
 

    

 

 

 

ประกาศความเปนสวนตัวเกี่ยวกับการใชกลองวงจรปด (CCTV Privacy Notice) 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

.......................................... 

 

  ดวย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “สํานักงานฯ” หรือ 

“เรา”) ใชกลองวงจรปด (CCTV) ในการเฝาระวังสังเกตการณพ้ืนท่ีภายในและบริเวณโดยรอบสํานักงานฯ (ซ่ึง

ตอไปนี้จะเรียกวา “พ้ืนท่ี”) ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เราจึงขอแจงใหทาน

ทราบถึงแนวทางการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานอันเก่ียวกับการใชกลองวงจรปด

ของสํานักงานฯ ดังนี้  

  ๑. ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมและใช 

  เราทําการติดตั้ งกลองวงจรปดในตําแหน งท่ีมองเห็นได  รวมถึงพ้ืน ท่ี ท่ี เห็นสมควร                

วาเปนจุดท่ีตองมีการเฝาระวัง โดยจะจัดวางปายเตือนวามีการใชงานกลองวงจรปด เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

สวนบุคคลของทานเม่ือทานเขามายังพ้ืนท่ี ไดแก ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวและเสียงของบุคคล รวมถึง

ทรัพยสินหรือสิ่งของท่ีติดตัวมาหรือนํามา เชน พาหนะ เครื่องแตงกาย เปนตน 

  ท้ังนี้ เราจะไมทําการติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีท่ีอาจลวงละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทานจน

เกินสมควร เชน หองพัก หองน้ํา หองอาบน้ํา เปนตน  

  ๒. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  ๒.๑ เพ่ือปกปองชีวิต สุขภาพ ทรัพยสิน และความปลอดภัยของทานและของบุคคลอ่ืน 

  ๒.๒ เพ่ือปกปองอาคาร สิ่ งอํานวยความสะดวก และทรัพยสินของสํานักงานฯ และ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๒.๓ เพ่ือสนับสนุนหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายในการปองกัน ยับยั้ง 

สืบสวน หรือสอบสวน  

  ๒.๔ เพ่ือการระงับขอพิพาท การรองเรียน การรองทุกข การดําเนินการทางวินัย การ

เรียกรองคาสินไหมทดแทน หรือการดําเนินคดีความตาง ๆ  

  ๓. ฐานในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  ๓.๑ ความจําเปนในการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือ

บุคคลอ่ืน  

  ๓.๒ ความจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือของบุคคล

หรือนิติบุคคลอ่ืน โดยประโยชนดังกลาวมีความสําคัญไมนอยไปกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน 
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  ๓.๓ ความจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามคําสั่งของศาล หนวยงาน 

หรือเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

  ๔. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  เราจะเก็บรักษาขอมูลในกลองวงจรปด ท่ี เก่ียวกับท านไว เปนความลับ  และจะไม 

ทําการเปดเผย เวนแตมีความจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดระบุในประกาศฉบับนี้ โดยเราอาจ

เปดเผยขอมูลในกลองวงจรปดแกประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคลดังตอไปนี้ 

  ๔.๑ หนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนในการบังคับ                  

ใชกฎหมาย หรือเพ่ือการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความตาง ๆ 

  ๔.๒ ผูใหบริการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เพ่ือความจําเปนในการปองกันหรือ 

ระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพยสินของทานหรือบุคคลอ่ืน 

  ๔.๓ นักศึกษา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือบุคคลภายนอก ท่ีใชสิทธิตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือกฎหมายอ่ืน 

  ๕. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

  เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลจากกลองวงจรปดท่ีเก่ียวของกับทานเปนระยะเวลาไมเกิน 

๓๐ วัน นับจากวันท่ีมีการบันทึก หรือหลังจากครบกําหนดอายุความในการดําเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังนี้ เม่ือ

พนระยะเวลาดังกลาวเราจะทําการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของทานหรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทาน

ไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป 

  ๖. สิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

  ๖.๑ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 

  ทานมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีไดใหความยินยอม                  

กับเราได ตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานอยูกับเรา เวนแตมีขอจํากัดสิทธิในการถอนความยินยอม

โดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีใหประโยชนแกทาน ท้ังนี้ การถอนความยินยอมของทานจะไมสงผลกระทบตอการ

เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีไดใหความยินยอมไปแลวโดยชอบกอนการถอนความยินยอม

ดังกลาว 

  ๖.๒ สิทธิในการเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคล 

  ทานมีสิทธิเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานและขอใหเราทําสําเนาขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 

รวมถึงขอใหเราเปดเผยการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไมไดใหความยินยอมตอสํานักงานฯ เวนแตการ

เขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลนั้นจะสงผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอ่ืน หรือกรณีท่ีเรามีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล 

  ๖.๓ สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง 

  ทานมีสิทธิขอใหเราแกไขขอมูลท่ีไมถูกตองหรือเพ่ิมเติมขอมูลท่ีไมสมบูรณใหถูกตอง เปน

ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  
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  ๖.๔ สิทธิในการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล 

