
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั ส าหรับข้อมูลกล้องวงจรปิด บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
นโยบายนีอ้ธิบายข้อมลูสว่นบคุคลของผู้โดยสาร พนกังาน และบคุคลท่ีอยูใ่นเขตพืน้ท่ีของบริษัทฯ  

1.       ท าไมต้องมีการจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลนี ้
บริษัทฯ มีการเก็บข้อมลูจากกล้องวงจรปิด เพื่อวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
i) ควบคมุการเข้า-ออก รักษาความปลอดภยั ทัง้ในทรัพย์สนิของทา่นและของบริษัท 
ii) การตรวจสอบการปฏิบตังิานภายในพืน้ท่ี เช่นบริเวณเคร่ืองฝึกบนิจ าลอง เจ้าหน้าที่ทางการเงิน ฯลฯ 
iii) สร้างความเช่ือมัน่ให้ลกูค้าที่โดยสารอากาศยานและภาคพืน้ 
iv) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของกฎหมายและระเบยีบเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัการบินพลเรือน

แหง่ชาติ แผนความปลอดภยัสนามบิน และข้อก าหนดและระเบยีบของกรมศลุกากร 
v) ในกรณีที่สบืสวนหาสาเหตเุกิดอบุตัิเหตตุอ่อปุกรณ์และสนิค้าในการดแูลของฝ่ายฯและ เป็นหลกัฐานในการ

เรียกร้องคา่เสยีหาย 
vi) บนัทกึเหตกุารณ์ การท างานของพนกังาน เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการให้บริการ 
 

บริษัทฯ ไมม่ีการจดัเก็บข้อมลูนอกเหนือจากวตัถปุระสงค์ที่แจ้งไว้  
 

2.       ข้อมลูที่จดัเก็บมีอะไรบ้าง 
โดยสว่นมากบริษัทฯจดัเก็บเป็นภาพเคลือ่นไหวบนัทกึโดยกล้องวงจรปิด ที่ไมม่เีสยีง  ยกเว้นบางพืน้ท่ี ส าหรับกล้อง
วงจรปิดเฉพาะบริเวณเคาน์เตอร์ลงทะเบียนห้องรับรองพิเศษเทา่นัน้ ที่จะมีการบนัทกึเสยีง 

  

3.       ใครเป็นผู้ รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมลู 

กล้องวงจรปิด มกีารควบคมุและตรวจสอบโดยหนว่ยงานรักษาความปลอดภยั และหนว่ยงานเฝา้ระวงั ของบริษัทฯ ที่
รับผิดชอบประจ าพืน้ท่ี 

  

4.       การประมวลผลตามกฎหมายใด 

ระบบกล้องวงจรปิดใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการรักษาความปลอดภยั ตามกฎหมาย (พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล มาตรา 24 (2)(4)) 

 

5.       สทิธิในการเข้าถึงข้อมลู 

เฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัของบริษัทฯ ประจ าพืน้ท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย หรือบริษัทฯรักษาความปลอดภยัที่
เป็นคูส่ญัญาของบริษัทฯ เทา่นัน้ที่มีสทิธิในการเข้าถึงข้อมลูจากกล้องวงจรปิด ผู้ไมม่ีหน้าที่ไมม่ีสทิธิในการเข้าถึง
ข้อมลูนี ้

 

6.       ทา่นมีสทิธิในการเข้าถงึข้อมลูนีห้รือไม ่ 
กรณีมีเหตอุนัสมควร ทา่นสามารถติดตอ่หวัหน้าหนว่ยงานรักษาความปลอดภยัของบริษัทฯ ประจ าพืน้ท่ีที่เก่ียวข้อง
ในการขอด ูหรือขอส าเนาภาพ โดยด าเนินการตามขัน้ตอน ทีนี่ ่
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โดยจะต้องแจ้งวตัถปุระสงค์ และในบางกรณี จะต้องน าสง่ส าเนาบนัทกึประจ าวนัจากสถานตี ารวจประจ าท้องที่ เพื่อ
ด าเนินการตามขัน้ตอนแตไ่มส่ามารถของแก้ไขข้อมลูภาพท่ีถกูบนัทกึในระบบได้ 

