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นโยบายความเปนสวนตัวเกี่ยวกับการใชกลองวงจรปด 

(CCTV Privacy Notice) 

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

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “สถาบันฯ”  หรือ 

“เรา” อยูภายใตมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งถือเปนผูคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) โดยมีอํานาจตัดสินใจ

เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยหนาที่หนึ่งของผูควบคุมขอมูลคือตองแจงใหเจาของ

ขอมูลทราบถึงแนวทางที่สถาบันฯ ใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลอะไรที่สถาบันฯ  

จัดเก็บ ใชพื้นฐานกฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทําไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบงปนขอมูลสวนบุคคล

ใหใคร  

ทั้งนี้ สถาบันฯ กําลังดําเนินการใชกลองวงจรปด (CCTV) สําหรับการเฝาระวังสังเกตการณในพื้นที่ ภายใน

และรอบบริเวณอาคารของสถาบันฯ (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “พ้ืนที่”) เพื่อการปกปองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน โดย 

เราทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร นักศึกษา ลูกคา ลูกจาง ผูรับเหมา ผูมาติดตอ หรือ บุคคลใด ๆ 

(ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “ทาน”) ที่เขามายังพื้นที่ โดยผานการใชงานอุปกรณกลองวงจรปดดังกลาว  

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทํา

การแจงใหทานทราบผานชองทาง Website หรือแสดง QR Code ผานทางปายแจงเตือนเพื่อเขาถึงนโยบายนี้ 

อยางไรก็ดี เราขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทาน

จะเขามาในพื้นที่ของเรา 

การเขามาในพื้นที่ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเขาพืน้ที่ หาก

ทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี ้หรือโตแยงผานกระบวนการใชสิทธิของเจาของขอมูล หากทานยังคงเขา

มาในพื้นที่ตอไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแกไขและนําข้ึนประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานได

รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

 

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

โดยภาพรวม สถาบันฯ ใชขอมูลสวนบุคคลในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาตามตารางที่

ระบุตอไปนี้ รวมถึงฐานกฎหมายที่สถาบันฯ ใชในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล  
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช 

1. เพื่อการปกปองสุขภาพและความ

ปลอดภัยสวนตัวของทาน ซึ่งรวมไปถึง

ทรัพยสินของทาน 

ขอมูลสวนบุคคล  

1. ภาพนิ่ง 

2. ภาพเคลื่อนไหว 

3. ภาพทรัพยสนิของทาน 

เชน พาหนะ ทรัพยสนิอ่ืน

ที่มากับเขาของขอมูลสวน

บุคคล เปนตน 

 

ฐานความจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

เพื่อคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานและ

ประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล 2. เพื่อการปกปองอาคาร สิง่อํานวยความ

สะดวกและทรัพยสินของเราจากความ

เสียหาย การขัดขวาง การทาํลายซึ่ง

ทรัพยสินหรืออาชญากรรมอ่ืน 

3. เพื่อสนับสนนุหนวยงานที่เก่ียวของใน

การบังคับใชกฎหมายเพื่อการยบัยั้ง 

ปองกัน สืบคน และ ดําเนนิคดทีาง

กฎหมาย 

ฐานหนาที่ตามกฎหมาย 

เพื่อใชเปนหลักฐานในการดําเนนิการทาง

กฎหมายใด ๆ ซึ่งรวมถึงการดําเนินการที่

จําเปนในกระบวนการทางกฎหมาย หรือ

การปฏิบัติตามคําสัง่ของศาลหรือ

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

4. เพื่อการใหความชวยเหลือใน

กระบวนการระงบัขอพิพาทซึ่งเกิดข้ึนใน

ระหวางที่มีกระบวนการทางวินยัหรือ

กระบวนการรองทุกข 

4. เพื่อการใหความชวยเหลือในกระบวนการ

สอบสวน หรือ กระบวนการเก่ียวกับการ

สงเร่ืองรองเรียน 

* ขอมูลสวนบุคคลที่ทําการเก็บ ใช เปดเผย และทําลาย เราจะไมทําการติดตั้งกลองวงจรปดในพื้นที่ที่อาจลวง

ละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐานของทานจนเกินสมควร ไดแก หองพัก หองน้ํา หรือหองอาบน้ํา 

 

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  โดยปกติ เราจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานที่เก็บรวบรวมผานระบบกลองวงจรปดดังกลาวขางตน

ใหแกบุคคลภายนอก อยางไรก็ตาม เราอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่กฎหมาย

กําหนดใหดําเนินการดังกลาวเทานั้น 

 

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล สถาบันฯ จะทําตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ืองนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยจะสอดคลองกับหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

1. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได (Lawfulness, Fairness and Transparency) 

2. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตขอบเขตและวัตถุประสงคที่สถาบนัฯ กําหนด และ

ไมนําไปใชหรือเปดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลนั้น 

(Purpose Limitation) 
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3. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ เก่ียวของ และเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงค

ของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Data Minimization) 

4. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองและดําเนนิการใหขอมูลเปนปจจุบันในกรณีที่

จําเปน (Accuracy) 

5. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามระยะเวลาเทาที่จาํเปน (Storage Limitation) 

6. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลที่

เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงชองทาง

และการอํานวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคลมีดังตอไปนี ้

1. สิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับตนซึง่อยูในความคุมครองของสถาบันฯ หรือขอให

เปดเผยถึงการไดมาซึง่ขอมูลสวนบุคคลที่ตนไมไดรับความยินยอม (Right of Access) ของทานที่เราเก็บรวบรวม

อยู เวนแตกรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่คําขอของทานจะมี

ผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

2. สิทธิรองขอใหสถาบันฯ ดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจบุัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจ

ผิด (Right to Rectification) 

3. สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน (Right to Object) เวนแต กรณีที่

เรามีเหตุในการปฏิเสธคําขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน เราสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนสาธารณะตามภารกิจของเรา) 

4. สิทธิขอใหสถาบันฯ ดาํเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลทีไ่มสามารถระบุตัวบุคคลที่

เปนเจาของขอมูลได (Right to Erasure)  

5. สิทธิขอใหสถาบันฯ ระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ตัวอยางการใชสิทธิ

เชน ดังตอไปนี้  

(1) เมื่ออยูในชวงเวลาที่เราทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง 

สมบูรณและเปนปจจุบัน 

(2) ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

(3) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราไดแจงไวในการเก็บ

รวบรวม แตทานประสงคใหเราเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน 

(4) เมื่ออยูในชวงเวลาที่เรากําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใชหรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลของทาน 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ และเราอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูมี

อํานาจกระทาํแทนไดหากไมขัดตอกฎหมาย 
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การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

 เราจะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปดที่เก่ียวกับทานไวเปนความลับ และจะไมทําการเปดเผย เวนแต กรณี

ที่เรามีความจําเปนเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเฝาระวังสังเกตการณตามที่ไดระบุในนโยบายฉบับนี้ เรา

อาจเปดเผยขอมูลในกลองวงจรปดแกประเภทของบุคคลหรือนติิบุคคล ดังตอไปนี้ 

1. หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อชวยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย หรือเพื่อ

การดําเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความตาง ๆ 

2. ผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลภายนอก เพื่อความจําเปนในการสรางความมั่นใจในเร่ืองการปองกันหรือระงับ

อันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพยสินของทานหรือบุคคลอ่ืน 

3. นักศึกษาหรือบุคคลกรที่ไดรับอนุญาตในการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการเฝาระวังสังเกตโดยการใชอุปกรณกลองวงจรปดตามที่นโยบายนี้กําหนด เรา

จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในกลองวงจรปดที่เก่ียวของกับทาน เปนระยะเวลาไมเกิน 25 วัน นับจากวันที่มีการ

บันทึก หรือหลังจากครบกําหนดอายคุวามในการดําเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวเราจะทําการ 

ลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทานตอไป 

 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค

และการบริหารจัดการ รวมถึงกําหนดผูมีสิทธิในการเขาถึง เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ลบ ทําลาย 

ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดาน

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึนโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่วทั้ง

องคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดย

ธํารงไวซึ่ งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน ( Integrity) และสภาพพรอมใชงาน 

(Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลา

ตามที่เหมาะสม 

  

ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

เราไดกําหนดใหเจาหนาที่เฉพาะผูที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยเราจะดําเนินการ

ใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวสําหรับกลองวงจรปด 

เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือปรับปรุงนโยบายความเปนสวนตัวสําหรับกลองวงจรปดได

ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยแจงใหทานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ เราจะแจงการเปลี่ยนแปลง แกไข 

หรือปรับปรุงดังกลาวเอาไวในเว็บไซต ซึ่งทานสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 



 

นโยบายความเปนสวนตัวเกีย่วกับการใชกลองวงจรปด (CCTV Privacy Notice) สถาบันวิจยัประชากรและสังคม    5 

 

 

การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับนโยบายฉบับนี้ หรือขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดที ่

นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย  

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

E-mail: ploychompoo.suk@mahidol.ac.th 

หรือ 

นายสมเกียรติ เขียวแก 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

E-mail: somkiat.khi@mahidol.ac.th 

 

หรือสามารถติดตอผานเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th 
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