คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล (data controller) กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบ
บริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่การศึกษาบางมด พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน พื้นที่การศึกษาราชบุรี และศูนย์บริการ
ทางการศึกษาในเมือง อาคารเคเอกซ์ (“พื้นที่”) ของมหาวิทยาลัย เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ
ของท่าน ดังนี้
1. วัตถุประสงค.ในการเก็บรวบรวมข8อมูลส<วนบุคคล
มหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวมข4อมูลส8วนบุคคลของท8านเพื่อวัตถุประสงคC ดังต8อไปนี้
1.1 เพื่อการปกปIองสุขภาพและความปลอดภัยส8วนตัวของท8าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพยCสินของท8าน
1.2 เพื่อการปกปIองอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยCสินของมหาวิทยาลัยจากความเสียหาย การขัดขวาง การ
ทำลายซึ่งทรัพยCสินหรืออาชญากรรมอื่น
1.3 เพื่อสนับสนุนหน8วยงานที่เกี่ยวข4องในการบังคับใช4กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ปIองกัน สืบค4น และ ดำเนินคดีทางกฎหมาย
1.4 เพื่อการให4ความช8วยเหลือในกระบวนการระงับข4อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว8างที่มีกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการ
ร4องทุกขC
1.5 เพื่อการให4ความช8วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส8งเรื่องร4องเรียน
1.6 เพื่อการให4ความช8วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือปIองกันการฟIองร4องทางแพ8ง ซึ่งรวมไปถึงแต8ไม8จำกัดเพียงการ
ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข4องกับการจ4างงาน
2. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข8อมูลส<วนบุคคล
มหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวมข4อมูลส8วนบุคคลของท8านภายใต4ฐานกฎหมายดังต8อไปนี้
2.1 ความจำเปZนในการปIองกันหรือระงับอันตรายต8อชีวิต ร8างกาย หรือสุขภาพของท8านหรือบุคคลอื่น
2.2 ความจำเปZนเพื่อประโยชนCโดยชอบด4วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลอื่น โดยประโยชนCดังกล8าวมีความสำคัญไม8
น4อยไปกว8าสิทธิขั้นพื้นฐานในข4อมูลส8วนบุคคลของท8าน
2.3 ความจำเปZนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข4อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล4อมในสถานที่
ทำงาน และทรัพยCสินของมหาวิทยาลัย
3. ข8อมูลส<วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมและใช8
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ตามวัตถุประสงคCที่ได4แจ4งในข4อ 1. มหาวิทยาลัยทำการติดตั้งกล4องวงจรป^ดในตำแหน8งที่มองเห็นได4 โดยจะจัดวางปIายเตือน
ว8ามีการใช4งานกล4องวงจรป^ด ณ ทางเข4าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรว8าเปZนจุดที่ต4องมีการเฝIาระวัง เพื่อเก็บ
รวบรวมข4อมูลส8วนบุคคลของท8านเมื่อท8านเข4ามายังพื้นที่ ดังต8อไปนี้
รายการข8อมูลส<วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
• ภาพนิ่ง
• ภาพเคลื่อนไหว
• เสียง
• ภาพทรัพยCสินของท8าน เช8น พาหนะ เครื่องแต8งกาย ทรัพยCสินอื่นที่มากับเจ4าของข4อมูลส8วนบุคคล เปZนต4น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม8ทำการติดตั้งกล4องวงจรป^ดในพื้นที่ที่อาจล8วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท8านจนเกินสมควร ได4แก8
ห4องพัก ห4องน้ำ ห4องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช4ในการพักผ8อนของผู4ปฏิบัติงาน
4. การเปLดเผยข8อมูลส<วนบุคคล
มหาวิทยาลัยจะเก็บรักษาข4อมูลในกล4องวงจรป^ดที่เกี่ยวกับท8านไว4เปZนความลับ และจะไม8ทำการเป^ดเผย เว4นแต8 กรณีที่
มหาวิท ยาลัย มีค วามจำเปZน เพื่อ ให4ส ามารถบรรลุว ัต ถุป ระสงคCใ นการเฝIา ระวัง สัง เกตการณCต ามที่ไ ด4ร ะบุใ นประกาศฉบับ นี้
