
 

 
นโยบายความเป็นส่วนตวัในการใช้งานกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

PRIVACY POLICY CCTV USE 
 

              นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้(“นโยบาย”)   จะอธิบายเกี่ยวกบัการใชอ้ปุกรณก์ลอ้งวงจรปิด (“CCTV”) ที่   บรษิัท บรษิัท
ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่จ  ากดั(มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "บริษัท" หรือ "ของบริษัท") ไดใ้ชอ้ปุกรณ ์CCTV พรอ้มกบัระบบ
ต่างๆ ส าหรบัการตรวจสอบภายในพืน้ที่ใดเป็นการเฉพาะ รวมถึงพืน้ที่รอบๆ บริเวณของสถานที่ อาคาร และพืน้ที่ใดๆ เพื่อการป้องกนัชีวิต 

อนามยั และทรพัยส์ิน โดยมีขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูจา้ง กรรมการบริษัท คู่คา้  ผูป้ฏิบตัิงาน ผูม้าติดต่อ หรือบคุคลใดก็ตาม (ซึ่งจะรวมเรียกว่า 
“ท่าน” หรือ “ของท่าน) ที่ไดเ้ขา้ไปอยู่ในบริเวณพืน้ที่ที่ท  าการตรวจสอบภายในอาคารและพืน้ที่ใดๆ ดงักล่าว นอกจากนี ้นโยบายฉบบันี ้
อธิบายถึงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และการส่งหรือโอนยา้ยขอ้มลูเกี่ยวกบับคุคลซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ได ้(“ข้อมูล

ส่วนบุคคล”) ของท่าน และระบถุึงวิธีการในการจดัการหรือการใชร้ะบบ CCTV ของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทอาจท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมนโยบาย
ฉบบันีไ้ดท้กุเม่ือและจะแจง้ถึงการแกไ้ขดงักล่าวใหท้่านไดท้ราบเทา่ที่จะด าเนินการได ้

     
1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทจะท าการเกบ็ภาพเคลื่อนไหวหรอืภาพนิ่งซึ่งสามารถที่จะสามารถจดจ าไดว้่าเป็นท่าน เสียงของท่าน รวมถึงทรพัยส์ินของท่าน อาทิ 

ยานพาหนะ เม่ือเขา้ไปในพืน้ที่ที่ไดท้  าการตรวจสอบภายในสถานที่ อาคาร และพืน้ที่ใดๆ ของบริษัท ผ่านระบบและอปุกรณ ์CCTV (“ขอ้มลู
จาก CCTV”)  
 
 

2. เหตุใดบริษัทจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1 บริษัทอาจท าการรวบรวม เก็บภาพ  ใช ้เปิดเผย โอน และด าเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการบนัทึกการเก็บบนัทึก  การ
ปรบัเปลี่ยน การแกไ้ข การดดัแปลง การท าลาย  การลบ  การกูค้ืน การรวม การท าส าเนา การส่งผา่น การเก็บรกัษา การถอน การปรบัปรุง 
การเพิ่มเติม ต่อขอ้มลูจาก CCTV เกี่ยวกบัท่านและขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัท่าน ส าหรบั "วตัถปุระสงคก์ารตรวจสอบโดย 
CCTV" ตามรายการที่ระบไุวด้า้นล่าง จะกระท าบนฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อประโยชนต์่อชีวิต เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
เพ่ือประโยชนส์าธารณะ ตามความยินยอมที่ไดร้บั หรือตามฐานอื่นใดที่ไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายที่บงัคบัใชใ้นประเทศไทย (โดยที่
ผลประโยชนเ์หลา่นัน้จะไม่เป็นการกา้วล่วงต่อสิทธิและผลประโยชนข์องบคุคลใด) ซึ่งอาจพิจารณาไดต้ามกรณีดงันี ้

    • เพ่ือปกป้องชีวิต รา่งกาย ความปลอดภยัอนามยัส่วนบคุคล และ/หรือทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

    • เพ่ือควบคมุการเขา้มาภายในอาคารและเพ่ือการรกัษาความปลอดภยัของอาคาร บคุลากร พนกังาน และผูม้าติดต่อ รวมทัง้ทรพัยส์ิน
และขอ้มลู ของบริษัทที่ตัง้อยู่หรือเก็บไวใ้นสถานที่นัน้ๆ  
    • เพ่ือการปกป้อง/ป้องกนัสถานที่ อาคาร พืน้ที่ต่างๆ และทรพัยส์ินของบริษัท จากความเสียหาย การหยดุชะงกั การท าลาย และ
อาชญากรรมอ่ืนๆ  
    • เพ่ือช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทอย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดขึน้ในขณะท าการลงโทษทางวินยัหรือการพิจารณาเร่ืองรอ้งทกุข ์

    • เพ่ือช่วยเหลือในการสบืสวนสอบสวนหรือการด าเนินการเกี่ยวกบัการรอ้งเรียน และการแจง้เบาะแส 

    • เพ่ือน าไปใชใ้นการพิสจูนห์รือหกัลา้งในการด าเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน 



