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ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด
(CCTV Privacy Notice)
---------------------------------------------------------------------------------กรมการแพทย กำลังดำเนินการใชกลองวงจรปด (CCTV) สำหรับการเฝาระวังสังเกตการณในพื้นที่ภายใน
และรอบบริเวณกรมการแพทย เพื่อการปกปองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน ทั้งนี้ กรมการแพทยทำการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ลูกคา ลูกจาง ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งตอไปนี้
จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ที่เขามายังกรมการแพทย โดยผานการใชงานอุปกรณกลองวงจรปดดังกลาว
ประกาศความเปนสวนตัวในการใชกลองวงจรปด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
เก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย ซึ่งขอมูลที่สามารถทำใหระบุตัวทานได (“ขอมูลสวนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิตาง ๆ
ของทาน ดังนี้
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
กรมการแพทยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐานกฎหมายดังตอไปนี้
1.1 ความจำเปนในการปองกัน หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอื่น
1.2 ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของกรมการแพทย หรือบุคคลอื่น โดยประโยชน
ดังกลาวมีความสำคัญไมนอยไปกวาสิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน
1.3 ความจำเปน ในการปฏิบัติต ามกฎหมายที่เกี่ย วขอ ง ซึ่งควบคุม ดูแ ลเกี่ย วกับ ความปลอดภัย
และสภาพแวดลอมในสถานที่ทำงาน และทรัพยสินของกรมการแพทย
2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน
กรมการแพทยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
2.1 เพื่อการปกปองสุขภาพ และความปลอดภัยสวนตัวของทาน ซึ่งรวมไปถึงทรัพยสินของทาน
2.2 เพื่อการปกปองอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพยสินของกรมการแพทยจากความเสียหาย
การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพยสิน หรืออาชญากรรมอื่น
2.3 เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายเพื่อการยับยั้ง ปองกัน สืบคน และ
ดำเนินคดีทางกฎหมาย
2.4 เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการระงับขอพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหวางที่มีกระบวนการทางวินัย
หรือกระบวนการรองทุกข
2.5 เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือกระบวนการเกี่ยวกับการสงเรื่องรองเรียน
2.6 เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการริเริ่ม หรือปองกันการฟองรองทางแพง ซึ่งรวมไปถึง
การดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงาน

-23. ขอมูลสวนบุคคลที่กรมการแพทย เก็บรวบรวมและใช
ตามวัตถุประสงคตามที่ไดแจงในขอ 2. กรมการแพทยทำการติดตั้งกลองวงจรปดในตำแหนงที่มองเห็นได
โดยจะจัดวางปายเตือนวามีการใชงานกลองวงจรปด ณ ทางเขาและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่กรมการแพทยเห็นสมควร
วาเปนจุดที่ตองมีการเฝาระวัง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อทานเขามายังพื้นที่ ดังตอไปนี้
• ภาพนิ่ง

รายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม

• ภาพเคลื่อนไหว
• เสียง
• ภาพทรัพยสินของทาน เชน พาหนะ กระเปา หมวก เครื่องแตงกาย เปนตน
ทั้งนี้ กรมการแพทยจะไมทำการติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่ที่อาจลวงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของทาน
จนเกินสมควร ไดแก หองพัก หองน้ำ หองอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใชในการพักผอนของผูปฏิบัติงาน
4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
กรมการแพทยจะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดที่เกี่ยวกับทานไวเปนความลับ และจะไมทำการเปดเผย เวนแต
กรณีที่กรมการแพทยมีความจำเปนเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเฝาระวังสังเกตการณตามที่ไดระบุ
ในประกาศฉบับนี้ กรมการแพทยอาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจรปดแกประเภทของบุคคล หรือนิติบุคคล ดังตอไปนี้
4.1 หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย
หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความตาง ๆ
4.2 ผูใหบริการซึ่งเป นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเปนในการสรางความมั่นใจในเรื่องการปองกัน
หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพยสินของทานหรือบุคคลอื่น
5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของทาน
อยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.1 สิทธิในการเขาถึง รับสำเนา และขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานที่กรมการแพทย
เก็บรวบรวมอยู เวนแตกรณีที่กรมการแพทยมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณี
ที่คำขอของทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
5.2 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตอง หรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง
เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
5.3 สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
5.3.1 เมื่ออยูในชวงเวลาที่กรมการแพทยทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูล
สวนบุคคลของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
5.3.2 ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย
5.3.3 เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงค
กรมการแพทยไดแ จงไวในการเก็ บ รวบรวม แตทา นประสงคใหก รมการแพทยเ ก็บ รัก ษาขอ มูล นั้น ต อไป
เพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน

