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ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด 

(CCTV Privacy Notice) 

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

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล (ซึ่งตอ่ไปในประกาศนี ้เรียกว่า “คณะฯ”  หรือ “เรา” 
อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งถือเป็นผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) โดยมีอ านาจ
ตดัสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล โดยหนา้ท่ีหนึ่งของผูค้วบคมุขอ้มูลคือ
ตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบถึงแนวทางท่ีคณะฯ ใชใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
เชน่ ขอ้มลูอะไรท่ีทางคณะฯ จดัเก็บ ใชพื้น้ฐานกฎหมายหรือขอ้บงัคบัอะไร ท าไมถึงตอ้งจดัเก็บ จดัเก็บจาก
ท่ีใด และมีการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลใหใ้คร  

ทัง้นี ้คณะฯก าลงัด าเนินการใชก้ลอ้งวงจรปิด (CCTV) ส าหรบัการเฝ้าระวงัสงัเกตการณใ์นพืน้ท่ี
ถนนโดยรอบคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล  ภายในและรอบบริเวณอาคารของคณะฯ         
(ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “พืน้ที่”) เพ่ือการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรพัยส์ิน โดย เราท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูส่วนบคุคลของบุคลากร นกัศกึษา ลกูคา้ ลกูจา้ง ผูร้บัเหมา ผูม้าติดตอ่ หรือ บคุคลใด ๆ (ซึ่งตอ่ไปนี ้
จะเรียกรวมกนัวา่ “ท่าน”) ท่ีเขา้มายงัพืน้ท่ี โดยผา่นการใชง้านอปุกรณก์ลอ้งวงจรปิดดงักลา่ว 

ในการปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงประกาศนี  ้เราอาจพิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร 
และจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผ่านช่องทาง https://dt.mahidol.ac.th หรือแสดง QR Code ผ่านทางปา้ย
แจง้เตือนเพ่ือเขา้ถึงนโยบายนี  ้อย่างไรก็ดี เราขอแนะน าใหท้่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรบัทราบนโยบายฉบบั
ใหมอ่ยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนท่ีทา่นจะเขา้มาในพืน้ท่ีของเรา 

การเขา้มาในพืน้ท่ีของท่าน ถือเป็นการรบัทราบตามขอ้ตกลงในประกาศนี ้ทัง้นี ้โปรดระงบัการเขา้
พืน้ท่ี หากท่านไม่เห็นดว้ยกับขอ้ตกลงในประกาศฉบบันี ้ หรือโตแ้ยง้ผ่านกระบวนการใชส้ิทธิของเจา้ของ
ข้อมูล หากท่านยังคงเข้ามาในพืน้ท่ีต่อไปภายหลังจากท่ีประกาศนีมี้การแก้ไขและน าขึน้ประกาศใน
ชอ่งทางขา้งตน้แลว้ จะถือวา่ทา่นไดร้บัทราบการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแลว้ 
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วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยภาพรวม คณะฯใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัศึกษาตาม
ตารางท่ีระบตุอ่ไปนี ้รวมถึงฐานกฎหมายท่ีมหาวิทยาลยัใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

 
วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายทีใ่ช้ 

1. เพ่ือการปกป้องสุขภาพและความ
ปลอดภัยส่วนตวัของท่าน ซึ่งรวม
ไปถึงทรพัยส์ินของทา่น 

ขอ้มลูสว่นบคุคล  
 ภาพนิ่ง 
 ภาพเคล่ือนไหว 
 ภาพทรัพย์สินของ

ท่าน เช่น พาหนะ 
ทรัพย์สิน อ่ืน ท่ีมา
กับเจ้าของข้อมูล
สว่นบคุคล เป็นตน้ 

 เสียง 
 

ฐานความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
เ พ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพื ้นฐานและ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บคุคล 

2. เพ่ือการปกป้องอาคาร สิ่งอ านวย
ความสะดวกและทรพัยส์ินของเรา
จากความเสียหาย การขัดขวาง 
ก า รท า ล ายซึ่ ง ท รัพ ย์สิ นห รื อ
อาชญากรรมอ่ืน 

3. เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เก่ียวขอ้งในการบงัคบัใชก้ฎหมาย
เพ่ือการยบัยัง้ ปอ้งกนั สืบคน้ และ 
ด าเนินคดีทางกฎหมาย 

ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 
เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนินการ
ทางกฎหมายใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการ
ด าเนินการท่ีจ าเป็นในกระบวนการ
ทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติตาม
ค าสั่ งของศาลหรือหน่วยงานท่ี มี
อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

4. เ พ่ือการให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่ง
เกิดขึน้ในระหว่างท่ีมีกระบวนการ
ทางวินยัหรือกระบวนการรอ้งทกุข ์

5. เ พ่ือการให้ความช่วยเหลือใน
ก ร ะบวนกา ร สอบสวน  ห รื อ 
กระบวนการเก่ียวกับการส่งเรื่อง
รอ้งเรียน 

 
* ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีท าการเก็บ ใช ้เปิดเผย และท าลาย เราจะไม่ท าการติดตัง้กลอ้งวงจรปิดในพืน้ท่ีท่ี
อาจลว่งละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานของทา่นจนเกินสมควร ไดแ้ก่ หอ้งพกั หอ้งน า้ หรือหอ้งอาบน า้ 
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การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  โดยปกติ คณะฯจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเก็บรวบรวมผ่านระบบกลอ้งวงจรปิด
ดังกล่าวข้างต้นให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อ
บคุคลภายนอกเฉพาะกรณีท่ีกฎหมายก าหนดใหด้  าเนินการดงักล่าวเทา่นัน้ 

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เม่ือมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลยัมหิดลจะท าตามประกาศ
มหาวิทยาลยัมหิดล เรื่องนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยจะสอดคลอ้งกับหลกัการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยชอบดว้ยกฎหมาย มีความโปรง่ใส และ
สามารถตรวจสอบได ้(Lawfulness, Fairness and Transparency) 

2. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด และไม่น าไปใชห้รือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวตัถปุระสงคข์องการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูนัน้ (Purpose Limitation) 

3. เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เก่ียวขอ้ง และเท่าท่ีจ  าเป็น
ตามวตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Minimization) 

4. เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีถกูตอ้งและด าเนินการใหข้อ้มลูเป็นปัจจบุนั
ในกรณีท่ีจ าเป็น (Accuracy) 

5. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าท่ีจ  าเป็น (Storage 
Limitation) 

6. เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีมีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของ
ขอ้มลูท่ีเหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
การใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถึง

ชอ่งทางและการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุลมีดงัตอ่ไปนี ้
1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของ

มหาวิทยาลัย หรือขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่ไดร้ับความยินยอม 
(Right of Access) ของท่านท่ีเราเก็บรวบรวมอยู่ เวน้แต่กรณีท่ีเรามีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่าน
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ตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีท่ีค าขอของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่สิทธิและเสรีภาพของบคุคลอ่ืน 

2. สิทธิรอ้งขอใหม้หาวิทยาลยัด าเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลถูกตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด (Right to Rectification) 

3. สิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to Object) 
เวน้แต ่กรณีท่ีเรามีเหตใุนการปฏิเสธค าขอของทา่นโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เชน่ เราสามารถแสดง
ใหเ้ห็นวา่การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นมีเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมายยิ่ง
กว่า หรือเพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งทาง
กฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนส์าธารณะตามภารกิจของเรา) 

4. สิทธิขอใหม้หาวิทยาลัยด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าใหข้้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่
สามารถระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลูได ้(Right to Erasure)  

5. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
ตวัอยา่งการใชส้ิทธิเชน่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. เม่ืออยู่ในช่วงเวลาท่ีเราท าการตรวจสอบตามค ารอ้งขอของท่านใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ทา่นใหถ้กูตอ้ง สมบรูณแ์ละเป็นปัจจบุนั 

ข. ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นถกูเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
ค. เม่ือขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถปุระสงคเ์ราไดแ้จง้

ไวใ้นการเก็บรวบรวม แตท่่านประสงคใ์หเ้ราเก็บรกัษาขอ้มลูนัน้ตอ่ไปเพ่ือประกอบการใชส้ิทธิ
ตามกฎหมายของทา่น 

ง. เม่ืออยูใ่นชว่งเวลาท่ีเราก าลงัพิสจูนใ์หท้า่นเห็นถึงเหตอุนัชอบดว้ยกฎหมายในการเก็บรวบรวม 
ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพ่ือประโยชนส์าธารณะ อนัเน่ืองมาจากการท่ีท่านไดใ้ช้
สิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

