
 

ประกาศ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด 
ที่ PS/0017/65 

เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
 

 บริษัท เอนเนอร์ยี ่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการ 
เฝ้าดูแลพ้ืนที่ภายในและบริเวณโดยรอบ และอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพ่ือคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน 
บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน กรรมการ ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ผู้มาเยือน หรือบุคคลใด  ๆ 
ทั ้งหมดที่เข้ามาในพื้นที ่ที ่มีการเฝ้าดูแล ทั ้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
(เรียกรวมกันว่า “ท่าน”) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับนี้  
ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลซึ ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลได้  
(“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ของท่าน บริษัทอาจแก้ไขนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ โปรดติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยการ
เข้าถึงนโยบายฉบับนี ้อย่างสม ่าเสมอ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเมื ่อมีการแก้ไขนโยบายฉบับนี ้เมื ่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและหากสามารถกระท าได้  
 
ข้อ 1.  ข้อมูลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม 
 บริษัทเก็บรวบรวมภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว [เสียง] และภาพสิ่งของ (เช่น ยานพาหนะของท่าน)  
เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลภายในอาคารและสถานที่ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเก็บภาพผู้มา
ติดต่อผ่านเครื ่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเก็บภาพจากการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โ ดรน)  (“ข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด”) ในบางกรณี บริษัทอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
ของท่าน (เช่น ข้อมูลการวิเคราะห์ใบหน้าของท่าน) ทั้งนี้ ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเมื่อ
กฎหมายอนุญาตให้กระท าได ้ 
 
ข้อ 2.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และด าเนินการใด  ๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ การบันทึก  
ถือครอง ปรับ เปลี ่ยน แก้ไข ท าลาย ลบ กู ้คืน ท าส าเนา ส่ง จัดเก็บ แยก ปรับปรุง หรือเพิ ่มข้อมูลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับท่าน เพื ่อ “วัตถุประสงค์ในการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

/ (ก) เพื่อปกป้อง... 



 

 
        (ก) เพ่ือปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน 
        (ข) เพื ่อปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขัดข้อง การท าลาย และจาก
อาชญากรรมอ่ืนๆ 
        (ค) เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการ
ฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม 
        (ง) เพ่ือสนับสนุนการระงับข้อพิพาทที่เกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
        (จ) เพ่ือสนับสนุนในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาท่ีเกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส 
        (ฉ) เพื่อสนับสนุนในการก่อตั้งสิทธิหรือยกขึ้นต่อสู้ในการด าเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ  
คดีแรงงาน 
        (ช) เพ่ือยืนยันตัวบุคคล และเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 
        (ซ) เพ่ือการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 

 บริษัทจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่ที่เห็นได้ง่าย พื้นที่ที่บริษัทจะไม่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ได้แก่ [ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน ้า ห้องอาบน ้า หรือพื้นที่อื่นที่ก าหนดให้เป็นพื้นที่พักผ่อนและมีระดับความเป็น
ส่วนตัวสูง ทั้งนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร] 

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดท างานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และจะมีการบันทึกเสียงในบางพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ 

 บริษัทจะติดตั้งป้ายที่จุดทางเข้าและทางออก และในพื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
เพ่ือให้ท่านทราบว่าในบริเวณนั้นมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 
ข้อ 3.  ฐานทางกฎหมาย 
 บริษัท จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล โอน และด าเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ 
การบันทึก ถือครอง ปรับเปลี่ยน แก้ไข ท าลาย ลบ กู้คืน รวม ท าส าเนา ส่ง จัดเก็บ แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม กับ
ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยไม่ได้รับความยินยอม ยกเว้น
ในกรณีตอ่ไปนี้ 
        (ก) เพื่อรักษาประโยชน์อันจ าเป็นต่อชีวิต เป็นการจ าเป็นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

        (ข) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ใน
การปกป้องคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน
ของบริษัทและกระท าการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริษัทจะ
พยายามสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

/ แล้วแต่กรณี... 



 

แล้วแต่กรณี กับ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับ
ท่าน นอกจากนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามในการหาขั ้นตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมดุลดังกล่าวตามความ
เหมาะสม 

        (ค) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะ กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการท างาน บริษัทเห็นว่าการใช้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นมาตรการที่จ าเป็นที่จะท าให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวได้ 

         (ง) เพื่อด าเนินการโดยอาศัยความยินยอม บริษัทอาจมีความจ าเป็นในบางกรณีที่จะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่าง ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการขอความยินยอมโดยชัด
แจ้ง และจะจัดเก็บเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อ 4.  บุคคลทีบ่ริษัท แบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษัทจะเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือ
โอนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใด เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอน
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกที่บริษัทคัดเลือกอย่างระมัดระวังทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ที ่ได้รับสิทธิ 
หุ้นส่วนของกิจการร่วมค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดที่ระบุในนโยบายนี้   
 บุคคลภายนอกที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
ท่าน รวมถึง 
         (ก) บริษัทในเครือของบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นที่เกี่ยวกับท่านให้แก่บริษัทในเครือของบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของ
บริษัทในเครือของบริษัทในการท าตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

         (ข) หน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดและข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวกับท่านเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนสอบสวนหรือด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งหรืออาญา 

          (ค) ผู้ให้บริการจากภายนอก บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นที่เกี่ยวกับท่านให้กับผู้ให้บริการจากภายนอก เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นในการปกป้องสุขภาพ 
ความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน  
 
 
 
 

/ ข้อ 5. การโอน... 



