
ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice)

สำหรับกลองวงจรปด (CCTV)

บริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด (“บริษัท”) เคารพและใหความสำคัญในสิทธิความเปนสวนตัวเก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคลของบุคคลท่ีปรากฎในกลองวงจรปดของบริษัท (“ทาน”) และมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล

สวนบุคคลของทานท่ีอยูภายใตความดูแลของบริษัท และมุงม่ันท่ีจะจัดการขอมูลดังกลาว ดวยวิธีการท่ีม่ันคงปลอดภัยและนา

เช่ือถือ ในการน้ี บริษัทจึงไดจัดทำประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice) สำหรับกลองวงจรปดฉบับน้ี (“ประกาศ”)

เพ่ืออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคล และช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช การเปดเผย และวัตถุ

ประสงคท่ีบริษัทไดประมวลผลขอมูลสวนบุคคล พรอมแจงสิทธิตาง ๆ ของทาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

ขอ 1. ประเภทและแหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคล

บริษัทรวบรวมขอมูลบันทึกภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และ/หรือเสียงจากกลองวงจรปด (CCTV) และขอมูลเก่ียวกับ

การรักษาความปลอดภัย ลักษณะ รูปพรรณสัณฐานบุคคล รวมถึงขอมูลสวนบุคคลอ่ืนใด ท่ีเขามาในพ้ืนท่ีบริษัท ผานการใช

อุปกรณกลองวงจรปด ซ่ึงอาจรวมถึงขอมูลเก่ียวกับส่ิงของของทาน ท่ีสามารถระบุตัวตนไดตามท่ีเห็นไดจากภาพจากกลอง

วงจรปดเม่ือเขาสูพ้ืนท่ีตรวจสอบในอาคาร รอบบริเวณอาคาร และสถานท่ีตางๆ ของบริษัท ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

ขอ 2. วัตถุประสงคและฐานในการประมวลผลขอมูล

บริษัทอาจอาศัยหรืออาง ฐานการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของบริษัท และฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ

บริษัทและของบุคคลภายนอก หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด

แลวแตกรณี ซ่ึงในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี

ลำดับ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย

1 เพ่ือตรวจสอบภายใน หรือรอบ ๆ สถานท่ีของบริษัท อาคารส่ิง อำนวยความ

สะดวก และ/หรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบริษัท

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

2 เพ่ือปองกันเหตุอันตรายอันอาจเกิดข้ึน ตอผูเขาใชอาคารสถานท่ี หรือกอให

เกิดความเสียหายตอบริษัท

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

3 เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกพนักงาน ผูใชบริการ และบุคคลอ่ืนท่ีเขามา

ภายในอาคารและสถานท่ี รวมถึงการดูแลทรัพยสินของบริษัทไมใหผูท่ีไม

เก่ียวของสามารถเขาออกเขตหวงหาม และเพ่ือปองกัน ปกปองและ/หรือ

ระงับอันตรายตอชีวิตรางกายและความปลอดภัยรวมถึงใชในการสอบสวนเหตุ

ตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

4 เพ่ือชวยในการยับย้ัง ปองกัน ตรวจจับ ดำเนินคดี สอบสวน การรองเรียน การ

แจงเบาะแส และ/หรือ ดำเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย



5 เพ่ือการปฏิบัติตามท่ีหนวยงานรัฐท่ีมีอำนาจตามกฎหมายรองขอ หรือใชเพ่ือ

เปนพยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนภายใน

หรือบริเวณอาคารและสถานท่ี

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอ 3. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

3.1 บริษัทจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนความลับและจะไมเปดเผยถายโอนขอมูลดังกลาว ยกเวน

กรณีท่ีบริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและฐานในการประมวลผลท่ีกำหนดไวในประกาศ

น้ี แกหนวยงานหรือบุคคลภายนอกเทาท่ีจำเปน เชน พนักงาน ผูรับจางท่ีบริษัทไดวาจางใหดำเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบ

กลองวงจรปดและรักษาความปลอดภัย หนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจในการขอขอมูลสวนบุคคล เชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ

สำนักงานอัยการ ศาล เปนตน หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอำนาจในการขอขอมูลสวนบุคคล เชน พนักงานสอบสวน อัยการ ท้ังน้ี

บริษัทอาจเปดเผยใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือประโยชนในการดำเนินคดีของบริษัทและเพ่ือปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงเพ่ือสนับสนุนหรือชวยเหลือองคกรท่ีบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการสอบสวนและดำเนินคดีทางแพง

หรือทางอาญาหรือทางปกครอง

3.2 บริษัทจะกำหนดใหผูท่ีไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของทานอยางเหมาะสม และประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลดังกลาวเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน และดำเนินการเพ่ือปองกันไมใหใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ

โดยมิชอบ 

ขอ 4. ระยะเวลาในการเก็บขอมูลสวนบุคคล

อุปกรณกลองวงจรปดของบริษัทเปดใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง และจะจับภาพโดยมี และ/หรือไมมีการบันทึกเสียง

