
 

 

 
 

ประกาศการคุ้มครองส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด 
Privacy Notice on CCTV Using 

 

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) มีการใช้งานกล้องวงจรปิด
ภายในและโดยรอบสถานที่ของบริษัทฯและกลุ่มบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจตราพื้นที่ โดยเฉพาะเพื่อการรักษาความปลอดภัย
ของบุคคลและทรัพย์สินภายในสถานท่ี  

 
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดฉบับน้ี จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปดิเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด แก่บุคคลทุกคนท่ีเข้ามาภายในบริเวณและโดยรอบสถานท่ีของบริษัทและ
กลุ่มบริษัท (“ท่าน”) ท้ังการเข้ามาในฐานะพนักงาน ลูกค้า ผู้มาติดต่อ หรือฐานะอื่นใด ทั้งนี้ กลุ่มบรษิัท เจดับเบิ้ลยูดี หมายถึง  
บริษัท เจดับเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสตกิส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทลูก บริษัทในเครือ หรือ บริษัทในกลุม่ (รายละเอียดดูได้จาก 
https://jwd-group.com/th 

 
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

 
กล้องวงจรปิด (กล้อง Close Circuit Television หรือ CCTV) ของบริษัทฯบันทึกภาพของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินของ
บุคคลเหล่านั้น (เช่น ยานพาหนะ) ซึ ่งเข้ามาในบริเวณพื้นที่ โดยจะเก็บรวบรวม หรือบันทึกไว้ในลักษณะภาพถ่ายหรือ
ภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) ซึ่งภาพที่บันทึกไว้ในลักษณะดังกล่าวเป็นข้อมูลซึ่งอาจทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ (ถือเป็น
“ข้อมูลส่วนบุคคล”) 

 
2. วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทฯ ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 
 

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางกล้องวงจรปิดเพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี ้
 

• การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคล 

• การคุ้มครองและป้องกันสถานท่ี และทรัพยส์ินจากการถูกรบกวนและอาชญากรรม 

• การสนับสนุนหน่วยงานท่ีมีอำนาจบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สบืสวน ดำเนินคดีต่ออาชญากรรม และ
ดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม 

 
3. เหตุผลสนับสนนุในการจัดเก็บและประมวลผล 

 
บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางกล้องวงจรปิด โดยอาศัยใช้ฐาน
ทางกฎหมาย(เหตุผลที่กฎหมายอนุญาต) ดังต่อไปนี ้
 
• ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูส่วนบุคคล ที่มี 
• ความจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล 

 
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วน

บุคคล ที่มีความจำเป็น เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการ
จัดเก็บและประมวลผลตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

• เพ่ือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามภาระผูกพัน ที่กฎหมายกำหนด

https://jwd-group.com/th


 

 

 
 

ไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยบริษัทถือว่า
การใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่สำคัญช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านั้นได้ 

 
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไว้ไมเ่กินกว่าระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคต์ามที่ระบุใน
ประกาศฉบับนี้หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรื่องดังกล่าวกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเทา่ที่จำเป็นเพื่อการจดัการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น 
 
หากบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของท่านบริษัทอาจทำลาย นำออกจากระบบหรือทำให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมลูที่ไมส่ามารถระบตุัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ 

5. วัตถุประสงค์ในการใช้ การเผยแพร่และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 

• พนักงานของบริษัทฯ  รวมถึงบริษัทฯในเครือ ซึ่งเป็นการเปิดเผยภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

o พนักงานฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีหน้าที่ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบ นโยบาย และข้อกำหนดในสัญญา 

o พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าของระบบซึ่งบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 
o พนักงานตรวจสอบซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโดยเฉพาะ 
o พนักงานรักษาความปลอดภัย 

• บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามรวมถึงบริษัทในเครือและผู้ให้บริการของบริษัทในกรณี
ที่บริษัทพิจารณาว่า มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุ ไว้ในประกาศฉบับ
นี ้

• บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของบริษัทและเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลอืหน่วยงานท่ีมีอำนาจบังคับใช้กฎหมายในการ
ป้องกันสืบสวนและดำเนินคดีต่อ อาชญากรรม 
 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 
 
• สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี การเพิกถอน ความยินยอมจะไม่สง่ผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลสว่น
บุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย   ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านต่อไปหากบริษัทฯ มีฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

• สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ รวมถึงมี
สิทธิให้บริษัทเปิดเผยแหล่งที่มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านไม่ได้ส่งมอบให้บริษัทฯเองโดยตรง และขอให้เปิดเผยถึง
การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวท่ีท่านไม่ได้ให้ความยินยอม 

• สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น  
• สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทฯ 

ประมวลผลภายใต้ฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที ่เพื ่อประโยชน์สาธารณะ เพื ่อวัตถุประสงค์ เกี ่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื ่อการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ หรือเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Profiling) 



 

 

 
 

• สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ แต่เฉพาะในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านต่อไปเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการ
คัดค้านในข้างต้น อย่างไรก็ดี  บริษัทฯอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของท่ านได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 
กําหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯปฏิเสธการใช้สิทธิ บริษัทฯจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้
ท่านทราบ 

• สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
สมบูรณ์ 

• สิทธิในการขอให้มีการจำกัดการประมวลผล: ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรื อเมื่อท่านร้องขอให้
บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

• สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

7. การแก้ไขประกาศแจ้งการประมวลผล 
 
บริษัทอาจปรับปรุงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถพบประกาศฉบับปรับปรุงของบริษัทได้ที่  website ของ
บริษัท  
 

8. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ 

บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิใน
ฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถแจ้งบริษัทได้ทาง 

• เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ pdpa@jwd-logistics.com 
• จัดส่งทางไปรษณีย์ ท่ี 36 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
• ยื่นคำขอผ่านช่องทาง Online ที่ https://jwd-group.com/th/contact/ 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 
 

 
 


