
นโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้งานกล้องวงจรปิด 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด (“CCTV”) 

ที่ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส านักหอสมุดฯ”) ได้ใช้อุปกรณ์ CCTV พร้อมกับระบบ
ต่าง ๆ ส าหรับการตรวจสอบภายในพ้ืนที่ใดเป็นการเฉพาะ รวมถึงพ้ืนที่รอบ ๆ บริเวณของอาคารส านักหอสมุด 
และพ้ืนที่ใด ๆ เพ่ือการป้องกันชีวิต อนามัย และทรัพย์สิน โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใดก็ตาม (ซึ่งจะรวมเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน) ที่ได้เข้าไปอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่ที่ท าการตรวจสอบภายในอาคารและพ้ืนที่ใด ๆ ดังกล่าว นอกจากนี้ นโยบายฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการใน
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุ ตัวบุคคลนั้นได้ 
(“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ของท่าน และระบุถึงวิธีการในการจัดการหรือการใช้ระบบ CCTV ของส านักหอสมุดฯ ทั้งนี้ 
ส านักหอสมุดฯ อาจท าการแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และจะแจ้งถึงการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านได้ทราบ
เท่าท่ีจะด าเนินการได ้
 
1. ข้อมูลส่วนบคุคลประเภทใดบ้างที่ส านักหอสมุดฯ เก็บรวบรวม 

ส านักหอสมุดฯ จะท าการเก็บภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งสามารถจดจ าได้ว่าเป็นท่าน รวมถึงทรัพย์สิน
ของท่าน อาทิ กระเป๋า เมื่อเข้าไปในพ้ืนที่ที่ได้ท าการตรวจสอบภายในอาคาร และพ้ืนที่ใด  ๆ ของส านักหอสมุดฯ 
ผ่านระบบและอุปกรณ์ CCTV (“ข้อมูลจาก CCTV”) 
 
2. เหตุใดส านักหอสมุดฯ จึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1 ส านักหอสมุดฯ อาจท าการรวบรวม เก็บภาพ ใช้ เปิดเผย โอน และด าเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม ่
จ ากัดเพียงการบันทึก การเก็บบันทึก การปรับเปลี่ยน การแก้ไข การดัดแปลง การท าลาย การลบ การกู้คืน การ
รวม การท าส าเนา การส่งผ่าน การเก็บรักษา การถอน การปรับปรุง การเพ่ิมเติม ต่อข้อมูลจาก CCTV เกี่ยวกับ
ท่านและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ส าหรับ “วัตถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV” ตามรายการ
ที่ระบุไว้ด้านล่าง จะกระท าบนฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ต่อชีวิต เพ่ือการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามความยินยอมที่ได้รับ หรือตามฐานอ่ืนใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่
บังคับใช้ในประเทศไทย (โดยที่ผลประโยชน์เหล่านั้นจะไม่เป็นการก้าวล่วงต่อสิทธิและผลประโชน์ของบุคคลใด) ซึ่ง
อาจพิจารณาได้ตามกรณีดังนี้ 

 เพ่ือปกป้องชีวิต ร่างกาย ความปลอดภัยอนามัยส่วนบุคคล และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 



 เพ่ือควบคุมการเข้ามาภายในอาคารและเพ่ือการรักษาความปลอดภัยของอาคาร นิสิต บุคลากร 
พนักงาน และผู้มาติดต่อ รวมทั้งทรัพย์สินและข้อมูลของส านักหอสมุดฯ ที่ตั้งอยู่หรือเก็บไว้ในสถานที่
นั้นๆ 

 เพ่ือการปกป้อง/ป้องกันสถานที่ อาคาร พ้ืนที่ต่างๆ และทรัพย์สินของส านักหอสมุดฯ จากความ
เสียหาย การหยุดชะงัก การท าลาย และอาชญากรรมอ่ืนๆ 

 เพ่ือช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดข้ึนในขณะท าการลงโทษทางวินัย
หรือการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

 เพ่ือช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนหรือการด าเนินการเก่ียวกับการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส 

 เพ่ือน าไปใช้ในการพิสูจน์หรือหักล้างในการด าเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการด าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีแรงงาน 

 เพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของส านักหอสมุดฯ และ/หรือ การให้ความร่วมมือกับศาล 
หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่มีอ านาจบังคับใช้กฎหมาย ส าหรับการใช้
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเพ่ือความปลอดภั ย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ส านักหอสมุดฯ เล็งเห็นว่าการใช้ระบบ CCTV เป็นมาตรการที่จ าเป็น
เพ่ือให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่เหล่านั้นได้ 

 เพ่ือการใช้สิทธิของส านักหอสมุดฯ หรือปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของส านักหอสมุด
ฯ ในกรณีที่จ าเป็นต้องท าเช่นนั้น เพ่ือระงับยับยั้ง ป้องกันและตรวจจับการประพฤติมิชอบ 
อาชญากรรมหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ติดตามเหตุการณ์ เพ่ือป้องกันและรายงานการประพฤติมิชอบ
หรืออาชญากรรมในภายในอาคารของส านักหอสมุดฯ และเพ่ือปกป้องความปลอดภัยของ
ส านักหอสมุดฯ  ส านักหอสมุดฯ จะพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของส านักหอสมุดฯ และของบุคคลที่สาม และสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของท่าน
ที่เก่ียวข้องกับการปกป้องข้อมูลบนระบบ CCTV ที่เก่ียวข้องกับท่าน ตามแต่กรณี ส านักหอสมุดฯ จะ
พยายามระบุถึงขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความสมดุลที่เหมาะตามแต่สมควร 

