
 
ประกาศ/ค าสั่ง 

                        ที่ HR03-06/2565 
 

เรื่อง ความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด ( CCTV Privacy Notice ) 
 บริษัท เวลอินเตอรพ์ารท์  จ ากดั   ซึง่ต่อไปในประกาศนี ้เรียกว่า “เรา” ก าลงัด าเนินการใชก้ลอ้งวงจรปิด    ( CCTV ) 
ส าหรบัการเฝา้ระวงัสงัเกตพืน้ที่ภายในรอบบริเวณบรษิัทและคลงัสินคา้ของบริษัท ซึง่อยู่ใน ( “พืน้ที่” ) ของเรา เพ่ือการปกป้อง
ชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิ์น  ทัง้นี ้เราท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้หนา้ที่  ผูป้ฏบิตัิงาน ลูกคา้  ลูกจา้ง ผูร้บัเหมา 
ผูม้าติดต่อ หรือบุคคลใดๆ ( ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกนัว่า “ ท่าน “)    ที่เขา้มายงัพืน้ที่      โดยผ่านการใชอุ้ปกรณก์ลอ้งวงจรปิด
ดงักล่าว 
 ประกาศความเป็นส่วนตวัในการใชก้ารใชก้ลอ้งวงจรปิด    (“ประกาศ”)   ฉบบันีใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการเก็บ
รวบรวม  ใชห้รือเปิดเผย  ซึง่ขอ้มลูที่สามารถใชร้ะบุตวัท่านได ้  (“ขอ้มลูส่วนบุคคล”)  รวมทัง้สิทธิต่างๆของท่านดงันี ้
1.ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 เราด าเนินการรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านกฎหมายดงัต่อไปนี ้

1.1 ความจ าเป็นในการป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบคุคลอื่น 
1.2 ความจ าเป็นเพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือบคุคลอื่นโดยประโยชนด์งักล่าวมีความส าคญั นอ้ย

ไปกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

1.3 ความจ าเป็นในการปฏบิตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ซึง่ควบคุมดูแลเกี่ยวกบัความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม
ในสถานที่ท างาน และทรพัยสิ์นของเรา 

2.วัตถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 เราด าเนินการรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี ้
 2.1  เพ่ือป้องกนัสุขภาพและความปลอดภยัส่วนตวัของท่าน ซึง่รวมไปถึงทรพัยสิ์นของท่าน 
 2.2  เพ่ือการปกป้องอาคาร ส่ิงอ านวยความสะดวกและทรพัยสิ์นของเราจากความเสียหาย การขดัขวาง การท าลาย 
                     ทรพัยสิ์นหรืออาชญากรรมอื่นๆ 
 2.3  เพ่ือสนบัสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือการยบัยัง้  ป้องกนั  สืบคน้   และด าเนินคดีทาง  
                     กฎหมาย 
 2.4  เพ่ือการใหค้วามช่วยเหลือในระบบการระงบัขอ้พิพาทซึง่เกิดขึน้ในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินยัหรือ 
                     กระบวนการรอ้งทุกข ์
 2.5  เพ่ือการใหค้วามช่วยเหลือในระบบการสอบสวน หรือกระบวนการเกี่ยวกบัการส่งเรื่องรอ้งเรยีน 
 2.6  เพ่ือการใหค้วามช่วยเหลือป้องกนัการฟ้องรอ้งทางแพ่ง ซึง่รวบรวมไปถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการ  ด าเนินการทาง 
                     กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจา้งงาน 
 
 
 



 
3.ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ราเกบ็รวบรวมและใช้ 
 ตามวตัถุประสงคต์ามที่แจง้ในขอ้ 2.เราท าการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในต าแหน่งที่มองเห็น โดยจะจดัวางป้ายเตือนว่ามี
การใชง้านกลอ้งวงจรปิด ณ ทางเขา้ – ออก รวมถึงพืน้ที่ที่เราเห็นควรว่าเป็นจุดที่ตอ้งมีการเฝา้ระวงั  เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่านเม่ือท่านเขา้มายงัพืน้ที่ ดงัต่อไปนี ้
 
 

