
 

 
 

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ส าหรับการถ่ายภาพนิ่งหรือ 

ภาพเคลื่อนไหว 

 
 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (“สถาบัน”) เคารพและให้ความส าคัญ 

ในสิทธิความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสถาบันฯและมุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการที่มั่นคง  

ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ในการนี้  สถาบันฯจึงได้จัดท าประกาศคว ามเป็นส่วนตัว (Pr ivacy Notice) 

ส าหรับการถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพ่ืออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล 

และข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผย และวัตถุประสงค์  

ที่สถาบันฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแจ้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.ประเภทและแหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

 สถาบันฯมีความจ าเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของ 

ผู้ให้สัมภาษณ์/แสดงความคิดเห็น ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้ ามาใช้พ้ืนที่ ลูกค้า หรือผู้รับบริการ (“ท่าน”) 

ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯประมวลผลอาจเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวระหว่างการสัมภาษณ์ การอบรม 

การเรียน บรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรม หรือการถ่ายภาพรวม (ภาพหมู่) เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

(“กิจกรรม”) ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบกระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของสถาบันฯ

ซึ่งในการบันทึกข้อมูลอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งของเจ้าของภาพ 

และข้อมูลกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา ที่ปรากฏบนภาพ 

 ในกรณีที่เป็นการบันทึกภาพถ่ายของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์และเชิงประชาสัมพันธ์  

สถาบันฯจะขออนุญาตจากท่าน เมื่อสถาบันฯได้ท าการคัดเลือกภาพถ่ายนั้นไปเปิดเผย เผยแพร่ พร้อมทั้ง  

/ขออนุญาต... 
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ขออนุญาตระบุชื่อ นามสกุล เพ่ือประกอบกับภาพของท่าน เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

ในเอกสารที่สถาบันฯได้ขอความยินยอมและแจ้งต่อท่าน 

2.วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล 

สถาบันฯอาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานความยินยอม เพ่ือประมวลผลข้อมูลของท่าน (2) ฐานการปฏิบัติ  

ตามสัญญา ส าหรับการเริ่มต้นท าสัญญา หรือเข้าท าสัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (3) ฐานการปฏิบัติ 

หน้าที่ตามกฎหมายของสถาบันฯ (4) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบันฯและของบุคคลภายนอก (5) 

ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (6) ฐานประโยชน์สาธารณะ  

ส าหรับการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี ซึ่งในประกาศฉบับนี้ สถาบันฯจะประมวลผล    

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ และฐานตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้. 

ล าดับ วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล 

1 การถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่ใช่ลักษณะ 

การถ่ายภาพเจาะจง เฉพาะบุคคล และการถ่ายภาพ 

บรรยากาศการจัดกิจกรรม (ภาพหมู่) งานนิทรรศการ การจัดอบรม 

ประชุม เพื่อวัตถุประสงค์ใน การสื่อสาร และเผยแพร่ 

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ สถาบันฯผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น 

เว็บไซต์ เฟสบุค/อินสตาแกรม สื่อ ช่องทางออนไลน์อ่ืน ๆ 

รวมถึงช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสถาบันฯ 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วย 

กฎหมาย 

2 การประมวลผลตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ถ่ายภาพนิ่ง 

หรือภาพเคลื่อนไหว ชื่อ-นามสกุล และผลงาน 

โดยได้รับสิ่งตอบแทน 

การปฏิบัติตามสัญญา 

3 การถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะเจาะจง 

หรือเป็นภาพถ่ายเฉพาะบุคคล หรือการใช้ชื่อ-นามสกุล และผลงาน 

เพ่ือประกอบภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว 

ความยินยอม 
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เพ่ือน าไปใช้ในเชิงธุรกิจตามความเหมาะสมและตามวัตถุประสงค์ 

ของสถาบันฯ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุค/อินสตาแกรม สื่อ 

ช่องทางออนไลน์อ่ืน ๆ รวมถึงในที่สาธารณะชนต่าง ๆ  

4 การถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ในกรณีท่ีเป็นการ 

บันทึกภาพถ่ายส าคัญ เนื่องจากเป็นผู้โชคดีในการรับรางวัลใด ๆ 

ในการจัดกิจกรรม การติดต่อเพ่ือส่งมอบรางวัล 

การเข้าร่วมสนุกในกิจกรรม งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า 

และการจัดอบรม ประชุมสัมมนา ทั้งในรูปแบบออนไลน์ 

และออฟไลน์ หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันฯ 

ก าหนดเงื่อนไขข้อผูกพันก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม  

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และเผยแพร่ ประกาศให้บุคคล 

อ่ืนทราบ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของสถาบันฯผ่านช่องทาง 

