
 

 
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล จ ากดั 
เร่ือง   นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) 

******************** 
 

สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัมหิดล จ ากดั (สอ.มม.)  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 50 
คราวประชุมคร้ังท่ี 9/2565 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบให้จดัท าประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัมหิดล จ ากดั เร่ือง นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ( CCTV ) (“ประกาศฯ”) 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจง้ให้ท่านทราบเก่ียวกับการท่ี สอ.มม. ใช้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าดูแล
ภายในและรอบสถานท่ี อาคาร ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อคุม้ครองชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพยสิ์นของ
ท่าน  สอ.มม.จะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง กรรมการ เจา้หน้าท่ี  ผูรั้บจา้ง 
คนงาน  ผูม้าเยือน ลูกคา้ หรือบุคคลใด ๆ (ซ่ึงเรียกรวมกนัว่า “เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล”) ท่ีเขา้ถึงพื้นท่ีของ สอ.มม.
ท่ีมีการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดภายในอาคารและสถานท่ีภายนอกอาคารของ สอ.มม. จึงไดก้ าหนดนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

ขอ้ 1. ประกาศฉบบัน้ีเรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด เร่ือง นโยบายข้อมูล
ส่วนบุคคลส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV )” 

ขอ้ 2. ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. บรรดาประกาศหรือมติอ่ืนใดท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
ประกาศฯ ฉบบัน้ีจะอธิบายเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูล  ซ่ึงขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวัตน

ของท่านได ้(“ขอ้มูลส่วนบุคคล”)  
สอ.มม. ขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประกาศฯ ฉบบัน้ีไดทุ้กเม่ือโดยใช้ดุลยพินิจของ 

สอ.มม. แต่เพียงผูเ้ดียวในการทบทวน เปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติม ลบ และปรับปรุงประกาศฯ ฉบบัน้ี สอ.มม. จะใช้
ความพยายามตามสมควรในการแจง้ให้ท่านทราบดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมหากมีการเปล่ียนแปลงประกาศฯ ฉบบัน้ี 

ขอ้ 4. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม 
สอ.มม. เก็บรวบรวมภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวของท่าน รูปภาพ และ/หรือเสียงซ่ึงอาจรวมถึงขอ้มูล    

ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของท่าน เช่น หมายเลขทะเบียนยานพาหนะของท่าน หรือแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวัตนได้
ตามท่ีเห็นไดจ้ากภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวท่ีปรากฏจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเม่ือมีการเขา้ถึงพื้นท่ีท่ีมีการติดตั้ง
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดภายในอาคารและสถานท่ีภายนอกอาคารของ สอ.มม. 
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ขอ้ 5. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
5.1 สอ.มม. จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และด าเนินการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการ

บนัทึก ถือครอง ปรับเปล่ียน ดดัแปลง แกไ้ข ท าลาย ลบ กูค้ืน รวมท าส าเนา ส่ง เก็บรักษา แยก เปล่ียน หรือเพิ่มกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ดา้นล่างน้ี (“วตัถุประสงค์ในการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด”) โดย
ไม่ไดรั้บการยนิยอมจากท่าน ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อประโยชน์ต่อชีวิต อนัเป็นเร่ืองจ าเป็นต่อการขดัขวาง ป้องกนั และ/หรือ ระงบัอนัตราย    
ต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล เช่น เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน หรือ
ของบุคลากรของ สอ.มม. 

(2) เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย อนัเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ สอ.มม. 
ไดแ้ก่ 

(2.1) ในการคุ ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพยสิ์นของของท่าน 
อาคาร สถานท่ี และทรัพยสิ์นของ สอ.มม. จากความเสียหาย ความขดัขอ้ง การท าลายทรัพยสิ์น และอาชญากรรม
อ่ืนๆ 

(2.2) เพื่อช่วยเหลือแกไ้ขขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการทางวินยัหรือกระบวนการยติุเร่ือง
ร้องทุกขอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2.3) เพื่อช่วยเหลือในการสอบสวนและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแจง้เบาะแส  
(2.4) เพื่อช่วยเหลือในการเร่ิมต่อสู้คดีซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะคดีแพ่งคดีอาญาและหรือ

คดีแรงงาน และ 
(2.5) เพื่อการกระท าการอ่ืนใดให้เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจร

ปิด (CCTV) 
สอ.มม.จะยงัคงพยายามสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายและประโยชน์

ของท่านหรือบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากน้ีสอ.มม.จะยงัใชค้วามพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความ
สมดุลดงักล่าว  

(3) เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย อนัเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีจะ
มีการต่อไปภายหน้าการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ และ หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย  ซ่ึง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ กฎหมายอาญา กฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างาน สอ.มม. ถือว่า
การใชก้ลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดเป็นมาตรการท่ีจ าเป็นท่ีจะท าให้ สอ.มม. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้เช่น เพื่อ
สนับสนุนหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในการขดัขวาง ป้องกัน และตรวจจบัอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเม่ือ
เกิดอาชญากรรม 

5.2 สอ.มม. จะติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในท่ีท่ีสังเกตเห็นไดง้่าย 
5.3 กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท างานตลอด 24 ชัว่โมง 365 วนัต่อปี และจะมีการบนัทึกภาพทั้งแบบมี

เสียงและไม่มีเสียง 
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ขอ้ 6. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
6.1 สอ.มม. จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูล

ดงักล่าวแก่ผูใ้ด ยกเวน้บุคคลท่ีมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือผูไ้ดรั้บสิทธิ เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีระบุในประกาศฯ ฉบบัน้ี 

6.2 สอ.มม. อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุในประกาศฯ 
ฉบบัน้ี บุคคลท่ี สอ.มม. อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ 

