
ประกาศสถาบันส่งเสรมิและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 

เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

--------------------------------------------------------------- 

ด้วย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิด

ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอัน

เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และมีความโปร่งใส ความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย

ข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะคุ้มครอง ดูแล รักษาข้อมูลส่วน

บุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลและจัดใหม้ีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม จึงได้จัดทำ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ 

1. การจัดตั้งองค์กร 

มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 24 พฤศจิกายน 2552 ให้จัดตั ้งมูลนิธ ิปิดทองหลังพระสืบสานแนว

พระราชดำริ (มูลนิธิฯ) และให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 

(สถาบันฯ) เป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิฯ เพื่อรับผิดขอบการจัดการความรู้และการส่งเสริมการพัฒนาตาม

แนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบกว้างขวาง จนกระทั่งเป็นแนวทางการพัฒนาของประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ทะเบียนเลขที่ กท 1919 ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2553  

2. คำนิยาม 

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯ และสถาบันฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ คู่สัญญา พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และบุคคลใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ของมูลนธิิฯและสถาบันฯ 

“มูลนิธิฯ” หมายถึง มูลนธิิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 

“สถาบันฯ” หมายถึง สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 

ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนธิิฯ 

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไข

เพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต 
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“ข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

“ประมวลผล”หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็

ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง 

การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถ

เข้าถึงหรือพรอ้มใชง้านโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรอืจำกัด การลบหรือ

การทำลาย 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ 

บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลซึ่งดำเนนิการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

3. รายละเอียดทั่วไป 

ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี ้จัดทำขึ้นเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯ และสถาบันฯ ได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากมูลนิธิฯและสถาบันฯ 

จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับ

และต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 

4. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1. มูลนิธิฯและสถาบันฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับสถาบันฯ โดยตรง: ท่านอาจให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่

มูลนิธิฯและสถาบันฯ โดยตรง กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับมูลนิธิฯและสถาบันฯ 

เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยทางออนไลน์หรอืโดยเอกสาร เพื่อสมัครเข้าร่วม

กิจกรรม การรับ/ให้บริการ การอบรม หรอืการสอบถามข้อมูล รับการตดิต่อสื่อสารอื่น ๆ 

เป็นต้น 
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(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯและสถาบันฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: อาจ

เก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม 

ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) 

และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯและสถาบันฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก: อาจได้รับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ หน่วยงานของรัฐ 

มูลนิธิ สมาคม องค์การสถานสาธารณกุศล สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล 

ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ นายหน้าจัดหางาน คู่สัญญา บุคลากรของมูลนิธิฯ

และสถาบันฯ และผูส้มัคร 

4.2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่

ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายใน

การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย 

หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความ

ยินยอมจากท่าน มูลนิธิฯและสถาบันฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้มูลนิธิฯและ

สถาบันฯ สามารถประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม 

5.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนธิิฯและสถาบันฯ เก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ 

เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้ 

(ก) บุคคลทั ่วไป ได้แก่ บุคคลธรรมดาที ่เป็นผู ้เข ้าชมเว็บไซต์ ผู ้ เข ้าร่วมกิจกรรม 

ผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลจากมูลนิธิฯและ

สถาบันฯ ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

(ข) คู่สัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯและสถาบันฯ ได้แก่ 

บุคคลธรรมดาที่เป็นคู ่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับมูลนิธิฯ และ  

สถาบันฯ ซึ่งหมายความรวมถึง ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา และ

บุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน 

(ค) บุคลากรของมูลนิธิฯและสถาบันฯ  ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง 

หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่มูลนิธิฯและสถาบันฯ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา 
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ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าสมนาคุณ หรือผลตอบแทน

อื่นใดโดยตรงจากมูลนิธิฯและสถาบันฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของ

บุคลากรฯ 

(ง) ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว

มาที่มูลนิธิฯและสถาบันฯ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรว่ม

กิจกรรม/สมัครงาน/สมัครฝึกงาน/ ผู ้ขอรับการบริจาคหรือหน่วยรับบริจาค/ผู ้ขอรับ

สนับสนุนทุนของมูลนิธิฯและสถาบันฯ ซึ่งยังไม่ได้รับคัดเลือก และหมายความรวมถึงบุคคล

ในครอบครัวผูส้มัคร และบุคคลอ้างอิง 

5.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับมูลนิธิฯและสถาบันฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่

มูลนิธิฯและสถาบันฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯและ

สถาบันฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น 

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหส้ามารถระบุตัวบุคคล

นั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ 

นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย ลายมือชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสอืเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาต

ขับขี่ เลขประจำตัวผูเ้สียภาษี เลขบัญชธีนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (email address) 

ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูล

ต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ ระบุถึงตัว

บุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์

ของที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล (email address) ที่ใช้ในการทำงาน ที่อยู่อีเมล (email address) 

กลุ่มของบริษัท 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของ

บุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น 

เชื ้อชาติ เผ่าพันธุ ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื ่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน 

ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน

ทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
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(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน  อาทิ ประวัติการศึกษา

และการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับ

คะแนน ระดับการศกึษา ความสามารถทางภาษา ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ 

เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่ม - หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 

วันที่เริ่มงาน วุฒิบัตรหรอืประกาศนยีบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดอืนหรอืค่าจ้าง 

(ง) ข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย 

บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา  

5.3. ในกรณีที่มูลนิธิฯและสถาบันฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 

2565 มูลนิธิฯและสถาบันฯ จะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ 

6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1. มูลนิธิฯและสถาบันฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้(รวม

เรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับมูลนิธิฯและสถาบันฯ หรอืเพื่อใช้

ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น 

2) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของมูลนิธิฯและสถาบันฯ 

3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิและสถาบันฯ หรอืของบุคคล 

หรอืนิตบิุคคลอื่นนอกเหนอืไปจากมูลนิธิฯและสถาบันฯ 

4) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนนิพันธกิจ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของมูลนธิิฯ

และสถาบันฯ หรอืปฏิบัติหน้าที่ในการใชอ้ำนาจรัฐที่ได้มอบใหแ้ก่มูลนิธิฯและสถาบันฯ 

5) เพื่อป้องกันหรอืระงับอันตรายต่อชวีิต ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล 

6) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศกึษาวิจัยหรอืสถิติซึ่งได้จัดใหม้ีมาตรการปกป้องที่

เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพของท่าน 

ความยินยอมการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นทั้ง 6 ประการที่ท่านได้ให้ไว้กับมูลนิธิฯ

และสถาบันฯ เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้น 

หรือตามกรณีที่ระบุในตารางวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลในหน้าต่อไป 

มูลนิธิฯและสถาบันฯจะขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จะ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน 

และ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่ 

สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจง้จากท่าน
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วัตถุประสงค์ที่กำหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรอืใช้บังคับกับมูลนธิิและ

สถาบันฯ 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อ

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรอืใช้บังคับกับมูลนิธิฯและ

สถาบันฯ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย

ว่าดว้ยภาษีอากร กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ทั้งที่มผีลใชบ้ังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรอืเพิ่มเติมในอนาคต 

การใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหนา้ที่ของ

มูลนิธิและสถาบันฯ ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับมูลนิธิฯและ

สถาบันฯ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล 

(ข) เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

และการพัฒนา องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ ในการ

ดำเนินงานที่สอดคล้องกับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้

ประชาชนมีชวีิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งผลต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (“วัตถุประสงค์ของมูลนธิิฯ”) 

• เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ การคัดเลือก ผูร้่วมกิจกรรม หรอืการให้บริการ 

เพื่อรับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯและสถาบันฯ และ

เพื่อการบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ 

การใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ 

 

 

 

• การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรอืองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) 

เป็นคู่สัญญากับมูลนิธิและสถาบันฯ หรอืเพื่อใช้ในการดำเนินการตาม

คำขอขอท่าน (หรอืองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น 

• การปฏิบัติหน้าที่ของมูลนิธิและสถาบันฯ ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่บังคับใช้กับมูลนิธิฯและสถาบันฯ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล 



(7) 
 

วัตถุประสงค์ที่กำหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

• เพื่อบริหารจัดการการส่งเสริม การฝกึอบรม การจัดกิจกรรม ให้ความรู้ใน

การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ต่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้องที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนธิิฯ 

• เพือ่บันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาเกี่ยวกับ

การเข้าร่วมกิจกรรม หรอืการดำเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิฯและสถาบันฯ 

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ

วัตถุประสงค์ของมูลนธิิฯและสถาบันฯ 

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิฯและสถาบันฯ หรอืของ

บุคคลหรือนติิบุคคลอื่นนอกเหนอืไปจากมูลนิธิฯและะสถาบันฯ 

• การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินพันธกิจ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ

มูลนิธิและสถาบันฯ  

• มูลนิธิฯและสถาบันฯ จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว เว้นแต่ในกรณีที่มูลนิธิฯและสถาบัน

ฯ สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจง้

จากท่าน 

(ค) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะทำให้มูลนิธิฯและสถาบัน

ฯ สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากร และในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล ตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.