กรณีที่ทา่นต้องการร้องเรียน หรือขอสทิธิอื่น นอกจากนี ้ 
 สทิธิในการได้รับแจ้งเมื่อมีการถา่ยภาพ 

 สทิธิในการได้รับแจ้งในกรณีที่มีการน าภาพจากแหลง่อื่นมาใช้  
 สทิธิในการเข้าถึง ขอด ูหรือขอรับส าเนา 
 สทิธิในการขอลบภาพ  
 สทิธิในการจ ากดัการเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผย 

 สทิธิในการขอโอนย้ายส าเนาภาพไปยงัแหลง่อื่น  
 สทิธิในการคดัค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย 

กรุณาตดิตอ่ รายละเอียดการตดิตอ่ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (DPO) 

บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
89 ถนนวิภาวดีรังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900 

อีเมล์ privacy@thaiairways.com 
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7.       ระยะเวลาการเก็บข้อมลูและบริเวณที่ตดิตัง้กล้อง 
สว่นเอกสารค าร้องตา่งๆจะถกูเก็บไว้ตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 10 ปี 
ระบบจะจดัเก็บภาพย้อนหลงัไว้ ตามที่หนว่ยงานรักษาความปลอดภยัก าหนด ดงันี ้  

 
ล าดบั   
ที ่

 
หนว่ยงานรักษาความปลอดภยัประจ าพืน้ท่ี 

 
บริเวณที่ตดิตัง้กล้อง 

ผู้ รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลา
เก็บข้อมลู

(วนั) 

 
ผู้ติดตอ่ 

1 
 

กองรักษาความปลอดภยั  
(WQ - ส านกังานใหญ่) 

- บริเวณทางเข้า-ออก บริษัท, ทางเช่ือม
อาคาร, ทางเดินเข้า-ออกส านกังานใน
อาคาร 1, 2, 3, 5 และ 8 

- ทางขึน้-ลง อาคารจอดรถ อาคาร 4 และ
11 และทางแยกในบริษัท 

-  โถงห้องประชมุ อาคาร1ชัน้ 22 และ 
อาคาร 3 ชัน้ 11 

- โถงอาคารหรือจดุพกัรออาคาร 1, 2, 3, 5, 
8 และ 9 

WY 30 หนว่ยงาน WQ 
witoon.c@thaiairways.com 

2 กองรักษาความปลอดภยั (WQ - หลกัสี)่ - บริเวณทางเข้า-ออก บริษัท, อาคาร และ 
ทางแยก 

- ลานจอดรถยนตร์ 
- โถงอาคารหรือจดุพกัรอ 

WY 30 หนว่ยงาน WQ 
witoon.c@thaiairways.com 

3 กองรักษาความปลอดภยั 
(WQ - ศนูย์ปฏิบตัิการ OPC) 

- บริเวณทางเข้า-ออก บริษัท, ทางเช่ือม
อาคาร, ทางเดินเข้า-ออกส านกังานใน
อาคาร A1 และ A2 

WY 30 หนว่ยงาน WQ 
witoon.c@thaiairways.com 



ล าดบั   
ที ่

 
หนว่ยงานรักษาความปลอดภยัประจ าพืน้ท่ี 

 
บริเวณที่ตดิตัง้กล้อง 

ผู้ รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลา
เก็บข้อมลู

(วนั) 

 
ผู้ติดตอ่ 

- ทางขึน้-ลง อาคารจอดรถ อาคารA3 และ
ทางแยกในบริษัท 

-  โถงห้องประชมุอาคาร A1 ชัน้2 และ ชัน้3 

- ลานจอดรถยนต์นอกอาคาร 
โถงอาคารหรือจดุพกัรออาคาร A1 และ 
A2 

4 
 

กองรักษาความปลอดภยั  
(WQ - ส านกังานหลานหลวง) 

