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ประกาศกรมการแพทย 

เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด 

(CCTV Privacy Notice) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

กรมการแพทย กำลังดำเนินการใชกลองวงจรปด (CCTV) สำหรับการเฝาระวังสังเกตการณในพ้ืนท่ีภายใน
และรอบบริเวณกรมการแพทย เพ่ือการปกปองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน ท้ังนี้ กรมการแพทยทำการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงาน ลูกคา ลูกจาง ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือ บุคคลใด ๆ (ซ่ึงตอไปนี้
จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ท่ีเขามายังกรมการแพทย โดยผานการใชงานอุปกรณกลองวงจรปดดังกลาว 

ประกาศความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ

เก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย ซ่ึงขอมูลท่ีสามารถทำใหระบุตัวทานได (“ขอมูลสวนบุคคล”) รวมท้ังสิทธิตาง ๆ 

ของทาน ดังนี้  

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
กรมการแพทยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐานกฎหมายดังตอไปนี้ 
1.1  ความจำเปนในการปองกัน หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอ่ืน 
1.2 ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของกรมการแพทย หรือบุคคลอ่ืน โดยประโยชน

ดังกลาวมีความสำคัญไมนอยไปกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน 
1.3 ความจำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย 

และสภาพแวดลอมในสถานท่ีทำงาน และทรัพยสินของกรมการแพทย 

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 
กรมการแพทยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
2.1  เพ่ือการปกปองสุขภาพ และความปลอดภัยสวนตัวของทาน ซ่ึงรวมไปถึงทรัพยสินของทาน 
2.2 เพ่ือการปกปองอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพยสินของกรมการแพทยจากความเสียหาย 

การขัดขวาง การทำลายซ่ึงทรัพยสิน หรืออาชญากรรมอ่ืน 
2.3 เพ่ือสนับสนุนหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบังคับใชกฎหมายเพ่ือการยับยั้ง ปองกัน สืบคน และ 

ดำเนินคดีทางกฎหมาย 
  2.4 เพ่ือการใหความชวยเหลือในกระบวนการระงับขอพิพาทซ่ึงเกิดข้ึนในระหวางท่ีมีกระบวนการทางวินัย
หรือกระบวนการรองทุกข 

2.5 เพ่ือการใหความชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือกระบวนการเก่ียวกับการสงเรื่องรองเรียน  
 2.6 เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการริเริ่ม หรือปองกันการฟองรองทางแพง ซ่ึงรวมไปถึง
การดำเนินการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจางงาน 

 

 
 

 



- 2 - 
 

3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีกรมการแพทย เก็บรวบรวมและใช 
ตามวัตถุประสงคตามท่ีไดแจงในขอ 2. กรมการแพทยทำการติดตั้งกลองวงจรปดในตำแหนงท่ีมองเห็นได 

โดยจะจดัวางปายเตือนวามีการใชงานกลองวงจรปด ณ ทางเขาและทางออก รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีกรมการแพทยเห็นสมควร
วาเปนจุดท่ีตองมีการเฝาระวัง เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเม่ือทานเขามายังพ้ืนท่ี ดังตอไปนี้ 

รายการขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

• ภาพนิ่ง 

• ภาพเคลื่อนไหว 

• เสียง 

• ภาพทรัพยสินของทาน เชน พาหนะ กระเปา หมวก เครื่องแตงกาย เปนตน 
 

ท้ังนี้ กรมการแพทยจะไมทำการติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีท่ีอาจลวงละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทาน
จนเกินสมควร ไดแก หองพัก หองน้ำ หองอาบน้ำ หรือสถานท่ีเพ่ือใชในการพักผอนของผูปฏิบัติงาน 

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
 กรมการแพทยจะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดท่ีเก่ียวกับทานไวเปนความลับ และจะไมทำการเปดเผย เวนแต 
กรณีท่ีกรมการแพทยมีความจำเปนเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเฝาระวังสังเกตการณตามท่ีไดระบุ
ในประกาศฉบับนี้ กรมการแพทยอาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจรปดแกประเภทของบุคคล หรือนิติบุคคล ดังตอไปนี้ 
  4.1 หนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด เพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย 
หรือเพ่ือการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความตาง ๆ 

4.2 ผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลภายนอก เพ่ือความจำเปนในการสรางความม่ันใจในเรื่องการปองกัน 
หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพยสินของทานหรือบุคคลอ่ืน  

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของทาน

อยูในความควบคุมของทานไดมากข้ึน โดยสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
เม่ือบทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 5.1 สิทธิในการเขาถึง รับสำเนา และขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีกรมการแพทย 
เก็บรวบรวมอยู เวนแตกรณีท่ีกรมการแพทยมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณี
ท่ีคำขอของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 5.2 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไมถูกตอง หรือไมครบถวน เพ่ือใหมีความถูกตอง 
เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