ท้ังน้ี เม่ือพนกำหนดระยะเวลาท่ีอุปกรณของบริษัทสามารถบันทึกขอมูลได ภาพจะถูกลบจากระบบโดยอัตโนมัติ เวนแตมีการ

รองขอใหตรวจสอบ บริษัทจะทำการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตราบเทาท่ีจำเปนตามสมควรเพ่ือปฏิบัติตามหนาท่ี

ของบริษัทเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในประกาศน้ี กรณีท่ีไมสามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวน

บุคคลไดชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลไวตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เชน

อายุความตามกฎหมายท่ัวไปสูงสุด 10 ป) ซ่ึงบริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลเม่ือพนกำหนดระยะเวลาการ

เก็บรักษา หรือท่ีไมเก่ียวของ หรือเกินความจำเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลน้ัน

อน่ึง หากมีการดำเนินการทางศาลขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกจัดเก็บไวจนกวาจะส้ินสุดการดำเนินการดังกลาว

รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดำเนินการท่ีจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค จากน้ันขอมูลของทานจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามท่ี

กฎหมายอนุญาต

ขอ 5. สิทธิของเจาของขอมูล

5.1 บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนดและตามกฎหมายใหแกบุคคลและ

หนวยงาน ดังตอไปน้ี

1) สิทธิขอถอนความยินยอม : หากทานไดใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน (ไมวา

จะเปนความยินยอมท่ีทานใหไวกอนวันท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากน้ัน) ทานมี

สิทธิท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานอยูกับบริษัท

2) สิทธิขอเขาถึงขอมูล : ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีอยูในความรับผิดชอบของบริษัท และ

ขอใหบริษัททำสำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทเปดเผยวาบริษัทไดขอมูลสวนบุคคลของ



ทานมาไดอยางไร เวนแต กรณีท่ีบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมาย หรือคำส่ังของศาล หรือ

กรณีท่ีคำขอของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิ และเสรีภาพของ บุคคลอ่ืน

3) สิทธิขอถายโอนขอมูล : ทานมีสิทธิขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไดตามท่ีกฎหมายกำหนด

4) สิทธิขอคัดคาน: ทานมีสิทธิขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได หากการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานทำข้ึนเพ่ือการดำเนินงานท่ีจำเปนภายใตประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยไมเกินขอบเขตท่ีทานสามารถคาดหมายไดอยาง

สมเหตุสมผล หรือเพ่ือดำเนินการตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน

หากทานย่ืนคัดคาน บริษัทจะยังคงดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป เฉพาะท่ีบริษัท

สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดวามีความสำคัญย่ิงกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทาน หรือเปนไปเพ่ือการ

ยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสูในการฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี

5) สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล: ทานมีสิทธิขอลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูล

สวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนของทานได หากทานเช่ือวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกประมวล

ผลโดยไมชอบดวยกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือเห็นวาบริษัทหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุ

ประสงคท่ีเก่ียวของในประกาศฉบับน้ี หรือเม่ือบริษัทเห็นวาสามารถปฏิบัติตามท่ีทานไดใชสิทธิขอถอนความ

ยินยอมหรือใชสิทธิขอคัดคานตามท่ีแจงไวขางตนแลว

6) สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลช่ัวคราวในกรณีท่ีบริษัทอยู

ระหวางตรวจสอบตามคำรองขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคล หรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอ่ืนใด ท่ี

บริษัทหมดความจำเปนและตองลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแตทานขอ

ใหบริษัทระงับการใชขอมูลสวนบุคคลแทน

7) สิทธิขอใหแกไขขอมูล: ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไม

กอใหเกิดความเขาใจผิด ท้ังน้ี หากทานประสงคจะขอแกไขขอมูลเก่ียวกับภาพ บริษัทจะทำการแกไขเฉพาะ

รายการขอมูลท่ีเก่ียวกับภาพของทานเพ่ือใหถูกตอง ตามความจำเปนของบริษัทท่ีชอบดวยกฎหมายและใน

กรณีท่ีการดำเนินการตามคำขอกอใหเกิดคาใชจายบริษัทอาจเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากทาน

8) สิทธิรองเรียน: ทานมีสิทธิรองเรียนตอบริษัทผาน แบบฟอรมรองเรียนการประมวลผลขอมูล หรือผูมีอำนาจ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หากทานเช่ือวาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เปนการกระทำใน

ลักษณะท่ีฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

5.2 การรองขอใด ๆ เพ่ือการใชสิทธิของทานจะตองกระทำเปนลายลักษณอักษรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึง

บริษัทไดจัดใหมีข้ึนในเว็บไซตของบริษัท หรือกรอกขอมูลผานแบบฟอรมคำขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ท้ังน้ี บริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล และไมเกินระยะ