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกบ็รวบรวม 

 ภาพเคล่ือนไหว 

 เสียง 

 ภาพทรพัยสิ์นของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า โทรศพัท ์ 

 อื่นๆ ( หากมี ) 
  
 ทัง้นี ้เราจะไม่ท าการติดตัง้กลอ้งวงจรปิดในพืน้ที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานของท่านจนเกินสมควรไดแ้ก่ หอ้งน า้ 
หอ้งอาบน า้ หรือสถานที่เพ่ือใชใ้นการพกัผ่อนของผูป้ฏบิตัิงาน 
4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูในกลอ้งวงจรปิดที่เกี่ยวกบัท่านไวเ้ป็นความลบั และไม่ท าการเปิดเผย           เวน้แต่กรณีที่เรามี
ความจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถบรรลุวตัถปุระสงคใ์นการเฝา้ระวงัสงัเกตการณต์ามที่ระบใุนประกาศฉบบันีเ้ราอาจเปิดเผยขอ้มลูใน
กลอ้งวงจรปิดแก่ประเภทบุคคลหรือนติิบุคคลดงัตอ่ไปนี ้
 4.1 หน่วยงานที่มีอ านาจหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนด   เพ่ือช่วยเหลือ     สนบัสนุนในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือการ
ด าเนินการสืบสวน สอบสวน หรือด าเนินคดคีวามต่างๆ 
 4.2  ผูใ้หบ้ริการซึง่เป็นบุคคลภายนอก เพ่ือความจ าเป็นในการสรา้งความมั่นใจในเรื่องการป้องกนัหรือระงบัอนัตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทัง้ทรพัยสิ์นของท่านหรือบุคคลอื่น 
 4.3 บริษัทผูร้บัผิดชอบประกนัภยั กรณีที่มีการเรียกเอาประกนัภยัจากบริษัทประกนั 
5.สิทธิตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 
 พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความ
ควบคุมของท่านไดม้ากขึน้ โดยท่านสามารถใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เม่ือบทบญัญตัิ
ในส่วนที่เกี่ยวกบัสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบั ซึง่มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้
 5.1  สิทธิในการเขา้ถึง รบัส าเนา และขอใหเ้ปิดเผยที่มาของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่เวน้แต่กรณี
ที่เรามีสิทธิปฏเิสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีที่ค  าขอของท่านจะมีผลกระทบทีอ่าจก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
  
 



5.2  สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น  เพ่ือใหมี้ความถูกตอ้ง   เป็นปัจจุบนั 
สมบูรณ ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

5.3  สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดงัต่อไปนี ้
1.เม่ืออยู่ในช่วงเวลาที่เราตรวจสอบตามค ารอ้งขอของท่านใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบนั

2.ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย
3.เม่ือขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวัตถุประสงคเ์ราไดแ้จง้ไวใ้นการเก็บ
รวบรวม      แต่ท่านประสงคใ์หเ้ราเก็บรกัษาขอ้มลูนัน้ต่อไปเพ่ือประกอบการใชสิ้ทธิตามกฎหมายของท่าน

4.เม่ืออยู่ในช่วงที่เราก าลงัพิสูจนใ์หท้่านเห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้    หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน       หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช ้     หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคลเพ่ือประโยชนส์าธารณะ อนัเนื่องมาจากการที่ท่านไดใ้ชสิ้ทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม   ใช ้    หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน

5.4  สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม   ใช ้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน       เวน้แต่กรณีที่เรามีเหตใุนการ
ปฏเิสธค าขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย        เช่น เราสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าการเก็บรวบรวม  ใช ้  หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่านมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายยิ่งกว่า   หรือเพ่ือก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย     การปฏบิตัิตาม      หรือการใช้
สิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย  หรือเพ่ือประโยชนส์าธารณะตามภาระกิจของเรา 
6. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคข์องการเฝา้ระวงัสงัเกตโดยการใชอ้ปุกรณก์ลอ้งวงจรปิดตามที่ประกาศนีก้ าหนด    เราจะเก็บ
 รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลในกลอ้งวงจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทา่น   เป็นระยะเวลา 30  วนั  นบัจากวนัท่ีบนัทกึหรอืเมือ่เจา้หนา้ท่ี 

