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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
      ที ่ 53/2565 

เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
........................................... 

 

                เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ชุดที่ 26  ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เม่ือวันที่  31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  มีมติก าหนดนโยบาย
ข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการที่สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “สหกรณ์” ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าดูแลภายในและรอบ
สถานที่อาคารส านักงาน สิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพย์สินของท่าน  สหกรณ์
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง คนงาน ผู้มาเยือน ลูกค้า หรือบุคคลใด ๆ                       
ซ่ึงเรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ เข้าถึงพื้นที่ของสหกรณ์ ที่ มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน                  
อาคารส านักงาน และสถานที่ภายนอกอาคารส านักงานของสหกรณ์ 
 

                ประกาศฉบับนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ซ่ึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ซ่ึงต่อไป  
จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” และสหกรณข์อสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรงุประกาศฯ ฉบับนี้ไดทุ้กเม่ือ โดยใช ้
ดุลยพินิจของสหกรณแ์ต่เพียงผูเ้ดียวในการทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ลบ และปรับปรุงประกาศฉบับนี้ สหกรณ์จะใช้
ความพยายามตามสมควร ในการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการทีเ่หมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี ้
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 
                สหกรณ์เกบ็รวบรวมภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของท่าน รูปภาพ และ/หรอืเสียง ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของท่าน เช่น หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ หรอืแหลง่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ ตามที่เห็นได้จากภาพนิ่ง หรอื
ภาพเคลื่อนไหวทีป่รากฏจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด เม่ือมีการเขา้ถึงพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคาร
ส านักงาน และสถานที่ภายนอกอาคารส านักงานของสหกรณ ์
 
2. วัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
                (1) สหกรณ์จะไม่เกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และด าเนินการใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแตไ่ม่จ ากัดเฉพาะการบันทกึ ถือครอง 
ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไข ท าลาย ลบ กู้คืน รวม ท าส าเนา ส่ง เก็บรักษา แยก เปลี่ยน หรอืเพิ่ม กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือ่
จุดประสงค์ด้านล่างนี้ (“วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทศันว์งจรปิด”) โดยไม่ได้รับการได้รับการยินยอมจากท่าน ยกเว้นกรณี
ดังต่อไปนี ้

   (1.1) เพื่อประโยชน์ต่อชวีิต อันเป็นเรื่องจ าเปน็ต่อการขัดขวาง ป้องกนั และ/หรือ ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
และสุขภาพของบคุคล เช่น เพือ่ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน หรือของบคุลากรของสหกรณ ์
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         (1.2) เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์ ได้แก่  
(1) ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถงึทรพัย์สินของท่าน อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของสหกรณ์จาก
ความเสียหาย ความขัดขอ้ง การท าลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่น ๆ (2) เพื่อช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึน้ในกระบวนการ
ทางวินัยหรอืกระบวนการยุติเรื่องร้องทกุข์อย่างมีประสิทธิภาพ (3) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนและ 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส (4) เพื่อช่วยเหลือในการเริ่มหรือต่อสูค้ดี ซ่ึงรวมถึงแตไ่ม่จ ากัดเฉพาะคดีแพ่ง คดอีาญา 
และหรือคดแีรงงาน และ (5) เพือ่การกระท าการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

         สหกรณ์จะยังคงพยายามสร้างสมดุลระหว่างประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชนข์องท่าน หรือบคุคล           
ที่สามที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธแิละเสรีภาพขั้นพืน้ฐานของท่านในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน นอกจากนี้
สหกรณ์จะยังใช้ความพยายามในการหาขั้นตอน วิธกีาร เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงความสมดุลดังกล่าว  

         (1.3) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการต่อไป
ภายหน้า การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หนว่ยงานรฐั และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ 
กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในที่ท างาน สหกรณ์ถือว่าการใช้กล้องโทรทศัน์วงจรปิดเปน็
มาตรการที่จ าเป็นที่จะท าให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ เช่น เพือ่สนับสนุนหนว่ยงานบังคบัใช้กฎหมายในการขัดขวาง 
ป้องกนั และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเม่ือเกิดอาชญากรรม 

    (2) สหกรณ์จะติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่ที่สังเกตเห็นได้ง่าย 
    (3) กล้องโทรทศันว์งจรปิดท างานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี และจะมีการบันทึกภาพทั้งแบบมีเสียงและไม่มีเสียง 

 
3. การเปิดเผยหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

    (1) สหกรณ์จะเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใด ยกเวน้
บุคคลที่มีสิทธเิข้าถงึข้อมูลสว่นบคุคลดังกล่าวโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือผู้ได้รับสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้ง
กล้องโทรทัศนว์งจรปิดที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี ้

    (2) สหกรณ์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบบันี้ บคุคลที่
สหกรณ์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่านรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ 

        (2.1) หน่วยงานรัฐ และ/หรือหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย สหกรณ์อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรอืช่วยเหลือหนว่ยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนหรือฟ้องร้องในคดีแพง่
หรือคดอีาญาหรือคดปีกครอง 

