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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
สาหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการที่สหกรณ์ ฯ ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้า
ดูแลภายในและรอบสถานที่ อาคาร สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของท่าน สหกรณ์ฯ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรรมการ พนักงาน สมาชิก ผู้รับจ้าง
คนงาน ผู้มาติดต่อเยี่ยมเยือน ลูกค้า หรือบุคคลใด ๆ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่เข้าถึงพื้นที่
ของสหกรณ์ฯ ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคาร และสถานที่ภายนอกอาคารของสหกรณ์ฯ
ประกาศฯ ฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
(“ข้อมูลส่วนบุคคล”)
สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ โดยใช้ดุลยพินิจของ
สหกรณ์ฯ แต่เพียงผู้เดียวในการทบทวน เปลี่ ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ลบ และปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ สหกรณ์ฯ
จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน รูปภาพ และ/หรือเสียงซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่
เกี่ยวกับทรัพย์ สินของท่าน เช่น หมายเลขทะเบียนยานพาหนะของท่าน หรือแหล่งข้อมูลที่ส ามารถระบุตัวตนได้
ตามที่เห็นได้จากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่ที่มีการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและสถานที่ภายนอกอาคารของสหกรณ์ฯ
2. วัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดาเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการบันทึก
ถือครอง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไข ทาลาย ลบ กู้คืน รวม ทาสาเนา ส่ง เก็บรักษา แยก เปลี่ยน หรือเพิ่ม กับข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านล่างนี้ (“วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ”) โดยไม่ได้รับการ
ได้รับการยินยอมจากท่าน ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
2.1.1 เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต อันเป็นเรื่องจาเป็นต่อการขัดขวาง ป้องกัน และ/หรือ ระงับอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อปกป้องสุ ขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สิ นของท่าน หรือของ
บุคลากรของสหกรณ์ฯ
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2.1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์ฯ ได้แก่
(1) ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของของท่าน อาคารสถานที่
และทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ จากความเสียหาย ความขัดข้อง การทาลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่น ๆ
(2) เพื่อช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการยุติเรื่องร้อง
ทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส
(4) เพื่อช่วยเหลือในการเริ่มหรือต่อสู้คดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะคดีแพ่ง คดีอาญา และหรือ
คดีแรงงาน
(5) เพื่อการกระทาการอื่นใดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
สหกรณ์ฯ จะยังคงพยายามสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของท่าน
หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน นอกจากนี้สหกรณ์ฯ จะยังใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมดุลดังกล่าว
2.1.3 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมี
การต่อไปภายหน้า การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ และ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จากัดเฉพาะ กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในที่ทางาน สหกรณ์ฯ ถือว่าการใช้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นมาตรการที่จาเป็นที่จะทาให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ เช่น เพื่อสนับสนุน
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม
2.2 สหกรณ์ฯ จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่ที่สังเกตเห็นได้ง่าย
2.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทางานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี และจะมีการบันทึกภาพทั้งแบบมีเสียงและ
ไม่มีเสียง
3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใด
ยกเว้นบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ได้รับสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้
3.2 สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้
บุคคลที่สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
3.2.1 หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนหรือ
ฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือคดีปกครอง
3.2.2 บุคคลภายนอก สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดาเนินการตามขั้นตอน
ที่จาเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน หรือบุคคลอื่น
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4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
4.1 สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการจากภายนอกที่ตั้งอยู่นอก
ประเทศไทย เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และ/หรือทรัพย์สินของท่าน
การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่มีฐาน
ทางกฎหมายที่สาคัญอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกาหนดทางสัญญาระหว่างสหกรณ์ฯ และบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์
ของท่าน) ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
4.2 ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล
ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทยกาหนด สหกรณ์ฯ จะดาเนินการตามขั้นตอนที่จาเป็นในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่
สหกรณ์ฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น
5. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
5.1 สหกรณ์ฯ ใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงกายภาพ ทางเทคนิค และการบริหารจัดการ
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสียหาย ความสูญเสีย การทาลาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงและ
การเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอานาจ
5.2 สหกรณ์ฯ จะทาการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสหกรณ์ฯ เป็น
ครั้งคราวตามที่จาเป็นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ แน่ใจว่ามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จาเป็นต่อการดาเนินการตามหน้าที่ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ ในกรณีที่มีการดาเนินการทางศาล
หรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดาเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงระยะเวลา
ที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ฎีกาด้วย หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
7. สิทธิทางกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในบางกรณี สหกรณ์ฯ อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านก่อนดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจ
มีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังนี้
7.1 สิทธิในการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน สหกรณ์ฯ อาจขอให้ท่านพิสูจน์
ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
7.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดาเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ที่สหกรณ์ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้
เกิดความเข้าใจผิด
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7.3 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรั บข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ มีเกี่ยวกับท่าน
ในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยัง
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น
7.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับสหกรณ์ฯ
7.3.2 กรณีที่สหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติ
ตามสัญญาที่สหกรณ์ฯ มีกับท่าน
7.4 สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลในบางรายการ
7.5 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านในบางกรณี
7.6 สิทธิในการถอนความยินยอม กรณีที่ท่านเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ ท่านมีสิ ทธิจะขอถอน
ความยินยอมดังกล่าวได้สาหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมให้สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
7.7 สิทธิในการลบหรือทาลายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ดาเนินการลบหรือทาลาย หรือทาให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของสหกรณ์ฯ นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้ง
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อการใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
7.8 สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรีย นไปยังหน่วยงานที่มีอานาจในกรณีที่ท่าน
เชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
8. รายละเอียดการติดต่อสหกรณ์ฯ
กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้
โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด
เลขที่ 102 หมู่ 6 ตาบลลุมพลี อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3570 4388-9, 0 3595 1753-4, 08 1780 3441, 08 1851 5345
E-mail : ayutthayatsc@gmail.com , ID Line : @iqz6868h, FB : Ayutthayatsc
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายไพศาล ไหวฉลาด)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จากัด

