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ประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด 

(CCTV Privacy Notice) 
 

 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ซ่ึงตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “สสวท.”) 

กําลังดําเนินการใชกลองวงจรปด (CCTV) สําหรับการเฝาระวังสังเกตการณในพ้ืนท่ีภายในและรอบบริเวณอาคาร/ 

สิ่งอํานวยความสะดวก/สถานท่ี (“พ้ืนท่ี”) ของ สสวท. เพ่ือการปกปองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน ท้ังนี้ สสวท.  

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงาน ลูกคา ลูกจาง ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือบุคคลใด ๆ 

(ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ท่ีเขามายังพ้ืนท่ี โดยผานการใชงานอุปกรณกลองวงจรปดดังกลาว  

ประกาศความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ใหขอมูลเก่ียวกับ 

การดําเนินการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย ซ่ึงขอมูลท่ีสามารถทําใหสามารถระบุตัวทานได (“ขอมูลสวนบุคคล”) 

รวมท้ังสิทธิตาง ๆ ของทานดังตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

สสวท. ทําการติดตั้งกลองวงจรปดในตําแหนงท่ีมองเห็นได โดยจะจัดวางปายเตือนวามีการใชงาน

กลองวงจรปด ณ ทางเขาและทางออก รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเราเห็นสมควรวาเปนจุดท่ีตองมีการเฝาระวัง เพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลของทานเม่ือทานเขามายังพ้ืนท่ี 
 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช 

  (1)  เพื่อการปกปองสุขภาพและ

ความปลอดภัยสวนตัวของทาน ซึ่ง

รวมไปถึงทรัพยสินของทาน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม  

• ภาพน่ิง  

• ภาพเคล่ือนไหว  

• เสียง  

• ภาพทรัพยสินของทาน เชน 

กระเปา หมวก เครื่องแตง

กาย เปนตน  

• อื่น ๆ (หากมี)  

- ความจําเปนในการปองกันหรือ

ระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือ

สุขภาพของทานหรือบุคคลอื่น 

  (2) เพื่อการปกปองอาคาร ส่ิงอํานวย

ความสะดวกและทรัพยสินของ สสวท. 

จากความเสียหาย การขัดขวาง การ

ทําลายซึ่งทรัพยสินหรืออาชญากรรม

อื่น 

-  ค ว า ม จํ า เ ป น เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น 

โดยชอบดวยกฎหมายของ สสวท. 

หรือบุคคลอื่น โดยประโยชนดังกลาว

มีความสําคัญไมนอยไปกวาสิทธิขั้น

พื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน 
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  (3)  เ พื่ อ ส นับส นุนหน ว ย ง า น ท่ี

เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมาย 

เพื่อการยับย้ัง ปองกัน สืบคน และ 

ดําเนินคดีทางกฎหมาย 

- ความจําเปนในการปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ซึ่งควบคุมดูแล

เกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพ 

แวดลอมในสถานท่ีทํางาน และ

ทรัพยสินของ สสวท. รวมถึงใชเปน

หลักฐานในการดําเนินการท่ีจําเปน

ในกระบวนการทางกฎหมาย หรือ

การปฏิบัติตามคําส่ังของศาลหรือ

หนวยงานท่ีมีอํ านาจหนา ท่ีตาม

กฎหมาย  

  (4) เพื่อการใหความชวยเหลือใน

กระบวนการระงับขอพิพาทซึ่งเกิดขึ้น

ในระหวางท่ีมีกระบวนการทางวินัย

หรือกระบวนการรองทุกข 

  (5) เพื่อการใหความชวยเหลือใน

กระบวนการสอบสวน/กระบวนการ

เกี่ยวกับการสงเรื่องรองเรียน 

  (6) เพื่อการใหความชวยเหลือใน

กระบวนการริเริ่ม/ปองกันการฟอง 

รองทางแพง ซึ่งรวมไปถึงแตไมจํากัด

เพียงการดําเนินการทางกฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวของกับการจางงาน 
 

ท้ังนี้ สสวท. จะไมทําการติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีท่ีอาจลวงละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทาน 

จนเกินสมควร ไดแก หองพัก หองน้ํา หองอาบน้ํา หรือสถานท่ีเพ่ือใชในการพักผอนของผูปฏิบัติงาน 

2. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน  

สสวท. จะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดท่ีเก่ียวกับทานไวเปนความลับ และจะไมทําการ

เปดเผย เวนแต กรณีท่ีเรามีความจําเปนเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเฝาระวังสังเกตการณตามท่ีไดระบุ

ในประกาศฉบับนี้  สสวท. อาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจรปดแกประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคลดังตอไปนี้  

2.1 หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช

กฎหมาย หรือเพ่ือการดําเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความตาง ๆ 

2.2 ผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลภายนอก เพ่ือความจําเปนในการสรางความม่ันใจในเรื่องการปองกัน

หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพยสินของทานหรือบุคคลอ่ืน 

3. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของ

ทานอยูในความควบคุมของทานไดมากข้ึน โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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พ.ศ. 2562 เม่ือบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังตอไปนี ้

3.1 สิทธิในการเขาถึง รับสําเนา และขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลของทานท่ี สสวท. 

