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ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

เร่ือง คำประกาศเก่ียวกับความเป:นส=วนตัวในการใชAกลAองวงจรปCด 

(CCTV Privacy Notice) 

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

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กำลังดำเนินการใช:กล:องวงจรป?ด (CCTV) สำหรับการเฝHาระวังสังเกตการณKใน

พื้นที่ภายในและรอบบริเวณโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เพื่อการปกปHองชีวิต สุขภาพ และทรัพยKสิน ทั้งนี้ โรงพยาบาล

มะเร็งลพบุรีทำการเก็บรวบรวมข:อมูลสTวนบุคคลของเจ:าหน:าที่ ผู:ปฏิบัติงาน ลูกค:า ลูกจ:าง ผู:รับเหมา ผู:มา

ติดตTอ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งตTอไปนี้จะเรียกรวมกันวTา “ท=าน”) ที่เข:ามายังโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โดยผTานการ

ใช:งานอุปกรณKกล:องวงจรป?ดดังกลTาว 

ประกาศความเป_นสTวนตัวในการใช:กล:องวงจรป?ด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ให:ข:อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ

เก็บรวบรวม ใช:หรือเป?ดเผย ซึ่งข:อมูลที่สามารถทำให:สามารถระบุตัวทTานได: (“ข:อมูลสTวนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิ

ตTาง ๆ ของทTาน ดังน้ี  

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขAอมูลส=วนบุคคล 

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีดำเนินการเก็บรวบรวมข:อมูลสTวนบุคคลของทTานภายใต:ฐานกฎหมาย

ดังตTอไปน้ี 

1.1  ความจำเป_นในการปHองกัน หรือระงับอันตรายตTอชีวิต รTางกาย หรือสุขภาพของทTานหรือบุคคลอ่ืน 

1.2 ความจำเป_นเพื่อประโยชนKโดยชอบด:วยกฎหมายของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี หรือบุคคลอื่น โดย

ประโยชนKดังกลTาวมีความสำคัญไมTน:อยไปกวTาสิทธิข้ันพ้ืนฐานในข:อมูลสTวนบุคคลของทTาน 

1.3 ความจำเป_นในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข:อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย และ

สภาพแวดล:อมในสถานท่ีทำงาน และทรัพยKสินของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

2. วัตถุประสงค̀ในการเก็บรวบรวมขAอมูลส=วนบุคคลของท=าน 

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีดำเนินการเก็บรวบรวมข:อมูลสTวนบุคคลของทTานเพ่ือวัตถุประสงคK ดังตTอไปน้ี 

2.1  เพ่ือการปกปHองสุขภาพ และความปลอดภัยสTวนตัวของทTาน ซ่ึงรวมไปถึงทรัพยKสินของทTาน 

2.2 เพื่อการปกปHองอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพยKสินของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีจากความ

เสียหาย การขัดขวาง การทำลายซ่ึงทรัพยKสิน หรืออาชญากรรมอ่ืน 

2.3 เพื่อสนับสนุนหนTวยงานที่เกี่ยวข:องในการบังคับใช:กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ปHองกัน สืบค:น และ 

ดำเนินคดีทางกฎหมาย 

 

2.4 เพ่ือการให:... 
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  2.4 เพื่อการให:ความชTวยเหลือในกระบวนการระงับข:อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหวTางที่มีกระบวนการทางวินัย

หรือกระบวนการร:องทุกขK 

2.5 เพ่ือการให:ความชTวยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือกระบวนการเก่ียวกับการสTงเร่ืองร:องเรียน  

 2.6 เพื่อการให:ความชTวยเหลือในกระบวนการริเริ่ม หรือปHองกันการฟHองร:องทางแพTง ซึ่งรวมไปถึง

การดำเนินการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข:องกับการจ:างงาน 

2.7  อ่ืน ๆ  

3. ขAอมูลส=วนบุคคลท่ีโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เก็บรวบรวมและใชA 

ตามวัตถุประสงคKตามที่ได:แจ:งในข:อ 2. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีทำการติดตั้งกล:องวงจรป?ดในตำแหนTงท่ี

มองเห็นได: โดยจะจัดวางปHายเตือนวTามีการใช:งานกล:องวงจรป?ด ณ ทางเข:าและทางออก รวมถึงพื้นที่ท่ีโรงพยาบาล

มะเร็งลพบุรีเห็นสมควรวTาเป_นจุดที่ต:องมีการเฝHาระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข:อมูลสTวนบุคคลของทTานเมื่อทTานเข:า

มายังพ้ืนท่ี ดังตTอไปน้ี 

รายการขAอมูลส=วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

• ภาพน่ิง 

• ภาพเคล่ือนไหว 

• เสียง 

• ภาพทรัพยKสินของทTาน เชTน พาหนะ กระเปnา หมวก เคร่ืองแตTงกาย เป_นต:น 

• อ่ืน ๆ  

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีจะไมTทำการติดตั้งกล:องวงจรป?ดในพื้นที่ที่อาจลTวงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของทTานจนเกินสมควร ได:แกT ห:องพัก ห:องน้ำ ห:องอาบน้ำ หรือสถานท่ีเพ่ือใช:ในการพักผTอนของผู:ปฏิบัติงาน 

