คำประกาศเกี่ยวกับความเป1นส4วนตัว ด8านข8อมูลผู8สมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล8าธนบุรี
คำประกาศเกี่ยวกับความเป1นส4วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อใหFท4านซึ่งเป1นผูสF มัครงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลFาธนบุรี (ซึ่งต4อไปในประกาศนี้ เรียกว4า “เจFาของขFอมูลส4วนบุคคล” หรือ “ท4าน”) ไดFทราบและเขFาใจรูปแบบการ
เก็บรวบรวม ใชF และเปTดเผย (“ประมวลผล”) ขFอมูลส4วนบุคคลทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาธนบุรี (ซึ่งต4อไปใน
ประกาศนี้ เรียกว4า “มหาวิทยาลัย”) ดำเนินการในฐานะผูFควบคุมขFอมูลส4วนบุคคลในขFอมูลส4วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท4าน
เพื่อการดำเนินการภายใตFกิจกรรมการประมวลผลนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาธนบุรี มีวัตถุประสงคXเพื่อใหFการสรรหา การคัดเลือก เป1นไปดFวยความเป1นธรรม
โปร4งใส และตรวจสอบไดF มหาวิทยาลัยจึงไดFนำระบบคุณธรรมมาใชFในการสรรหา การคัดเลือก โดยจัดทำคำประกาศเกี่ยวกับ
ความเป1นส4วนตัว ดFานขFอมูลผูFสมัครงาน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชF หรือเปTดเผยขFอมูลส4วนบุคคลของท4าน ดังนี้
1. วัตถุประสงค/ในการเก็บรวบรวมข9อมูลส=วนบุคคล
ภายใตFกฎหมายคุFมครองขFอมูลส4วนบุคคล มหาวิทยาลัยเป1นผูFควบคุมขFอมูลส4วนบุคคล ซี่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใชF หรือเปTดเผยขFอมูลส4วนบุคคล ทั้งนี้ผูFควบคุมขFอมูลส4วนบุคคลมีหนFาที่แจFงใหFผูFที่สมัครงานทราบถึงแนวทางที่
มหาวิทยาลัยใชFในการเก็บรวบรวม ใชF หรือเปTดเผยขFอมูล ส4วนบุคคล เช4น ขFอมูลอะไรที ่มหาวิ ทยาลัยจัดเก็ บ ใชF พื้ นฐาน
กฎหมายหรือขFอบังคับอะไร ทำไมถึงตFองจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบ4งป[นขFอมูลส4วนบุคคลใหFใคร รวมถึงแจFงสิทธิ
ใหFกับเจFาของขFอมูลส4วนบุคคลทราบ
2. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข9อมูลส=วนบุคคล
มหาวิทยาลัยจะนำขFอมูลส4วนบุคคลมาประมวลขFอมูลเมื่อไดFรับความยินยอมจากเจFาของขFอมูลส4วนบุคคลแลFวเท4านั้น
ยกเวFนการประมวลผลภายใตFฐานการประมวลผลขFอมูล ดังต4อไปนี้
2.1 สัญญา เมื่อผูFใชFบริการสมัครเป1นสมาชิก หรือไม4ไดFเป1นสมาชิก รวมถึงการใชFบริการดFานอื่น ๆ จำเป1นอย4างยิ่งที่
เจF าของขFอมูล ส4วนบุคคลตFองใหFขFอมูลแก4มหาวิท ยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดFนำขFอมูล ส4วนบุคคลดังกล4าวไป
ประมวลผลเกี่ยวกับการใหFบริการตามเงื่อนไขขFอตกลงในการใชFบริการ รวมถึงนำไปใชFในการติดต4อสื่อสารกับ
เจFาของขFอมูลส4วนบุคคลติดตามและแจFงผลประโยชนXเกี่ยวกับสินคFาหรือบริการ ซึ่งหากเจFาของขFอมูลส4วนบุคคล
ไม4ไดFใหFขFอมูลส4วนบุคคลดังกล4าวจะทำใหFมหาวิทยาลัยไม4สามารถรับการใชFบริการของเจFาของขFอมูลส4วนบุคคลไดF
ไม4สามารถจัดสิทธิประโยชนXตามเงื่อนไขไม4สามารถสื่อสารหรือตรวจสอบความสามารถในการทำสัญญา รวมถึง
ตรวจสอบความเป1นตัวตนของเจFาของขFอมูลส4วนบุคคล
2.2 การใหFความยินยอมกรณีจำเป1นมหาวิทยาลัยอาจนำขFอมูลส4วนบุคคลของเจFาของขFอมูลส4วนบุคคลไปใชFในการ
ประมวลผลเพื่อออกแบบหรือพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษาและการบริการเพื่อนำเสนอการจัดกิจกรรมทางการตลาด
เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือเก็บรวบรวม ใชF หรือเปT ดเผยขF อมูล ส4วนบุคคลของเจFาของขFอมูล
ส4วนบุคคล
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2.3 ประโยชนX อั นชอบธรรมดF วยกฎหมาย กรณีจ ำเป1 น มหาวิ ท ยาลั ย อาจนำขF อมู ล ส4 ว นบุ คคลของเจFา ของขF อมู ล
ส4วนบุคคลไปใชFในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานจำเป1นภายในมหาวิทยาลัย การดูแลรักษา
ระบบ เพื่อรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ การจัดการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย การควบคุม
และการตรวจสอบภายใน ซึ่ง มี ความจำเป1นเพื ่อประโยชนXโดยชอบดFวยกฎหมายของผูF ควบคุม ขF อมูล และการ
นำไปใชFของผูFประมวลผลขFอมูล
2.4 ฐานหนFาที่ตามกฎหมาย กรณีมีความจำเป1นมหาวิทยาลัยอาจนำขFอมูลส4วนบุคคลของเจFาของขFอมูลส4วนบุคคลไปใชF
ในการประมวลผลขFอมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งที่มีผลใชFบังคับในป[จจุบัน และที่จะมีการแกFไขหรือเพิ่มเติมใน
อนาคต
3. ข9อมูลส=วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช9 หรือเปKดเผย
3.1 เพื่อวัตถุประสงคXตามที่ไดFแจFงในขFอ 1. มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมขFอมูลส4วนบุคคลของท4านดังรายการต4อไปนี้
3.1.1 ขFอมูลและเอกสารที่เกี่ยวขFองกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เช4น Resume, Curriculum Vitae
(CV) จดหมายสมัครงาน ใบสมัครงาน เป1นตFน
3.1.2 ขFอมูลผูFประกอบการสรรหาและคัดเลือก เช4น ผลการทดสอบขFอเขียน ผลการสอบสัมภาษณX ผลการ
ประเมินวัดคุณลักษณะ ขFอมูลเกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศดิจิตอล ความเห็นประกอบการสรรหาและ
คัดเลือก เป1นตFน
3.1.3 ขFอมูลในการติดต4อ เช4น ชื่อ นามสกุล ที่อยู4 หมายเลขโทรศัพทX อีเมล เป1นตFน
3.1.4 ขFอมูลส4วนตัว เช4น เลขบัตรประชาชน วันเดือนปtเกิด อายุ เพศ สถานะสมรส เป1นตFน
3.1.5 ขFอมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผูอF ยู4ในความดูแลของผูFสมัครงาน เช4น ขFอมูลเกี่ยวกับคู4สมรส ขFอมูล
เกี่ยวกับ บิดามารดา ทั้งนี้ ก4อนการใหFขFอมูลกับมหาวิทยาลัยใหFผูFสมัครงานแจFงประกาศความเป1นส4วนตัว
นี้ใหFบุคคลดังกล4าวทราบดFวย
3.1.6 รูปถ4าย
3.1.7 ขFอ มู ล เกี่ ยวกับ การศึ กษา ความสามารถ และการพั ฒ นาศั กยภาพ และคุ ณสมบัต ิอ ื่ นๆ เช4 น ระดั บ
การศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝzกอบรม ผลการศึกษา ผล
การทดสอบ คุณสมบัติดFานวิชาชีพ/ใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถทางดFานภาษา และความสามารถ
อื่นๆ ขFอมูลจากการอFางอิงผูFสมัครงานไดFใหFแก4มหาวิทยาลัย
3.1.8 ขFอมูลเกี่ยวกับประสบการณXทำงานและขFอมูลเกี่ยวกับการจFางงานในอดีต เช4น รายละเอียดของนายจFาง
ตำแหน4งงาน เงินเดือนและค4าตอบแทน ระยะเวลา สาเหตุการพFนจากงาน รวมถึงตำแหน4งงานที่สนใจ
3.1.9 สถานภาพทางการทหาร
3.1.10 สำเนาเอกสารที่ส ามารถใชFเพื่อระบุตัวตนขอผูFส มัครงาน เช4น เลขประจำตัวประชาชน ทะเบียนบFาน
หนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ ที่ออกใหFโดยหน4วยงานของรัฐ
3.1.11 ขFอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ (เฉพาะผูFสมัครงานใน
ตำแหน4งที่จำเป1นตFองใชFความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ เช4น พนักงานขับรถยนตX เป1นตFน)
