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ประกาศสหกรณอ์อมทรัพยค์รูตราด จ ากัด 

เร่ือง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับกล้องโทรทัศนว์งจรปิด 
 

ประกาศสหกรณอ์อมทรพัยค์รูตราด จ ากดั เรื่อง นโยบายขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรบักลอ้งโทรทศันว์งจรปิด  
(“ประกาศฯ”) ฉบับนี ้มีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเก่ียวกับการที่สหกรณ์ออมทรพัย์ครูตราด จ ากัด 
(“สหกรณ์ฯ”) ใชก้ลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าดแูลภายในและรอบสถานที่ อาคาร สิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ เพื่อคุม้ครองชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรพัยส์ินของท่าน  สหกรณ์ฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงกรรมการ พนกังาน ผูร้บัจา้ง คนงาน ผูม้าเยือน ลกูคา้ หรือบคุคลใด ๆ 
(ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล”) ที่เขา้ถึงพืน้ที่ของสหกรณ์ที่มีการติดตัง้กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด
ภายในอาคาร และสถานที่ภายนอกอาคารของสหกรณฯ์ 
 

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 61 คราวประชมุครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึง
ไดม้ีมติเห็นชอบก าหนดนโยบายขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบักลอ้งโทรทศันว์งจรปิดฉบบันี ้จะอธิบายเก่ียวกบัการ
เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ซึ่งขอ้มลูที่สามารถระบตุวัตนของท่านได ้(“ขอ้มลูสว่นบุคคล”)  

 
สหกรณฯ์  ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรบัปรุงประกาศฯ ฉบบันีไ้ดทุ้กเมื่อโดยใชดุ้ลยพินิจ

ของสหกรณ์ฯ  แต่เพียงผูเ้ดียวในการทบทวน เปลี่ยนแปลง แกไ้ขเพิ่มเติม ลบ และปรบัปรุงประกาศฯ ฉบบันี ้
สหกรณ์ฯ  จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่ เหมาะสมหากมีการ
เปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบบันี ้
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวม 

สหกรณฯ์  เก็บรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน รูปภาพ และ/หรือเสียงซึ่งอาจรวมถึงขอ้มลู
ที่เก่ียวกบัทรพัยส์ินของท่าน เช่น หมายเลขทะเบียนยานพาหนะของท่าน หรือแหลง่ขอ้มลูที่สามารถระบุตวัตน
ไดต้ามที่เห็นไดจ้ากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดเมื่อมีการเขา้ถึงพืน้ที่ที่มี
การติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดภายในอาคารและสถานที่ภายนอกอาคารของสหกรณฯ์ 
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2. วัตถุประสงคใ์นเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
2.1 สหกรณฯ์ จะไม่เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย โอน และด าเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการ

บนัทึก ถือครอง ปรบัเปลี่ยน ดัดแปลง แกไ้ข ท าลาย ลบ กูคื้น รวม ท าส าเนา ส่ง เก็บรกัษา แยก เปลี่ยน หรือ
เพิ่ม กับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงคด์า้นล่างนี ้(“วัตถุประสงคใ์นการติดตัง้กลอ้งโทรทัศนว์งจร
ปิด”) โดยไม่ไดร้บัการไดร้บัการยินยอมจากท่าน ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี ้

      (1) เพื่อประโยชนต่์อชีวิต อันเป็นเรื่องจ าเป็นต่อการขัดขวาง ป้องกัน และ/หรือ ระงับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย และสขุภาพของบุคคล เช่น เพื่อปกปอ้งสขุภาพและความปลอดภยั รวมถึงทรพัยส์ินของท่าน หรือ
ของบคุลากรของสหกรณ ์

      (2) เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์ฯ 
ไดแ้ก่ (1) ในการคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรพัยส์ินของของท่าน อาคาร สถานที่ 
และทรพัยส์ินของสหกรณ์ฯ จากความเสียหาย ความขัดข้อง การท าลายทรพัยส์ิน และอาชญากรรมอ่ืน ๆ     
(2) เพื่อช่วยเหลือแก้ไขขอ้พิพาทที่เกิดขึน้ในกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการยุติเรื่องรอ้งทุกขอ์ย่างมี
ประสิทธิภาพ (3) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนและกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการแจ้งเบาะแส (4) เพื่อ
ช่วยเหลือในการเริ่มหรือต่อสู้คดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะคดีแพ่ง คดีอาญา และหรือคดีแรงงาน และ       
(5) เพื่อการกระท าการอ่ืนใดใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคใ์นการติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

