
 

 

 

 
ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวในกำรใชก้ล้องวงจรปิด 

(CCTV Privacy Notice) 

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

บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งต่อไปในประกำศนี ้เรียกว่ำ “MVP” หรือ (“เรำ”) ก ำลงัด ำเนินกำรใชก้ลอ้ง
วงจรปิด (CCTV) ส ำหรบักำรเฝำ้ระวงัสงัเกตกำรณใ์นพืน้ท่ีภำยในและรอบบรเิวณ อำคำรส ำนกังำนใหญ่ (“พืน้ที่”) ของเรำ 
เพื่อกำรปกปอ้งชีวิต สขุภำพ และทรพัยส์นิ ทัง้นี ้เรำท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจำ้หนำ้ที่ ผูป้ฏิบตัิงำน ลกูคำ้ 
ลกูจำ้ง ผูร้บัเหมำ ผูม้ำติดต่อ หรือ บคุคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกนัว่ำ “ท่ำน”) ที่เขำ้มำยงัพืน้ที่ โดยผ่ำนกำรใชง้ำน
อปุกรณก์ลอ้งวงจรปิดดงักลำ่ว 

ประกำศควำมเป็นส่วนตวัในกำรใชก้ลอ้งวงจรปิด  (“ประกำศ”) ฉบับนีใ้หข้อ้มูลเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรเก็บ
รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย ซึง่ขอ้มลูที่สำมำรถท ำใหส้ำมำรถระบตุวัทำ่นได ้(“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทัง้สทิธิตำ่ง ๆ ของทำ่น 
ดงันี ้

  
1. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นภำยใตฐ้ำนกฎหมำยดงัตอ่ไปนี ้

❒ ควำมจ ำเป็นในกำรปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต รำ่งกำย หรอืสขุภำพของทำ่นหรอืบคุคลอื่น 

❒ ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของเรำหรือบคุคลอื่น  โดยประโยชนด์งักลำ่วมีควำมส ำคญัไม่
นอ้ยไปกวำ่สทิธิขัน้พืน้ฐำนในขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น 

❒ ควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ซึง่ควบคมุดแูลเก่ียวกบัควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มใน
สถำนท่ีท ำงำน และทรพัยส์นิของเรำ 

  
2. วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของทำ่น 

เรำด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเพื่อวตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้
1. เพื่อกำรปกปอ้งสขุภำพและควำมปลอดภยัสว่นตวัของทำ่น ซึง่รวมไปถึงทรพัยส์นิของทำ่น 
2. เพื่อกำรปกปอ้งอำคำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและทรพัยส์ินของเรำจำกควำมเสียหำย กำรขดัขวำง กำรท ำลำย

ซึง่ทรพัยส์นิหรอือำชญำกรรมอื่น 
3. เพื่อสนบัสนุนหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยเพื่อกำรยบัยัง้ ป้องกัน สืบคน้ และ ด ำเนินคดีทำง

กฎหมำย 



 

 

4. เพื่อกำรใหค้วำมช่วยเหลือในกระบวนกำรระงับขอ้พิพำทซึ่งเกิดขึน้ในระหว่ำงที่มีกระบวนกำรทำงวินัยหรือ
กระบวนกำรรอ้งทกุข ์

5. เพื่อกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกระบวนกำรสอบสวน หรอื กระบวนกำรเก่ียวกบักำรสง่เรือ่งรอ้งเรยีน  
6. เพื่อกำรใหค้วำมช่วยเหลอืในกระบวนกำรรเิริม่หรอืปอ้งกนักำรฟอ้งรอ้งทำงแพง่ ซึง่รวมไปถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียงกำร

ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรจำ้งงำน  
  

3. ข้อมูลสว่นบุคคลที่เรำเก็บรวบรวมและใช้ 
ตำมวตัถปุระสงคต์ำมที่ไดแ้จง้ในขอ้ 2. เรำท ำกำรติดตัง้กลอ้งวงจรปิดในต ำแหนง่ที่มองเห็นได ้โดยจะจดัวำงปำ้ย

เตือนวำ่มีกำรใชง้ำนกลอ้งวงจรปิด ณ ทำงเขำ้และทำงออก รวมถึงพืน้ท่ีที่เรำเห็นสมควรวำ่เป็นจดุที่ตอ้งมีกำรเฝำ้ระวงั เพือ่
เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นเมื่อทำ่นเขำ้มำยงัพืน้ท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

  

รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่เกบ็รวบรวม 

 ภำพน่ิง 
 ภำพเคลือ่นไหว 
 เสยีง 
 ภำพทรพัยส์นิของทำ่น เช่น พำหนะ กระเป๋ำ หมวก เครือ่งแตง่กำย เป็นตน้ 

