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นโยบายความเปนสวนตัวเกี่ยวกับการใชกลองวงจรปด
(CCTV Privacy Notice)
---------------------------------------------------------------------------------คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “คณะฯ” อยูภายใต
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งถือเปนผูคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) โดยมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยหนาที่หนึ่งของผูควบคุมขอมูลคือตองแจงใหเจาของ
ขอมูลทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลอะไร
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพื้นฐานกฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทําไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมี
การแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร
ทั้งนี้ คณะฯ กําลังดําเนินการใชกลองวงจรปด (CCTV) สําหรับการเฝาระวังสังเกตการณในพื้นที่ถนน
โดยรอบคณะฯ ภายในและรอบบริเวณอาคารของคณะฯ (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พื้นที่”) เพื่อการปกปองชีวิต
สุขภาพ และทรัพยสิน โดยคณะฯ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร นักศึกษา ลูกคา ลูกจาง
ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ที่เขามายังพื้นที่ โดยผานการใช
งานอุปกรณกลองวงจรปดดังกลาว
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ คณะฯ อาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร
และจะทําการแจงใหทานทราบผานชองทาง https://mt.mahidol.ac.th หรือแสดง QR Code ผานทางปาย
แจงเตือนเพื่อเขาถึงนโยบายนี้ อยางไรก็ดี คณะฯ ขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับ
ใหมอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะเขามาในพื้นที่ของคณะฯ
การเขามาในพื้นที่ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเขา
พื้นที่ หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หรือโตแยงผานกระบวนการใชสิทธิของเจาของขอมูล
หากทานยังคงเขามาในพื้นที่ตอไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแกไขและนําขึ้นประกาศในชองทางขางตน
แลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โดยภาพรวม มหาวิ ทยาลั ย มหิ ดลใชขอมูล สว นบุค คลในการบริห ารจั ดการข อ มูล สว นบุ ค คลของ
นักศึกษาตามตารางที่ระบุตอไปนี้ รวมถึงฐานกฎหมายที่มหาวิทยาลัยใชในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการปกปองสุขภาพและความ

ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมูลส่ วนบุคคล

ปลอดภัยสวนตัวของทาน ซึ่งรวมไปถึง .
ทรัพยสินของทาน
.
2. เพื่อการปกปองอาคาร สิ่งอํานวยความ
สะดวกและทรัพยสินของคณะฯ จาก

ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว
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ฐานกฎหมายที่ใช้
ฐานความจําเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย
เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและประโยชน์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล

ความเสียหาย การขัดขวาง การทําลายซึ่ง.
ทรัพยสินหรืออาชญากรรมอื่น
3. เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
บังคับใชกฎหมายเพื่อการยับยัง้ ปองกัน
สืบคน และ ดําเนินคดีทางกฎหมาย
4. เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการ.
ระงับขอพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหวางที่มี
กระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการ
รองทุกข
5. เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการ
สอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการ
สงเรื่องรองเรียน

ภาพทรัพยสินของทาน
เชน พาหนะ ทรัพยสิน
อื่นที่มากับเขาของ
ขอมูลสวนบุคคล เปน
ตน
เสียง

ฐานกฎหมายที่ใช้

ฐานหนาที่ตามกฎหมาย
เพื่อใชเปนหลักฐานในการดําเนินการทางกฎหมายใด
ๆ ซึ่งรวมถึงการดําเนินการที่จาํ เปนในกระบวนการทาง
กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือ
หนวยงานที่มอี ํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

* ขอมูลสวนบุคคลที่ทําการเก็บ ใช เปดเผย และทําลาย คณะฯ จะไมทําการติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่ที่
อาจลวงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของทานจนเกินสมควร ไดแก หองพัก หองน้ํา หรือหองอาบน้ํา

