
    
 
 
 
 

 
 

นโยบายความเปนสวนตวัสาหรับการใชกลองโทรทัศนวงจรปด 

CCTV Notice 

 

บริษัท โซนิค อินเตอรเฟรท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ใชอุปกรณกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในการเฝาดูแล

พ้ืนท่ีภายในและรอบ ๆ อาคารสถานท่ี เพ่ือคุมครองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ

ลูกคา พนักงาน กรรมการ ผูรับจาง ลูกจาง ผูมาเยือน หรือบุคคลใด ๆ ท้ังหมดท่ีเขามาในพ้ืนท่ีท่ีมีการเฝาดูแล ท้ังภายใน

อาคารและบริเวณโดยรอบ ผานกลองโทรทัศนวงจรปด (เรียกรวมกันวา "ทาน") นโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้ใหขอมูล

เก่ียวกับการท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และโอนขอมูลซ่ึงทาใหสามารถระบุตัวบุคคลได ("ขอมูลสวนบุคคล") ของทาน 

บริษัทอาจแกไขนโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้ไดทุกเม่ือ และจะแจงใหทานทราบเม่ือมีการแกไขนโยบายความเปนสวนตัว

ฉบับนี้ หากสามารถกระทําได 

 

1. ขอมูลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทเก็บรวบรวมภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว [เสียง] และภาพสิ่งของ (เชน ยานพาหนะของทาน) เม่ือทานเขาสู

พ้ืนท่ีท่ีมีการสอดสองดูแลภายในอาคารและสถานท่ีผานกลองโทรทัศนวงจรปด ("ขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปด") ในบาง

กรณี บริษัทอาจจะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออนของทาน (เชน ขอมูลการจดจําใบหนาของ

ทาน) ท้ังนี้ ก็ตอเม่ือไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน หรือเม่ือกฎหมายอนุญาตใหกระทําได 

 

2.  วิธีการท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

2.1. บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช เปดเผย โอน และดาเนินการใด ๆ รวมถึงแตไมจากัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับ 

เปลี่ยน แกไข ทําลาย ลบ กูคืน รวม ทาสาเนา สง จัดเก็บ แยก ปรับปรุง หรือเพ่ิมขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจร

ปดและขอมูลสวนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับทาน เพ่ือ "วัตถุประสงคในการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด" 

ดังตอไปนี้ 

(ก) เพ่ือปกปองสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพยสินของทาน 

(ข) เพ่ือปกปองอาคาร สถานท่ี และทรัพยสินจากความเสียหาย ความขัดของ การทําลาย และจาก 

อาชญากรรมอ่ืน ๆ 

(ค) เพ่ือสนบัสนุนหนวยงานบังคับใชกฎหมายในการขัดขวาง ปองกัน และตรวจจบัอาชญากรรม รวมถึงการ

ฟองรองเม่ือเกิดอาชญากรรม 

 



    
 
 
 
 

 
 

(ง) เพ่ือสนับสนุนการระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนในระหวางกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการรองทุกข 

ใหมีประสิทธิภาพ 

(จ) เพ่ือสนับสนุนในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาท่ีเก่ียวของกับการแจงเบาะแส 

(ฉ) เพ่ือสนับสนุนในการกอตั้งสิทธิหรือยกข้ึนตอสูในการดาเนินคดีทางแพง ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ  

คดีแรงงาน และ 

(ช) เพ่ือยืนยันตัวบุคคลและเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบังคับ 

  2.2. บริษัทจะติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดในท่ีท่ีเห็นไดงาย พ้ืนท่ีท่ีบริษัทจะไมติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดไดแก  

[หองพนักงาน หองเปลี่ยนเสื้อผา หองนา หองอาบนา หรือพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีกาหนดใหเปนพ้ืนท่ีพักผอนสาหรับพนักงาน] 

  2.3. กลองโทรทัศนวงจรปดทางานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และอาจจะมีการบันทึกเสียง 

 