  
ทัง้นี ้เรำจะไม่ท ำกำรติดตัง้กลอ้งวงจรปิดในพืน้ที่ที่อำจลว่งละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐำนของท่ำนจนเกินสมควร ไดแ้ก่ 

หอ้งพกั หอ้งน ำ้ หอ้งอำบน ำ้ หรอืสถำนท่ีเพื่อใชใ้นกำรพกัผอ่นของผูป้ฏิบตัิงำน 
 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 
 เรำจะเก็บรกัษำขอ้มลูในกลอ้งวงจรปิดที่เก่ียวกบัทำ่นไวเ้ป็นควำมลบั และจะไมท่ ำกำรเปิดเผย เวน้แต ่กรณีที่เรำ
มีควำมจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถบรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรเฝ้ำระวงัสงัเกตกำรณ์ตำมที่ไดร้ะบุในประกำศฉบบันี ้เรำอำจ
เปิดเผยขอ้มลูในกลอ้งวงจรปิดแก่ประเภทของบคุคลหรอืนิติบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้

1. หนว่ยงำนท่ีมีอ  ำนำจหนำ้ที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพื่อช่วยเหลอื สนบัสนนุในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย หรอืเพื่อกำร
ด ำเนินกำรสบืสวน สอบสวน หรอืกำรด ำเนินคดีควำมตำ่ง ๆ 

2. ผูใ้หบ้รกิำรซึง่เป็นบคุคลภำยนอก เพื่อควำมจ ำเป็นในกำรสรำ้งควำมมั่นใจในเรื่องกำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำย
ตอ่ชีวิต รำ่งกำย สขุภำพ รวมทัง้ทรพัยส์นิของทำ่นหรอืบคุคลอื่น  
 

5. สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่ำน 
พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่ใน

ควำมควบคมุของท่ำนไดม้ำกขึน้ โดยท่ำนสำมำรถใชส้ิทธิตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 เมื่อ
บทบญัญตัิในสว่นท่ีเก่ียวกบัสทิธิของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีผลใชบ้งัคบั ซึง่มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้



 

 

1. สิทธิในกำรเขำ้ถึง รบัส ำเนำ และขอใหเ้ปิดเผยที่มำของขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนที่เรำเก็บรวบรวมอยู่ เวน้แต่
กรณีที่เรำมีสิทธิปฏิเสธค ำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล หรือกรณีที่ค  ำขอของท่ำนจะมีผลกระทบที่
อำจก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยตอ่สทิธิและเสรภีำพของบคุคลอื่น  

2. สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เพื่อใหม้ีควำมถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 
สมบรูณ ์และไมก่่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด  

3.  สทิธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นในกรณีหนึง่กรณีใด ดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่เรำท ำกำรตรวจสอบตำมค ำรอ้งขอของท่ำนใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้
ถกูตอ้ง สมบรูณแ์ละเป็นปัจจบุนั 

3.2. ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นถกูเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมำย 
3.3. เมื่อขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรกัษำไวต้ำมวตัถปุระสงคเ์รำไดแ้จง้ไวใ้นกำร

เก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงคใ์หเ้รำเก็บรกัษำขอ้มูลนัน้ต่อไปเพื่อประกอบกำรใชส้ิทธิตำมกฎหมำยของ
ทำ่น 

3.4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่เรำก ำลงัพิสจูนใ์หท้่ำนเห็นถึงเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม  ใชห้รือ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบคุคลของท่ำนเพื่อประโยชนส์ำธำรณะ อนัเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนไดใ้ชส้ิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม 
ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น 

4. สทิธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น เวน้แตก่รณีที่เรำเหตใุนกำรปฏิเสธ
ค ำขอของท่ำนโดยชอบดว้ยกฎหมำย (เช่น เรำสำมำรถแสดงใหเ้ห็นว่ำกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
สว่นบคุคลของทำ่นมีเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมำยยิ่งกวำ่ หรอืเพื่อกำรก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิ
ตำมหรอืกำรใชส้ทิธิเรยีกรอ้งทำงกฎหมำย หรอืเพื่อประโยชนส์ำธำรณะตำมภำรกิจของเรำ) 

  

6. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคข์องกำรเฝำ้ระวงัสงัเกตโดยกำรใชอ้ปุกรณก์ลอ้งวงจรปิดตำมที่ประกำศนีก้  ำหนด เรำจะ

เก็บรกัษำขอ้มูลสว่นบุคคลในกลอ้งวงจรปิดที่เก่ียวขอ้งกบัท่ำน เป็นระยะเวลำ 1 เดือน นบัจำกวนัที่ปัจจุบนัยอ้นหลงัไป 
ทัง้นี ้เมื่อพน้ระยะเวลำดงักลำ่วเรำจะท ำกำร ลบ ท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่นตอ่ไป 

