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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  
 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช ้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ได้
ก าหนดใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถึงหน่วยงานของรฐัที่มีการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล หรือขอ้เท็จจรงิที่ท  า
ใหส้ามารถระบตุวับคุคล ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม ประกอบกบั เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเช่ือมั่นว่า สมาคม จะดแูลรกัษาขอ้มลู
สว่นบคุคลและจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม  
           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 5 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภ์าครฐั พ.ศ. 2549 
 การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Policy) ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร Social Media ต่างๆ (เช่น Website / Facebook / Instagram 
/ Line OA / Youtube  เป็นตน้) ของ สมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

 (“สมาคม”) ยึดมั่นการด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายที่บงัคบัใช ้มุ่งเนน้และตระหนักเป็น
อย่างยิ่งถึงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ดังนั้นสมาคมจึงใหค้วามส าคัญดา้นการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผูใ้ชบ้ริการ 
Social Media ต่างๆ (ซึ่งต่อไปขอเรียกรวมว่า “ผูใ้ช”้) ของ สมาคมและสมาชิกสมาคม เป็นหลกัการส าคญั จึงไดจ้ดัท านโยบายฉบบันี ้
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. นโยบายฉบับนีมี้ขึน้เพือ่อะไร 

 นโยบายฉบับนีไ้ด้จัดท าขึน้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้ใช้และสมาชิกสมาคม ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใช้ กรรมการและ
พนักงาน/ลกูจา้งของสมาคม รวมถึงสมาชิกสมาคม ทราบถึงวตัถปุระสงคแ์ละรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งสมาคมไดท้ าการเก็บรวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการสมคัร สมาชิกสมาคม หรือการจา้งงานของท่าน 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมไดท้ าการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย นอกเหนือจากที่ไดม้าจากความสมัพนัธเ์ก่ี ยวกบัการสมัคร
สมาชิก หรือ การจา้งงานของท่าน จะไม่อยู่ภายใตข้อบเขตการใชข้องนโยบายฉบบันี ้
 
 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างทีส่มาคมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย 

 2.1 ขอ้มลูสว่นบคุคล คือ ขอ้มลูที่ท  าใหส้ามารถระบตุวัตนของท่านได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม (แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถ้งึ
แก่กรรม) ไดแ้ก่ 
 2.1.1 ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ท่านใหไ้วแ้ก่สมาคมโดยตรง ทัง้การเก็บขอ้มลูจากใบสมคัรสมาชิก การสมัภาษณ ์หรือการจา้งงาน 
 2.1.2 ขอ้มลูส่วนบุคคลที่สมาคมไดร้บั หรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรฐั สถานบนั
การศกึษา รวมถึงสมาคม หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทัง้ระดบัคณะ และ มหาวิทยาลยั บรษิัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน สถาบนัการเงิน  

http://www.kmitl.com/


   สมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  
     KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG ENGINEERING ALUMNI ASSOCIATION  

    เลขท่ี 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 โทร. 089-811-5240 http://www.kmitl.com 
 

2 
 

 
ผูใ้หบ้ริการทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทขอ้มูลเครดิต และผูใ้หบ้ริการขอ้มลู เป็นตน้ โดยสมาคมจะเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก
แหล่งอื่นต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายก าหนด เวน้แต่สมาคมมีความจ าเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนญุาต  ขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย เช่น ขอ้มลูส่วนตวั เช่น ช่ือ นามสกุล เพศ อาย ุวนัเดือนปีเกิด สถานที่เกิด 
สถานภาพสมรส สญัชาติ เลขประจ าตวัประชาชน ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน ขอ้มลูการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น ที่
อยู่ปัจจบุนั หมายเลขโทรศพัทข์องท่าน อีเมล ไอดีไลน ์รวมถึงขอ้มลูในโซเชียลมีเดียต่างๆ 
 ขอ้มูลเก่ียวกับการจา้งงาน เช่น ต าแหน่งงาน สงักัดต่างๆ ในองคก์ร ค่าจา้ง ผลตอบแทนอื่น การใชส้วสัดิการการลงเวลา
ท างาน การลางาน การแต่งตัง้ การโยกยา้ย การเปลี่ยนต าแหน่ง การประเมินผลทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ทักษะ
ความสามารถ บุคลิกภาพและพฤติกรรม (ยกเวน้พฤติกรรมทางเพศ) ขอ้มูลอุปกรณห์รือเครื่องมือ เช่น IP address MAC address 
Cookie ID IMEI ขอ้มลูบุคคลที่สาม เช่น ขอ้มลูสมาชิกในครอบครวั ขอ้มลูผูร้บัผลประโยชนจ์ากสวสัดิการต่างๆ ขอ้มลูผูต้ิดต่อฉกุเฉิน 
และบุคคลที่ท่านอา้งอิงขอ้มลูอื่นๆ เช่น การใชง้านเว็บไซต ์ความคิดเห็น ความช่ืนชอบ งานอดิเรก ผลการสอบขอ้เขียน เสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือแคมเปญต่างๆ ที่สมาคมจัดขึน้ และขอ้มูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
กฎหมาย 

