
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัการใช้กล้องวงจรปิด 
บริษทั พีไอเอ อินทีเรีย จ ากดั 

 
บรษิทัขอเรยีนแจง้ว่า บรษิทัเคารพสทิธคิวามเป็นสว่นตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (“ท่าน”) และใหค้วามสาํคญัของ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้มีการกํากับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความ
สอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล (กล่าวคอื พระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง จงึขอแจง้ขอ้มลูดงัมสีาระสาํคญัต่อไปนี้ 
 
1. ค านิยาม   
  บรษิทั หมายถงึ บรษิทั พไีอเอ อนิทเีรยี จาํกดั  

  เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล หมายถงึ บุคคลทีข่อ้มลูสามารถเชื่อมโยงถงึระบุไปถงึ หรอืทีส่ามารถระบุตวัตนได ้ 

  ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้ (ระบุไปถึงเจ้าของขอ้มูล) ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรอืทางอ้อมก็ตาม แต่จะไม่รวมไปถงึขอ้มูลของผู้ทีเ่สยีชวีติแลว้ หรอื ขอ้มูลของนิติบุคคล เช่น บรษิทั มูลนิธ ิ
สมาคม องคก์ร 

  ขอ้มลูอ่อนไหว หมายถงึ ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ป็นเรื่องสว่นตวัโดยแทข้องบุคคล ทีม่คีวามละเอยีดอ่อนและสุม่เสีย่ง
ต่อการถูกใชเ้พื่อเป็นการเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม อาทเิช่น ขอ้มูลเกีย่วกบัเชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์ความคดิเหน็ทางการ
เมอืง ความเชื่อในลทัธศิาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพกิาร ขอ้มูล
สหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชวีภาพ (เช่น การสแกนลายนิ้วมอื การสแกนใบหน้า เป็นตน้) หรอืขอ้มลูอื่นใด
ซึง่กระทบต่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในทาํนองเดยีวกนัตามทีค่ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลประกาศกําหนด
    
2. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม  
 บรษิทัอาจทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีไ่ดจ้ากกลอ้งวงจรปิด โดยบรษิทัจะทาํการเกบ็ภาพของ
ท่านในกรณีที่ท่านได้เข้ามายงัพื้นที่ของบริษัทผ่านกล้องวงจรปิด ซึ่งการเก็บข้อมูลดงักล่าวจะเป็นการเก็บเฉพาะ
ขอ้มลูภาพเท่านัน้ (ไม่เกบ็เสยีง) ทัง้นี้บรษิทัไดท้าํการปิดป้ายประกาศเป็นทีช่ดัเจนในบรเิวณทีบ่รษิทัทาํการตดิตัง้กลอ้ง
วงจรปิด 
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลบรษิทัจะจดัเกบ็เฉพาะขอ้มลูทีม่คีวามจาํเป็นเท่านัน้ทัง้นี้ ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว จะเป็นการเกบ็ขอ้มูลภาพทีบ่นัทกึโดยกลอ้งวงจรปิด ซึ่งรวมทัง้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
แต่ไม่ไดม้กีารบนัทกึเสยีง  
 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของการเฝ้าระวงัโดยการใชก้ลอ้งวงจรปิดนัน้ บรษิทัจะทาํการเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ท่านทีบ่รษิทัไดม้าจากระบบกลอ้งวงจรปิดภายในระยะเวลาเท่าทีจ่าํเป็นโดยมรีะยะเวลาไม่เกนิกว่า 30 วนั นับจากวนัที่
มกีารบนัทึก ภายหลงัจากครบกําหนดเวลาดงักล่าว บรษิัทจะทําการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าออกจากระบบการ
บนัทกึของบรษิทัทนัท ีอย่างไรกต็าม หากเกดิเหตุทีท่ําใหต้้องมกีารเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาทีน่าน
กว่าที่ได้กําหนดไว ้เช่น กรณีที่มกีารดําเนินคดตีามกฎหมาย หรอืกรณีที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการเก็บรกัษา
ขอ้มูลที่ยาวนานกว่า หรอืมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดอาศยัสทิธติามกฎหมายเรยีกร้องให้มกีารเก็บรกัษาข้อมูลเป็นระยะ
เวลานานขึน้ 
 



 
 
4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ บนัทกึ จดัระบบ เปลี่ยนแปลงหรอืปรบัเปลี่ยน การ
พจิารณา การใช ้รวมไปถึงการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ บรษิทัจะดําเนินการตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิว้ และเท่าที่
จาํเป็นตามวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัระบุไวโ้ดยแจง้ชดั 
 
5. วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล   
 บรษิทัขอแจง้ใหท่้านทราบว่า บรษิทัประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้  
 (1) เพื่อควบคุมการเขา้มาภายในพืน้ทีข่องบรษิทั       
 (2) เพื่อปกป้อง ดูแลรกัษาความปลอดภยัส่วนตวัของบุคลากรภายในของบรษิัท และบุคคลภายนอกผู้มา

ตดิต่อบรษิทั   
 (3) เพื่อปกป้อง ดูแลรกัษาความปลอดภยัในทรพัย์สนิของบรษิทั ของบุคลากรภายในของบรษิทั และบุคคล 

ภายนอกผูม้าตดิต่อบรษิทั        
 (4) เพื่อช่วยเหลอืในการสบืสวนสอบสวนการดาํเนินการเกีย่วกบัการรอ้งเรยีน และการแจง้เบาะแส 
 (5) เพื่อการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย        
 (6) เพื่อนําไปใชใ้นการพสิจูน์หรอืหกัลา้งในการดาํเนินคดทีางศาล     
 (7)  เพื่อการดาํเนินการใดๆตามทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมไวก้บับรษิทั 
 