3.2 ขFอมูลส4วนบุคคลที่มีความละเอียดอ4อน
มหาวิทยาลัยมีความจำเป1นตFองเก็บรวบรวมและประมวลผลขFอมูลส4วนบุคคลที่มีความละเอียดอ4อนของผูFสมัครและ
สมาชิกในครอบครัว เพื่อนำมาใชFประโยชนXในการสรรหาและคัดเลือกใหFเหมาะสมกับตำแหน4งงานและหนFาที่ความรับผิดชอบ
ดFานขFอมูลสุขภาพ และขFอมูลความพิการของผูFสมัคร
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มหาวิทยาลัยไม4มีความจำเป1นตFองเก็บขFอมูลส4วนบุคคลที่มีความละเอียดอ4อนของผูF สมัค รงาน ไดFแก4 เชื้อชาติ
เผ4าพันธุX ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ความพิการ
ขFอมูลสหภาพแรงงานขFอมูลพันธุกรรม ขFอมูลชีวภาพ ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก หากมหาวิทยาลัยไดFรับขFอมูลส4วน
บุคคลที่มีความละเอียดอ4อนของผูFสมัครงานจากเอกสารที่เกี่ยวขF องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เช4น สำเนาบัตร
ประชาชน Resume, Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมั ค รงาน ใบสมั ค รงาน โดยจะถื อ ว4 า ผู F ส มั ค รงานยิ น ยอมใหF
มหาวิทยาลัยเก็บ รวบรวม ขFอมูลส4วนบุคคลที่มีความละเอียดอ4อนของผูFสมัครงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม4นำขFอมูลส4วนบุคคล
ที่มีความละเอียดอ4อนไปใชFประโยชนXอื่นนอกเหนือจากที่แจFงไวFในประกาศฉบับนี้ และจะควบคุมการเขFาถึงและแบ4งป[นขFอมูลที่
มีความละเอียดอ4อนอย4างระมัดระวังกับผูFที่เกี่ยวขFองเท4านั้น รวมถึงกรณีที่ตFองใหFความยินยอม มหาวิทยาลัยจะแจFงเหตุผลของ
การใชFขFอมูลดังกล4าว และใหFเหตุผลของผลกระทบจากการไม4ใหFขอF มูลดังกล4าว เพื่อใหFผูFสมัครงานสามารถพิจารณาถึงเหตุผล
ความจำเป1นไดF ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจำเป1นตFองเก็บขFอมูลส4วนบุคคลเพิ่มเติมซึ่งอาจรวมถึงขFอมูลส4วนบุคคลที่มีความละเอียดอ4อน
หากไดFรับการคัดเลือกใหFบรรจุเป1นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามเหตุผลดFานการพิสูจนXความผิดทางกฎหมายและความจำเป1น
ดFานสวัสดิการและสิทธิประโยชนX
3.3 แหล4งขFอมูลและรายการขFอมูลส4วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
แหล=ง/วิธีการเก็บรวบรวม
รายการข9อมูลส=วนบุคคล
1. เก็ บขFอมูล จากท4 านโดยตรงผ4านระบบรั บสมัคร 1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอรXต คำนำหนFาชื่อ ชื่อ นามสกุล
งาน มจธ. Resume, Curriculum Vitae (CV)
(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปtเกิด ที่อยู4 รูปถ4าย
2. สถานภาพสมรส และขFอมูลคู4สมรส (ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู4)
3. ขFอมูลบิดา-มารดา (ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู4)
4. สถานภาพทางทหาร
5. ประวัติการศึกษา และขFอมูลวิทยานิพนธX พรFอมสำเนาหลักฐาน
6. ประวัติการทำงาน/การฝzกอบรม/การรับรองการทำงาน
7. ความรูF/คุณสมบัติดFานวิชาชีพ/ใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถ
ทางดFานภาษา
8. ขFอมูลสุขภาพ
9. เอกสารที ่ใชFเพื่ อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว
เช4น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่น ๆ ที่ออก
ใหFโดยหน4วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎรX
2. เก็บขFอมูลจากแหล4งอื่น ไดFแก4 JobsDB Jobthai 1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอรXต คำนำหนFาชื่อ ชื่อ นามสกุล
