
 

 

 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
ของเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ สถำบันพระปกเกล้ำ 

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

ค ำประกำศเก่ียวกับควำมเป็นส่วนตัว (“ประกำศ”) นี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ท่ำนซึ่งเป็นผู้ใช้งำนระบบ 
รับสมัครออนไลน์ (ซึ่งต่อไปในประกำศนี้ เรียกว่ำ “กิจกรรมกำรประมวลผล”) ได้ทรำบและเข้ำใจรูปแบบกำร
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สถำบันพระปกเกล้ำ (ซึ่งต่อไปในประกำศนี้ 
เรียกว่ำ “สถำบัน” หรือ “เรำ”) ด ำเนินกำร ในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จำกข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ
รวบรวมจำกท่ำนเพ่ือกำรด ำเนินกำรภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ 

สถำบันพระปกเกล้ำ ได้ท ำกำรพัฒนำระบบรับสมัครออนไลน์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสมัคร
เข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ของสถำบัน เพ่ือรองรับกำรตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  
บนมำตรฐำนควำมปลอดภัยขั้นสูง 

ทั้งนี ้เรำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้ 
 

1. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
     1.1  เรำด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ฐำน ดังต่อไปนี้ 
           ควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมข้อตกลง เนื่องจำกจำกสถำบันมี 
ควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่ำนในกำรด ำเนินกำรสมัครสมำชิกและสมัครหลักสูตร โดยข้อมูลของท่ำนจะ
ปรำกฎในใบสมัครเพ่ือให้กรรมกำรคัดเลือกพิจำรณำตำมกระบวนกำรต่อไป  
หากท่านไม่ยนิยอม จะท าให้ท่านไม่สามารถสมคัรสมาชิกในระบบ และไม่สามารถสมคัรหลกัสูตรเพ่ือเขา้ศึกษาอบรมได ้ 

นอกจำกนี้กำรเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นไปเพื่อ 
- ควำมจ ำเป็นในกำรป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย และสุขภำพ  
- ควำมจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
- ควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจสำธำรณะหรือกำรใช้อ ำนำจรัฐทีเ่รำได้รับ 
- ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของเรำหรือบุคคลอ่ืน โดยประโยชน์ดังกล่ำว

มีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล  
 

1. วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
เรำด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่รำเก็บรวบรวมและใช ้



 

 

เพ่ือวัตถุประสงค์ตำมท่ีได้แจ้งในข้อ 2. เรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังรำยกำรต่อไปนี้ 
3.1. แหล่งข้อมูลและรำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี ้

 

แหล่ง/วิธีกำรเก็บรวบรวม รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เก็บข้อมูลจำกท่ำนโดยตรงผ่ำนกำร
กรอกข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ รับสมัคร
ออนไลน์และแบบฟอร์มของสถำบัน
พระปกเกล้ำ 

- ชื่อ, นำมสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ต ำแหน่ง วันเกิด  
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่อยู่ วิดีโอคลิป (บำงหลักสูตร)  
รูปถ่ำย  

2. เก็บโดยกำรใช้เทคโนโลยีตรวจจับ
หรือติดตำมพฤติกรรมกำรใช้งำนของ
ท่ำน 

- Cookie data, IP address, Application Logging, Device 
ID, Browsing history 

- ภำพจำกล้องวงจรปิดภำยในพ้ืนที่ของสถำบัน 
- ข้อมูลชีวภำพ ได้แก่ ลำยนิ้วมือ 

 
3.2. จุดประสงค์กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล 

 

จุดประสงค์ในกำรใช้ข้อมูล รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช ้

1. เพ่ือใช้ในกำรสมัครอบรม สัมมนำ - ชื่อ, นำมสกุล ชื่อเล่น เบอร์โทรศัพท ์อีเมล รูปถ่ำย เลขประจ ำตัว
ประชำชน ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน ที่อยู่ วิดีโอคลิป (บำงหลักสูตร) 

 
2. เพ่ือส ำรวจและจัดสรรสวัสดิกำร  - ชื่อ-นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ รูปถ่ำย เลขบัตรประจ ำตัว

ประชำชน กำรแพ้อำหำร 

3. เพ่ือกำรประกำศรำยชื่อและ
จัดส่งข้อมูลเตรียมเข้ำรับกำรศึกษำ
อบรม 

- ชื่อ-นำมสกุล เบอร์โทรศัพท ์และอีเมล  

4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

4.1. เรำเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้  

4.1.1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) เพ่ือกำร ตรวจสอบประวัติกำรช ำระและกำรค้ำง
ช ำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 

4.2. เปิดเผยข้อมูลของท่ำนต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ กรณีมีกำรประกำศรำยชื่อกิจกรรมของสถำบัน 

 



 

 

5. สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่ำน 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
อยู่ในควำมควบคุมของท่ำนได้มำกขึ้น โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

5.1 สิทธิในกำรเข้ำถึง รับส ำเนำและขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่เรำเก็บรวบรวมอยู่ 
เว้นแต่กรณีที่เรำมีสิทธิปฏิเสธค ำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล หรือกรณีที่ค ำขอของท่ำน
จะมีผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน  

5.2  สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีควำมถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด  

5.3  สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้  

5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่เรำท ำกำรตรวจสอบตำมค ำร้องขอของท่ำนให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 

5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์เรำได้แจ้ง
ไว้ในกำรเก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงค์ให้เรำเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือประกอบกำรใช้สิทธิ
ตำมกฎหมำยของท่ำน 

5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่เรำก ำลังพิสูจน์ให้ท่ำนเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรทีท่่ำนได้ใช้สิทธิ
คัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

