
 

 

 

ประกาศสถาบันนิติเวชวทิยา 
เร่ือง ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ของผู้ใช้บริการ 

ของสถาบันนิติเวชวิทยา 
_________________________ 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ท่ำนได้ทรำบและเข้ำใจรูปแบบ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล สถำบันนิติเวชวิทยำด ำเนินกำรในฐำนะ                    
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจำกท่ำน เพ่ือด ำเนินกำรภำยใต้กิจกรรมกำร
ประมวลผลนี้ 
 ทั้งนี้ สถำบันนิติเวชวิทยำ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน ดังนี้ 

ค านิยาม 
 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดำ ซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้แก่กรรมโดยเฉพำะ 
 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ถูกบัญญัติไว้ในมำตรำ 26 แห่ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์  ควำมเชื่อในลัทธิ 
ศำสนำหรือปรัชญำ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม 
ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ในท ำนองเดียวกันตำมที่คณะกรรมกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 
 “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง กำรด ำเนินกำรใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บ
รวบรวม บันทึก ส ำเนำ จัดระเบียบ เก็บรักษำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน 
รวม ลบ ท ำลำย เป็นต้น 
 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่สถำบันนิติเวช
วิทยำ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

"ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล 
ซ่ึงด ำเนนิกำรดังกล่ำวไม่เป็นผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
สถำบันนิติเวชวิทยำด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ฐำน ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมสัญญำหรือด ำเนินกำรอันเป็นควำมจ ำเป็นต่อกำรเข้ำท ำ
สัญญำ ซึ่งท่ำนเป็นคู่สัญญำกับสถำบันนิติเวชวิทยำ เช่น กำรจ้ำงงำน กำรจ้ำงท ำของ กำรท ำบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือ หรือสัญญำในรูปแบบอื่น เป็นต้น 
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๑.๒ ควำมจ ำเป็นในกำรป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ เพ่ือป้องกัน
หรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 

๑.๓ ควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย เช่น กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์ ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 6๕๖๐ พระรำชบัญญัติ 
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔0 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกร กำรชันสูตรพลิกศพตำมประมวลกฎหมำยวิธิพิจำรณำควำม
อำญำ รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งศำล เป็นต้น 

๑.๔ ควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจสำธำรณะหรือกำรใช้อ ำนำจรัฐที่สถำบันนิติเวช
วิทยำได้รับภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึง กฎ ระเบียบ ค ำสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

๑.๕ ควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของสถำบันนิติเวชวิทยำ หรือบุคคลอ่ืน 
โดยประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมู ล เช่น 
เพ่ือกำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ของสถำบันนิติเวชวิทยำ หรือกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ
กิจกำรภำยในของสถำบันนิติเวชวิทยำ เป็นต้น 

๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
สถำบันนิติเวชวิทยำด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

2.๑ เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติภำรกิจของสถำบันนิติเวชวิทยำที่ได้รับ
มอบหมำยให้ส ำเร็จลุล่วงหรือเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือใช้อ ำนำจทำงกฎหมำย ที่สถำบันนิติเวชวิทยำมีอ ำนำจหน้ำที่
ในกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจ ดังปรำกฏในพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมำย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งที่เก่ียวข้อง 

๒.๒ เพ่ือให้บริกำรและบริหำรจัดกำรบริกำรของสถำบันนิติเวชวิทยำ ทั้งบริกำรภำยใต้สัญญำ
ที่มีต่อท่ำนหรือตำมพันธกิจของสถำบันนิติเวชวิทยำ 

๒.๓ เพ่ือกำรด ำเนินกำรทำงธุรกรรมของสถำบันนิติเวชวิทยำ 
๒.๔ ควบคุมดูแล ใช้งำน ติดตำม ตรวจสอบและบริหำรจัดกำรบริกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก

และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท่ำน 
๒.๕ เพ่ือเก็บรักษำและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่ำน รวมทั้งเอกสำรที่มีกำรกล่ำวอ้ำงถึง

ท่ำน 
๒.๖ จัดท ำบันทึกรำยกำรกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
๒.๗ วิเครำะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหำที่เก่ียวกับบริกำรของสถำบันนิติเวชวิทยำ 
๒.๘ เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร รวมถึงกำรรับสมัครงำน 

กำรสรรหำกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ กำรประเมินคุณสมบัติ 
๒.๙ ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบกำรฉ้อโกง กำรละเมิดควำมปลอดภัย หรือ

กำรกระท ำที่ต้องห้ำม หรือผิดกฎหมำย และอำจเกิดควำมเสียหำยต่อทั้งสถำบันนิติเวชวิทยำและเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

/2.10 กำรยืนยัน...  
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๒.๑๐ กำรยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่ำนสมัครใช้บริกำรของสถำบัน
นิติเวชวิทยำ หรือติดต่อใช้บริกำร หรือใช้สิทธิตำมกฎหมำย 