ThaiJobJob
(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปtเกิด ที่อยู4 เบอรXโทรศัพทX
อีเมล
2. สถานภาพสมรส และขFอมูลคู4สมรส (ชื่อ นามสกุล)
3. สถานภาพทางทหาร
4. ประวัติการศึกษา พรFอมสำเนาหลักฐาน
5. ประวัติการทำงาน/การฝzกอบรม
6. ความรูF/คุณสมบัติดFานวิชาชีพ/ใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถ
ทางดFานภาษา
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แหล=ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข9อมูลส=วนบุคคล
7. ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ

3.4 จุดประสงคXการใชFงานขFอมูลส4วนบุคคล
จุดประสงค/
1. เพื ่อดำเนิ นการที่ จ ำเป1นในการพิจ ารณาและ
คัดเลือกผูFสมัครงานในขั้นตอนต4างๆ เช4น ขั้นตอน
การส มั ค รผ 4 า นเว็ บ ไ ซตX รั บ สมั ค รงานของ
มหาวิท ยาลั ย หรื อ สมั ค รผ4 านทางมหาวิท ยาลั ย
โดยตรง ขั ้ น ตอนการสั ม ภาษณX ขั ้ น ตอนการ
ประเมินและคัดเลือก

2. เพื่อวัตถุประสงคXในการติดต4อสื่อสาร การนัด
หมาย การสัมภาษณXงาน และวัตถุประสงคXในการ
ประเมิ น ความสามารถ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ
ตรวจสอบความเหมาะสมของผูFสมัครงานสำหรับ
ตำแหน4งงานที่สมั คร รวมถึงเพื่อวัตถุประสงคXใน
การพิจารณาและเสนอตำแหน4งที่เหมาะสมอื่น ๆ
ใหF กับ ผูFส มัครงานอันเป1นการเพิ่ม โอกาสการจFาง
งานใหFแก4ผูFสมัครงาน

เอกสารหมายเลข คขส. 4-7
รุ่น 1.1 ปรับปรุง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายการข9อมูลส=วนบุคคล
1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอรXต คำนำหนFาชื่อ ชื่อ นามสกุล
(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปtเกิด ที่อยู4 เบอรXโทรศัพทX
อีเมล
2. สถานภาพสมรส และขFอมูลคู4สมรส (ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู4)
3. สถานภาพทางทหาร
4. ประวัติการศึกษา และขFอมูลวิทยานิพนธX พรFอมสำเนาหลักฐาน
5. ประวัติการทำงาน/การฝzกอบรม
6. ความรูF/คุณสมบัติดFานวิชาชีพ/ใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถ
ทางดFานภาษา
7. ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอรXต คำนำหนFาชื่อ ชื่อ นามสกุล
(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปtเกิด ที่อยู4 เบอรXโทรศัพทX
อีเมล
2. สถานภาพสมรส และขFอมูลคู4สมรส (ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู4)
3. ขFอมูลบิดา-มารดา (ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู4)
4. สถานภาพทางทหาร
5. ประวัติการศึกษา และขFอมูลวิทยานิพนธX
6. ประวัติการทำงาน/การฝzกอบรม
7. ความรู F / คุ ณ สมบั ต ิ ด F า นวิ ช าชี พ /ใบประกอบวิ ช าชี พ
ความสามารถทางดFานภาษา
8. ขFอมูลสุขภาพ
9. ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
10. ผลการทดสอบขF อ เขี ย น ผลการสอบสั ม ภาษณX ความเห็ น
ประกอบการสรรหาและคัดเลือก
11. เอกสารที่ใชFเพื่อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว
ผูFค้ ำประกันของบุคลากร เช4น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือ
เดิ นทาง เอกสารอื่ นๆ ที ่ออกใหF โดยหน4วยงานของรัฐ ทะเบียน
ราษฎรX
12. ผลการประเมินคุณลักษณะ ไดFแก4 นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ
ความถนั ด ทั ก ษะ ภาวะความเป1 น ผู F น ำ ความสามารถในการ
ทำงานร4วมกับผูFอื่น ความฉลาดทางอารมณX
หน้า 4

จุดประสงค/
3. เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัต ิ
ของผูFส มั ครงานก4 อนการจFางงานภายใตF ขอบเขต
ของกฎหมายและตรวจสอบขF อ มู ล จากบุ ค คล
อFางอิงที่ผูFสมัครงานระบุ

รายการข9อมูลส=วนบุคคล
1. สถานภาพทางทหาร
2. ประวัติการศึกษา และขFอมูลวิทยานิพนธX พรFอมสำเนาหลักฐาน
3. ประวัติการทำงาน/การฝzกอบรม
4. ความรู F / คุ ณ สมบั ต ิ ด F า นวิ ช าชี พ /ใบประกอบวิ ช าชี พ
ความสามารถทางดFานภาษา
5. ขFอมูลสุขภาพ
6. เอกสารที่ใชFเพื่อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว ผูF
ค้ำประกันของบุ ค ลากร เช4 น เลขประจำตัวประชาชน หนัง สื อ
เดิ นทาง เอกสารอื่ นๆ ที ่ออกใหF โดยหน4วยงานของรั ฐ ทะเบียน
ราษฎรX

4. การเปKดเผยข9อมูลส=วนบุคคล
4.1 มหาวิทยาลัยอาจเปTดเผยและแบ4งป[นขFอมูลส4วนบุคคลที่ไดFรับจากผูFสมัครงานกับส4วนงานหรือหน4วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาธนบุรี บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม4ไดFเป1นส4วนงานหรือหน4วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย เพื่อใหFบรรลุวัตถุประสงคXการเก็บรวบรวมและประมวลผลขFอมูลส4วนบุคคลตามที่ระบุไวFในประกาศ
ความเป1นส4วนตัวนี้ เช4น ผูFใหFบริการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
จะกำหนดใหFผูFที่ไดFรับขFอมูลมีมาตรการปกปˆองขFอมูลของผูFสมัครงานอย4างเหมาะสมและประมวลผลขFอมูลส4วน
บุคคลดังกล4าวเท4าที่จำเป1นเท4านั้น และดำเนินการเพื่อปˆองกันไม4ใหFใชFหรือเปTดเผยขFอมูลส4วนบุคคลโดยปราศจาก
อำนาจโดยมิชอบ
4.2 เปTดเผยขFอมูลของท4านต4อสาธารณะ ผ4านช4องทางเว็บไซตXของมหาวิทยาลัย บอรXดประชาสัมพันธX
5. สิทธิตามพระราชบัญญัตคิ ุ9มครองข9อมูลส=วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส4วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคXเพื่อใหFขFอมูลส4วนบุคคลของท4านอยู4ในความควบคุม
ของท4านไดFมากขึ้น โดยท4านสามารถใชFสิทธิตามพระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส4วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส4วนที่
เกี่ยวกับสิทธิของเจFาของขFอมูลส4วนบุคคลมีผลใชFบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต4อไปนี้
5.1 สิทธิในการเขFาถึง รับสำเนาและขอใหFเปTดเผยที่มาของขFอมูลส4วนบุคคลของท4านทีม่ หาวิทยาลัยเก็บรวบรวมอยู4 เวFน
แต4กรณีที่ มหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท4านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท4านจะมี
ผลกระทบที่อาจก4อใหFเกิดความเสียหายต4อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
5.2 สิท ธิในการขอแกFไขขFอมู ลส4วนบุ คคลของท4านที ่ไม4ถ ูกตFองหรือไม4ครบถFวน เพื่อใหFม ีความถู กตFอง เป1นป[จจุบัน
สมบูรณX และไม4ก4อใหFเกิดความเขFาใจผิด
5.3 สิทธิในการขอใหFระงับการใชFขFอมูลส4วนบุคคลของท4านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต4อไปนี้
5.3.1 เมื่ออยู4ในช4วงเวลาที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบตามคำรFองขอของท4านใหFแกFไขขFอมูลส4วนบุคคลของ
ท4านใหFถูกตFอง สมบูรณXและเป1นป[จจุบัน
5.3.2 ขFอมูลส4วนบุคคลของท4านถูกเก็บรวบรวม ใชFหรือเปTดเผยโดยมิชอบดFวยกฎหมาย
