ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ@มครองข@อมูลสCวนบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โดยที ่ พระราชกฤษฎี กากำหนดหลั กเกณฑ9 และวิ ธ ี การในการทำธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส9 ภาครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติใหQหนRวยงานของรัฐตQองจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคล
ประกอบกับพระราชบัญญัติคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดQกำหนดมาตรการในการคุQมครองขQอมูลสRวน
บุคคล ดังนั้น เพื่อใหQการดำเนินการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลสำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส9ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป\นไปอยRางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามไดQอยRางเป\นรูปธรรม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แหRงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชกฤษฎีกา
กำหนดหลักเกณฑ9และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส9ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานจึงออกประกาศไวQ ดังตRอไปนี้
ข@อ ๑ ประกาศนื้ เรียกวRา “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”
ข@อ ๒ ประกาศนี้ใหQใชQบังคับตั้งแตRวันประกาศเป\นตQนไป
ข@อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวRา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“แนวนโยบาย” หมายความวRา หลักการเกี่ยวกับการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานกำหนดขึ้นและประกาศใชQงาน
“แนวปฏิบัติ” หมายความวRา ขQอปฏิบัติเกี่ยวกับการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน กำหนดขึ้นและประกาศใชQงาน เพื่อใหQผูQใชQงานปฏิบัติตามโดยเครRงครัด
“บุคลากร” หมายความวRา ขQาราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจQางประจำ พนักงานราชการ
และลูกจQางเงินรายไดQในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
“ผูQใหQบริการภายนอก” หมายความวRา หนRวยงานภายนอกที่รับจQางปฏิบัติงานดQานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือรับจQางปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความตQองการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชRน ผูQใหQบริการ
อินเทอร9เน็ต ผูQใหQบริการดQานฮาร9ดแวร9 ผูQใหQบริการดQานซอฟต9แวร9 ผูQใหQบริการดQานระบบงาน
“บุคคล” หมายความวRา บุคคลธรรมดา

“ขQอมูลสRวนบุคคล” หมายความวRา ขQอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหQสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดQ ไมRวRาทางตรง
หรือทางอQอม แตRไมRรวมถึงขQอมูลของผูQถึงแกRกรรมโดยเฉพาะ
“ผูQควบคุมขQอมูลสRวนบุคคล” หมายความวRา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนQาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใชQ หรือเปiดเผยขQอมูลสRวนบุคคล
“เจQาของขQอมูลสRวนบุคคล” หมายความวRา บุคคลผูQเป\นเจQาของขQอมูลสRวนบุคคลหรือผูQมีสิทธิโดยชอบตาม
กฎหมาย
“ผูQใชQบริการ” หมายความวRา ผูQใชQบริการที่มีการขอรับบริการดQานเทคโนโลยีสารสนเทศและดQานอื่น ๆ เชRน
การสมัครเขQาเป\นนักศึกษา บุคลากร หรือการเขQารับบริการโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
ข@อ ๔ แนวนโยบายการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(๑) การเก็บรวบรวมขQอมูลสRวนบุคคลอยRางจำกัด
