
 
 

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิด 

(CCTV) 

 

               บริษัท บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ต่อไปนี้เรียกว่า ("บริษัท") ใช้อุปกรณ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้าดูแลพ้ืนที่ภายในและรอบ ๆ  อาคารสถานที่ เพ่ือคุ้มครองชีวิต สุขภาพ 

และทรัพย์สิน บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ผู้มาเยือน 

หรือบุคคลใด ๆ ทั้งหมดที่เข้ามาในพ้ืนที่ที่มีการเฝ้าดูแล ทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ ผ่าน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เรียกรวมกันว่า "ท่าน") นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่บริษัท

เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ของท่าน บริษัท

อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขนโยบายความเป็น

ส่วนตัวฉบับนี้ หากสามารถกระทำได้ 

 

1. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

               บริษัทเก็บรวบรวมภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และภาพสิ่งของ ภาพทรพัยส์ิน เช่น พาหนะ 

กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นตน้ เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานที่ผ่าน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ("ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด") ในบางกรณ ีบริษัทอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน (เช่น ข้อมูลการจดจำใบหน้าของท่าน) ทั้งนี ้ก็ต่อเมื่อได้รับ

ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ 

 

2. วิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1 บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การ

บันทึก ถือครอง ปรับ เปลี่ยน แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก ปรับปรุง หรือเพ่ิมข้อมูล

จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับท่าน เพ่ือ "วัตถุประสงค์ในการติดตั้ง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด" ดังต่อไปนี้ 



 
 

 

(1) เพ่ือปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน 

(2) เพ่ือปกป้องอาคาร สถานที ่และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลาย 

และจากอาชญากรรมอ่ืน ๆ 

(3) เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับ

อาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม 

(4) เพ่ือสนับสนุนการระงับข้อพิพาทที่เกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการทางวินัยหรือ

กระบวนการร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ 

(5) เพ่ือสนับสนุนในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาท่ีเกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส 

(6) เพ่ือสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกข้ึนต่อสู้ในการดำเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จำกัดเฉพาะคดีแรงงาน 

(7) เพ่ือยืนยันตัวบุคคลและเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

2.2 บริษัทจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่ที่เห็นได้ง่าย พ้ืนที่ที่บริษัทจะไม่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดได้แก่ [ห้องพนักงาน ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือพ้ืนที่อ่ืนที่กำหนดให้เป็นพื้นที่

พักผ่อนสำหรับพนักงาน] 

2.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และอาจจะมีการบันทึกเสียง 

2.4 บริษัทจะติดตั้งป้ายที่จุดทางเข้าและทางออก และในพ้ืนที่ที่มีการสอดส่องดูแลโดยกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด เพ่ือให้ท่านทราบว่าในบริเวณนั้นมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

 

3. ฐานทางกฎหมาย 

❒  ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest): บริษัทนำข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้ใช้บริการ และบุคคล
อ่ืนที่เข้ามาภายในอาคารและสถานที่ รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องสามารถเข้าออก
เขตหวงห้าม รวมถึงใช้ในการสอบสวนเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารและสถานที่ 



 
 

 ❒  ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation): บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ หรือใช้
เพ่ือเป็นพยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดข้ึนภายในหรือบริเวณอาคารและสถานที่ 

           บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล โอน และดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด

เฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับเปลี่ยน แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรือ

เพ่ิม กับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับท่านโดยไม่ได้รับความ

ยินยอม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือรักษาประโยชน์อันจำเป็นต่อชีวิต เป็นการจำเป็นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 

ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

(2) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

ในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาคาร สถานที ่ และ

ทรัพย์สินของบริษัทและการกระทำการอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด หรือเพ่ืออำนวยความสะดวกในการที่ท่านเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของบริษัท เพ่ือการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลพฤติกรรม หรือข้อมูลอ่ืนๆ ของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์

สินค้าหรือบริการของบริษัทโดยบริษัทจะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ของบริษัทและของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของท่านในการ

คุ้มครองข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน นอกจากนี ้ บริษัทจะใช้ความพยายามในการหา

ขั้นตอนวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสมดุลดังกล่าวตามความเหมาะสม 

(3) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จำกัดเฉพาะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน บริษัทเห็นว่าการใช้

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นมาตรการที่จำเป็นที่จะทำให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวได้ 

 

4. บุคคลที่บริษัทเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

4.1 บริษัทจะเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เก่ียวข้องกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่

เปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใด บุคคลภายนอกที่บริษัท คัดเลือกอย่างระมัดระวังทั้งในปัจจุบันและ



 
 

อนาคต ผู้ที่ได้รับสิทธิ หุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการ [ซึ่งอาจอยู่ในต่างประเทศ] เพ่ือให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบายนี้ 

4.2 บุคคลภายนอกท่ีบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวกับท่าน รวมถึง 

(1) บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนที่

เกี่ยวกับท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มหุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายของบริษัทและของบริษัทในกลุ่ม หุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า ในการทำตาม

วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(2) หน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลจาก

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวกับท่านเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

เพ่ือสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนหรือดำเนินกระบวน

พิจารณาในคดีแพ่งหรืออาญา 

(3) ผู้ให้บริการจากภายนอก บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวกับท่านให้กับผู้ให้บริการจากภายนอก เพ่ือดำเนินการตามข้ันตอน

ที่จำเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน 

 

5. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 

5.1 บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยัง [ผู้ให้บริการ

จากภายนอก] ที่อยู่นอกประเทศไทย เพ่ือดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย 