5.3.3 เมื่อขFอมูลส4วนบุคคลของท4านหมดความจำเป1นในการเก็บรักษาไวFตามวัตถุประสงคXมหาวิทยาลัยไดFแจFงไวF
ในการเก็บรวบรวม แต4ท4านประสงคXใหFมหาวิทยาลัยเก็บรักษาขFอมูลนั้นต4อไปเพื่อประกอบการใชFสิทธิตาม
กฎหมายของท4าน
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5.3.4 เมื่ออยู4 ในช4วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำลัง พิสูจนXใหFท4านเห็นถึงเหตุอันชอบดFวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ขFอมูลส4วนบุคคลของท4าน หรือตรวจสอบความจำเป1นในการเก็บรวบรวม ใชF หรือเปTดเผยขFอมูลส4วนบุคคล
ของท4านเพื่อประโยชนXสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท4านไดFใชFสิทธิคัดคFานการเก็บรวบรวม ใชF หรือ
เปTดเผยขFอมูลส4วนบุคคลของท4าน
5.4 สิทธิในการคัดคFานการเก็บรวบรวม ใชF หรือเปTดเผยขFอมูลส4วนบุคคลของท4าน เวFนแต4กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุใน
การปฏิเสธคำขอของท4านโดยชอบดFวยกฎหมาย (เช4น มหาวิทยาลัยสามารถแสดงใหFเห็นว4าการเก็บรวบรวม ใชF
หรือเปTดเผยขFอมูลส4วนบุคคลของท4านมีเหตุอันชอบดFวยกฎหมายยิ่งกว4า หรือเพื่อการก4อตั้งสิทธิเรียกรFองตาม
กฎหมาย การปฏิบ ัติตามหรือการใชFสิ ทธิ เรียกรF องทางกฎหมาย หรือเพื่ อประโยชนX สาธารณะตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย)
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข9อมูลส=วนบุคคล
มหาวิทยาลัยจะทำการเก็บขFอมูลส4วนบุคคลของผูFสมัครงานเป1นเวลา 2 ปt เวFนแต4ผูFสมัครงานไดFรับคัดเลือกใหFบรรจุและ
แต4งตั้งเป1นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนขFอมูลส4วนบุคคลของผูFสมัครงานไปยังฐานขFอมูลบุคลากร
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อประโยชนXของกระบวนการสรรหาและคัดเลือก ขFอมูลชื่อ-สกุล ของผูFสมัครงานยังคงปรากฏอยู4ใน
ประกาศที่เกี่ยวขFองกับการสรรหาและคัดเลือกตลอดไป ไดFแก4 ประกาศรายชื่อผูFมีสิทธิสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผูFมีสิทธิ
สัมภาษณX ประกาศรายชื่อผูFมีสิทธิสอบ ประกาศรายชื่อผูFไดFรับการรับคัดเลือก และขFอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข9อมูลส=วนบุคคล
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขFอมูลส4วนบุคคลของท4านอย4างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและ
การบริหารจัดการ เพื่อปˆองกันมิใหFขFอมูลสูญหาย หรือมีการเขFาถึง ทำลาย ใชF เปลี่ยนแปลง แกFไข หรือเปTดเผยขFอมูลส4วน
บุคคลโดยไม4ไดFรับอนุญาต ซึ่งสอดคลFองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดFานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิท ยาลัยไดFกำหนดใหFมีนโยบายการคุFมครองขFอมูลส4วนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหFทราบกันโดยทั่วทั้ง
องคXกร พรFอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหFเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใชF และเปTดเผยขFอมูลส4วนบุคคล โดยธำรงไวF
ซึ่งการเป1นความลับ ความถูกตFองครบถFวน และสภาพพรF อมใชFง านของขFอมูล ส4วนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยไดF จัดใหFมี การ
ทบทวนนโยบายดังกล4าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
8. การมีส=วนร=วมของเจ9าของข9อมูลส=วนบุคคล