        (2.2) บุคคลภายนอก สหกรณ์อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบคุคลของท่านเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นใน
การปกป้องชีวิต สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน หรือบคุคลอื่น 
 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
    (1) สหกรณ์อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการจากภายนอกที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย เพื่อ

ด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และ/หรือทรัพย์สินของท่าน การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล
ดังกล่าวจะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่มีฐานทางกฎหมายที่ส าคัญอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทางสัญญาระหว่างสหกรณ์ และบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต 
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    (2) ถ้าข้อมูลส่วนบคุคลของทา่นถูกโอนไปยงัประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลไม่เพียงพอ
ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทยก าหนด สหกรณ์จะด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบคุคล 
ที่โอนไปยังบคุคลอืน่ในต่างประเทศ เพื่อใหข้้อมูลนั้นได้รบัการคุ้มครองในระดับเดียวกับที่สหกรณ์ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลที่บังคับใชอ้ยู่ในขณะนั้น 
 

5. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
    (1) สหกรณ์ใช้มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเชิงกายภาพ ทางเทคนคิ และการบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบคุคลจากความเสียหาย ความสูญเสีย การท าลาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง และ การเปิดเผยโดยไม่ได้ต้ังใจ โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอ านาจ 

    (2) สหกรณ์จะท าการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสหกรณ์เป็นครัง้คราวตามที่
จ าเป็นหรือเม่ือมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหแ้น่ใจว่ามาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
และเป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต่ าของกฎหมายตามที่หน่วยงานรฐัที่เกี่ยวขอ้งประกาศก าหนด 
 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 
    สหกรณ์จะเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในประกาศฉบบันี้ ในกรณทีี่มีการด าเนินการทางศาล หรือทางวินัย ข้อมูล
ส่วนบคุคลของท่านอาจถูกเกบ็ไวจ้นกว่าจะสิ้นสุดการด าเนินการดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาท่ีเป็นไปได้ในการย่ืนอทุธรณ์ฎีกาด้วย 
หลังจากนั้นขอ้มูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต 
 

7. สิทธิทางกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
    ในบางกรณี สหกรณ์อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านก่อนด าเนินการตามค าขอใช้สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน 
    ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดงันี ้
    (1) สิทธิในการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรบัส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทัง้นี้ เพือ่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน สหกรณ์อาจขอให้ทา่นพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้
ข้อมูลตามทีท่่านขอ 

    (2) สิทธิในการแกไ้ขข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแกไ้ขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีสหกรณ์
ได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรกัษา เปดิเผย และโอนไปยังต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเข้าใจผิด 

    (3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบคุคล  ท่านอาจมีสิทธิขอรบัข้อมูลส่วนบคุคลที่สหกรณ์มีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มี
การจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนขอ้มูลดังกล่าวไปยังผูค้วบคุมข้อมูลสว่นบคุคล
อื่น โดยต้องเปน็ (ก) ข้อมูลส่วนบคุคลที่ท่านได้ให้กับสหกรณ์ และ (ข) กรณีที่สหกรณไ์ด้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยหรือเพือ่ปฏิบัติตามสัญญาที่สหกรณ์ฯ มีกับท่าน 

    (4) สิทธิในการคัดค้านการใชข้้อมูลส่วนบคุคล ท่านอาจมีสิทธคิัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล                    
ส่วนบคุคลในบางรายการ 

    (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบคุคล   ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน                   
ในบางกรณ ี
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    (6) สิทธิในการถอนความยินยอม  กรณีที่ท่านเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ ท่านมีสิทธิจะขอถอนความยินยอม

ดังกล่าวไดส้ าหรบัวัตถปุระสงค์ทีท่่านไดเ้คยใหค้วามยินยอมให้สหกรณ์เก็บรวบรวม ใช้หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน  
    (7) สิทธิในการลบหรอืท าลายข้อมูล  ท่านอาจมีสิทธิขอให้สหกรณ์ด าเนินการลบหรือท าลาย หรอืท าให้ข้อมูล            

ส่วนบคุคลของท่านทีเ่ราเกบ็รวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เปน็เจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า                
การเก็บรกัษาข้อมูลดังกล่าวของสหกรณ์นัน้เปน็ไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธเิรียกร้องตามกฎหมาย               
หรือเพื่อการใช้ หรือการยกขึ้นตอ่สู้ซ่ึงสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

    (8) สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรยีน  ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่า    
การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของสหกรณน์ั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคลที่ใช้บงัคับ 
 

8. รายละเอยีดในการติดตอ่สหกรณ์ 
    หากท่านต้องการใช้สิทธขิองท่านตามที่ระบุด้านบน หรือกรณทีี่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือค าถามเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านภายใต้ประกาศฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ได้ที ่ส านักงานสหกรณ์ 222  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
อาคารไทยบุรี  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  โทร. 075-673172-3  e-mail : wusaving@hotmail.com 
 

                ประกาศ  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

                                   (นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล)                                                

                                   ประธานกรรมการ 

                                    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