เวลาตามท่ีกฎหมายกำหนด อยางไรก็ดี บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานในกรณีท่ีมีขอยกเวนตามกฎหมาย หรือบริษัทจะไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาได หรือมีผลกระทบกับการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา หรือเปนการปฏิเสธตามคำส่ังศาล หรือ

หากบริษัทดำเนินการตามคำขอของทานจะสงผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน โดย

บริษัทจะดำเนินการบันทึกคำรองขอ ตรวจสอบ และตอบกลับคำรองขอของทาน ภายในระยะเวลาอันสมควรท้ังน้ี บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเก่ียวกับการดำเนินการตามท่ีทานรองขอในอัตราท่ีบริษัทกำหนด ท้ังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บคาใชจายเก่ียวกับการดำเนินการตามท่ีทานรองขอในอัตราท่ีบริษัทกำหนด



5.3 ในบางสถานการณบริษัทอาจขอใหทานพิสูจนตัวตนของทานกอนการใชสิทธิเพ่ือความปลอดภัยของทานเอง

โดยบางคร้ังอาจเกิดขอจำกัดในการขอใชสิทธิของทานบางประการ ซ่ึงบริษัทจะทำการช้ีแจงใหทานทราบหากไมสามารถปฏิบัติ

ตามคำรองขอใชสิทธิของทานได

5.4 หากเปนกรณีกิจกรรมท่ีบริษัททำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามฐานเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย หรือฐานการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใชสิทธิของทานในกรณีท่ีทานใชสิทธิโตแยง หรือ

ขอระงับการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน และขอใหดำเนินการลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับ

ทานได รวมถึงบริษัทอาจปฏิเสธท่ีจะดำเนินการตามคำรองขอของทาน หากบริษัท มีความจำเปนท่ีจะตองเก็บขอมูลตอไป เพ่ือ

การกระทำการ ดังตอไปน้ี

1) เพ่ือตรวจสอบเหตุการณเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ปองกันการกล่ันแกลง การฉอฉล การฉอโกง

หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือฟองรองดำเนินคดีกับบุคคลท่ีตองรับผิดชอบตอการกระทำดังกลาว

2) เพ่ือใชเปนการภายในตามสมควรโดยสอดคลองกับความคาดหมายของทานท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกับ

บริษัท และสอดคลองกับบริบทท่ีทานไดใหขอมูลดังกลาวไวแตแรก และ

3) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ

5.5 บริษัทจำเปนตองแจงใหทราบวา การขอใชสิทธิของทานบางประการ อาจเกิดขอจำกัด ในกรณีท่ีขอมูลสวน

บุคคลน้ันเปนขอมูลท่ีจำเปนอยางย่ิงตอบริษัทในการปฏิบัติตามหนาท่ีตามกฎหมาย และการรักษาความปลอดภัยของบริษัท

และบริเวณรอบขาง ทรัพยสินของบริษัท ความปลอดภัยในบริเวณอาคาร รอบบริเวณอาคาร และสถานท่ีตาง ๆ ของบริษัท

ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยของตัวทาน พนักงาน ผูใชบริการ และบุคคลอ่ืนท่ีเขามาภายในอาคาร

และสถานท่ีของบริษัท

ขอ 6. มาตราการการรักษาความปลอดภัย

บริษัทกำหนดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย การ

เขาถึง การใช การเปล่ียนแปลง การแกไข หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีอำนาจหรือโดยขัดตอกฎหมาย ซ่ึง

สอดคลองกับนโยบายและวิธีปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทและนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

(Privacy Policy)

ขอ 7. ชองทางการติดตอบริษัท

บริษัทไดมอบหมายให บริษัท เลิรน คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) เปนผูประสานงานเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของบริษัท ในกรณีท่ีเจาของขอมูลมีขอสงสัยใด ๆ หรือตองการใชสิทธิตามท่ีกำหนดไวในประกาศฉบับน้ี หรือสอบถาม

เพ่ิมเติม ผานชองทาง ดังน้ี

เร่ืองเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล : ติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล: (Data Protection Officer)

อีเมล : DPO@Learn.co.th

ท่ีอยู : 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร ช้ัน 14 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

เร่ืองท่ัวไป : ติดตอบริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด

อีเมล :  info@thepremierprep.com



ท่ีอยู : เลขท่ี 35 อาคารวรรณสรณ ช้ัน 10 หอง 1010/1 ถนนพญาไทแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท : 061 494 4424

ขอ 8. การแกไขเปล่ียนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข ทบทวน และปรับปรุงประกาศความเปนสวนตัวท่ีจะมีผลบังคับใช ณ เวลาท่ีได

เผยแพรตอไปโดยมิตองแจงใหทานทราบลวงหนา ท้ังน้ี เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังน้ัน บริษัท

จึงขอแนะนำใหทานอานประกาศความเปนสวนตัวทุกคร้ังท่ีเย่ียมชม หรือใชบริการจากบริษัท หรือเว็บไซตของบริษัท

ประกาศ ณ วันท่ี 27 เมษายน 2565