เก็บรวบรวมอยู เวนแตกรณีท่ีเรามีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีท่ีคําขอของทาน

จะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

3.2 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไมถูกตองหรือไมครบถวน เพ่ือใหมีความ

ถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

3.3 สิทธิในการขอรับ ขอใหสง หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทาน ทานมีสิทธิขอรับขอมูล 

สวนบุคคลของทาน รวมท้ังมีสิทธิขอให สสวท. สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังบุคคลภายนอก  

หรือขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ี สสวท. ไดสงหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เวนแต สสวท. ไมสามารถทําไดโดยสภาพ

ทางเทคนิค หรอื สสวท.  มีเหตุในการปฏิเสธคําขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย 

3.4 สิทธิในการขอใหลบขอมูลสวนบุคคลของทาน ทานมีสิทธิขอให สสวท. ลบหรือทําลายขอมูล

ของทาน หรือทําใหขอมูลของทานเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนของทานได เวนแตกรณีท่ี สสวท.  

จะมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการปฏิเสธคําขอของทาน 

3.5 สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 

     (1) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีเราทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคล

ของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

     (2) ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

     (3) เม่ือขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงค 

สสวท. ไดแจงไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคให สสวท. เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิ

ตามกฎหมายของทาน 

     (4) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี สสวท. กําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการ

เก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

3.6 สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีท่ี 

สสวท. มีเหตุในการปฏิเสธคําขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน สสวท. สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะตาม

ภารกิจของ สสวท. 
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4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการเฝาระวังสังเกตโดยการใชอุปกรณกลองวงจรปดตามท่ีประกาศนี้

กําหนด สสวท. จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในกลองวงจรปดท่ีเก่ียวของกับทาน โดยมีระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

1 เดือน นับจากท่ีไดบันทึกขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ท้ังนี้ เม่ือพนระยะเวลาดังกลาวแลว สสวท. จะทําการลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน 

เม่ือหมดความจําเปนในการใชขอมูลสวนบุคคลนั้น อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีขอพิพาทหรือคดีความ สสวท.  

ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว 

5. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

สสวท. มีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม  

ท้ังในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ลบ ทําลาย ใช เปลี่ยนแปลง 

แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของ สสวท. 

นอกจากนี้ สสวท. ไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึนโดยประกาศใหทราบ

กันโดยท่ัวท้ังองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล โดยธํารงไวซ่ึงความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และ

สภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดย สสวท. ไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึง

ประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

6. ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  

 สสวท. ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีเฉพาะผู ท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช  

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นท่ีจะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได 

โดย สสวท. จะดําเนินการใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

7.  การเปล่ียนแปลงแกไขคําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว  

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ สสวท. อาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ี

เห็นสมควร และจะทําการแจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต https://www.ipst.ac.th โดยมีวันท่ีของฉบับ

ลาสุดกํากับอยู อยางไรก็ดี สสวท. ขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสมํ่าเสมอ 

โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะเขามาในพ้ืนท่ีของ สสวท. 

การเขามาในพ้ืนท่ีของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ท้ังนี้ โปรดระงับการ

เขาพ้ืนท่ี หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงเขามาในพ้ืนท่ีตอไปภายหลังจากท่ี
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ประกาศนี้มีการแกไขและนําข้ึนประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

แลว 

8. การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดท่ี 

(1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

• ชื่อ: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

• สถานท่ีติดตอ:  เลขท่ี 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  

                   กรุงเทพมหานคร 10110  

• ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: secretary_pdpa@ipst.ac.th  

(2) เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

• ชื่อ: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• สถานท่ีติดตอ: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

                  เลขท่ี 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  

                  กรุงเทพมหานคร 10110  

• ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: secretary_pdpa@ipst.ac.th  

 
                                                ................................................ 
 

 