และทรัพย์สินของท่าน การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

เท่านัน้ เว้นแต่จะมีฐานทางกฎหมายที่สำคัญอ่ืน ๆ (เช่น เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทและบุคคลอ่ืนเพื่อ

ประโยชน์ของท่าน) ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 

5.2 ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐาน

การคุ้มครองข้อมูลไม่เพียงพอตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด บริษัทจะ

ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอ่ืนในต่างประเทศ เพ่ือให้



 
 

ข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น 

 

6. มาตรการรักษาความปลอดภัย 

6.1 บริษัทใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึง

มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพใน

การเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เพ่ือ

ธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล จากความเสียหาย 

การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ โดยมิชอบ หรือโดย

ปราศจากอำนาจ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด บริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีมาตรการควบคุม

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัย

และเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท ได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึง

ข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนด สิทธิ

เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้ และหน้าที่ความ

รับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือ

การลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

นอกจากนี้เรายังวางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอน

ข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคล 

6.2 บริษัทจะทำการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเป็นครั้งคราว

ตามท่ีจำเป็นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำทางกฎหมาย ตามที่หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

กำหนด 

 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 



 
 

               บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในระบบของบริษัทเป็น

ระยะเวลาที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามหน้าที่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่

ระบุในนโยบายนี้ เมื่อบริษัทไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดอีกต่อไป บริษัทจะทำการลบข้อมูลออกจากระบบและบันทึกของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการ

ดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะ

สิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรือ

เก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด 

 

ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 
- ข้อมูลบันทึกภาพนิ่ง 
- ภาพเคลื่อนไหว 
- ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า 

หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น 

- 90 วัน นับจากวัน ที่บันทึกไว้  
- อาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการ
ดังกล่าว (ในการดำเนินการทางศาลหรือทาง
วินัย) 

 

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัท ท่าน

อาจจะมีสิทธิต่อไปนี้ตามกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาของข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดที่เกี่ยวกับท่าน หรือขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดที่บริษัทได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยจะต้องส่งคำขอเป็นหนังสือไปยัง [โปรด

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด] บริษัทจะดำเนินการกับคำขอ

ของท่านภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับคำขอของท่าน บริษัท อาจปฏิเสธคำขอของ

ท่านตามสิทธิตามกฎหมายของบริษัทหรือตามคำสั่งศาล และหากการเข้าถึงและคำขอสำเนา

ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เก่ียวกับท่านอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน 

หากบริษัท ตัดสินว่าต้องปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์

อักษรพร้อมเหตุผล และส่งหนังสือดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 



 
 

(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่

บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน 

(3) สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหากเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์เรื่องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ของบริษัท และ/หรือ ของบุคคลอ่ืน บริษัทจะดำเนินการพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด

ทันทีท่ีได้รับคำขอ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านหากบริษัทสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอัน

ชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญมากกว่าในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปเพ่ือ การ

ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ

การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามกฎหมาย หากบริษัทตัดสินใจว่าจะ

ปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล และจะ

ส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

(4) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ทุกเมื่อ 

(5) สิทธิในการลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็น

ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ เว้นแต่กรณีที่

บริษัทอาจต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามที่

กฎหมายกำหนด เช่น การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

(6) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่

บริษัทครอบครองอยู่ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ และส่ง

ข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ควบคุมข้อมูลอ่ืน โดยที่ข้อมูลนั้นจะต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน



 
 

ได้ใหไ้ว้แก่บริษัท และ (ข) ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยบนฐานความยินยอม

ของท่าน 

(7) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราว ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นการชั่วคราวในส่วนที่บริษัทไม่มีสิทธิเก็บรักษา

ไว้แล้ว หรือเมื่อท่านจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ

ปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(8) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทให้แก่หน่วยงานรัฐที่

เกี่ยวข้องหากบริษัท ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

บังคับใช้ในประเทศไทย รวมถึงนโยบายและข้อบังคับอ่ืน ๆ 

 

8. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค
และการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อม
ใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ใน
ระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

 

9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และ

จะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง www.trvrubber.co.th หรือสแกนบาร์โค๊ด QR Code บริเวณ

ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ภายในบริษัท โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำ



 
 

ให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพ้ืนที่

ของเรา 

การเข้ามาในพ้ืนที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพ้ืนที่ หาก

ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพ้ืนที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการ

แก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

 

10. การติดต่อบริษัท 

               หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูล

ส่วนบุคคลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่าน โปรดติดต่อที่ 

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
  บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 40, 88/8-9 ซอย เอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน  กทม. 10150 
Email Address: dpo@trvrubber.co.th 
โทรศัพท ์: 02-451-1562  แฟกซ์ : 02-451-1563 
 

 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
  บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
  เลขที่ 40, 88/8-9 ซอย เอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน  กทม. 10150 
  Email Address: dpo@trvrubber.co.th 

โทรศัพท ์: 02-451-1562  แฟกซ์ : 02-451-1563 
 

นโยบายฉบับนีไ้ดร้ับการอนุมตัิ เมือ่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

ในกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษทัฯ ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย เจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 



 
 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
เบอร์โทรศัพท์ : 02-141-6993, 02-142-1033 
อีเมล : pdpc@mdes.go.th  
 
11. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทฯ 

12. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล 
นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และใหศ้าลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการ
พิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกดิขึ้น 
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