2.2 ส านักหอสมุดฯ จะติดตั้งอุปกรณ์ CCTV ที่จุดส าคัญภายในอาคารและพ้ืนที่ต่างๆ ของส านักหอสมุดฯ 
ยกเว้นบางพ้ืนที่ เช่น ห้องสุขา 

2.3 ระบบ CCTV ของส านักหอสมุดเปิดใช้ ตามวันและเวลาที่ส านักหอสมุดฯ เปิดให้บริการ ยกเว้นใน
กรณีท่ีอุปกรณ์/ระบบเกิดความขัดข้อง และ/หรือต้องท าการซ่อมบ ารุง 

2.4 ส านักหอสมุดฯ จะจัดวางป้ายตามความเหมาะสมในบริเวณที่มีการใช้งานระบบ CCTV 
 
 



3. บุคคลใดที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
3.1 ส านักหอสมุดฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในระบบ CCTV ไว้เป็นความลับ และจะท า

การเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเฉพาะเพียง เจ้าหน้าที่ส านักหอสมุดฯ ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบข้อมูล CCTV หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ที่จะถูกคัดเลือกอย่างระมัดระวังในเวลานี้หรือในอนาคต เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV ตามท่ีระบุไว้ในนโยบายนี้ 

3.2 บุคคลภายนอกซึ่งส านักหอสมุดฯ อาจเปิดเผยข้อมูลจากระบบ CCTV และข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท่าน หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือองค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล (เพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ต ามกฎหมาย 
หรือเพ่ือสนับสนุนหรือช่วยเหลือแก่องค์กรบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการสอบสวนและด าเนินคดีทางแพ่งหรือทาง
อาญา) และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (ตามขั้นตอนที่จ าเป็นของส านักหอสมุดฯ เพ่ือให้แน่ใจว่า เราจะให้การคุ้มครอง
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของท่าน) อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูลระบบ CCTV นั้น 
อาจเป็นการเข้าถึงหรือเปิดเผยได้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ภายใต้หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในข้อ 3.2 นี้ หรือเพ่ือตอบสนองการร้องขอของบุคคลตามกฎหมายภายใต้ข้อ 2.1 
 
4. มาตรการรักษาความปลอดภัย 

4.1 ส านักหอสมุดฯ จะจัดให้มีระบบเทคนิค และการบริหารจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่
เหมาะสม เพ่ือป้องกันข้อมูลจากระบบ CCTV และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากการถูกท าลาย การสูญ
หาย การเข้าถึง การใช้งาน การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผย โดยไม่ ได้ตั้งใจ โดยผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

4.2 ส านักหอสมุดฯ จะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นครั้งคราวตามความ
จ าเป็น หรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม สอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมายขั้นต่ า ตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
 
5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ส านักหอสมุดฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส านักหอสมุดฯ ได้มาจากระบบ CCTV ไว้ในระบบของ
ส านักหอสมุดฯ เป็นเวลา 30 วัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบโดย CCTV เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนด 
ส านักหอสมุดฯ จะท าการลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากระบบและการบันทึก อย่างไรก็ตามส านักหอสมุดฯ อาจท าการ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบ CCTV เป็นระยะเวลานานขึ้น ตัวอย่างเช่น ท าการเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุด
ของการด าเนินการตามกฎหมาย หรือมีกฎหมายที่ก าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ยาวนานกว่า หรือมีข้อมูล
ระบบ CCTV บางอย่างซึ่งต้องท าการเก็บรักษาไว้ส าหรับการด าเนินการต่อเหตุการณ์บางเรื่อง หรือเพ่ือตอบสนอง
ต่อข้อเรียกร้องจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการใช้สิทธิตามกฎหมาย 
 



6. ท่านมีสิทธิอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง 

และ/หรือขอรับส าเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วน
บุคคล บางประเภทของท่านที่เรามี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่ส านักหอสมุดฯ มีและใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่การด าเนินการใดของส านักหอสมุดฯ กระท าภายใต้ความยินยอมของท่าน ท่านอาจ
เพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่อาจเป็นสาเหตุให้ส านักหอสมุดฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ 
ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้ส านักหอสมุดฯ เปิดเผยว่าส านักหอสมุดฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากท่านได้อย่างไร อีกท้ังยังอาจยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายที่บังคับใช้ 
 
7. รายละเอียดการติดต่อส านักหอสมุด 

หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยประการใด หรือมีความประสงค์ที่จะสิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลระบบ 
CCTV โปรดติดต่อส านักหอสมุดฯ ที ่

 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
140 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
อีเมล : library@tsu.ac.th 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-7600 ต่อ 5111 


