
 

 

 

คําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด 

(CCTV Privacy Notice) 

(Version 1.0 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

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

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ใชมีกลองวงจรปด (CCTV) สําหรับรักษาความปลอดภัยดวยการจับ
ภาพเหตุการณตางๆ ท้ังภายในและภายนอกอาคาร เพ่ือการปกปองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน ท้ังนี้ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงาน ลูกคา ลูกจาง 
ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือ บุคคลใด ๆ (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ท่ีเขามายังพ้ืนท่ี โดยผานการใช
งานอุปกรณกลองวงจรปดดังกลาว 

ประกาศความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ใหขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย ซ่ึงขอมูลท่ีสามารถทําใหสามารถระบุตัวทานได (“ขอมูลสวนบุคคล”) 
รวมท้ังสิทธิตาง ๆ ของทาน ดังนี้ 

  
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐานกฎหมาย
ดังตอไปนี้ 

❒ ความจําเปนในการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอ่ืน 

❒ ความจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของเราหรือบุคคลอ่ืน โดยประโยชนดังกลาวมี
ความสําคัญไมนอยไปกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน 

❒ ความจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงควบคุมดูแลเก่ียวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน และทรัพยสินของเรา 

  
2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
1. เพ่ือการปกปองสุขภาพและความปลอดภัยสวนตัวของทาน ซ่ึงรวมไปถึงทรัพยสินของทาน 
2. เพ่ือการปกปองอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยสินของเราจากความเสียหาย การขัดขวาง 

การทําลายซ่ึงทรัพยสินหรืออาชญากรรมอ่ืน 
3. เพ่ือสนับสนุนหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบังคับใชกฎหมายเพ่ือการยับยั้ง ปองกัน สืบคน และ 

ดําเนินคดีทางกฎหมาย 



 

 

4. เพ่ือการใหความชวยเหลือในกระบวนการระงับขอพิพาทซ่ึงเกิดข้ึนในระหวางท่ีมีกระบวนการทางวินัย
หรือกระบวนการรองทุกข 

5. เพ่ือการใหความชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเก่ียวกับการสงเรื่องรองเรียน  
6. เพ่ือการใหความชวยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือปองกันการฟองรองทางแพง ซ่ึงรวมไปถึงแตไม

จํากัดเพียงการดําเนินการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจางงาน 
7. อ่ืน ๆ (หากมี) 

  
  

3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใช 
ตามวัตถุประสงคตามท่ีไดแจงในขอ 2. กรมโรงงานอุตสาหกรรมทําการติดตั้งกลองวงจรปดใน

ตําแหนงท่ีมองเห็นได โดยจะจัดวางปายเตือนวามีการใชงานกลองวงจรปด ณ ทางเขาและทางออก รวมถึง
พ้ืนท่ีท่ีเราเห็นสมควรวาเปนจุดท่ีตองมีการเฝาระวัง เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเม่ือทานเขา
มายังพ้ืนท่ี ดังตอไปนี ้

  

รายการขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

• ภาพนิ่ง 
• ภาพเคลื่อนไหว 
• เสียง 
• ภาพทรัพยสินของทาน เชน พาหนะ กระเปา หมวก เครื่องแตงกาย เปนตน 
• อ่ืน ๆ (หากมี) 

  
ท้ังนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไมทําการติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีท่ีอาจลวงละเมิดสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานของทานจนเกินสมควร ไดแก หองพัก หองน้ํา หองอาบน้ํา หรือสถานท่ีเพ่ือใชในการพักผอนของ
ผูปฏิบัติงาน  

 
4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดท่ีเก่ียวกับทานไวเปนความลับ และจะไม
ทําการเปดเผย เวนแต กรณีท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความจําเปนเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการ
เฝาระวังสังเกตการณตามท่ีไดระบุในประกาศฉบับนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจร
ปดแกประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังตอไปนี ้

1. หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย 
หรือเพ่ือการดําเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความตาง ๆ 

2. ผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลภายนอก เพ่ือความจําเปนในการสรางความม่ันใจในเรื่องการปองกันหรือ
ระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพยสินของทานหรือบุคคลอ่ืน  

3. อ่ืน ๆ (หากมี) 

  

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 



 

 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของทาน
อยูในความควบคุมของทานไดมากข้ึน โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เม่ือบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

1. สิทธิในการเขาถึง รับสําเนา และขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเก็บรวบรวมอยู เวนแตกรณีท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตาม
กฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีท่ีคําขอของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

2. สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไมถูกตองหรือไมครบถวน เพ่ือใหมีความถูกตอง เปน
ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

3.  สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้  

3.1. เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไข
ขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

3.2. ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
3.3. เม่ือขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราไดแจงไว

ในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหเราเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิ
ตามกฎหมายของทาน 

3.4. เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวย
กฎหมายในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความ
จําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
อันเนื่องมาจากการท่ีทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทาน 

4. สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเหตุในการปฏิเสธคําขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุ
อันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช
สิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะตามภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

  

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการเฝาระวังสังเกตโดยการใชอุปกรณกลองวงจรปดตามท่ีประกาศนี้

กําหนด กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในกลองวงจรปดท่ีเก่ียวของกับทาน เปน
ระยะเวลา 2 สัปดาหนับจาก เม่ือเจาหนาท่ีของอาคารไดทําการตรวจสอบยอนหลังเรียบรอยแลว ท้ังนี้ เม่ือพน
ระยะเวลาดังกลาวกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะทําการ ลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป 

 
  

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 



 

 

    กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยาง
เหมาะสม ท้ังในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ลบ ทําลาย 
ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

    นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึนโดย
ประกาศใหทราบกันโดยท่ัวท้ังองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธํารงไวซ่ึงความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน 
(Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจัดให
มีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

  
8. ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

    กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดกําหนดใหเจาหนาท่ีเฉพาะผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นท่ีจะสามารถเขาถึงขอมูลสวน
บุคคลของทานได โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดําเนินการใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

  
9. การเปล่ียนแปลงแกไขคําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 

    ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง
ตามท่ีเห็นสมควร และจะทําการแจงใหทานทราบผานชองทาง ติดปายไวท่ีทางเขาและในลิฟทอาคาร กรอ. 
โดยมีวันท่ีของเวอรชันลาสุดกํากับอยูตอนทายอยางไรก็ดี กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอแนะนําใหทานโปรด
ตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะเขามาในพ้ืนท่ีของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

    การเขามาในพ้ืนท่ีของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ท้ังนี้ โปรดระงับการเขา
พ้ืนท่ี หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงเขามาในพ้ืนท่ีตอไปภายหลังจากท่ี
ประกาศนี้มีการแกไขและนําข้ึนประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวแลว 

  
10. การติดตอสอบถาม  

    ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดท่ี 
1. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

• ชื่อ: กลุมอาคารและทรัพยสิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• สถานท่ีติดตอ: 75/6 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
• ชองทางการติดตอ: 02-433-6303 9jv 1218 อีเมล : wijit.t@diw.mail.go.th  

 
 
 
 
 

2. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
• ชื่อ: กลุมอาคารและทรัพยสิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 

 

• สถานท่ีติดตอ: 75/6 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
• ชองทางการติดตอ: 02-433-6303 9jv 1218 อีเมล : wijit.t@diw.mail.go.th 

 
 
ตัวอยาง ปายแจง CCTV Notice สําหรับติด ณ บริเวณท่ีติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ือแจงเจาของขอมูลสวนบุคคล
กอนเขาสูพ้ืนท่ี 
 
 

 
 
 
 
 
 


