
 

คำประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด 

(CCTV Privacy Notice) 

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

สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จำกัด (ซึ่งตอไปในประกาศน้ี เรียกวา “สหกรณ”) 

กำลังดำเนินการใชกลองวงจรปด (CCTV) สำหรับการเฝาระวังสังเกตการณในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณ

สำนักงานสหกรณ (“พื้นท่ี”) ของสหกรณ เพื่อการปกปองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน ทั้งนี้ สหกรณทำการ

เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ลูกคา ลูกจาง ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือ บุคคลใด ๆ 

(ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ที่เขามายังพื้นที่ โดยผานการใชงานอุปกรณกลองวงจรปดดังกลาว 

ประกาศความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด (“ประกาศ”) ฉบับนี ้ใหขอมูลเกี ่ยวกับการ

ดำเนินการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย ซึ่งขอมูลที่สามารถทำใหสามารถระบุตัวทานได (“ขอมูลสวนบุคคล”) 

รวมทั้งสิทธิตาง ๆ ของทาน ดังน้ี 

  

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบคุคล 

สหกรณดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐานกฎหมายดังตอไปน้ี 

❒ ความจำเปนในการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอื่น 

❒ ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของสหกรณหรือบุคคลอื่น โดยประโยชนดังกลาวมี

ความสำคัญไมนอยไปกวาสิทธิข้ันพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน 

❒ ความจำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายที ่เกี่ยวของ ซึ ่งควบคุมดูแลเกี ่ยวกับความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมในสถานที่ทำงาน และทรัพยสินของสหกรณ 

  

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบคุคลของทาน 

สหกรณดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพือ่วัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

1. เพื่อการปกปองสุขภาพและความปลอดภัยสวนตัวของทาน ซึ่งรวมไปถึงทรัพยสินของทาน 

2. เพื ่อการปกปองอาคาร สิ ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยสินของสหกรณจากความเสียหาย การ

ขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพยสินหรืออาชญากรรมอื่น 

3. เพื ่อสนับสนุนหนวยงานที ่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายเพื่อการยับยั ้ง ปองกัน สืบคน และ 

ดำเนินคดีทางกฎหมาย 
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4. เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการระงบัขอพิพาทซึง่เกิดข้ึนในระหวางที่มีกระบวนการทางวินัย

หรือกระบวนการรองทุกข 

5. เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการสงเรื่องรองเรียน  

6. เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือปองกันการฟองรองทางแพง ซึ่งรวมไปถึงแตไม

จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงาน 

7. เพื่อใชในการตรวจสอบบริหารจัดการดานบุคลากรของสหกรณ ใหทำงานไดมีประสิทธิภาพตาม

พันธกิจของสหกรณ  

   

3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีสหกรณเก็บรวบรวมและใช 

ตามวัตถุประสงคตามที่ไดแจงในขอ 2. สหกรณทำการติดตั้งกลองวงจรปดในตำแหนงที่มองเหน็ได 

โดยจะจัดวางปายเตือนวามีการใชงานกลองวงจรปด ณ ทางเขาและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่สหกรณเห็นสมควร

วาเปนจุดที่ตองมีการเฝาระวัง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อทานเขามายังพื้นที่ ดังตอไปน้ี 

  

รายการขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

• ภาพน่ิง 

• ภาพเคลื่อนไหว 

• เสียง 

• ภาพทรัพยสินของทาน เชน พาหนะ กระเปา หมวก เครื่องแตงกาย เปนตน 

  

ทั้งน้ี สหกรณจะไมทำการติดต้ังกลองวงจรปดในพื้นที่ที่อาจลวงละเมิดสทิธิข้ันพื้นฐานของทานจนเกิน

สมควร ไดแก หองพัก หองน้ำ หองอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใชในการพักผอนของผูปฏิบัติงาน 

 

4. การเปดเผยขอมลูสวนบุคคลของทาน 

 สหกรณจะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดที่เกี่ยวกับทานไวเปนความลับ และจะไมทำการเปดเผย 

เวนแต กรณีที่สหกรณมีความจำเปนเพื่อใหสามารถบรรลวุัตถุประสงคในการเฝาระวังสังเกตการณตามที่ได

ระบุในประกาศฉบับน้ี สหกรณอาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจรปดแกบุคคล หรือนิติบุคคล ดังตอไปน้ี 

1. หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย 

หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความตาง ๆ 

2. ผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลภายนอก เพื่อความจำเปนในการสรางความมั่นใจในเรื่องการปองกันหรือ

ระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพยสินของทานหรือบุคคลอื่น  

3. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ในเพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือกรณีที่มีขอพิพาทตางๆ  
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5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของทาน

อยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอยีด

ดังตอไปน้ี 

1. สิทธิในการเขาถึง รับสำเนา และขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานที่สหกรณเก็บ

รวบรวมอยู เวนแตกรณีที่สหกรณมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรอืคำสั่งศาล หรือกรณีที่

คำขอของทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

2. สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง เปน

ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

3.  สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังตอไปน้ี  

3.1. เมื่ออยูในชวงเวลาที่สหกรณทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคล

ของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

3.2. ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

3.3. เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคสหกรณได

แจงไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหสหกรณเก็บรกัษาขอมูลน้ันตอไปเพือ่ประกอบการ

ใชสิทธิตามกฎหมายของทาน 

3.4. เมื่ออยูในชวงเวลาที่สหกรณกำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ

รวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเน่ืองมาจากการ

ที่ทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

4. สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีที่สหกรณ

เหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน สหกรณสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการ

กอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อ

ประโยชนสาธารณะตามภารกิจของสหกรณ)  

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมลูสวนบุคคล 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการเฝาระวังสังเกตโดยการใชอุปกรณกลองวงจรปดตามที ่ประกาศน้ี

กำหนด สหกรณจะเก็บรักษาขอมลูสวนบุคคลในกลองวงจรปดที่เกี่ยวของกับทาน เปนระยะเวลา 2 สัปดาห

โดยประมาณนับจากวันที่ทานไดเขามาในพื้นที่ครั้งสุดทาย ทั้งน้ี เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวสหกรณจะทำการ 

ลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป 
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7. การรักษาความมัน่คงปลอดภัยขอมลูสวนบุคคล 

สหกรณมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิง

เทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ลบ ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง 

แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสหกรณ  

นอกจากนี้ สหกรณไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดย

ทั่วทั้งองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล โดยธำรงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพ

พรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยสหกรณไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึง

ประกาศน้ีในระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

  

8. ความรับผดิชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณไดกำหนดให นายธนฤต ฉายินธุ  รองผูจัดการบริหาร เปนเจาหนาที่เฉพาะผูที่มีอำนาจหนาที่

เกี่ยวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะ

สามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยสหกรณจะดำเนินการใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศน้ีอยาง

เครงครัด 

  

9. การเปลีย่นแปลงแกไขคำประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศน้ี สหกรณอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร 

และจะทำการแจงใหทานทราบบริเวณทางเขาพื้นที่ หรือแสดง QR Code ที่ปายขอความประกาศ หรือบอรด

ประชาสัมพันธ เปนตน) โดยมีวันที่ของเวอรชันลาสุดกำกับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี สหกรณขอแนะนำใหทาน

โปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะเขามาในพื้นที่ของ

สหกรณ 

การเขามาในพื้นที่ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศน้ี ทั้งน้ี โปรดระงับการเขาพื้นที่ 

หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับน้ี หากทานยังคงเขามาในพื้นที่ตอไปภายหลังจากที่ประกาศน้ี

มีการแกไขและนำข้ึนประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

  

10. การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับน้ีไดที ่

1) ผูควบคุมขอมลูสวนบุคคล(Data Controller) 

- ช่ือ : สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จำกดั 

- สถานที่ติดตอ :เลขที ่400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุงสองหอง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 

ชองทางการติดตอ : scomwa1973@gmail.com  โทร : 02 503 9996 

mailto:scomwa1973@gmail.com


5 

2) เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบคุคล(Data Protection Officer :DPO)

-  ช่ือ : นายธนฤต ฉายินธุ  รองผูจัดการบริหาร

- สถานที่ติดตอ :เลขที ่400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุงสองหอง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร

- ชองทางการติดตอ : scomwa1973@gmail.com โทร : 02 503 9996

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 

ลงช่ือ 

(นายกิตติพงษ อภิชัยชาญกิจ) 

ประธานกรรมการดำเนินการ 

สหกรณออมทรพัยพนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
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