มหาวิทยาลัยอาจเป^ดเผยข4อมูลในกล4องวงจรป^ดแก8ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต8อไปนี้
4.1 หน8วยงานที่มีอำนาจหน4าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช8วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช4กฎหมาย หรือเพื่อการ
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต8าง ๆ
4.2 ผู4ให4บริการซึ่งเปZนบุคคลภายนอก เพื่อความจำเปZนในการสร4างความมั่นใจในเรื่องการปIองกันหรือระงับอันตรายต8อชีวิต
ร8างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพยCสินของท8านหรือบุคคลอื่น
5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ8มครองข8อมูลส<วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ4มครองข4อมูลส8วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคCเพื่อให4ข4อมูลส8วนบุคคลของท8านอยู8ในความควบคุมของ
ท8านได4มากขึ้น โดยท8านสามารถใช4สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ4มครองข4อมูลส8วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส8วนที่เกี่ยวกับ
สิทธิของเจ4าของข4อมูลส8วนบุคคลมีผลใช4บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต8อไปนี้
5.1 สิทธิในการเข4าถึง รับสำเนา และขอให4เป^ดเผยที่มาของข4อมูลส8วนบุคคลของท8านที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมอยู8 เว4นแต8
กรณีที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท8านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท8านจะมีผลกระทบที่
อาจก8อให4เกิดความเสียหายต8อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
5.2 สิทธิในการขอแก4ไขข4อมูลส8วนบุคคลของท8านที่ไม8ถูกต4องหรือไม8ครบถ4วน เพื่อให4มีความถูกต4อง เปZนปfจจุบัน สมบูรณC
และไม8ก8อให4เกิดความเข4าใจผิด
5.3 สิทธิในการขอให4ระงับการใช4ข4อมูลส8วนบุคคลของท8านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต8อไปนี้
5.3.1 เมื่ออยู8ในช8วงเวลาที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบตามคำร4องขอของท8านให4แก4ไขข4อมูลส8วนบุคคลของท8านให4
ถูกต4อง สมบูรณCและเปZนปfจจุบัน
5.3.2 ข4อมูลส8วนบุคคลของท8านถูกเก็บรวบรวม ใช4หรือเป^ดเผยโดยมิชอบด4วยกฎหมาย
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5.3.3 เมื่อข4อมูลส8วนบุคคลของท8านหมดความจำเปZนในการเก็บรักษาไว4ตามวัตถุประสงคCมหาวิทยาลัยได4แจ4งไว4ในการ
เก็บรวบรวม แต8ท8านประสงคCให4มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข4อมูลนั้นต8อไปเพื่อประกอบการใช4สิทธิตามกฎหมาย
ของท8าน
5.3.4 เมื่ออยู8ในช8วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำลังพิสูจนCให4ท8านเห็นถึงเหตุอันชอบด4วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช4หรือ
เป^ดเผยข4อมูลส8วนบุคคลของท8าน หรือตรวจสอบความจำเปZนในการเก็บรวบรวม ใช4 หรือเป^ดเผยข4อมูลส8วน
บุคคลของท8านเพื่อประโยชนCสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท8านได4ใช4สิทธิคัดค4านการเก็บรวบรวม ใช4 หรือ
เป^ดเผยข4อมูลส8วนบุคคลของท8าน
5.4 สิทธิในการคัดค4านการเก็บรวบรวม ใช4 หรือเป^ดเผยข4อมูลส8วนบุคคลของท8าน เว4นแต8กรณีที่มหาวิทยาลัยเหตุในการ
ปฏิเสธคำขอของท8านโดยชอบด4วยกฎหมาย (เช8น มหาวิทยาลัยสามารถแสดงให4เห็นว8าการเก็บรวบรวม ใช4 หรือเป^ดเผย
ข4อมูลส8วนบุคคลของท8านมีเหตุอันชอบด4วยกฎหมายยิ่งกว8า หรือเพื่อการก8อตั้งสิทธิเรียกร4องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตามหรือการใช4สิทธิเรียกร4องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนCสาธารณะตามภารกิจของมหาวิทยาลัย)
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข8อมูลส<วนบุคคล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคCของการเฝIาระวังสังเกตโดยการใช4อุปกรณCกล4องวงจรป^ดตามที่ประกาศนี้กำหนด มหาวิทยาลัยจะเก็บ
รักษาข4อมูลส8วนบุคคลในกล4องวงจรป^ดที่เกี่ยวข4องกับท8าน เปZนระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่เริ่มทำการบันทึก ทั้งนี้ เมื่อพ4น
