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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

สําหรับกล้องโทรทศัน์วงจรปิด CCTV 

 

  บริษัท โกลบอล เคมี่ เอเอสซีซี จํากัด  (เรียกว่า “บริษทั”) มีจุดประสงคเ์พื่อแจง้ให้ท่านทราบเก่ียวกบั

การท่ีบริษทัใช้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อเฝ้าดูแลภายในสํานักงาน รอบสถานท่ี อาคาร ส่ิงอาํนวย

ความสะดวกอ่ืนๆ พื้นท่ีจดักิจกรรม ศูนยบ์ริการ และสถานท่ีอ่ืนๆในบริเวณพื้นท่ีบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษทั เพื่อคุม้ครองชีวิต สุขภาพร่างกาย และทรัพยสิ์นของท่าน บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลของพนักงาน 

บุคคลภายนอก อาทิ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผูม้าติดต่อ ผูรั้บเหมา คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูส้มคัรงาน ผูส้มคัรเขา้-

ฝึกงาน ผูฝึ้กงาน ลูกคา้ หรือบุคคลใดๆ (เรียกว่า “ท่าน”) ท่ีเขา้ถึงพื้นท่ีท่ีมีการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด

ภายในอาคารสาํนกังาน บริเวณพื้นท่ีบริษทั และสถานท่ีภายนอกของบริษทั  

    

1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเกบ็รวบรวม  

   บ ริษัท  เก็ บ รวบ รวม ภาพ น่ิ งแล ะภ าพ เค ล่ื อน ไห วข องท่ าน  ซ่ึ งอาจรวม ถึงท รัพ ย์สิ น  เช่ น 

ยานพาหนะของท่าน หรือแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวัตนไดต้ามท่ีเห็นไดจ้ากวีดีโอจากวีดีโอกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิดเม่ือมีการเขา้ถึงพื้นท่ีท่ีมีการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดภายในอาคารสํานกังาน บริเวณพื้นท่ีบริษทั 

และสถานท่ีภายนอกของบริษทั 

 

2. เหตุใดเราจึงเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

  2.1 เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย โอน และดาํเนินการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการบนัทึก 

ถือครอง ปรับเปล่ียน ดดัแปลง แกไ้ข ทาํลาย ลบ กูค้ืน รวมทาํสําเนา ส่ง เก็บรักษา แยก เปล่ียน หรือเพิ่ม กบั

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านล่างน้ี (“วตัถุประสงค์ในการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด”) 

โดยไม่ไดรั้บการยนิยอมจากท่าน ยกเวน้ กรณีดงัต่อไปน้ี  

   - เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต เป็นเร่ืองจาํเป็นต่อการขดัขวาง ป้องกนั และระงบัอนัตรายต่อชีวิต 

ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงทรัพยสิ์นของทา่น  

   - ประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงเป็นประโยชน์ของท่าน อาทิเช่น (1)การคุม้ครองสุขภาพ

และความปลอดภยัของท่าน รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน อาคาร สถานท่ี ทรัพยสิ์นของบริษทัจากความเสียหาย 

ความขัดข้อง การทําลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอ่ืนๆ (2)เพื่อช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้ นใน

กระบวนการทางวินัยกระบวนการยุติเร่ืองร้องทุกอย่างมีประสิทธิภาพ (3)เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวน

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแจง้เบาะแส  
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(4)เพื่อช่วยเหลือในการเร่ิมหรือต่อสู้คดี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะคดีแรงงาน (5)เพื่อการกระทาํการอ่ืนใดให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

   บริษทัยงัคงพยายามสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์อนัชอบโดยกฎหมายและประโยชน์ของ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่าน นอกจากน้ีเรายงัจะใชค้วามพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความสมดุลดงักล่าว  

   - การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ในการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ หน่วยงาน

ราชการ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะกฎหมายว่าด้วยความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในท่ีทาํงาน บริษทัถือวา่การใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นมาตรการท่ีจาํเป็นท่ีจะทาํ

ให้บริษทัสามารถปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าวได้ เช่น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายในการขดัขวาง 

ป้องกนั และตรวจจบัอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเม่ือเกิดอาชญากรรม  

  2.2 บริษทัจะติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในพื้นท่ีซ่ึงเห็นไดง้า่ย  

   2.3 กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดทาํงานตลอด 24 ชัว่โมง 365 วนัต่อปี   

   

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอ่ืน  

  3.1 บริษทัเปิดเผยและแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบั 

   - บริษทัในกลุ่มไดแ้ก่ Australasian Solvents & Chemicals Company Pty Ltd (ASCC)  

    - บุคคลและนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัในกลุ่มของเรา เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์การเก็บ

รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี เช่น ผูใ้ห้บริการท่ี

เก่ียวข้อง (เช่น ผูใ้ห้บริการกล้อง CCTV ผูจ้ดังานและจัดกิจกรรมต่างๆ) ผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยี (เช่น 

ระบบคลาวด์ บริการส่ง SMS บริการ Data analytics) ผูใ้ห้บริการดา้นจดัทาํโปรแกรมและระบบไอทีต่างๆ ผู ้

ตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอ่ืนท่ีจาํเป็นเพื่อให้บริษทัสามารถดาํเนินการต่างๆตามวตัถุประสงค์

การเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี   

  3.2 บริษัทจะกําหนดให้ผู ้ท่ีได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ใหใ้ชห้รือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ 
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4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

  4.1 บริษทัอาจส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัหรือบุคคลอ่ืนในต่างประเทศในกรณี

ท่ีจาํเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทาํตามสัญญาระหวา่งบริษทักบับุคคล

อ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสัญญา 

หรือเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืนเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย

หรือเป็นการจาํเป็นเพื่อดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีสาํคญั 

  4.2 บริษทัอาจเก็บขอ้มูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ท่ีให้บริการโดยบุคคลอ่ืนและ

อาจใชโ้ปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน่ของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการใหบ้ริการซอฟทแ์วร์สาํเร็จรูปและรูปแบบ

ของการให้บริการแพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษทัจะไม่อนุญาต

ใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และจะกาํหนดให้บุคคลอ่ืนเหล่านั้นตอ้งมีมาตรการ

คุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม  

  4.3 ในกรณีท่ีมีการส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ บริษทัจะปฏิบัติตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพื่อทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บ

การคุ ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัท 

จะกาํหนดให้ผูท่ี้ได้รับขอ้มูลมีมาตรการปกป้องขอ้มูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น และดาํเนินการเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

ปราศจากอาํนาจโดยมิชอบ  

 

5. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล  

   5.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นส่ิงสําคัญสําหรับบริษัทและบริษัทได้นํา

มาตรฐานความปลอดภยัทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการ 

สูญหาย การเขา้ถึงการใชห้รือเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การใชง้านในทางท่ีผิด การดดัแปลงเปล่ียนแปลง 

และการทาํลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั เช่น การเขา้รหัสและการจาํกัดการ

เขา้ถึงเพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้นท่ีเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่าน้ีตอ้ง

ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัความสาํคญัของการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล  

  5.2 บริษทัจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เขา้ถึง ใช้งาน 

เปล่ียนแปลง แกไ้ข เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

และจดัให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเม่ือมีความจาํเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม  
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6. ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

  บริษทัจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาไม่เกิน 40 วนัเท่าท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการ 

ตามหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีระบุในนโยบายน้ี ในกรณีมีการ

ดาํเนินการทางศาลหรือทางวินัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไวจ้นกว่าจะส้ินสุดการดาํเนินการ

ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาท่ีเป็นไปไดใ้นการยืน่อุทธรณ์ดว้ย หลงัจากนั้นขอ้มูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามท่ี

กฎหมายบงัคบัใชอ้นุญาต 

 

7. สิทธิเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

   7.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สรุปดงัน้ี  

   - การไดรั้บแจง้ใหท้ราบรายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

   - ถอนความยนิยอมท่ีท่านไดใ้หไ้วก้บับริษทัเพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

   - ขอเขา้ถึงและขอรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอให้เปิดเผยท่ีมาของขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมโดยตรงกบับริษทั  

   - ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลกาํหนดไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนหรือตวัท่านเอง  

   - คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน 

   - ลบหรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของ

ท่านได ้(Anonymous) 

   - ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของท่าน 

   - แก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ

เขา้ใจผิด 

   - ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัหรือผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผูรั้บจ้างของบริษทัหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

  ทั้งน้ี บริษทัอาจพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคาํร้องขอใชสิ้ทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บคาํร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลกาํหนด  

  7.2 ท่านสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามกฎหมาย ผา่นช่องทางท่ีบริษทักาํหนด ทั้งน้ี บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโปรด

ติดต่อกบับริษทัและเราจะเร่ิมใชสิ้ทธิไดเ้ม่ือกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลบงัคบักบัผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคลแลว้  
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8. ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและคณะทํางานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอียดผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

ช่ือ: บริษทั โกลบอล เคม่ี เอเอสซีซี จาํกดั 

สถานท่ีติดต่อ: 88/123 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู(เหนือ) ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 10280 

ช่องทางการติดต่อ: โทร. 02-324-6888 โทรสาร. 02-324-6898-99 .  เวบ็ไซต.์ https://www.gcascc.com   

      อีเมล. gcinfo@gcascc.com  

รายละเอียดคณะทาํงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล   

ช่ือ: คณะทาํงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

สถานท่ีติดต่อ: 88/123 หมู่ท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู(เหนือ) ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 10280 

ช่องทางการติดต่อ:  โทร. 02-324-6888 ต่อ 211  

      อีเมล. siriporn@gcascc.com , suraporn@gcascc.com , thodsaworn@gcascc.com ,  

                 yuvalee@gcascc.com , porntip@gcascc.com , nontpavit@gcascc.com ,  

                kanittha@gcascc.com , cs3@gcascc.com 

 

  ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี บริษทัจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั 

ฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์น้ี ซ่ึงท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปล่ียนแปลงของประกาศความเป็นส่วนตัวเป็น 

คร้ังคราว โดยประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัใหม่นั้นจะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัท่ีประกาศ 
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