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ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
ที ่058/2563 

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอดู และขอส าเนาข้อมูลภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)                                                               
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
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              การติดตั้ งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV )  ภายในพื้นที่ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มีมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน อาศัยอ านาจตามข้อ 4 แห่งระเบียบ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและผู้รักษาการแทน 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอดู และขอส าเนาข้อมูลภาพ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1. ในประกาศนี้ 
“ผู้ขอข้อมูล” หมายถึง ผู้เสียหาย ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ

สอบสวน ที่ประสงค์ขอดู หรือขอส าเนาข้อมูลภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
“กรรมการผู้จัดการ” หมายถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
“ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต” หมายถึง ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์ จ ากัด  
“เจ้าหน้าที่ผู ้รับเรื ่อง” หมายถึง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารอาคาร  บริษัท ธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์ จ ากัด 
ข้อ 2 .  กรณีขอดูข้อมูลภาพเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ ให้ผู้ขอข้อมูลติดต่อขอรับแบบ

ค าร้องขอดูภาพจากกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และกรอกรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ใน
แบบค าร้องให้ครบถ้วน  พร้อมแนบส า เนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอข้อมูลและลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง ยื ่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง เพ่ือเสนอค าร้องขอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต โดย
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องจะเป็นผู้ติดต่อกลับผู้ขอดูข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่ได้รับค าร้อง
ครบถ้วน 

ข้อ 3. กรณีต้องการส าเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ผู้ขอข้อมูล
ปฏิบัติตามข้อ 3.1 และ 3.2 ดังนี้ 

3.1 ให้ผู้ขอข้อมูลติดต่อขอรับแบบค าร้องขอส าเนาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
และกรอกรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในแบบค าร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู ้ขอข้อมูล และลงนาม รับรองส า เน าถูกต้อ ง  ยื ่น แบบค า ร้อ งขอส า เนาภาพต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง และ  

3.2 น าเอกสารการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีต ารวจ พร้อมแผ่นบันทึกส าเนาข้อมูลภาพ 
(แผ่น DVD) จ านวน 1 ชุด ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่อง เพ่ือเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับเรื่องจะติดต่อให้ผู้ขอข้อมูลมารับแผ่นบันทึกส าเนาข้อมูลภาพ (แผ่น DVD) ภายใน 3 วันท าการ นับจาก
วันและเวลาที่ได้รับค าร้องและเอกสารการแจ้งความร้องทุกข์ครบถ้วน 
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               ข้อ  4 .  กรณีผู้ ขอข้อมูล เป็น เจ้ าหน้ าที่ ต า รวจ  ทหาร  หรือ เจ้ าหน้ าที่ ปฏิบั ติ ง านด้าน
ความมั่นคงของรัฐ ให้แสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมกรอกรายละเอียดแบบค าร้องขอส าเนาภาพ
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยไม่ต้องน าส่งหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีต ารวจ 

ข้อ 5. กรณีผู้ขอข้อมูลเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้มีหนังสือขอดูหรือขอส าเนาข้อมูลภาพ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยระบุมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นมาเป็นผู้ด าเนินการ 
โดยต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2. หรือ ข้อ 3. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ไม่ต้องน าส่งหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์จาก
สถานีต ารวจ 

ข้อ 6. กรณีผู ้ขอดูข้อมูล เป็นนิต ิบุคคล ให้มีหนังส ือหนังสือขอดูหรือขอส าเนาข้อมูลภาพ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และจัดท าหนังสือมอบอ านาจให้ตัวแทนมาด าเนินการ  โดยต้อง
ปฏิบัติตามข้อ 2. และ ข้อ 3. แล้วแต่กรณี 

ข้อ 7. การยื ่นค าร้องขอดูและขอส าเนาภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ยื ่นต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. เฉพาะวันราชการ 

ข้อ 8. กรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ 9. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

  
 
 

(นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท) 
กรรมการผู้จัดการ 
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