
 

 

 

ประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด 
(CCTV Privacy Notice) 

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
---------------------------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งต่อไปในประกาศน้ี เรียกว่า “โรงเรียน” ก าลังด าเนินการใช้กล้อง
วงจรปิด (CCTV) ส าหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณอาคารเรียน อาคารส านักงาน 
ทางเข้า – อออกโรงเรียนและพื้นที่ส่วนอื่น ๆ (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกรวมกันว่า “พ้ืนท่ี”) ของโรงเรียน เพื่อการปกป้อง
ชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งน้ี โรงเรียนท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกรวมกันว่า 
“ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว 

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบับน้ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถท าให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิ
ต่าง ๆ ของท่าน ดังน้ี 

  
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

โรงเรียนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปน้ี 
 ความจ าเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น 

 ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงเรียนหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 ความจ าเป็นในการปฏิบั ติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน และทรัพย์สินของโรงเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
โรงเรียนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

2.1 เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน 
2.2 เพื่อการปกป้องอาคารสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพย์สินของโรงเรียนจากความเสียหาย การขัดขวาง 

การท าลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น 
2.3 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ ด าเนินคดี

ทางกฎหมาย 



 

 

2.4 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัย
หรือกระบวนการร้องทุกข์ 

2.5 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเร่ืองร้องเรียน  
2.6 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัด

เพียงการด าเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน  

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีโรงเรียนเก็บรวบรวมและใช้ 
ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. โรงเรียนท าการติดต้ังกล้องวงจรปิดในต าแหน่งที่มองเห็นได้      

โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่ โรงเรียนเห็นสมควรว่า
เป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ ดังต่อไปน้ี 

รายการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

 ภาพน่ิง 
 ภาพเคลื่อนไหว 
 เสียง 
 ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เคร่ืองแต่งกาย เป็นต้น 

 ทั้งน้ี โรงเรียนจะไม่ท าการติดต้ังกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน  จนเกิน
สมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ า ห้องอาบน้ า หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 โรงเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ท าการเปิดเผย      
เว้นแต่ กรณีที่โรงเรียนมีความจ าเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุใน
ประกาศฉบับน้ี โรงเรียนอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปน้ี 

4.1 หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือ
เพื่อการด าเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการด าเนินคดีความต่าง ๆ 

4.2 ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจ าเป็นในการสร้างความมั่นใจในเร่ืองการป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น 

4.3 ครู บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแล สวัสดิภาพของนักเรียน  

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่

ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล        
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่ เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 



 

 

5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับส าเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ โรงเรียนเก็บรวบรวม
อยู่ เว้นแต่กรณีที่โรงเรียนมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีที่ค าขอของ
ท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังต่อไปน้ี  
5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่โรงเรียนท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคค 

ของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์โรงเรียนได้ 

แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้โรงเรียนเก็บรักษาข้อมูลน้ันต่อไปเพื่อประกอบการ 
ใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน 

5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่โรงเรียนก าลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเน่ืองมาจากการที่ท่านได้ใช้
สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่ โรงเรียนเหตุ
ในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น โรงเรียนสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อต้ังสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ตามภารกิจของโรงเรียน) 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศน้ีก าหนด 

โรงเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลา 15 วัน  หรือเท่าที่จ าเป็น 
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โรงเรียนอาจจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น 
เพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดข้ึน หากหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน โรงเรียนจะท าลาย ลบ น าออกจากระบบ หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ 

 
 
 
  



 

 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
โรงเรียนมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งใน   

เชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ท าลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของโรงเรียน  

นอกจากน้ี โรงเรียนได้ก าหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดย
ทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล โดยธ ารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และ สภาพพร้อม 
ใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยโรงเรียนได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศน้ี
ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

8. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
โรงเรียนได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเท่าน้ันที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยโรงเรียน
จะด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศน้ีอย่างเคร่งครัด 

9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว 
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศน้ี โรงเรียนอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และ

จะท าการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเวปไซต์ของโรงเรียน www.prc.ac.th หรือ จัดท า QR Code ติดที่ป้าย
ประกาศป้อม รปภ. โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดก ากับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี โรงเรียนขอแนะน าให้ท่านโปรด
ตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของโรงเรียน 

การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศน้ี ทั้งน้ี โปรดระงับการเข้าพื้นที่     
หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับน้ี หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศน้ีมี
การแก้ไขและน าขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

10. การติดต่อสอบถาม  
1. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของโรงเรียน หรือเกี่ยวกับนโยบายน้ี หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่าน
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
- ชื่อ: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
- สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 117 ถนนแก้วนวรัฐ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่   

   จังหวัดเชียงใหม่ 50000 



 

 

- โทรศัพท์ : 0-5324-2038,  0-5324-2550  

- แฟกซ์ : 0-5324-1132,  0-5324-1133 

2) เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
นางชุลีพร แก่นวงค์  หัวหน้าแผนกบุคคล 

        โทร.0-5324-2038, 0-5324-2550 ต่อ 242 

- สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 117 ถนนแก้วนวรัฐ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมืองเชียงใหม่   

   จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

- ช่องทางการติดต่อ: dpoprc@prc.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