สื่อต่าง ๆ ที่สถาบันฯเห็นสมควร 

การปฏิบัติตามสัญญา/เพ่ือผล

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎ -

หมาย 

 

 

 

 

 

  

5 การถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว 

เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตน 

และใช้ตรวจสอบภายในสถาบันฯ 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎ- 

หมาย 

 

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 สถาบันฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดและตามกฎหมาย 

ให้แก่บุคคลและหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

1.  สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร 

ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือบุคลากรภายในของสถาบันฯดังกล่าวเท่าที่เก่ียวข้อง และตามความจ าเป็น 

เพ่ือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

/2.ผู้ให้บริการ... 
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2. ผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ท าหน้าที่  

บริหารหรือจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สถาบันฯ ในการให้บริการต่าง ๆ รวมถึง 

ผู้ที่ท าหน้าที่ ในนามสถาบันฯ หรือร่วมกับสถาบันฯ เพ่ือด าเนินวัตถุประสงค์ที่ เกี่ยวข้อง 

ตามระบุในประกาศฉบับนี้  และมีความจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น 

ผู้รับจ้างที่สถาบันฯได้ว่าจ้างให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่อาจเป็น  

ผลประโยชน์ต่อท่าน หรือเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างสมเหตุ 

สมผลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 

3. หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เพ่ือด าเนิน 

ภารกิจของรัฐ 

 

3.2 สถาบันฯจะก าหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม  และประมวล 

ผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และจะด าเนินการเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล 

ส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ รวมถึงด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้  

หรือวัตถุประสงค์อ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้เท่านั้น โดยในกรณีที่กฎหมายก าหนด ว่าต้องขอความยินยอม 

จากท่าน สถาบันฯจะขอความยินยอมจากท่านก่อน 

 

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

 

 สถาบันฯอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคลลอ่ืน  

และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปและรูปแบบ 

ของการให้บริการแพลทฟอร์มส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่สถาบันฯ จะไม่อนุญาตให้   

บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะก าหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการ  

คุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 

 ในกรณีที่สถาบันฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ สถาบันฯจะด าเนินการเพ่ือ 

ให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครอง  

/ข้อมูลส่วนบุคคล... 
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหรือเพ่ือท าให้แน่ใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตา

มหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด โดยในบางกรณี สถาบันฯอาจขอความยินยอม 

จากท่านส าหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศดังกล่าว 

 

5.ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 5.1 สถาบันฯจะท าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่มีความจ าเป็น เพ่ือวัตถุประสงค์ของการประมวลผลตาม 

ที่ระบุในประกาศฉบับนี้ แบ่งได้ดังนี้ 

1. กรณีที่สถาบันฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน สถาบันฯจะประมวล 

ผลข้อมูลส่วนดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอม 

2. กรณีที่ท่านให้ข้อมูลแก่สถาบันฯในฐานะที่ท่านเป็น คู่สัญญาสถาบันฯจะเก็บข้อมูล ของท่านไว้ 

ตราบเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้บริการแก่ท่านตามระยะเวลาในสัญญา และจะเก็บต่อไปอีก  6 เดือน 

นับจากปีท่ีสิ้นสุดความสัมพันธ์หรือสิ้นสุดสัญญา  

3. กรณีที่ท่านให้ข้อมูลแก่สถาบันฯในฐานะที่ท่านเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมอบรม 

สัมมนา สถาบันฯจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ตราบเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้บริการแก่ท่าน และจะเก็บ  

ต่อไปในอีก 6 เดือน นับถัดจากปีที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ 

4. กรณีมีการขอใช้สิทธิตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ สถาบันฯจะเก็บหลักฐานประวัติการใช้สิทธิ  

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ 1 เดือน นับถัดจากเดือนที่สถาบันฯพิจารณา  

ค าขอของท่านแล้วเสร็จ 

5. กรณีอ่ืน ๆ สถาบันฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุ คคลของท่านไว้ เท่าที่จ าเป็นตามสมควร 

เพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ของสถาบันฯ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

กรณีไม่สามารถก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ชัดเจน สถาบันฯจะเก็บรักษา 

ข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็ บรวบรวม (เช่น 

อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) ทั้งนี้ หากมีการด าเนินการทางศาล ข้อมูลส่วนบุคคล  

ของท่านอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการด าเนินการดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ 

ในการด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จากนั้นข้อมูลของท่านจะถูกลบหรือ  

เก็บตามที่กฎหมายอนุญาต 

/5.2 เมื่อพ้นระยะเวลา... 
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5.2 เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว สถาบันฯจะด าเนินการลบ ท าลาย ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  

เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไป  

อย่างมีอิสระภาพ อย่างไรก็ตาม สถาบันฯจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้นานกว่าที่ระบุข้างต้น หากจ าเป็นที่จะต้อง 

ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจเกี่ยวข้อง 

และเพ่ือวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

6.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 สถาบันฯจะเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน และเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกวิธีกาารควบคุม  

หรือวิธีการที่สถาบันฯใช้ติดต่อท่าน โดยสถาบันฯจะปฏิบัติตามที่ท่านได้ร้องขอ เพ่ือช่วยให้เกิดความโปร่งใส  

เพ่ือคุณภาพของข้อมูล และเพ่ือความถูกต้องของข้อมูล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยท่านสามารถส่งค าขอให้สถาบันฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางที่สถาบันฯก าหนดในการด าเนินการ  

ตามสิทธิ ดังต่อไปนี้ 

 

1.  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  

 หากท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็น  

ความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)  

ท่านมีสิทธิจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได้ตลอดระยะเวลที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสถาบันฯ 

 ทั้งนี้  สถาบันฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อ  

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ ให้ความยินยอมไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่มีข้อจ ากัด 

สิทธินั้นโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ หรือมีสัญญาระหว่างท่าน  

กับสถาบันฯที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ หรืออาจส่งผลให้สถาบันฯไม่สามารถด าเนินการเพ่ือบรรลุ  

วัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ได้ 

 

2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ และขอให้  

/สถาบันฯ... 
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สถาบันฯท าส าเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้สถาบันฯ เปิดเผยว่าได้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ของท่านมาอย่างไร เว้นแต่กรณีที่สถาบันฯมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมาย หรือค าสั่งของศาล 

หรือกรณีที่ค าขอของท่านมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้ เกิด  

ความเข้าใจผิด ทั้งนี้  หากท่านประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับภาพ สถาบันฯจะท าการแก้ไข  

เฉพาะข้อมูลรายการข้อมูลที่เกี่ยวกับภาพของท่านให้ถูกต้อง ตามความจ าเป็นของสถาบันฯที่ชอบด้วย  

กฎหมายและในกรณีที่การด าเนินการตามค าขอก่อให้ เกิดค่าใช้จ่ าย สถาบันฯอาจเรียกเก็บ  

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากท่าน 

 

4. สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล  

ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลโดยไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าสถาบันฯหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยว

ข้องในประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อสถาบันฯเห็นว่าสามารถปฏิบัติตามที่ท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอม 

หรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

 

5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวได้ รวมถึงในกรณีที่สถาบันฯอยู่ระหว่าง  

การตรวจสอบตามค าร้องขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอ่ืนใด 

ที่สถาบันฯหมดความจ าเป็นและต้องลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ท่านสามารถขอให้สถาบันฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างนั้นได้ 

 

6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันฯโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้กับสถาบันฯ  

/ไปยังผู้ควบคุม... 
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ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯส่งหรือโอนข้อมูล  

ส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถด าเนินการได้  

เพราะเหตุทางเทคนิค 

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม 

แก่สถาบันฯ หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันฯจ าเป็นต้องประมวลผล เพ่ือให้ท่านสามารถด าเนินการ  

ร่วมกับสถาบันฯได้ตามความประสงค์ หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนตามที่ผู้มีอ านาจก าหนดตามกฎหมาย 

 

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการประมวลผล  

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท าขึ้นเพ่ือการด าเนินงานที่จ าเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ  

สถาบันฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุ  

สมผล หรือเพ่ือด าเนินการตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษา  

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือ สถิติ 

หากท่านยื่นคัดค้าน สถาบันฯจะยังคงด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 

โดยเฉพาะที่สถาบันฯสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความส าคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่าน 

หรือเป็นไปเพ่ือการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้อง  

ตามกฎหมาย ตามแต่กรณี 

 

8. สิทธิร้องเรียน 

ท่านมีสิทธิขอให้ร้องเรียนต่อสถาบันฯ ผ่านช่องทางการร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

หากท่านเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระท าในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

7.วิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

7.1 การร้องขอใด ๆ เพ่ือการใช้สิทธิของท่านจะต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางระบบ  

/อิเล็กทรอนิกส์... 
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อิเล็กทรอนิกส์ซ  ่งสถาบันฯได้จัดให้มีขึ้นในเว็บไซต์ของสถาบันฯ หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบค าขอใช้สิทธิของเจ้าของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ทั้งนี้  สถาบันฯจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะด าเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล 

และไม่เกินระยะเวลา 30 วัน นับแต่ได้รับค าร้อง อย่างไรก็ดี สถาบันฯมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่าน ในกรณีที่มี  

