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ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวในกำรใช้กล้องวงจรปิด 

(CCTV Privacy Notice) 

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

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (ซึ่งต่อไปในประกำศนี้ เรียกว่ำ “สศก.”) ก ำลังด ำเนินกำรใช้กล้อง
วงจรปิด (CCTV) ส ำหรับกำรเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ในพ้ืนที่ภำยในและรอบบริเวณ ของ สศก. ทั้งในส่วนกลำง
และส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่ำ “พื้นที่”) ของ สศก. เพ่ือกำรปกป้องชีวิต 
สุขภำพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ สศก. ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำน ลูกจ้ำง 
ผู้รับเหมำ ผู้มำติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่ำ “ท่ำน”) ที่เข้ำมำยังพ้ืนที่ โดยผ่ำนกำรใช้
งำนอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่ำว 

ประกำศควำมเป็นส่วนตัวในกำรใช้กล้องวงจรปิด (“ประกำศ”) ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สำมำรถท ำให้สำมำรถระบุตัวท่ำนได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) 
รวมทั้งสิทธิต่ำง ๆ ของท่ำน ดังนี้ 
 
1. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 สศก. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ฐำนกฎหมำย ดังต่อไปนี้ 

❒ ควำมจ ำเป็นในกำรป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอ่ืน 

❒ ควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ สศก. หรือบุคคลอ่ืน โดยประโยชน์ดังกล่ำวมี
ควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

❒ ควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและ
สภำพแวดล้อมในสถำนที่ท ำงำน และทรัพย์สินของ สศก. 

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
 สศก. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือกำรปกป้องสุขภำพและควำมปลอดภัยส่วนตัวของท่ำน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่ำน 
2) เพ่ือกำรปกป้องอำคำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและทรัพย์สินของ สศก. จำกควำมเสียหำย กำร

ขัดขวำง กำรท ำลำยซึ่งทรัพย์สินหรืออำชญำกรรมอ่ืน 
3) เพ่ือสนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือกำรยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ 

ด ำเนินคดีทำงกฎหมำย 
4) เพ่ือกำรให้ควำมช่วยเหลือในกระบวนกำรระงับข้อพิพำทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่ำงที่มีกระบวนกำรทำงวินัย

หรือกระบวนกำรร้องทุกข์ 

เอกสำรแนบ 6 
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5) เพ่ือกำรให้ควำมช่วยเหลือในกระบวนกำรสอบสวน หรือ กระบวนกำรเกี่ยวกับกำรส่งเรื่องร้องเรียน  
6) เพ่ือกำรให้ควำมช่วยเหลือในกระบวนกำรริเริ่มหรือป้องกันกำรฟ้องร้องทำงแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่

จ ำกัดเพียงกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงงำน 
7) อ่ืน ๆ (หำกม)ี 

 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที ่สศก. เก็บรวบรวมและใช ้
 ตำมวัตถุประสงค์ตำมที่ได้แจ้งในข้อ 2. สศก. ท ำกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในต ำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะ
จัดวำงป้ำยเตือนว่ำมีกำรใช้งำนกล้องวงจรปิด ณ ทำงเข้ำและทำงออก รวมถึงพ้ืนที่ที่  สศก. เห็นสมควรว่ำเป็น
จุดที่ต้องมีกำรเฝ้ำระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อท่ำนเข้ำมำยังพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 
 

รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

 ภำพนิ่ง 
 ภำพเคลื่อนไหว 
 เสียง 
 ภำพทรัพย์สินของท่ำน เช่น พำหนะ กระเป๋ำ หมวก เครื่องแต่งกำย เป็นต้น 
 อ่ืน ๆ (หำกม)ี 

  
 ทั้งนี้ สศก. จะไม่ท ำกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ที่อำจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของท่ำนจนเกิน
สมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ ำ ห้องอำบน้ ำ หรือสถำนที่เพ่ือใช้ในกำรพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงำน 
 
4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
 สศก. จะเก็บรักษำข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่ำนไว้เป็นควำมลับ และจะไม่ท ำกำรเปิดเผย เว้นแต่ 
กรณีที่ สศก. มีควำมจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ตำมที่ได้ระบุใน
ประกำศฉบับนี้  สศก. อำจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1) หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนในกำรบังคับใช้กฎหมำย 
หรือเพ่ือกำรด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวน หรือกำรด ำเนินคดีควำมต่ำง ๆ 

