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ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)  
โรงเรียนสำธิตนำนำชำติ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (KMIDS) 

ส ำหรับบุคลำกรโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงำน (For Employee and Operators) 

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

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 for the collection, use and disclosure ( collectively 
referred to as “the processing”) that may occur and includes informing you of the 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) 
 โรงเรียนจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
 KMIDS shall collect, use and disclose your personal data by relying on a relevant lawful 
basis for the following purposes: 
  

ข้อ 
(No.) 

วัตถุประสงค์ 
(Purposes) 

ฐานทางกฎหมาย 
(Lawful Basis) 

1.1 เพ่ือด าเนินการที่จ าเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงาน 
ซึ่งหมายความรวมถึง การสมัครงานผ่านทางโรงเรียนโดยตรง 
หรือผ่านทางผู้ ให้บริการจัดหางาน ขั้นตอนการสัมภาษณ์  
ขั้นตอนการประเมินคัดเลือก นั้น ท่านจ าเป็นต้องให้ข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านให้แก่โรงเรียน  เพ่ือ
ประมวลผลพิจารณาคุณสมบัติ รวมถึงเป็นหลักฐานในการท า

- การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 

- ความยินยอม 
(Consent) 
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สัญญาจ้างในกรณีที่ท่านผ่านการพิจารณา รวมถึงเพ่ือการติดต่อ
ประสานงาน การบริหารจัดการข้อมูล การด าเนินการเกี่ยวกับ
แรงงาน  ภาษี  การจัดสวัสดิการ  การฝึกอบรม พัฒนา 
กระบวนการบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการ
อ่ืนใดอันจ าเป็นในการปฏิบัติอันเก่ียวกับการจ้างงานเท่านั้น  
For the proceedings which are necessary for the 
consideration and selection of candidate for 
employment which shall mean to include the process 
for online submission of work application through the 
direct submission of work application with KMIDS or 
through the recruitment agency, the interview process, 
the selection, and evaluation process.  And for 
processing the results of consideration qualification. 
Which will be used as evidence during the drafting 
employment contract if you passed the qualification 
requirements.  Including that it will be used for 
information management coordination, labour-related 
operation, tax, welfare management, development 
training, and other personnel development. Processes 
which are related and any other significant which is 
related to employment only, the process for offering 
you an employment agreement, and the other human 
resources management process in relation to the 
consideration and selection for employment with 
KMIDS. 

1.2 เพ่ือด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการจ้างงานตามที่
กฎหมายก าหนด รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็น และ
ตรวจสอบข้อมูลของท่านจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ  หรือ 
ตรวจสอบประวัติการท างานก่อนหน้า  เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจรับเข้าท างานกับโรงเรียน และการท าสัญญาจ้างงาน 
For qualification verification prior to employment, as 
prescribed by laws includes the necessary information 
verification and to verify your given information with 
the person of reference mentioned by you or the 
checking of prior history of work to supplement the 
consideration and the selection for employment with 
KMIDS. 

- การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

- ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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1.3 เพ่ือการตรวจสอบภายในของส านักตรวจสอบภายในขององค์กร 
For the internal audit of the Internal Audit Office of 
the organization. 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
1.4 เพ่ือการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่  

และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการ
ติดต่อขอออกบัตรเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ การแลกบัตรเข้า
ออกอาคาร การบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่  และการ
บันทึกภาพภายในอาคารด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 
For maintaining security in the building and the 
evaluation of security risks including the 
communication for the issuance of access card( s)  to 
provide access to the building, the exchange of cards 
for building entry and exit, the recording of information 
on the entry and exit of the building, and the recording 
of videos in the buildings by closed- circuit television 
(CCTV). 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.5 เพ่ือการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
โรงเรียน  
For contacting and coordination in relation to the 
operation of KMIDS. 

- การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 

- ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
1.6 เพ่ือการตรวจสอบอ านาจ การมอบอ านาจและการรับมอบ

อ านาจ รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการด าเนินการที่
เกี่ยวข้อง 
For authority verification, granting or obtaining of 
authority including for the use of supporting evidence 
for the operation of KMIDS. 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.7 เพ่ือการติดต่อประสานงาน ปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินการ 
ใด ๆ กับนักเรียน ผู้ปกครอง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกอ่ืนใด ในการ
ปฏิบัติงานตามที่ มอบหมาย รวมถึงการท าสัญญา การแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ  การมอบหรือรับมอบอ านาจ 
ตลอดจน การชี้แจง การให้ข้อมูล ให้ถ้อยค ากับบุคคลภายนอก 
หรือเข้าร่วมการอบรม สัมมนา เสวนาวิชาการ หรือการบรรยาย
แก่บุคคลภายนอก รวมถึง เพ่ือประกอบการด าเนินงานตาม
กระบวนการภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการ
จ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน หรือสวัสดิการ  

- การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 

- ความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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for contacting and coordination, performing duties or 
conducting any transaction with students, parents, 
government sectors, state enterprises, state 
authorities, any other authority or third party, including 
the entering into agreements, the amendment to 
relevant contracts or agreements, the granting or 
obtaining of authority as well as providing clarification, 
information or statements to the third parties or 
participating in training, seminars, academic 
conferences or lectures for the third parties including 
for supporting the proceedings by internal procedures, 
performance evaluation or payment of remuneration 
for work or welfare. 

1.8 เพ่ือการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและกิจกรรมของ โรงเรียน เพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อีเมลภายใน 
เว็บไซต์ของโรงเรียน Facebook YouTube หรือสื่อออนไลน์
อ่ืน ๆ และสื่ออ่ืน ๆ  
For the collection and use of your personal data in 
relation to KMIDS operations and activities through 
relevant channels such as print media, internal email, 
school website, Facebook, YouTube, or other online 
media or other media. 

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

1.9 เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การมอบอ านาจและ
การรับมอบอ านาจ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ
ด าเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินการเพ่ือบังคับคดีตาม
กฎหมาย 
For the establishment of a legal claim, the granting or 
obtaining of authority, the compliance, exercise or 
defence of the legal claim and relevant legal 
proceedings as well as the proceedings for legal 
execution. 
 
 
 

- การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

- ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 



 

Privacy Notice No. HR_01_001 Date: 1 June 2022 

5  

1.10 เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหมายศาล 
หนังสือ หรือค าสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงาน
ที่มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตาม
หมายเรียก หมายอายัด ค าสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ต ารวจ อัยการ 
หน่วยงานราชการ ทั้งนี ้เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
For compliance with laws or compliance with a court’s 
summons, letter or order from authorities, 
independent organizations or officers having duties 
and powers under the laws such as the compliance 
with a summon, writ of attachment, order of the court, 
police officers, public prosecutors, and government 
authorities for compliance with relevant laws. 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

1.11 เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้าน
การสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่ เข้ามาใน
ราชอาณาจักร และเพ่ือการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของท่าน 
For the compliance with laws concerning public 
interest in respect to public health such as health 
protection against dangerous communicable diseases 
or epidemics which may be contagious or spread 
throughout the Kingdom.  Additionally, for the 
management and administration concerning your 
health, hygiene, and safety. 

- การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

- การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล 

(Vital Interests) 
 

1.12 เพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับ 
สุขภาพของท่าน เช่น โรคประจ าตัว การแพ้อาหาร 
to protect and maintain safety concerning your health 
(e.g. medical condition, food allergies). 

- การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล 

(Vital Interests) 
- ความยินยอม 

(Consent) 
 
 ในบางกรณีโรงเรียนอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ 
โรงเรียนเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของบุคคลเหล่านั้น โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
 In some cases, KMIDS may collect, use, and disclose personal data of the person in the 
family. In this respect, KMIDS shall collect, use, and disclose personal data of those people under 
the relevant lawful basis for the following purposes: 
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ข้อ 
(No.) 

