
 

1 
 

 

นโยบายความเปนสวนตัวเกี่ยวกับการใชกลองวงจรปด 

(CCTV Privacy Notice) 

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

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล (ซ่ึงตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “คณะฯ” อยูภายใต
มหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงถือเปนผูคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) โดยมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับ
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยหนาท่ีหนึ่งของผูควบคุมขอมูลคือตองแจงใหเจาของ
ขอมูลทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลอะไร
ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพ้ืนฐานกฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทําไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และมี
การแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร  

ท้ังนี้ คณะฯ กําลังดําเนินการใชกลองวงจรปด (CCTV) สําหรับการเฝาระวังสังเกตการณในพ้ืนท่ีถนน
โดยรอบคณะฯ ภายในและรอบบริเวณอาคารของคณะฯ (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “พ้ืนท่ี”) เพ่ือการปกปองชีวิต 
สุขภาพ และทรัพยสิน โดยคณะฯ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร นักศึกษา ลูกคา ลูกจาง 
ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือ บุคคลใด ๆ (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ท่ีเขามายังพ้ืนท่ี โดยผานการใช
งานอุปกรณกลองวงจรปดดังกลาว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ คณะฯ อาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเห็นสมควร 
และจะทําการแจงใหทานทราบผานชองทาง https://mt.mahidol.ac.th หรือแสดง QR Code ผานทางปาย
แจงเตือนเพ่ือเขาถึงนโยบายนี้ อยางไรก็ดี คณะฯ ขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบายฉบับ
ใหมอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะเขามาในพ้ืนท่ีของคณะฯ 

การเขามาในพ้ืนท่ีของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ท้ังนี้ โปรดระงับการเขา
พ้ืนท่ี หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หรือโตแยงผานกระบวนการใชสิทธิของเจาของขอมูล 
หากทานยังคงเขามาในพ้ืนท่ีตอไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการแกไขและนําข้ึนประกาศในชองทางขางตน
แลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมหิดลใชขอมูลสวนบุคคลในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลของ
นักศึกษาตามตารางท่ีระบุตอไปนี้ รวมถึงฐานกฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยใชในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 
วตัถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้ 

1. เพื่อการปกปองสุขภาพและความ
ปลอดภัยสวนตัวของทาน ซึ่งรวมไปถึง
ทรัพยสินของทาน 

ขอ้มูลส่วนบุคคล  
. ภาพนิ่ง 
. ภาพเคลื่อนไหว 

ฐานความจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย 

เพ่ือคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
2. เพื่อการปกปองอาคาร สิ่งอํานวยความ

สะดวกและทรัพยสินของคณะฯ จาก

เวอรชันกํากบั: เอกสารแมแบบ นโยบายความเปนสวนตัว
เกี่ยวกบัการใชกลองวงจรปด (CCTV Privacy Notice) 
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วตัถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้ 
ความเสียหาย การขัดขวาง การทําลายซึ่ง
ทรัพยสินหรืออาชญากรรมอ่ืน 

. ภาพทรัพยสินของทาน 
เชน พาหนะ ทรัพยสิน
อ่ืนท่ีมากับเขาของ
ขอมูลสวนบุคคล เปน
ตน 

. เสียง 
 

3. เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่เก่ียวของในการ
บังคับใชกฎหมายเพื่อการยับยัง้ ปองกัน 
สืบคน และ ดําเนินคดีทางกฎหมาย 

ฐานหนาที่ตามกฎหมาย 
เพื่อใชเปนหลักฐานในการดําเนินการทางกฎหมายใด 
ๆ ซ่ึงรวมถึงการดําเนินการที่จาํเปนในกระบวนการทาง
กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามคําส่ังของศาลหรือ
หนวยงานที่มอีํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 4. เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการ

ระงับขอพิพาทซึ่งเกิดข้ึนในระหวางที่มี
กระบวนการทางวนิัยหรือกระบวนการ
รองทุกข 

5. เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการ
สอบสวน หรือ กระบวนการเก่ียวกับการ
สงเร่ืองรองเรียน 

* ขอมูลสวนบุคคลท่ีทําการเก็บ ใช เปดเผย และทําลาย คณะฯ จะไมทําการติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีท่ี
อาจลวงละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทานจนเกินสมควร ไดแก หองพัก หองน้ํา หรือหองอาบน้ํา 

 
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  โดยปกติ คณะฯ จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีเก็บรวบรวมผานระบบกลองวงจรปด
ดังกลาวขางตนใหแกบุคคลภายนอก อยางไรก็ตาม คณะฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอ
บุคคลภายนอกเฉพาะกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหดําเนินการดังกลาวเทานั้น 
 