มหาวิทยาลัยอาจเปTดเผยขFอมูลส4วนบุคคลก็ต4อเมื่อไดFรับคำรFองขอจากเจFาของขFอมูลส4วนบุคคล ผูFสืบสิทธิ์ ทายาท ผูFแทน
โดยชอบธรรม หรือผูFอนุบาลหรือผูFพิทักษXตามกฎหมาย โดยส4งคำรFองขอผ4านจดหมายอิเล็กทรอนิกสX อีเมล hrm@kmutt.ac.th
หรือติดต4อไดFทเี่ บอรXโทรศัพทX 02 470 8070, 02 470 8083
ในกรณีที่เจFาของขFอมูล ผูFสืบสิทธิ์ ทายาท ผูFแทนโดยชอบธรรม หรือผูFพิทักษXตามกฎหมายมีการคัดคFานการจัดเก็บ ความ
ถูกตFอง หรือการกระทำใด ๆ เช4 น การแจFง ดำเนินการปรับ ปรุงแกFไ ขขFอมูลส4วนบุ คคล มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบันทึก
หลักฐานคำคัดคFานดังกล4าวไวFเป1นหลักฐานดFวย
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดFตามกรณีทมี่ กี ฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ขFอมูลส4วนบุคคลของท4าน
ถูกทำใหFไม4ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท4านไดF
9. ความรับผิดชอบของบุคคลซึง่ ประมวลผลข9อมูลส=วนบุคคล
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มหาวิทยาลัยไดFกำหนดใหFเจFาหนFาทีเ่ ฉพาะผูFที่มอี ำนาจหนFาทีเ่ กี่ยวขFองในการจัดเก็บรวบรวม ใชF และเปTดเผยขFอมูลส4วน
บุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนีเ้ ท4านั้นที่จะสามารถเขFาถึงขFอมูลส4วนบุคคลของท4านไดF โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการใหF
เจFาหนFาทีป่ ฏิบัติตามประกาศนี้อย4างเคร4งครัด
10. การเปลี่ยนแปลงแก9ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเปaนส=วนตัว
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแกFไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำ
การแจFงใหFท4านทราบผ4านช4องทางเว็บไซตX แอปพลิเคชัน หรืออีเมล โดยมีวันที่ปรับปรุงล4าสุดกำกับอยู4ตอนทFาย อย4างไรก็ดี
มหาวิทยาลัยขอแนะนำใหFท4านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม4อย4างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก4อนทีท่ 4านจะเปTดเผย
ขFอมูลส4วนบุคคลแก4มหาวิทยาลัย
โดยในการเขFาใชFงานระบบหรือบริการภายใตFกิจกรรมการประมวลผลนี้ของท4าน ถือเป1นการรับทราบตามขFอตกลงใน
ประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใชFงานหากท4านไม4เห็นดFวยกับขFอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท4านยังคงใชFงานต4อไปภายหลังจาก
ที่ประกาศนี้มีการแกFไขและนำขึ้นประกาศในช4องทางขFางตFนแลFว จะถือว4าท4านไดFรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล4าวแลFว
11. การติดต=อสอบถาม
ท4านสามารถติดต4อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ไดFที่
11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
• ชื่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• สถานที่ติดต่อ: 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
• ช4องทางการติดต4อ: สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพทX 0 2470 8070, 0 2470 8083 หรืออีเมล hrm@kmutt.ac.th
11.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
• ชื่อ: ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
• สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140
• ช่องทางการติดต่อ: อีเมล dpo@kmutt.ac.th
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