
 

 

 

คำประกาศเกี่ยวกบัความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด 

(CCTV Privacy Notice) 

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

โรงพยาบาลปาตอง  กำลังดำเนินการใชกลองวงจรปด (CCTV) สำหรับการเฝาระวังสังเกตการณใน

พื ้นที่ภายในและรอบบริเวณของอาคารและสถานที่ของโรงพยาบาล เพื่อการปกปองชีวิต สุขภาพ และ

ทรัพยสิน ทั้งนี้ เราทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ผูมารับบริการ ผูมาติดตอ 

หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ที่เขามายังพ้ืนที่ โดยผานการใชงานอุปกรณกลองวงจร

ปดดังกลาว 

ประกาศความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด (“ประกาศ”) ฉบับนี ้ใหขอมูลเกี ่ยวกับการ

ดำเนินการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย ซึ่งขอมูลที่สามารถทำใหสามารถระบุตัวทานได (“ขอมูลสวนบุคคล”) 

รวมท้ังสิทธิตาง ๆ ของทาน ดังนี้ 

  

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐานกฎหมายดังตอไปนี้ 

1.1 ความจำเปนในการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรอืสุขภาพของทานหรอืบุคคลอ่ืน 

1.2 ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น โดยประโยชนดังกลาวมี

ความสำคัญไมนอยไปกวาสิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน 

1.3 ความจำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวของ ซึ ่งควบคุมดูแลเกี ่ยวกับความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมในสถานที่ทำงาน และทรัพยสินของเรา 

  

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

2.1 เพื่อการปกปองสุขภาพและความปลอดภัยสวนตัวของทาน ซึ่งรวมไปถึงทรัพยสินของทาน 

2.2 เพื่อการปกปองอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยสินของเราจากความเสียหาย การ

ขัดขวาง การทำลายซึ่งทรพัยสินหรืออาชญากรรมอ่ืน 

2.3 เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายเพื่อการยับยั้ง ปองกัน สืบคน และ 

ดำเนินคดีทางกฎหมาย 



 

 

2.4 เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการระงับขอพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหวางที่มีกระบวนการ

ทางวินยัหรือกระบวนการรองทุกข 

2.5 เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการสงเรื ่อง

รองเรียน  

2.6 เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือปองกันการฟองรองทางแพง ซึ่งรวมไปถึงแต

ไมจำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการจางงาน 

  

  

3. ขอมูลสวนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช 

ตามวัตถุประสงคตามที่ไดแจงในขอ 2. เราทำการติดตั้งกลองวงจรปดในตำแหนงท่ีมองเห็นได โดยจะ

จัดวางปายเตือนวามีการใชงานกลองวงจรปด ณ ทางเขาและทางออก รวมถึงพ้ืนที่ที่เราเห็นสมควรวาเปนจุดที่

ตองมีการเฝาระวัง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อทานเขามายังพ้ืนที่ ดังตอไปนี้ 

  

รายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

 ภาพนิ่ง 

 ภาพเคลื่อนไหว 

 เสียง 

 ภาพทรพัยสินของทาน เชน พาหนะ กระเปา หมวก เครื่องแตงกาย เปนตน 

  

ทั้งนี้ เราจะไมทำการติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที ่ที ่อาจลวงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของทานจนเกิน

สมควร ไดแก หองพัก หองน้ำ หองอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใชในการพักผอนของผูปฏิบัติงาน 

 

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

 เราจะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดที่เก่ียวกับทานไวเปนความลับ และจะไมทำการเปดเผย เวนแต 

กรณีที่เรามีความจำเปนเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเฝาระวังสังเกตการณตามท่ีไดระบุในประกาศ

ฉบับนี้ เราอาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจรปดแกประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังตอไปนี้ 

4.1 หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย 

หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความตาง ๆ 

4.2 ผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลภายนอก เพื่อความจำเปนในการสรางความมั่นใจในเรื่องการปองกันหรือ

ระงบัอันตรายตอชีวิต รางกาย สขุภาพ รวมทั้งทรัพยสินของทานหรอืบุคคลอ่ืน  

  



 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของทาน

อยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

1. สิทธิในการเขาถึง รับสำเนา และขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีเราเก็บรวบรวมอยู 

เวนแตกรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของทาน

จะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรภีาพของบุคคลอื่น  

2. สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง เปน

ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

3.  สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังตอไปนี้  

3.1. เมื่ออยูในชวงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของ

ทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

3.2. ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

3.3. เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราไดแจงไว

ในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหเราเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิ

ตามกฎหมายของทาน 

3.4. เมื่ออยูในชวงเวลาที่เรากำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม 

ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใช

สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

4. สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีที่เราเหตุ

ในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน เราสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน

สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

  

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการเฝาระวังสังเกตโดยการใชอุปกรณกลองวงจรปดตามที ่ประกาศนี้

กำหนด เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในกลองวงจรปดที่เกี่ยวของกับทาน เปนระยะเวลาประมาณ 15 วัน 

ทั้งนี้ เม่ือพนระยะเวลาดังกลาวเราจะทำการ ลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป 



 

 

  

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค

และการบริหารจัดการ เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ลบ ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัตดิานความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่วทั้ง

องคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล โดยธำรงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพ

พรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึง

ประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

  

8. ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

เราไดกำหนดใหเจาหนาที่เฉพาะผูท่ีมีอำนาจหนาที่เก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยเราจะ

ดำเนินการใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครดั 

  

9. การเปลี่ยนแปลงแกไขคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะ

ทำการแจงใหทานทราบผานชองทางประชาสัมพันธโดยมีวันท่ีของเวอรชันลาสุดกำกับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี 

เราขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะ

เขามาในพ้ืนที่ของเรา 

การเขามาในพื้นที่ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเขาพื้นที่ 

หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงเขามาในพื้นท่ีตอไปภายหลังจากที่ประกาศนี้

มีการแกไขและนำขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

10. การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ไดที่ 

1. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

 ชื่อ: โรงพยาบาลปาตอง 

 สถานที่ติดตอ: 57 ถนน ไสน้ำเย็น ตำบลปาตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150 

 ชองทางการตดิตอ: โทรศัพท   0763424663-4 www.patonghospital.co.th 

 

 

2. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

 ชื่อ: นาย ธนวรรธน ฟองศรี 

 สถานที่ติดตอ: 57 ถนน ไสน้ำเย็น ตำบลปาตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150 

 ชองทางการตดิตอ: โทรศัพท   0763424663-4 www.patonghospital.co.th 

 

 

ตัวอยาง ปายแจง CCTV Notice สำหรบัติด ณ บริเวณที่ติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ือแจงเจาของขอมูลสวนบุคคล

กอนเขาสูพื้นที ่

 

 

 

 

 

 