(1) หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สอ.มม. อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูล     
ส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายใน
การสอบสวนหรือฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือคดีปกครอง 

(2) บุคคลภายนอก สอ.มม.อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อด าเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพและความปลอดภยั รวมถึงทรัพยสิ์นของท่าน หรือบุคคลอ่ืน 

ขอ้ 7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
7.1 สอ.มม. อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูใ้ห้บริการจากภายนอกท่ีตั้งอยู่นอก

ประเทศไทย เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และ/หรือทรัพยสิ์นของท่าน 
การเปิดเผยหรือการโอนขอ้มูลดงักล่าวจะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากท่านเท่านั้น ยกเวน้กรณีท่ีมีฐาน   
ทางกฎหมายท่ีส าคญัอ่ืนๆ (เช่น เพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางสัญญาระหว่าง สอ.มม. และบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์
ของท่าน) ตามท่ีกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้นุญาต 

7.2 ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยงัประเทศปลายทางท่ีมาตรฐานการคุ ้มครองข้อมูล      
ส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลของประเทศไทยก าหนด สอ.มม.จะด าเนินการตามขั้นตอนท่ี
จ าเป็นในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีโอนไปยงับุคคลอ่ืนในต่างประเทศ เพื่อให้ขอ้มูลนั้นไดรั้บการคุม้ครอง   
ในระดบัเดียวกบัท่ี สอ.มม.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล    
ท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ในขณะนั้น 

ขอ้ 8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
8.1 สอ.มม. ใช้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเชิงกายภาพทางเทคนิค และการบริหารจดัการ  

เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจากความเสียหาย ความสูญเสีย การท าลาย การเขา้ถึง การใช ้การเปล่ียนแปลง และ
การเปิดเผยโดยไม่ไดต้ั้งใจ โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอ านาจ 

8.2 สอ.มม. จะท าการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของสอ.มม. เป็น     
คร้ังคราวตามท่ีจ าเป็นหรือเม่ือมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย  มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่าของกฎหมายตามท่ีหน่วยงานรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด 
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ขอ้ 9. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
สอ.มม. จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการตามหน้าท่ี

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีระบุในประกาศฯ ฉบบัน้ี ในกรณีท่ีมีการด าเนินการ
ทางศาลหรือทางวินัย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไวจ้นกว่าจะส้ินสุดการด าเนินการดงักล่าว ซ่ึงรวมถึง
ระยะเวลาท่ีเป็นไปไดใ้นการยืน่อุทธรณ์ฎีกาดว้ย หลงัจากนั้นขอ้มูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายท่ีบงัคบัใช้
อนุญาต 

ขอ้ 10. สิทธิทางกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในบางกรณี สอ.มม. อาจขอให้ท่านยืนยนัตวัตนของท่านก่อนด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีเพื่อความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของท่านภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีใช้
บงัคบั ท่านอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไว ้ดงัน้ี 

(1) สิทธิในการเขา้ถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี สอ.มม. เก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเก่ียวกบัท่าน ทั้งน้ี เพื่อความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของท่าน สอ.มม. อาจขอให้
ท่านพิสูจน์ตวัตนก่อนจะใหข้อ้มูลตามท่ีท่านขอ 

(2) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล  ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านท่ี สอ.มม. ไดเ้ก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยงัต่างประเทศให้ ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ 
และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

(3) สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี สอ.มม. มีเก่ียวกบัท่าน   
ในรูปแบบท่ีมีการจดัระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่าว
ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน โดยตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้ให้กับ สอ.มม. และ (ข) กรณีท่ี 
สอ.มม. ไดรั้บความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบติัตามสัญญาท่ี สอ.มม. มีกบั
ท่าน 

(4) สิทธิในการคดัคา้นการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล  ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลในบางรายการ 

(5) สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล  ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านในบางกรณี 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม  กรณีท่ีท่านเคยให้ความยินยอมไวแ้ก่ สอ.มม. ท่านมีสิทธิจะขอถอน
ความยนิยอมดงักล่าวได ้ ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ท่านไดเ้คยใหค้วามยนิยอมให้ สอ.มม. เก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

(7) สิทธิในการลบหรือท าลายขอ้มูล  ท่านอาจมีสิทธิขอให้ สอ.มม.ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของ
ขอ้มูล เวน้เสียแต่วา่ การเก็บรักษาขอ้มูลดงักล่าวของ สอ.มม. นั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้ง
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อการใช ้หรือการยกขึ้นต่อสู้ซ่ึงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
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(8) สิทธิในการยื่นเร่ืองร้องเรียน  ท่านอาจมีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจในกรณี         
ท่ีท่านเช่ือว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ สอ.มม. นั้น  ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
สอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 11. รายละเอยีดในการติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล  จ ากดั 
หากท่านตอ้งการใชสิ้ทธิของท่านตามท่ีระบุดา้นบน หรือกรณีท่ีท่านมีขอ้สงสัย ขอ้คิดเห็น และ/หรือค าถาม

เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตป้ระกาศฯ ฉบบัน้ี โปรดติดต่อ สอ.มม. ไดท่ี้ 
 
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัมหิดล  จ ากดั 
เลขท่ี 2 อาคารสวรินทิรา ชั้น G และชั้น 6  ถนนวงัหลงั  แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร  10700 
หมายเลขโทรศพัท ์0-2444-7741-3 ,024197543-5 ,024198363-4 
อีเมล ์ it.support@musaving.com 
ระหวา่งเวลา 08.30 – 16.30 น. วนัจนัทร์ - วนัศุกร์  (ยกเวน้วนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
     

 
(อาจารยน์ายแพทยว์ิโรจน์   จงกลวฒันา) 

ประธานกรรมการ 
หกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัมหิดล  จ ากดั 
 


