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คําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด 

(CCTV Privacy Notice) 

ฉบับปรับปรุงลาสุด:  19 พฤษภาคม 2565 
 
บริษัท แมน้ําสแตนเลสไวร จํากัด (มหาชน) ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “เรา” กําลังดําเนินการใชกลอง
วงจรปด (CCTV) สําหรับการเฝาระวังสังเกตการณในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณ โรงงาน คลังสินคา อาคาร
สํานักงาน โรงอาหาร ลานจอดรถ และบริเวณอื่น ๆ (“พื้นที่”) ของเรา เพื่อการปกปองชีวิต สุขภาพ และ
ทรัพยสิน ทั้งนี้ เราทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ลูกคา ลูกจาง ผูรับเหมา ผู
มาติดตอ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ที่เขามายังพื้นที่ โดยผานการใชงานอุปกรณ
กลองวงจรปดดังกลาว 

ประกาศความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการเก็บ
รวบรวม ใชหรือเปดเผย ซึ่งขอมูลที่สามารถทําใหสามารถระบุตัวทานได (“ขอมูลสวนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิตาง 
ๆ ของทาน ดังนี้ 

  
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

เราดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐานกฎหมายดังตอไปนี ้

(ก) ความจําเปนในการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอื่น 

(ข) ความจําเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น โดยประโยชนดังกลาวมี
ความสําคัญไมนอยไปกวาสิทธิข้ันพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน 

(ค) ความจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน และทรัพยสินของเรา 

  
2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

เราดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

(ก) เพื่อการปกปองสุขภาพและความปลอดภัยสวนตัวของทาน ซึ่งรวมไปถึงทรัพยสินของทาน 

(ข) เพื่อการปกปองอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยสินของเราจากความเสียหาย การ
ขัดขวาง การทําลายซึ่งทรัพยสินหรืออาชญากรรมอื่น 

(ค) เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายเพื่อการยับยั้ง ปองกัน สืบคน และ 
ดําเนินคดีทางกฎหมาย 

(ง) เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการระงับขอพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหวางที่มีกระบวนการ
ทางวินัยหรือกระบวนการรองทุกข 

(จ) เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการสงเรื่อง
รองเรียน  
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(ฉ) เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือปองกันการฟองรองทางแพง ซึ่งรวมไปถึงแต
ไมจํากัดเพียงการดําเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงาน 

   
3. ขอมูลสวนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช 

ตามวัตถุประสงคตามที่ไดแจงในขอ 2. เราทําการติดตั้งกลองวงจรปดในตําแหนงที่มองเห็นได โดยจะจัด
วางปายเตือนวามีการใชงานกลองวงจรปด ณ ทางเขาและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่เราเห็นสมควรวาเปน
จุดที่ตองมีการเฝาระวัง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อทานเขามายังพื้นที่ ดังตอไปนี้ 

  

รายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

 ภาพนิ่ง 
 ภาพเคลื่อนไหว 
 เสียง 
 ภาพทรัพยสินของทาน เชน พาหนะ กระเปา หมวก เครื่องแตงกาย เปนตน 

  
ทั้งนี้ เราจะไมทําการติดต้ังกลองวงจรปดในพื้นที่ที่อาจลวงละเมิดสทิธิข้ันพื้นฐานของทานจนเกินสมควร 
ไดแก หองพัก หองน้ํา หองอาบน้ํา หรือสถานที่เพื่อใชในการพักผอนของผูปฏิบัติงาน 

 
4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

เราจะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดที่เกี่ยวกับทานไวเปนความลับ และจะไมทําการเปดเผย เวนแต 
กรณีที่เรามีความจําเปนเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเฝาระวังสังเกตการณตามที่ไดระบุใน
ประกาศฉบับนี้ เราอาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจรปดแกประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังตอไปนี้ 

(ก) หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช
กฎหมาย หรือเพื่อการดําเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความตาง ๆ 

(ข) ผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลภายนอก เพื่อความจําเปนในการสรางความมั่นใจในเรื่องการปองกัน
หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพยสินของทานหรือบุคคลอื่น  

  
5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของทานอยู
ในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

(ก) สิทธิในการเขาถึง รับสําเนา และขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานที่เราเก็บ
รวบรวมอยู เวนแตกรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่
คําขอของทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

(ข) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง 
เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  
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(ค) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้  

1) เมื่ออยูในชวงเวลาที่เราทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคล
ของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

2) ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

3) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราได
แจงไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคให เราเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อ
ประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน 

4) เมื่ออยูในชวงเวลาที่เรากําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อัน
เนื่องมาจากการที่ทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทาน 

(ง) สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีทีเ่รา
เหตุในการปฏิเสธคําขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน เราสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อ
การกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือ
เพื่อประโยชนสาธารณะตามภารกิจของบริษัทฯ) 

  
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

6.1 เราอาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวไมเกินกวาระยะเวลาเทาที่จําเปนเพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ หรือเทาที่จําเปนตามกฎหมายที่ใชบังคับ อนึ่ง บริษัท
อาจจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนระยะเวลาเทาที่จําเปนเพื่อการจัดการ
ขอพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น 

6.2 ถาบริษัทหมดความจําเปนในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทาน บริษัทอาจทําลาย ลบ นํา
ออกจากระบบ หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปน
เจาของขอมูลได 

  
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิง
เทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ลบ ทําลาย ใช 
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่ว
ทั้งองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล โดยธํารงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) 
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และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมีการทบทวนนโยบาย
ดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม  

8. ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
เราไดกําหนดใหเจาหนาที่เฉพาะผูที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได 
โดยเราจะดําเนินการใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

  
9. การเปลี่ยนแปลงแกไขคําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี ้เราอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และ
จะทําการแจงใหทานทราบผานชองทาง QR Code ที่ปอม รปภ. หรือ QR Code โตะประชาสัมพันธ  
โดยมีวันที่ของเวอรชันลาสุดกํากับอยู อยางไรก็ดี เราขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบ
ประกาศฉบับใหมอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะเขามาในพื้นที่ของเรา 

 
การเขามาในพื้นที่ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเขาพื้นที่ หาก
ทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงเขามาในพื้นที่ตอไปภายหลังจากทีป่ระกาศนี้มกีาร
แกไขและนําขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

  
10. การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ไดที ่
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

 ชื่อ: บริษัท แมน้ําสแตนเลสไวร จํากัด (มหาชน) 
 สถานที่ติดตอ: 299 หมู 6 ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560 
 ชองทางการติดตอ:  

เบอรโทรศัพท : 02 764 3999, แฟกซ : 02 725 3933,  
เว็บไซต : www.menamstainless.com 
  


