
คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด 
(CCTV Privacy Notice) 

 

 
กรมทรัพยากรน้ำ (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “กรมฯ”) กำลังดำเนินการใชกลองวงจรปด (CCTV) 

สำหรับการเฝาระวังสังเกตการณในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณอาคารกรมฯ (“พื้นท่ี”) เพื่อการปกปองชีวิต 
สุขภาพ และทรัพยสิน ทั้งนี้ กรมฯ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ลูกคา ลูกจาง 
ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือบุคคลใดๆ (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ที่เขามายังพื้นที่ โดยผานการใชงาน
อุปกรณกลองวงจรปดดังกลาว 

ประกาศความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ
เก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย ซึ่งขอมูลที่สามารถทำใหสามารถระบุตัวทานได (“ขอมูลสวนบุคคล”) รวมท้ัง          
สิทธิตางๆ ของทาน ดังนี ้ 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
กรมฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐานกฎหมายดังตอไปนี้ 
1.1 ความจำเปนในการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอ่ืน 
1.2 ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของกรมฯ หรือบุคคลอื่น โดยประโยชนดังกลาว         

มีความสำคัญไมนอยไปกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน 
1.3 ความจำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมในสถานท่ีทำงานและทรัพยสินของกรมฯ  

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 
กรมฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
2.1 เพ่ือการปกปองสุขภาพและความปลอดภัยสวนตัวของทาน ซ่ึงรวมไปถึงทรัพยสินของทาน 
2.2 เพ่ือการปกปองอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยสินของกรมฯ จากความเสียหาย การขัดขวาง 

การทำลายซ่ึงทรัพยสินหรืออาชญากรรมอ่ืน 
2.3 เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายเพื่อการยับยั้ง ปองกัน สืบคน และ 

ดำเนินคดีทางกฎหมาย 
2.4 เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการระงับขอพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหวางที่มีกระบวนการ

ทางวินยัหรือกระบวนการรองทุกข 
2.5 เพ่ือการใหความชวยเหลือในกระบวนการสอบสวนหรือกระบวนการเก่ียวกับการสงเรื่องรองเรียน  
2.6 เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือปองกันการฟองรองทางแพง ซึ่งรวมไปถึง         

แตไมจำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจางงาน 

3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใช 
ตามวัตถุประสงคตามที่ไดแจงในขอ 2. กรมฯ ทำการติดตั้งกลองวงจรปดในตำแหนงที่มองเห็นได  

โดยจะจัดวางปายเตือนวามีการใชงานกลองวงจรปด ณ ทางเขาและทางออก รวมถึงพื้นที่ท่ีกรมฯ เห็นสมควร
วาเปนจุดท่ีตองมีการเฝาระวัง เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเม่ือทานเขามายังพ้ืนท่ี ดังตอไปนี้  
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รายการขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

- ภาพนิ่ง 
- ภาพเคลื่อนไหว 
- เสียง 
- ภาพทรัพยสินของทาน เชน พาหนะ กระเปา หมวก เครื่องแตงกาย   

 ทั้งนี้ กรมฯ จะไมทำการติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่ที่อาจลวงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของทานจนเกิน
สมควร ไดแก หองพัก หองน้ำ หองอาบน้ำ หรือสถานท่ีเพ่ือใชในการพักผอนของผูปฏิบัติงาน 

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
 กรมฯ จะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดท่ีเก่ียวกับทานไวเปนความลับ และจะไมทำการเปดเผย เวนแต
กรณีท่ีกรมฯ มีความจำเปนเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเฝาระวังสังเกตการณตามท่ีไดระบุในประกาศ
ฉบับนี้ กรมฯ อาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจรปดแกประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังตอไปนี้ 

4.1 หนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด เพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย 
หรือเพ่ือการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความตางๆ 

4.2 ผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลภายนอก เพ่ือความจำเปนในการสรางความม่ันใจในเรื่องการปองกันหรือ
ระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพยสินของทานหรือบุคคลอ่ืน   

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของทาน

อยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

5.1 สิทธิในการเขาถึง รับสำเนา และขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีกรมฯ เก็บ
รวบรวมอยู เวนแตกรณีท่ีกรมฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีท่ีคำขอของทาน
จะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง 
เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

5.3 สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้  
- เมื่ออยูในชวงเวลาท่ีกรมฯ ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคล

ของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 
- ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย โดยมิชอบดวยกฎหมาย 
- เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคของกรมฯ 

ไดแจงไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหกรมฯ เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตาม
กฎหมายของทาน 

- เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีกรมฯ กำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

5.4 สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีท่ีเหตุในการ
ปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย  
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6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการเฝาระวังสังเกตโดยการใชอุปกรณกลองวงจรปดตามท่ีประกาศนี้กำหนด 

กรมฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในกลองวงจรปดท่ีเก่ียวของกับทานเปนระยะเวลา 15 วัน นับจากวันท่ีมีการ
เก็บรวบรวมไว ท้ังนี้ เม่ือพนระยะเวลาดังกลาวกรมฯ จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 
กรมฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิง

เทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ลบ ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Policy) ของกรมฯ  

นอกจากนี้ กรมฯ ไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้น โดยประกาศใหทราบกัน
โดยทั่วทั้งองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล โดยธำรงไวซึ ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และ
สภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยกรมฯ ไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาว รวมถึง
ประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

8. ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
กรมฯ ไดกำหนดใหเจาหนาท่ีเฉพาะผูท่ีมีอำนาจหนาท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้น ท่ีจะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยกรมฯ
จะดำเนินการใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

9. การเปล่ียนแปลงแกไขคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ กรมฯ อาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร 

และจะทำการแจงใหทานทราบผานชองทาง เชน บอรดประชาสัมพันธ โตะประชาสัมพันธ เว็บไซต อยางไรก็ดี 
กรมฯ ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะเขา
มาในพ้ืนท่ีของกรมฯ  

การเขามาในพื้นที่ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเขาพื้นท่ี 
หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงเขามาในพื้นที่ตอไปภายหลังจากที่ประกาศนี้      
มีการแกไขและนำข้ึนประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

10. การติดตอสอบถาม 
สามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดท่ี 
- ชื่อ : กรมทรัพยากรน้ำ  
- สถานท่ีติดตอ : เลขท่ี 180/3 ถนนพระรามท่ี 6 ซอย 34 แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
- ชองทางการติดตอ : ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : webmaster@dwr.mail.go.th หรือ 
                     Contact Center : 1310 กด 5 
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