ทัง้นี ้ตามกฎหมายบญัญัติ และเราอาจปฏิเสธการใชส้ิทธิดงักล่าวขา้งตน้ของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บคุคลหรือผูมี้อ านาจกระท าแทนไดห้ากไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 คณะฯจะเก็บรกัษาขอ้มลูในกลอ้งวงจรปิดท่ีเก่ียวกบัทา่นไวเ้ป็นความลบั และจะไมท่ าการเปิดเผย 
เวน้แต ่กรณีท่ีเรามีความจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการเฝา้ระวงัสงัเกตการณต์ามท่ีไดร้ะบุ
ในนโยบายฉบบันี ้เราอาจเปิดเผยขอ้มลูในกลอ้งวงจรปิดแก่ประเภทของบคุคลหรือนิติบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้
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1. หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้
กฎหมาย หรือเพ่ือการด าเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการด าเนินคดีความตา่ง ๆ 

2. ผูใ้หบ้ริการซึ่งเป็นบคุคลภายนอก เพ่ือความจ าเป็นในการสรา้งความมั่นใจในเรื่องการปอ้งกนัหรือ
ระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย สขุภาพ รวมทัง้ทรพัยส์ินของทา่นหรือบคุคลอ่ืน 

3. นักศึกษาหรือบุคคลกรท่ีไดร้ับอนุญาตในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วน
บคุคล  

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์องการเฝ้าระวงัสงัเกตโดยการใชอุ้ปกรณก์ลอ้งวงจรปิดตามท่ีนโยบายนี้
ก าหนด คณะฯจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลในกลอ้งวงจรปิดท่ีเก่ียวขอ้งกับท่าน เป็นระยะเวลาไม่เกิน     
60 วนั นบัจากวนัท่ีมีการบนัทึก หรือหลงัจากครบก าหนดอายุความในการด าเนินคดีตามกฎหมาย ทัง้นี ้
เม่ือพน้ระยะเวลาดงักลา่ว คณะฯ จะท าการ ลบ ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่ไป 
 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

คณะฯมีมาตรการในการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม     
ทัง้ในเชิงเทคนิคและการบริหารจดัการ รวมถึงก าหนดผูมี้สิทธิในการเขา้ถึง เพ่ือปอ้งกนัมิใหข้อ้มลูสญูหาย 
หรือมีการเขา้ถึง ลบ ท าลาย ใช ้เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต      
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 
Policy) ของเรา  

นอกจากนี ้คณะฯไดก้ าหนดใหมี้นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลขึน้โดยประกาศใหท้ราบกนั
โดยทั่วทัง้องคก์ร พรอ้มแนวทางปฏิบตัิเพ่ือใหเ้กิดความมั่นคงปลอดภยัในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยธ ารงไวซ้ึ่งความเป็นความลบั (Confidentiality) ความถูกตอ้งครบถ้วน (Integrity) 
และสภาพพรอ้มใชง้าน (Availability) ของขอ้มลูสว่นบคุคล โดยเราไดจ้ดัใหมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าว
รวมถึงประกาศนีใ้นระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 
 
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

คณะฯไดก้ าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีเฉพาะผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการจัดเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของกิจกรรมการประมวลผลนีเ้ท่านัน้ท่ีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน
ได ้โดยเราจะด าเนินการใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบตัิตามนโยบายนีอ้ยา่งเครง่ครดั 
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การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับกล้องวงจรปิด 

คณะฯสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือปรบัปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบักลอ้งวงจร
ปิดไดต้ลอดเวลาตามท่ีเห็นสมควร โดยแจง้ใหท้่านทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ทัง้นี ้ คณะฯจะแจง้
การเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือปรบัปรุงดงักลา่วเอาไวใ้นเว็บไซต ์ซึ่งทา่นสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

 
การตดิต่อสอบถาม  
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเก่ียวกับนโยบายฉบับนี ้หรือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไดท่ี้      
นายท านอง  แสบงบาล  หน่ ว ย รักษาความปลอดภัย และจร าจร  อ าคา รพ รี คลิ นิ ก  ชั้น  2                                    
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี  6 ถนนโยธี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400 Email Address: tamnong.saa@mahidol.ac.th โทรศพัท:์ 0-2200-7570 หรือ 
สามารถประสานงานผ่านเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลยัมหิดล (Data Protection 
Officer: DPO) ทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th 
 
 
 

mailto:tamnong.saa@mahidol.ac.th