 

    • เพ่ือปฏิบตัติามหนา้ที่ตามกฎหมายของบริษัท และ/หรือ การใหค้วามรว่มมือกบัศาล หน่วยงาน

ก ากบัดแูล หน่วยงานของรฐั และหน่วยงานที่มีอ านาจบงัคบัใชก้ฎหมาย ส าหรบัการใชอ้ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง

เพ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  บริษทัเล็งเห็นว่าการใชร้ะบบ CCTV เป็นมาตรการที่จ  าเป็นเพ่ือใหบ้ริษัท
สามารถปฏิบตัิตามภาระหนา้ที่เหล่านัน้ได ้

    • เพ่ือการใชส้ิทธิของบริษัทหรือปกป้องผลประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทในกรณีที่จ  าเป็นตอ้งท าเช่นนัน้ เพื่อระงบัยบัยัง้ 
ป้องกนัและตรวจจบัการประพฤติมิชอบ อาชญากรรมหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ติดตามเหตกุารณ ์เพื่อป้องกนัและรายงานการประพฤติมิชอบ
หรืออาชญากรรมในรา้นคา้ของบริษัทและเพ่ือปกป้องความปลอดภยัและความมั่นคงของธุรกิจของบริษัท บริษัทจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
สรา้งสมดลุระหว่างผลประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทและของบคุคลทีส่าม และสิทธิขัน้พืน้ฐานและเสรีภาพของท่านที่เกี่ยวขอ้งกบั

การปกป้องขอ้มลูบนระบบ CCTV ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัท่าน ตามแต่กรณี บริษัทจะพยายามระบถุึงขัน้ตอนที่จ  าเป็นเพ่ือใหเ้กิดความสมดลุที่เหมาะ
ตามแต่สมควร 

  2.2 บริษัทจะติดตัง้อปุกรณ ์CCTV ที่จดุส าคญัภายในสถานที่ อาคารและพืน้ทีต่่างๆ ของบริษัท ยกเวน้บางพืน้ที่ เช่น หอ้งเปลี่ยน
เสือ้ผา้ หอ้งสขุา และหอ้งอาบน า้   
  2.3 ระบบ CCTV ของบริษัทเปิดใชง้านตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัของบรษิัทท าการเฝา้ดผู่านอปุกรณ ์
ยกเวน้ในกรณีที่อปุกรณ/์ระบบเกดิความขดัขอ้ง และ/หรือตอ้งท าการซ่อมบ ารุง  
  2.4 บริษัทจะจดัวางป้ายตามความเหมาะสมในสถานที่ที่มีการใชง้านระบบ CCTV 

 
 

3. บุคคลใดทีอ่าจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  3.1 บริษัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบัท่านในระบบ CCTV ไวเ้ป็นความลบั และจะท าการเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มลูส่วน
บคุคลดงักล่าวเฉพาะเพียงบริษัทลกู บริษัทในเครือ บคุคลภายนอกอ่ืนๆ ที่จะถกูคดัเลือกอย่างระมดัระวงัในเวลานีห้รือในอนาคต ผูไ้ดร้บั

อนญุาต พนัธมิตรกิจการรว่มคา้ และ/หรือผูใ้หบ้ริการ (ซึ่งอาจตัง้อยู่ในต่างประเทศ) เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคก์ารตรวจสอบโดย CCTV 
ตามที่ระบไุวใ้นนโยบายนี ้ 
  3.2 บคุคลภายนอกซึ่งบริษัทอาจเปิดเผยขอ้มลูจากระบบ CCTV และขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัท่าน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย
ต่อบริษัทในเครือ (เป็นสว่นหนึ่งของประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัและประโยชนข์องบริษัทในเครือของบริษัท เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคก์ารตรวจสอบโดย CCTV) หน่วยงานภาครฐั และ/หรือองคก์รที่ท  าหนา้ที่ก ากบัดแูล (เพ่ือปฏิบตัิตามหนา้ที่ตามกฎหมาย หรือ
เพ่ือสนบัสนนุหรือช่วยเหลือแก่องคก์รบงัคบัใชก้ฎหมายในเรื่องการสอบสวนและด าเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา) และผูใ้หบ้ริการบคุคลที่
สาม (ตามขัน้ตอนที่จ  าเป็นของบริษัทเพื่อใหแ้น่ใจว่า บริษัทจะใหก้ารคุม้ครองต่อสขุภาพและความปลอดภยัสว่นบคุคล และทรพัยส์ินของท่าน) 

อย่างไรก็ตามการเขา้ถึงขอ้มลูระบบ CCTV นัน้ อาจเป็นการเขา้ถึงหรือเปิดเผยไดเ้ท่าที่จ  าเป็นเพ่ือจดัการกบัเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ซึ่งอยู่ภายใต้
หนึ่งในวตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ 3.2 นี ้หรือเพ่ือตอบสนองการรอ้งขอของบุคคลตามกฎหมายภายใตข้อ้ 2.1 

