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ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)  
โรงเรียนสำธิตนำนำชำติ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (KMIDS) 

ส ำหรับผู้ใช้งำนเว็บไซต์ของโรงเรียน (For the Users of KMIDS’s website) 

 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โรงเรียน”) ให้ความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพ่ือให้ท่านมั่นใจได้ว่าโรงเรียนจะให้ความคุ้มครองและ
ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้
ท่านทราบและท าความเข้าใจประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของโรงเรียน ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการที่โรงเรียนจะ
ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เรียกโดยรวม
ว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดข้ึนในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

King Mongkut’ s Institute of Technology Ladkrabang International Demonstration School 
(hereinafter referred to as “KMIDS” or “the school”), which is an internal department under King 
Mongkut’ s Institute of Technology Ladkrabang ( “ KMITL” )  gives the highest priority to the 
protection of your personal data, and in order for you to ensure that KMIDS will protect and 
manage your personal data in accordance with the laws concerning personal data protection, 
KMIDS established this Personal Data Privacy Notice for your acknowledgement of details of the 
processing of personal data, whether it be the collection, use and disclosure (collectively referred 
to as “the processing”) that may occur while you are visiting our website and includes informing 
you of your rights to your personal data and our contact channels as follows: 

1. วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Purposes for the collection, use 
and disclosure of personal data) 
   เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียน โรงเรียนอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 When you visit KMIDS’ s website, we may collect, use or disclose your personal data 
pursuant to the following purposes: 
  

ข้อ 
(No.) 

วัตถุประสงค์ 
(Purposes) 

ฐานทางกฎหมาย 
(Lawful Basis) 

1.1 เพ่ือการใช้งานเว็บไซต์  หรือเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของ 
โรงเรียน หรือเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อ่ืน ๆ  
For access to the website or connecting to other 
websites.  

- การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 

- ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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1.2 เพ่ือการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานรับ
สมัครนักเรียนและเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
For contacting and coordination in relation to the 
operation of KMIDS admission and for public relations. 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.3 เพ่ือการวิเคราะห์การส ารวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด 
รวมทั้งเพ่ือด าเนินการวางแผน การรายงาน รวมถึงการเก็บ
ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือวิเคราะห์การใช้งาน
ของผู้ใช้เว็บไซต์ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์และกลยุทธ์การ
สื่อสารของโรงเรียน 
For the analysis of market survey and market strategies 
including for planning and reporting including the 
collection of data on the use of KMIDS’ s website for 
the analysis on the use of the website by the users for 
improvement of website and communication 
strategies of KMIDS. 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.4 ในกรณีที่ท่านประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชม โรงเรียน เราอาจ
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลของท่ าน  เ พ่ือการติ ดต่ อ
ประสานงานต่าง ๆ การพิจารณาคัดเลือกและยืนยันการเยี่ยม
ชม รวมทั้งเตรียมการอ านวยความสะดวกกอย่างเหมาะสม 
Whereby you would like to attend a school visit, we 
may process your personal data for the relevant 
communication, the consideration, selection, and 
confirmation for the school visit including the 
preparation of appropriate facilitations.  

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.5 ในกรณีที่ท่านแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อเรา  หรือแจ้งค า
ขอต่าง ๆ เช่น ขอรับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็น
ต้น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือการติดต่อ
สอบถามเพ่ิมเติม รวมถึงการติดต่อส่งข้อมูล การจัดเก็บเป็น
บันทึกเพ่ือติดตามผลการด าเนินการ  
Whereby you provide information through our contact 
channels or submit relevant requests such as the 
request for data and information from the data and 
information center, etc. we may process your personal 
data for further communication including the sending 
of information and the record- keeping for 
performance monitoring.  

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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1.6 เพ่ือการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
โรงเรียน  
For contacting and coordination in relation to the 
operation of KMIDS. 

- การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 

- ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
1.7 เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของผู้ใช้งาน
เว็บไซต์เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน ตาม
กระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนใด และเพ่ือการ
รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานของ
รัฐ องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งอาศัยอ านาจตาม
กฎหมาย หรือค าสั่งศาล รวมทั้งเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
When you visit our website, it is necessary for us to 
collect, use or disclose certain personal data of the 
website users for the compliance with laws, 
investigation, inquiry, legal proceedings and any other 
rule and regulation, and for the reporting or disclosure 
of information to the government authorities, state 
authorities, independent organizations or any other 
authority by the virtue of the laws or the court’s order 
including for the establishment, compliance, exercise 
or defense of legal claim. 

 ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนเก็บรวบรวมอันเนื่องมาจากความจ าเป็นในการปฏิบัติสัญญา หรือการปฏิบัติ
ตามกฎหมายต่าง ๆ นั้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นดังกล่าว โรงเรียนอาจไม่สามารถให้บริการหรือ
อ านวยความสะดวกให้กับท่านได้ 
 The personal data collected by KMIDS is the information necessary for the performance 
of agreements or the compliance with relevant laws, if you refuse to provide such necessary 
personal data, KMIDS may not be able to provide services or facilitations to you. 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรเก็บรวบรวม (Personal Data which shall be collected) 
 ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียน อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบางส่วนอาจเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจากการใช้งานเว็บไซต์ เช่น การจัดเก็บ IP Address ประเภทของเบราว์เซอร์ เป็น
ต้น และบางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากการขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ โรงเรียน
ก าหนด หรือเป็นข้อมูลที่ท่านให้กับโรงเรียนเพ่ือประกอบการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภท เช่น การ
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ติดต่อสอบถาม การติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติม การติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนอาจมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 
   When you access the KMIDS’s website, there may be a collection of personal data, some 
of which may be the automated collection of data from the use of the website such as the 
collection of IP Address, types of browser, etc. and some of which may be the personal data that 
we obtained from requiring you to fill the data pursuant to the forms prescribed by KMIDS, or the 
data that you provided for us in support of the proceeding of each type of relevant activities such 
as the communication for inquiry, for requesting additional information, for applying to attend a 
school visit, etc. In this regard, the personal data collected by KMIDS are as follows: 
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (General personal data) 
  (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data)  
   เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน อายุ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น    
   such as first name, last name, identification card number, age, date of birth, 
etc.; 
  (2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data)  
   เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์อีเมล  
   such as an address, phone number, and email; 
  (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน (Work data)  

เช่น อาชีพ ชื่อบริษัท/องค์กรที่ท างาน ต าแหน่ง/หน่วยงาน เป็นต้น    
such as occupation, name of company/organization that you worked in, 
position/department, etc.; 

  (4) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เฉพาะกรณีเข้าใช้งานระบบงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  
User account data and password only in the case of access to relevant 
systems of KMIDS; 

(5) ข้อมูลที่เราได้รับผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ (Data that we obtain through the use of  
    website’s services) 

เช่น ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ IP ข้อมูลบันทึก ประเภทของเบราว์เซอร์ และ 
การตั้งค่า ข้อมูลสถานที่  ตัวบ่งชี้ข้อมูลในระบบออนไลน์เพ่ือเปิดใช้  ‘คุกกี้’ และ
เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน 
such as data of electronic device, IP Address, data of the records, types of 
browser and setting, location data, online data identifier for enabling 
“cookies” and other similar types of technology;   

(6) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้กับเรา (Other data that you provided for us) 
เช่น ประเทศของผู้ใช้บริการ ข้อมูลตามใบสมัคร แบบฟอร์ม แบบสอบถามต่าง ๆ ข้อมูล 
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ หรือข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อสอบถามหรือค า
ขอต่าง ๆ ที่ท่านแจ้งไว้กับเรา เป็นต้น 
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such as country of the user, data pursuant to the application form, forms, 
relevant survey forms, data of opinion, satisfactory or data of details 
regarding the communication or relevant requests that you provided for 
us, etc. 

(7) ข้อมูลระบุตัวตนของบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา บุตร) [Identity data of the person  
     in the family (father, mother, and child)] 

ได้แก ่ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด อายุ เป็นต้น 
   such as first name, last name, date of birth, age, etc. 

 2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive personal data)  

ในการใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยทั่วไปนั้น โรงเรียนไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น ของท่าน หรือบุคคลอ่ืน เพ่ือวัตถุประสงค์ใด
โดยเฉพาะ ท่านไม่จ าเป็นต้องระบุ หรือกล่าวถึงข้อมูลดังกล่าว  อย่างไรก็ตามหากมีกรณีที่โรงเรียน จ าเป็นจะต้อง
ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือวัตถุประสงค์ใด โรงเรียนจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านเป็นกรณีไป 
 When you access KMIDS’ s website, generally, KMIDS has no intention to collect and use 
sensitive personal data such as religion and nationality, etc.  yours or the other person for any 
specific purpose, you are not required to specify or mention such information; however, if there 
is a case that is necessary for KMIDS to use such data for any purpose, KMIDS shall inform you 
and request for your consent on case-by-case basis. 

3. ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Period for retention of personal data) 
 โรงเรียนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ าเป็น
เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพ่ือการก่อตั้งสิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือเหตุอ่ืนตาม
นโยบายและข้อก าหนดภายในองค์กรของโรงเรียน 
 KMIDS shall retain your personal data for the period necessary for the purposes of the 
collection, use or disclosure of personal data set out in this Privacy Notice and may further retain 
the data for the period necessary for the compliance with laws or the statutory prescription 
period, or for the establishment, compliance, exercise or defense of legal claim, or for other 
reasons pursuant to the internal policies and rules in the organization of KMIDS. 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Disclosure of personal data) 
 ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ โรงเรียน อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่
บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้  

To carry out the proceedings for the purposes set out in this Privacy Notice, KMIDS may 
disclose your data to the third party as follows: 
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(1)  ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ ให้แก่โรงเรียน  เช่น 
ผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์ เป็นต้น  

    Agents, contractors/sub-contractors and/or service providers for any operation provided 
for KMIDS such as website developers etc. 

