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นโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับการใช้กล้องโทรทัศนว์งจรปิด 
 

บริษัท เอไอ แอนด ์โรโบติกส ์เวนเจอรส์ จ ำกัด และบริษัทในเครือ (“บริษัท” หรือ “เรา”) ใชอุ้ปกรณก์ลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 
(CCTV) ในกำรเฝ้ำดูแลพืน้ที่ภำยในและรอบๆ อำคำรสถำนที่ เพื่อคุม้ครองชีวิต สขุภำพ และทรพัยสิ์น บริษัท เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วน
บุคคลของลกูคำ้ พนกังำน กรรมกำร ผูร้บัจำ้ง ลกูจำ้ง ผูม้ำเยือน หรือบุคคลใดๆ ทัง้หมดที่เขำ้มำในพืน้ที่ที่มีกำรเฝ้ำดูแลภำยในอำคำร
และสถำนท่ีผ่ำนกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (เรียกรวมกนัว่ำ “ท่าน”) บรษิัท จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั (“นโยบาย”) ฉบบันีข้ึน้มำ
เพื่อแจง้รำยละเอียดเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย(“ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนขึน้ตำมที่ก ำหนดใน
พระรำชบญัญัติว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยมีรำยละเอียด ดงัต่อไปนี ้
 

1. ข้อมูลทีบ่ริษัท ประมวลผล 
บริษัท ประมวลผลภำพนิ่ง ภำพเคล่ือนไหวของท่ำน และภำพส่ิงของเมื่อท่ำนเขำ้สู่พืน้ที่ที่มีกำรติดตัง้อุปกรณก์ลอ้งโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) ไม่ว่ำจะเป็นพืน้ที่ภำยในอำคำร สถำนที่ท  ำงำน ของบริษัท (“ข้อมูลจากกล้องโทรทัศนว์งจรปิด”) โดยในบำงกรณี 
บริษัท อำจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวของท่ำน เช่น ขอ้มลูเก่ียวกับกำรจดจ ำใบหนำ้ของท่ำน เพื่อใชใ้นกำรยืนยนั
ตวัตน และเขำ้สู่พืน้ที่อำคำรส ำนกังำนของบรษิัท โดยบริษัท จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหวดงักล่ำวเมื่อไดร้บัควำม
ยินยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำนเท่ำนัน้ เวน้แต่กฎหมำยอนญุำตใหก้ระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งขอควำมยินยอมโดยชดัแจง้ 

 
2. วิธีการในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1. บริษัท จะติดตัง้กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดในพืน้ที่สำธำรณะซึ่งเป็นพืน้ที่ปฏิบตัิงำนของบริษัทเท่ำนั้น และจะไม่
ติดตัง้กลอ้งวงจรปิดในพืน้ท่ีที่มีควำมเป็นส่วนตวั เช่น หอ้งน ำ้ 

2.2. กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดท ำงำนตลอด 24 ชั่วโมงทกุวนั และไม่มีกำรบนัทึกเสียง 
 
3. วัตถุประสงคแ์ละฐานอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยทั่วไป บริษัท จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อวตัถุประสงคต์่ำง ๆ โดยอำ้งอิงฐำนอันชอบดว้ย

กฎหมำยตำมที่ก ำหนดในพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ดงันี ้
3.1. ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต - เพื่อรกัษำประโยชนอ์ันจ ำเป็นต่อชีวิต เป็นกำรจ ำเป็นต่อกำรป้องกันหรือระงับ

อนัตรำยต่อชีวิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของบคุคล 
3.2. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย – กรณีที่บริษัท จ ำเป็นในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อ

ประโยชนอ์นัชอบดว้ยกฎหมำยของบรษิัท ของท่ำน และบคุคลที่อำจเก่ียวขอ้ง เช่น 

• เพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัในสขุภำพ รำ่งกำย ชีวิต และทรพัยสิ์นของท่ำน 

• เพื่อป้องกนัอำคำร สถำนท่ี และทรพัยสิ์นท่ีอยู่ภำยในอำคำรและบรเิวณอำคำรจำกควำมเสียหำย ควำมขดัขอ้ง กำร
ท ำลำยทรพัยสิ์น และอำชญำกรรมอื่น ๆ 