 

ข้อ 5.  การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 
 บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังต่างประเทศ เพ่ือ
ด าเนินการตามข้ันตอนที่จ าเป็นในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สินของท่าน การเปิดเผยหรือโอน
ข้อมูลดังกล่าวจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น เว้นแต่จะมีฐานทางกฎหมายที่ส าคัญอื่นๆ 
(เช่น เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทและบุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ของท่าน) ตามท่ีกฎหมายที่ใช้บังคับก าหนด  

 ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการ

คุ้มครองข้อมูลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยก าหนด บริษัทจะด าเนินการ

ตามข้ันตอนที่จ าเป็นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอ่ืนในต่างประเทศ เพ่ือให้ข้อมูลนั้นได้รับการ

คุ้มครองในระดับเดียวกับที่บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามกฎหมายว่า

ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น ข้อ 6. มาตรการรักษาความปลอดภัย 

 บริษัทใช้มาตรการทางองค์กร เทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมลูส่วน
บุคคลของท่านจากกล้องวงจรปิดจากการถูกท าลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ
การเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าถึงหรือ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพ
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดภายใต้การควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อก าหนด
ขั้นต ่าที่กฎหมายก าหนด  

 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดและการใช้งาน
อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด บริษัทยังได้วางมาตรการจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลจากกล้องวงจรปิดและการใช้งานอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด 
โดยก าหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูล และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ รับอนุญาต การเปิดเผย  
การล่วงรู้ หรือการลักลอบท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการส าหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ 
หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องวงจรปิด  
 
 
 
 
 
 

/ ข้อ 7. ระยะเวลา... 



 

ข้อ 7.  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในระบบของบริษัท เป็นระยะเวลา
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามหน้าที่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในนโยบาย
นี้ เมื่อบริษัทไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอีกต่อไป 
บริษัทจะด าเนินการลบข้อมูลออกจากระบบและบันทึกของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีการด าเนินการทางศาล
หรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการด าเนินการ
ดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่
ใช้บังคับก าหนด  
 
 ข้อ 8.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิต่อไปนี้ตามกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
         (ก) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับส าเนาของข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่
เกี่ยวกับท่าน หรือขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่บริษัทได้มาโดยไม่ได้
รับความยินยอม บริษัทจะด าเนินการกับค าขอของท่านภายใน 30 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับค าขอของท่าน 
บริษัทอาจปฏิเสธค าขอของท่านตามสิทธิตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล และหากการเข้าถึงและค าขอส าเนา
ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านอาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน 

         (ข) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และท าให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด   

         (ค) สิทธิในการร้องขอให้ลบ ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวบุคคลได้ตามที่กฎหมายก าหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น เพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้อง หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องสิทธิ 
หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 

         (ง) สิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่น ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านที่ให้บริษัทในกรณีที่บริษัทได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่สามารถอ่านหรือใช้งาน
ได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ ท่านอาจจะร้องขอให้บริษัทโอนข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าว
ให้กับบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ บริษัทอาจเก็บค่าบริการในการด าเนินการตามสิทธิของท่าน
ในข้อนี้ตามที่กฎหมายอนุญาต 

 

 

/ (จ) สิทธิในการ... 



 

         (จ) สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านตามฐานแห่งสิทธิที่เกี่ยวกับกรณีของท่านโดยเฉพาะ ท่านอาจไม่มีสิทธิในการ
คัดค้านถ้าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านเป็นกรณีจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ
ก่อนเข้าท าสัญญาหรือเพ่ือปฏิบัติตามสัญญา 

         (ฉ) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิที ่จะต้องขอให้บริษัท ระงับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในกรณีนี้ ข้อมูลตามค าร้องขอของท่านจะได้รับ
การระบุว่าถูกระงับการใช้และบริษัทอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ในบางกรณีเท่านั้น 

         (ช) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมของท่านที่ให้บริษัท เก็บรวบรวม 
ใช้ เปิดเผย ส่งและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งให้บริษัท
ทราบผ่านช่องทางการติดต่อบริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกฎหมายหรือข้อสัญญาที่เป็นประโยชน์กับท่านได้จ ากัดสิทธิ
ในการถอนความยินยอมเช่นว่า หรือเว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทอาศัยฐานทางกฎหมายอ่ืนในการประมวลผลข้อมูลจาก
กล้องวงจรปิด 

   (ซ) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจ ในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับในประเทศไทย รวมถึงการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท  
 

ข้อ 9. ช่องทางการติดต่อ 
 หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท ์:         0-2140-1234 
อีเมล :    callcenter@energycomplex.co.th 
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที่ติดต่อ :  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
   กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศัพท์ :         0-2140-1148 
อีเมล :    pdpa@energycomplex.co.th 

/ ข้อ 10. กฎหมาย... 



 

ข้อ 10. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการ
ตีความตามกฎหมายไทยและศาลไทยเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น 

 

                                 ประกาศ ณ วันที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
              ศิรศักดิ์   จันเทรมะ 
            กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    