 
หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เม่ือมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยจะสอดคลองกับหลักการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลดังตอไปนี้ 
1. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได (Lawfulness, Fairness and Transparency) 
2. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตขอบเขตและวัตถุประสงคท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด และไมนําไปใชหรือเปดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลนั้น (Purpose Limitation) 

3. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ เก่ียวของ และเทาท่ีจําเปนตาม
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Data Minimization) 

4. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกตองและดําเนินการใหขอมูลเปนปจจุบันใน
กรณีท่ีจําเปน (Accuracy) 

5. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามระยะเวลาเทาท่ีจําเปน (Storage 
Limitation) 

6. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ขอมูลท่ีเหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 
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สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึง

ชองทางและการอํานวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคลมีดังตอไปนี้ 
1. สิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซ่ึงอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย 

หรือขอใหเปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไมไดรับความยินยอม (Right of Access) ของ
ทานท่ีคณะฯ เก็บรวบรวมอยู เวนแตกรณีท่ีคณะฯ มีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมายหรือคําสั่ง
ศาล หรือกรณีท่ีคําขอของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน 

2. สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบนั สมบูรณ และไม
กอใหเกิดความเขาใจผิด (Right to Rectification) 

3. สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to Object) เวน
แต กรณีท่ีคณะฯ มีเหตุในการปฏิเสธคําขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน คณะฯ สามารถแสดง
ใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา 
หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย 
หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะตามภารกิจของคณะฯ ) 

4. สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถ
ระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลได (Right to Erasure)  

5. สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ตัวอยาง
การใชสิทธิเชน ดังตอไปนี ้ 

5.1 เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีคณะฯ ทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของ
ทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 
5.2 ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
5.3 เม่ือขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคคณะฯ ไดแจง

ไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหคณะฯ เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิ
ตามกฎหมายของทาน 

5.4 เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีคณะฯ กําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม 
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีทานไดใชสิทธิ
คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

 
ท้ังนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ และคณะฯ อาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวน

บุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําแทนไดหากไมขัดตอกฎหมาย 
 

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
 คณะฯ จะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดท่ีเก่ียวกับทานไวเปนความลับ และจะไมทําการเปดเผย 
เวนแต กรณีท่ีคณะฯ มีความจําเปนเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเฝาระวังสังเกตการณตามท่ีไดระบุ
ในนโยบายฉบับนี้ คณะฯ อาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจรปดแกประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังตอไปนี ้
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1. หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย 
หรือเพ่ือการดําเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความตาง ๆ 

2. ผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลภายนอก เพ่ือความจําเปนในการสรางความม่ันใจในเรื่องการปองกันหรือ
ระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพยสินของทานหรือบุคคลอ่ืน 

3. นักศึกษาหรือบุคคลกรท่ีไดรับอนุญาตในการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการเฝาระวังสังเกตโดยการใชอุปกรณกลองวงจรปดตามท่ีนโยบายนี้
กําหนด คณะฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในกลองวงจรปดท่ีเก่ียวของกับทาน สําหรับบริเวณชั้น 1 เปน
ระยะเวลาไมเกิน 7 วัน และสําหรับบริเวณชั้นอ่ืน ๆ ไมเกิน 30 วัน นับจากวันท่ีมีการบันทึก หรือหลังจากครบ
กําหนดอายุความในการดําเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังนี้เม่ือพนระยะเวลาดังกลาวคณะฯ จะทําการ ลบ ทําลาย
ขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป 
 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

คณะฯ มีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ท้ังใน
เชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมถึงกําหนดผูมีสิทธิในการเขาถึง เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการ
เขาถึง ลบ ทําลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงสอดคลองกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของคณะฯ   

นอกจากนี้ คณะฯ ไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึนโดยประกาศใหทราบกัน
โดยท่ัวท้ังองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล โดยธํารงไวซ่ึงความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และ
สภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยคณะฯ ไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาว
รวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

  
ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

คณะฯ ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีเฉพาะผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นท่ีจะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได 
โดยคณะฯ จะดําเนินการใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด 
การเปล่ียนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวสําหรับกลองวงจรปด 

คณะฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือปรับปรุงนโยบายความเปนสวนตัวสําหรับกลองวงจรปด
ไดตลอดเวลาตามท่ีเห็นสมควร โดยแจงใหทานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ท้ังนี้ คณะฯ จะแจงการ
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือปรับปรุงดังกลาวเอาไวในเว็บไซต ซ่ึงทานสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

 
การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับนโยบายฉบับนี ้หรือขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดท่ี นาย
อดิศักดิ์ นันทนฤมิตร อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา E-mail: adisak.nun@mahidol.ac.th หรือ สามารถประสานงานผานเจาหนาท่ีคุมครอง
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ขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล (Data Protection Officer: DPO) 
ทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th  
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