5.3  สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้  
    5.3.1 เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีกรมการแพทยทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูล
สวนบุคคลของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 
   5.3.2 ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
    5.3.3 เม่ือขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงค
กรมการแพทยไดแจงไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหกรมการแพทยเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไป
เพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน 



- 3 - 
 

   5.3.4 เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีกรมการแพทยกำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมาย
ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใชสิทธิคัดคาน
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

5.4 สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณี
ที่เหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน กรมการแพทยสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิ
เรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะตาม
ภารกิจของกรมการแพทย) 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 
  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการเฝาระวังสังเกตโดยการใชอุปกรณกลองวงจรปดตามท่ีประกาศนี้ 
กรมการแพทยจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในกลองวงจรปดท่ีเก่ียวของกับทาน เปนระยะเวลา 30 วัน
นับจากวันท่ีทานไดเขาอาคารหรือสถานท่ีของกรมการแพทย ท้ังนี้ เม่ือพนระยะเวลาดังกลาวกรมการแพทย
จะทำการ ลบ ทำลาย โดยอัตโนมัติ 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 
กรมการแพทยมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม 

ท้ังในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ลบ ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง 
แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงสอดคลองกับแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ  
 นอกจากนี้ กรมการแพทยไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึนโดยประกาศใหทราบ 
พรอมแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธำรงไว
ซ่ึงความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) 
ของขอมูลสวนบุคคล โดยไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

8. ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
  กรมการแพทยไดกำหนดใหเจาหนาท่ีเฉพาะผูท่ีมีอำนาจหนาท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นท่ีจะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได 
โดยกรมการแพทยจะดำเนินการใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

9. การเปล่ียนแปลงแกไขคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 
  ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ กรมการแพทยอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ี
เห็นสมควร และจะทำการแจงใหทานทราบผานชองทาง https://www.dms.go.th หรือท่ีปอม รปภ. หรือโตะ
ประชาสัมพันธ เปนตน โดยมีวันที่ของเวอรชันลาสุดกำกับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี กรมการแพทยขอแนะนำ
ใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะเขามาในพ้ืนท่ี
ของกรมการแพทย  

การเขามาในพ้ืนท่ีของทานถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ท้ังนี้ โปรดระงับการเขาพ้ืนท่ี 
หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงเขามาในพ้ืนท่ีตอไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้
มีการแกไขและนำข้ึนประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว  
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10. การติดตอสอบถาม  
ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดท่ี 
1. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 
• ชื่อ:  กรมการแพทย 
• สถานท่ีติดตอ:  88/23 ถนนติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
• ชองทางการติดตอ:  โทรศัพท  0 2590 6000 

            แฟกซ     0 2591 8253 

        อีเมล      WEBMASTER@DMS.MAIL.GO.TH 

2. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
• ชื่อ:  นายแพทยภัทรวินฑ  อัตตะสาระ  ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย 
• สถานท่ีติดตอ:  สำนักดิจิทัลการแพทย อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย 88/23 ถนนติวานนท  

ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
• ชองทางการติดตอ:  โทรศัพท  0 2590 6318 

   แฟกซ    0 2591 8278  
 

ประกาศ ณ วันท่ี             มิถุนายน                พ.ศ. 2565 
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โดยกลองวงจรปดจะทำการบันทึกขอมูลดังตอไปนี้ของทาน 

- ภาพนิ่ง 

- ภาพเคล่ือนไหว 

- เสียง 

- ภาพทรัพยสินของทาน 

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย ในการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ของหนวยงาน 

รวมทั้งเพ่ือปองกนัและระงับอันตรายตอชวีิต รางกาย สุขภาพ หรือทรัพยสินของทาน รวมทั้ง

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลอาคารสถานที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแล

อาคารสถานที่ของหนวยงาน 

ตัวอยาง ปายแจง CCTV Notice สำหรับติด ณ บริเวณท่ีติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ือแจงเจาของขอมูลสวนบุคคล

กอนเขาสูพ้ืนท่ี 

 
 

 
 

พ้ืนท่ีนี้มีการใชกลองวงจรปด ซึ่งดำเนินการโดย กรมการแพทย 

สิทธิของทาน : ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทานมีสิทธิหลายประการ

เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานที่หนวยงานเก็บรวบรวมจากการใชกลองวงจรปด 

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด 

รวมถึงสิทธิตาง ๆ ของทาน โปรดสแกน QR Code ทางซายนี ้

 