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก   
 บรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก ภายใตก้ฎหมายและวตัถุประสงคท์ีกํ่าหนดไว้
ขา้งตน้ อนัไดแ้ก่   

(1) บุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดที่บริษัทมีความจําเป็นในการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
สมเหตุสมผล  

(2) หน่วยงานของรฐั หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่อํีานาจในการขอขอ้มลูดงักล่าว  
  
 อนึ่ง บรษิทัจะกําหนดใหผู้ร้บัขอ้มลูส่วนบุคคล จดัใหม้มีาตรการในการปกป้องขอ้มลูของท่านอย่างเหมาะสมและ
จะกําหนดให้ผูร้บัขอ้มูลจะต้องดําเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านัน้ และจะดําเนินการ
ป้องกนัไม่ใหผู้ร้บัขอ้มลูใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดร้บัไปโดยมชิอบ  
    
7. การรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล  
 บรษิทัไดม้กีารจดัให้มมีาตรการต่างๆ เพื่อการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ในเชงิเทคนิคและ
การบรหิารจดัการ รวมถงึจาํกดัจํานวนผูม้สีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวเพื่อป้องกนัมใิหข้อ้มูลเกดิการสูญ
หาย หรอืถูกเขา้ถงึ ลบ ทาํลาย ใช ้เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
 
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 8.1 บรษิทัจะทาํการจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด หรอืเมื่อเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลได้ยกเลิกการให้ความยินยอมในการให้บริษัทจดัเก็บและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเท่านัน้ เมื่อสิ้นสุด



ระยะเวลาดงักล่าว หรอืเมื่อเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลยกเลกิการใหค้วามยนิยอม บรษิทัจะทําการลบหรอืทําลายขอ้มูล
สว่นบุคคลทีท่าํการเกบ็รกัษาไว ้
 8.2 ภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิ
ดงัต่อไปนี้ 
 8.2.1 สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล (Right of Access)     
 8.2.2 สทิธใินการโอนขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Data Portability)   
 8.2.3 สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Rectification)   
 8.2.4 สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม (Right to Withdraw Consent) 
 8.2.5 สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Object)  
 8.2.6 สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคล (Right to Restrict Processing)   
 8.2.7 สทิธใินการขอใหล้บหรอืทาํลายขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Erasure)  
 8.2.8 สทิธใินการรอ้งเรยีน (Right to Lodge a Complaint) 
 8.3 สทิธขิองท่านเป็นไปตามที่ไดร้ะบุไวข้า้งต้น ดงันัน้ หากท่านประสงค์จะทําการใชส้ทิธขิอ้ใดขอ้หนึ่งตามที่
ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ ท่านสามารถขอใชส้ทิธไิดผ่้านทางระบบอเีมล ์DPO@piainterior.com 
  
 อนึ่ง บริษัทขอเรียนแจ้งแก่ท่านว่า บริษัทจะดําเนินการตามที่ท่านร้องขอหรือไม่นัน้ ขึ้นอยู่กับฐานในการ
ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลและเหตุผลประกอบทีท่่านไดแ้จง้แก่บรษิทัโดยเมื่อบรษิทัไดร้บัคํารอ้งจากท่านแลว้ บรษิทั
จะทําการพจิารณา และแจง้ผลการพจิารณาแกท่้าน ภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัเอกสารคํารอ้งขอใชส้ทิธิ
จากท่านครบถ้วน หากบรษิทัมคีวามจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการพจิารณาเกินว่ากําหนดระยะเวลาขา้งต้น บรษิัท
จะแจ้งสาเหตุของความล่าช้า พร้อมกําหนดเวลาที่คาดการณ์ว่าจะพจิารณาแล้วเสรจ็ให้ท่านทราบ ในขณะเดยีวกนั 
หากบรษิทัปฏเิสธคํารอ้งของท่าน บรษิทัจะแจ้งผลการปฏเิสธพรอ้มเหตุผลกลบัไปยงัช่องทางตดิต่อที่ท่านได้เลอืกไว ้
โดยหากท่ านมีความสงสัย ในผลการพิจารณ าของบริษัท  ท่ านสามารถทํ าการสอบ ถามมาที่  อี เมล์ : 
DPO@piainterior.com  
 
9. ช่องทางการติดต่อบริษทั 
 ในกรณีทีท่่านมคีําถาม ขอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะ หรอืต้องการใช้สทิธติามทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี้ ท่านสามารถทาํการตดิต่อบรษิทัไดต้ามช่องทางดงัต่อไปนี้  
 อเีมล:์ DPO@piainterior.com         
 ทีอ่ยู่:  193/120-123 อาคาร เลครชัดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ ถนนรชัดาภิเษก ชัน้ 29 แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  โทรศพัท:์ +662 264 0690 
 
10. การทบทวนหรือเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 บรษิทัสงวนสทิธใินการพจิารณาทบทวน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขรายละเอยีดเงือ่นไขของนโยบายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลฉบบันี้เป็นครัง้คราว เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัแิละกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ หากมกีารแก้ไข
เปลีย่นแปลงบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั และช่องทางอื่นทีบ่รษิทัเหน็ว่าเหมาะสม ทัง้นี้ 
ใหน้โยบายความเป็นสว่นตวัทีป่รากฎบนหน้าเวบ็ไซตข์องบรษิทัถอืเป็นนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบัปัจจุบนัทีสุ่ด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  10 มกราคม พ.ศ. 2566 
ฉบบัแกไ้ขครัง้ที ่1 


