
 

 

ประกาศแจ้งเร่ืองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สำหรับผู้มีส่วนร่วมในงานค้นคว้าวิจัยทั่วไป 

(Data Privacy Notice for General Research Participant) 
 

 ประกาศฉบับนี้กำหนดหลักปฏิบัติเกี ่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูล        
ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับผู้มีส่วนร่วม
ในงานค้นคว้าวิจัยทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (“ท่าน”) ท่านได้โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้
โดยละเอียด  

 ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
มีหน้าที่แจ้งให้ทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล       
ส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลอะไรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดเก็บ ใช้พื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ทำไมถึง
ต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิต่างๆ 

 คำนิยาม 
ภายใต้ประกาศฉบับนี้ ให้ถ้อยความดังต่อไปนี้ หมายความว่า 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้ประกาศฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุ
ตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมทั้งการอ้างอิงถึงข้อมูลบ่งชี้ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัวบัตร
ประชาชน ข้อมูลสถานที่อยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม อย่างเดียวหรือหลายอย่าง 
 “งานค้นคว้าวิจัย” ภายใต้ประกาศฉบับนี้ หมายถึง บทความหรืองานวิจัยต่างๆ ที่จัดทำโดยบุคลากร 
หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงบทความหรืองานวิจัยต่างๆ ที่
จัดทำโดยนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบางหลักสูตร กรณีที่หลักสูตรนั้นๆ กำหนดเงื่อนไขการจบการศึกษาให้
ต้องจัดทำบทความหรืองานวิจัย หรืองานค้นคว้าวิจัยซึ่งจัดทำโดยความร่วมมือขององค์กรเอกชนและกองทุน
ต่างๆ 
 
 



๒ 
 

 ๑. ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม 
  ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน (ท้ังขอ้มูลที่มหาวิทยาลัยได้รับจากท่าน หรือจากบุคคลอ่ืน) ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานค้นคว้าวิจัย
แต่ละโครงการ มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การค้นคว้าวิจัยของแต่ละ
โครงการเท่านั้น 
  มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวมในแบบสอบถามข้อมูล   
ผู้มีส่วนร่วม หรือประกาศเรื่องการคุ้มครองส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบให้ท่าน เมื่อท่านตกลงเข้าร่วม
ในงานค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย 
  ๑.๒   ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  

 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ
ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ 
หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยจะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด มหาวิทยาลัยจะแจ้งข้อมูลรายละเอียด        
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวต่อท่านก่อนหรือขณะที่
มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน ภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

  ๑.๓  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมาย  
 ท่านรับทราบว่า ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิด

ในทางแพ่งหรือทางอาญาหรือกฎหมายอื่นใด มหาวิทยาลัยมีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลการกระทำความผิด
กฎหมายของท่านได้ โดยมหาวิทยาลัยจะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
ความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด   

  ๑.๔  มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากบุคคลภายนอก  
 มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยของผู้มาติดต่อและ

เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยจัดหา (ว่าจ้าง)          
จะดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลจากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านใช้
และเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและผู้มาติดต่อ  

 ๒. ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 มหาวิทยาลัยอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยรวบรวมจาก

ท่านโดยตรงหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑  
 ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลบางประเภทเพ่ิมเติมแก่มหาวิทยาลัย เพ่ือให้

มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการใดๆ ตามท่ีท่านร้องขอมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบ
เมื ่อมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องได้รับข้อมูลดังกล่าว ทั ้งนี ้ ท่านรับทราบว่า การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่
มหาวิทยาลัยอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยยุติสัญญาที่มีระหว่างกัน หรือ มหาวิทยาลัยไม่สามารถดำเนินการใดๆ 
ตามท่ีท่านร้องขอได ้
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 ๓. วัตถุประสงค์และเหตุทางกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลของท่าน 
 มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สำหรับงานค้นคว้าวิจัยเท่านั้น 
 มหาวิทยาลัยมีเหตุผลทางกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บเพ่ือให้บริการ ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีของข้อมูล
ส่วนบุคคลประเภทพิเศษ รวมทั้ง 

 (๑) ข้อมูลที่เปิดเผยเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ดั้งเดิม ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา
หรือปรัชญา หรือความเป็นสมาชิกของสหภาพ 

 (๒) ข้อมูลทางชีวภาพและยีน และ 
 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รสนิยมทางเพศ 

  มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลไม่ว่าเพราะมหาวิทยาลัยได้รับความยินยอมของท่านที ่จะ
ดำเนินการดังกล่าวหรือ เพราะมหาวิทยาลัยต้องประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคบัใช้
หรือเพ่ือปกป้องประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัย 
   ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ
มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านเมื่อท่านได้ให้ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความ
ยินยอมได้ ณ เวลาใดๆภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล หากท่านเพิกถอนความยินยอม มหาวิทยาลัยยังอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะอธิบายให้ท่านทราบใน
เวลาที่มีการเพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมูลใดที่มหาวิทยาลัยยังคงมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัยหรือ
จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด 
  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื ่นๆ  เพิ่มเติมที่
สอดคล้องหรือเป็นไปในทำนองเดียวกับวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการทำการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีที่
เป็นไปได้ มหาวิทยาลัยจะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือมหาวิทยาลัย
จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจำกัดขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยจะใช้ในการทำการวิจัยหรือ
จัดเก็บข้อมูลสำรอง รวมทั้งมหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุติดตามได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้
และเพ่ือป้องกันรักษาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 ๔. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการทำให้มั ่นใจถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่
เพียงพอ มหาวิทยาลัยพยายามที่จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่มีความจำเป็นที่จะต้อง
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ พนักงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มี
สัญญาให้บริการแก่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นและคู่สัญญาอื่นๆ  ที่กระทำ  
ในนามมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ได้รับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มหาวิทยาลัยจะเปิดเผยและ
แบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการแก่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการ
ค้นคว้าวิจัยและเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และตกลงที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านจากการใช้ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของผู้ให้บริการที่มหาวิทยาลัยจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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ของท่านให้ทราบ มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของท่านในสมุดรายชื่อเจ้าหน้าที่ ให้แก่พนักงาน
ของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลของท่านออกจากมหาวิทยาลัย 
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  มหาวิทยาลัยอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยอื่นใดหรือ
หน่วยงานใดๆ เพื่อดำเนินงานหรือกิจการของมหาวิทยาลัย หรือการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และการวิจัย 
มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการที่ ควบคุม   
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยหรือโอนข้อมูล     
ส่วนบุคคลให้แก่มหาวิทยาลัยอื ่นใดหรือหน่วยงานใดๆ เพื ่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหรือกิจการ           
ของมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือการปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือปกป้องประโยชน์ได้เสียหรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย หรือประกาศท่ีมหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นกรณีๆ ไป 

 ๕. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
  มหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง มหาวิทยาลัยจะ
ดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตาม
มาตรฐานสากลหรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพ่ือให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่  
   (๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องส่งหรือโอนข้อมูล    
ส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  
   (๒) ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมในกรณีที่
ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้ งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
   (๓) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเป็นการทำตามคำขอของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการเข้าทำสัญญานั้น 
   (๔) เป็นการกระทำตามสัญญาของมหาวิทยาลัยกับบุคคลหรือนิต ิบ ุคคลอ่ืน         
เพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
   (๕) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือของบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมมาในขณะนั้นได้ 
   (๖) เป็นการจำเป็นเพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 

 ๖. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล  
 มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กรอบระยะเวลาตามความจำเป็นในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมายกำหนด  

 ๗. สิทธิของท่าน 
 ในเวลาใดก็ตาม ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมี 
  • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
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  • สิทธิในการรับทราบผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  • ในกรณีอันอาจเป็นไปได้ สิทธิในการรับทราบข้อมูลของระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะมี
การจัดเก็บ หรือในกรณีที่เป็นไปไม่ได้ ข้อมูลของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาระยะเวลา 
  • สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูล เฉพาะในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่องานค้นคว้าวิจัยแล้ว หรือในกรณีที่ท่านเพิกถอนความยินยอม หรือกรณีมีการท่านคัดค้านการ
ประมวลผลข้อมูล 
  • สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล เฉพาะในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือในกรณีที่ท่าน
มีสิทธิขอให้ลบข้อมูลดังกล่าว แต่ท่านประสงค์ให้จำกัดการประมวลผลแทน หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่มี
ความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่องานค้นคว้าวิจัยแล้ว แต่มหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือประโยชน์ในคดีความ 
  • สิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่สามารถอ่าน
หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ที่ท่านอาจส่งให้บุคคลภายนอกหรือขอให้มหาวิทยาลัยส่งโดยตรง 
  • สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  • สิทธิที่จะขอให้ระงับการใช้ข้อมูลในลักษณะที่คอมพิวเตอร์สามารถทำการตัดสินใจได้เอง 
  ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์อื่นๆที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในการใช้สิทธิข้างต้น ท่านจะต้องส่ ง   
คำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดที่
กำหนดในข้อ ๘ ของประกาศฉบับนี้ 

   ๘. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ ๗ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 
   เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
   ที่อยู่ ๒๓๔  ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ 
   โทรศัพท์ ๐๔๒  ๘๓๕ ๒๒๔  ๘  อีเมล  lru_pdpa@lru.ac.th 

 ๙. การเพิกถอนความยินยอม 
  หากท่านไม่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูล         
ส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทำคำร้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด 
ประกาศ หรือระเบียบที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  
 