 2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) คือขอ้มูลส่วนบุคคลที่กฎหมายก าหนดเป็นการเฉพาะ เช่น เชือ้

ชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนา หรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความ

พิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) หรือขอ้มูลอื่นใดในท านองเดียวกันที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง

สมาคมที่ตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยสมาคมจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหว 
ต่อเมื่อสมาคมไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรือในกรณีที่สมาคมมีความจ าเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนญุาต 
 

 (ต่อไปในนโยบายฉบบันีห้ากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกขอ้มลูส่วนบุคคล และขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่
เก่ียวกบัท่านขา้งตน้ รวมกนัว่า “ขอ้มลูสว่นบคุคล”) 
 

3. สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือ่วัตถุประสงคใ์ดบ้าง 

 สมาคมจะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อพิจารณารบัเขา้เป็นสมาชิก หรือ รบัเขา้
ท างาน หรือ ใชบ้ริการ Social Media ต่างๆ ของสมาคม เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นพนักงาน หรือบุคลากรของสมาคม หรือ
เพื่อประโยชนอ์ื่นใดตามที่ระบใุนนโยบายฉบบันี ้
 3.1 การปฏิบตัิตามสญัญา (Contractual Basis) เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาที่ท่านเป็นคู่สญัญาไม่ว่าจะเป็นสญัญาจา้งหรือ
สญัญาอื่นใดหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ/ใบสมัครของท่านก่อนเขา้ท าสญัญา ตามแต่กรณี โดยตวัอย่างที่บริษัทจะเก็บ
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู เช่น 

      (1) การสอบขอ้เขียน การสมัภาษณ ์รวมถึงการจ่ายค่าจา้งหรือผลตอบแทนอื่น การจดัใหม้ีสวสัดิการหรือประโยชนอ์ื่นใด 
การลงเวลาท างาน การลางาน การแต่งตัง้ การโยกยา้ย การเปลี่ยนต าแหน่ง การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การประเมินและบรหิารผลการ
ปฏิบตัิงาน 
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    (2) การพัฒนาทักษะความสามารถ การจัดท าบตัรพนักงาน การจัดท าทะเบียนพนักงาน การจัดท าขอ้มูลพนักงาน การ
ติดต่อสื่อสาร การมอบหมายงานใหผู้อ้ื่นท าแทนสมาคม การปฏิบตัิตามกฎหมาย การช าระภาษี การบริหารความเสี่ยง การก ากับ
ตรวจสอบ การป้องกนัการทจุรติ การสอบสวนทางวินยั การจดัการขอ้รอ้งเรียน การบริหารจดัการภายในสมาคมและเพื่อวตัถปุระสงค์
อื่นใดท่ีจ าเป็นต่อการจา้งงานตามวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

 3.2 การปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายที่ก าหนด หนา้ที่ของสมาคมในฐานะของ
นายจา้งหรือในฐานะอื่นใด เช่น 

      (1) กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงาน
สมัพนัธ ์กฎหมายกองทนุส ารองเลีย้งชีพ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายลม้ละลาย กฎหมายคอมพิวเตอร ์

      (2) กฎหมายอื่นๆ ที่จ าเป็น รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดงักลา่วทัง้ของในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

 3.3 ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาคม โดยไม่เกิน
ขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นๆ ตามที่กฎหมายอนญุาตใหท้ าได ้เช่น 

      (1) การบนัทกึเสียง การบนัทกึภาพนิ่ง การบนัทกึภาพเคลื่อนไหว CCTV 

      (2) การส ารวจความคิดเห็น การเขา้รว่มกิจกรรมสมาคม การประกาศผล การรบั-สง่พสัด ุการวิเคราะห ์วิจยั ทางสถิติ 
       (3) การบริหารความเสี่ยง การก ากบัตรวจสอบ การจดัการขอ้รอ้งเรียน การบริหารจดัการภายในองคก์ร ของสมาคม การ
ปอ้งกนั รบัมือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระท าการทจุรติ 

      (4) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การท าผิดกฎหมายต่างๆ การตรวจสอบข้อมูลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน หรือตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน การด าเนินคดีในชัน้ศาล 

      (5) การท าใหเ้ป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่ได ้(anonymous data) 

