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ประกาศเกี	ยวกับความเป็นส่วนตวัในการใช้กล้องวงจรปิดและสําหรับจุดรับรองผู้มาติดต่อ 
(CCTV & Reception Privacy Notice) 

 

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั  บริษทั เอก็ซอนโมบิล 
เอก็ซ์โพลเรชั"น แอนด ์โพรดกัชั"น โคราช อิงค ์ และบริษทัในเครือเอก็ซอนโมบิลในประเทศไทย (ซึ" งต่อไป
ในประกาศนี+  เรียกว่า “บริษทั” หรือ “เรา”) ใชก้ลอ้งวงจรปิด (CCTV) สาํหรับการเฝ้าระวงัสังเกตการณ์ใน
พื+นที"ที"มีการเฝ้าระวงัดูแล ทั+งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ (“พื?นที	”) เพื"อการปกป้องคุ้มครองชีวิต 
สุขภาพ และทรัพยสิ์น ทั+งนี+  เราทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที" ผูป้ฏิบติังาน ลูกค้า 
พนักงาน กรรมการ ผูรั้บจา้ง ลูกจา้ง ผูรั้บเหมา ผูม้าติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ" งต่อไปนี+ จะเรียกรวมกันว่า 
“ท่าน”) ที"เขา้มายงัพื+นที" โดยผา่นการใชง้านกลอ้งวงจรปิดดงักล่าว รวมถึง การเกบ็ รวมรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีเขา้มาติดต่อกบัเรา ณ จุดรับรองผูม้าติดต่อของเรา  

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิดและสําหรับจุดรับรองผู ้มาติดต่อฉบับนี+
(“ประกาศ”) ให้ขอ้มูลเกี"ยวกับการดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ" งเป็นข้อมูลที"สามารถทาํให้
สามารถระบุตวัท่านได ้(“ข้อมลูส่วนบุคคล”) รวมทั+งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดงันี+  

  
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

เราดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านกฎหมายดงัต่อไปนี+  
1.1 ความจาํเป็นในการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคล

อื"น 
1.2 ความจาํเป็นเพื"อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื"น โดยประโยชนด์งักล่าว

มีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่สิทธิขั+นพื+นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
1.3 ความจาํเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายที"เกี"ยวขอ้ง ซึ" งควบคุมดูแลเกี"ยวกบัความปลอดภยัและ

สภาพแวดลอ้มในสถานที"ทาํงานและทรัพยสิ์นของเรา 
  

2. วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 
เราดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื"อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี+  
2.1    เพื"อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัส่วนตวัของท่าน ซึ"งรวมไปถึงทรัพยสิ์นของท่าน 
2.2     เพื"อการปกป้องอาคาร สิ" งอาํนวยความสะดวกและทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย                          

การขดัขวาง การทาํลายซึ"งทรัพยสิ์นหรืออาชญากรรมอื"น 
2.3   เพื"อสนบัสนุนหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้งในการบงัคบัใช้กฎหมายเพื"อการยบัย ั+ง ป้องกนั สืบคน้    

และดาํเนินคดีทางกฎหมาย 



 

2 
 

2.4 เพื"อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงบัขอ้พิพาทซึ" งเกิดขึ+นในระหวา่งที"มีกระบวนการ
ทางวินยัหรือกระบวนการร้องทุกข ์

2.5 เพื"อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี"ยวกับการส่งเรื"อง
ร้องเรียน 

2.6 เพื"อการใหค้วามช่วยเหลือในกระบวนการริเริ"มหรือป้องกนัการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ"งรวมไปถึง
แต่ไม่จาํกดัเพียงการดาํเนินการทางกฎหมายที"เกี"ยวขอ้งกบัการจา้งงาน 

2.7 เพื"อยนืยนัตวัตนและเพื"อปฏิบติัตามกฎหมายที"ใชบ้งัคบั  
  
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที	เราเก็บรวบรวมและใช้ 

ตามวตัถุประสงค์ตามที"ไดแ้จง้ในขอ้ 2. เราทาํการติดตั+งกลอ้งวงจรปิด ณ พื+นที"ที"เราเห็นสมควรว่า
เป็นจุดที"ตอ้งมีการเฝ้าระวงั เพื"อเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเมื"อท่านเขา้มายงัพื+นที" รวมถึง จุด
รับรองผูม้าติดต่อของเรา ดงัต่อไปนี+  

3.1 รายการขอ้มูลส่วนบุคคลที"เก็บรวมรวบจากกลอ้งวงจรปิด  

• ภาพนิ"ง  

• ภาพเคลื"อนไหว 

• ภาพทรัพยสิ์นของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื"องแต่งกาย เป็นตน้ 
 