การจัดเก็บรวบรวมขQอมูลสRวนบุคคลของผูQใชQบริการ มหาวิทยาลัยจะใชQวิธีการที่ชอบดQวย
กฎหมายและเป\นธรรมจัดเก็บขQอมูลเทRาที่จำเป\นแกRการใหQบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส9 ตามวัตถุประสงค9ใน
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนดเทRานั้น และมหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากผูQใชQบริการ
กRอนทำการเก็บรวบรวม เวQนแตRเป\นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือในกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไวQในประกาศนี้
(๒) คุณภาพของขQอมูลสRวนบุคคล
มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมและจัดเก็บขQอมูลสRวนบุคคลของผูQใชQบริการจะใหQความสำคัญถึง
ความถูกตQอง ครบถQวน และเป\นปmจจุบันของขQอมูล
(๓) การระบุวัตถุประสงค9ในการเก็บรวบรวมขQอมูลสRวนบุคคล
มหาวิทยาลัยมีการรวบรวม จัดเก็บ ใชQ ขQอมูลสRวนบุคคลของผูQใชQบริการ โดยมีวัตถุประสงค9
เพื่อนำไปใชQประโยชน9ตRอการดำเนินงานตามอำนาจหนQาที่ของมหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนดเทRานั้น ทั้งนี้
หากภายหลังมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค9ในการรวบรวมและจัดเก็บขQอมูลสRวนบุคคล จะแจQงใหQ
ผูQใชQบริการทราบ และขอความยินยอม และมหาวิทยาลัยจะทำการบันทึกการแกQไขเพิ่มเติมไวQเป\นหลักฐานดQวย
(๔) ขQอจำกัดในการนำสRงขQอมูลสRวนบุคคลไปใชQ
มหาวิทยาลัยจะไมRเปiดเผยขQอมูลสRวนบุคคลของผูQใชQบริการ นอกเหนือจากวัตถุประสงค9ใน
การรวบรวมและจัดเก็บขQอมูล เวQนแตRไดQรับความยินยอมจากเจQาของขQอมูล หรือตามคำสั่งศาล และกำหนดใหQผูQใหQ
บริ ก ารภายนอกเก็ บ รั ก ษาความลั บ และความปลอดภั ย ของขQ อ มู ล ของผู Q ใ ชQ บ ริ ก าร โดยหQ า มนำขQ อ มู ล ไปใชQ
นอกเหนือจากที่กำหนดใหQดำเนินการ
(๕) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขQอมูลสRวนบุคคล
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขQอมูลสRวนบุคคลของผูQใชQบริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส9เพื่อปoองกันมิใหQขQอมูลสูญหาย การเขQาถึง การใชQขQอมูล การทำลายขQอมูล และการนำ
ขQอมูลไปใชQโดยมิชอบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง แกQไข หรือเปiดเผยขQอมูลโดยไมRไดQรับอนุญาต โดยเป\นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดQานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

(๖) การเปiดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวขQองกับขQอมูลสRวนบุคคล
มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคล
ของมหาวิทยาลัย โดยจะเผยแพรRผRานทางเว็บไซต9 https://www.rmuti.ac.th รวมทั้งหากมีการปรับปรุงแกQไข
แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคล ก็จะดำเนินการเผยแพรRผRานชRองทางดังกลRาว
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีชRองทางใหQเจQาของขQอมูลสRวนบุคคลสามารถตรวจดูความมีอยูR
ลักษณะของขQอมูลสRวนบุคคล วัตถุประสงค9ของการนำขQอมูลไปใชQ ผูQควบคุมขQอมูลสRวนบุคคล และสถานที่ทำการ
ของผูQควบคุมขQอมูลสRวนบุคคลไดQที่มหาวิทยาลัย
(๗) การมีสRวนรRวมของเจQาของขQอมูลสRวนบุคคล
มหาวิทยาลัยจะเปiดเผยรายละเอียดขQอมูลสRวนบุคคลใหQแกRเจQาของขQอมูล ตRอเมื่อไดQรับคำรQอง
ขอจากเจQาของขQอมูลสRวนบุคคล โดยยื่นคำรQองขอและวัตถุประสงค9ของการนำไปใชQ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
ดำเนินการใหQแลQวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตRวันที่ไดQรับคำรQองในกรณีที่เจQาของขQอมูลสRวนบุคคลมีการคัดคQานการ
จัดเก็บ ความถูกตQอง หรือการกระทำใด ๆ ตRอขQอมูลสRวนบุคคลภายหลังจากมหาวิทยาลัย ไดQตรวจหลักฐานที่
เชื่อถือไดQซึ่งเจQาของขQอมูลไดQแสดงตRอมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะบันทึกคำคัดคQานเพื่อเก็บไวQเป\นหลักฐาน
ดQวย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธคำรQองขอขQอมูลสRวนบุคคลไดQในกรณีที่เป\นการปฏิเสธตาม
กฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือในกรณีที่ขQอมูลสRวนบุคคลของผูQใชQบริการถูกทำใหQไมRปรากฎชื่อ หรือสิ่งบอกลักษณะ
อันสามารถระบุตัวผูQใชQบริการนั้นไดQ โดยจัดทำคำชี้แจงแจQงใหQเจQาของขQอมูลสRวนบุคคลทราบ
(๘) ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหนQาที่ควบคุมขQอมูลสRวนบุคคล
มหาวิทยาลัยกำหนดใหQผูQที่เกี่ยวขQองกับการรวบรวม จัดเก็บ ใชQ และเปiดเผยขQอมูลสRวนบุคคล
ของผูQใชQบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส9 ตQองใหQความสำคัญและรับผิดชอบในการจัดเก็บ และคุQมครองขQอมูล
สRวนบุคคลที่ตนจัดเก็บตามแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลที่กำหนดไวQอยRางเครRงครัด
ข@อ ๕ แนวปฏิบัติการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลของมหาวิทยาลัย ไวQดังตRอไปนี้
(๑) ขQอมูลเบื้องตQน
๑) แนวปฏิบัติในการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลของมหาวิทยาลัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใชQ
บังคับตามแนวนโยบายการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลของมหาวิทยาลัย
๒) กำหนดขอบเขตใหQการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลนี้ใชQกับการดำเนินการใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัยตRอขQอมูลสRวนบุคคลที่มหาวิทยาลัย รวบรวม จัดเก็บ หรือไดQรับมาตามวัตถุประสงค9เทRานั้น ซึ่งขQอมูล
ดังกลRาวรวมถึงขQอมูลที่ผูQใชQบริการไดQใชQบริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งขQอมูลสRวนบุคคล คือ ขQอมูลที่ระบุตัวบุคคลของ
ผูQใชQบริการไดQเชRนเดียวกับชื่อ ที่อยูR หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท9หรืออีเมล9ของผูQใชQบริการ
ทั้งนี้ ขQอมูลสRวนบุคคลในที่นี้ไมRรวมถึงขQอมูลที่สาธารณชนสามารถเขQาถึงกันไดQเป\นการทั่วไป นอกจากนี้ยังไดQระบุ
ขอบเขตการแนวนโยบายการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลของมหาวิทยาลัยดังกลRาวเพิ่มเติมวRาไมRใชQกับแนวปฏิบัติตRอ

ขQอมูลสRวนบุคคลของหนRวยงานอื่นที่มหาวิทยาลัยมิไดQเกี่ยวขQองหรือสามารถควบคุมไดQและไมRใชQบังคับกับแนว
ปฏิบัติของบุคคลที่มิไดQเป\นบุคลากรหรือผูQใหQบริการภายนอกหรือที่มหาวิทยาลัยไมRมีอำนาจควบคุมดูแล
๓) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค9หรือแนวนโยบายในการคุQมครองขQอมูลสRวน
บุคคล มหาวิทยาลัยจะประกาศแจQงใหQทราบและขอความยินยอมจากผูQใชQบริการผRานทางหนQาเว็บไซต9ของ
มหาวิทยาลัย https://www.rmuti.ac.th ลRวงหนQาเป\นเวลาไมRนQอยกวRา ๓๐ วัน และมหาวิทยาลัยอาจทำการ
ปรับปรุง หรือแกQไขแนวนโยบายการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลโดยไมRไดQแจQงใหQผูQใชQบริการทราบลRวงหนQาไดQ ทั้งนี้
เพื่อความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพในการใหQบริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำใหQผูQใชQบริการอRานแนวนโยบาย
การคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลกRอนทีจ่ ะใชQบริการทุกครั้ง
(๒) การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใชQขQอมูลสRวนบุคคล
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารใหQ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส9 ท ั ้ ง ทางเว็ บ ไซต9
https://www.rmuti.ac.th และทางกระดาษเป\นไปตามแบบฟอร9มการใหQบริการในดQานตRาง ๆ โดยขQอมูลที่
จำเป\นตQองกรอกลงไป เชRน ชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ที่อยูR หมายเลขโทรศัพท9 และอีเมล
เป\นตQน ซึ่งเป\นไปตามอำนาจหนQาที่และภารกิจของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวRาดQวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล แลQวนำมาแปลงขQอมูลเขQาสูRระบบอิเล็กทรอนิกส9หรือจัดเก็บโดยวิธีอื่น
ผู Q ใ ชQ บ ริ ก ารอาจไดQ ร ั บ การรQ อ งขอใหQ แ จQ ง ขQ อ มู ล สR ว นบุ ค คลในเวลาใด ๆ ที ่ ต ิ ด ตR อ กั บ
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อาจมีการใชQงานขQอมูลสRวนบุคคลนี้ในหนRวยงาน โดยจะใชQขQอมูลสRวนบุคคลใหQ
สอดคลQองกับแนวนโยบายการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลของมหาวิทยาลัย รวมทั้งอาจผนวกขQอมูลสRวนบุคคลนี้เขQา
กับขQอมูลอื่นๆ เพื่อการดำเนินงานของหนRวยงาน และขQอมูลที่ผนวกเขQาดQวยกันนี้ จะถือวRาเป\นขQอมูลสRวนบุคคล
ตราบเทRาที่ยังคงผนวกเขQาดQวยกันอยูR
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดเก็บขQอมูลสRวนบุคคลของผูQใชQบริการที่สRงเรื่องรQองเรียน/
ติดตRอทางเว็บไซต9 เชRน ชื่อผูQรQองเรียน อีเมล หมายเลขโทรศัพท9 จัดเก็บขQอมูลหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address)
เป\นตQน โดยจัดเก็บรวบรวมขQอมูลดังกลRาวของผูQใชQบริการทุกทRานที่เขQาเยี่ยมชมเว็บไซต9ของมหาวิทยาลัยเพื่อใชQเป\น
ขQอมูลอQางอิงตRอไป
มหาวิ ทยาลั ยจะใชQ ขQ อมู ลสR วนบุ คคลของผู Q ใชQ บริ การ เชR น ชื ่ อสกุ ล ที ่ อยู R หมายเลข
ประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท9 และอีเมล เป\นตQน เพียงเทRาที่จำเป\นเพื่อใชQในการติดตRอการใหQบริการ
ประชาสัมพันธ9 ประมวลผลหรือใหQขQอมูลขRาวสารของมหาวิทยาลัยเทRานั้น
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยวRาจQางใหQผูQใหQบริการภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับขQอมูลสRวนบุคคล
ของเว็บไซต9อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต9ของมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและเขQาใจวRาเว็บไซต9ดังกลRาวเก็บ รวบรวม ใชQ
หรือดำเนินการเกี่ยวกับขQอมูลสRวนบุคคลของผูQใชQบริการอยRางไร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไมRสามารถรับรองขQอความ หรือ
รับรองการดำเนินการตามที่ไดQมีประกาศไวQไดQ และไมRรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต9เหลRานั้นไมRสามารถปฏิบัติการ
หรือดำเนินการใด ๆ ตามประกาศนี้
๑) การติดตRอระหวRางหนRวยงานของรัฐ

มหาวิทยาลัยจะติดตRอกับผูQใชQบริการดQวยการสRงจดหมายอิเล็กทรอนิกส9 หรือทาง
โทรศัพท9ถึงผูQใชQบริการ เพื่อตรวจสอบชื่อผูQใชQบริการและรหัสผRาน ทั้งนี้ ผูQใชQบริการอาจแจQงความประสงค9ใหQติดตRอ
ดQวยวิธีการอื่นไดQในขณะที่ทำการลงทะเบียน นอกจากนี้ ผูQใชQบริการสามารถเขQาถึงขQอมูลขRาวสารตRางๆ ของ
มหาวิทยาลัยไดQผRานชRองทางอื่นอีกหลายทาง เชRน เว็บไซต9ของมหาวิทยาลัย https://www.rmuti.ac.th
