คำประกำศเกีย่ วกับควำมเป็นส่วนตัวในกำรใช้กล้องวงจรปิด
(CCTV Privacy Notice)
---------------------------------------------------------------------------------สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (ซึ่งต่อไปในประกำศนี้ เรียกว่ำ “สมอ.” หรือ “เรำ”)
กำลังดำเนินกำรใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับกำรเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ในพื้นที่ภำยในและรอบบริเวณ
อำคำรส ำนั กงำนมำตรฐำนผลิ ตภัณ ฑ์ อุต สำหกรรม(“พื้น ที่ ”) ของเรำ เพื่อกำรปกป้ องชีวิ ต สุ ขภำพ และ
ทรัพย์สิน ทั้งนี้ เรำทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำน ลูกค้ำ ลูกจ้ำง ผู้รับเหมำ ผู้
มำติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกัน ว่ำ “ท่ำน”) ที่เข้ำมำยังพื้นที่ โดยผ่ำนกำรใช้งำนอุปกรณ์
กล้องวงจรปิดดังกล่ำว
ประกำศควำมเป็ น ส่ ว นตั ว ในกำรใช้ ก ล้ อ งวงจรปิ ด (“ประกำศ”) ฉบั บ นี้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำร
ดำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สำมำรถทำให้สำมำรถระบุตัวท่ำนได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)
รวมทั้งสิทธิต่ำง ๆ ของท่ำน ดังนี้
1.

ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เรำดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ฐำนกฎหมำยดังต่อไปนี้
❒ ควำมจำเป็นในกำรป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอื่น
❒ ควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของเรำหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่ ำ วมี
ควำมสำคัญไม่น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
❒ ควำมจ ำเป็ น ในกำรปฏิบั ติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับควำมปลอดภัย และ
สภำพแวดล้อมในสถำนที่ทำงำน และทรัพย์สินของเรำ
2.
1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เรำดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
เพื่อกำรปกป้องสุขภำพและควำมปลอดภัยส่วนตัวของท่ำน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่ำน
เพื่อกำรปกป้องอำคำร สิ่งอำนวยควำมสะดวกและทรัพย์สินของเรำจำกควำมเสียหำย กำรขัดขวำง
กำรทำลำยซึ่งทรัพย์สินหรืออำชญำกรรมอื่น
เพื่อสนั บ สนุ น หน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้ องในกำรบั งคั บใช้ กฎหมำยเพื่ อ กำรยั บยั้ง ป้องกัน สื บค้น และ
ดำเนินคดีทำงกฎหมำย
เพื่อกำรให้ควำมช่วยเหลือในกระบวนกำรระงับข้อพิพำทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่ำงที่มีกระบวนกำรทำงวินัย
หรือกระบวนกำรร้องทุกข์

5. เพื่อกำรให้ควำมช่วยเหลือในกระบวนกำรสอบสวน หรือ กระบวนกำรเกี่ยวกับกำรส่งเรื่องร้องเรียน
6. เพื่อกำรให้ควำมช่วยเหลือในกระบวนกำรริเริ่มหรือป้องกันกำรฟ้องร้องทำงแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่
จำกัดเพียงกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงงำน
3.

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ รำเก็บรวบรวมและใช้
ตำมวัตถุประสงค์ตำมที่ได้แจ้งในข้อ 2. เรำทำกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะ
จัดวำงป้ำยเตือนว่ำมีกำรใช้งำนกล้องวงจรปิด ณ ทำงเข้ำและทำงออก รวมถึงพื้นที่ที่เรำเห็นสมควรว่ำเป็นจุดที่
ต้องมีกำรเฝ้ำระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อท่ำนเข้ำมำยังพื้นที่ ดังต่อไปนี้
รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวม
•
•
•
•

ภำพนิ่ง
ภำพเคลื่อนไหว
เสียง
ภำพทรัพย์สินของท่ำน เช่น พำหนะ กระเป๋ำ หมวก เครื่องแต่งกำย เป็นต้น

ทั้งนี้ เรำจะไม่ทำกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อำจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐำนของท่ำนจนเกิน
สมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอำบน้ำ หรือสถำนที่เพื่อใช้ในกำรพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงำน
4.

กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เรำจะเก็บรักษำข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่ำนไว้เป็นควำมลับ และจะไม่ทำกำรเปิดเผย เว้นแต่
กรณีที่เรำมีควำมจำเป็นเพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ตำมที่ได้ระบุในประกำศ
ฉบับนี้ เรำอำจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในกำรบังคับใช้กฎหมำย
หรือเพื่อกำรดำเนินกำรสืบสวน สอบสวน หรือกำรดำเนินคดีควำมต่ำง ๆ
2. ผู้ให้บริกำรซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก เพื่อควำมจำเป็นในกำรสร้ำงควำมมั่นใจในเรื่องกำรป้องกันหรือ
ระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่ำนหรือบุคคลอื่น
5.

สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่ำน
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
อยู่ในควำมควบคุมของท่ำนได้มำกขึ้น โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. สิทธิในกำรเข้ำถึง รับสำเนำ และขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่เรำเก็บรวบรวมอยู่
เว้นแต่กรณีที่เรำมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือคำสั่งศำล หรือกรณีที่คำขอของท่ำน
จะมีผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอื่น

2. สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีควำมถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
3. สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
3.1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่เรำทำกำรตรวจสอบตำมคำร้อ งขอของท่ำนให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
3.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย
3.3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์เรำได้แจ้งไว้
ในกำรเก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงค์ให้เรำเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบกำรใช้สิทธิ
ตำมกฎหมำยของท่ำน
3.4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่เรำกำลังพิสูจน์ให้ท่ำนเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนได้ใช้
สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
4. สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่กรณีที่เรำเหตุ
ในกำรปฏิเสธคำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย (เช่น เรำสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ หรือเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพื่อประโยชน์
สำธำรณะตำมภำรกิจของเรำ)
6.

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของกำรเฝ้ำระวังสังเกตโดยกำรใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตำมที่ประกำศนี้
กำหนด เรำจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่ำน เป็นระยะเวลำ 30 วัน เมื่อ
เจ้ำหน้ำที่ของอำคำรได้ทำกำรตรวจสอบย้ อนหลังเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำวเรำจะทำกำร
ลบ ทำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไป
7.

กำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
เรำมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม ทั้งในเชิงเทคนิค
และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหำย หรือมีกำรเข้ำถึง ลบ ทำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ (Information Security Policy) ของเรำ
นอกจำกนี้ เรำได้กำหนดให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกำศให้ทรำบกันโดยทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งควำมเป็นควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภำพพร้อม
ใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเรำได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำวรวมถึงประกำศนี้ใน
ระยะเวลำตำมที่เหมำะสม

8.

ควำมรับผิดชอบของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เรำได้กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่เฉพำะผู้ที่มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของกิจกรรมกำรประมวลผลนี้เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ โดยเรำจะ
ดำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด
9.

กำรเปลีย่ นแปลงแก้ไขคำประกำศเกีย่ วกับควำมเป็นส่วนตัว
ในกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้ เรำอำจพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่เห็นสมควร และจะ
ทำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ https://www.tisi.go.th และแปะไว้ที่ทำงเข้ำ หรือแสดง QR
Code ที่ป้อม รปภ. หรือโต๊ะประชำสัมพันธ์ โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่ำสุดกำกับอยู่ตอนท้ำย อย่ำงไรก็ดี เรำขอ
แนะนำให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพื่อรับทรำบประกำศฉบับใหม่อย่ำงสม่ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะเข้ำมำใน
พื้นทีข่ องเรำ
กำรเข้ำมำในพื้นที่ของท่ำน ถือเป็นกำรรับทรำบตำมข้อตกลงในประกำศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับกำรเข้ำพื้นที่
หำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกำศฉบับนี้ หำกท่ำนยังคงเข้ำมำในพื้นที่ต่อไปภำยหลังจำกที่ประกำศนี้
มีกำรแก้ไขและนำขึ้นประกำศในช่องทำงข้ำงต้นแล้ว จะถือว่ำท่ำนได้รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว

10.

2.

กำรติดต่อสอบถำม
ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ได้ที่
1. ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
• ชื่อ: สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
• สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 75/42 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร
• ช่องทำงกำรติดต่อ: สำนักงำนเลขำนุกำรกรม กลุ่มกำรพัสดุ โทรศัพท์ : 0-2430-6829 ต่อ
1830, 1831 และ 1832
เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
• ชื่อ: นำงสำวสุภำวดี พรรณำ
• สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 75/42 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร
• ช่ องทำงกำรติ ด ต่ อ: ส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำรกรม กลุ่ ม กำรพั ส ดุ โทรศั พท์ : 0-2430-6829 ต่ อ
1830, 1831 และ 1832

ประกำศ ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2565

ป้ ายแจ้ง CCTV Notice สาหรับติ ด ณ บริเวณที่ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด เพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าสู่
พืน้ ที่

ป้ ายแจ้ง CCTV Notice

บริเวณที่ตดิ ป้ายแจ้ง CCTV Notice

บริเวณที่ตดิ ป้ายแจ้ง CCTV Notice