วัตถุประสงค์ 
(Purposes) 

ฐานทางกฎหมาย 
(Lawful Basis) 

1.13 เพ่ือการติดต่อสื่อสารในกรณีจ าเป็น หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน  
For communication in necessary or emergency cases.  

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
1.14 เพ่ือการจัดสวัสดิการ การส่งข้อมูลในการสมัครเข้ากองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ 
for supporting the proceedings of welfare, and 
provident fund. 
 

-ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
- การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 

 
 โรงเรียนขอแจ้งให้ท่านทราบว่า กรณีที่กฎหมายก าหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive data) เป็นต้น ในกรณีเช่นนั้นโรงเรียนจะขอ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน  
 KMIDS would like to inform you that in cases required by law to obtain consent from the 
owner of personal data for the processing of sensitive personal data, etc.  For such cases, KMIDS 
shall request your express consent. 
 และในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลในครอบครัวแก่โรงเรียนนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้
บุคคลเหล่านั้นทราบถึงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้  และ/หรือด าเนินการขอความยินยอม (หาก
จ าเป็น)  
 In the case whereby you have provided personal data of a family member to us, you shall 
be responsible to inform said family members of this Personal Data Privacy Notice and/or the 
letter requesting consent (if necessary). 
 ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติ
ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นดังกล่าว อาจไม่สามารถท าสัญญาจ้างงาน
กับท่าน หรือไม่สามารถบริหารจัดการสัญญาตามวัตถุประสงค์ของการจ้างงานได้  หรืออาจมีผลต่อการได้รับสิทธิ
สวัสดิการ หรือการจัดการอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 
    Whereby the aforementioned personal data collected by KMIDS is the information 
necessary for KMIDS’ s performance of agreements or the compliance with relevant governing 
laws, if you refuse to provide such necessary personal data, KMIDS may not be able to enter into 
an employment agreement with you, or may not be able to administer and manage the 
agreements for employment purposes, or this may affect the receiving of welfare and benefits or 
the provision of facilitation to you. 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรเก็บรวบรวม (Personal Data which shall be collected) 
 โดยทั่วไปแล้วโรงเรียนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น 
การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วน
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บุคคลของท่านให้แก่โรงเรียน แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่โรงเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมา
จากแหล่งอ่ืนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในใบสมัครงาน มหาวิทยาลัย
หรือสถานศึกษาที่ท่านจบการศึกษา ผู้ให้บริการจัดหางาน (เช่น เว็บไซต์จัดหางาน บริษัทจัดหางาน) หน่วยงาน
ราชการ (เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) หน่วยงานหรือองค์กรที่ท่านได้เคยปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนอาจขอให้ท่าน
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่โรงเรียนด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนด าเนินการเก็บ
รวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้  
 In general, KMIDS shall collect your personal data by directly requesting the data from 
you, for instance by having you fill in the forms determined by KMIDS, inquiring data from you, or 
requesting you to submit documents containing your data to KMIDS; nonetheless, there may be 
some circumstances that KMIDS collets your personal data from other sources to fulfil the 
aforementioned purposes such as your person of reference specified in the work application; Your 
university or academy; a recruitment agency’s website or recruitment companies or Government 
authorities (such as the Royal Thai Police); The organization that you previously worked for. And 
KMIDS may require you to verify the data that you gave. In this regard, the personal data collected 
by KMIDS is as follows: 
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (General personal data) 
  (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data)  
   รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือ
เดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย รูปภาพหรือวิดีโอที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด 
(CCTV)  
     Included but are not limited to first name, last name, identification card 
number, passport number date of birth, gender, age, nationality, signature, photo, and the 
recording of videos or photos by CCTV; 
  (2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data)  
   เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์อีเมล  
   such as an address, phone number, and email; 
  (3) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data)  
   เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชี เงินเดือน 
   such as bank account number, copies of the first page of Book bank, and  
   salary;  
  (4) ข้อมูลจากระบบ (Device data) 
   เช่น หมายเลข IP Address, UDID, คุกกี ้หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์, ข้อมูล 
   การใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน และข้อมูลการใช้งาน 
   such as computer Internet Protocol (IP) address, unique device identifier  
   (UDID), cookies and other data linked to a device, and Usage Data. 
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  (5) ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ (Other personal data) 
   เช่น ประวัติการท างานและการศึกษารวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สถานภาพการเกณฑ์- 
   ทหาร ข้อมูลบุคคลอ้างอิง สถานภาพการสมรส ประวัติการอบรม ประวัติการฝึกงาน 
   ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาตท างาน (Work- 
   permit) วีซ่า (VISA) หนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มี 
   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตขับขี่ ภาพถ่าย 
   วิดีโอหรือเสียงในระหว่างทีส่อน หรือร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
   such as the history of work and education including relevant evidence, 
   military training status, data of the person of reference, marital status, 
   training records, internship records, attendance activity records, Passport, 
   Work- permit, VISA, Temporary Teaching Permit for Foreign Teachers, 
   The teaching license, driving license, photo or video or voice during class  
   or examination or KMIDS activities; 
  (6) ข้อมูลระบุตัวตนของบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน 
เดือน ปีเกิด เพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น 
  Identity data of the person in the family ( father, mother, spouse, and child)  such 
as first name, last name, date of birth, gender, age, occupation, etc. 