๒.๑๑ ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพบริกำรให้ทันสมัย 
๒.๑๒ กำรประเมินและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
๒.๑๓ ส่งกำรแจ้งเตือน กำรยืนยันกำรท ำค ำสั่ง ติดต่อสื่อสำรและแจ้งข่ำวสำรไปยังท่ำน 
๒.๑๔ เพ่ือจัดท ำและส่งมอบเอกสำรหรือข้อมูลที่มีควำมเกี่ยวข้องและจ ำเป็น 
๒.๑๕ ยืนยันตัวตน ป้องกันกำรสแปม หรือกำรกระท ำท่ีไม่ได้รับอนุญำต หรือผิดกฎหมำย 
๒.๑๖ ตรวจสอบว่ำเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำถึงและใช้บริกำรของสถำบันนิติเวชวิทยำ

อย่ำงไร ทัง้ในภำพรวม 
๒.๑๗ ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่สถำบันนิติเวชวิทยำมีต่อหน่วยงำนที่มี

อ ำนำจควบคุมหน่วยงำนด้ำนภำษี กำรบังคับใช้กฎหมำย หรือภำระผูกพันตำมกฎหมำยของสถำบันนิติเวช
วิทยำ  

๒.๑๘ ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำยของสถำบันนิติเวชวิทยำ 
หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรของสถำบันนิติเวชวิทยำ 

๒.๑๙ ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคลซึ่งรวมถึงกำรเฝ้ำ
ระวังโรคระบำด 

2.๒๐ จัดเตรียมเอกสำรทำงประวัติศำสตร์เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ กำรค้นคว้ำ หรือจัดท ำ
สถิติทีส่ถำบันนิติเวชวิทยำได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำร 

2.๒๑ เพ่ือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ ค ำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับคดีควำม กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อมูลตำมหมำยศำล รวมถึงกำรใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่ำน 

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ตำมที่ได้แจ้งในข้อ ๒. ส ำนักงำนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังรำยกำร

ต่อไปนี้ 
๓.๑ แหล่งข้อมูลและรำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้ 

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล 
๑. เก็บข้อมูลจำกท่ำนโดยตรงผ่ำนช่องทำงให้บริกำร 
ต่ำง ๆ เช่น ขั้นตอนกำรสมัคร ลงทะเบียน สมัครงำน 
ลงนำมในสัญญำ เอกสำรท ำแบบส ำรวจหรือใช้งำน
บริกำร หรือช่องทำงให้บริกำรอ่ืน ทีค่วบคุมดูแล โดย
สถำบันนิติเวชวิทยำ หรือ เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคลติดต่อสื่อสำรกับส ำนักงำน ณ ที่ท ำกำร หรือ
ผ่ำนช่องทำงติดต่ออ่ืนที่ควบคุมดูแลโดยสถำบัน
นิติเวชวิทยำ เป็นต้น 

- เช่น ค ำน ำหน้ำซื่อ ชื่อ นำมสกุล ลำยมือชื่อ ข้อมูล
บัตรประจ ำตัวประชำชน สัญชำติ ศำสนำ ข้อมูล
ทะเบียนบ้ำน วันเดือนปีเกิด เพศ อำยุ สถำนภำพ
กำรสมรส สถำนภำพกำรเกณฑ์ทหำร  รูปถ่ำย 
หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขโทรสำร ต ำแหน่ง ชื่อ
หน่วยงำน อีเมล ที่อยู่ทำงไปรษณีย์บ้ำน ชื่อผู้ใช้งำน
ในสังคมออนไลน์ (Line ID, Facebook) ประวัติกำร
ท ำงำน ประวัติกำรด ำรงต ำแหน่งข้อมูลเงินเดือน                
วันเริ่มงำน วันออกจำกงำน ผลกำรประเมิน  

/แหล่ง/วิธีกำร... 
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แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล 
 สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ ผลงำน หมำยเลขบัญชี

ธนำคำร  ประวัติ กำรศึกษำสถำบันกำรศึกษำ                  
วุฒิกำรศึกษำ  ผลกำรศึกษำ วันที่ ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ข้อมูล ใบอนุญำตท ำงำน หมำยเลข บัญชีธนำคำร 
สถำบันกำรศึกษำ  ข้อมูลควำมพิกำร ประวัติ
อำชญำกรรม ข้อมูลชีวภำพ (ข้อมูลภำพจ ำลอง 
ใบหน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับ สุขภำพ รำยละเอียดเกี่ยวกับ 
กรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น 

๒. เก็บโดยกำรใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตำม
พฤติกรรมกำรใช้งำนของท่ำน 

