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ค ำประกำศเกีย่วกบัควำมเป็นส่วนตัวในกำรใช้กล้องวงจรปิด 
(CCTV Privacy Notice) 

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

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั(มหาชน) และ บริษทัในเครือ  (ซ่ึงต่อไปในประกาศน้ี เรียกว่า “บริษทัฯ 
หรือ เรา”) ก าลงัด าเนินการใชก้ลอ้งวงจรปิด (CCTV) ส าหรับการเฝ้าระวงัสังเกตการณ์ในพื้นท่ีภายในและรอบ
บริเวณอาคาร/ส่ิงอ านวยความสะดวก/สถานท่ี (“พื้นท่ี”) ของเรา เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิ์น 
ทั้งน้ี เราท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เจา้หนา้ท่ี ผูป้ฏิบติังาน ลูกคา้ ลูกจา้ง ผูรั้บเหมา ผูม้า
ติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “ท่าน”) ท่ีเขา้มายงัพื้นท่ี โดยผา่นการใชง้านอุปกรณ์กลอ้ง
วงจรปิดดงักล่าว 

ประกาศความเป็นส่วนตวัในการใชก้ลอ้งวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบบัน้ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการ
เก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย ซ่ึงขอ้มูลท่ีสามารถท าใหส้ามารถระบุตวัท่านได ้(“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิ
ต่าง ๆ ของท่าน ดงัน้ี 
  
1. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เราด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านกฎหมายดงัต่อไปน้ี 

❒ ความจ าเป็นในการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือ 
      บุคคลอ่ืน 

❒ ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือบุคคลอ่ืน โดยประโยชน์ 
      ดงักล่าวมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่สิทธิขั้นพื้นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

❒ ความจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงควบคุมดูแลเก่ียวกบัความปลอดภยั 
      และสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน และทรัพยสิ์นของเรา 

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

เราด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
1. เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัส่วนตวัของท่าน ซ่ึงรวมไปถึงทรัพยสิ์นของท่าน 
2. เพื่อการปกป้องอาคาร ส่ิงอ านวยความสะดวกและทรัพยสิ์นของเราจากความเสียหาย การ

ขดัขวาง การท าลายซ่ึงทรัพยสิ์นหรืออาชญากรรมอ่ืน 
3. เพื่อสนบัสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อการยบัย ั้ง ป้องกนั สืบคน้ และ 

ด าเนินคดีทางกฎหมาย 
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4. เพื่อการใหค้วามช่วยเหลือในกระบวนการระงบัขอ้พิพาทซ่ึงเกิดขึ้นในระหวา่งท่ีมีกระบวนการ
ทางวินยัหรือกระบวนการร้องทุกข ์

5. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเก่ียวกบัการส่งเร่ือง
ร้องเรียน  

6. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเร่ิมหรือป้องกนัการฟ้องร้องทางแพ่ง ซ่ึงรวมไปถึง
แต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน 

7. อ่ืน ๆ (หากมี) 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเรำเกบ็รวบรวมและใช้ 
ตามวตัถุประสงคต์ามท่ีไดแ้จง้ในขอ้ 2. เราท าการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในต าแหน่งท่ีมองเห็นได ้โดยจะ

จดัวางป้ายเตือนว่ามีการใชง้านกลอ้งวงจรปิด ณ ทางเขา้และทางออก รวมถึงพื้นท่ีท่ีเราเห็นสมควรว่าเป็นจุดท่ี
ตอ้งมีการเฝ้าระวงั เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือท่านเขา้มายงัพื้นท่ี ดงัต่อไปน้ี 
  

รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

• ภาพน่ิง 
• ภาพเคล่ือนไหว 
• เสียง 
• ภาพทรัพยสิ์นของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้ 
• อ่ืน ๆ (หากมี) 

  
ทั้งน้ี เราจะไม่ท าการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในพื้นท่ีท่ีอาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกิน

สมควร ไดแ้ก่ หอ้งพกั หอ้งน ้า หอ้งอาบน ้า หรือสถานท่ีเพื่อใชใ้นการพกัผอ่นของผูป้ฏิบติังาน 
 
4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
 เราจะเก็บรักษาขอ้มูลในกลอ้งวงจรปิดท่ีเก่ียวกบัท่านไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ท าการเปิดเผย เวน้แต่ 
กรณีท่ีเรามีความจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเฝ้าระวงัสังเกตการณ์ตามท่ีไดร้ะบุในประกาศ
ฉบบัน้ี เราอาจเปิดเผยขอ้มูลในกลอ้งวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

1. หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคบัใช้กฎหมาย 
หรือเพื่อการด าเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการด าเนินคดีความต่าง ๆ 

