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เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)  

(Privacy Notice – CCTV) 

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

1. เก่ียวกับเรา  

บริษัท พิบูลย์ชัยน ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จ้ากัด 

สถานที่ติดต่อ: 68/10 หมู่ 12 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 
ประเทศไทย 

เบอร์โทรศัพท์:  02- 2441-3595-8 

เว็บไซต์: www.maepranom.com 

บริษัทฯ มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ 
จึงแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล 
บริษัทฯ ใช้ระบบกล้องวงจรปิด ในการเก็บภาพเคล่ือนไหวของท่านเพื่อ: 

 ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การก่ออาชญากรรม  

 เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น  เช่น เพื่อระงับเหตุ

อันตราย เหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 

3. จุดที่ตั งกล้องวงจรปิด 

 กล้องวงจรปิดมีจ านวนท้ังหมด 192 กล้อง 

 จุดท่ีต้ังของกล้องวงจรปิด ได้แก่  

1. บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารโรงงาน จ านวน 5 กล้อง 
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2. บริเวณด้านนอกโดยรอบของอาคารโรงงาน จ านวน 60 กล้อง 

3. บริเวณด้านในภายในตัวอาคารโรงงาน จ านวน 112 กล้อง  

4. บริเวณหอพักพนักงาน จ านวน 15 กล้อง 

 

4.ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 ระบบกล้องวงจรปิด จะเก็บภาพเคล่ือนไหวของบุคคลท่ีเข้ามาในระยะท่ีกล้องสามารถจับภาพได้

ตลอด 24 ช่ัวโมง และข้อมูลภาพเคล่ือนไหวจะถูกลบท้ิงโดยอัตโนมัติทุก ๆ 60 วัน 

 ในกรณีท่ีเกิดเหตุอันตรายและข้อมูลในกล้องวงจรปิดได้น าไปใช้ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ ข้อมูลในกล้องวงจรปิด ดังกล่าวจะน าไปใช้จนกว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนจะยุติลง  

 หากข้อมูลในกล้องวงจรปิด ต้องน าไปใช้ในกระบวนการทางศาลเพื่อพิจารณาคดี ข้อมูลในกล้องวงจร

ปิดดังกล่าวจะน าไปใช้จนกว่ากระบวนการทางศาลนั้นจะส้ินสุดลง 

 

5. มาตรการด้านความปลอดภัย 
บริษัทฯ จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคไม่น้อยกว่าระดับท่ีกฎหมาย

ก าหนด และด้วยระบบท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจัดเก็บในสถานท่ี

ท่ีมีระบบป้องกันการเข้าถึงท่ีจ ากัด 

กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานใดต้องการตรวจสอบภาพหรือขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด จะต้องด าเนินการตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 

 กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจ านงเพื่อขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด 

 ส่งแบบฟอร์มมายัง Security supervisor เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามข้ันตอน 

 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าห้องควบคุมกล้องวงจรปิด รับแจ้งข้อมูลเรื่องการขอดูหรือขอ

ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดจาก Security supervisor 
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 ในกรณีอนุญาตให้ดูข้อมูลได้ ให้มี Security supervisor และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ า

ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดร่วมอยู่ในขณะท่ีผู้ร้องขอดูข้อมูลจากล้องวงจรปิด   

 ให้บันทึกข้อมูลของผู้ร่วมดูข้อมูล และผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มแจ้งความจ านงขอดูหรือขอ

ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด และส่งต่อแบบฟอร์มให้กับหรือผู้จัดการฝ่ายท่ีรับผิดชอบงานรักษาความ

ปลอดภัย เพื่อรับทราบ 

 กรณีท่ีมีการร้องขอข้อมูลจากต ารวจจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการบริษัทฯ โดยเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

 

6. การแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับบุคคลที่สาม 

 บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ เฉพาะกรณีท่ีมีการร้องขอโดยเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และการร้องขอนั้นเป็นไปเพื่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือเพื่อ

การด าเนินคดีในกระบวนการทางศาล 

 บริษัทฯ อาจให้ผู้ให้บริการกล้องวงจรปิด (CCTV Vendor) เข้าถึงข้อมูลได้เพื่อการซ่อมบ ารุงระบบ

เฉพาะในกรณีท่ีได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น และผู้ให้บริการจะต้องมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ  

 