- เช่น ชื่อบัญชีผู้ ใช้งำน รหัสผ่ำน หมำยเลข PIN
ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ข้อมูล
กำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด รำยกำร
ข้อมูลส่วนบุคคล ภำพถ่ำย วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูล
พฤติกรรมกำรใช้งำน (เว็บไชต์ที่อยู่ในควำมดูแลของ
สถำบันนิติเวชวิทยำ เช่น www.ifm.go.th หรือแอป
พลิ เคชันต่ ำง  ๆ)  ประวัติกำรสืบค้น คุกกี้หรือ 
เทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมำยเลขอุปกรณ์ 
(Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รำยละเอียดกำร
เ ชื่ อ ม ต่ อ  ข้ อ มู ล  Browser ภ ำ ษ ำ ที่ ใ ช้ ง ำ น 
ระบบปฏิบัติกำร ที่ใช้งำน เป็นต้น 

3.2 จุดประสงค์กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล 

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ 
1. เพ่ือกำรยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตน และตรวจสอบ - เช่น ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลข โทรศัพท์ 

ข้อมูลเมื่อท่ำนสมัครใช้บริกำรของสถำบันนิติเวช
วิทยำ รูปถ่ำย ข้อมูลบัตรประจ ำตัวประชำชน 
วันเดือนปี หรือติดต่อใช้บริกำร หรือใช้สิทธิตำม 
กฎหมำย เกิด อีเมล ที่อยู่ทำงไปรษณีย์ บ้ำน อีเมล
หมำยเลขบัญชีธนำคำร เป็นต้น 

2. เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นในกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในสถำบันนิติเวชวิทยำ กำรรับสมัครงำน กำร
สรรหำกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ  

- เช่น ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ 
รูปถ่ำย เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน สภำพควำม
พิกำร รูปถ่ำย เลขบัตรประจ ำตัว ประชำชน ประวัติ
อำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ เกี่ยวกับ เป็นต้น 

3. เพ่ือด ำเนินกำรเผยแพร่ กำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรม โครงกำรของสถำบันนิติเวชวิทยำ 

- เช่น ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ 
เป็นต้น 

๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
๔.๑ สถำบันนิติเวชวิทยำเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 

 
/๔.๑.๑ หนว่ยงำน... 
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๔.๑.๑ หน่วยงำนของรัฐหรือผู้มีอ ำนำจที่สถำบันนิติเวชวิทยำต้องเปิดเผยข้อมูลเ พ่ือ
วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือวัตถุประสงค์ส ำคัญอ่ืน เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษำกำร 
กรมกำรปกครอง กรมสรรพำกร ศำล ส ำนักงำนอัยกำร กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ                 
และสังคม ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยก กรมกำรกงสุล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ เป็นต้น 

๔.๑.๒ คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยของสถำบันนิติเวช
วิทยำ  

๔.๑.๓ คู่สัญญำซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำรของพนักงำน บุคลำกร หรือผู้ปฏิบัติงำนของ
สถำบันนิติเวชวิทยำ เช่น บริษัทประกันภัย ธนำคำร ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ เป็นต้น 

๔.๑.๔ พันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน เช่น หน่วยงำนผู้ให้บริกำรที่ท่ำนติดต่อผ่ำน
บริกำรของสถำบันนิติเวชวิทยำ มูลนิธิ อำสำสมัครกู้ภัย พนักงำนสอบสวน โรงพยำบำล ผู้ให้บริกำรด้ำน
กำรตลำด สื่อโฆษณำ สถำบันกำรเงิน ผู้ให้บริกำรแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม เป็นต้น 

๔.๑.๕ ผู้ให้บริกำร เช่น ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูล (เช่น คลำวด์ โกดังเอกสำร) ผู้พัฒนำ 
ระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไชต์ ผู้ให้บริกำรจัดส่งเอกสำร ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรช ำระเงิน ผู้ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ ผู้ให้บริกำรด้ำน Digital ID ผู้ให้บริกำรสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริกำรด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ที่ปรึกษำภำยนอก ผู้ให้บริกำรขนส่ง เป็นต้น 

๔.๑.๖ ผู้รับข้อมูลประเภทอ่ืน เช่น ผู้ติดต่อสถำบันนิติเวชวิทยำ สมำชิกในครอบครัว มูลนิธิ             
ที่ไม่แสวงหำก ำไร วัด โรงพยำบำล สถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ เป็นตัน ทั้งนี้ เพ่ือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
บริกำรของสถำบันนิติเวชวิทยำ กำรฝึกอบรม สัมมนำ กำรรับรำงวัล กำรร่วมท ำบุญ บริจำค เป็นต้น 

๔.๑.๗ กำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ เช่นกำรด ำเนินกำรที่ก ำหนดให้สถำบันนิติเวชวิทยำ 
ต้องประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ หรือมติคณะรัฐมนตรีเป็นต้น 

