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(ร่าง) นโยบายความเปน็ส่วนตัวเก่ียวกับการใช้กล้องวงจรปิดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

(CCTV Privacy Notice) 
--------------------------------------------- 

นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (CCTV 
Privacy Notice) ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล”  หรือ “เรา” อยู่ภายใต้
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งถือเป็นผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) โดยมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยหน้าท่ีหนึ่งของผู้ควบคุมข้อมูลคือต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลอะไรท่ีทาง
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเก็บ ใช้พื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ท าไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และมีการ
แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร  
 

ท้ังนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) ส าหรับการเฝ้าระวัง
สังเกตการณ์ในพื้นท่ีโดยรอบภายในและรอบบริเวณอาคารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “พื้นท่ี”) เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากร นักศึกษา ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใดๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ท่ี
เข้ามายังพื้นท่ี โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว 

 
ในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร และจะ

ท าการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง Website.grad.mahidol.ac.th หรือแสดง QR Code ผ่านทางป้ายแจ้ง
เตือนเพื่อเข้าถึงนโยบายนี้ อย่างไรก็ดี เราขอแนะน าให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะก่อนท่ีท่านจะเข้ามาในพื้นท่ีของเรา 

 
การเข้ามาในพื้นท่ีของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ท้ังนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นท่ี 

หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หรือโต้แย้งผ่านกระบวนการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หากท่าน
ยังคงเข้ามาในพื้นท่ีต่อไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการแก้ไขและน าขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่า
ท่านได้รับทราบการเปล่ียนแปลงดังกล่าวแล้ว 

 
 
 

Version 1 นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้อง
วงจรปิด (CCTV Privacy Notice) 
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยภาพรวมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ของบุคลากร นักศึกษา ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใดๆ ตามตารางท่ีระบุต่อไปนี้ รวมถึงฐาน
กฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 
วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้

1. เพื่อการปกป้องสุขภาพและ
ความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน 
ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
- ภาพนิ่ง 
- ภาพเคล่ือนไหว 
- ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น   
  พาหนะ 

ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

2. เพื่อการปกป้องอาคาร  
ส่ิงอ านวยความสะดวกและ
ทรัพย์สินของเราจากความ
เสียหาย การขัดขวาง การท าลาย
ซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น 

- ทรัพย์สินอื่นท่ีมากับเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล  
 

ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ด าเนินการทางกฎหมายใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการด าเนินการท่ีจ าเป็นใน
กระบวนการทาง 

3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น 
และ ด าเนินคดีทางกฎหมาย 

 กฎหมาย หรือการปฏิบัติตาม
ค าส่ังของศาลหรือหน่วยงานท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน 

4. เพื่อการให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนการระงับข้อพิพาทซึง่
เกิดขึ้นในระหว่างท่ีมีกระบวนการ
ทางวินัยหรือกระบวนการร้อง
ทุกข์ 

 บุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24  

5. เพื่อการให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนการสอบสวน หรือ 
กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่อง
ร้องเรียนกระบวนการทางวนิัย 
หรือกระบวนการร้องทุกข ์
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* ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท าการเก็บ ใช้ เปิดเผย และท าลาย เราจะไม่ท าการติดต้ังกล้องวงจรปิดในพื้นท่ี 
  ท่ีอาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ า หรือห้องอาบน้ า  

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  โดยปกติ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเก็บรวบรวมผ่านระบบกล้องวงจรปิดดังกล่าวข้างต้น
ให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีท่ี
กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการดังกล่าวเท่านั้น 
 
หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะท าตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency) 
2. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด และไม่น าไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลนั้น (Purpose Limitation) 

3. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกี่ยวข้อง และเท่าท่ีจ าเป็นตาม
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization) 

4. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกต้องและด าเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันใน
กรณีท่ีจ าเป็น (Accuracy) 

5. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น (Storage Limitation) 
6. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลท่ี

เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 
 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงช่องทาง
และการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคลมีดังต่อไปนี้ 

 

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของ
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่ได้รับความยินยอม (Right 
of Access) ของท่านท่ีเราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีท่ีเรามีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือ
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ค าส่ังศาล หรือกรณีท่ีค าขอของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น 

2. สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification) 

3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตน (Right to Object) เว้นแต่ 
กรณีท่ีเรามีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

4. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure)  

5. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
ตัวอย่างการใช้สิทธิเช่น ดังต่อไปนี้  
1) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาท่ีเราท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ใน 

การเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตาม
กฎหมายของท่าน 

4) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาท่ีเราก าลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 
ท้ังนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและเราอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

ผู้มีอ านาจกระท าแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 เราจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดท่ีเกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ท าการเปิดเผย เว้นแต่ 
กรณีท่ีเรามีความจ าเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามท่ีได้ระบุในนโยบายฉบับ
นี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือ
เพื่อการด าเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการด าเนินคดีความต่าง ๆ 
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2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจ าเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น 

3. นักศึกษาหรือบุคลากรท่ีได้รับอนุญาตในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามท่ีนโยบายนี้ก าหนด 
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดท่ีเกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน นับจากวันท่ีมี
การบันทึก หรือหลังจากครบก าหนดอายุความในการด าเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังนี้เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะ
ท าการ ลบ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 
 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ท้ังในเชิงเทคนิค
และการบริหารจัดการ รวมถึงก าหนดผู้มีสิทธิในการเข้าถึง เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ 
ท าลาย ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราได้ก าหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยท่ัวท้ัง
องค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยธ ารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน 
(Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลา
ตามท่ีเหมาะสม 

  
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

เราได้ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีเฉพาะผู้ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นท่ีจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะ
ด าเนินการให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด 

 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปน็ส่วนตัวส าหรับกล้องวงจรปิด 

เราสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับกล้องวงจรปิดได้
ตลอดเวลาตามท่ีเห็นสมควร โดยแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ท้ังนี้ เราจะแจ้งการเปล่ียนแปลง 
แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
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การติดต่อสอบถาม    
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ท่ี 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 241-242   
Website.grad.mahidol.ac.th 

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อประสานงาน 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้บนหน้า Website https://privacy.mahidol.ac.th รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ 
เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในกรณีท่ีต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถประสานงานได้ผ่านเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  ( Data Protection Officer:  DPO)  ห รื อ ป ร ะ ส า น ง า น ผ่ า น ท า ง  E- mail:  
privacy@mahidol.ac.th   

https://privacy.mahidol.ac.th/
mailto:%20privacy@mahidol.ac.th
mailto:%20privacy@mahidol.ac.th
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