2553 

• เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตัง้หรอืว่าจา้งเป็น

พนักงาน นักศึกษาฝกึงาน และเพื่อการบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็น

ประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพถ่าย 

บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา การส่งขอ้มูลข่าวสารการรับ

สมัครงาน รับสมัครฝกึงาน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือก

ผูส้มัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของมูลนธิิฯและสถาบันฯ 

การใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ 

• การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับมูลนิธิฯและ

สถาบันฯ หรอืเพื่อใช้ในการดำเนนิการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำ

สัญญานั้น 

• การปฏิบัติหน้าที่ของมูลนิธิฯและสถาบันฯ ตามกฎหมายใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับมูลนิธิฯและสถาบันฯ รวมถึงการปฏิบัติตาม

คำสั่งศาล หรอื 

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิฯและสถาบันฯ หรอืของ

บุคคล หรอืนิตบิุคคลอื่นนอกเหนอืไปจากมูลนิธิฯและสถาบันฯ 
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• เพื่อบริหารจัดการการจ่ายเงนิเดือน ค่าตอบแทนหรอืสิทธิประโยชน์อื่น

ให้แก่ท่านตามสัญญาจา้งที่ทำกับท่าน 

• เพื่อปฏิบัติตามสัญญาจา้งที่ทำกับท่าน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น 

การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย 

การคุ้มครองแรงงาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม 

กองทุนสำรองเลีย้งชีพให้กับท่าน 

• เพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก 

และสวัสดิการต่าง ๆ ใหก้ับท่าน อาทิ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล  

• เพื่อเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพื่อใชใ้นการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ

ต่าง ๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบสถาบันฯว่าดว้ยการ

บริหารงานบุคคล 

(ง) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อการรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี

ระหว่างมูลนธิิฯและสถาบันฯ กับท่าน (หรอืองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ตาม

ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการบรหิารการเงิน ทรัพย์สินและพัสดุ พ.ศ.2553 

• เพื่อตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติ และดำเนินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของ

มูลนิธฯิและสถาบันฯ การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียง

การสนทนาที่เกี่ยวข้อง 

การใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ 

• การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรอืองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) 

เป็นคู่สัญญากับมูลนิธิฯและสถาบันฯ หรอืเพื่อใช้ในการดำเนนิการ

ตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญา

นั้น 
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วัตถุประสงค์ที่กำหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

• เพื่อการซื้อสนิค้าหรอืบริการจากท่านหรอืองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน รวมถึง

การตดิต่อท่านเพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่างมูลนิธิฯและสถาบันฯ กับ

ท่านหรอืองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรอืบริการ 

ดำเนนิการที่เกี่ยวกับการรับประกัน และเพื่อชำระเงิน หรอืเรียกเก็บเงิน ค่า

สินค้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใหก้ับท่าน  

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษี

อากร 

• การปฏิบัติหน้าที่ของมูลนิธิฯและสถาบันฯ ตามกฎหมายใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับมูลนิธิฯและสถาบันฯ รวมถึงการปฏิบัติตาม

คำสั่งศาล หรอื 

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิฯและสถาบันฯ หรอืของ

บุคคล หรอืนิตบิุคคลอื่นนอกเหนอืไปจากมูลนิธิฯและสถาบันฯ 

(จ) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

• เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความ

มั่นคงปลอดภัยในการใชบ้ริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้าง

พืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การให้บริการ Wi-Fi โดยในส่วนนี ้

มูลนิธฯิและสถาบันฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพียงเท่าที่จำเป็น

และอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรอืจัดให้มี

การสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการ

บริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรอืขจัดการฉ้อโกง หรอื

กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใชง้าน

ที่เกี่ยวข้อง หรอืข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของมูลนิธิฯและสถาบันฯ 

• เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคาร และเพื่อทำให้มั่นใจว่าสำนักงานกลางและ

สำนักงานพืน้ที่ของมูลนิธิฯและสถาบันฯ มีความปลอดภัยและความมั่นคง

การใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายของมูลนธิิฯและสถาบันฯ หรอืของบุคคล หรือนิตบิุคคลอื่น

นอกเหนอืไปจากมูลนิธิฯและสถาบันฯ 
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วัตถุประสงค์ที่กำหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

ต่อพนักงานและผูม้าติดต่อ รวมทั้งต่อทรัพย์สินและข้อมูลต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่

หรอืจัดเก็บในสำนักงานกลางและสำนักงานพืน้ที่ เพื่อเฝา้สังเกตและตรวจ

ตราการเข้าออกอาคาร สถานที่ที่มกีารรักษาความปลอดภัย หอ้งที่มกีาร

ป้องกัน โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลเชงิ

ปฏิบัติการ และพืน้ที่อื่น (รวมเรียกว่า “อาคารและพืน้ที่”) ซึ่งเป็นการ

ป้องกันการเข้าออกของมูลนิธิฯและสถาบันฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อ

ป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น 

การเข้าออกสำนักงานกลาง และสำนักงานพืน้ที่ของมูลนิธิฯและสถาบันฯ 

โดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม อัคคีภัย หรอืการทำร้ายร่างกาย 

• เพื่อการบันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย 

บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา 

(ฉ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่มูลนิธิฯและสถาบันฯ แจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลา

ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

มูลนิธิฯและสถาบันฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้มูลนิธิ

และสถาบันฯ ต้องการใชข้้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนอืไปจากวัตถุประสงค์

ตามที่ระบุไว้ข้างตน้ หรอื ประสงค์ที่จะให้มกีารเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่

กำหนดไว้ หรอืเมื่อมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้

มูลนิธิฯและสถาบันฯ ไว้ 
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6.2. เนื ่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที ่มูลนิธ ิฯและสถาบันฯ จะดำเนินการประมวลผลเพื่อ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 6.1 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หาก

ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือมูลนิธิ ฯและสถาบันฯ 

อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับ

ท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าวมูลนิธิฯและสถาบันฯ อาจมคีวามจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้า

ทำสัญญากับท่าน หรอืยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้อต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน 

6.3. ในกรณีที่มูลนธิิฯและสถาบันฯ จะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น 

จะจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์

ดังกล่าว ท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำ

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1. มูลนิธิฯและสถาบันฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) พนักงาน ลูกจา้ง คณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ที่ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญหรอืบุคลากรของ

มูลนิธิฯและสถาบันฯ และให้หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ผู้จัดการ 

หรือบุคลากรของมูลนิธิฯและสถาบันฯ เท่าที่เกี่ยวข้อง และตามจำเป็น (need-to-know 

basis) เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(ข) หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย อาทิ สำนักงาน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

กรมสรรพากร  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ 

(ค) หน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอ

ข้อมูลเพื ่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือที ่มีความเกี ่ยวข้องกับ

กระบวนการทางกฎหมาย เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเง ิน 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาล 
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(ง) องค์การสถานสาธารณกุศล อาทิ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และมูลนิธิ สมาคมที่

มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ 

(จ) พันธมิตร ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯและ

สถาบันฯ มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุง หรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการชำระเงิน การ

ตรวจสอบทางบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือการให้บริการอื่นใดอัน

อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน 

7.2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด 

หรอืวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับ

ความยินยอมจากท่าน มูลนิธิฯและสถาบันฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจง้จากท่านก่อน 

7.3. ในกรณีที่มูลนิธิฯและสถาบันฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น มูลนิธิฯและ

สถาบันฯ จะจัดให้มมีาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลกำหนด 

7.4. ในกรณีที่มูลนิธิฯและสถาบันฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ มูลนิธิฯและ

สถาบันฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่าง

ประเทศ หรอืผูร้ับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ใน

บางกรณีอาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง

ต่างประเทศ ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1. มูลนิธิฯและสถาบันฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล

ส่วนบุคคลจะเปลี ่ยนแปลงไปโดยขึ ้นอยู ่ก ับวัตถุประสงค์ที ่กำหนดในการเก็บรวบรวมและ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ๆ 