• เพื่อใหค้วำมร่วมมือ สนบัสนุน กำรด ำเนินกำรของเจำ้หนำ้ที่รฐัที่เก่ียวขอ้งกับควำมปลอดภยัในชีวิต ร่ำงกำย และ
ทรพัยสิ์นของท่ำน หรือบคุคลที่อำจเก่ียวขอ้ง 

• เพื่อกำรระงบัขอ้พิพำทท่ีอำจเกิดขึน้ในกระบวนกำรทำงวินยัหรือกระบวนกำรยตุิเรื่องรอ้งทกุขอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• เพื่อยืนยนัตวับคุคล และบนัทึกกำรเขำ้ออกอำคำร 
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3.3. ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย - เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ และ
กฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ออกโดยหน่วยงำนรัฐโดยชอบดว้ยกฎหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อกำรป้องกัน และตรวจจับ
อำชญำกรรม รวมถึงกำรด ำเนินกระบวนกำรยตุิธรรมในกรณีที่มีกำรเกิดอำชญำกรรม 

3.4. ฐานความยินยอม – ในกรณีที่บรษิัท ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีควำมอ่อนไหว ไดแ้ก่ ขอ้มลูเก่ียวกบักำรจดจ ำ
ใบหนำ้ของท่ำน เพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชีวติ รำ่งกำย และทรพัยสิ์นของบรษิัท ของท่ำน และของบคุคลใด ๆ 
ที่อำจเก่ียวขอ้ง เพื่อกำรพิสจูนย์ืนยนัตวับคุคล และเพื่อกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่ระบใุนนโยบำยฉบบันี ้

 
ทั้งนี ้บริษัท อำจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อด ำเนินกำรก่อตัง้ โตแ้ยง้ คัดคำ้น หรือปฏิบัติตำมสิทธิ

เรียกรอ้งของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นสิทธิเรียกรอ้งในทำงแพ่ง อำญำ หรือแรงงำน  และเพื่อกำรด ำเนินกำรอื่นที่เก่ียวข้องกับ
วตัถปุระสงคท์ี่ระบขุำ้งตน้ดว้ย 

 
4. บุคคลทีบ่ริษทั เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลสว่นบคุคลของท่าน 

บริษัท จะเก็บข้อมูลจำกกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดที่เก่ียวข้องกับท่ำนไวเ้ป็นควำมลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนขอ้มูล
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูใ้ด เวน้แต่ในกรณีที่จ  ำเป็นเพื่อบรรลวุตัถุประสงคข์องบริษัท ตำมที่ระบุในนโยบำยฉบบันี ้โดยบุคคลที่อำจเขำ้ถึง หรือ
ไดร้บักำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน รวมถึงบคุคลดงัต่อไปนี ้

• บรษิัทในเครือ  

• บคุคลภำยนอกที่บรษิัท ว่ำจำ้งหรือเขำ้ท ำสญัญำดว้ย เช่น ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทัง้ในปัจจบุนัและ
อนำคต 

• ที่ไดร้บัสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลูเป็นกำรเฉพำะ  

• หุน้ส่วนของกิจกำรรว่มคำ้  

• หน่วยงำนรฐั หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูล ศำล และองคก์รยตุิธรรม 
 

ทัง้นี ้บคุคลที่อำจเขำ้ถึงหรือไดร้บักำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้อำจอยู่ในประเทศไทย หรือในต่ำงประเทศ 
ในกรณีที่บริษัท มีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ บริษัท จะด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ  ำเป็น

เพื่อรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนตำมที่พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก ำหนด 
 

5. มาตรการรักษาความปลอดภยั 
5.1. บริษัท ใช้มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเชิงองคก์ร เชิงเทคนิค และเชิงบริหำรจัดกำรตำมสมควรในกำร

คุม้ครองขอ้มลูจำกกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดและขอ้มูลส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัท่ำนจำกควำมเสียหำย กำรสญูหำย กำรเขำ้ถึง กำร
ใช ้กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรเปิดเผยโดยอบุตัิเหต ุโดยมิชอบ หรือโดยปรำศจำกอ ำนำจ 