๔.๒ เปิดเผยข้อมูลของท่ำนต่อสำธำรณะ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของสถำบันนิติเวชวิทยำ ประกำศบน
บอร์ดประชำสัมพันธ์ ประกำศผ่ำนสื่อ Social Media ประกำศผ่ำนสื่ออ่ืน ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
เป็นต้น 

5. สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน

อยู่ในควำมควบคุมของท่ำนได้มำกขึ้น โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรำยละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

๕.1 สิทธิในกำรเข้ำถึง รับส ำเนำ และขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่สถำบันนิติเวช
วิทยำ เก็บ รวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่สถำบันนิติเวชวิทยำมีสิทธิปฏิเสธค ำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือค ำสั่ง
ศำล หรือกรณีที่ค ำของทำ่นจะมีผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน 

๕.๒ สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีควำมถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 

 
/๕.๓ สิทธิ์ในกำร... 
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๕.๓ สิทธิ์ในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
๕.๓.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่สถำบันนิติเวชวิทยำท ำกำรตรวจสอบตำมค ำร้องขอของท่ำนให้

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
๕.๓.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
๕.๓.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์

สถำบันนิติเวชวิทยำได้แจ้งไว้ในกำรเก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงค์ให้สถำบันนิติเวชวิทยำเก็บรักษำข้อมูลนั้น
ต่อไป เพ่ือประกอบกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยของท่ำน 

4.๓.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่สถำบันนิติเวชวิทยำก ำลังพิสูจน์ให้ท่ำนเห็นถึงเหตุอันชอบด้วย
กฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนได้ใช้สิทธิคัดค้ำน กำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

๕.๔ สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่กรณีที่
สถำบันนิติเวชวิทยำมีเหตุในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย (เช่น สถำบันนิติเวชวิทยำสำมำรถ
แสดงให้เห็นว่ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปีดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ  
หรือเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพ่ือ
ประโยชน์สำธำรณะตำมภำรกิจของสถำบันนิติเวชวิทยำ) 

๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
สถำบันนิติเวชวิทยำจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำเท่ำที่ ข้อมูลนั้นยังมีควำม

จ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเท่ำนั้น ตำมรำยละเอียดที่ได้ก ำหนดไว้ใน่นโยบำย ประกำศ
หรือตำมกฎหมำยที่เกี่ยวช้อง ทั้งนี้ เมื่อพันระยะเวลำและข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนสิ้นควำมจ ำเป็นตำม
วัตถุประสงค์ดังกล่ำวแล้ว สถำบันนิติเวชวิทยำจะท ำกำรลบ ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน ไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ต่อไป ตำมรูปแบบและมำตรฐำนกำรลบท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลที่
กฎหมำยได้ประกำศก ำหนด หรือตำมมำตรฐำนสำกล อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพำท กำรใช้สิทธิหรือ คดี
ควำมอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน สถำบันนิติเวชวิทยำขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรักษำข้อมูลนั้น
ต่อไป จนกว่ำข้อพิพำทนั้นจะได้มีค ำสั่ง หรือค ำพิพำกษำถึงที่สุด 

๗. คกุก้ี 
สถำบันนิติเวชวิทยำเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไชต์ที่อยู่

ภำยใต้ควำมดูแลของส ำนักงำน เช่น www.ifm.go.th หรือบนอุปกรณ์ของท่ำนตำมแต่บริกำรที่ท่ำนใช้งำนทั้งนี้ 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรของส ำนักงำน และเพ่ือให้ท่ำนซึ่งเป็นผู้ใช้งำนได้รับควำม
สะดวก และประสบกำรณ์ที่ดีในกำรใช้งำนบริกำรของสถำบันนิติเวชวิทยำ และข้อมูลเหล่ำนี้จะถูกน ำไปเพ่ือ
ปรับปรุงเว็บไชของสถำบันนิติเวชวิทยำให้ตรงกับควำมต้องกำรของท่ำนมำกยิ่งขึ้น โดยท่ำนสำมำรถตั้งค่ำหรือ
กำรใช้งำนคุกกี้ได้ด้วยตนเองจำกกำรตั้งค่ำในเว็บบรำวเซอร์ (Web Browser) ของท่ำน 

 

/๘. กำรรักษำ...  
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๘. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

สถำบันนิติเวชวิทยำมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำง
เหมำะสมทั้งในเชิงเทคนิคและกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือป้องกันมีให้ข้อมูลสูญหำยหรือมีกำรเข้ำถึง ท ำลำย                  
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยและแนว
ปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security Policy) ของสถำบันนิติเวชวิทยำ 