5.4  สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่กรณีที่เรำมี
เหตุในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย (เช่น เรำสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ หรือเพ่ือกำร
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพ่ือ
ประโยชน์สำธำรณะตำมภำรกิจของเรำ) 

 

6 กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ  

เรำส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ เพ่ือใช้ในกรณีที่ต้องศึกษำดูงำน 
ต่ำงประเทศและต้องระบุจ ำนวน พร้อมรำยชื่อคณะเดินทำง ต่อหน่วยงำนที่ต้องกำรศึกษำดูงำน โดยเรำได้
ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่ำงประเทศที่
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

 



 

 

6.1 เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ก ำหนดให้เรำจ ำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ  
6.2 เรำได้แจ้งให้ท่ำนทรำบและได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนในกรณีที่ประเทศปลำยทำงมีมำตรฐำนกำร

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนีเ้ป็นไปตำมรำยชื่อประเทศที่คณะกรรมกำรคุ้มครองส่วน
บุคคลประกำศก ำหนด  

6.3 เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือของบุคคลอ่ืน เมื่อท่ำนไม่
สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ เพ่ือด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ 
 

7 ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

สถำบันพระปกเกล้ำอำจไม่สำมำรถลบข้อมูลทั้งหมดของเจ้ำของข้อมูลออกจำกฐำนข้อมูลของสถำบัน
ได้อย่ำงสมบูรณ์ โดยไม่มีข้อมูลที่เหลืออยู่เนื่องจำกกำรส ำรองข้อมูลและเหตุผลอ่ืนๆ สถำบันพระปกเกล้ำจะ
เก็บรักษำข้อมูลดังกล่ำวตรำบเท่ำที่ข้อมูลนั้นยังจ ำเป็นส ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรรวบรวมข้อมูล  ในกรณีที่
เจ้ำของข้อมูลยุติกำรติดต่อกับสถำบันพระปกเกล้ำไปแล้ว สถำบันพระปกเกล้ำจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนไว้ตำมวัตถุประสงค์ที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมไว้ หรือเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น กฎหมำยว่ำด้วย
กำรบัญชี กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กฎหมำยภำษีอำกร และตำมแนวทำงเรื่อง
กำรจัดเก็บและท ำลำยเอกสำรต่ำงๆ ของสถำบันพระปกเกล้ำ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำในกำรเก็บแล้ว 
สถำบันพระปกเกล้ำจะท ำกำรลบท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลดังกล่ำวไม่สำมำรถระบุถึงตัวบุคคลได้ 

 
8 กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม ทั้งในเชิงเทคนิค
และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหำย หรือมีกำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ (Information Security Policy) ของเรำ  

นอกจำกนี้ เรำได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกำศให้ทรำบกันโดยทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมแนวทำงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล โดยธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภำพพร้อม
ใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเรำได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำวรวมถึงประกำศนี้ใน
ระยะเวลำตำมที่เหมำะสม 

 

9 กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับค ำร้องขอจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท 
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำย โดยส่งค ำร้องขอ เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลสถำบัน (Data Protection Officer) ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ dpo@kpi.ac.th 

ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำยมีกำรคัดค้ำน
กำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระท ำใด ๆ เช่น กำรแจ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เรำจะ
ด ำเนินกำรบันทึกหลักฐำนค ำคัดค้ำนดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำนด้วย 



 

 

ทั้งนี ้เรำอำจปฏิเสธสิทธิตำมวรรคสองได้ตำมกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนถูกท ำให้ไม่ปรำกฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวท่ำนได ้

 
 
 

10 ควำมรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เรำได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่เฉพำะผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของกิจกรรมกำรประมวลผลนี้ เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ โดยเรำจะ
ด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด 

 
 

11 กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว 

ในกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้ เรำอำจพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่เห็นสมควร และจะ
ท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์สถำบันพระปกเกล้ำ  โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่ำสุดก ำกับอยู่
ตอนท้ำย อย่ำงไรก็ดี เรำขอแนะน ำให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทรำบประกำศฉบับใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะ้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแกเ่รำ 

โดยในกำรเข้ำใช้งำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ของท่ำน ถือเป็นกำรรับทรำบ
ตำมข้อตกลงในประกำศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดกำรใช้งำนหำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกำศฉบับนี้ หำก
ท่ำนยังคงใช้งำนต่อไปภำยหลังจำกที่ประกำศนี้มีกำรแก้ไขและน ำขึ้นประกำศในช่องทำงข้ำงต้นแล้ว จะถือว่ำ
ท่ำนได้รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว 

 

12 กำรติดต่อสอบถำม  

ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ได้ที่ 
12.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

- ชื่อ: สถำบันพระปกเกล้ำ 
- สถำนที่ติดต่อ: สถำบันพระปกเกล้ำ สถำนที่ติดต่อ เลขท่ี 120 หมู่ 3 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระ

เกียรต ิ80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210  

- ช่องทำงกำรติดต่อ: อีเมล : dpo@kpi.ac.th 
 
 
 
12.2 เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถำบันพระปกเกล้ำ 
- ผู้ประสำนงำน : นำงพนำรัตน์ ค ำพุฒ, นำยเอกพงษ์ กิตติวิทยำรัตน์, นำงระพีพรรณ ทิวสระแก้ว 



 

 

- สถำนที่ติดต่อ: สถำบันพระปกเกล้ำ สถำนที่ติดต่อ เลขท่ี 120 หมู่ 3 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระ
เกียรต ิ80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210  

- ช่องทำงกำรติดต่อ: อีเมล : dpo@kpi.ac.th 