(2) ให้กับส่วนงานหรือหน่วยงานอื่นในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
    The other Department of KMITL 
(3) หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่

กฎหมายก าหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อ านาจตามกฎหมาย เช่น ศาล อัยการ ต ารวจ เป็นต้น  
   Government authorities, state authorities, independent authorities, regulatory 

authorities or other authorities as prescribed by laws including the officers which exercise powers 
according to the laws such as court, public prosecutor and police, etc.; 

5. กำรส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่ำงประเทศ (The submission or transfer of personal data to foreign 
countries)  
 โรงเรียนอาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ ของผู้ให้บริการที่อยู่
ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันส าเร็จรูปของผู้ให้บริการใน
ต่างประเทศ  
 KMIDS may store your data on a computer server or in the cloud of offshore service 
providers and there might be the processing of data by using programs or applications of the 
offshore service providers. 
 อย่างไรก็ตาม ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โรงเรียนจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 In this regard, for the submission or transfer of your data to foreign countries in whatsoever 
case, KMIDS shall comply with the Personal Data Protection Act B.E 2562 (2019). 

6. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ำยคลึงกัน (Cookies and other similar types of technology) 
         โรงเรียนใช้คุกก้ีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการท างานของเว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือเก็บรวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูลเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และโรงเรียนมีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพ่ือช่วยให้เราสามารถปรับปรุง
เว็บไซต์ของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว 
นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้งาน Google Analytics เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และน า
ข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา  
 KMIDS uses cookies which are extremely important for the function of KMIDS’ s website 
for the collection and storage of data when you visit the website, and KMIDS intends to use 
preference cookies so that we can improve KMIDS’ s website.  In this regard, KMIDS shall not use 
preference cookies unless you authorize us to enable the function of such cookies. Furthermore, 
our website may use Google Analytics for the analysis of data on the use of website and such 
data shall be brought to improve our website.  You can study the details on the use of cookies 
from Cookies Policy of KMIDS. 
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7. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล (Rights as the owner of personal data) 
 ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังต่อไปนี้ As the owner of personal data, you 
have rights as follows: 
 7.1 สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access to personal data) ท่านมีสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยสามารถแจ้งให้โรงเรียนท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้
เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน 
   You have the right to request access to and the request a copy of your personal data 
under the control of KMIDS, including a request for KMIDS to disclose the acquisition of such data 
that you have not given consent to KMIDS to collect. 

 7.2 สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to request for the rectification of 
personal data) ท่านมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดหรือเพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์  

   If you found that the data controlled by KMIDS is incorrect or you have changed your 
personal data, you have the right to request that KMIDS correct your personal data so that such 
personal data is accurate, current, complete, and does not cause misunderstanding. 

 7.3 สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to request for the submission or the 
transfer of personal data) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่านจากโรงเรียนได้ ในกรณีที่
โรงเรียนได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้
โรงเรียนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเมื่อสามารถท าได้ด้วย
วิธีการอัตโนมัติได้ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการส่งหรือโอนดังกล่าวได้ เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่
สามารถท าได ้

   You have the right to request personal data which is related to you from the school. 
Whereby the school had to make the personal data readable or generally useable with tools or 
materials which functioned automatically and were able to disclose personal data automatically. 
Also, you have the right to request the school to transmit or transfer personal data in such form 
to other personal data controllers if it is possible by technological and automated means.  In 
addition, you have the right to request personal information that has been sent or transferred 
unless it is not possible by technological means. 
 7.4 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (Right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอน
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมได้ตลอดระยะเวลาที่
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับโรงเรียน เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจ ากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่
ให้ประโยชน์แก่ท่าน อย่างไรก็ดี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 If KMIDS requests your consent, you shall have the right to withdraw the consent for the 
processing of your personal data that has already been given to KMIDS unless such withdrawal of 
consent is restricted by laws or by the agreement that provides you with the benefits.  Such 
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withdrawal of consent shall not affect the processing of personal data legally conducted 
according to your prior consent.  
 7.5 สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object the 
collection, use or disclosure of personal data) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่โรงเรียนมีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เช่น โรงเรียนสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วย
กฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทาง
กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เป็นต้น 
 You have the right to object to the processing of data relating to you in respect of data 
collection, use or disclosure of your personal data as prescribed by law. Except in the case where 
the school has a legitimate grounds for rejecting your request such as the school was able to 
show that collecting or disclosing your personal data is legitimately in accordance with more 
essential law or for the establishment for demanding your legal right.  To comply or demand in 
defense of your legal rights. 
 7.6 สิทธิในกำรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Rights for revoking usage of personal data) 
ท่านมีสิทธิขอให้โรงเรียนระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ You have the right to demand 
the school revoke your personal data in the following cases: 

  (1) เมื่อโรงเรียนอยู่ ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ ท่าน 
ร้ อ งขอ ให้ ด า เ นิ น การ แก้ ไ ข  When the school is in the process of verifying your personal data in 
accordance with your request for correction.  

