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นโยบายความเปนสวนตัวเกี่ยวกับการใชกลองวงจรปด 

(CCTV Privacy Notice) 

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

วิทยาเขตกาญจนบุรี (ซ่ึงตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “วิทยาเขตฯ”  หรือ “เรา” อยูภายใต

มหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงถือเปนผูคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) โดยมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับ

การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยหนาท่ีหนึ่งของผูควบคุมขอมูลคือตองแจงใหเจาของ

ขอมูลทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลอะไร

ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพ้ืนฐานกฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทําไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และมี

การแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร  

ท้ังนี้ วิทยาเขตฯ กําลังดําเนินการใชกลองวงจรปด (CCTV) สําหรับการเฝาระวังสังเกตการณในพ้ืนท่ี

ถนนโดยรอบ วิทยาเขตฯ ภายในและรอบบริเวณอาคารของวิทยาเขตฯ (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “พ้ืนท่ี”) เพ่ือ

การปกปองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน โดย เราทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร นักศึกษา 

ลูกคา ลูกจาง ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือ บุคคลใด ๆ (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ท่ีเขามายังพ้ืนท่ี 

โดยผานการใชงานอุปกรณกลองวงจรปดดังกลาว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเห็นสมควร  

และจะทําการแจงใหทานทราบผานชองทาง Website หรือแสดง QR Code ผานทางปายแจงเตือนเพ่ือเขาถึง

นโยบายนี้ อยางไรก็ดี เราขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสมํ่าเสมอ 

โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะเขามาในพ้ืนท่ีของเรา 

การเขามาในพ้ืนท่ีของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ท้ังนี้ โปรดระงับการ 

เขาพ้ืนท่ี หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หรือโตแยงผานกระบวนการใชสิทธิของเจาของ

ขอมูล หากทานยังคงเขามาในพ้ืนท่ีตอไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการแกไขและนําข้ึนประกาศในชองทาง

ขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 
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วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมหิดลใชขอมูลสวนบุคคลในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล 

ของนักศึกษาตามตารางท่ีระบุตอไปนี้ รวมถึงฐานกฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยใชในการประมวลผลขอมูล 

สวนบุคคล 

 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 

1. เพ่ือการปกปองสุขภาพและ 

ความปลอดภัยสวนตัวของทาน  

ซ่ึงรวมไปถึงทรัพยสินของทาน 

ขอมูลสวนบุคคล (PII) * 

• ภาพนิ่ง 

• ภาพเคลื่อนไหว 

• ภาพทรัพยสินของ

ทาน เชน พาหนะ 

ทรัพยสินอ่ืนท่ีมา

กับเขาของขอมูล

สวนบุคคล เปนตน 

• เสียง 

 

ฐานความจําเปนเพ่ือประโยชนโดย

ชอบดวยกฎหมาย 

เพ่ือคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและ

ประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล 2. เพ่ือการปกปองอาคาร สิ่งอํานวย

ความสะดวกและทรัพยสินของเรา

จากความเสียหาย การขัดขวาง  

การทําลายซ่ึงทรัพยสินหรือ

อาชญากรรมอ่ืน 

3. เพ่ือสนับสนุนหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในการบังคับใชกฎหมายเพ่ือการ

ยับยั้ง ปองกัน สืบคน และดําเนิน 

คดีทางกฎหมาย 

ฐานหนาท่ีตามกฎหมาย 

เพ่ือใชเปนหลักฐานในการดําเนินการ

ทางกฎหมายใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการ

ดําเนินการท่ีจําเปนในกระบวนการ

ทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติตาม

คําสั่งของศาลหรือหนวยงานท่ีมี

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

4. เพ่ือการใหความชวยเหลือ 

ในกระบวนการระงับขอพิพาท 

ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวางท่ีมีกระบวนการ

ทางวินยัหรือกระบวนการรองทุกข 

5. เพ่ือการใหความชวยเหลือใน

กระบวนการสอบสวน หรือ 

กระบวนการเก่ียวกับการสงเรื่อง

รองเรียน 

* ขอมูลสวนบุคคลท่ีทําการเก็บ ใช เปดเผย และทําลาย เราจะไมทําการติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีท่ีอาจ

ลวงละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทานจนเกินสมควร ไดแก หองพัก หองน้ํา หรือหองอาบน้ํา 

 

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  โดยปกติ เราจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีเก็บรวบรวมผานระบบกลองวงจรปดดังกลาว

ขางตนใหแกบุคคลภายนอก อยางไรก็ตาม เราอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลภายนอกเฉพาะ

กรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหดําเนินการดังกลาวเทานั้น 
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หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เม่ือมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยจะสอดคลองกับหลักการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลดังตอไปนี้ 

1. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใส  

และสามารถตรวจสอบได (Lawfulness, Fairness and Transparency) 

2. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตขอบเขตและวัตถุประสงคท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด และไมนําไปใชหรือเปดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลนั้น (Purpose Limitation) 

3. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ เก่ียวของ และเทาท่ีจําเปน 

ตามวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Data Minimization) 

4. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกตองและดําเนินการใหขอมูลเปนปจจุบัน 

ในกรณีท่ีจําเปน (Accuracy) 

5. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามระยะเวลาเทาท่ีจําเปน (Storage 

Limitation) 

6. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ของขอมูลท่ีเหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

 

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึง

ชองทางและการอํานวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคลมีดังตอไปนี้ 

1. สิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซ่ึงอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย 

หรือขอใหเปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไมไดรับความยินยอม (Right of Access)  

ของทานท่ีเราเก็บรวบรวมอยู เวนแตกรณีท่ีเรามีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมายหรือคําสั่ง

ศาล หรือกรณีท่ีคําขอของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคลอ่ืน 

2. สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ  

และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (Right to Rectification) 

3. สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to Object)  

เวนแต กรณีท่ีเรามีเหตุในการปฏิเสธคําขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน เราสามารถแสดงให

เห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา 

หรือเพ่ือการกอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย 

หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะตามภารกิจของเรา) 
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4. สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถ

ระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลได (Right to Erasure)  

5. สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

ตัวอยางการใชสิทธิเชน ดังตอไปนี้  

ก. เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีเราทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของทาน

ใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข. ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

ค. เม่ือขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราไดแจงไวใน

การเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหเราเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิ 

ตามกฎหมายของทาน 

ง. เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีเรากําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม  

ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีทานไดใชสิทธิ

คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

 

ท้ังนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ และเราอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคล

หรือผูมีอํานาจกระทําแทนไดหากไมขัดตอกฎหมาย 

 

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

 เราจะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดท่ีเก่ียวกับทานไวเปนความลับ และจะไมทําการเปดเผย เวนแต 

กรณีท่ีเรามีความจําเปนเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเฝาระวังสังเกตการณตามท่ีไดระบุในนโยบาย

ฉบับนี้ เราอาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจรปดแกประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังตอไปนี้ 

1. หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย 

หรือเพ่ือการดําเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความตาง ๆ 

2. ผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลภายนอก เพ่ือความจําเปนในการสรางความม่ันใจในเรื่องการปองกัน 

หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพยสินของทานหรือบุคคลอ่ืน 

3. นักศึกษาหรือบุคคลกรท่ีไดรับอนุญาตในการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการเฝาระวังสังเกตโดยการใชอุปกรณกลองวงจรปดตามท่ีนโยบายนี้

กําหนด เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในกลองวงจรปดท่ีเก่ียวของกับทาน เปนระยะเวลาไมเกิน 7 วัน  

นับจากวันท่ีมีการบันทึก หรือหลังจากครบกําหนดอายุความในการดําเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังนี้เม่ือพน

ระยะเวลาดังกลาวเราจะทําการ ลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป 
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การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ท้ังในเชิง

เทคนิคและการบริหารจัดการ รวมถึงกําหนดผูมีสิทธิในการเขาถึง เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการ

เขาถึง ลบ ทําลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงสอดคลองกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึนโดยประกาศใหทราบกัน 

โดยท่ัวท้ังองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล โดยธํารงไวซ่ึงความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และ

สภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึง

ประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

  

ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

เราไดกําหนดใหเจาหนาท่ีเฉพาะผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นท่ีจะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยเรา

จะดําเนินการใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวสําหรับกลองวงจรปด 

เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือปรับปรุงนโยบายความเปนสวนตัวสําหรับกลองวงจรปดได

ตลอดเวลาตามท่ีเห็นสมควร โดยแจงใหทานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ท้ังนี้ เราจะแจงการ

เปลี่ยนแปลง แกไข หรือปรับปรุงดังกลาวเอาไวในเว็บไซต ซ่ึงทานสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

 

การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับนโยบายฉบับนี ้หรือขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดท่ี 

1. ระบบ Request for Data Subject ท่ี https://privacy.mahidol.ac.th/ 

 

2. ผูรับผิดชอบ  

• ชื่อ: นายธราธร  เอกจิตต 

• สถานท่ีติดตอ: งานเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

• ชองทางการติดตอ: tharathon.eak@mahidol.ac.th, โทรศัพท (034) 585-058 ตอ 1325 
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