-35.3.4 เมื่ออยูในชวงเวลาที่กรมการแพทยกำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมาย
ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใชสิทธิคัดคาน
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
5.4 สิ ทธิในการคัด คานการเก็บ รวบรวม ใช หรื อเปด เผยขอมูล สว นบุคคลของทาน เวน แตกรณี
ที่เหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน กรมการแพทยสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิ
เรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนสาธารณะตาม
ภารกิจของกรมการแพทย)
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการเฝาระวังสังเกตโดยการใชอุปกรณกลองวงจรปดตามที่ประกาศนี้
กรมการแพทยจ ะเก็ บรั กษาข อมูลสวนบุคคลในกลองวงจรปดที่เกี่ยวของกับทาน เปนระยะเวลา 30 วัน
นับจากวันที่ทานไดเขาอาคารหรือสถานที่ของกรมการแพทย ทั้งนี้ เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวกรมการแพทย
จะทำการ ลบ ทำลาย โดยอัตโนมัติ
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล
กรมการแพทยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม
ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ลบ ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง
แกไข หรือเป ด เผยขอมูล สวนบุ คคลโดยไมไดรับ อนุญ าต ซึ่งสอดคลองกับ แนวปฏิ บัติการรักษาความมั่ น คง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ
นอกจากนี้ กรมการแพทยไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบ
พรอมแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธำรงไว
ซึ่งความเป นความลั บ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใช งาน (Availability)
ของขอมูลสวนบุคคล โดยไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
8. ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
กรมการแพทยไดกำหนดใหเจาหนาที่เฉพาะผูที่มีอำนาจหนาที่เกี่ยวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได
โดยกรมการแพทยจะดำเนินการใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด
9. การเปลี่ยนแปลงแกไขคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว
ในการปรับ ปรุงหรือเปลี่ย นแปลงประกาศนี้ กรมการแพทยอาจพิจารณาแกไขเปลี่ย นแปลงตามที่
เห็ น สมควร และจะทำการแจ งให ท านทราบผ านช องทาง https://www.dms.go.th หรื อที่ ป อม รปภ. หรื อโต ะ
ประชาสัมพันธ เปนตน โดยมีวันที่ของเวอรชันลาสุดกำกับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี กรมการแพทยขอแนะนำ
ใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะเขามาในพื้นที่
ของกรมการแพทย
การเขามาในพื้นที่ของทานถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเขาพื้นที่
หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงเขามาในพื้นที่ตอไปภายหลังจากที่ประกาศนี้
มีการแกไขและนำขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว

-410. การติดตอสอบถาม
ทานสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ไดที่
1. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)
• ชื่อ: กรมการแพทย
• สถานที่ติดตอ: 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. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
• ชื่อ: นายแพทยภัทรวินฑ อัตตะสาระ ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย
• สถานที่ติดตอ: 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 วันที่

มิถุนายน

พ.ศ. 2565

-5ตัวอยาง ปายแจง CCTV Notice สำหรับติด ณ บริเวณที่ติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อแจงเจาของขอมูลสวนบุคคล
กอนเขาสูพื้นที่
พื้นที่นี้มีการใชกลองวงจรปด ซึ่งดำเนินการโดย กรมการแพทย
โดยกลองวงจรปดจะทำการบันทึกขอมูลดังตอไปนี้ของทาน
ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว
เสียง
ภาพทรัพยสินของทาน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย ในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ของหนวยงาน
รวมทั้งเพื่อปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรือทรัพยสินของทาน รวมทั้ ง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลอาคารสถานที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแล
อาคารสถานที่ของหนวยงาน
สิทธิของทาน : ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทานมีสิทธิหลายประการ
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานที่หนวยงานเก็บรวบรวมจากการใชกลองวงจรปด
สำหรับขอมู ลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับประกาศความเป นส วนตัวในการใช กลองวงจรป ด
รวมถึงสิทธิตาง ๆ ของทาน โปรดสแกน QR Code ทางซายนี้

