
 

 

ประกาศเก่ียวกับความเปน็ส่วนตัวในการใชก้ล้องวงจรปดิ  
(CCTV Privacy Notice) 

ปรบัปรงุล่าสุด: 14 ก.พ. 2565 
 
1. ขอบเขตและวตัถปุระสงค์ 

บรษัิท สกาย ไอซีที จํากัด (มหาชน) และบรษัิทในเครอื (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่ีได้มอบใหแ้ก่ บรษัิทด้วยความไว้วางใจ และ
บรษัิทมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 เพื่อ เป็นการรบัรองสิทธิของบุคคลท่ีจะต้องได้รบัความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บ
รวมรวม, การใช้, การจัดเก็บ, การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล (“ประมวลผล”) 
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรพัย์สิน ตามมาตรการรกัษาความ
ปลอดภัย ทั้งน้ี บรษัิททําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รบัเหมา ผู้มาติดต่อ บุคคลภายนอก หรอื บุคคลใดๆ (“ท่าน”) ท่ีเข้ามายัง
พื้นท่ีเฝ้าระวังสังเกตการณ์ภายในและรอบบรเิวณอาคาร และสถานท่ีต่างๆ (“พื้นท่ี”)  
ของบรษัิท ผ่านอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV)  
 
วตัถปุระสงค์ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล:  

- เพื่อการป้องกันอันตรายแก่ชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยส่วนตัว ซึ่งรวมไปถึง
ทรพัย์สินของท่านด้วย 

- เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกและทรพัย์สินจากความเสียหาย การ
ขัดขวาง การทําลายซึ่งทรพัย์สินหรอือาชญากรรมอ่ืน 

- เพื่อสนับสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการบังคับใชก้ฎหมายเพื่อการยับยัง้ ป้องกัน 
สืบค้น และ ดําเนินคดีทางกฎหมาย 

- เพื่อการใหค้วามชว่ยเหลือในกระบวนการระงับข้อพพิาทท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการทาง
วินัยหรอืกระบวนการยุติเรื่องรอ้งทกุข์อย่างมีประสิทธภิาพ 

- เพื่อชว่ยเหลือในการสอบสวนหรอืกระบวนพจิารณาท่ีเกี่ยวข้องกับการแจง้เบาะแส 
- เพื่ อสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในการดําเนินการทาง

กฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะ คดีทางแพง่ และคดีแรงงาน 
- เพื่อยืนยันตัวบุคคลและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบ้ังคับ 

 
ฐานในการประมวลผลขอ้มูล: “ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตผุลความจาํเป็นในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 และ 26 แหง่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล



 

 

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  โดย บริษัทดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้ฐาน ดังต่อไปน้ี   

- ฐานจ าเป็นเพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest): 
บริษัทนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหแ้ก่พนักงาน ผู้ใช้บรกิาร และบุคคลอ่ืนท่ีเข้ามาในพื้นท่ี รวมถึงการดูแล
ทรพัย์สินของบรษัิทไม่ใหผู้้ท่ีไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าออกเขตหวงหา้ม รวมถึงใชใ้น
การสอบสวนเหตตุ่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ี 

- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation): บริษัทอาจนําข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปใชใ้นการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตามท่ีหน่วยงาน
รัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายร้องขอ หรือใช้เพื่อเป็นพยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุ
อาชญากรรม หรอือุบัติเหตท่ีุเกิดขึ้นภายในหรอืบรเิวณอาคารและสถานท่ี 

รายละเอียดการติดต่อผู้ควบคุมขอ้มูลสว่นบุคคล 
บรษัิท สกาย ไอซทีี จาํกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รชัดา ชัน้ 5-7 ถนน
รั ช ด า ภิ เ ษ ก  แ ข ว ง ดิ น แ ด ง  เ ข ต ดิ น แ ด ง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์: 0 2029 7888    อีเมล: info@skyict.co.th 

รายละเอียดการติดต่อ
เจา้หน้าท่ีคุ้มครองขอ้มูล
สว่นบุคคล 
 
อีเมล: DPO@skyict.co.th 

 
2. เราประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลใดบา้ง? 