4. การเปCดเผยขAอมูลส=วนบุคคลของท=าน 

 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีจะเก็บรักษาข:อมูลในกล:องวงจรป?ดที่เกี่ยวกับทTานไว:เป_นความลับ และจะไมTทำการ

เป?ดเผย เว:นแตT กรณีท่ีโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีมีความจำเป_นเพื่อให:สามารถบรรลุวัตถุประสงคKในการเฝHาระวัง

สังเกตการณKตามท่ีได:ระบุในประกาศฉบับน้ี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีอาจเป?ดเผยข:อมูลในกล:องวงจรป?ดแกTประเภท

ของบุคคล หรือนิติบุคคล ดังตTอไปน้ี 

  4.1 หนTวยงานที่มีอำนาจหน:าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อชTวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช:กฎหมาย 

หรือเพ่ือการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความตTาง ๆ 

4.2 ผู:ให:บริการซ่ึงเป_นบุคคลภายนอก เพ่ือความจำเป_นในการสร:างความมั่นใจในเรื่องการปHองกัน หรือ

ระงับอันตรายตTอชีวิต รTางกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพยKสินของทTานหรือบุคคลอ่ืน  

4.3  อ่ืน ๆ  

 

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติ.... 
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5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุAมครองขAอมูลส=วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท=าน 

พระราชบัญญัติคุ:มครองข:อมูลสTวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคKเพื่อให:ข:อมูลสTวนบุคคลของทTาน

อยูTในความควบคุมของทTานได:มากขึ้น โดยสามารถใช:สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ:มครองข:อมูลสTวนบุคคล พ.ศ. 2562 

เม่ือบทบัญญัติในสTวนท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจ:าของข:อมูลสTวนบุคคลมีผลใช:บังคับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตTอไปน้ี 

 5.1 สิทธิในการเข:าถึง รับสำเนา และขอให:เป?ดเผยที่มาของข:อมูลสTวนบุคคลของทTานท่ีโรงพยาบาล

มะเร็งลพบุรี เก็บรวบรวมอยูT เว:นแตTกรณีท่ีโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทTานตามกฎหมาย

หรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของทTานจะมีผลกระทบที่อาจกTอให:เกิดความเสียหายตTอสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอ่ืน 

 5.2 สิทธิในการขอแก:ไขข:อมูลสTวนบุคคลของทTานที่ไมTถูกต:อง หรือไมTครบถ:วน เพื่อให:มีความถูกต:อง 

เป_นปpจจุบัน สมบูรณK และไมTกTอให:เกิดความเข:าใจผิด  

5.3  สิทธิในการขอให:ระงับการใช:ข:อมูลสTวนบุคคลของทTานในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังตTอไปน้ี  

    5.3.1 เมื่ออยูTในชTวงเวลาท่ีโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีทำการตรวจสอบตามคำร:องขอของทTานให:

แก:ไขข:อมูลสTวนบุคคลของทTานให:ถูกต:อง สมบูรณKและเป_นปpจจุบัน 

   5.3.2 ข:อมูลสTวนบุคคลของทTานถูกเก็บรวบรวม ใช: หรือเป?ดเผยโดยมิชอบด:วยกฎหมาย 

    5.3.3 เมื่อข:อมูลสTวนบุคคลของทTานหมดความจำเป_นในการเก็บรักษาไว:ตามวัตถุประสงคK

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได:แจ:งไว:ในการเก็บรวบรวม แตTทTานประสงคKให:โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเก็บรักษา

ข:อมูลน้ันตTอไปเพ่ือประกอบการใช:สิทธิตามกฎหมายของทTาน 

   5.3.4 เมื่ออยูTในชTวงเวลาท่ีโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีกำลังพิสูจนKให:ทTานเห็นถึงเหตุอันชอบด:วย

กฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช: หรือเป?ดเผยข:อมูลสTวนบุคคลของทTาน หรือตรวจสอบความจำเป_นในการเก็บ

รวบรวม ใช: หรือเป?ดเผยข:อมูลสTวนบุคคลของทTานเพื่อประโยชนKสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทTานได:ใช:

สิทธิคัดค:านการเก็บรวบรวม ใช: หรือเป?ดเผยข:อมูลสTวนบุคคลของทTาน 

5.4 สิทธิในการคัดค:านการเก็บรวบรวม ใช: หรือเป?ดเผยข:อมูลสTวนบุคคลของทTาน เว:นแตTกรณีท่ี

เหตุในการปฏิเสธคำขอของทTานโดยชอบด:วยกฎหมาย (เชTน โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีสามารถแสดงให:เห็นวTา

การเก็บรวบรวม ใช: หรือเป?ดเผยข:อมูลสTวนบุคคลของทTานมีเหตุอันชอบด:วยกฎหมายย่ิงกวTา หรือเพ่ือการกTอต้ัง

