
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
เรื่อง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

ส าหรับการใช้กล้องวงจรปิด 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (“สถาบัน”) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงประกาศ 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับการใช้กล้องวงจรปิด ส าหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ภายในและ
รอบบริเวณพ้ืนที่ของสถาบัน เพ่ือป้องกัน และระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ทรัพย์สิน และความ
ปลอดภัยของท่านและสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบัน นักศึกษา  
ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพ้ืนที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์
กล้องวงจรปิดดังกล่าว 

สถาบันขอเรียนให้ท่านโปรดอ่านประกาศฉบับนี้เพ่ือทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของสถาบันที่
ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรายละเอียด ดังนี้ 

  
1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เพ่ือการปกป้องชีวิต สุขภาพ รวมไปถึงทรัพย์สินและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน  
 (2) เพ่ือการปกป้อง การขัดขวาง การท าลายซึ่งทรัพย์สินของสถาบัน และอาชญากรรมอ่ืน ๆ 
 (3) เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ 
ด าเนินคดีทางกฎหมาย 
 (4) เพ่ือการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัย
หรือกระบวนการร้องทุกข์ 
 (5) เพ่ือการป้องกันการฟ้องร้อง หรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือกระบวนการเกี่ยวกับ
การส่งเรื่องร้องเรียนตามกฎหมาย 

ในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สถาบันจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล เท่าท่ีจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของสถาบันและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ตามวัตถุประสงค์และภายใต้ฐานดังต่อไปนี้ 

(1)  ฐานสัญญา (Contract) 
เป็นการจ าเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สถาบันเมื่อท่านได้ใช้บริการหรือติดต่อเกี่ยวกับข้อเสนอ

การให้บริการหรือเข้าท าสัญญากับสถาบัน เพ่ือสถาบันจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเกี่ยวกับการให้บริการ
หรือการเข้าท าสัญญาหรือเพ่ือให้สถาบันได้ติดต่อสื่อสารหรือเพ่ือติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา
ให้แก่ท่านทราบ 
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(2)  ฐานความยินยอม (Consent) 
กรณีจ าเป็นเมื่อท่านให้ความยินยอมกับสถาบัน สถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการ

ประมวลผลเพ่ือการออกแบบ หรือเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา หรือการบริการวิชาการ หรือเพ่ือการบริหาร
จัดการภายใต้การด าเนินงานของสถาบัน 

(3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) 
 กรณีจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือการจัดการและการจัดท า
รายงานที่จ าเป็นภายในสถาบัน การดูแลรักษาระบบเพ่ือรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ การจัดการ
บริหารความเสี่ยงในสถาบัน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบ  
ด้วยกฎหมายของสถาบัน 
 (4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติ 
 สถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดท า
เอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษา วิจัย การจัดท าสถิติ ซึ่งได้จัดให้มี
มาตรการที่เหมาะสม 
 (5) ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต (Vital Interest) 
 กรณีจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือประโยชน์ในการระงับ
อันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านหรือบุคคลอ่ืน 
 (6) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task) 

กรณีจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่สถาบัน 
 (7) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
 กรณีมีความจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและท่ีจะมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในอนาคต 

   
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันจะท าการประมวลผล 

ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 1 สถาบันท าการติดตั้งกล้องวงจรปิดในต าแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัด
วางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพ้ืนที่ที่สถาบันเห็นสมควรว่าเป็นจุดที่
ต้องมีการเฝ้าระวัง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ภาพนิ่ง 
(2) ภาพเคลื่อนไหว 
(3) เสียง 
(4) ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น 
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3. การเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ท าการเปิดเผย  
เว้นแต่ กรณีที่สถาบันมีความจ าเป็นเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุ  
ในประกาศฉบับนี้ สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่บุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 (1) หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย 
หรือเพ่ือการด าเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการด าเนินคดีความต่าง ๆ 

 (2) ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพ่ือความจ าเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอ่ืน  
 

4. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ใน
ความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) สิทธิในการเข้าถึง รับส าเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันเก็บรวบรวม
อยู่ เว้นแต่กรณีที่สถาบันมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีที่ค าขอของท่านจะมี
ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

(2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

(3) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้  
(3.1) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
(3.2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(3.3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ทีส่ถาบันได้แจ้ง

ไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้สถาบันเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย
ของท่าน 

(3.4) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันก าลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม 
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล  
ส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่สถาบันมี
เหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สถาบันสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง  
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของ
สถาบัน) 
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5. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล  
ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอ านาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย สถาบันจึงมี
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการจ ากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะ
ก าหนดให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่สถาบันอนุญาตโดยปฏิบัติตามมาตรการการดูแลของสถาบันเพ่ือคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

 
6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน 

กรณีท่ีท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับสถาบัน อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกของท่านในการเข้าถึง
การให้บริการตามวัตถุประสงค์ของประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้  

 
7. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้ก าหนด 
สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันที่
บันทึก ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว สถาบันจะท าการลบ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป  
 
8. การเปลี่ยนแปลงประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานของสถาบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
ที ่http://stin.ac.th 

 การที่ท่านเข้ามาในพ้ืนที่ของสถาบัน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้า
พ้ืนที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพ้ืนที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศ
นี้ใช้แล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 
 
9. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กรณีท่ีท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อได ้ดังนี้ 
      (1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เลขที่  1873  

ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
      (2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  

02-256-4092-9 หรือโทรสาร 02-256-4090 หรือ E-mail : dpo@stin.ac.th 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในการประชุมครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
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