ขั้นตอน 

 ในกรณอีนุญาตใหดูขอมลูจากกลองวงจรปด (CCTV) ได แผนก IT จะเปนผูเปดขอมูลที่บันทึกไวใหดู 

นอกจากนี้ เราไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึนโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่วทั้งองคกร 

พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธํารงไวซึ่ง

ความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของ

ขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม 
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5. การแบงปนขอมูลในกลองวงจรปดกับบคุคลที่สาม 

 

บริษัทฯ อาจแบงปนขอมูลในกลองวงจรปดกับเจาหนาที่รัฐ เชน เฉพาะกรณีที่มีการรองขอโดยเปนลายลักษณ

อักษร และการรองขอนั้นเปนไปเพ่ือกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่รัฐ หรือเพ่ือการดําเนินคดีใน

กระบวนการทางศาล 

 

6. สิทธิของทาน 

 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของทาน อยูใน

ความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562       

เม่ือบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคบั ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. สิทธิในการเขาถึง รับสําเนา และขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานที่เราเก็บรวบรวมอยู เวนแตกรณีที่

เรามีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่คําขอของทานจะมีผลกระทบที่อาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

2. สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน 

สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

3. สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้  

 เม่ืออยูในชวงเวลาที่เราทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานให

ถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

 ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

 เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราไดแจงไวในการเก็บ

รวบรวม แตทานประสงคใหเราเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน 

 เมื่ออยูในชวงเวลาที่เรากําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใชหรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

4. สิทธิในการคดัคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณท่ีีเราเหตุในการปฏิเสธคํา

ขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน เราสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ

การใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะตามภารกิจของเรา) 
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7. ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 

เราไดกําหนดใหเจาหนาที่เฉพาะผูที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล              

สวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นท่ีจะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยเราจะดําเนินการให

เจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

  

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของทานอยูใน   

ความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ

บทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

 

8. การเปลี่ยนแปลงแกไขคําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 

 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทําการ

แจงใหทานทราบผาน ปอม รปภ โดยมีวันที่ของเวอรชันลาสุดกํากับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี เราขอแนะนําใหทานโปรด

ตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะเขามาในพ้ืนที่ของเรา 

การเขามาในพื้นที่ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเขาพื้นที่       

หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงเขามาในพื้นที่ตอไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการ

แกไขและนําขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

  

9. การติดตอสอบถาม  

 

ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดที ่ 

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

บริษัท ยางโอตานิ จํากัด  

เลขที่ 55 หมู 7 ถนนเพชรเกษม กม.37 ตําบลคลองใหม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110   

โทรศพัท : (034) 325000, (034) 327555 

 

 

คําประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด (CCTV) บริษัท ยางโอตานิ จํากัด และบริษัทในเครือ 

ปรับปรุงลาสุดเมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 แกไขครั้งที่ 1 

 

 



 

คําประกาศ เกี่ ย วกับความเป นส วนตัว ในการใชกลอ งวงจรป ด  (CCTV)  บริษัท  ยางโอตานิ  จํากั ด                                     หนาที่    5  

 
 

ตัวอยาง ปายแจง CCTV Notice สําหรับติด ณ บริเวณที่ติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ือแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาสู

พ้ืนที่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