3.2 รายการขอ้มูลส่วนบุคคลที"เก็บรวบรวม ณ จุดรับรองผูม้าติดต่อของเรา 

• ชื"อ นามสกลุ ของผูม้าติดต่อ  

• รายละเอียดในบตัรแสดงตนของผูม้าติดต่อ เช่น เลขประจาํตวัประชาชน ที"อยู ่เลขที"ใบขบัขี" 
เลขที"หนงัสือเดินทาง เลขบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของผูม้าติดต่อ  

• เลขทะเบียนรถ ของผูม้าติดต่อ  

• เบอร์โทรศพัท ์ของผูม้าติดต่อ  

• ชื"อ นามสกลุ และลายมือชื"อ ของผูล้งมารับผูม้าติดต่อ  
 
ทั+งนี+  เราจะไม่ทาํการติดตั+งกลอ้งวงจรปิดในพื+นที"ที"อาจล่วงละเมิดสิทธิขั+นพื+นฐานของท่านจนเกิน

สมควร เช่น หอ้งนํ+า หอ้งอาบนํ+า ฯลฯ 
บริษัทไม่ มีค ว าม ปร ะ สงค์จะ เ ก็ บ  ร วบร วม หรือ ใช้ข้อ มูลที" มีค วา ม อ่อ นไ หว จา ก ท่า น 

นอกเหนือไปจากขอ้มูลส่วนบุคคลที"ไดร้ะบุไวแ้ลว้ขา้งตน้  
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 เราจะเก็บรักษาขอ้มูลในกลอ้งวงจรปิด ขอ้มูลที"เก็บรวบรวม ณ จุดรับรองผูม้าติดต่อของเราและ
ขอ้มูลที"เกี"ยวกบัท่านไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ทาํการเปิดเผย เวน้แต่ กรณีที"เรามีความจาํเป็นเพื"อใหส้ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์ในการเฝ้าระวงัสังเกตการณ์ตามที"ไดร้ะบุในประกาศฉบับนี+  เราอาจเปิดเผยขอ้มูลใน
กลอ้งวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดงัต่อไปนี+  

4.1 หน่วยงานที"มีอาํนาจหนา้ที"ตามที"กฎหมายกาํหนด เพื"อช่วยเหลือ สนบัสนุนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
หรือเพื"อการดาํเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดาํเนินคดีความต่าง ๆ 

4.2 ผูใ้หบ้ริการซึ" งเป็นบุคคลภายนอก เพื"อความจาํเป็นในการสร้างความมั"นใจในเรื"องการป้องกนัหรือ
ระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั+งทรัพยสิ์นของท่านหรือบุคคลอื"น 

4.3  บริษทัในเครือเอ็กซอนโมบิล  ( “เอ็กซอนโมบิล” “บริษทัในเครือเอ็กซอนโมบิล” หมายถึง                     
(ก) เอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชั"น หรือบริษทัแม่ของ เอก็ซอน โมบิล คอร์ปอเรชั"น (ข) บริษทัหรือ
หา้งหุ้นส่วนที"เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั"น หรือบริษทัแม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั"น ใน
ปัจจุบนัหรือในอนาคต และไม่ว่าโดยตรงหรือทางออ้ม (1) เป็นเจา้ของ หรือ (2) ควบคุม มากกว่า
ร้อยละหา้สิบของหุน้ที"มีสิทธิM ในการออกเสียงหรือแต่งตั+งกรรมการของบริษทัหรือตาํแหน่งอื"นที"มี
การทาํงานที"คลา้ยคลึงกัน (“บริษทัในเครือ”) และ (ค) กิจการร่วมทุนใดที" เอ็กซอน โมบิล คอร์
ปอเรชั"น หรือบริษทัแม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั"น หรือบริษทัในเครือ มีอาํนาจในการ
ควบคุมการบริหารจดัการทั"วไป)  

 
5. การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ   

5.1 บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือเอ็กซอนโมบิลที"อยู่นอก
ประเทศไทยและผูใ้ห้บริการซึ" งเป็นบุคคลภายนอกเพื"อดาํเนินการตามขั+นตอนที"จาํเป็นในการ
ปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยัและทรัพยสิ์นของท่าน  

5.2 ถา้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยงัประเทศปลายทางที"มาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลที"ไม่
เพียงพอตามที"กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกาํหนด บริษทัจะดาํเนินการตาม
ขั+นตอนที"จาํเป็นในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที"โอนไปยงับุคคลอื"นในต่างประเทศ เพื"อใหข้อ้มูล
นั+นไดรั้บการคุม้ครองในระดบัเดียวกบัที"บริษทัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที"บงัคบัใชอ้ยูใ่นขณะนั+น  

 

6. สิทธิตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 
ภายใต้บทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที"เกี"ยวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิในการขอ

เขา้ถึง และ/หรือ ขอรับสําเนา โอนยา้ย แกไ้ข ลบ ทาํลาย หรือทาํใหไ้ม่สามารถระบุตวับุคคลได ้ซึ" งขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคดัคา้น และระงบัการ เกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ



 