ข้อยกเว้นตามกฎหมาย หรือสถาบันฯไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ หรือมีผลกระทบกับการปฏิบัติ 

หน้าที่ตามสัญญา หรือเป็นการปฏิเสธตามค าสั่งศาล หรือหากสถาบันฯด าเนินการตามค าขอของท่าน  

จะส่งผลกระทบที่อาจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน โดยสถาบันฯจะด าเนินการบันทึก 

การปฏิเสธค าร้องขอพร้อมด้วยเหตุผลไว้ ทั้งนี้ หากปรากฏอย่างชัด เจนว่าค าร้องขอของท่านเป็นค าร้องขอ 

ที่ไม่สมเหตุสมผล หรือค าร้องขอฟุ่มเฟือย สถาบันฯขอสวงสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการ  

ตามท่ีท่านร้องขอไปในอัตราทีส่ถาบันฯก าหนด 

 

7.2 สถาบันฯจะพยายามอย่างเต็มความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกและ 

ด าเนินการตามค าร้องขอของท่าน เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การด าเนินการตามค าร้องขอนั้นเสี่ยงต่อ  

การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้งานรายอ่ืน หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัย  

ของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามค าร้องขอ เนื่องมาจากเหตุทางเทคนิค 

 

7.3 ในบางสถานการณ์สถาบันฯอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนการใช้สิทธิเพ่ือความปลอดภัย  

ของท่านเอง โดยบางครั้งอาจเกิดข้อจ ากัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ ซึ่งสถาบันฯจะท าการชี้แจง  

ให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามค าร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ 

 

7.4 หากเป็นกรณีกิจกรรมที่สถาบันฯท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานการปฏิบัติ  

ตามสัญญา หรือฐานเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเปิดเผย  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน และขอให้ด าเนินการลบ หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านได้ 

รวมถึงสถาบันฯอาจปฏิเสธที่จะด าเนินการตามค าร้องขอของท่าน หากสถาบันฯมีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูล  

ต่อไป เพ่ือการกระท าการดังต่อไปนี้ 

/1.เพ่ือท ารายการใด ๆ... 
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1. เพ่ือท ารายการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่สถาบันฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  หรือ 

ด าเนินการตามสมควรภายในขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันฯกับท่าน 

2. เพ่ือใช้เป็นการภายในตามสมควรโดยสอดคล้องกับความคาดหมายของท่านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว

ข้องกับสถาบันฯ และสอดคล้องกับบริบทที่ท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวไว้แต่แรก และเพ่ือปฏิบัติ  

หน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

 7.5 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ประสงค์ที่จะถูกบันทึกภาพ ท่านมีสิทธิที่จะขอรับ  

และติดสัญลักษณ์ “ห้ามถ่ายภาพบุคคล” ตลอดการร่วมกิจกรรม  

ทั้งนี้ สถาบันฯขอเรียนให้ท่านทราบว่าด้วยลักษณะการจัดกิจกรรมอาจมีการถ่ายภาพบรรยากาศกิจกรรม 

ซึ่งแม้ท่านขอรับสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้วก็ตาม ก็อาจปรากฎภาพของท่านเป็นส่วนประกอบของภาพได้ ดังนั้น 

สถาบันฯจึงแนะน าให้ท่านแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เพ่ือปฏิเสธขณะที่สถาบันฯก าลังบันทึกภาพ หรือ 

หลีกเลี่ยงบริเวณท่ีบันทึกภาพ หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมขณะที่มีการบันทึกภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว 

 

7.6 สถาบันฯจ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่า การขอใช้สิทธิของท่านบางประการ อาจเกิดข้อจ ากัด 

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อสถาบันฯในการปฏิบัติหน้าที่ตา มกฎหมาย 

และการรักษาความปลอดภัยของสถาบันฯและบริเวณรอบข้าง ทรัพย์สินของสถาบันฯ ความปลอดภัย  

ในบริเวณท่ีจัดกิจกรมม ความปลอดภัยของตัวท่านเอง ผู้เข้าติดต่อและเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 

8. มาตรการการรักษาความปลอดภัย 

 สถาบันก าหนดให้มีมาตรการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ เหมาะสม 

เพ่ือป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยไม่มีอ านาจ 

หรือโดยขัดต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย  สารสนเทศของสถาบันฯ 

และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

 

 

/9.การติดต่อ... 
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9. การติดต่อกับสถาบัน 

 พันโทปณต แสงทับทิม (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 

 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

ที่อยู่ : 999 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

อีเมล : info@tijthailand.org 

โทรศัพท์ : 02 522 1199 

โทรสาร : 02 522 1198 
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