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ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด 
(CCTV Privacy Notice) 

 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับความคุ้มครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้จัดท าประกาศความเป็นส่วนตัว ในการใช้
กล้องวงจรปิดฉบับนี้ขึ้นเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย 
(รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด ใช้ส าหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ภายใน
และรอบบริเวณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร นักศึกษา ผู้มาติดต่อราชการ หรือ บุคคลใด ๆ ที่เข้ามายัง
พ้ืนที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว  โปรดอ่านและท าความเข้าใจถึงกระบวนการที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความ
เป็นส่วนตัวฉบับนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ไปยัง
ช่องทางที่ท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยแจ้ง เช่น อีเมลของท่านหรือในช่องทางอ่ืนที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ เช่น 
เว็บไซต์ https://pdpa.ubu.ac.th เป็นต้น 
 
  ค านิยาม 
   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคล
นั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร แต่ไม่รวมถึงข้อมูล
ของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 “มหาวิทยาลัย”หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

มหาวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูล  
ส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานกฎหมายดังนี้ 

1. ความจ าเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
2. ความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลอ่ืน โดยประโยชน์

ดังกล่าวมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคล 
3. ความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
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ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเก็บ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท าการติดตั้งกล้องวงจรปิดในต าแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือน

ว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมี
การเฝ้าระวัง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่ท าการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่าน
จนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ า ห้องอาบน้ า หรือสถานที่เพ่ือใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน 
 

ประเภทข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการ 
ใช้ข้อมูล 

ฐานทางกฎหมาย 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง ภาพทรัพย์สินของ
ท่ า น  เ ช่ น  พ า ห น ะ 
กระเป๋า หมวก เครื่อง
แต่งกาย 

เพ่ือการปกป้องสุขภาพ
และความปลอดภัย
ส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวม
ไปถึงทรัพย์สินของบุคคล 

ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่จัดเก็บข้อมูล 

1. ความจ าเป็นในการ
ป้องกันหรือระงับอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล 
2. ความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของมหาวิทยาลัย
หรือบุคคลอ่ืน โดย
ประโยชน์ดังกล่าวมี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
สิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูล
ส่วนบุคคล 
3. ความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแล
เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในสถานที่
ท างาน และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือการปกป้องอาคาร สิ่ง
อ านวยความสะดวกและ
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยจากความ
เสียหาย การขัดขวาง การ
ท าลายซึ่งทรัพย์สินหรือ
อาชญากรรมอ่ืน 

ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่จัดเก็บข้อมูล 

1. ความจ าเป็นในการ
ป้องกันหรือระงับอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล 
2. ความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของมหาวิทยาลัย
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หรือบุคคลอ่ืน โดย
ประโยชน์ดังกล่าวมี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
สิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูล
ส่วนบุคคล 
3. ค ว า ม จ า เ ป็ น ใ น กา ร
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแล
เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในสถานที่
ท างาน และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อการยับยั้ง 
ป้องกัน สืบค้น และ 
ด าเนินคดีทางกฎหมาย 

ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่จัดเก็บข้อมูล 

1. ความจ าเป็นในการ
ป้องกันหรือระงับอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล 
2. ความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของมหาวิทยาลัย
หรือบุคคลอ่ืน โดย
ประโยชน์ดังกล่าวมี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
สิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูล
ส่วนบุคคล 
3. ค ว า ม จ า เ ป็ น ใ น กา ร
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแล
เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในสถานที่
ท างาน และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือการให้ความช่วยเหลือ
ในกระบวนการระงับข้อ
พิพาทซึ่งเกิดข้ึนใน
ระหว่างที่มีกระบวนการ
ทางวินัยหรือกระบวนการ
ร้องทุกข์ 

ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่จัดเก็บข้อมูล 

1. ความจ าเป็นในการ
ป้องกันหรือระงับอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล 
2. ความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
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กฎหมายของมหาวิทยาลัย
หรือบุคคลอ่ืน โดย
ประโยชน์ดังกล่าวมี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
สิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูล
ส่วนบุคคล 
3. ค ว า ม จ า เ ป็ น ใ น กา ร
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแล
เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในสถานที่
ท างาน และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือการให้ความช่วยเหลือ
ในกระบวนการสอบสวน 
หรือ กระบวนการ
เกี่ยวกับการส่งเรื่อง
ร้องเรียน  

ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่จัดเก็บข้อมูล 

1. ความจ าเป็นในการ
ป้องกันหรือระงับอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล 
2. ความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของมหาวิทยาลัย
หรือบุคคลอ่ืน โดย
ประโยชน์ดังกล่าวมี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
สิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูล
ส่วนบุคคล 
3. ค ว า ม จ า เ ป็ น ใ น กา ร
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแล
เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในสถานที่
ท างาน และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือการให้ความช่วยเหลือ
ในกระบวนการริเริ่มหรือ
ป้องกันการฟ้องร้องทาง
แพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงการด าเนินการ

ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่จัดเก็บข้อมูล 

1. ความจ าเป็นในการ
ป้องกันหรือระงับอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล 
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ทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการจ้างงาน 

2. ความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของมหาวิทยาลัย
หรือบุคคลอ่ืน โดย
ประโยชน์ดังกล่าวมี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
สิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูล
ส่วนบุคคล 
3. ค ว า ม จ า เ ป็ น ใ น กา ร
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแล
เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในสถานที่
ท างาน และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 

 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 มหาวิทยาลัย จะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ท าการ
เปิดเผย เว้นแต่ กรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวัง
สังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของ
บุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย 
หรือเพ่ือการด าเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการด าเนินคดีความต่าง ๆ 

2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพ่ือความจ าเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอ่ืน  
  

สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
1. สิทธิในการเข้าถึง รับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธ
ค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาลและกรณีท่ีการขอเข้าถึงและรับส าเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีความถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

3. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
 3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 



-6- 
 

Version 1.0_2022 

 3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่
มหาวิทยาลัยได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือ
ประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน 
 3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่
มหาวิทยาลัยมีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น มหาวิทยาลัยสามารถแสดงให้เห็น
ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของมหาวิทยาลัย) 

 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างอย่าง

เหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ท าลาย ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้ งนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 

 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่

เห็นสมควร และจะท าการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่ท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยแจ้ง เช่น อีเมลของท่าน
หรือในช่องทางอ่ืนที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ https://pdpa.ubu.ac.th หรือติดประกาศไว้ที่
ทางเข้า หรือแสดง QR Code ที่จุดรักษาความปลอดภัย หรือโต๊ะประชาสัมพันธ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยขอแนะน าให้ท่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่
ท่านจะเข้ามาในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย การเข้ามาในพ้ืนที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงใน
ประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพ้ืนที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้า
มาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและน าขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้
รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นต้องด าเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะแจ้งประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ผ่านทางช่องทางที่ท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยแจ้ง เช่น อีเมลของท่านหรือใน
ช่องทางอ่ืนที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ https://pdpa.ubu.ac.th เป็นต้น 
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การติดต่อสอบถาม 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่ 
1. สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 045-353-085 อีเมล pdpa@ubu.ac.th 
 
2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรถกร 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานที่ติดต่อ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 045-353-006 ต่อ 4523 อีเมล pdpa@ubu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


