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นโยบายความเป็นส่วนตัวเก่ียวกับการใช้กล้องวงจรปิดบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

นโยบายความเป็นส่วนตัวเก่ียวกับการใช้กล้องวงจรปิดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (CCTV 
Privacy Notice) ซึ่งต่อไปในประกาศน้ี เรียกว่า “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล”  หรือ “เรา” อยู่ภายใต้
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งถือเป็นผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) โดยมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยหน้าที่หน่ึงของผู้ควบคุมข้อมูลคือต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลอะไรที่ทาง
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเก็บ ใช้พ้ืนฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ทําไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการ
แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร  
 

ทั้งน้ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สําหรับการเฝ้าระวัง
สังเกตการณ์ในพ้ืนที่โดยรอบภายในและรอบบริเวณอาคารของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งต่อไปน้ีจะ
เรียกว่า “พ้ืนที่”) เพ่ือการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากร นักศึกษา ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใดๆ (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่
เข้ามายังพ้ืนที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว 

 
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามท่ีเห็นสมควร และจะ

ทําการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง Website.graduate.mahidol.ac.th หรือแสดง QR Code ผ่านทางป้าย
แจ้งเตือนเพ่ือเข้าถึงนโยบายน้ี อย่างไรก็ดี เราขอแนะนําให้ท่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบายฉบับใหม่
อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพ้ืนที่ของเรา 

 
การเข้ามาในพ้ืนที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศน้ี ทั้งน้ี โปรดระงับการเข้าพ้ืนที่ 

หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับน้ี หรือโต้แย้งผ่านกระบวนการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หากท่าน
ยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศน้ีมีการแก้ไขและนําขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่า
ท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 
โดยภาพรวมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ของบุคลากร นักศึกษา ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใดๆ ตามตารางที่ระบุต่อไปน้ี รวมถึงฐาน
กฎหมายที่มหาวิทยาลัยใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 
วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบคุคล ฐานกฎหมายที่ใช ้

1. เพ่ือการปกป้องสุขภาพและ
ความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน 
ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน 

ข้อมูลส่วนบคุคล  
- ภาพน่ิง 
- ภาพเคลื่อนไหว 
- ภาพทรัพย์สนิของท่าน เช่น   
  พาหนะ 

ฐานความจําเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลสว่น
บุคคล 

2. เพ่ือการปกป้องอาคาร  
สิ่งอํานวยความสะดวกและ
ทรัพย์สินของเราจากความ
เสียหาย การขัดขวาง การทําลาย
ซึ่งทรัพย์สินหรอือาชญากรรมอ่ืน 

- ทรัพย์สินอ่ืนที่มากับเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล  
 

ฐานหนา้ที่ตามกฎหมาย 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ
ดําเนินการทางกฎหมายใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการดําเนินการที่จําเป็นใน
กระบวนการทาง 

3. เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย
เพ่ือการยับย้ัง ป้องกัน สืบค้น 
และ ดําเนินคดีทางกฎหมาย 

 กฎหมาย หรือการปฏิบัติตาม
คําสั่งของศาลหรือหน่วยงานท่ีมี
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน 

4. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่ง
เกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการ
ทางวินัยหรือกระบวนการร้อง
ทุกข ์

 บุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24  

5. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนการสอบสวน หรือ 
กระบวนการเก่ียวกับการส่งเรื่อง
ร้องเรียนกระบวนการทางวินัย 
หรือกระบวนการร้องทุกข์ 

  

 

* ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทําการเก็บ ใช้ เปิดเผย และทําลาย เราจะไม่ทําการติดต้ังกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ 
  ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องนํ้า หรือห้องอาบนํ้า  
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การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  โดยปกติ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมผ่านระบบกล้องวงจรปิดดังกล่าวข้างต้น
ให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่
กฎหมายกําหนดให้ดําเนินการดังกล่าวเท่าน้ัน 
 
หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี 

1. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency) 

2. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลยั
กําหนด และไม่นําไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลน้ัน (Purpose Limitation) 

3. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เก่ียวข้อง และเท่าที่จําเป็นตาม
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล (Data Minimization) 

4. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถกูต้องและดําเนินการให้ข้อมลูเป็นปัจจุบันใน
กรณีที่จําเป็น (Accuracy) 

5. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จําเป็น (Storage 
Limitation) 

6. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มมีาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลที่เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

 
สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงช่องทาง
และการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคลมีดังต่อไปน้ี 

 

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของ
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลทีต่นไม่ได้รับความยินยอม 
(Right of Access) ของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสทิธิปฏิเสธคําขอของท่านตาม
กฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่คําขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

2. สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการให้ข้อมลูส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification) 
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3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน (Right to Object)    
เว้นแต่ กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้
เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายย่ิงกว่า 
หรือเพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย 
หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

4. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที ่    
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure)  

5. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
ตัวอย่างการใช้สิทธิเช่น ดังต่อไปน้ี  

1) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทําการตรวจสอบตามคําร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้ง

ไว้ใน การเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลน้ันต่อไปเพ่ือประกอบการใช้
สิทธิตามกฎหมายของท่าน 

4) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากําลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจําเป็นในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเน่ืองมาจาก
การที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 
ทั้งน้ี ตามกฎหมายบัญญัติและเราอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

ผู้มีอํานาจกระทําแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 

การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่น 
 เราจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เก่ียวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทําการเปิดเผย เว้นแต่ 
กรณีที่เรามีความจําเป็นเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับ
น้ี เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปน้ี 

1. หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย 
หรือเพ่ือการดําเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดีความต่าง ๆ 

2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพ่ือความจําเป็นในการสร้างความมั่นใจในเร่ืองการป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอ่ืน 

3. นักศึกษาหรือบุคลากรที่ได้รับอนุญาตในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
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ระยะเวลาการเก็บรักษา 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่นโยบายน้ีกําหนด 
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เก่ียวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่มี
การบันทึก หรือหลังจากครบกําหนดอายุความในการดําเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งน้ีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะ
ทําการ ลบ ทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 
 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค
และการบริหารจัดการ รวมถึงกําหนดผู้มีสิทธิในการเข้าถึง เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ 
ทําลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากน้ี เราได้กําหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยธํารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน 
(Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศน้ีในระยะเวลา
ตามท่ีเหมาะสม 

  
ความรับผิดชอบของผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

เราได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเท่าน้ันที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะ
ดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายน้ีอย่างเคร่งครัด 

 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปน็ส่วนตัวสําหรบักล้องวงจรปิด 

เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับกล้องวงจรปิดได้
ตลอดเวลาตามท่ีเห็นสมควร โดยแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งน้ี เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 

การติดต่อสอบถาม    
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับน้ี หรือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที ่
 

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

สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้บนหน้า Website https://privacy.mahidol.ac.th รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ 
เก่ียวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม สามารถประสานงานได้ผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
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   

 
 
 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ) 
             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางอมรรัตน์  ภู่นคร                   ร่าง/พิมพ์ 
รศ.ดร.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล   ตรวจทาน 
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