5.2. บริษัท จะท ำกำรตรวจสอบและปรบัปรุงมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัของบริษัท เป็นครัง้ครำวตำมที่จ ำเป็น
หรือเมื่อมีกำรพฒันำเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหแ้น่ใจว่ำมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัมีประสิทธิภำพและเหมำะสม และ
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำทำงกฎหมำย หรือตำมที่หน่วยงำนรฐัที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 
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6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท จะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนจำกกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดในระบบของบริษัท เป็นระยะเวลำที่จ  ำเป็นต่อกำร

ด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคใ์นกำรติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดที่ระบุในนโยบำยนี ้ทัง้นี ้บริษัท จะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่ำนไม่เกิน 30 นบัแต่วนัท่ีขอ้มลูจำกกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดถกูบนัทึก เวน้แต่กฎหมำยอนญุำตใหบ้รษิัท เก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคล
เหล่ำนัน้ไวน้ำนกว่ำที่ระบุ 

 
7. สิทธขิองท่านเกี่ยวกับข้อมูลสว่นบคุคล 
ในฐำนะที่ท่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิดงันี ้(ก) ขอเขำ้ถึง และขอรบัส ำเนำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน และ

ขอใหเ้ปิดเผยถึงแหล่งที่มำของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน (ข) รบัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนในรูปแบบที่สำมำรถใชง้ำนไดโ้ดยทั่วไป และ
อ่ำนไดด้ว้ยเครื่องมือหรืออปุกรณ ์และขอใหส่้งขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนในรูปแบบดงักล่ำวใหแ้ก่ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลรำยอื่น (ค) 
ขอใหด้  ำเนินกำรลบ ท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนกลำยเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวัตนได ้(ง) คดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม 
ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน (จ) ขอใหร้ะงบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน (ฉ) ขอใหด้  ำเนินกำร
แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั หรือสมบูรณ ์และ (ช) รอ้งเรียนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคล ทัง้นี ้กำรใชสิ้ทธิใด ๆ ของท่ำนนัน้จะอยู่ภำยใตข้อ้ขอ้จ ำกดัของพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

 
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี ้
บรษิัท ขอสงวนสิทธิในกำรแกไ้ข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ปรบัปรุง หรือปรบัเปล่ียนนโยบำยฉบบันี ้เท่ำที่กฎหมำยอนญุำต หำก

เป็นกำรเปล่ียนแปลงในสำระส ำคญัของนโยบำยฉบับนี ้บริษัท จะแจง้กำรแกไ้ข กำรเปล่ียนแปลง กำรปรบัปรุง หรือกำรปรบัเปล่ียน
นโยบำยใหท้่ำนทรำบ และอำจขอควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคน์ั้น ๆ ในกรณีที่จ  ำเป็น
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 
9. ติดต่อบริษทั 
หำกท่ำนประสงคท์ี่จะไดร้บัขอ้มลูเพิ่มเติม หรือมีขอ้สงสยัใด ๆ อนัเก่ียวกับนโยบำยฉบบันี ้หรือประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิใด ๆ ใน

ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน ท่ำนสำมำรถติดต่อไดท้ี่  
 
บริษัท เอไอ แอนด ์โรโบติกส ์เวนเจอรส์ จ ากดั 
ทีอ่ยู่ 33,31,31/1 อำคำรภิรชัทำวเวอร ์ แอท สำทร ถนน
สำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร  
อีเมล contact@arv.co.th 
เบอรโ์ทร 02-078-4000 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/maps/search/33%2C31%2C31%2F1+%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%97+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89+%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%7C+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AD+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://www.google.co.th/maps/search/33%2C31%2C31%2F1+%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%97+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89+%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3+%7C+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AD+%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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บรษิัท อำจแกไ้ขนโยบำยนีไ้ดท้กุเมื่อ และจะแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบเมื่อมีกำรแกไ้ขนโยบำยหำกสำมำรถกระท ำได ้
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