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นโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด 
(CCTV Privacy Notice) 

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

 
 งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “หอพักนักศึกษา” 
หรือ “เรา” อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งถือเป็นผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) โดยมี
อ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยหน้าที่หนึ่งของผู้ควบคุมข้อมูล
คือต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น ข้อมูลอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พ้ืนฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ท าไมถึงต้องจัดเก็บ 
จัดเก็บจากท่ีใด และมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร 

 ทั้งนี้หอพักนักศึกษาก าลังด าเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) ส าหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์
ในพ้ืนที่ถนนโดยรอบหอพักนักศึกษาภายในและรอบบริเวณอาคารของหอพักนักศึกษา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“พื้นที่”) เพ่ือการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน โดยเราท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร 
นักศึกษา ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใดๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้า
มายังพ้ืนที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว 

 ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร 
และจะท าการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง Website: https://op.mahidol.ac.th/sa/ หรือแสดง QR 
Code ผ่านทางป้ายแจ้งเตือนเพ่ือเข้าถึงนโยบายนี้ อย่างไรก็ดี เราขอแนะน าให้ท่านโปรดตรวจสอบเพ่ือ
รับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพ้ืนที่ของเรา 

 การเข้ามาในพ้ืนที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการ
เข้าพ้ืนที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หรือโต้แย้งผ่านกระบวนการใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูล หากท่านยังคงเข้ามาในพ้ืนที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและน าขึ้นประกาศในช่องทาง
ข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 
 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษาตามตารางท่ีระบุต่อไปนี้ รวมถึงฐานกฎหมายที่มหาวิทยาลัยใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 

https://op.mahidol.ac.th/sa/
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้ 
1. เพ่ือการปกป้องสุขภาพและ
ความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน 
ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 - ภาพนิ่ง 
 - ภาพเคลื่อนไหว 
 - ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น 
พาหนะทรัพย์สินอ่ืนที่มากับ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 
 - เสียง 

ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

2. เพ่ือการปกป้องอาคาร สิ่ง
อ านวยความสะดวกและทรัพย์สิน
ของเราจากความเสียหาย การ
ขัดขวาง การท าลายซึ่งทรัพย์สิน
หรืออาชญากรรมอ่ืน 
3. เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย
เพ่ือการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น 
และ ด าเนินคดีทางกฎหมาย 

ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ
ด าเนินการทางกฎหมายใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการด าเนินการที่จ าเป็นใน
กระบวนการทางกฎหมาย หรือ
การปฏิบัติตามค าสั่งของศาลหรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย 
 

4. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่ง
เกิดข้ึนในระหว่างที่มีกระบวนการ
ทางวินัยหรือกระบวนการร้อง
ทุกข์ 
5. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนการสอบสวน หรือ 
กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่อง
ร้องเรียน 

 * ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการเก็บ ใช้ เปิดเผย และท าลาย เราจะไม่ท าการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
พ้ืนที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ า หรือห้องอาบน้ า 
 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 โดยปกติ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมผ่านระบบกล้องวงจรปิด
ดังกล่าวข้างต้นให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก
เฉพาะกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ด าเนินการดังกล่าวเท่านั้น 
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หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะท าตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลดังต่อไปนี้ 

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

 2. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และไม่น าไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น (Purpose Limitation) 

 3. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกี่ยวข้อง และเท่าที่
จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization) 

 4. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและด าเนินการให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบันในกรณีท่ีจ าเป็น (Accuracy) 

 5. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น (Storage 
Limitation) 

 6. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลที่เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 
 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมถึงช่องทางและการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคลมีดังต่อไปนี้ 

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของ
มหาวิทยาลัยหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access) 
ของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาลหรือ
กรณีท่ีค าขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 2. สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification) 

 3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to 
Object) เว้นแต่ กรณีที่เรามีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้
เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือ
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การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

 4. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure) 

 5. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
ตัวอย่างการใช้สิทธิเช่น ดังต่อไปนี้ 
  ก. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
  ข. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
  ค. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้
แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย
ของท่าน 
  ง. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราก าลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ และเราอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท าแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 เราจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ท าการเปิดเผย 
เว้นแต่กรณีที่เรามีความจ าเป็นเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุใน
นโยบายฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 1. หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้
กฎหมายหรือเพ่ือการด าเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการด าเนินคดีความต่าง ๆ 

 2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพ่ือความจ าเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกัน
หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอ่ืน 

 3. นักศึกษาหรือบุคคลกรที่ได้รับอนุญาตในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 
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ระยะเวลาการเก็บรักษา 

 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่นโยบายนี้
ก าหนด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับ
จากวันที่มีการบันทึก หรือหลังจากครบก าหนดอายุความในการด าเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวเราจะท าการ ลบ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 
 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

 เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งใน
เชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมถึงก าหนดผู้มีสิทธิในการเข้าถึง เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการ
เข้าถึง ลบ ท าลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา 

 นอกจากนี้ เราได้ก าหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกัน
โดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยธ ารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และ
สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึง
ประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 
 
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 เราได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ 
โดยเราจะด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด 
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับกล้องวงจรปิด 

 เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับกล้อง
วงจรปิดได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ เราจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงดังกล่าวเอาไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
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การติดต่อสอบถาม 

 ท่านสามารถติดตามสอบถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ที ่
 
1. ระบบ Request for Data Subject 
 Website : https://op.mahidol.ac.th/sa/muhomedocuments/ 
 
2. ผู้รับผิดชอบ 
  - ชื่อ : นางสาวณัชชา อินทะชัย หรือ นายพีร์ณภัสสร์ วงค์เมทา 
  - สถานที่ติดต่อ : ส านักงานหอพักนักศึกษา 
  - ช่องทางการติดต่อ : 066-1045599 
 
3. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office : DPO) 
  - ชื่อ : นายธนกฤต เส็งมา 
  - สถานที่ติดต่อ : ส านักงานหอพักนักศึกษา 
  - ช่องทางการติดต่อ : 02-4419116 ต่อ 1563 