2. ให้บริการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจ าเป็นในการสร้างความมัน่ใจในเร่ืองการป้องกนัหรือระงบั
อนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพยสิ์นของท่านหรือบุคคลอ่ืน  

3. อ่ืน ๆ (หากมี) 
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5. สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่ำน 

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
อยู่ในความควบคุมของท่านไดม้ากขึ้น โดยท่านสามารถใชสิ้ทธิตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เม่ือบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงัคบั ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิในการเขา้ถึง รับส าเนา และขอให้เปิดเผยท่ีมาของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวมอยู่ 
เวน้แต่กรณีท่ีเรามีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีท่ีค าขอของท่านจะมี
ผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

2. สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เพื่อให้มีความถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  

3. สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหน่ึงกรณีใด ดงัต่อไปน้ี  
3.1 เม่ืออยูใ่นช่วงเวลาท่ีเราท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของ 

ท่านใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 
3.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
3.3 เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคเ์ราไดแ้จง้ไว ้  
      ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงคใ์หเ้ราเก็บรักษาขอ้มูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใชสิ้ทธิตาม 
      กฎหมายของท่าน 
3.4  เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ีเราก าลงัพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านไดใ้ช้สิทธิ
คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

4. สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่กรณีท่ีเราเหตุใน
การปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้ งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

 
6. ระยะเวลำในกำรเกบ็รักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการเฝ้าระวงัสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามท่ีประกาศน้ี
ก าหนด เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลในกลอ้งวงจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน เป็นระยะเวลา  1 เดือน หรือเท่าท่ี
จ าเป็นตามท่ีกฎหมายใช้บงัคบัในกรณีท่ีมีการด าเนินทางศาลหรือทางวินยั ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากกลอ้ง
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วงจรปิดอาจถูกเก็บไวจ้นกว่าจะส้ินสุดการด าเนินการดงักล่าว รวมถึงระยะเวลาท่ีเป็นไปไดใ้นการยื่นอุทธรณ์ 
ทั้งน้ี เม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวเราจะท าการ ลบ ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 
  
7. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิง
เทคนิคและการบริหารจดัการ เพื่อป้องกนัมิใหข้อ้มูลสูญหาย หรือมีการเขา้ถึง ลบ ท าลาย ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข 
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบติัดา้นความมั่นคง
ปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากน้ี เราไดก้ าหนดใหมี้นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหท้ราบกนัโดยทัว่
ทั้งองคก์ร พร้อมแนวทางปฏิบติัเพื่อให้เกิดความมัน่คงปลอดภยัในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคล โดยธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นความลบั (Confidentiality) ความถูกตอ้งครบถว้น (Integrity) และสภาพพร้อมใช้
งาน (Availability) ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเราไดจ้ดัให้มีการทบทวนนโยบายดงักล่าวรวมถึงประกาศน้ีใน
ระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 
  
8. ควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

เราได้ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีเฉพาะผูท่ี้มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวขอ้งในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเท่านั้นท่ีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้โดยเรา
จะด าเนินการใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามประกาศน้ีอยา่งเคร่งครัด 
  
9. กำรเปลีย่นแปลงแก้ไขค ำประกำศเกีย่วกบัควำมเป็นส่วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงประกาศน้ี เราอาจพิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร และ
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง แปะไวท่ี้ทางเขา้บริษทั หรือแสดง QR Code ท่ีป้อม รปภ. หรือโต๊ะ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ โดยมีวนัท่ีของเวอร์ชนัล่าสุดก ากบัอยู่ตอนทา้ย อย่างไรก็ดี เราขอแนะน าให้ท่านโปรด
ตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบบัใหม่อยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนท่ีท่านจะเขา้มาในพื้นท่ีของเรา 

การเขา้มาในพื้นท่ีของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามขอ้ตกลงในประกาศน้ี ทั้งน้ี โปรดระงบัการเขา้
พื้นท่ี หากท่านไม่เห็นด้วยกับขอ้ตกลงในประกาศฉบบัน้ี หากท่านยงัคงเขา้มาในพื้นท่ีต่อไปภายหลงัจากท่ี
ประกาศน้ีมีการแก้ไขและน าขึ้นประกาศในช่องทางขา้งต้นแลว้ จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวแลว้ 
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กำรติดต่อสอบถำม  
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเก่ียวกบัประกาศฉบบัน้ีไดท่ี้ 
 
o ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

สถานท่ีติดต่อ :  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
                   405 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

ช่องทางการติดต่อ :  โทร: 02-5045237-9 
 Email  :  dpo@greenresources.co.th 

 
o เจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

สถานท่ีติดต่อ :  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
                     405 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

ช่องทางการติดต่อ :  โทร: 02-5045237-9 
    Email  :  dpo@greenresources.co.th 
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