
กองการเจา้หน้าที� 
สาํนักงานมหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

การขอความยนิยอม
เก็บรวบรวม ใช ้และเป�ดเผย
ขอ้มูลสว่นบุคคล



          ในการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล ผู้ควบคมุขอ้มูลต้องแจง้
วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเป�ดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลไปด้วย

         ผูค้วบคมุขอ้มูลสว่นบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเป�ดเผยขอ้มูลสว่น
บุคคลไมไ่ด้หากเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลไมไ่ด้ให้ความยนิยอมไวก่้อนหรอืในขณะนั�น เวน้แต่
บทบญัญติัแหง่พระราชบญัญติันี�หรอืกฎหมายอื�นบญัญัติใหก้ระทําได้

(ม.19  พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)

          การขอความยนิยอมต้องทําโดยชดัแจง้ เป�นหนังสอืหรอืทําโดยผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์
เวน้แต่โดยสภาพไมอ่าจขอความยนิยอมด้วยวธิดีังกล่าวได้

มาตรา 19

หมายเหตุ
           เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้างต้น คือ เนื�องจากป�จจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความ
เป�นส่วนตัวจํานวนมากจนสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงสมควรกําหนด
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป�นการทั�วไปขึ�น เพื�อกําหนดหลักเกณฑ์ กลไก หร �อ
มาตรการกํากับดูแลเกี�ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที�เป�นหลักการทั�วไป



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แนวปฏิบัติการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง นโยบายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หร �อ
shorturl.at/jvF34

กฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง



วตัถปุระสงค์
       การเก็บรวบรวม ใช้ หร �อเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที�มีอยู่กับกองการเจ้าหน้าที� มก. อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี�

เพื�อประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณาและตรวจสอบเอกสารสําคัญของทางราชการ

เพื�อประโยชน์ในการบร �หารงานบุคคล การวางแผนอัตรากําลัง การพัฒนาฝ�กอบรม การรับบําเหน็จบํานาญ/
การรับเงินชดเชย

เพื�อประโยชน์เกี�ยวกับการดําเนินการจัดการศึกษาว �จัย สถิติ และการดําเนินงานของมหาว �ทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเป�นการปรับปรุงคุณภาพในการให้บร �การต่าง ๆ ของมหาว �ทยาลัยเกษตรศาสตร์

              ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป�นความลับ การเป�ดเผยข้อมูลจะกระทําเพื�อ
วตัถุประสงค์ข้างต้น หร �อให้แก่หน่วยงานนอกตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐตามหมายเร �ยก
คําสั�งของศาลหร �อคําสั�งของเจ้าพนักงานหร �อพนักงานเจ้าหน้าที�ที�มีอํานาจตามกฎหมายเท่านั�น

วตัถปุระสงค์



นโยบายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล มก.

สทิธแิละกฎหมายที�ควรทราบ

มหาว �ทยาลัยจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บร �การเท่าที�จําเป�น ตามวัตถุประสงค์
การใช้งานและเป�นไปตามภารกิจของมหาว �ทยาลัย โดยใช้ว �ธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที�ชอบ
ด้วยกฎหมาย เป�นธรรม และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บร �การ

อ้างอิง: ประกาศ มก. เร ��อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาว �ทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื�อการดําเนินงานของมหาว �ทยาลัย ในด้านการศึกษา ว �จัย หร �อการจัดทําสถิติ ซึ�งเป�นไป
ตามภารกิจของมหาว �ทยาลัย และเพื�อปรับปรุงคุณภาพการให้บร �การของมหาว �ทยาลัย
หากภายหลังมีการเปลี�ยนแปลงวตุัประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บร �การ
มหาว �ทยาลัยจะต้องประกาศให้ผู้ใช้บร �การทราบ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เป�นไปตามวตัถุประสงค์ ดังนี�

มหาว �ทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี�

 

จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลเท่าที�จาํเป�น ตามวตัถปุระสงค์ และต้องได้รบัความยนิยอม

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลต้องเป�นไปตามภารกิจของมหาวทิยาลัย



นโยบายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล มก.