4 
 

ท่านในบางกรณี และท่านยงัมีสิทธิขอใหเ้ราเปิดเผยถึงการไดม้าซึ" งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที"ท่านไม่ไดใ้ห้
ความยินยอมแก่เรา นอกจากนี+  ในกรณีที"ท่านรู้สึกว่าบริษทัไม่ปฏิบติัตามกฎหมายการคุมค้รองขอ้มูลส่วน
บุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยงัหน่วยงานของรัฐที"เกี"ยวขอ้งตามกฎหมายที"เกี"ยวขอ้ง  

 
7. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื"อบรรลุวตัถุประสงค์ของการเฝ้าระวงัสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กลอ้งวงจรปิดและการบันทึก
ขอ้มูลส่วนบุคคล ณ จุดรับรองผูม้าติดต่อของเรา ตามที"ประกาศนี+ กาํหนด เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล
ในกลอ้งวงจรปิดที"เกี"ยวขอ้งกบัท่าน เป็นระยะเวลาตั+งแต่ 14-90 วนันบัจากวนัที"ไดท้าํการบนัทึก และขอ้มูล
ส่วนบุคคลที"ท่านไดล้งบนัทึกไว ้ณ จุดรับรองผูม้าติดต่อของเรา เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที"ไดท้าํ
การบนัทึก ทั+งนี+  เมื"อพน้ระยะเวลาดงักลา่วเราจะทาํการ ลบ ทาํลาย หรือทาํใหร้ะบุตวัตนไม่ได ้ในขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านต่อไป 

  
8.           การรักษาความมั	นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั"นคงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั+งในเชิง
เทคนิคและการบริหารจดัการ และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ เพื"อป้องกนัมิใหข้อ้มูลสูญหาย หรือมีการ
เขา้ถึง ลบ ทาํลาย ใช ้เปลี"ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
 
9. การเปลี	ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี	ยวกับความเป็นส่วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี"ยนแปลงประกาศนี+  เราอาจพิจารณาแกไ้ขเปลี"ยนแปลงตามที"เห็นสมควร 
และจะทาํการแจง้ให้ท่านทราบโดยติดตั+งไวบ้ริเวณจุดรับรองผูม้าติดต่อ หรือ ติดป้ายแจง้ไวห้น้าบริเวณ
ทางเข้าอาคาร โดยมีวนัที"ของเวอร์ชันล่าสุดกาํกับอยู่ตอนทา้ย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนาํให้ท่านโปรด
ตรวจสอบเพื"อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสมํ"า เสมอบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.esso.co.th) 
โดยเฉพาะก่อนที"ท่านจะเขา้มาในพื+นที"ของเรา 

การเขา้มาในพื+นที"ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามขอ้ตกลงในประกาศนี+  ทั+งนี+  โปรดระงบัการเขา้
พื+นที" หากท่านไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงในประกาศฉบบันี+  หากท่านยงัคงเขา้มาในพื+นที"ต่อไปภายหลงัจากที"
ประกาศนี+ มีการแกไ้ขและนาํขึ+นประกาศในช่องทางขา้งตน้แลว้ จะถือวา่ท่านไดรั้บทราบการเปลี"ยนแปลง
ดงักล่าวแลว้ 

  
10. การตดิต่อสอบถาม  

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี"ยวกบัประกาศฉบบันี+ ไดที้" 
10.1  ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

บริษทัที"ท่านเขา้มาติดต่อหรือทาํธุรกิจดว้ย ไดแ้ก่  
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• บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
3195/17-29 ถนนพระราม ^ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ _`__`  

• บริษทั เอก็ซอนโมบิล จาํกดั  

3195/17-29 ถนนพระราม ^ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ _`__` 

• บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอก็ซโ์พลเรชั"น แอนด ์โพรดกัชั"น โคราช อิงค ์ 
กม.3.8  ถนนเขื"อนอุบลรัตน ์ตาํบลกดุนํ+าใส  อาํเภอนํ+าพอง จงัหวดัขอนแก่น 40310  
  

ช่องทางการติดต่อ 

• สาํนกังานกรุงเทพ: อีเมล  GSC-E&PS-VTT@exxonmobil.com 

• โรงกลั"นเอสโซ่ศรีราชา: 118 หมู่ที" 2 ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอเภอศรีราชา จงัหวดั ชลบุรี 
20230 

• คลงันํ+ ามนัเอสโซ่ศรีราชา: __m หมู่ที" n ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
20230 

• คลงันํ+ามนัเอสโซ่ลาํปาง: n/_ ถนนพหลโยธิน ตาํบลชมพู  อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 
52100 

• คลงันํ+ามนัเอสโซ่ลาํลูกกา: 77 หมู่ที" __ ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี _n_o` 

 
10.2 เจา้หนา้ที"คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

สาํนกังานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประจาํประเทศไทย 
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย  

                          อีเมล data.privacy.office@exxonmobil.com 
 
 
 

ฉบบัลงวนัที" 1 มิถุนายน 2565  
 