สิทธิเรียกร:องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช:สิทธิเรียกร:องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนKสาธารณะ

ตามภารกิจของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี) 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขAอมูลส=วนบุคคล 

  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคKของการเฝHาระวังสังเกตโดยการใช:อุปกรณKกล:องวงจรป?ดตามที่ประกาศน้ี 

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีจะเก็บรักษาข:อมูลสTวนบุคคลในกล:องวงจรป?ดที่เกี่ยวข:องกับทTาน เป_นระยะเวลา

15 วันนับจากวันท่ีทTานได:เข:าอาคารหรือสถานท่ีของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ท้ังน้ี เม่ือพ:นระยะเวลาดังกลTาว

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีจะทำการ ลบ ทำลาย โดยอัตโนมัติ 

 

7. การรักษาความม่ันคง... 
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7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขAอมูลส=วนบุคคล 

มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข:อมูลสTวนบุคคลของทTานอยTางเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค

และการบริหารจัดการ เพื่อปHองกันมิให:ข:อมูลสูญหาย หรือมีการเข:าถึง ลบ ทำลาย ใช: เปลี่ยนแปลง แก:ไข หรือ

เป?ดเผยข:อมูลสTวนบุคคลโดยไมTได:รับอนุญาต ซึ่งสอดคล:องกับแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด:าน

สารสนเทศ  

 นอกจากนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได:กำหนดให:มีนโยบายการคุ:มครองข:อมูลสTวนบุคคลขึ้นโดยประกาศ

ให:ทราบ พร:อมแนวปฏิบัติการคุ:มครองข:อมูลสTวนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช: หรือเป?ดเผยข:อมูลสTวนบุคคล 

โดยธำรงไว:ซึ ่งความเป_นความลับ (Confidentiality) ความถูกต:องครบถ:วน (Integrity) และสภาพพร:อมใช:งาน 

(Availability) ของข:อมูลสTวนบุคคล โดยได:จัดให:มีการทบทวนนโยบายดังกลTาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลา

ตามท่ีเหมาะสม 

8. ความรับผิดชอบของผูAควบคุมขAอมูลส=วนบุคคล 

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได:กำหนดให:เจ:าหน:าที่เฉพาะผู:ที่มีอำนาจหน:าที่เกี่ยวข:องในการจัดเก็บรวบรวม 

ใช: หรือเป?ดเผยข:อมูลสTวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทTานั้นที่จะสามารถเข:าถึงข:อมูลสTวนบุคคลของ

ทTานได: โดยโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีจะดำเนินการให:เจ:าหน:าท่ีปฏิบัติตามประกาศน้ีอยTางเครTงครัด 

9. การเปล่ียนแปลงแกAไขคำประกาศเก่ียวกับความเป:นส=วนตัว 

  ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศน้ี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีอาจพิจารณาแก:ไขเปลี่ยนแปลง

ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ:งให:ทTานทราบผTานชTองทาง https://www.lopburicancer.in.th หรือที่ปHอม 

รปภ. หรือโต�ะประชาสัมพันธK เป_นต:น โดยมีวันที่ของเวอรKชันลTาสุดกำกับอยูTตอนท:าย อยTางไรก็ดีโรงพยาบาล

มะเร็งลพบุรีขอแนะนำให:ทTานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมTอยTางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกTอนท่ี

ทTานจะเข:ามาในพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี  

การเข:ามาในพื้นที่ของทTานถือเป_นการรับทราบตามข:อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข:าพื้นท่ี 

หากทTานไมTเห็นด:วยกับข:อตกลงในประกาศฉบับน้ี หากทTานยังคงเข:ามาในพ้ืนท่ีตTอไปภายหลังจากท่ีประกาศน้ี

มีการแก:ไขและนำข้ึนประกาศในชTองทางข:างต:นแล:ว จะถือวTาทTานได:รับทราบการเปล่ียนแปลงดังกลTาวแล:ว  

10. การติดต=อสอบถาม  

ทTานสามารถติดตTอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับน้ีได:ท่ี 

1. ผูAควบคุมขAอมูลส=วนบุคคล (Data Controller) 

• ช่ือ:  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

• สถานท่ีติดตTอ:  11/1 ถนนพหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

• ชTองทางการติดตTอ:  โทรศัพทK  0 3642 2515 

            แฟกซK     0 3642 1679 

        อีเมลK      lbch@lopburicancer.in.th 

 

2.เจAาหนAาท่ีคุAมครอง.... 
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2. เจAาหนAาท่ีคุAมครองขAอมูลส=วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

• ช่ือ:  นายแพทยKวิธี ราซ่ิว  รองผู:อำนวยการด:านการพัฒนาระบบสุขภาพ 

• สถานที่ติดตTอ:  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี  11/1 ถนนพหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 

15000 

• ชTองทางการติดตTอ:  โทรศัพทK  0 3642 2515 

   แฟกซK    0 3642 1679 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  1 มิถุนายน พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


