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คําประกาศเก่ียวกับความเปน็ส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด 

(CCTV Privacy Notice) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งต่อไปในประกาศน้ี เรียกว่า “สบค.” หรือ 
“เรา”) กําลังดําเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สําหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ภายในและรอบ
บริเวณอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร์ (“พื้นที่”) ของเรา เพ่ือการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งน้ี 
เราทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ 
บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพ้ืนที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิด
ดังกล่าว 

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบับน้ีให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทําให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) 
รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังน้ี  

 
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เราดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปน้ี 
1. ความจําเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืน 
2. ความจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอ่ืน โดยประโยชน์ดังกล่าว 

มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
3. ความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางาน และทรัพย์สินของเรา  
 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เราดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
1. เพ่ือการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน 
2. เพ่ือการปกป้องอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การ

ขัดขวาง การทําลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอ่ืน 
3. เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการยับย้ัง ป้องกัน สืบค้น และ 

ดําเนินคดีทางกฎหมาย 
4. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทาง

วินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์ 
5. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่อง

ร้องเรียน  
6. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ 

ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ้างงาน  
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3. ข้อมูลส่วนบคุคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใช ้
ตามวัตถุประสงค์ตามท่ีได้แจ้งในข้อ 2. เราทําการติดต้ังกล้องวงจรปิดในตําแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะ

จัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพ้ืนที่ที่เราเห็นสมควรว่าเป็นจุด 
ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพ้ืนที่ ดังต่อไปน้ี 

 

รายการข้อมูลส่วนบคุคลท่ีเก็บรวบรวม 

 ภาพน่ิง 
 ภาพเคลื่อนไหว 
 เสียง 
 ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า เคร่ืองแต่งกาย เป็นต้น 

 
ทั้งน้ี เราจะไม่ทําการติดต้ังกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่านจนเกิน

สมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องนํ้า ห้องอาบนํ้า หรือสถานที่เพ่ือใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน 
 

4. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่น 
 เราจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เก่ียวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทําการเปิดเผย เว้นแต่ 
กรณีที่เรามีความจําเป็นเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามท่ีได้ระบุในประกาศ
ฉบับน้ี เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปน้ี 

1. หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้
กฎหมาย หรือเพ่ือการดําเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความต่าง ๆ 

2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพ่ือความจําเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอ่ืน  

  
5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

1. สิทธิในการเข้าถึง รับสําเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บ
รวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคําขอของท่านตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่
คําขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีความถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

3.  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังต่อไปน้ี  

1.1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทําการตรวจสอบตามคําร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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1.3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้
แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลน้ันต่อไปเพ่ือประกอบการ
ใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน 

1.4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากําลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจําเป็นในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเน่ืองมาจาก
การที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรา
เหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายย่ิงกว่า หรือเพ่ือการ
ก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

 
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามท่ีประกาศน้ี
กําหนด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เก่ียวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน 
นับจากเมื่อเจ้าหน้าที่ของอาคารได้ทําการตรวจสอบย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตาม
ความเหมาะสมจากการพิจารณาของเรา ทั้งน้ี เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทําการลบ ทําลายข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านต่อไป  

 
7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิง
เทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทําลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน 
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากน้ี เราได้กําหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกัน 
โดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยธํารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และ
สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึง
ประกาศน้ีในระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

 
8. ความรับผิดชอบของผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

เราได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเท่าน้ันที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเรา
จะดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศน้ีอย่างเคร่งครัด  

 
9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศน้ี เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และ
จะทําการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เว็บ https://ocs.ku.ac.th โดยมีวันที่ของ
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เวอร์ชันล่าสุดกํากับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนําให้ท่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับ
ใหม่อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพ้ืนที่ของเรา 

การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศน้ี ทั้งน้ี โปรดระงับการเข้า
พ้ืนที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับน้ี หากท่านยังคงเข้ามาในพ้ืนที่ต่อไปภายหลังจาก 
ที่ประกาศน้ีมีการแก้ไขและนําขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวแล้ว  

 
10. การติดต่อสอบถาม  

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับน้ีได้ที่ 
1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

 ช่ือ: สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 สถานที่ติดต่อ: 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 ช่องทางการติดต่อ: โทร. 0-2562-0951-6 อีเมล. webmaster-cpc@ku.ac.th 

2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
 ช่ือ: นายประสงค์ พรรณศิริพล (ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) 
 สถานที่ติดต่อ: 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 ช่องทางการติดต่อ: โทร. 0-2562-0951-6 อีเมล. cpcpsp@ku.ac.th 
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