      สหกรณฯ์ จะยงัคงพยายามสรา้งสมดลุระหว่างประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายและประโยชนข์อง
ท่านหรือบคุคลที่สามที่เก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของท่านในการคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนีส้หกรณฯ์ จะยงัใชค้วามพยายามในการหาขัน้ตอนวิธีการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความ
สมดลุดงักลา่ว  

      (3) เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย อนัเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายที่บงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัหรือที่จะ
มีการต่อไปภายหนา้  การใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐั และ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในที่ท างาน 
สหกรณฯ์ ถือว่าการใชก้ลอ้งโทรทศันว์งจรปิดเป็นมาตรการที่จ  าเป็นที่จะท าให้สหกรณฯ์ สามารถปฏิบติัหนา้ที่
ดงักล่าวได ้เช่น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบงัคับใชก้ฎหมายในการขดัขวาง ป้องกนั และตรวจจับอาชญากรรม 
รวมถึงการฟ้องรอ้งเมื่อเกิดอาชญากรรม 

2.2 สหกรณฯ์ จะติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดในที่ที่สงัเกตเห็นไดง้่าย 
2.3 กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดท างานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี และจะมีการบันทึกภาพทั้งแบบมี

เสียงและไม่มีเสียง 
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3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
3.1 สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูล

ดงักล่าวแก่ผูใ้ด ยกเวน้บุคคลที่มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือผูไ้ดร้บัสิทธิ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคใ์นการติดตัง้กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดที่ระบุในประกาศฯ ฉบบันี ้

3.2 สหกรณฯ์ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ี่ระบุในประกาศฯ 
ฉบบันี ้บคุคลที่สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ 

      (1)  หน่วยงานรฐั และ/หรือหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย สหกรณฯ์ อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มลูส่วน
บคุคลของท่านเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพื่อสนบัสนนุหรือช่วยเหลือหน่วยงานบงัคับใชก้ฎหมายในการ
สอบสวนหรือฟ้องรอ้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือคดีปกครอง 

      (2) บุคคลภายนอก สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อด าเนินการตาม
ขัน้ตอนที่จ  าเป็นในการปกปอ้งชีวิต สขุภาพและความปลอดภยั รวมถึงทรพัยส์ินของท่าน หรือบคุคลอื่น 
 
4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

4.1 สหกรณฯ์ อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงัผูใ้หบ้ริการจากภายนอกที่ตัง้อยู่นอก
ประเทศไทย เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนที่จ  าเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และ/หรือทรพัยส์ินของ
ท่าน การเปิดเผยหรือการโอนขอ้มลูดงักลา่วจะกระท าไดต่้อเมื่อไดร้บัความยินยอมจากท่านเท่านัน้ ยกเวน้กรณี
ที่มีฐานทางกฎหมายที่ส  าคญัอ่ืนๆ (เช่น เพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางสญัญาระหว่างสหกรณฯ์ และบุคคลอ่ืน
เพื่อประโยชนข์องท่าน) ตามที่กฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้นญุาต 

4.2 ถ้าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูของประเทศไทยก าหนด สหกรณฯ์ จะด าเนินการตามขัน้ตอนที่
จ  าเป็นในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่โอนไปยงับุคคลอ่ืนในต่างประเทศ เพื่อใหข้อ้มลูนัน้ไดร้บัการคุม้ครอง
ในระดับเดียวกับที่สหกรณ์ฯ คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลที่บงัคบัใชอ้ยู่ในขณะนัน้ 
 
5. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

5.1 สหกรณฯ์ ใชม้าตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัเชิงกายภาพ ทางเทคนิค และการบรหิารจดัการ
เพื่อคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจากความเสียหาย ความสญูเสีย การท าลาย การเขา้ถึง การใช ้การเปลี่ยนแปลง 
และ การเปิดเผยโดยไม่ไดต้ัง้ใจ โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอ านาจ 