  
7. กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภยัข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำมีมำตรกำรในกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนอยำ่งเหมำะสม ทัง้ในเชิงเทคนิคและกำร
บริหำรจดักำร เพื่อป้องกนัมิใหข้อ้มลูสญูหำย หรือมีกำรเขำ้ถึง ลบ ท ำลำย ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลโดยไมไ่ดร้บัอนญุำต ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบำยและแนวปฏิบตัิดำ้นควำมมั่นคงปลอดภยัสำรสนเทศ  

นอกจำกนี ้เรำไดก้ ำหนดใหม้ีนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขึน้โดยประกำศใหท้รำบกันโดยทั่วทัง้องคก์ร 
พรอ้มแนวทำงปฏิบตัิเพื่อใหเ้กิดควำมมั่นคงปลอดภยัในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล โดยธ ำรงไวซ้ึง่
ควำมเป็นควำมลบั (Confidentiality) ควำมถกูตอ้งครบถว้น (Integrity) และสภำพพรอ้มใชง้ำน (Availability) ของขอ้มลู
สว่นบคุคล โดยเรำไดจ้ดัใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยดงักลำ่วรวมถึงประกำศนีใ้นระยะเวลำตำมที่เหมำะสม 



 

 

  
8. ควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล 

เรำไดก้ ำหนดใหเ้จำ้หนำ้ที่เฉพำะผูท้ี่มีอ  ำนำจหนำ้ที่เก่ียวขอ้งในกำรจดัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
ของกิจกรรมกำรประมวลผลนีเ้ท่ำนัน้ที่จะสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลสว่นบคุคลของท่ำนได ้โดยเรำจะด ำเนินกำรใหเ้จำ้หนำ้ที่
ปฏิบตัิตำมประกำศนีอ้ยำ่งเครง่ครดั 

  
9. กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นสว่นตัว 

ในกำรปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงประกำศนี  ้เรำอำจพิจำรณำแกไ้ขเปลี่ยนแปลงตำมที่เห็นสมควร และจะท ำกำรแจง้
ใหท้่ำนทรำบผ่ำนช่องทำง QR Code ที่หนำ้ประตดูำ้นหนำ้ทำงเขำ้บริษัท โดยมีวนัที่ของเวอรช์นัลำ่สดุก ำกบัอยู่ตอนทำ้ย 
อย่ำงไรก็ดี เรำขอแนะน ำใหท้่ำนโปรดตรวจสอบเพื่อรบัทรำบประกำศฉบบัใหม่อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะ
เขำ้มำในพืน้ท่ีของเรำ 

กำรเขำ้มำในพืน้ท่ีของท่ำน ถือเป็นกำรรบัทรำบตำมขอ้ตกลงในประกำศนี ้ทัง้นี ้โปรดระงบักำรเขำ้พืน้ท่ี หำกทำ่นไม่
เห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงในประกำศฉบบันี ้หำกท่ำนยงัคงเขำ้มำในพืน้ที่ตอ่ไปภำยหลงัจำกที่ประกำศนีม้ีกำรแกไ้ขและน ำขึน้
ประกำศในช่องทำงขำ้งตน้แลว้ จะถือวำ่ทำ่นไดร้บัทรำบกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วแลว้ 

  
10. กำรติดต่อสอบถำม  

ทำ่นสำมำรถติดตอ่สอบถำมเก่ียวกบัประกำศฉบบันีไ้ดท้ี่ 
1. ผู้ควบคุมขอ้มูลสว่นบุคคล (Data Controller) 

 ช่ือ: บรษัิท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
 สถำนท่ีติดตอ่ : บรษัิท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) 11/1 ซอยรำมค ำแหง121 แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ 

กรุงเทพมหำนคร 10240  
 ช่องทำงกำรติดตอ่ :  เบอรต์ิดตอ่ : 02-735-1201 ตอ่ 118  
  อีเมล : hr@mvisioncorp.com 

2. เจ้ำหน้ำทีคุ่้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
 ช่ือ: บรษัิท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
 สถำนท่ีติดตอ่ : บรษัิท เอ็ม วิชั่น จ ำกดั (มหำชน) 11/1 ซอยรำมค ำแหง121 แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ 

กรุงเทพมหำนคร 10240  
 ช่องทำงกำรติดตอ่ :  เบอรต์ิดตอ่ : 02-735-1201 ตอ่ 118 
  อีเมล : pdpa@mvisioncorp.com 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ป้ำยแจ้ง CCTV Notice ส ำหรับตดิ ณ บริเวณทีต่ดิตัง้กล้องวงจรปิด 
 เพือ่แจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำสู่พืน้ที ่

 

 
 
      

ประกำศ ณ วนัท่ี  1 มถินุำยน  2565 
 

 
 
 
(นำยโอภำส เฉิดพนัธุ)์ 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 
 