7. สิทธิของท่าน 
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม

ขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ ดังนี้ 

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ 

ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลท่ีท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาท่ี 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ 
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2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน

และขอให้บริษัทฯ ท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วน

บุคคลท่ีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ให้แก่ท่านได้  

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ 

แก้ไขข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์  

4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ท าการลบข้อมูลของ 

ท่านด้วยเหตุบางประการได้  

5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการให้

บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้  

6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านท่ีท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบาง 

ประการได้  

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ 

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้  

 

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของบริษัทได้ 

เพื่อด าเนินการยื่นค าร้องขอด าเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ท่ี อีเมล : dpo@maepranom.com 
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Privacy Notice for CCTV 

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

1. About US 
Company name:  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd. 

Address:  68/10 Moo.12 Boromrajchonnee Rd., Salathammasop , Thawi Watthana, Bangkok 

10170 Thailand 

Website: www.maepranom.com 

As the data controller, we are obliged by the Personal Data Protection Act B.E. 2562.  to inform 
you of our privacy policy which explains the way we collect, use or disclosure your personal data 
as well as inform your rights to your personal data as the data subject. We reaffirm that we 
comply with the law to protect your personal data. 

 

2. Purpose of data processing 
We collect your personal data through the CCTV system for various reasons. 

 Prevent or suppress a danger to a person's life, body, or health, such as committing a 
crime 

 For the legitimate interests of the Company, or of another person or juristic person 
such as to stop the danger, unusual events, or emergency 

 

3. Location of CCTV  

 There are 192 CCTV  

 CCTV is located at 1 The area in front of the entrance of the factory building 
2 The area around the outside of the factory building 
3 Inside the factory building 
4 staff dormitory area 
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4. Retention policy and retention period of personal data 

 CCTV system will record a moving picture of a person within distance of the camera all 
day and will be automatically deleted every 30 days. 

 In the event of a danger and the data on the CCTV is used in the investigation process 
by government officials. Data in the CCTV system will be used until the investigation 
process is terminated. 

 If the data in the CCTV must be used in court proceedings for trial, such data will be 
used until the end of the court proceedings. 

 

5. Security of personal data 

We will manage the retention of personal data with proper organizational and technical measures 
not less than the level required by law. We keep your data on the systems that are limited access 
and just in controlled facilities. 

If any officer or agency wants to check the footage or data from the CCTV, must perform the 
following steps: 

 Fill out the form requesting data from CCTV. 

 Submit the form to the Security supervisor to present to the supervisor for approval 
according to the procedure. 

 Security officers in the CCTV control room receive information about requesting to view 
or request information from CCTV from Security supervisor. 

 If the request has been approved, there must be a Security supervisor and a security 
officer working in the CCTV control room participating while the requester looked at 
the information from the CCTV. 

 Recording the information of the requester and the result in the request form and 
report to the security officer. 
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 A request for information from the police must be approved by the company director 
in writing. 

 

6. Disclosing or sharing your personal data to third parties  

 For the purpose of the investigation or the court proceeding, we may share your data 
in the CCTV to the government officer only if there is a written request. 

 CCTV service provider will have the access to the data for the maintenance purpose 
and if only they have a written approval from us. CCTV service provider must have 
equivalent security system for personal data to us.  

 

7. Right of Data Subject 

Data subjects have the right to proceed to the extent permitted by law as follow; 

1. The data subject shall have the right to withdraw his or her consent at any time. When 
processing personal data, you give us consent throughout the duration of your personal 
data with us (The Right to withdraw). 

2. The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to 
whether or not personal data concerning him or her are being processed, request for a copy 
of his or her personal data, including request to disclose personal data acquisition that you 
did not give us consent to (The Right to Access). 

3. The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the 
rectification of inaccurate personal data concerning him or her (The Right to Rectification). 

4. The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal 
data concerning him or her without undue delay (The Right to Erasure). 

5. The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of data 
processing (The Right to Restriction of Processing). 
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6. The data subject shall have the right to transmit their personal data to another controller 
without hindrance from the controller to which the personal data have been provided (The 
Right to Data Portability). 

7. The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular 
situation, at any time to processing of personal data concerning him or her. (Right to Object) 

You can contact the DPO or company’s staff in order to proceed with the request to exercise the 
above rights. 

Data Controller’s information 

Name: Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd. 

Contact: 02- 2441-3595-8 

Data Protection Officer: DPO 

Contract: dpo@maepranom.com 
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