5.2 สหกรณฯ์ จะท าการตรวจสอบและปรบัปรุงมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของสหกรณฯ์ เป็น
ครัง้คราวตามที่จ  าเป็นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหแ้น่ใจว่ามาตรการรกัษาความมั่นคง
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ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของกฎหมายตามที่หน่วยงานรฐัที่
เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด 

 
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

สหกรณฯ์ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จ  าเป็นต่อการด าเนินการตามหนา้ที่
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี ้ ในกรณีที่มีการ
ด าเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไวจ้นกว่าจะสิน้สุดการด าเนินการ
ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปไดใ้นการยื่นอุทธรณ์ฎีกาดว้ย หลงัจากนัน้ขอ้มูลจะถูกลบหรือเก็บถาวร
ตามที่กฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้นญุาต 
 
7. สิทธิทางกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในบางกรณี สหกรณ์ฯ อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านก่อนด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิของ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นีเ้พื่อความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของท่าน 

ภายใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบไุวด้งันี ้
      (1) สิทธิในการเขา้ถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลที่สหกรณฯ์ 

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยเก่ียวกับท่าน ทัง้นี ้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน สหกรณ์ฯ 
อาจขอใหท้่านพิสจูนต์วัตนของท่านก่อนจะใหข้อ้มลูตามที่ท่านขอ 

      (2) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล  ท่านอาจมีสิทธิขอใหม้ีการด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่านที่สหกรณ์ฯ ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เก็บรกัษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศให ้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบัน 
สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

      (3) สิทธิในการโอนย้ายขอ้มูลส่วนบุคคล  ท่านอาจมีสิทธิขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ มี
เก่ียวกบัท่านในรูปแบบที่มีการจดัระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และเพื่อส่งหรือโอน
ขอ้มลูดังกล่าวไปยังผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอ่ืน โดยตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านไดใ้หก้ับสหกรณ์ฯ 
และ (ข) กรณีที่สหกรณ์ฯ ไดร้บัความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบติัตาม
สญัญาที่สหกรณฯ์ มีกบัท่าน 

      (4) สิทธิในการคัดคา้นการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลในบางรายการ 

      (5) สิทธิในการขอใหร้ะงับการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล   ท่านอาจมีสิทธิขอใหร้ะงับการใชข้อ้มูลส่วน
บคุคลของท่านในบางกรณี 
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      (6) สิทธิในการถอนความยินยอม  กรณีที่ท่านเคยใหค้วามยินยอมไวแ้ก่สหกรณ์ฯ  ท่านมีสิทธิจะ
ขอถอนความยินยอมดงักล่าวไดส้  าหรบัวตัถปุระสงคท์ี่ท่านไดเ้คยใหค้วามยินยอมใหส้หกรณฯ์ เก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน  

      (7) สิทธิในการลบหรือท าลายขอ้มูล  ท่านอาจมีสิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการลบหรือท าลาย 
หรือท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย เป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลที่เป็น
เจา้ของขอ้มลู เวน้เสียแต่ว่า การเก็บรกัษาขอ้มลูดงักล่าวของสหกรณฯ์ นัน้เป็นไปเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย 
หรือเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือ เพื่อการใช ้หรือการยกขึน้ต่อสูซ้ึ่งสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

      (8) สิทธิในการยื่นเรื่องรอ้งเรียน  ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงานที่มีอ  านาจในกรณี
ที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ นั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่
สอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลที่ใชบ้งัคบั 
 
8. รายละเอียดในการติดต่อสหกรณฯ์ 

หากท่านตอ้งการใชส้ิทธิของท่านตามที่ระบุดา้นบน หรือกรณีที่ท่านมีขอ้สงสยั ขอ้คิดเห็น และ/หรือ
ค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านภายใตป้ระกาศฯ ฉบบันี ้โปรดติดต่อสหกรณฯ์ ไดท้ี่ 
 
สหกรณอ์อมทรพัยค์รูตราด จ ากดั 
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ต าบลบางพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด 
หมายเลขโทรศพัท ์039-512460 
อีเมล ์trat_coop@hotmail.com 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วนัจนัทรถึ์งวนัศกุร ์ ยกเวน้วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุ 
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