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารใชQ ง านคุ ก กี ้ (Cookies) เพื ่ อ ชR ว ยอำนวยความสะดวกของ
ผูQใชQบริการในการเขQาใชQบริการของมหาวิทยาลัย โดยคุกกี้เป\นไฟล9ขQอมูลขนาดเล็กที่ระบบบริการของเว็บไซต9
มหาวิทยาลัยสRงไปยังโปรแกรมบราวเซอร9 (Browser) ของผูQใชQบริการ เมื่อผูQใชQบริการเขQาเยี่ยมชมเว็บไซต9
มหาวิทยาลัยโดยคุกกี้เหลRานี้ชRวยใหQการติดตRอระหวRางเครื่องคอมพิวเตอร9ของผูQใชQบริการกับระบบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส9ของมหาวิทยาลัยเป\นไปไดQอยRางปกติ คุกกี้ทำใหQผูQใชQบริการไดQรับประโยชน9จากการใหQบริการใน
ลักษณะตRาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและผูQใชQบริการควรปลRอยใหQคุกกี้ทำงานไปตามปกติ ซึ่งคุกกี้ดังกลRาวมิไดQเก็บขQอมูล
สRวนบุคคลของผูQใชQบริการเว็บไซต9มหาวิทยาลัยไวQ อยRางไรก็ตาม หากผูQใชQบริการไมRตQองการที่จะยอมรับคุกกี้
ผูQใชQบริการสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ผูQใชQบริการก็ยังคงสามารถที่จะเขQาเยี่ยมชมเว็บไซต9ของมหาวิทยาลัยไดQ
แตRการทำงานบางอยRางบนเว็บไซต9อาจไมRถูกตQอง หรือไมRดีเทRาที่ควร
๒) การเก็บขQอมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร (Demographic Information)
มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมขQอมูลสถิติเกี่ยวกับประชากรที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ขQอมูลระบุตัวบุคคลไดQ เพื่อสำรวจความนิยมในการใชQงานหรือเพื่องานวิชาการหรือการวิจัย และบริการอันเป\น
ประโยชน9ในการนำขQอมูลสถิติไปใชQสำหรับการปรับปรุงคุณภาพในการใหQบริการและพัฒนาดQานวิชาการและบริการ
ของมหาวิทยาลัย
๓) บันทึกผูQเขQาชมเว็บไซต9 (Log Files)
การใหQบริการเว็บไซต9ของมหาวิทยาลัย กำหนดใหQมีการเก็บบันทึกการเขQาออก และ
ระหวRางการใชQบริการของผูQใชQบริการโดยอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงขQอมูลดังกลRาวกับขQอมูลที่ระบุตัวบุคคล เชRน
หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่ และเวลาของผูQใชQบริการซึ่งใชQเป\นขQอมูลที่เชื่อมโยงกลับไปที่ขQอมูลการเชื่อมตRอ
อินเทอร9เน็ต เป\นตQน ซึ่งอาจระบุแหลRงที่มาการโพสต9หรือบุคคลที่โพสต9ไดQ รวมถึงเว็บไซต9ตามพระราชบัญญัติวRา
ดQวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร9 พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกQไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖
ที่กำหนดใหQผูQบริการตQองเก็บรักษาขQอมูลจราจรคอมพิวเตอร9ไวQไมRนQอยกวRา ๙๐ วัน นับแตRวันที่ขQอมูลนั้นเขQาสูRระบบ
คอมพิวเตอร9 แตRในกรณีจำเป\น พนักงานเจQาหนQาที่จะสั่งใหQผูQใหQบริการผูQใดเก็บรักษาขQอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร9
ไวQเกิน ๙๐ วัน แตRไมRเกิน ๒ ปè เป\นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ไดQ
๔) สิทธิในการใหQขQอมูลของผูQใชQบริการ
ในการจัดเก็บรวบรวมขQอมูลผRานทางเว็บไซต9 หนQาเว็บไซต9จะระบุสิทธิที่จะใหQขQอมูล
ของผูQใชQบริการ โดยแบRงออกเป\น ๒ สRวน คือ สRวนของขQอมูลที่ผูQใชQบริการจะตQองใหQ กับสRวนของขQอมูลที่ผูQใชQบริการ
มีสิทธิเลือกที่จะใหQหรือไมRก็ไดQ เชRน ขQอมูลชRองทางที่สามารถติดตRอผูQใชQบริการไดQสะดวก เป\นตQน นอกจากนี้ มีการ

จัดชRองทางอื่นในการติดตRอสื่อสารใหQกับผูQใชQบริการที่ประสงค9จะใหQขQอมูลผRานทางชRองทางอื่นเพื่อเป\นทางเลือก
