
 

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล ในการใช้ 

กล้องโทรทัศนว์งจรปิด CCTV-AI 

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นการแจ้งให้ทราบว่า เทศบาลตำบล

ทับยากำลังดำเนินการใช้กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-AI เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทั่วไปที่

เดินทางผ่านบริเวณจุดที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมถึง สิ่งของและยานพาหนะอีกด้วย เพื่อป้องกัน

หรือระงับอันตรายต่อชวีิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ

ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะและการปฏิบัติตามกฎหมายของเทศบาลตำบลทับยา โดยติดตั้ง

กลอ้งโทรทัศน์วงจรปดิ CCTV-AI จำนวน 11 จุด กระจายอยูใ่นพื้นที่ตำบลทับยา ดังนี้  

1. บรเิวณทางแยกเขา้เคยีงนา รสีอร์ท ทางเขา้ซอยโกสนิทร์ 

2. บรเิวณหนา้เทศบาลตำบลทับยาฝ่ังตรงขา้มเทศบาล ขา้งสะพาน 

3.  บรเิวณแยกบา้นโทนเก่า 

4. บรเิวณแยกปอ้มตำรวจฝ่ังตรงขา้มทางเขา้แม่ลา ขา้งศาลารมิทาง 

5. บรเิวณแยกสะพานหมู่ 4 ฝ่ังตรงขา้มทางเขา้แหลมทอง 

6. บรเิวณแยกหนา้วัดพระนอน ขา้งศาลารมิทาง 

7. บรเิวณแยกทางเขา้โรงพยาบาลอนิทร์บุรี 

8. บรเิวณแยกหนา้โรงพยาบาลอนิทร์บุร ีหนา้รา้นขายยา 

9. บรเิวณแยกวัดปากแรต 

10. บรเิวณแยกอาคารสุขภาพ เทศบาลตำบลทับยา 

11. บรเิวณแยกฟากตลาดลอยนำ้ (เช็คลำนำ้แม่ลา) ฝ่ังตรงขา้มสะพาน 

นอกจากนี ้ ประกาศนโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ย ังให้ข ้อมูลเกี ่ยวกับ

วัตถุประสงค์การของเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปดิเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ลักษณะขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

รวมถงึสทิธิตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เทศบาลตำบลทับยาดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด CCTV-AI  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ปอ้งกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล และเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่

ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะและการปฏิบัติตามกฎหมายของเทศบาลตำบลทับยา เช่น 

ตามพระราชบัญญัต ิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ มาตรา 50 ที่กำหนดหนา้ทีใ่หเ้ทศบาลตำบล 

ทับยาต้องทำในเขตเทศบาล คือ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2/1) รักษาความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และตาม

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 คือ (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการ

ปอ้งกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ และเทศบาลตำบลทับยาอาจมกีารเปดิเผยข้อมูลส่วน

บุคคลที่เก็บรวบรวมไวใ้ห้หน่วยงานของรัฐอื่นหรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่มีอำนาจปฏิบัติตามกฎหมายนำข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรอืเปดิเผยภายใตก้ฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนและกระบวนพิจารณาในคดีแพ่ง

หรอือาญาหรอืตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไวข้า้งตน้ 

 

ฐานทางกฎหมาย  

เทศบาลตำบลทับยาดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใตฐ้านกฎหมายดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อปอ้งกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล 

2. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏบิัตหินา้ที่ในการดำเนนิภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

3. เป็นการปฏบิัตติามกฎหมายของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
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ข้อมูลส่วนบคุคลที่เก็บรวบรวม  

เทศบาลตำบลทับยาจะเก็บรวบรวม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ของ บุคคล ที่สามารถระบุตัว

บุคคลได้ (เช่น ใบหน้า, เพศ, รูปร่าง, รอยสัก, รอยแผลเป็น เป็นต้น) สิ่งของ (เช่น เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, 

กระเป๋า, รองเท้า เป็นต้น) และยานพาหนะ (เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น) เมื่อท่านเดินทางผ่าน

บรเิวณจุดที่ตดิตัง้กลอ้งโทรทัศน์วงจรปดิ CCTV-AI 

 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

เทศบาลตำบลทับยาจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่

วันที่มีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV-AI หลังจากนั้นเทศบาลตำบลทับยาจะทำ

การลบและทำลายข้อมูลดังกล่าว เวน้แต่ในกรณจีำเป็นตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว ้หรือกรณีจำเป็นอื่นใด 

(เช่น จัดเก็บไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรือ

อุบัตเิหตุบนทอ้งถนน เป็นตน้) เทศบาลตำบลทับยาจะเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไปนานกว่าที่กำหนดไว้ จนกว่า

จะพน้ระยะเวลาตามที่กฎหมายอื่นกำหนดหรอืจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสิ้น 

 

การเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะ

กระทําเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไวข้า้งต้น หรอืตามหมายเรยีก คําสั่งของศาล หรอืคําสั่งของเจ้าพนักงาน

หรอืพนักงานเจา้หนา้ที่ที่มอีํานาจตามกฎหมายเท่านั้น 

 

มาตรการรักษาความปลอดภัย  

เทศบาลตําบลทับยามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันมิให้ข้อมูล    

สูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับ

อนุญาต โดยมกีารจำกัดสทิธใินการเข้าถึงขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว ้และจำกัดสทิธิในการนำข้อมูล

ส่วนบุคคลไปใช้หรอืเปดิเผย และจัดใหม้กีารทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วน

บุคคลเป็นครั้งคราวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพใน

การรักษาความปลอดภัยขอ้มูลส่วนบุคคล สอดคลอ้งกับมาตรฐานขัน้ต่ำที่กฎหมายกำหนด 
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สทิธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดย

กฎหมาย ทั้งนี้ การถอนความยินยอม ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลทีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยนิยอมไปแลว้โดยชอบตามที่กําหนดไว ้ 

2. ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลตำบลทับยา หรือขอให้เทศบาลตำบลทับยาเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตน

ไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมได ้ 

3. ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากเทศบาลตำบลทับยาได้ ในกรณีที่เทศบาล

ตำบลทับยาได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ

หรอือุปกรณ์ที่ทํางานไดโ้ดยอัตโนมัตแิละสามารถใช้หรอืเปดิเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวธิกีารอัตโนมัต ิ 

4. คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ใน

กรณตีามที่กฎหมายกําหนด  

5. ขอให้เทศบาลตำบลทับยา ลบ หรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่

สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณตีามที่กฎหมายกําหนด  

6. ขอให้เทศบาลตำบลทับยาระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีตามที่กฎหมาย

กําหนด  

7. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้ข้อมูล

มคีวามถูกตอ้งเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผิดได ้ 

8. สิทธ ิในการร ้องเร ียนในกรณีท ี่ เทศบาลตำบลทับยาฝ่าฝ ืนหร ือไม ่ปฏ ิบ ัต ิตาม

พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

การตดิต่อสอบถาม 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามประการใด หรือมีความประสงค์ที ่จะใช้สิทธิตาม

พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โปรดตดิต่อ 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลทับยา  

• ตัง้อยู่ เลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ตําบลทับยา อําเภออนิทร์บุร ีจังหวัดสงิห์บุร ี16110  

• โทรศัพท์ : 036 - 814060  

• อเีมล : saraban_05170602@dla.go.th 
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