
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
เร่ือง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(“ประกาศฯ”) ฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
(“สหกรณ์ฯ”)  ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าดูแลภายในและรอบสถานท่ี อาคาร ส่ิงอ านวยความสะดวก
อื่นๆ เพื่อคุ้มครองชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพย์สินของท่าน  สหกรณ์ฯ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงสมาชิก กรรมการ พนักงาน ผู้รับจ้าง คนงาน ผู้มาเยือน หรือบุคคลใดๆ (ซึ่งเรียก
รวมกันว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ท่ีเข้ามาภายในพื้นท่ีของสหกรณ์ฯ ท่ีมีการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ไม่ว่าจะเป็นภายในอาคาร และสถานท่ีภายนอกอาคารของสหกรณ์ฯ 

ประกาศฯ ฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ซึ่งข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวตน      
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)  

สหกรณฯ์  ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจของ
สหกรณฯ์ แต่เพียงผู้เดียวในการทบทวน เปล่ียนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ลบ และปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ สหกรณ์ฯ 
จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม หากมีการเปล่ียนแปลงประกาศฯ 
ฉบับนี้ 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

สหกรณฯ์ เก็บรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวของท่าน รูปภาพ และ/หรือเสียงซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล  
ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินของท่าน เช่น หมายเลขทะเบียนยานพาหนะของท่าน หรือแหล่งข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวตนได้
ตามท่ีเห็นได้จากภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวท่ีปรากฏจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าถึงพื้นท่ีท่ีมีการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดท้ังภายในอาคารและสถานท่ีภายนอกอาคารของสหกรณ์ฯ 

 
2. วัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1 สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และด าเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการ
บันทึก ถือครอง ปรับเปล่ียน ดัดแปลง แก้ไข ท าลาย ลบ กู้คืน รวม ท าส าเนา ส่ง เก็บรักษา แยก เปล่ียน หรือเพิ่ม 
กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านล่างนี้ (“วัตถุประสงค์ในการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด”)     
โดยไม่ได้รับการได้รับการยินยอมจากท่าน ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 

      (1) เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต อันเป็นเรื่องจ าเป็นต่อการขัดขวาง ป้องกัน และ/หรือ ระงับอันตราย     
ต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน หรือ
ของบุคลากรของสหกรณ์ 

(2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสหกรณฯ์ ได้แก่   
1) ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาคาร 

สถานท่ี และทรัพย์สินของสหกรณฯ์ จากความเสียหาย ความขัดข้อง การท าลายทรัพย์สิน และอาชญากรรมอื่นๆ   
2) เพื่อช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัย หรือกระบวนการยุติเรื่อง

ร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส  



4) เพือ่ช่วยเหลือในการเริ่มหรือต่อสู้คดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะคดีแพ่ง คดีอาญา และ
หรือคดีแรงงาน และ        

5) เพื่อการกระท าการอื่นใดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

สหกรณ์ฯ จะยังคงพยายามสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์ของท่าน
หรือบุคคลท่ีสามท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ ท่านในการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้สหกรณ์ฯ จะยังใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมดุล
ดังกล่าว  

(3) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือท่ีจะ 
มีการต่อไปภายหน้า การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ และ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในท่ีท างาน สหกรณ์ฯ ถือว่า
การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นมาตรการที่จ าเป็นท่ีจะท าให้สหกรณฯ์ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้ เช่น เพื่อ
สนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้อง  
เมื่อเกิดอาชญากรรม 

2.2 สหกรณฯ์ จะติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในท่ีท่ีสังเกตเห็นได้ง่าย 
2.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดท างานตลอด 24 ช่ัวโมง 365 วันต่อปี และจะมีการบันทึกภาพท้ังแบบมีเสียง

และไม่มีเสียง 
 
3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.1 สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าว
แก่ผู้ใด ยกเว้นบุคคลท่ีมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ได้รับสิทธิ เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่ีระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ 

3.2 สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุในประกาศฯ 
ฉบับนี้ บุคคลท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ 

      (1)  หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใน
การสอบสวนหรือฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือคดีปกครอง 

      (2) บุคคลภายนอก สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อด าเนินการ        
ตามข้ันตอนท่ีจ าเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน หรือบุคคลอื่น 
 
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

4.1 สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการจากภายนอกท่ีต้ังอยู่ 
นอกประเทศไทย เพื่อด าเนินการตามข้ันตอนท่ีจ าเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และ/หรือทรัพย์สินของ
ท่าน การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ยกเว้นกรณีท่ีมี
ฐานทางกฎหมายท่ีส าคัญอื่นๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อก าหนดทางสัญญาระหว่างสหกรณ์ฯ และบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ของท่าน) ตามท่ีกฎหมายท่ีบังคับใช้อนุญาต 

 
 



4.2 ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยังประเทศปลายทางท่ีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่เพียงพอตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทยก าหนด สหกรณ์ฯ จะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็น   
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีโอนไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองในระดับ
เดียวกับท่ีสหกรณ์ฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบังคับใช้
อยู่ในขณะนั้น 

 
5. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

5.1 สหกรณ์ฯ ใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงกายภาพ ทางเทคนิค และการบริหารจัดการ 
เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสียหาย ความสูญเสีย การท าลาย การเข้าถึง การใช้ การเปล่ียนแปลง และ 
การเปิดเผยโดยไม่ได้ต้ังใจ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอ านาจ 

5.2 สหกรณ์ฯ จะท าการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสหกรณ์ฯ     
เป็นครั้งคราวตามท่ีจ าเป็นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต่ าของกฎหมายตามท่ีหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
ประกาศก าหนด 
 
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

สหกรณ์ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการตามหน้าท่ี
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่ีระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ ในกรณีท่ีมีการด าเนินการ
ทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะส้ินสุดการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
ระยะเวลาท่ีเป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ฎีกาด้วย หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายท่ีบังคับใช้
อนุญาต 
 
7. สิทธิทางกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในบางกรณี สหกรณ์ฯ อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านก่อนด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไว้ดังนี้ 
      (1) สิทธิในการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสหกรณ์ฯ 

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ท้ังนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน สหกรณ์ฯ อาจ
ขอใหท่้านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามท่ีท่านขอ 

      (2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านท่ีสหกรณ์ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

      (3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสหกรณ์ฯ            
มีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบท่ีมีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอน
ข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้ให้กับสหกรณ์ฯ และ 
(ข) กรณีท่ีสหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา 
ท่ีสหกรณ์ฯ มีกับท่าน 



      (4) สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางรายการ 

      (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านในบางกรณี 

      (6) สิทธิในการถอนความยินยอม  กรณีท่ีท่านเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ ท่านมีสิทธิจะ 
ขอถอนความยินยอมดังกล่าวได้ส าหรับวัตถุประสงค์ท่ีท่านได้เคยให้ความยินยอมให้สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

      (7) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูล  ท่านอาจมีสิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือ
ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของ
ข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของสหกรณ์ฯ นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อการใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

      (8) สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน  ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีมีอ านาจในกรณีท่ี
ท่านเช่ือว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่
สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีใช้บังคับ 
 
8. รายละเอียดในการติดต่อสหกรณ์ฯ 

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามท่ีระบุด้านบน หรือกรณีท่ีท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือ
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ท่ี 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
ต้ังอยู่เลขท่ี 9 หมู่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 039-303379-81 
อีเมล์ chancoop@hotmail.co.th 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด 
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