3. ฐานทางกฎหมาย 

บริษัทจะไมเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ประมวลผล โอน และดําเนินการใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การบันทึก 

ถือครอง ปรับเปลี่ยน แกไข ทําลาย ลบ กูคืน รวม ทําสําเนา สง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรือเพ่ิม กับขอมูลจากกลองโทรทัศน

วงจรปดและขอมูลสวนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับทานโดยไมไดรับความยินยอม ยกเวนในกรณีตอไปนี้ 

(ก) เพ่ือรักษาประโยชนอันจําเปนตอชีวิต เปนการจําเปนตอการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล 

(ข) เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทในการ

ปกปองคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของทาน รวมถึงทรัพยสินของทาน อาคาร สถานท่ี และทรัพยสิน

ของบริษัทและกระทําการอ่ืนใดเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด บริษัทจะ

พยายามสรางความสมดุลระหวางประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอกท่ี

เก่ียวของ แลวแตกรณี รวมถึงสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของทานในการคุมครองขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจร

ปดท่ีเก่ียวของกับทาน นอกจากนี้ บริษัทจะใชความพยายามในการหาข้ันตอนวิธีการเพ่ือใหไดมาซ่ึงสมดุล

ดังกลาวตามความเหมาะสม 

(ค) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย บริษัทมีหนาท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบังคับ ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัด

เฉพาะ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยและสภาพแวดลอมการทํางาน บริษัทเห็นวาการใช

กลองโทรทัศนวงจรปดเปนมาตรการท่ีจําเปนท่ีจะทําใหบริษัทสามารถปฏิบัติตามหนาท่ีดังกลาวได 

 

 



    
 
 
 
 

 
 

4. บุคคลท่ีบริษัทเปดเผย และ/หรือ โอนขอมูลสวนบุคคลของทาน 

4.1.  บริษัทจะเก็บขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีเก่ียวของกับทานไวเปนความลับ และจะไมเปดเผยหรือ   โอน

ขอมูลดังกลาวใหแกผูใด ยกเวนบริษัทในกลุมและบริษัทยอยของบริษัท โซนิค อินเตอรเฟรท จํากัด (มหาชน) 

บุคคลภายนอกท่ีบริษัท คัดเลือกอยางระมัดระวังท้ังในปจจุบันและอนาคต ผูท่ีไดรับสิทธิ หุนสวนของกิจการรวมคา 

และ/หรือ ผูใหบริการ [ซ่ึงอาจอยูในตางประเทศ] เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร

ปดท่ีระบุในนโยบายนี้ 

4.2. บุคคลภายนอกท่ีบริษัทอาจเปดเผยขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปดและขอมูลสวนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับทาน 

รวมถึง 

 (ก) บริษัทในกลุม โซนิค อินเตอรเฟรท จํากัด (มหาชน) บริษัทอาจเปดเผยหรือโอนขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจร

ปดและขอมูลสวนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกับทานใหแกบริษัทในกลุม โซนิค อินเตอรเฟรท จํากัด (มหาชน) เพ่ือประโยชน

โดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทและของบริษัทในกลุม โซนิค อินเตอรเฟรท จํากัด (มหาชน) ในการทําตาม

วัตถุประสงคในการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 

 (ข) หนวยงานรัฐ และ/หรือ หนวยงานบังคับใชกฎหมาย บริษัทอาจเปดเผยขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปด

และขอมูลสวนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวกับทานเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือสนับสนุนหรือชวยเหลือหนวยงานบังคับ

ใชกฎหมายในการสอบสวนหรือดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพงหรืออาญา 

 (ค) ผูใหบริการจากภายนอก บริษัทอาจเปดเผยหรือโอนขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปดและขอมูลสวนบุคคลอ่ืน

ท่ีเก่ียวกับทานใหกับผูใหบริการจากภายนอก เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนท่ีจําเปนในการปกปองสุขภาพ ความ

ปลอดภัย และทรัพยสินของทาน 

 

