คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด
(CCTV Privacy Notice)
……………………………………………
สถาบัน เทคโนโลยีน ิว เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า
“สถาบัน” กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบ
บริเวณอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก หรือสถานที่ ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “พื้นที่” ของสถาบัน เพื่อ
การปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ สถาบัน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่ า “ท่าน” ที่เข้า
มายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว
ประกาศนโยบายความเป็นส่ว นตัวในการใช้กล้องวงจรปิดฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในประกาศนี้
เรียกว่า “ประกาศ” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้
สามารถระบุตัวท่านได้ ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้
๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้
๑.๑ ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือ
บุคคลอื่น
๑.๒ ความจำเป็ น เพื ่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายของสถาบั น หรื อ บุ ค คลอื่ น
โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
๑.๓ ความจำเป็ น ในการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ซึ ่ ง ควบคุ ม ดู แ ลเกี ่ ย วกั บ
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานและทรัพย์สินของสถาบัน
๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สถาบันดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๒.๑ เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่ว นตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สิ น
ของท่าน
๒.๒ เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์ส ินของสถาบัน จากความ
เสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สิน หรืออาชญากรรมอื่น
๒.๓ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน
สืบค้น และดำเนินคดีทางกฎหมาย
๒.๔ เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มี
กระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์
๒.๕ เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่อง
ร้องเรียน
๒.๖ เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวม
ไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
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๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเก็บรวบรวมและใช้
ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ ๒ สถาบันทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่
มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่สถาบัน
เห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่
ดังต่อไปนี้
๓.๑ ภาพนิ่ง
๓.๒ ภาพเคลื่อนไหว
๓.๓ เสียง
๓.๔ ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ เอกสาร กระเป๋า หมวก แว่นตา เป็นต้น
ทั้งนี้ สถาบันจะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน
๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการ
เปิดเผย เว้นแต่ กรณีที่ สถาบันมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์
ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรื อนิติบุคคล
ดังต่อไปนี้
๔.๑ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับ
ใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่าง ๆ
๔.๒ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการ
ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น
๕. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุค คลมีผลใช้บงั คับ
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๕.๑ สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่
สถาบันเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่สถาบันมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณี
ที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
๕.๒ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
๕.๓ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
๕.๓.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
๕.๓.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย
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๕.๓.๓ เมื่อข้อมูล ส่ว นบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม
วัตถุประสงค์ แต่ท่านประสงค์ให้ สถาบันเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของ
ท่าน
๕.๓.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สถาบัน กำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วย
กฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิ
คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
๕.๔ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เว้นแต่กรณีที่สถาบันมีเหตุที่จะปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สถาบันสามารถแสดงให้เห็น
ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของสถาบัน)
๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกต โดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่
ประกาศนี้กำหนด สถาบัน จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับ ท่าน ไม่น้อยกว่า
ระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ทำการบันทึกกล้องวงจรปิด เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวสถาบันจะทำการ ลบ
ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป
๗. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสถาบัน
นอกจากนี้ สถาบันได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้
ทราบกันโดยทั่วทั้งสถาบัน พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โดยธำรงไว้ ซ ึ ่ ง ความเป็ น ความลั บ (Confidentiality) ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
(Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสถาบันได้จัดให้มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
๘. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านได้ โดยสถาบันจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
๙. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ สถาบันอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่
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ดังกล่าวแล้ว
๑๐. การติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่
Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
ที่อยู่: ๙/๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐
โทรศัพท์: ๐ ๒๔๐๑ ๙๘๘๙
เว็บไซต์: www.tint.or.th
E-mail: dpo@tint.or.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ธวัชชัย อ่อนจันทร์)
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

