
 
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

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

 เพ่ือให้การแจ้งข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการอันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเก็บ 
รวบรวม ใช้  และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ เหมาะสมตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้อ านวยการจึงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง    
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล
สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านอง
เดียวกันตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศก าหนด  

 ๑. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเก็บรวบรวม 

 ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจ ากัด
เพียงเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของสถาบัน อันประกอบด้วย 
 ๑.๑ ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเกิด เลขประจ าตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง 
ลายมือชื่อ ส าเนาบัตรประชาชน เป็นต้น 
 ๑.๒ ข้อมูลส าหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล นามบัตร เป็นต้น 
 ๑.๓ ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ส าเนาสมุดบัญชี เป็นต้น 
 ๑.๔ ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หมายเลข IP Address Cookie พฤติกรรม
การใช้บริการ ประวัติการใช้บริการ เสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ชื่อบัญชี Social Media Chat Geolocation 
เป็นต้น 
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 ๑.๕ ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลจ าลองลายนิ้วมือ ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น 

  ๒. ข้อมูลอ่ืนใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 โดยสถาบันจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ เพ่ือปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือความจ าเป็น
ต่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและสถาบัน 
 ๒.๒ เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ  
 ๒.๓ เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ๒.๔ เพ่ือผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของสถาบัน กรณีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์อันชอบ
ธรรมในการด าเนินงานของสถาบัน โดยสถาบันจะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นส าคัญ เช่น เพ่ือป้องกัน การ
ฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น 
 ๒.๕ เพ่ือการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล 
 ๒.๖ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจรัฐที่สถาบันได้รับมอบหมาย 

 ๓. แหล่งที่มาของข้อมูล 
 ๓.๑ ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ที่ได้ให้ไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การยื่นจดสิทธิบัตร การเข้า - ออก 
ภายในสถาบัน การซือ้สินค้าหรือใช้บริการจากทางสถาบัน การจัดอบรม การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
 ๓.๒ ข้อมูลจากบุคคลที่สามท่ีมีความเก่ียวข้อง เช่น ญาติ คนในครอบครัว เป็นต้น 
 ๓.๓ ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นต้น 
 ๓.๔ ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานราชการ หรือ
บริษัทในเครือ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้มอบไว้ให้ เป็นต้น 

 ๔. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หรือตามวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมหลังจากสถาบันด าเนินการเก็บข้อมูลไปแล้ว  
 ๔.๑ เพ่ือเข้าท าสัญญา หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูล หรือปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล 
 ๔.๒ ใช้ข้อมูลในการยืนยันตัวตนลูกค้า 
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 ๔.๓ เพ่ือให้ข้อมูลและแนะน าสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือประชาสัมพันธ์ทางการตลาดรายการ
ส่งเสริมการขาย หรือสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูล 
 ๔.๔ ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้สมัครอบรม 
 ๔.๕ เพ่ือจัดส่งสินค้าและการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ  
 ๔.๖ ใช้ในการด าเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
 ๔.๗ ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บหนี้  
การออกใบก ากับภาษี และหลักฐานการด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนด 
 ๔.๘ เพ่ือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน เช่น การบันทึกเสียงการร้องเรียนผ่านระบบ 
Call Center การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV การบันทึก เข้า - ออก ภายในสถาบัน 
 ๔.๙ ใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของ สถาบัน  
 ๔.๑๐ วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ที่ได้รับค ายินยอมชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ๔.๑๑ ตอบสนองต่อค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การให้บริการหลังการขาย การรับเรื่อง
ร้องเรียน 
 ๕. การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันจะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก 
เว้นแต่ได้รับค ายินยอมชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สถาบันอาจจ าเป็นต้อง
เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก โดยสถาบันจะจัดท า
ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ๕.๒ สถาบันอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ โดยจะเป็นการประมวลผล
ข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น 
                ๕.๓ กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน 
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจเพื่อปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าขอที่ชอบด้วยกฎหมาย  

 ๖. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ 
 สถาบันอาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ โดยจะท าให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง
หรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ 

 ๗. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันได้จัดท าและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคท่ีเหมาะสม 
พร้อมทั้งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทน
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ของสถาบันเพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกน าไปใช้ เปิดเผย ท าลาย หรือเข้าถึง
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 ๘. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่
จ าเป็นต่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ไว้ด้วยเหตุอ่ืนใด เช่น เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท สถาบันอาจมีความ
จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ  

 ๙. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 
 สถาบันอาจแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยจะประกาศบนเว็บไซต์ www.tint.or.th 
พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งล่าสุด สถาบันแนะน าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจ า 
โดยการที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของสถาบันต่อไปหลังจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว 

 ๑๐. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด และตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑๐.๑ สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล 
 ๑๐.๒ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 ๑๐.๓ สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สถาบันได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ใน
รูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 
 ๑๐.๔ สิทธิในการขอลบหรือท าลายหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล
ได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจ าเป็นหรือเม่ือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม 
 ๑๐.๕ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือ
เมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจ าเป็น 
 ๑๐.๖ สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ 
 ๑๐.๗ สิทธิในการขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ 

 หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ลบข้อมูล ใช้สิทธิ หรือติดต่อเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง 
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