 2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive personal data)  

  โดยทั่วไปแล้ว โรงเรียนไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้หมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ให้แก่โรงเรียน ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ โรงเรียน
ด าเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตาม
กฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากโรงเรียนไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจ ากัดทางเทคนิคบางประการ 
โรงเรียนจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น 
    In general, KMIDS has no intention to collect and use blood type data specified 
in your identification card for any specific purpose.  If you provided KMIDS a copy of your 
identification card, please conceal such data. If you did not conceal such data, it shall be deemed 
that you authorized KMIDS to conceal data and such document with concealed data shall be 
deemed valid and legally enforceable in all respects.  Whereby KMIDS is unable to conceal said 
data due to some technical limitation, KMIDS shall collect and use such data as a part of your 
identification documentation only. 
  อย่างไรก็ตาม โรงเรียนมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลประวัติอาชญากรรมของ
ผู้สมัครงาน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการจ้างงานตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่ง โรงเรียนสามารถ
ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้โดยอาศัยฐานทางกฎหมายที่แจ้งไว้ในข้อ 1. โดยไม่ได้อาศัยความยินยอมของท่าน 
ทั้งนี้ โรงเรียนจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของท่าน และจะกระท า
การต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้โดยเคร่งครัด 
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  However, KMIDS must collect and use criminal record data of the candidate for 
employment to proceed with the qualification check before employment as required by laws, 
and KMIDS shall be able to perform the processing of such data by relying on a lawful basis as 
mentioned in Clause 1 without relying on your consent.  In this regard, KMIDS shall procure that 
there shall be appropriate measures for the protection of your basic rights and benefits, and 
relevant proceedings shall be strictly carried out to the extent permitted by laws. 

  นอกจากนี้หากโรงเรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ อ่อนไหวอ่ืน ๆ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ โรงเรียนจะด าเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน ทั้งนี้ โรงเรียนอาจมีการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ ข้อมูลผลการศึกษา ศาสนา 
ข้อมูลชีวภาพ เช่น ระบบการจดจ าใบหน้า และ/หรือลายนิ้วมือ 
    Furthermore, if it is necessary for KMIDS to collect other sensitive personal data 
for any specific purpose, KMIDS shall request your prior express consent.  In this regard, KMIDS 
may process the following sensitive personal data which are health data, data regarding disability, 
transcript, religion, and Biometric data such as face recognition system, and or fingerprint. 
 
3. ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Period for retention of personal data) 
 3.1 โรงเรียนจะท าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นบุคลากร เมื่อพ้นสภาพการเป็น
บุคลากรแล้ว โรงเรียนจะท าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลา 5 ปี เว้นแต่โรงเรียนมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
นั้นเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย หรือกฎหมายอ่ืนใดได้ก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาไว้เป็นเวลาเกินกว่าที่
โรงเรียนก าหนด ก็ให้ท าการเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด  
  KMIDS shall retain such personal data for as long as you are employed and when 
you cease employment at KMIDS we shall retain personal data for 5 years unless KMIDS needs to 
use the personal data for a legal procedure or unless the otherwise required by law. 

 3.2 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนจะท าการ  
- ลบ ท าลายเมื่อหมดความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ 

  - ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน เช่น การวิเคราะห์
ทางสถิต ิการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน หรือประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 
  After the term that above mentioned KMIDS shall: 
  - Delete or Destruct when such personal data have no purpose for the processing 
of personal data or 
  -  Anonymization of personal data for other utility purposes such as statistical 
analysis, performance improvements, and important public interest. 
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4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Disclosure of personal data) 
 ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ โรงเรียนอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่
บุคคลภายนอก เช่น ให้กับส่วนงานหรือหน่วยงานอ่ืนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม คุรุสภา ส านักงานประกันสังคม กรมสรรพากร ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ โรงเรียนอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา
คดี การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น 
 To carry out the proceedings for the purposes set out in this Privacy Notice, KMIDS may 
disclose your data to a third party such as the other Department of KMITL, the Royal Thai Police, 
Banks or financial institutions, Insurance Companies, the Ministry of Higher Education, Science, 
Research and Innovation, Khurusapha, Social Security Office, The Revenue Department, 
Immigration Bureau, and Office of the Civil Service Commission, Bangkok Employment Office. And 
KMIDS also may disclose your personal data to the Officer or the Organization that have 
authorized by law such as the staff operation during the consideration process case or the staff 
conduct in accordance with criminal justice system 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 data may be processed by the use of 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. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล (Rights as the owner of personal data) 
 ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังต่อไปนี้ As the owner of personal data, you 
have rights as follows: 
 6.1 สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access to personal data) ท่านมีสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยสามารถแจ้งให้โรงเรียนท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้
เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน 
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   You have the right to request access to personal data; 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. 

 6.2 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. 

 6.3 สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to request for the submission or the 
transfer of personal data) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตัวท่านจากโรงเรียนได้ 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. 
 6.4 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 
withdrawal of consent shall not affect the processing of personal data legally conducted 
according to your prior consent.  
 6.5 สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object the 
collection, use or disclosure of personal data) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่โรงเรียนมีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เช่น โรงเรียนสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วย
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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 laws or for the establishment for demanding your legal rights; to comply or demand in 
defense of your legal rights. 
 6.6 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 ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่าน 
ร้ อ งขอ ให้ ด า เ นิ นการแก้ 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. 

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

  (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 
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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.            

 6.8 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 the event that 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 6.1 ถึง 6.7 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 6. 1 to 6. 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 
which the school refuses such as a complaint, the school shall state its reason for refusing your 
request for the complaint. 
 ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านขอให้โรงเรียนลบ ท าลายข้อมูล ระงับ ขอให้โอน การคัดค้าน หรือท าให้ข้อมูลไม่
สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจท าให้เกิดข้อจ ากัดกับโรงเรียนในการพิจารณาการสมัคร การจัด
สิทธิหรือสวัสดิการ However In a case whereby you would like the school to delete, destroy such 
data, apprehended, request for transfer, objection or making the information become anonymous 
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or withdrawing your consent. The process might create limitations for the school to consider the 
candidate registration, management of benefits and welfare.  
 
7. 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. 
 
8. 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 หรือ hr@kmids.ac.th (งานบริหารทรัพยากรบุคคล - HR Department) 
    
- 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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