  
4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  

บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านจากระบบ CCTV  (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขัน้ตอนที่จ  าเป็นส าหรบัสขุภาพ ความ
ปลอดภยัสว่นบคุคลและทรพัยส์ินของท่าน) ไปยงัผูใ้หบ้ริการบคุคลทีส่ามที่อยู่นอกประเทศไทย และการเปิดเผยหรอืถ่ายโอนดงักล่าวจะกระท า
ต่อเม่ือไดร้บัความยินยอมจากท่าน หรือมีพืน้ฐานตามกฎหมายอ่ืนที่บงัคบัใหก้ระท าตามที่กฎหมายอนญุาตไว ้(เช่นเพ่ือปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด
ของสญัญาระหวา่งบริษัทกบับคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชนข์องท่าน) โดยที่ประเทศปลายทางดงักล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคลที่คลา้ยคลงึกบัประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะท าใหม้ั่นใจไดว้า่การโอนขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไดก้ระท าตามกฎหมายเกี่ยวกบั
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลแลว้ก่อนจะด าเนินการโอนขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 



 

  

5. มาตรการรักษาความปลอดภัย 

  5.1 บริษัทจะจดัใหมี้ระบบเทคนิค และการบริหารจดัการมาตรการรกัษาความปลอดภยัที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัขอ้มลูจากระบบ 

CCTV และขอ้มลูส่วนบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบัท่านจากการถกูท าลาย การสญูหาย การเขา้ถึง การใชง้าน การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผย โดย
ไม่ไดต้ัง้ใจ โดยผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ไดร้บัอนญุาต    
  5.2 บริษัทจะทบทวนและปรบัปรุงมาตรการรกัษาความปลอดภยัของบริษัทเป็นครัง้คราวตามความจ าเป็น หรือเม่ือมีการพฒันา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามาตรการรกัษาความปลอดภยัมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายขัน้ต ่า 

ตามที่ก าหนดโดยหนว่ยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง  
  
6. ระยะเวลาในการทีบ่ริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านที่บริษัทไดม้าจากระบบ CCTV ไวใ้นระบบของบริษัทตามระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นเพ่ือใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคก์ารตรวจสอบโดย CCTV หากบริษัทไม่ไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัในการจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านจากระบบ 
CCTV อีกต่อไป บริษัทจะท าการลบขอ้มลูเหล่านัน้ออกจากระบบและการบนัทึกของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษทัอาจท าการเก็บขอ้มลูส่วน
บคุคลของท่านจากระบบ CCTV เป็นระยะเวลานานขึน้ ตวัอย่างเช่น ท าการเก็บไวจ้นกว่าจะสิน้สดุของการด าเนนิการตามกฎหมาย หรือมี
กฎหมายที่ก าหนดระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูที่ยาวนานกว่า หรือมีขอ้มลูระบบ CCTV บางอย่างซึ่งตอ้งท าการเก็บรกัษาไวส้  าหรบัการ
ด าเนินการต่อเหตกุารณบ์างเร่ือง หรือเพื่อตอบสนองต่อขอ้เรียกรอ้งจากบคุคลหนึ่งบคุคลใดในการใชส้ิทธิตามกฎหมาย 

 
 

7. ท่านมีสิทธิอย่างไรเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใตบ้ทบญัญัตแิห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึง และ/หรือขอรบัส าเนา โอนยา้ย แกไ้ข 

ลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูกลายเป็นขอ้มลูที่ไม่ระบตุวัตนในขอ้มลูส่วนบคุคล    บางประเภทของท่านที่บริษัทมี ระงบัและ/หรือคดัคา้น
กิจกรรมบางประเภทที่บริษัทมีและใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ในกรณีที่การด าเนินการใดของบริษัทกระท าภายใตค้วามยินยอมของท่าน ท่าน
อาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได ้แต่อาจเป็นสาเหตใุหบ้รษิัทไม่สามารถใหบ้ริการของบริษัทแก่ท่านไดอ้ย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิรอ้ง
ขอใหบ้ริษัทเปิดเผยวา่บริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากท่านไดอ้ย่างไร อีกทัง้ยงัอาจยื่นเรื่องรอ้งเรียนไปยงั

หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายที่บงัคบัใช ้ 
 
 

8. รายละเอียดการติดต่อบริษัท 

หากท่านมีขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัประการใด หรือมีความประสงคท์ี่จะสิทธิของท่านเกี่ยวกบัขอ้มลูระบบ CCTV โปรดติดต่อบรษิัทหรือ
เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของบริษัท ที่ 

1) บริษัท บรษิัทท่าเรือราชาเฟอรร์ี่จ  ากดั(มหาชน) (ส านกังานกรุงเทพ) 
    • เจา้หนา้ที่บริการลกูคา้ (Call Center) 

    • เลขที่ 281 ซอยสทุธิพงศ ์1 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
         โทรศพัท ์: (66 2) 277-4488 โทรสาร : (66 2) 277-8521     
• อีเมล  info@rajaferryport.com 

 


