
 

 

 

 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด 

(CCTV Privacy Notice) 

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

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “รพร.ตะพานหิน”) กําลัง
ดําเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สําหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ีภายในและรอบบริเวณ “พื้นท่ี” 
ของ รพร.ตะพานหิน  เพ่ือการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ท้ังนี้ รพร.ตะพานหินทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้
จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ท่ีเข้ามายังพ้ืนท่ี  โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว 

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลท่ีสามารถทําให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) 
รวมท้ังสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี ้

  

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
รพร.ตะพานหิน ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ 

❒ ความจําเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอ่ืน 

❒ ความจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของรพร.ตะพานหินหรือบุคคลอ่ืน โดยประโยชน ์
     ดังกล่าวมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิข้ันพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

❒ ความจําเปน็ในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเก่ียวกับความปลอดภัยและ 
     สภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางาน และทรัพย์สินของรพร.ตะพานหิน 

  
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

รพร.ตะพานหิน ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน 
2. เพ่ือการปกป้องอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การขัดขวาง 

การทําลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอ่ืน 



 

 

3. เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ 
ดําเนินคดีทางกฎหมาย 

4. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดข้ึนในระหว่างท่ีมีกระบวนการทางวินัย
หรือกระบวนการร้องทุกข์ 

5. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเก่ียวกับการส่งเรื่องร้องเรียน  
6. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่

จํากัดเพียงการดําเนินการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างงาน 
  

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ี รพร.ตะพานหิน เก็บรวบรวมและใช้ 
ตามวัตถุประสงค์ตามท่ีได้แจ้งในข้อ 2. รพร.ตะพานหิน ทําการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตําแหน่ง        

ท่ีมองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพ้ืนท่ีท่ี    
รพร.ตะพานหิน เห็นสมควรว่าเป็นจุดท่ีต้องมีการเฝ้าระวัง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเม่ือท่าน
เข้ามายังพ้ืนท่ี ดังต่อไปนี ้

  

รายการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

 ภาพนิ่ง 
 ภาพเคลื่อนไหว 
 เสียง 
 ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น 

  
ท้ังนี้ รพร.ตะพานหิน จะไม่ทําการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนท่ีท่ีอาจล่วงละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ

ท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ํา ห้องอาบน้ํา หรือสถานท่ีเพ่ือใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 รพร.ตะพานหิน จะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดท่ีเก่ียวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทําการ
เปิดเผย เว้นแต่ กรณีท่ี รพร.ตะพานหินมีความจําเป็นเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวัง
สังเกตการณ์ตามท่ีได้ระบุในประกาศฉบับนี้ รพร.ตะพานหินอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของ
บุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี ้

1. หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย 
หรือเพ่ือการดําเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความต่าง ๆ 

2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพ่ือความจําเป็นในการสร้างความม่ันใจในเรื่องการป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอ่ืน  
  



 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อยู่ในความควบคุมของท่านได้มากข้ึน โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เม่ือบทบัญญัติในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

1. สิทธิในการเข้าถึง รับสําเนา และขอให้เปิดเผยท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ี รพร.ตะพานหิน
เก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีท่ี รพร.ตะพานหินมีสิทธิปฏิเสธคําขอของท่านตามกฎหมายหรือคําสั่ง
ศาล หรือกรณีท่ีคําขอของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บคุคลอ่ืน  

2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

3.  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี ้ 

3.1. เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ี รพร.ตะพานหินทําการตรวจสอบตามคําร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

3.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
3.3. เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ รพร. 

ตะพานหินได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือ
ประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน 

3.4. เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ี รพร.ตะพานหินกําลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการ
เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจําเป็นในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการ
ท่ีท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีท่ี    
รพร.ตะพานหิน เหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น รพร.ตะพานหิน
สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วย
กฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของ รพร.ตะพานหิน) 

 

 

 



 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามท่ีประกาศนี้กําหนด 

รพร.ตะพานหินจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดท่ีเก่ียวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลา 15 วัน     
นับจากวันท่ีมีการบันทึกเหตุการณ์ไว้ ท้ังนี้ เม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าว รพร.ตะพานหินจะทําการ ลบ ทําลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 

  
7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

รพร.ตะพานหินมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ท้ัง
ในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทําลาย ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของ รพร.ตะพานหิน  

นอกจากนี้ รพร.ตะพานหิน ได้กําหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ึนโดยประกาศให้ทราบ
กันโดยท่ัวท้ังองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยธํารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และ
สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดย รพร.ตะพานหินได้จัดให้มีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

  
8. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

รพร.ตะพานหินได้กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีเฉพาะผู้ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นท่ีจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ 
โดย รพร.ตะพานหินจะดําเนินการให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 

  
9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ รพร.ตะพานหินอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามท่ี
เห็นสมควร และจะทําการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ รพร.ตะพานหิน โดยมีวันท่ีของ
เวอร์ชันล่าสุดกํากับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอแนะนําให้ท่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับ
ใหม่อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนท่ีท่านจะเข้ามาในพ้ืนท่ีของ รพร.ตะพานหิน 

การเข้ามาในพ้ืนท่ีของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ท้ังนี้ โปรดระงับการเข้าพ้ืนท่ี 
หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพ้ืนท่ีต่อไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้
มีการแก้ไขและนําข้ึนประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

 
 
  






