
 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

…………………………………………….. 

๑. บทนำ 

ประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ”) จัดทำขึ้น เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึง
นโยบายของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (“สถาบัน”) เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา (“ท่าน”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

สถาบันขอแจ้งให้ท่านทราบและทำความเข้าใจประกาศนี้ ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการที่สถาบันจะปฏิบัติต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์  
วันเดือนปีเกิด รูปภาพ หรือวิดีโอที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมถึงข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น 
ใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็นต้น  

โดยทั่วไป สถาบันจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้นกับสถาบันโดยตรง  
เช่น กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่สถาบันจัดให้มีขึ้น เป็นต้น เว้นแต่บางกรณีสถาบัน
อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม โดยสถาบันเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิ 
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเปิดเผยกับสถาบัน และสถาบันจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น  
และใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการ
ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ให้สถาบันต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว 

ทั้งนี ้ ในกรณีที ่ท่านติดต่อหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสถาบัน สถาบันมีความ
จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้สถาบันต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากการเข้าใช้งานดังกล่าว  
เช่น หมายเลข IP Address เป็นต้น และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
สถาบันอาจมีการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่าน ซึ่ งอาจรวมถึงคุกกี้ และ



เทคโนโลยีการติดตามอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยสถาบันขอเรียกรวมกันว่า “คุกก้ี (Cookie)” ซึ่งท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ได้บนเว็บไซต์สถาบัน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว ด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการกำหนดข้อมูล 
บางประเภทให้เป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมลูสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น และการเก็บรวบรวมจะทำได้ต้อง
เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงอาจต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ดังนั้น สถาบันจะดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น  และสถาบันจะดำเนินการขอความยินยอม 
จากท่านโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ ในกรณีที่
สถาบันมีความจำเป็นที่จะต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์  
ที่มีอายุมากกว่า ๑๐ ปี แต่ไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ
สถาบันจะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ที่มีอำนาจกระทำการแทน
บุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นการเฉพาะตัวหรือเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็น
ในการดำรงชีพอันสมควร ซึ่งผู้เยาว์สามารถให้ความยินยอมโดยลำพังได้ 

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันอาจมีการเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี ้

(๑) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น 

(๒) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น 

(๔) ข้อมูลด้านเทคนิคและการใช้ข้อมูล เช่น IP Address ในกรณีที่ท่านเข้ารับบริการผ่านระบบออนไลน์
ของสถาบัน เป็นต้น 

(๕) ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่ท่านให้สถาบนัด้วยความสมัครใจ 

(๖) เมือ่ท่านเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ของสถาบัน โดยสถาบันอาจมีการบันทึกภาพของท่านโดยใช้กล้องวงจร
ปิด (CCTV)  

(๗) เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่ที่สถาบันมีการจัดประชุม สัมมนา ประชาพิจารณ์ หรือกิจกรรมใด ๆ 
โดยสถาบันอาจมีการบันทึกภาพถ่ายหรือวีดีโอ เพ่ือเก็บบันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรม หรือเพ่ือใช้ประกอบการจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์ของสถาบัน  

๓. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 สถาบันอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือ 

(๑) ให้ท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน 

(๒) ให้สถาบันสามารถให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนของท่าน 

(๓) การเข้าทำสัญญาและ/หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับสถาบัน 



(๔) วิเคราะห์ ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมหรือการให้บริการ  

(๕) จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุของสถาบัน 

(๖) รับเงิน จ่ายเงิน หรือการดำเนินการใด ๆ ด้านการเงินและการบัญชีของสถาบัน 

(๗) รับสมัครงาน 

(๘) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารของสถาบันให้กับท่านทราบ ตลอดจนเชิญท่านเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน 

(๙) ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยสถาบันอาจมีการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูล 
ในกล้อง CCTV เพ่ือสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีการกระทำท่ีผิดกฎหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่กฎหมายของสถาบันหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้สถาบันต้องปฏิบัติ  

(๑๑) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ทั้งนี้ สถาบันจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่  

  (๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 

  (๒) เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำได้ 

๔. หลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น สถาบันจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น 
ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสถาบันจะขอความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือผู ้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของท่านก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ภายใต้ฐานในการประมวลผลดังต่อไปนี้ สถาบันสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม 

(๑) ฐานสัญญา (Contract) 

เมื่อท่านได้ใช้บริการหรือติดต่อเกี่ยวกับข้อเสนอการให้บริการหรือเข้าทำสัญญากับสถาบัน 
จึงเป็นการจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สถาบัน เพ่ือสถาบันจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยเกี่ยวกับการให้บริการหรือการเข้าทำสัญญา หรือเพื่อให้สถาบันได้ติดต่อสื่อสารหรือเพื่อติดตามและ
แจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ท่านทราบ 