8.2. นอกจากนี้ มูลนิธิฯและสถาบันฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกำหนด และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

8.3. หลังจากระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิฯและสถาบันฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจาก

การจัดเก็บหรอืระบบของมูลนธิิฯและสถาบันฯ โดยอาจไม่มกีารแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
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9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ 

เนื่องด้วยลักษณะขององค์กร และการดำเนินงานของมูลนิธิฯและสถาบันฯ อาจเก็บรวบรวมและ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าว

นั้น มูลนิธิฯและสถาบันฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบ

ธรรมหรอืผูใ้ช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลกำหนด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิ ฯและ

สถาบันฯ ตามรายละเอียดการตดิต่อในข้อ 13. (วิธีการตดิต่อสถาบันฯ) ด้านล่าง 

10.1. สิทธิในการเข้าถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้มูลนิธิฯและสถาบันฯ ทำสำเนา

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใหแ้ก่ท่าน รวมถึงขอให้มูลนิธิฯและสถาบันฯ เปิดเผยการได้มาซึ่ง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่จำต้องขอความยินยอม

จากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้ 

10.2. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน

โดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือ

โอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น 

หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

10.3. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมูลนิธิฯและสถาบันฯ 

จะดำเนนิการดังกล่าว หากมูลนิธิฯและสถาบันฯ 

(ก) อาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธ ิและสถาบันฯ หรือของ

บุคคลภายนอก หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน เว้นแต่ในกรณีที่มูลนิธิฯและสถาบันฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วย

กฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อ
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ก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตาม

กฎหมาย หรอื 

(ข) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ 

ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผล โปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน หรอืระงับ ไม่ใหมู้ลนิธิฯและสถาบันตฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

10.4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านอาจขอให้มูลนิธิฯและสถาบันฯ ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่

สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่

กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(ข) ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

และมูลนิธิฯหรือสถาบันฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป 

(ค) ท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 10.3 หรอื 

(ง) เมื่อมีการเก็บหรอืประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

กรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ

จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำเอกสาร

ประวัติศาสตร์หรือสถิติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจ

เพื ่อประโยชน์สาธารณะ เพื ่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื ่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ หรอืประโยชน์สาธารณะด้าน

การสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย หรอืยกขึน้ต่อสู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรอืเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 

10.5. สิทธิในการระงับการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านมสีิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก)  มูลนิธิฯและสถาบันฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่ท่านรอ้งขอ 

(ข)  กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 10.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการ

ใช้แทน 
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(ค)  มูลนิธิฯและสถาบันฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่

ท่านมีความจำเป็นและขอให้มูลนิธิฯและสถาบันฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกลา่ว

เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้น

ต่อสู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

10.6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใหถู้กต้อง 

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น

ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรอืก่อใหเ้กิดความเข้าใจผดิ 

10.7. สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม 

ในกรณีที่มูลนิธิฯและสถาบันฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับมูลนิธิและสถาบันฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของมูลนธิิฯและสถาบันฯ 

มูลนิธิและสถาบันฯ จะใช้พยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อ

อำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อใหเ้กิดภาระแก่มูลนิธิฯและสถาบันฯ เกิน

สมควร หรอืเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อ

กฎหมาย หรอืกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ 

11. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

มูลนิธิฯและสถาบันฯ ได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและ

เทคนิคที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก

พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของมูลนิธิฯและสถาบันฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

12. วิธีการติดต่อ 

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของ

ท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิ ฯและ

สถาบันฯ ตามรายละเอียดการตดิต่อดังต่อไปนี้ 
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• อีเมล : info@pidthong.org 

• ส่งไปรษณีย์มาที ่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชดำริ อาคาร RCP ชั ้น 2 โซน A  เลขที ่ 101 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนน

รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900 

13. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี ้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และ

ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศ

เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ 

14. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ 

มูลนิธิฯและสถาบันฯ อาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้ง

คราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน และเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย มูลนิธิฯและสถาบันฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯและสถาบันฯ 

แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนีเ้ป็นครั้งคราว 

ทั้งนีใ้ห้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

    ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

       นายการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ 

      ผูอ้ำนวยการ 

  สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 
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