  ทานมีสิทธิขอใหเราทําการลบหรือทําลายขอมูลของทาน หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปน

ขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวทานได ตามเง่ือนไขดังนี้ 

(ก) เม่ือขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคในการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

(ข) เม่ือทานถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดย

เราไมมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นไดตอไป 

(ค) เม่ือทานคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและเราไมอาจ

ปฏิเสธคําขอได หรือเปนการคัดคานเก่ียวกับการตลาดแบบตรง 

(ง) เม่ือขอมูลสวนบุคคลไดถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมาย

ตามท่ีกําหนด 

  เวนแต เปนการเก็บรักษาไวเพ่ือวัตถุประสงคในการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ

การเก็บรักษาไวเพ่ือการจัดทําเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกับ

การศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือเปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอํานาจรัฐท่ีไดมอบใหแกเรา หรือเปนการจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคเก่ียวกับเวชศาสตรปองกันหรืออาชีวเวชศาสตร การประเมินความสามารถในการทํางานของ

ลูกจาง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย การใหบริการดานสุขภาพหรือดานสังคม การรักษาทางการแพทย การ

จัดการดานสุขภาพ หรือระบบและการใหบริการดานสังคมสงเคราะห หรือประโยชนสาธารณะดานการ

สาธารณสุข การใชเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตาม

กฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย 

  ๖.๕ สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล 

  ทานมีสิทธิขอใหระงับใชขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามเง่ือนไขดังนี้ 

(ก) เม่ืออยูในระหวางการตรวจสอบตามท่ีทานรองขอใหแกไขขอมูลท่ีไมถูกตองหรือ

เพ่ิมเติมขอมูลท่ีไมสมบูรณ 

(ข) เม่ือเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมาย

และตองลบหรือทําลาย แตทานขอใหระงับการใชแทน 

(ค) เม่ือขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงค                           

ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล แตทานมีความจําเปนตองขอใหเก็บรักษาไวเพ่ือใชในการกอต้ังสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรอง

ตามกฎหมาย 

(ง) เม่ืออยูระหวางการพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
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  ๖.๖ สิทธิในการขอรับหรือขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล 

  ในกรณีท่ีเราไดทําใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปได

ดวยเครื่องมือหรือ อุปกรณ ท่ี ทํางานได โดยอัตโน มัติและสามารถใชหรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

ไดดวยวิธีการอัตโนมัติสามารถทําไดดวยวิธีการอัตโนมัติ ทานมีสิทธิในการขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล

ของทานท่ีให ไวแก เราไปยังบุคคลอ่ืนหรือตัวทานเอง เวนแต  เปนการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล 

ของเราซ่ึงเปนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย หรือการใชสิทธิ

นั้นละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

  ๖.๗ สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  ในกรณีท่ีเราดําเนินการภายใตฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเพ่ือวัตถุประสงค

เก่ียวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ ทานมีสิทธิในการ

คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีเรากําหนด เวนแต เปนการ

จําเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอํานาจรัฐท่ี

ไดมอบใหแกเรา หรือเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือของบุคคล

หรือนิติบุคคลอ่ืน 

  ท้ังนี้ การใชสิทธิดังกลาวขางตนตองเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีเรากําหนด อยางไรก็ตาม 

ในกรณีท่ีทานเห็นวาเรา รวมท้ังผูปฏิบัติงานหรือผูรับจางของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลได 

  ๗. การเปล่ียนแปลงแกไขประกาศความเปนสวนตัว 

  เราอาจ เป ลี่ ย น แป ลง แก ไข  ห รือป รับ ป รุ งป ระกาศความ เป น ส วน ตั ว เก่ี ย ว กั บ 

การใชกลองวงจรปดไดตลอดเวลาตามท่ีเห็นสมควร โดยจะแจงใหทานทราบผานชองทาง Website : 

https://privacy.mahidol.ac.th หรือ QR Code ในปายแจงเตือน อยางไรก็ดี ขอแนะนําใหทานตรวจสอบ

เพ่ือรับทราบประกาศความเปนสวนตัวฉบับใหมอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะเขามาในพ้ืนท่ีของ

สํานักงานฯ 

  ๘. การติดตอสอบถาม 

  ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ หรือขอใชสิทธิของทาน

ไดท่ี 

  ๘.๑ ระบบ Data Subject Access Request ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๘.๒ เจาหนาท่ีควบคุมระบบกลองวงจรปด (CCTV Privacy Notice) ของอาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดติดตอนายฉัตรชัย เชิงทวี โทรศัพท ๐ ๒๘๔๙ ๖๐๔๙  

 

 

 

https://privacy.mahidol.ac.th/


- ๕ - 
 

 

  ๘.๓ เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

       ชื่อ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย ชันยากร 

        สถานท่ีติดตอ: มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี ๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา 

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

        ชองทางการติดตอ: E-mail : privacy@mahidol.ac.th  
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