      (6) ขอ้มลูสมาชิก/ผูส้มคัรที่ไม่ผ่านการพิจารณาและขอ้มลูบคุคลอา้งอิงของผูส้มคัร 

 3.4 ความยินยอม (Consent) เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามความจ าเป็น เช่น 

      (1) ขอ้มลูสขุภาพเพื่อการพิจารณารบัสมคัรคดัเลือกเขา้ท างาน/การใหส้วสัดิการเบิกค่ารกัษาพยาบาล 
      (2) ขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ขอ้มูลจ าลองลายนิว้มือเพื่อวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบและพิสจูนต์วัตนของท่าน
เพื่อลงเวลาท างาน/เขา้อาคาร 
      (3) ขอ้มลูประวตัิพฤติกรรม เพื่อการพิจารณารบัเขา้ท างาน/ตรวจสอบคณุสมบตัิในงานที่ท่านรบัผิดชอบ 
      (4) ข้อมูลศาสนาเพื่อพิจารณาอนุมัติลาอุปสมบท/ลาพิธีฮัจญ์/จัดเตรียมอาหาร/ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา กรณี
เสียชีวิต เป็นตน้ 
 

4. สมาคมอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง 
 สมาคมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่าน หรือฐานทางกฎหมายอื่นตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวใ้นนโยบายฉบบันี ้เช่น ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ผูใ้หบ้รกิารภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตวัแทน 
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ของบรษิัท หน่วยงาน หรือบรษิัทที่สมาคมไปศกึษาดงูาน ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อสมาคม ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายนอก ผูม้ีอ  านาจตาม
กฎหมาย ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ และ/หรือผู้รับโอนสิทธิหรือการควบรวมกิจการต่างๆ ของบริษั ท นิติบุคคล/บุคคลใดๆ ที่มี
ความสมัพนัธห์รือมีสญัญาอยู่กบัสมาคม ซึ่งรวมตลอดถึง ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจา้ง ผูร้บัจา้ง ตวัแทน ที่ปรกึษาของสมาคมและของ 
บคุคลหรือหน่วยงานที่เป็นผูร้บัขอ้มลูดงักลา่ว 

 

5. สมาคมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด 

 สมาคมจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามระยะเวลาที่จ าเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิก หรือบุคลากรของ
สมาคม หรือตลอดระยะเวลาที่จ าเป็น เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบับนี ้ซึ่งอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาไว้ต่อไป
ภายหลงัจากนัน้หากมีกฎหมายก าหนดหรืออนญุาตไว ้เช่น 

 

 5.1 สมาชิก/ผูส้มคัรงาน ที่ไม่ไดร้บัการคดัเลือก สมาคมจะจดัเก็บขอ้มลูของท่านเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเป็นหลกัฐานว่า
สมาคมไดพ้ิจารณาคดัเลือกท่านอย่างยตุิธรรม และเพื่อพิจารณารบัท่านเขา้เป็นสมาชิกหรือท างานต าแหนง่งานที่เหมาะสมกบัท่านใน
อนาคต 

 5.2 บคุลากร จดัเก็บไวต้ามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการพิสจูนต์รวจสอบกรณีอาจเกิด ขอ้พิพาทภายใน
อายคุวามตามที่กฎหมายก าหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทัง้นี ้สมาคมจะลบ/ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน หรือท าใหเ้ป็นขอ้มลู
ที่ไม่สามารถระบถุึงตวัตนของท่านได ้เมื่อหมดความจ าเป็น หรือสิน้สดุ ระยะเวลาดงักลา่ว 
 

6. สมาคมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

 สมาคมจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการ

เชิงบรหิารจดัการ (Organizational Measure) เพื่อรกัษาความมั่นคงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อ

ป้องกันการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โดยสมาคมไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 
มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ใหผู้ร้บัขอ้มูลไปจากสมาคม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มลูนอกวตัถปุระสงค ์หรือโดยไม่มีอ านาจหรือโดยไม่ชอบ และสมาคมไดม้ีการปรบัปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑด์งักล่าว
เป็นระยะๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม นอกจากนี ้สมาคมยงัไดก้ าหนดใหพ้นกังาน บุคลากร ตวัแทน และผูร้บัขอ้มลูจากสมาคม 
มีหนา้ที่รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไวเ้ป็นความลบั และมีความปลอดภยัตามมาตรการที่สมาคมก าหนด เมื่อตอ้งมีการด าเนินการ
ใดๆ กบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

 

7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง 

 สิทธิของท่านในขอ้นีเ้ป็นสิทธิตามกฎหมายของท่านที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใชส้ิทธิต่างๆ ไดภ้ายใตข้อ้ก าหนด
ของกฎหมาย และนโยบายที่ก าหนดไวใ้นขณะนีห้รือท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลกัเกณฑต์ามที่สมาคมก าหนดขึน้ 