เชRน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส9 โทรสาร ไปรษณีย9 หรือเจQาหนQาที่ที่เกี่ยวขQองโดยตรงก็ไดQ
(๓) การแสดงระบุความเชื่อมโยงใหQขQอมูลสRวนบุคคลกับหนRวยงานหรือองค9กรอื่น
นอกจากเว็บไซต9ของมหาวิทยาลัยแลQว มหาวิทยาลัยยังมีการเชื่อมโยงเว็บไซต9กับเว็บไซต9
ของหนRวยงาน หรือองค9กรอื่น ๆ ของรัฐ เชRน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร9 วิจัยและนวัตกรรม กรมการ
ปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคQา เป\นตQน โดยใหQขQอมูลหรือใชQขQอมูลระหวRางกัน เชRน เลขประจำตัวประชาชน เลข
ทะเบียนนิติบุคคล เป\นตQน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยการจัดเก็บ รวบรวม และรักษาความปลอดภัยของ
ขQอมูลดังกลRาวที่เชื่อมโยงกันนั้น มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของหนRวยงานอื่นอาจมีความ
แตกตRางกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอแนะนำใหQผูQใชQบริการศึกษาแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุQมครองขQอมูล
สRวนบุคคลของหนRวยงานเหลRานั้นดQวย
มหาวิทยาลัย ตQองแจQงใหQผูQใชQบริการทราบเพื่อใหQความยินยอมลRวงหนQากRอนทำการ
เปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงขQอมูลกับหนRวยงานอื่น หรือองค9กรอืน่
(๔) การรวมขQอมูลจากที่มาหลาย ๆ แหRง
ในบางกรณีมหาวิทยาลัยอาจจะนำขQอมูลสRวนบุคคลที่ผูQใชQบริการใหQขQอมูลผRานทาง
เว็ บ ไซต9 ร วมเขQ า กั บ ขQ อ มู ล ที ่ ไ ดQ ม าจากแหลR ง อื ่ น เชR น ขQ อ มู ล ที ่ อ ยู R ข องผู Q ใ ชQ บ ริ ก ารจากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เป\นตQน ทั้งนี้เพื่อทำใหQขQอมูลของมหาวิทยาลัยมีความครบถQวน ถูกตQอง และเป\นปmจจุบัน เพื่อ
ทำใหQมหาวิทยาลัยสามารถใหQบริการตามภารกิจและหนQาที่ไดQอยRางดีขึ้น
(๕) การใหQบุคคลอื่นใชQหรือเปiดเผยขQอมูลสRวนบุคคล
มหาวิทยาลัยไมRอนุญาตใหQบุคคลอื่นเขQาถึงหรือใชQขQอมูลที่มหาวิทยาลัยการจัดเก็บ
รวบรวมขQอมูลเกี่ยวกับผูQใชQบริการ เวQนแตRกรณีที่มีการบังคับใหQเปiดเผยขQอมูลสRวนบุคคลตามกฎหมายกำหนด เพื่อ
ประโยชน9แกRการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตามหมายศาล หรือคำสั่ง
ศาล มหาวิทยาลัยมีหนQาที่ที่จะตQองปฏิบัติตาม
(๖) การรวบรวม จัดเก็บ ใชQ และการเปiดเผยขQอมูลเกี่ยวกับผูQใชQบริการ
มหาวิทยาลัย มีการจัดเก็บ รวบรวม และการใชQขQอมูลเกี่ยวกับผูQใชQบริการเทRาที่จำเป\นแกR
การใหQบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส9ตามวัตถุประสงค9ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทRานั้น ทั้งนี้
กำหนดใหQมีผูQควบคุมขQอมูลสRวนบุคคล เป\นผูQรวม จัดเก็บ ใชQ และเปiดเผยขQอมูลที่ใชQรRวมกัน
ในกรณี ท ี ่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะนำขQ อ มู ล สR ว นบุ ค คลที ่ ผ ู Q ใ ชQ บ ริ ก ารใหQ ข Q อ มู ล ไวQ ไ ปใชQ เ พื่ อ
วัตถุประสงค9อยRางอื่น หรือที่นอกเหนือจากที่ระบุไวQ โดยจะขอความยินยอมจากเจQาของขQอมูลสRวนบุคคลกRอน และ
ใหQสิทธิผูQใชQบริการเลือกสิทธิหQามไมRใหQใชQขQอมูลสRวนบุคคลนอกเหนือวัตถุประสงค9ที่ไดQระบุไวQในครั้งแรก สำหรับกรณี
ที่ผูQใชQบริการไดQใหQความยินยอมใหQนำขQอมูลสRวนบุคคลไปใชQเพื่อวัตถุประสงค9อยRางอื่นหรือที่นอกเหนือจากที่ระบุไวQ
แลQว หากประสงค9จะยกเลิกการใหQความยินยอมดังกลRาวก็สามารถแจQงการยกเลิกไดQโดยวิธีการสRงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส9มาที่ info@rmuti.ac.th หรือมาติดตRอดQวยตนเอง ณ มหาวิทยาลัย