(๒) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) 

กรณีมีความจำเป็น สถาบันอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย  
เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน 



(๓) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติ (Historical Document, Research or Statistics) 

สถาบันอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษา วิจัย การจัดทำ
สถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม 

(๔) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest) 

กรณีมีความจำเป็น สถาบันอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย  
เพ่ือประโยชน์ในการระงับอันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านหรือบุคคลอื่น 

(๕) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task) 

กรณีมีความจำเป็น สถาบันอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผย  
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมาย
ให้แก่สถาบัน 

(๖) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

กรณีมีความจำเป็น สถาบันอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผย  
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในอนาคต  

๕. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันมีวัตถุประสงค์และหลักการดำเนินการที่สอดคล้อง
ตามข้อ ๒. ข้อ ๓. และข้อ ๔. โดยสถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นอย่างจำกัดให้แก่ 
บุคลากร หรือหน่วยงานของสถาบัน ที่มีหน้าที่ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 
ที่สถาบันได้รับความยินยอมจากท่าน รวมถึงหน่วยงานของรัฐทีม่ีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  

๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ 

(๒) ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ สถาบัน 
จะกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของสถาบัน 

 เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว สถาบันจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

 

 

 



๗. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

 (๑) สิทธิในการได้รับแจ้ง สถาบันจะมีการแจ้ง “ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE)” 
ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยที่ชัดเจน 

 (๒) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีส ิทธ ิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง  
โดยสามารถแจ้งให้สถาบันทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านทีส่ถาบันเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน  

 (๓) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้สถาบันแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกตอ้ง 
ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 

 (๔) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี ่ยวกับตัวท่าน 
จากสถาบันได้ ในกรณีที่สถาบันได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป 
ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการ
อัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้สถาบันส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู ้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลอื ่นเมื ่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติได้ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที ่มีการส่งหรือ 
โอนดังกล่าวได้ เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ 

 (๕) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม  
ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับสถาบันได ้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อยู่กับสถาบัน อย่างไรก็ดี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลทีท่่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 (๖) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ
เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่สถาบันมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่าน 
โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น สถาบันสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็นต้น 

 (๗) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอใหส้ถาบันระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได ้ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

  (๗.๑) เมื่อสถาบันอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ ท่าน 
ร้องขอให้ดำเนินการแก้ไข  

  (๗.๒) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน 

  (๗.๓) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  



  (๗.๔) เมื่อสถาบันอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ เพ่ือปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของท่าน 

 (๘) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๘.๑) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

  (๘.๒) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสถาบัน
ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป 

  (๘.๓) เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสถาบันไม่สามารถ
อ้างเหตุปฏิเสธการคัดค้านได้  

  (๘.๔) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๙) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง หากท่าน 
เห็นว่าการที่สถาบันดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะ  
ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามข้อ ๗ (๑) ถึงข้อ ๗ (๙) ข้างต้น ท่านสามารถติดต่อมายังสถาบัน 
เพ่ือดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ซึ่งสถาบันอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของท่าน
ได ้หากมีเหตุอันชอบธรรมด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการใด ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่สถาบันปฏิเสธการใช้สิทธิ สถาบันจะแจ้งเหตุผลของ 
การปฏิเสธให้ท่านทราบ 

๘. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน  
การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ หรือ
โดยขัดต่อกฎหมาย 

ในกรณีทีส่ถาบันให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแทนสถาบัน สถาบันจะต้องกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้น ำ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพ่ือการอ่ืนใด โดยไม่มีอำนาจ หรือโดยขัดต่อกฎหมาย 

๙. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

  สถาบันได้กำหนดให้บุคลากร หรือหน่วยงานของสถาบัน เฉพาะที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้  โดยสถาบันจะดำเนินการใหบุ้คลากร หรือหน่วยงานของสถาบัน ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 



๑๐. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกรณีไม่ยินยอมหรือถอนความยินยอม 

 กรณีที่ท่านไม่ยินยอมหรือถอนความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับสถาบัน อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสะดวกของท่านในการเข้าถึงการดำเนินการตามวัตถุประสงค์  

๑๑. การปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

 สถาบันอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  เพื่อให้สอดคล้อง
กับการดำเนินงานของสถาบันและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน 

๑๒. การติดต่อสอบถาม 

 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที ่

 (๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถานที่ติดต่อ: เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ 
- ช่องทางการติดต่อ: ๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ 

 (๒) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
- สถานที่ติดต่อ: เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ 
- ช่องทางการติดต่อ: E-Mail : DPO@kmitl.ac.th 
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