 7.1 สิทธิขอถอนความยินยอม : หากท่านไดใ้หค้วามยินยอมใหส้มาคมเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่าน (ไม่
ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านใหไ้วก้่อนวนัที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใชบ้งัคบัหรือหลงัจากนัน้) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความ 
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ยินยอมเมื่อใดก็ไดต้ลอด ระยะเวลาที่ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอยู่กบัสมาคม เวน้แต่มีขอ้จ ากดัสิทธินัน้โดยกฎหมาย หรือมีสญัญาที่ให้
ประโยชนแ์ก่ท่านอยู่ ทัง้นี ้การถอนความยินยอมของทานอาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื่อประโยชนข์องท่าน จึงควรศึกษา/สอบถามถึง
ผลกระทบก่อนถอนความยินยอม 

 7.2 สิทธิขอเขา้ถึงขอ้มลู : ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่อยู่ในความรบัผิดชอบของสมาคม และขอใหบ้รษิัท
ท าส าเนาขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ท่าน รวมถึงขอใหส้มาคมเปิดเผยว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดม้าอย่างไรโดยปราศจากความยินยอม
ของท่าน  

 7.3 สิทธิขอถ่ายโอนขอ้มูล : ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สมาคมไดท้ าใหข้อ้มูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่
สามารถอ่าน หรือใชง้านโดยทั่วไปไดด้ว้ยเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่ท  างานไดโ้ดยอตัโนมตัิและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลได้
ดว้ยวิธีการอตัโนมตัิ รวมทัง้มีสิทธิขอใหส้มาคมส่งหรือโอนขอ้มลูสว่นบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นเมื่อ
สามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยังผู้
ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถด าเนินการไดเ้พราะเหตทุางเทคนิค 

 7.4 สิทธิขอคดัคา้น : ท่านมีสิทธิขอคดัคา้นในเวลาใดก็ได ้หากการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่
ท  าขึน้เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาคมหรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อด าเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน ์หาก
ท่านยื่นคดัคา้น สมาคมจะยงัคงด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่สมาคมสามารถแสดง
เหตผุลตามกฎหมายไดว้่ามีความส าคญัยิ่งกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยนั การปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือการ
ต่อสูใ้นการฟ้องรอ้งตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

 7.5 สิทธิขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลู : ท่านมีสิทธิขอลบหรือท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน หรือท าใหเ้ป็นขอ้มลูที่ไม่
สามารถระบตุวัท่านได ้หากท่านเช่ือว่าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านถกูเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
หรือเห็นว่าสมาคมหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบันี ้หรือเมื่อท่านไดใ้ชส้ิทธิขอถอน
ความยินยอม หรือใชส้ิทธิขอคดัคา้นตามที่แจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

 7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่สมาคมอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบตามค ารอ้งขอใชส้ิทธิขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล หรือขอคดัคา้นของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่สมาคมหมดความจ าเป็น และตอ้ง
ลบ หรือท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแต่ท่านขอใหส้มาคมระงบัการใชแ้ทน 
 7.7 สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มลู : ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั สมบูรณ ์และไม่ก่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจผิด 

 7.8 สิทธิรอ้งเรียน : ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนต่อผูม้ีอ  านาจตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หากท่านเช่ือว่าการเก็บรวบรวม ใช ้และ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเป็นการกระท าในลกัษณะท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 7.9  การใชส้ิทธิของท่านดงักลา่วขา้งตน้อาจถกูจ ากดัภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และมีบางกรณีที่มีเหตจุ าเป็นที่สมาคมอาจ
ปฏิเสธ หรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใชส้ิทธิขา้งตน้ของท่านได ้เช่น ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือค าสั่งศาล เพื่อประโยชน์
สาธารณะ การใชส้ิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของ บุคคลอื่น เป็นตน้ โดยหากสมาคมปฏิเสธค าขอขา้งตน้ สมาคมจะแจง้เหตผุล
ของการปฏิเสธใหท้่านทราบดว้ย 

http://www.kmitl.com/
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8. ท่านจะติดต่อสมาคม และเจ้าหน้าทีคุ้่มครองขอ้มูลส่วนบุคคลได้อย่างไร 
 หากท่านมีขอ้เสนอแนะ หรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเก่ียวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่าน รวมถึงการขอใชส้ิทธิตามนโยบายฉบับนี ้ท่านสามารถติดต่อสมาคม และ/หรือเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ผ่าน
ช่องทาง ดงันี ้
 

เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน 

สมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

ชัน้ 3  ตกึเอ ชัน้ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  
ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520  

โทรศพัท ์: 089-811-5240    E-mail : kmitl-eng-alumni@kmitl.ac.th 

http://www.kmitl.com/