(๗) การเขQาถึง การแกQไขใหQถูกตQอง และการปรับปรุงใหQเป\นปmจจุบัน
ในกรณีที่ผูQใชQบริการไดQใหQขQอมูลตRาง ๆ กับมหาวิทยาลัยผRานทางเว็บไซต9ของมหาวิทยาลัย
และประสงค9จะแกQไขหรือปรับปรุงขQอมูลดังกลRาวใหQถูกตQอง หรือใหQเป\นปmจจุบัน สามารถติดตRอมหาวิทยาลัยไดQ
โดยชRองทางเว็บไซต9ของมหาวิทยาลัย https://www.rmuti.ac.th หรือมาติดตRอดQวยตนเอง ณ มหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ใหQหนRวยงานเจQาของขQอมูลเป\นผูQแกQไขหรือปรับปรุงขQอมูล ใหQถูกตQองหรือใหQเป\นปmจจุบัน
(๘) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขQอมูลสRวนบุคคล
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขQอมูลสRวนบุคคลเป\นไป
ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดQานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ทางวิทยาลัย
กำหนด และสอดคลQองตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 โดยมีการปฏิบัติ ดังนี้
๑) เสริมสรQางความสำนึกในการรับผิดชอบดQานความมั่นคงปลอดภัยของขQอมูลสRวน
บุคคลใหQแกRบุคลากร และผูQที่เกี่ยวขQอง ดQวยการเผยแพรRขQอมูลขRาวสารใหQความรูQ จัดสัมมนา หรือฝôกอบรมในเรื่อง
ดังกลRาวใหQแกRบุคลากรในองค9กรเป\นประจำ โดยเป\นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดQานสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
๒) จำกัดการเขQาถึงขQอมูลสRวนบุคคลไวQใหQเฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป\นตQองใชQขQอมูล
ในการปฏิบัติงานในหนQาที่ในแตRละลำดับชั้น และจัดใหQมีการบันทึกและทำสำรองขQอมูลของการเขQาถึง หรือการเขQา
ใชQงานในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ในบางกรณีอาจจะใชQการเขQารหัส
SSL เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการสRงผRานขQอมูล โดยเป\นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดQานสารสนเทศ
๓) จัดใหQมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดQานความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต9
หรือระบบสารสนเทศทั้งหมดอยRางนQอยปèละ ๑ ครั้ง โดยเป\นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดQานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
๔) กำหนดใหQมีการใชQมาตรการที่เหมาะสมและเป\นการเฉพาะสำหรับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของขQอมูลสRวนบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งหรือเป\นขQอมูลที่อาจกระทบตRอความรูQสึก ความเชื่อ ความ
สงบเรียบรQอย และศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเป\นผูQใชQบริการของมหาวิทยาลัย หรืออาจกRอใหQเกิดความเสียหาย
หรือมีผลกระทบตRอสิทธิเสรีภาพของผูQเป\นเจQาของขQอมูลอยRางชัดเจน เชRน หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลข
โทรศัพท9 เป\นตQน โดยเป\นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดQานสารสนเทศ
๕) เว็บไซต9ของมหาวิทยาลัย เป\นเว็บไซต9สำหรับบุคคลทั่วไป ไมRไดQออกแบบหรือมี
เจตนาเพื่อเก็บขQอมูลสRวนบุคคลจากผูQเยาว9 จึงขอใหQพRอแมRผูQปกครองดูแลผูQเยาว9ของทRานขณะเขQาเว็บไซต9
(๙) การติดตRอกับเว็บไซต9
ในกรณีที่ผูQใชQบริการมีขQอสงสัย ขQอเสนอแนะ หรือขQอติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบาย และ
แนวปฏิบัติการคุQมครองขQอมูลสRวนบุคคลของมหาวิทยาลัย ผูQใชQบริการสามารถติดตRอไดQที่มหาวิทยาลัย