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โดยปกติ คณะฯ จะไม เ ป ดเผยข อมูล สว นบุคคลของทานที่เก็บ รวบรวมผานระบบกลอ งวงจรป ด
ดั ง กล า วข า งต น ให แ ก บุ ค คลภายนอก อย า งไรก็ ต าม คณะฯ อาจเป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของท า นต อ
บุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่กฎหมายกําหนดใหดําเนินการดังกลาวเทานั้น
หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยจะสอดคลองกับหลักการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลดังตอไปนี้
1.
เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได (Lawfulness, Fairness and Transparency)
2.
เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตขอบเขตและวัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และไมนําไปใชหรือเปดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลนั้น (Purpose Limitation)
3.
เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ เกี่ยวของ และเทาที่จําเปนตาม
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Data Minimization)
4.
เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองและดําเนินการใหขอมูลเปนปจจุบันใน
กรณีที่จําเปน (Accuracy)
5.
เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามระยะเวลาเทาที่จําเปน (Storage
Limitation)
6.
เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลที่เหมาะสม (Integrity and Confidentiality)
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สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึง
ชองทางและการอํานวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคลมีดังตอไปนี้
1.
สิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย
หรือขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ตนไมไดรับความยินยอม (Right of Access) ของ
ทานที่คณะฯ เก็บรวบรวมอยู เวนแตกรณีที่คณะฯ มีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมายหรือคําสั่ง
ศาล หรือกรณีที่คําขอของทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น
2.
สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบนั สมบูรณ และไม
กอใหเกิดความเขาใจผิด (Right to Rectification)
3.
สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object) เวน
แต กรณีที่คณะฯ มีเหตุในการปฏิเสธคําขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน คณะฯ สามารถแสดง
ใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา
หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย
หรือเพื่อประโยชนสาธารณะตามภารกิจของคณะฯ )
4.
สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได (Right to Erasure)
5.
สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ตัวอยาง
การใชสิทธิเชน ดังตอไปนี้
5.1 เมื่ออยูในชวงเวลาที่คณะฯ ทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของ
ทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
5.2 ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย
5.3 เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคคณะฯ ไดแจง
ไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหคณะฯ เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิ
ตามกฎหมายของทาน
5.4 เมื่ออยูในชวงเวลาที่คณะฯ กําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใชสิ ทธิ
คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ และคณะฯ อาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวน
บุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําแทนไดหากไมขัดตอกฎหมาย
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน
คณะฯ จะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดที่เกี่ยวกับทานไวเปนความลับ และจะไมทําการเปดเผย
เวนแต กรณีที่คณะฯ มีความจําเปนเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเฝาระวังสังเกตการณตามที่ไดระบุ
ในนโยบายฉบับนี้ คณะฯ อาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจรปดแกประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังตอไปนี้
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1. หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย
หรือเพื่อการดําเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความตาง ๆ
2. ผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลภายนอก เพื่อความจําเปนในการสรางความมั่นใจในเรื่องการปองกั นหรื อ
ระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพยสินของทานหรือบุคคลอื่น
3. นักศึกษาหรือบุคคลกรที่ไดรับอนุญาตในการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ระยะเวลาการเก็บรักษา
เพื่ อบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค ของการเฝา ระวังสังเกตโดยการใชอุป กรณกลองวงจรปดตามที่นโยบายนี้
กําหนด คณะฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในกลองวงจรปดที่เกี่ยวของกับทาน สําหรับบริเวณชั้น 1 เปน
ระยะเวลาไมเกิน 7 วัน และสําหรับบริเวณชั้นอื่น ๆ ไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่มีการบันทึก หรือหลังจากครบ
กําหนดอายุความในการดําเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวคณะฯ จะทําการ ลบ ทําลาย
ขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล
คณะฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งใน
เชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมถึงกําหนดผูมีสิทธิในการเขาถึง เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการ
เขาถึง ลบ ทําลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของคณะฯ
นอกจากนี้ คณะฯ ไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกัน
โดยทั่วทั้งองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล โดยธํารงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และ
สภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยคณะฯ ไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาว
รวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
คณะฯ ได กํา หนดให เ จ า หน า ที่ เ ฉพาะผูที่มีอํานาจหนาที่เกี่ย วของในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรื อ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได
โดยคณะฯ จะดําเนินการใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวสําหรับกลองวงจรปด
คณะฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือปรับปรุงนโยบายความเปนสวนตัวสําหรับกลองวงจรปด
ไดตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยแจงใหทานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ คณะฯ จะแจงการ
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือปรับปรุงดังกลาวเอาไวในเว็บไซต ซึ่งทานสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
การติดตอสอบถาม
ทานสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดที่ นาย
อดิศักดิ์ นันทนฤมิตร อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา E-mail: adisak.nun@mahidol.ac.th หรือ สามารถประสานงานผานเจาหนาที่คุมครอง
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ขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล (Data Protection Officer: DPO)
ทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th
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