นอกจำกนี้ สถำบันนิติเวชวิทยำได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
ขึ้น โดยประกำศให้ทรำบกัน โดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทำงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้อง
ครบถ้วน (Integrity) และ สภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสถำบันนิติเวชวิทยำได้
จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำว รวมถึงประกำศนี้ในระยะเวลำตำมท่ีเหมำะสม 

๙. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
สถำบันนิติเวชวิทยำอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับค ำร้องขอจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบำลหรือผู้ พิทักษ์ตำมกฎหมำย โดยส่งค ำร้องขอที่                         
ฝ่ำยอ ำนวยกำร ชั้น 6 อำคำรสัจธรรม สถำบันนิติเวชวิทยำ 

ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำย  มีกำร
คัดค้ำน กำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระท ำใด ๆ เช่น กำรแจ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
สถำบันนิติเวชวิทยำจะด ำเนินกำรบันทึกหลักฐำนค ำคัดค้ำนดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำนด้วย 

ทั้งนี้ สถำบันนิติเวชวิทยำอำจปฏิเสธสิทธิตำมวรรคสองได้ตำมกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนด หรือในกรณีที่
ข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำน ถูกท ำให้ไม่ปรำกฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวท่ำนได้ 

10. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 
ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็น สถำบันนิติเวชวิทยำอำจมีกำรมอบหมำยหรือจัดซื้อจัดจ้ำงบุคคลที่สำม                  

(ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของสถำบันนิติเวชวิทยำ 
ซึ่งบุคคลที่สำมดังกล่ำวอำจเสนอบริกำรในลักษณะต่ำง ๆ เช่น กำรเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงำนบริกำรช่วง 
(Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริกำรคลำวด์ (Cloud Computing Service Provider) หรือเป็นงำนในลักษณะ
กำรจ้ำงท ำของในรูปแบบอื่น 

กำรมอบหมำยให้บุคคลที่สำมท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น สถำบันนิติเวชวิทยำจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้ำที่ของส ำนักงำนในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล และของบุคคลที่สถำบันนิติเวชวิทยำมอบหมำยในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงก ำหนด
รำยละเอียด ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ที่สถำบันนิติเวชวิทยำมอบหมำยให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมี
หน้ำที่ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลตำมชอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตำมค ำสั่งของส ำนักงำนเท่ำนั้นโดยไม่
สำมำรถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 

 
 

/ในกรณี... 
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ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรมอบหมำยผู้ให้บริกำรช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพ่ือท ำกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ สถำบันนิติเวชวิทยำจะ
ก ำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสำรข้อตกลงระหว่ำงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้
ประมวลผลช่วงในรูปแบบและมำตรฐำนที่ไม่ต่ ำกว่ำข้อตกลงระหว่ำงส ำนักงำนกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

๑๑. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก 
เว็บไชต์ของสถำบันนิติเวชวิทยำอำจมีกำรเชื่อมต่อไปยังเว็บไซหรือบริกำรของบุคคลที่สำม ซึ่งเว็บไซต์

หรือบริกำร ดังกล่ำวอำจมีกำรประกำศนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหำสำระแตกต่ ำงจำก
นโยบำยนี้ สถำบันนิติเวชวิทยำขอแนะน ำให้ท่ำนศึกษำนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือ
บริกำรนั้น ๆ เพ่ือทรำบในรำยละเอียดก่อนกำรเข้ำใช้งำน ทั้งนี้ สถำบันนิติเวชวิทยำไม่มีควำมเกี่ยวข้องและไม่มี
อ ำนำจควบคุมถึงมำตรกำรส ำรองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซหรือบริกำรดังกล่ำวและไม่สำมำรถรับผิดชอบต่อ
เนื้อหำนโยบำยควำมเสียหำย หรือกำรกระท ำอันเกิดจำกเว็บไซต์หรือบริกำรของบุคคลที่สำม 

๑๒. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
ในกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้ สถำบันนิติเวชวิทยำอำจพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่

เห็นสมควรและจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.ifm.go.th โดยมีวันที่ของฉบับล่ำสุด 
ก ำกับอยู่ตอนท้ำย อย่ำงไรก็ดี สถำบันนิติเวชวิทยำขอแนะน ำให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทรำบประกำศฉบับ
ใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สถำบันนิติเวชวิทยำ 

โดยในกำรเข้ำใช้บริกำรภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ของท่ำน ถือเป็นกำรรับทรำบตำมข้อตกลงใน
ประกำศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดกำรใช้งำนหำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกำศฉบับนี้ หำกท่ำนยังคงใช้งำน
ต่อไปภำยหลังจำกที่ประกำศนี้มีกำรแก้ไขและน ำขึ้นประกำศในช่องทำงข้ำงต้นแล้ว จะถือว่ำท่ำนได้รับทรำบ
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว 

๑๓. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 
หำกท่ำนมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของสถำบันนิติเวชวิทยำหรือเกี่ยวกับนโยบำยนี้ หรือท่ำนต้องกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที ่

1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)  
สถำบันนิติเวชวิทยำ 
เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
หมำยเลขโทรศัพท์: 0 2207 6114 

2. เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
ชื่อ: คณะท ำงำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถำบันนิติเวชวิทยำ  
สถำนที่ติดต่อ: สถำบันนิติเวชวิทยำ 
เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
หมำยเลขโทรศัพท์: 0 2207 6120 

/ประกำศ... 