ขอ้มูลสว่นบุคคลต้องไมถ่กูนาํไปใชง้านนอกเหนอืภารกิจมหาวทิยาลัย

ขอ้มูลสว่นบุคคลต้องดําเนนิการให้ถกูต้อง เป�นป�จจุบนั ไมก่่อให้เกิดความเขา้ใจผดิ

สทิธแิละกฎหมายที�ควรทราบ

 
มหาว �ทยาลัยต้องไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บร �การไปใช้งานนอกเหนือจากภารกิจของ
มหาว �ทยาลัย และต้องกํากับดูแลให้ผู้ปฎิบัติงานของมหาว �ทยาลัยปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล มก. อย่างเคร่งครัด

ผู้ใช้บร �การสามารถร้องขอเพื�อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน และขอให้มีการเปลี�ยนแปลง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ตรงตามความเป�นจร �งได้

อ้างอิง: ประกาศ มก. เร ��อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาว �ทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาว �ทยาลัยต้องดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บร �การถูกต้อง เป�นป�จจุบัน สมบูรณ์ ไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และจัดให้มีช่องทางในการติดต่อและปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ

ผูใ้ชบ้รกิารขอให้ตรวจสอบ เปลี�ยนแปลงขอ้มูลสว่นบุคคลได้



สทิธขิองเจา้ของขอ้มูล

สทิธแิละกฎหมายที�ควรทราบ

สามารถอนความยินยอมเมื�อใดก็ได้ เวน้แต่มีข้อจํากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย ทั�งนี� การถอน
ความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หร �อเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที�ให้ความยินยอมไปแล้ว 

สามารถขอให้เป�ดเผยการได้มาซึ�งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที�ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้

สามารถขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที�เกี�ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที�ผู้ควบคุมข้อมูลได้ทําให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลนั�นอยู่ในรูปแบบที�สามารถอ่านหร �อใช้งานโดยทั�วไปได้ด้วยเคร ��องมือหร �ออุปกรณ์ที�ทํางานได้โดยอัติโนมัติ
และสามารถใช้หร �อเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยว �ธีการอัติโนมัติ

สามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หร �อเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที�เกี�ยวกับตนซึ�งกฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่
ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื�อใดก็ได้ เวน้แต่เป�นกรณีที�ได้รับการยกเวน้ตามกฎหมาย

เจา้ของขอ้มูลมสีทิธ ิดังต่อไปนี�

อ้างอิง: พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562



สทิธขิองเจา้ของขอ้มูล

สทิธแิละกฎหมายที�ควรทราบ

เจา้ของขอ้มูลมสีทิธ ิดังต่อไปนี�

สามารถขอให้ทําลายหร �อทําให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที�เป�นเจ้าของได้ตามกรณีใน
มาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สามารถขอให้ดําเนินการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที�กฎหมายกําหนด

สามารถแจ้งให้ดําเนินการแก้ไข เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั�นถูกต้อง
เป�นป�จจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สามารถมีสิทธิร้องเร �ยนในกรณีที�ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหร �อผู้ประมวลของส่วนงาน
ฝ�าฝ�นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อ้างอิง: พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562



การลงนามแสดงความยนิยอม

ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูล
      จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที�วตัถุประสงค์ของการนําข้อมูลส่วน
บุคคลข้างต้นไปใช้ยังคงมีอยู่ เวน้แต่กรณีจําเป�นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตาม
กฎหมายกําหนด  

สิ�งที�ควรทราบ

ผลกระทบจากการไมใ่ห้ขอ้มูลสว่นบุคคล
         เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื�อปฎิบัติตามกฎหมาย หาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล กองการเจ้าหน้าที� สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี มหาว �ทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่สามารถพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร
สําคัญของทางราชการ เพื�อดําเนินการจัดทําประวติัของพนักงานมหาว �ทยาลัยได้



STEP 2

การลงนามแสดงความยนิยอม

STEP 1
เข้า Link:

http://www.person.ku.
ac.th/consent_data/ 

หร �อสแกน QR CODE

กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน

STEP 3

ศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน

STEP 4

คลิกตกลงเพื�อลงนามแสดง
ความยินยอม

วธิลีงนามแสดงความยนิยอม
สามารถลงนามในระบบหนังสอืยนิยอม
ตั�งแต่วนัที� 9 ก.ค. 2564 เป�นต้นไป



กลุ่มงานทะเบียนประวัติ 
กองการเจ้าหน้าที� 

สังกัดสํานักงานมหาว �ทยาลัย
 ชั�น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป�
มหาว �ทยาลัยเกษตรศาสตร์

: 02 942 8200 
             ต่อ  644805 , 644813 
          : hrisku88@gmail.com

กองการเจ้าหน้าที� 
สังกัดสํานักงานมหาว �ทยาลัย
มหาว �ทยาลัยเกษตรศาสตร์   

เลขที� 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900

 : 02 942 8162 
 : 02 942 8161 

     : hr.psd@ku.ac.th
       

ติดต่อผูค้วบคมุขอ้มูล

สามารถติดต่อผู้ควบคมุขอ้มูล ได้ที�...