- บริเวณทางเข้า-ออก บริษัท, อาคาร,
ทางเดินเข้า-ออกส านกังานในอาคาร 1 
ทกุชัน้ 

-  ทางขึน้-ลง อาคารจอดรถ อาคาร 2 และ
ทางแยกในบริษัท 

- หน้าลฟิท์ และ ทางหนีไฟอาคาร 1 ทกุชัน้ 

- โถงอาคารหรือจดุพกัรอ อาคาร 1 

WY 30 หนว่ยงาน WQ 
witoon.c@thaiairways.com 

5 กองผลติภณัฑ์รายได้เสริมองค์กร  
(THAI Shop – NW) 

ร้าน THAI Shop อาคาร 2   ชัน้ 1 NW 30 หนว่ยงาน NW 
chunyawat.s@thaiairways.com 

6 กองควบคมุและบริการคลงัสนิค้า (FF) บริเวณจดุเสีย่งทกุพืน้ท่ีของฝ่ายปฏิบตัิการ
คลงัสนิค้า 

FF 30 หนว่ยงาน FF-S 
somjai.ta@thaiairways.com 

7 กองควบคมุการบริการอปุกรณ์ภาคพืน้ (2Q) บริเวณทางเข้าอาคาร นอกอาคาร ทางเดิน
ภายในอาคาร อาคารจอดรถ และบริเวณลาน
จอด(G7) 

2Q 30 หนว่ยงาน 2Q 
cctv2Q@thaiairways.com 

mailto:chunyawat.s@thaiairways.com
mailto:somjai.ta@thaiairways.com


ล าดบั   
ที ่

 
หนว่ยงานรักษาความปลอดภยัประจ าพืน้ท่ี 

 
บริเวณที่ตดิตัง้กล้อง 

ผู้ รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลา
เก็บข้อมลู

(วนั) 

 
ผู้ติดตอ่ 

8 แผนกบคุลากร-ฝ่ายครัวการบิน (CX-H) -
(สวุรรณภมูิ) 

- บริเวณทางเข้าอาคาร ทางเดินภายใน
อาคาร ที่จอดรถ จดุรับ-สง่ของ,  

- พืน้ท่ีภายในและภายนอกห้องเยน็,  
- พืน้ท่ีจดัเตรียมและประกอบอาหาร,  
- พืน้ท่ีบรรจอุาหาร, พืน้ท่ีล าเลยีงอาหาร, 

พืน้ท่ี Loading bay,พืน้ท่ี Off-load bay-
DC 

CX-H 30 
 
 

หนว่ยงาน CX-H  
bkkcxhoffice@thaiairways.com 

 

9 แผนกบคุลากร-ฝ่ายครัวการบิน (CX-H) - (ดอน
เมือง) 
 

- บริเวณทางเข้าอาคาร ทางเดินภายใน
อาคาร ที่จอดรถ จดุรับ-สง่ของ,  

- พืน้ท่ีภายในและภายนอกห้องเยน็,  
- พืน้ท่ีจดัเตรียมและประกอบอาหาร,  
- พืน้ท่ีบรรจอุาหาร, พืน้ท่ีล าเลยีงอาหาร, 

พืน้ท่ี Loading bay,พืน้ท่ี Off-load bay-
DC 

CX-H 30 
 

หนว่ยงาน CX-H  
bkkcxhoffice@thaiairways.com 

 

10 แผนกรักษาความปลอดภยั – ฝ่ายช่าง ดอน
เมือง (MP-S) 

- พืน้ท่ีควบคมุ ฝ่ายช่าง ดอนเมือง  

- พืน้ที่หวงห้าม/เขตการบินท่าอากาศยาน

ดอนเมือง ในพืน้ท่ี ฝ่ายช่าง ดอนเมือง 

- พืน้ที่หลุมจอดอากาศยานในพืน้ที่ ฝ่าย

ช่าง ดอนเมือง (Apron) 