5. มาตรการรักษาความปลอดภัย 

  5.1.  บริษัทใชมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการปองกัน

ดานการบริหารจัดการ มาตรการปองกันดานเทคนิค และมาตรการปองกันทางกายภาพในการเขาถึงหรือควบคุมการเขาถึง

ขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปดและขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน เพ่ือธารงไวซ่ึงความลับ ความถูกตองครบถวน และ

สภาพความพรอมใชงานของขอมูลสวนบุคคล จากความเสียหาย การสูญหาย การเขาถึง การใช การเปลี่ยนแปลง แกไข 

หรือการเปดเผยโดยอุบัติเหตุ โดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอํานาจ ท้ังนี้ เปนไปตามท่ีกฎหมายท่ีใชบังคับกําหนด 

บริษัทไดดําเนินการจัดใหมีมาตรการควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและการใชงานอุปกรณสําหรับจัดเก็บและ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยบริษัท ได

วางมาตรการจํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล และการใชงานอุปกรณสําหรับจัดเก็บและประมวลผลขอมูลสวนบุคคล โดย



    
 
 
 
 

 
 

กําหนด สิทธิเขาถึงขอมูลของผูใชงาน สิทธิในการอนุญาตให ผูท่ีไดรับมอบหมายใหเขาถึงขอมูลได และหนาท่ีความ

รับผิดชอบของผูใชงาน เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบ

ทําสาเนาขอมูลสวนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณจัดเก็บหรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้เรายังวางมาตรการ

สําหรับการตรวจสอบยอนหลังเก่ียวกับการเขาถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถายโอนขอมูลสวนบุคคล ใหสอดคลองเหมาะสม

กับวิธีการและสื่อท่ีใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  5.2. บริษัทจะทําการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเปนครั้งคราวตามท่ีจําเปนหรือ

เม่ือมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหแนใจวามาตรการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และ

เปนไปตามขอกําหนดข้ันตํ่าทางกฎหมาย ตามท่ีหนวยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวของกําหนด 

 

6.  ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

 บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานจากกลองโทรทัศนวงจรปดในระบบของบริษัทเปนระยะเวลาท่ีจําเปน

ตอการดําเนินการตามหนาท่ีเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีระบุในนโยบายนี้ เม่ือบริษัท

ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานจากกลองโทรทัศนวงจรปดอีกตอไป บริษัทจะทําการลบขอมูล

ออกจากระบบและบันทึกของบริษัท อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการดําเนินการทางศาลหรือทางวินัย ขอมูลสวนบุคคลของ

ทานจากกลองโทรทัศนวงจรปดอาจถูกเก็บไวจนกวาจะสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว รวมถึงระยะเวลาท่ีเปนไปไดในการยื่น

อุทธรณ หลังจากนั้นขอมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายท่ีใชบังคับกําหนด 

 

7. สิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล 

  7.1. หากทานเชื่อวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกบันทึกโดยกลองโทรทัศนวงจรปดของบริษัท ทานอาจจะมีสิทธิตอไปนี้

ตามกฎหมายและขอยกเวนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(ก)  สิทธิในการเขาถึงขอมูล ทานมีสิทธิเขาถึงและขอรับสําเนาของขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีเก่ียวกับทาน 

หรือขอใหบริษัทเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานจากกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีบริษัทไดมาโดยไมไดรับความ

ยินยอม โดยจะตองสงคําขอเปนลายลกัษณอักษรไปยังชองทางตามท่ีระบุไวในสวน “การติดตอบริษัท” บริษัทจะ

ดําเนินการกับคําขอของทานภายใน 30 วันนับจากวันท่ีบริษัทไดรับคําขอของทาน บริษัท อาจปฏิเสธคําขอของ

ทานตามสิทธิตามกฎหมายของบริษัทหรือตามคําสั่งศาล และหากการเขาถึงและคําขอสาเนาขอมูลจาก

กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีเก่ียวกับทานอาจกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน หากบริษัท ตัดสินวาตองปฏิเสธคํา

ขอของทาน บริษัทจะแจงใหทานทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผล และสงหนังสือดังกลาวใหทานภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 



    
 
 
 
 

 
 

(ข) สิทธิในการแกไขขอมูลใหถูกตอง ทานอาจมีสิทธิขอใหบริษัทแกไขขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทไดเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยเก่ียวกับทาน ท่ีไมสมบูรณ ไมถูกตอง กอใหเกิดความเขาใจผิด หรือไมเปนปจจุบัน 

(ค) สิทธิในการคัดคาน ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจากกลองโทรทัศนวงจร

ปดหากเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคเรื่องประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท และ/หรือ ของบุคคลอ่ืน บริษัทจะ

ดําเนินการพิจารณาคําขอของทานโดยเร็วท่ีสุดทันทีท่ีไดรับคําขอ บริษัทอาจปฏิเสธคําขอของทานหากบริษัท

สามารถพิสูจนไดวามีเหตุอันชอบดวยกฎหมายท่ีสําคัญมากกวาในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลของทานจากกลองโทรทัศนวงจรปด หรือการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยดังกลาวเปนไปเพ่ือ การกอตั้งสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตาม

กฎหมาย หรือปฏิบัติตามกฎหมาย หากบริษัทตัดสินใจวาจะปฏิเสธคําขอของทาน บริษัท จะแจงใหทานทราบเปน

ลายลักษณอักษรพรอมเหตุผล และจะสงหนังสือดังกลาวใหแกทานภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาหนด 

(ง) สิทธิในการถอนความยินยอม ทานมีสิทธิถอนความยินยอมท่ีทานไดใหไวกับบริษัทเพ่ือวัตถุประสงคในการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยผลขอมูลสวนบุคคลของทานจากกลองโทรทัศนวงจรปดไดทุกเม่ือ 

(จ) สิทธิในการลบขอมูล ทานมีสิทธิขอใหบริษัทลบขอมูลสวนบุคคลของทานจากกลองโทรทัศนวงจรปดหรือทําให

ขอมูลสวนบุคคลของทานจากกลองโทรทัศนวงจรปดเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลไดตามขอบเขตท่ี

กฎหมายอนุญาตใหทําได เวนแตกรณีท่ีบริษัทอาจตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานจากกลองโทรทัศน

วงจรปดตามท่ีกฎหมายกาหนด เชน การกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรอง

ตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(ฉ) สิทธิในการโอนยายขอมูล ทานอาจมีสิทธิท่ีจะไดรับขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีบริษัทครอบครองอยู ใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปได และสงขอมูลดังกลาวใหกับผูควบคุมขอมูลอ่ืน โดยท่ี

ขอมูลนั้นจะตองเปน (ก) ขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหไวแกบริษัท และ (ข) ขอมูลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยบนฐานความยินยอมของทาน 

(ช) สิทธิในการระงับการใชขอมูลช่ัวคราว ทานมีสิทธิขอใหบริษัทระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานจาก

กลองโทรทัศนวงจรปดเปนการชั่วคราวในสวนท่ีบริษัทไมมีสิทธิเก็บรักษาไวแลว หรือเม่ือทานจําเปนตองใชขอมูล

นั้นในการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึน

ตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(ซ) สิทธิในการรองเรียน ทานมีสิทธิยื่นขอรองเรียนเก่ียวกับบริษัทใหแกหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของหากบริษัท ละเมิด

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีบังคับใชในประเทศไทย รวมถึงนโยบายและ

ขอบังคับอ่ืน ๆ 



    
 
 
 
 

 
 

8. การติดตอบริษัท 

หากทานมีขอกังวลหรือขอสงสัยเก่ียวกับนโยบายนี้ หรือหากทานตองการใชสิทธิเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลจาก

กลองโทรทัศนวงจรปดของทาน โปรดติดตอ  
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