บรษัิท ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 
- ข้อมูลอัตลักษณ์ เชน่ รปูภาพบุคคล ภาพเคล่ือนไหว เสียง เปน็ต้น 
- ข้อมูล IT เชน่ ตําแหน่งท่ีอยู ่
- ข้อมูลประวัติ เชน่ ลักษณะการแต่งตัว เพศ เปน็ต้น 
- ข้อมูลเกี่ยวกับทรพัย์สนิ เชน่ รายละเอียดรถยนต์ (แบรนด์,สี) ทะเบยีน

รถยนต์ กระเปา๋ เปน็ตน้ 
 
3. เราเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลอย่างไร? 

บรษัิท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ผ่านอุปกรณ์ กล้องวงจรปิด 
 
4. เราใชข้อ้มูลสว่นบุคคลอย่างไร? 

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท ท่ี
เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีเฝ้าระวังสังเกตการณ์ ตามฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

mailto:info@skyict.co.th


 

 

บรษัิท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้เท่านัน้ ใน
บางกรณีอาจพิจารณาว่าสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องและไม่ขัด หรอืนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีท่ีเราจําเป็นต้อง
ประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม เราจะขอความ
ยินยอมใหม่เพื่อการใชข้้อมูลตามวัตถปุระสงค์ใหม่นัน้ 

 
5. การใชข้อ้มูลสว่นบุคคลรว่มกันกับหน่วยงานภายนอก 

บรษัิท อาจมีความจําเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกดังต่อไปน้ีเพื่อ
ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผล เช่น บริษัทในเครือ 
หน่วยงานของรฐัท่ีมีอํานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
สํานักงานอัยการ ศาล  เป็นต้น หรอืเจา้หน้าท่ีของรฐัท่ีมีอํานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล 
เชน่ พนักงานสอบสวน อัยการ เป็นต้น และอาจเป็นการเปิดเผยใหห้น่วยงานของรฐัและ
เจา้หน้าท่ีของรฐัเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีของบรษัิทเองด้วย 

ในกรณีท่ีใช้หรอืส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก เราจะดําเนินการ
เท่าท่ีจําเป็นโดยใช้หรอืส่งข้อมูลให้น้อยท่ีสุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดทําข้อมูลนิรนาม 
(anonymisation) การแฝงข้อมูล (pseudonymisation) เพื่อความปลอดภัยของขอ้มูล 
โดยกรณีบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใหก้ับ บรษัิท จะต้องจัดใหม้ี
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมตามนโยบายน้ี และเราจะไม่อนุญาตให้
บุคคลภายนอกดังกล่าวใชข้้อมูลเพื่อวัตถปุระสงค์อ่ืนนอกจากท่ีเรากําหนด 

 
6. การสง่หรอืโอนขอ้มูลไปยังต่างประเทศ 

ในกิจกรรมการประมวลผลน้ี บรษัิท มิได้ส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้อง
วงจรปิด ไปยังต่างประเทศแต่ประการใด 

 
7. การรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบุคคล 

บรษัิทได้กําหนดใหม้ีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหท้ราบ
กันโดยทั่วทั้งองค์กร พรอ้มแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมัน่คงปลอดภัยในการเก็บ
รวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธํารงไว้ซึ่ งความเป็นความลับ 
(Confidentiality)  ความถูกต้องครบถ้วน ( Integrity)  และสภาพพร้อมใช้งาน 
(Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดย บรษัิท ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว
รวมถึงประกาศน้ีในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม (ดูรายละเอียดได้ท่ี นโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล)  

 

https://www.skyict.co.th/privacy-policy
https://www.skyict.co.th/privacy-policy


 

 

8. ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลสว่นบุคคล 
เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาท่ีจําเป็นในการดําเนินการตาม

วัตถปุระสงค์ของ บรษัิท รวมถึงงานต่างๆท่ีจาํเป็นเกี่ยวกับด้านกฎหมาย และการติดตาม
ตรวจสอบต่างๆ หรือ เมื่ อพ้นกําหนดระยะเวลา 90 วัน ภาพจะถูกลบจากระบบโดย
อัตโนมัติ หรอืบรษัิทจะทําการลบหรอืทําใหข้้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 
 
9. สทิธขิองเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล 

ท่านมีสิทธใินข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี 
- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) โดยท่านสามารถขอรบั