 

 

 

ประกาศสถาบันนิติเวชวทิยา 
เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล (Privacy Policy) สถาบันนิติเวชวิทยา 

_________________________ 

๑. บทน า 
สถาบันนิติเวชวิทยาตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่ืนอันเกี่ยวกับท่าน                   

(รวมเรียกว่า "ข้อมูล") เพ่ือให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า สถาบันนิติเวชวิทยามีความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒                    
("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
("นโยบาย") นี้จึงได้ถูกจัดท าขึ้นเ พ่ือชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย                
(รวมเรียกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งด าเนินการโดยสถาบันนิติเวชวิทยา รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง 
และบุคคลที่เก่ียวข้องผู้ด าเนินการแทนหรือในนามของสถาบันนิติเวชวิทยา โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ 

๒. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 
นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับสถาบันนิติเวชวิทยา                  

ในปัจจุบัน และท่ีอาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยสถาบันนิติเวชวิทยา ข้าราชการต ารวจ 
พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยธุรกิจ หรือหน่วยงานรูปแบบอ่ืนที่ด าเนินการโดยสถาบันนิติเวชวิทยา และรวมถึง
คู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสถาบันนิติ เวชวิทยา                    
("ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล") ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ เอกสาร หรือบริการ
ในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสถาบันนิติเวชวิทยา (รวมเรียกว่า "บริการ")  

บุคคลมีความสัมพันธ์กับสถาบันนิติเวชวิทยาตามความในวรรคแรก รวมถึง 
๑) บุคคลธรรมดา 
๒) ข้าราชการต ารวจ พนักงาน ลูกจ้าง 
๓) คูค่้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
๔) กรรมการ ผู้รับมอบอ านาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์

ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสถาบันนิติเวชวิทยา 
๕) ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของสถาบันนิติเวชวิทยา 
๖) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.ifm.go.th รวมทั้งระบบ อุปกรณ์ หรือช่องทางการ

สื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยสถาบันนิติเวชวิทยา 
๗) บุคคลอ่ืนที่สถาบันนิติเวชวิทยาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัว

หรือผู้ค้ าประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น 
ข้อ ๑) ถึง ๗) เรียกรวมกันว่า "ท่าน" 

 
/นอกจากนโยบาย... 
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นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว สถาบันนิติเวชวิทยาอาจก าหนดให้มีค าประกาศเกี่ยวกับความเป็น

ส่วนตัว ("ประกาศ") ส าหรับบริการของสถาบันนิติเวชวิทยา เพ่ือชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการ
ประมวลผลระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลพึงมีในบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระส าคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว         
และนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น 

๓. ค านิยาม 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้                

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้แก่กรรมโดยเฉพาะ 
 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพความพิการ 
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมู ลส่วนบุคคล 
ในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 
 “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บ
รวบรวม บันทึก ส าเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่  โอน 
รวม ลบ ท าลาย เป็นต้น 
 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันนิติเวช
วิทยา เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

"ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล 
ซ่ึงด าเนนิการดังกล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

๔. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาเก็บรวบรวม 
สถาบันนิติเวชวิทยาเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล

ดังต่อไปนี้ 
๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทาง

ให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ท าแบบส ารวจหรือใช้
งานบริการ หรือช่องทางให้บริการอ่ืนที่ควบคุมดูแลโดยสถาบันนิติเวชวิทยา หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ติดต่อสื่อสารกับสถาบันนิติเวชวิทยา ณ ที่ท าการหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนที่ควบคุมดูแสโดยสถาบันนิติเวช
วิทยา เป็นต้น 

๒) ข้อมูลที่สถาบันนิติเวชวิทยาเก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์                 
หรือบริการตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของสถาบัน
นิติเวชวิทยาด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

 /3) ข้อมูลส่วน... 
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๓) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาเก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สถาบันนิติเวชวิทยา เช่น การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานก ากับดูแล ที่มีหน้าที่ด าเนินการแจ้งข้อมูลในการติดต่อของเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ                           
ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์ หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันนิติเวชวิทยา 
ในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่สถาบัน
นิติเวชวิทยา ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของบริการ ตามแต่
กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมใน
การเปิดเผยข้อมูลแก่สถาบันนิติเวชวิทยา 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการให้บริการของสถาบัน
นิติเวชวิทยาอาจเป็นผลให้สถาบันนิติเวชวิทยาไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
ทั้งหมดหรือบางส่วน 
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันนิติเวชวิทยาพิจารณาก าหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
ความเหมาะสม และตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่
สถาบันนิติเวชวิทยาใช้ ประกอบด้วย 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด 
เพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือ
การใช้อ านาจรัฐที่สถาบันนิติเวชวิทยาได้รับ 