  (2) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือท าลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน Whereby 
personal data that is needed to be terminated or deleted but you have a request for the removal 
of the data instead.   

  (3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านมีความจ าเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย When the 
personal data is no longer needed for safeguarding in accordance with purposes of personal data 
collecting but it is essential that you shall request to keep such data for establishing of claiming 
right in accordance with the law.  Complying or using your claiming rights which is in accordance 
with the law or used for the best of your right in accordance with the law. 

  (4) เมื่อโรงเรียนอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ เพ่ือปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของท่าน When the 
school is in between the process of proof of denying your objecting rights. 

 7.7 สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to request for the erasure of personal data) 
ท่านมีสิทธิขอให้โรงเรียนด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ you have the 
right to request that the school to erase or remove your personal data in the following cases: 



 

Privacy Notice No. WEB_001 Date: 1 June 2022 

9  

  (1) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล when the personal data is not essential for safeguarding in accordance 
to the purposes of collecting personal data. 

  (2) เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และโรงเรียน
ไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป When you have revoked 
your consent for collecting used or disclosed personal data.  And the school has no legitimate 
authority to collect use or disclose such personal data any longer.  

  (3) เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และโรงเรียนไม่สามารถอ้าง
เหตุปฏิเสธการคัดค้านได้ When you object to the collection, use or disclosure of personal data and 
the school wouldn’t be able to specify the reason to object. 

  (4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย When 
personal data is collected, used or disclosed and is not legitimate.            

 7.8 สิทธิในกำรร้องเรียน (Right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากท่านเห็นว่าการที่โรงเรียน
ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระท าในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 You have the right to complain with the competent officers under the Personal Data 
Protection Act B.E 2562 (2019) whereby KMIDS breaches or does not comply with such an Act. Or 
disclose your personal data in a manner that they are disobeying or did not comply with the 
related law at all.  

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามข้อ 7.1 ถึง 7.7 ข้างต้น ท่านสามารถติดต่อมายังโรงเรียนเพ่ือ
ด าเนินการยื่นค าร้องขอด าเนินการตามสิทธิข้างต้นได้  โดยจะต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งโรงเรียนอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ หากมีเหตุอัน
ชอบธรรมด้วยกฎหมาย หรือเป็นการด าเนินการใด ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์  หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือค าสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือบุคคลอ่ืน และในกรณีที่โรงเรียนปฏิเสธการใช้สิทธิ โรงเรียนจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่าน
ทราบ  

You can exercise your relevant rights above mentioned through clauses 7. 1 to 7. 7 listed 
above and you were able to contact the school to proceed with submitting a complaint which 
must be done in written form or by electronic means which is regulated by the school. However, 
the school may refuse your rights mentioned above. If there is a legitimate reason or any operation 
for the purposes or cases which must comply with the law or court order. Or the case that might 
cause damage to the freedom and rights of the personal data owners or other persons.  Cases 
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which the school refuses such as a complaint, the school shall state its reason for refusing your 
request for the complaint. 

8. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำประกำศฉบับนี้ (Amendment of this Privacy Notice) 
 โรงเรียนอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่น
ว่านั้น จะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ คิวอาร์โค้ด หรือวิธีอ่ืน ๆ  
 KMIDS may amend and update this Privacy Notice, and if there is such an amendment, 
we will keep you posted through the KMIDS website, QR Code, or other means. 

9. ช่องทำงกำรติดต่อ (Contact channels) 
 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถ
ติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้   
 If you have a question or require further details concerning the protection of your personal 
data, the collection, use and disclosure of your personal data, the exercising of your rights or if 
you have any complaints, you can contact KMIDS as per the following channels: 
 
- โรงเรียนสำธิตนำนำชำติ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (KMIDS) 
  เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
  1 Chalong Krung, 1 Alley, Lat Krabang, Bangkok 10520 
  Email Address: info@kmids.ac.th  
    
- เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Officer: DPO) 
  Email Address: dpo@kmitl.ac.th 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
  King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) 
  เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
  1 Chalong Krung, 1 Alley, Lat Krabang, Bangkok 10520 
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