สําเนาข้อมูลของท่านและตรวจสอบว่าเราได้ประมวลผลข้อมูลของท่านตาม
กฎหมายหรอืไม่ 

- สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีท่ีเราได้
จัดทําข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วย
เครื่องมือหรอือุปกรณ์ท่ีทํางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถขอให้ส่งหรอืโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานอ่ืนได้ด้วยวิธกีารอัตโนมัติ หรอืขอรบัข้อมูล
ส่วนบุคคลท่ีเราส่งหรอืโอนไปยังหน่วยงานอ่ืนโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทาง
เทคนิคไม่สามารถทําได้ 

- สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดย
ท่านสามารถคัดค้านในกรณีท่ีเราประมวลผลข้อมูลของท่าน 

o ตามภารกิจสาธารณะ (Public Task) หรือตามประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย (Legitimate Interest) 

o เพื่อวัตถปุระสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง 
o เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ประวัติศาสตร ์

หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจําเป็นเพื่ อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะของเรา 

- สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) โดยท่านสามารถขอใหล้บ
ข้อมูล หรอืทําลาย หรอืทําใหข้้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวท่าน
ได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

o เมื่อหมดความจาํเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
o เมื่อท่านถอนความยนิยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเราไมม่ี

เหตผุลตามกฎหมายท่ีจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ได้ต่อไป 
o เมื่อท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว 



 

 

o เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถกูประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
- สิทธิในการระงับการใชข้้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดย

ท่านสามารถขอใหร้ะงับการใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
o เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามท่ีท่านขอใหแ้ก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
o เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต้องลบหรอืทําลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้

แทน 
o เมื่ อข้อ มูลส่วนบุคคลหมดความจํ า เป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม

วัตถุประสงค์ แต่ท่านมีความจําเป็นต้องขอให้เก็บรกัษาไว้เพื่อใช้ในการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึ้นต่อสู้สิทธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

o เมื่ ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ ตามคําขอใช้สิทธิในการ
คัดค้านของท่าน 

- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท่านสามารถ
ขอแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันได้ หากท่านพบว่า
ข้อมูลของท่านไม่ถกูต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เราไม่สามารถตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 

 
ในบางกรณีตามสภาพของการดําเนินการ เราอาจไม่สามารถดําเนินการได้ตามท่ี

ท่านขอได้ เชน่ มีความจําเป็นต้องดําเนินการตามหน้าท่ีตามสัญญาหรอืกฎหมาย เป็นต้น 
อย่างไรก็ดีในกรณีท่ีท่านได้ใหค้วามยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ท่าน
สามารถถอนความยินยอมนัน้เมื่อใดก็ได้ด้วยการติดต่อไปยังส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเรา
จะยุติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเรว็ท่ีสุด แต่การถอนความยินยอมนัน้จะไม่มีผล
เป็นการยกเลิกเพกิถอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว  

ขอใหท่้านรบัทราบวา่เราจะบันทึกรายการต่าง ๆ ท่ีได้ดาํเนินการเกีย่วกับคํารอ้ง
ของท่านเอาไวเ้พื่อใชใ้นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น หากมขี้อสงสยัในรายละเอียด
ทางปฏิบัติของการดําเนินการเกีย่วกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (ท่านอาจศึกษาได้
จากแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (TDPG3.0) ได้ท่ี 
https://www.law.chula.ac.th/event/9705/) 

ในกรณีท่ีท่านมีประสงค์จะใชส้ิทธิดังกล่าวข้างต้น หรอืมีข้อรอ้งเรยีนเกี่ยวกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อท่ี เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล: 
DPO@skyict.co.th เราจะรบีดําเนินการตามคํารอ้งของท่านโดยเรว็และสอดคล้องกับท่ี
กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ดีท่านมีสิทธิร้องเรยีนเกี่ยวกับการไม่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลตามกฎหมายได้ท่ีสํานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

https://www.law.chula.ac.th/event/9705/


 

 

 
10. การทบทวนและปรบัปรุงประกาศ 

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับน้ี อาจมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงในแต่ละคราว โดยจะแจง้ใหท่้านทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของ
นโยบายน้ี และอาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็น
ระยะ 
 