เพ่ือให้สถาบันนิติเวชวิทยาสามารถใช้อ านาจรัฐและ 
ด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจ 
สถาบันนิติเวชวิทยาซึ่งก าหนดไว้ตามกฎหมาย เช่น 
- การชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
- พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
รวมถึง กฎ ระเบียบ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่ 
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เ พ่ือให้สถาบันนิติ เวชวิทยาสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ควบคุมสถาบันนิติเวชวิทยา เช่น 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
/ฐานกฎหมาย... 
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด 
 - กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรรวมถึง การด าเนินการ

ตามค าสั่งศาล เป็นต้น 
เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน

นิติเวชวิทยาและของบุคคลอ่ืน ซึ่งประโยชน์ดังกล่าว 
มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพ่ือการ
รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสถาบัน
นิติเวชวิทยา หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพ่ือกิจการภายในของสถาบันนิติเวชวิทยา เป็นต้น 

เป็นการจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล 

เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือ
สุขภาพของบุคคล เช่น การป้องกัน รับมือ และลด
ความเสี่ยง เป็นต้น 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให้สถาบันนิติเวชวิทยาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาหรือด าเนินการอันเป็นความจ าเป็นต่อการเข้า
ท าสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับสถาบันนิติเวช
วิทยา เช่น การจ้างงาน จ้างท าของ การท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ หรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน                
เป็นต้น 

เพ่ือการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัย หรือสถิติที่
ส าคัญ 

เ พ่ือให้สถาบันนิติ เวชวิทยาสามารถจัดท าหรือ
สนับสนุนการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัย หรือ
สถิติตามทีส่ถาบันนิติเวชวิทยาอาจได้รับมอบหมาย  

ความยินยอมของท่าน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลในกรณีที่สถาบันนิติเวชวิทยาจ าเป็นต้องได้รับ
ความยินยอมจากท่าน โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที่
ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๒ เป็นต้น 

 
ในกรณีที่สถาบันนิติเวชวิทยามีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือการปฏิบัติ

ตามสัญญาการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพ่ือความจ าเป็นในการเข้าท าสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือคัดค้านการด าเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลท าให้ สถาบันนิติเวช
วิทยาไมส่ามารถด าเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
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๖. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาเก็บรวบรวม 
สถาบันนิติเวชวิทยาอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับสถาบันนิติเวชวิทยา รวมถึงข้อพิจารณา
อ่ืนที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันนิติเวชวิทยาเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือบริการที่ท่าน
ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ข้อมูลเฉพาะบุคล ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสาร

ราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น  ค า
น าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน สัญชาติ เลขท่ีใบขับข่ี 
เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลข 
ใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพ (ส าหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลขประจ าตัว
ผู้ประกันตนหมายเลขประกันสังคม เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น วันเดือนปี
เกิด เพศ ส่วนสูง น้ าหนัก อายุ สถานภาพการสมรส 
สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด ข้อมูล
พฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคล 
ล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 

ข้อมูลส าหรับการติดต่อ ข้อมูลเพ่ือการติดต่อท่าน เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้าน 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่
ทางไปรษณีย์บ้าน ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์  
(Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานและการศึกษา รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการท างาน 
และประวัติการศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน 
อาชีพ ยศ ต าแหน่ ง  หน้ าที่  ความเชี่ ยวชาญ 
สถานภาพใบอนุญาตท างาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 
หมายเลขประจ าตัวผู้ เสียภาษี ประวัติการด ารง
ต าแหน่ง ประวัติการท างาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่ม
งาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงาน 
ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่ส าเร็จการศึกษา 
เป็นต้น 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 
ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ก รม ธ ร รม์ ป ร ะกั นภั ย

ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
ผู้ รับประโยชน์  หมายเลขกรมธรรม์  ประเภท
กรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม 
เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน เช่น การด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง การด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันนิติ เวช
วิทยา ข้อมูลการเป็นผู้มีสัญญาจ้างกับสถาบันนิติเวช
วิทยา ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ท ากับ
สถาบันนิติเวชวิทยา เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของสถาบันนิติเวชวิทยา รายละเอียดเกี่ยวกับบริการของสถาบันนิติเวชวิทยา 
เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล 
Single Sign-on (SSO ID) ร หั ส  OTP ข้ อ มู ล
การจราจรทางคอมพิวเตอร์  ข้ อมูลระบุ พิกัด 
ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้
งาน ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีใน
ลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) 
ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อข้อมูล 
Browser ภาษาที่ใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน 
เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น 
เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจ าลอง
ใบหน้า) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 