2)  ผู้ให้บริกำรซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก เพ่ือควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงควำมมั่นใจในเรื่องกำรป้องกันหรือ
ระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่ำนหรือบุคคลอ่ืน  

3) อ่ืน ๆ (หำกม)ี 
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5. สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่ำน 
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่
ในควำมควบคุมของท่ำนได้มำกขึ้น โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) สิทธิในกำรเข้ำถึง รับส ำเนำ และขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ สศก. เก็บรวบรวม
อยู่ เว้นแต่กรณีท่ี สศก. มีสิทธิปฏิเสธค ำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล หรือกรณีที่ค ำขอของ
ท่ำนจะมีผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอื่น  

2) สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีควำมถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด  

3) สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้  
3.1) เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ สศก. ท ำกำรตรวจสอบตำมค ำร้องขอของท่ำนให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
3.2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
3.3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์  สศก. ได้

แจ้งไว้ในกำรเก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงค์ให้ สศก. เก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือประกอบกำร
ใช้สิทธิตำมกฎหมำยของท่ำน 

3.4) เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ สศก. ก ำลังพิสูจน์ให้ท่ำนเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำร
ที่ท่ำนได้ใช้สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

4) สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่กรณีที่ สศก. 
เหตุในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย (เช่น สศก. สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ หรือเพ่ือกำร
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพ่ือ
ประโยชน์สำธำรณะตำมภำรกิจของ สศก.) 

 
6. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรเฝ้ำระวังสังเกตโดยกำรใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตำมที่ประกำศนี้ก ำหนด  
สศก. จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่ำน เป็นระยะเวลำ.... 60..วัน..นับจำกวันที่
ท่ำนได้เข้ำพ้ืนที่ของ สศก. ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำว สศก. จะท ำกำร ลบ ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนต่อไป 
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7. กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
 สศก. มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม ทั้งในเชิง
เทคนิคและกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหำย หรือมีกำรเข้ำถึง ลบ ท ำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security Policy) ของ สศก. 
 นอกจำกนี้  สศก. ได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกำศให้ทรำบกันโดยทั่ว
ทั้งองค์กร พร้อมแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล โดยธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภำพ
พร้อมใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดย สศก. ได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำวรวมถึง
ประกำศนี้ในระยะเวลำตำมท่ีเหมำะสม 
 
8. ควำมรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 สศก. ได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่เฉพำะผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมกำรประมวลผลนี้เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ โดย 
สศก. จะด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด 
 
9. กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว 
 ในกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้ สศก. อำจพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่เห็นสมควร และ
จะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำง..เว็บไซต์ หรือ ปิดประกำศ ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ของ สศก. โดย
มีวันที่ของเวอร์ชันล่ำสุดก ำกับอยู่ตอนท้ำย อย่ำงไรก็ดี สศก. ขอแนะน ำให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทรำบ
ประกำศฉบับใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะเข้ำมำในพ้ืนที่ของ สศก. 

กำรเข้ำมำในพ้ืนที่ของท่ำน ถือเป็นกำรรับทรำบตำมข้อตกลงในประกำศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับกำรเข้ำพ้ืนที่ 
หำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกำศฉบับนี้ หำกท่ำนยังคงเข้ำมำในพ้ืนที่ต่อไปภำยหลังจำกที่ประกำศนี้
มีกำรแก้ไขและน ำขึ้นประกำศในช่องทำงข้ำงต้นแล้ว จะถือว่ำท่ำนได้รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว 
 
10. กำรติดต่อสอบถำม  

ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ได้ที่ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร.  0-2149-3800-29 โทรสำร 0-2940-7210 
เว็บไซต์ : www.oae.go.th 
อีเมล :  saraban@oae.go.th 
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เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร.  0-2149-3800-29 โทรสำร 0-2940-7210 
เว็บไซต์ : www.oae.go.th 
อีเมล :  dpo@oae.go.th 

 