MP-S 60 หนว่ยงาน MP-S 
thinnakhon.s@thaiairways.com 
techathat.r@thaiairways.com 



ล าดบั   
ที ่

 
หนว่ยงานรักษาความปลอดภยัประจ าพืน้ท่ี 

 
บริเวณที่ตดิตัง้กล้อง 

ผู้ รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลา
เก็บข้อมลู

(วนั) 

 
ผู้ติดตอ่ 

11 แผนกรักษาความปลอดภยั – ฝ่ายช่าง สวุรรณ
ภมูิ (LD-S) 

- พืน้ท่ีควบคมุ ฝ่ายช่าง สวุรรณภมูิ  

- พืน้ที่หวงห้าม/เขตการบินศนูย์ซ่อมบ ารุง

อากาศยานสวุรรณภมูิ ในพืน้ที่ ฝ่ายช่าง 

สวุรรณภมูิ 

- พืน้ที่หลุมจอดอากาศยานในพืน้ที่ ฝ่าย

ช่าง สวุรรณภมูิ (Apron) 

LD-S 30 หนว่ยงาน LD-S 
chetuphon.o@thaiairways.com 

12 กองปฏิบตัิการเคร่ืองฝึกบินจ าลอง (BM) - บริเวณพืน้ท่ีเคร่ืองฝึกบินจ าลอง  
-  ทางเดินภายในพืน้ท่ี  ห้องปฏิบตัิการ

เคร่ืองฝึกบินจ าลองตา่งๆ (BM – Flight 
Simulator) 

 

BM 30 หนว่ยงาน BM 
sittichai.s@thaiairways.com 

13 กองบริการห้องรับรองพเิศษ (KW) - ภายในทกุๆห้องรับรองพเิศษ ได้แก่ 
บริเวณเคาน์เตอร์ลงทะเบียน บริเวณโถง
ทางเดิน และประตทูางออกฉกุเฉิน 

KW 30 หนว่ยงาน KW 
thananchai.t@thaiairways.com 
bkkkwoffice@thaiairways.com 

14 กองควบคมุการบรรทกุ (KL) - บริเวณ ทางเข้า/ออก/ภายใน  ส านกังาน 
KL Inter Concourse E ชัน้ 1 (E1-1) 

KL 30 หนว่ยงาน KL 
teerasak.k@thaiairways.com 

15 กองบริการสมัภาระ (LL) 
 

- บริเวณทางเข้า-ออก พืน้ท่ีส านกังาน 

- ห้องจดัเก็บสมัภาระ   
LL 30 หนว่ยงาน LL 

pornphan.c@thaiairways.com 
baggage.service@thaiairways.com 

mailto:thananchai.t@thaiairways.com
mailto:pornphan.c@thaiairways.com
mailto:baggage.service@thaiairways.com


ล าดบั   
ที ่

 
หนว่ยงานรักษาความปลอดภยัประจ าพืน้ท่ี 

 
บริเวณที่ตดิตัง้กล้อง 

ผู้ รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลา
เก็บข้อมลู

(วนั) 

 
ผู้ติดตอ่ 

16 กองบริการพิเศษ (LP) 
 

ห้องพกัผู้ โดยสารพิเศษ บริเวณทางเข้า-ออก
ห้อง ภายในห้อง และทางเดินภายในห้องเพื่อ
ไปยงับริเวณที่พกัพนกังาน 

LP 30 หนว่ยงาน LP 
lp.manager@thaiairways.com 

17 กองบตัรโดยสารทา่อากาศยานฯ (HZ) ห้องจ าหนา่ยบตัรโดยสาร ส านกังานทา่
อากาศยาน สวุรรณภมูิ ชัน้ 4 

HZ 30 หนว่ยงาน HZ 
airport_ticket@thaiairways.com 
bkkhzoffice@thaiairways.com 
kraisiree.k@thaiairways.com 
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