ไอทีไดท้ าการตรวจสอบยอ้นหลงัเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้เม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวเราจะท าการ ลบ ท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของ 
ท่านไป 

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีมาตรการใรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม    ทัง้ในเชิงเทคนิคและการ

บริหารจดัการ เพ่ือป้องกนัมิใหข้อ้มลูสูญหาย หรือมีการเขา้ถึง ลบ ท าลาย ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏบิตัิดา้นความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ       (Information Security 
Policy ) ของเรา นอกจากนี ้เราไดก้ าหนดใหมี้นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลขึน้ โดยประกาศใหท้ราบโดยทั่วทัง้องคก์ร
พรอ้มแนวทางปฏบิตัิเพ่ือใหเ้กิดความมั่นคงปลอดภยัในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล           โดยธ ารงไวซ้ึง่
ความลบั ( Confidentiality ) ความถูกตอ้งครบถว้น ( Integrity ) และสภาพพรอ้มใชง้าน ( Availability ) ของขอ้มลูส่วนบุคคล 
โดยเราไดจ้ดัใหมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวรวมถึงประกาศนีใ้นระยะเวลาตามที่เหมาะสม 



8. ความรับผดิชอบของผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบคุคล 
 เราไดก้ าหนดใหเ้จา้หนา้ที่เฉพาะผูท้ี่มีอ านาจหนา้ที่เกี่ยวขอ้งในการจดัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล
ของกิจกรรมการประมวลผลนีเ้ท่านัน้ที่จะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านได ้โดยเราจะด าเนินใหเ้จา้หนา้ที่ปฏบิตัิตาม
ประกาศนีอ้ย่างเครง่ครดั 
9. การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตัว 
 ในการปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงประกาศนี ้เราอาจพิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามที่เห็นควร    และจะท าการแจง้ให้
ท่านทราบผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์    บอรด์ประชาสมัพนัธ์     และแสดง QR Code  ที่หนา้ป้อม รปภ.และหนา้รา้น   
ของบริษัท โดยมีวนัที่ปรบัปรุงล่าสุดก ากบัอยู่ทา้ย  อย่างไรก็ดี   เราขอแนะน าใหท้่านโปรดตรวจสอบรบัทราบประกาศฉบบัใหม่
สม ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเขา้มาในพืน้ที่ของเรา 
 การเขา้มาในพืน้ที่ของท่าน ถือเป็นการรบัทราบตามขอ้ตกลงในประกาศนี ้ทัง้นี ้โปรดระงบัการเขา้พืน้ที่หากท่านไม่
เห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงในประกาศฉบบันี ้หากท่านยงัคงเขา้มาในพืน้ที่ต่อไปภายหลงัจากที่ประกาศนีมี้การแกไ้ขและน าขึน้
ประกาศในช่องทางขา้งตน้แลว้ จะถือว่าท่านไดร้บัทราบการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแลว้ 
10. การติดต่อสอบถาม 
 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกบัประกาศฉบบันีไ้ดท้ี ่

1.ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล ( Data Controller ) 
▪ บริษัท เวลอินเตอรพ์ารท์ จ ากดั 

▪ สถานที่ติดต่อ : เลขที่182  ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
  10520 
▪ ช่องทางการติดต่อ : โทร.   02-7376961-3 

 2.เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ( Data Protection Officer : DPO ) 
  ▪ ช่ือ: นางสาววิยดา รงักระโทก 
  ▪ สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 182 ถนนร่มเกลา้ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
                              10520 
  ▪ ช่องทางการติดต่อ : โทร.  02-7376961-3 ต่อ 321  อีเมล : wiyada.r@wellinterparts.com 
 

 
ประกาศ ณ วนัที่   1  มิถุนายน    2565 

 
 

 ลงช่ือ……………………………….. 
                     ( นายโกวิทย ์ ลิมรตันสราญ )                                                                                    
                                                                                        กรรมการผูจ้ดัการ 
 



 
  
  
 