ระยะเวลาดังกล8าวมหาวิทยาลัยจะทำการ ลบ ทำลายข4อมูลส8วนบุคคลของท8านต8อไป
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข8อมูลส<วนบุคคล
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข4อมูลส8วนบุคคลของท8านอย8างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการ
บริหารจัดการ เพื่อปIองกันมิให4ข4อมูลสูญหาย หรือมีการเข4าถึง ลบ ทำลาย ใช4 เปลี่ยนแปลง แก4ไข หรือเป^ดเผยข4อมูลส8วนบุคคลโดย
ไม8ได4รับอนุญาต ซึ่งสอดคล4องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด4านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได4กำหนดให4มีนโยบายการคุ4มครองข4อมูลส8วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให4ทราบกันโดยทั่วทั้งองคCกร
พร4อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให4เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช4 หรือเป^ดเผยข4อมูลส8วนบุคคล โดยธำรงไว4ซึ่งการเปZน
ความลับ ความถูกต4องครบถ4วน และสภาพพร4อมใช4งานของข4อมูลส8วนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยได4จัดให4มีการทบทวนนโยบาย
ดังกล8าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
8. ความรับผิดชอบของผู8ควบคุมข8อมูลส<วนบุคคล
มหาวิทยาลัยได4กำหนดให4เจ4าหน4าที่เฉพาะผู4ที่มีอำนาจหน4าที่เกี่ยวข4องในการจัดเก็บรวบรวม ใช4 หรือเป^ดเผยข4อมูลส8วนบุคคล
ของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท8านั้นที่จะสามารถเข4าถึงข4อมูลส8วนบุคคลของท8านได4 โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให4เจ4าหน4าที่
ปฏิบัติตามประกาศนี้อย8างเคร8งครัด
9. การเปลี่ยนแปลงแก8ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป[นส<วนตัว
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแก4ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ4ง
ให4ท8านทราบผ8านช8องทางการติดประกาศบริเวณทางเข4าพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยมีวันที่ปรับปรุงล8าสุดกำกับอยู8ตอนท4าย อย8างไรก็ดี
มหาวิทยาลัยขอแนะนำให4ท8านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม8อย8างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก8อนที่ท8านจะเข4ามาใน
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
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การเข4ามาในพื้นที่นี้ของท8าน ถือเปZนการรับทราบตามข4อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข4าพื้นที่ หากท8านไม8เห็น
ด4วยกับข4อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท8านยังคงเข4ามาในพื้นที่ต8อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก4ไขและนำขึ้นประกาศใน
ช8องทางข4างต4นแล4ว จะถือว8าท8านได4รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล8าวแล4ว
10. การติดต<อสอบถาม
ท8านสามารถติดต8อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได4ที่
10.1 ผู4ควบคุมข4อมูลส8วนบุคคล (Data Controller)
• ชื่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี
• สถานที่ติดต8อ: 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ8งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
• ช8องทางการติดต8อ: นายณภัทรสพล พัดโต สำนักบริหารอาคารและสถานที่
โทร 0 2470 8289 อีเมล: naphatsaphon.pat@kmutt.ac.th
10.2 เจ4าหน4าที่คุ4มครองข4อมูลส8วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
• ชื่อ: ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนทC
• สถานที่ติดต8อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล4าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ8งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140
• ช่องทางการติดต่อ: อีเมล dpo@kmutt.ac.th
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