 
๗. คุกกี้ 

สถาบันนิติเวชวิทยาเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไชต์ที่อยู่
ภายใต้ความดูแลของสถาบันนิติเวชวิทยา เช่น www.ifm.go.th หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่าน
ใช้งาน ทั้งนี ้เพ่ือการด าเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสถาบันนิติเวชวิทยา และเพ่ือให้ท่านซึ่ง
เป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของสถาบันนิติเวชวิทยา และข้อมูล
เหล่านี้จะถูกน าไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันนิติเวชวิทยาให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น              
โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) 
ของท่าน 
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๘. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 
กรณีท่ีสถาบันนิติเวชวิทยาทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม 

เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สถาบัน
นิติเวชวิทยาจะไม่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง
ที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก าหนด 

กรณีที่สถาบันนิติเวชวิทยาไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าสถาบันนิติเวชวิทยาได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ 
หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี สถาบันนิติเวชวิทยาจะด าเนินการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
โดยเร็ว หากสถาบันนิติเวชวิทยาไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมในการ
เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

๙.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันนิติเวชวิทยาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์หลายประการ 

ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับ
สถาบันนิติเวชวิทยาหรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นส าคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียง
กรอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันนิติเวชวิทยาเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริการที่ท่านใช้งาน หรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน 

๑) เพ่ือด าเนินการตามที่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันนิติเวชวิทยาที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
ลุล่วงหรือเป็นการจ าเป็นเพ่ือใช้อ านาจทางกฎหมายที่สถาบันนิติเวชวิทยามีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการตาม
พันธกิจดังปรากฎในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 6๕๖๒ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่เก่ียวข้อง 

๒) เพ่ือให้บริการและบริหารจัดการบริการของสถาบันนิติเวชวิทยา ทั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อท่าน
หรือตามพันธกจิของสถาบันนิติเวชวิทยา 

๓) เพ่ือการด าเนินการทางธุรกรรมของสถาบันนิติเวชวิทยา 
๔) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกและ

สอดคล้องกับความต้องการของท่าน 
๕) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน 
๖) จัดท าบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
๗) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับบริการของสถาบันนิติเวชวิทยา 
๘) เพ่ือด าเนินการตามที่จ าเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหา

บุคลากร หรือผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 
๙) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระท าที่

ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อท้ังสถาบันนิติเวชวิทยาและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
/10) การยืนยัน... 
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๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของสถาบันนิติเวช
วิทยาหรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย 

๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการให้ทันสมัย 
๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
๑๓) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการท าค าสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน 
๑๔) เพ่ือจัดท าและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็น 
๑๕) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระท าท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
๑๖) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของสถาบันนิติเวชวิทยาอย่างไร ทั้งใน

ภาพรวมและรายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ 
๑๗) ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ ที่สถาบันนิติเวชวิทยามีต่อหน่วยงานที่มีอ านาจ

ควบคุมหน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของสถาบันนิติเวชวิทยา 
๑๘) ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสถาบันนิติเวชวิทยา หรือของ

บุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับการการด าเนินการของสถาบันนิติเวชวิทยา 
๑๙) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึ งการเฝ้าระวังโรค

ระบาด 
๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดท าสถิติที่สถาบัน

นิติเวชวิทยาได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 
๒๑) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับคดีความ

การด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน 
๑๐. ประเภทบุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้

ระบุไว้ใน ข้อ ๙ ข้างต้น สถาบันนิติเวชวิทยาอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้  
ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันนิติเวช
วิทยาเป็นการทั่วไปเฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์
ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอียด 
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจที่สถาบันนิติเวช
วิทยาต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ส าคัญอ่ืน 
(เช่น การด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ) 

หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือมีอ านาจควบคุม
ก ากับดูแลหรือมีวัตถุประสงค์อ่ืนที่มีความส าคัญ เช่น 
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษาการ กรมการปกครอง 
กรมสรรพากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ศาล 
ส านักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานปลัดส านักนายก 
กรมการกงสุล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็น
ต้น 

 
 
 

/ประเภทบุคคล... 
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ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอียด 
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามกฎหมายของสถาบันนิติเวชวิทยา 

สถาบันนิติเวชวิทยาอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะต่าง ๆ เช่น
คณะท างานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

คู่ สัญญาซึ่ งด า เนินการเกี่ ยวกับสวัสดิการของ
พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันนิติเวชวิทยา 

บุคคลภายนอกท่ีสถาบันนิติเวชวิทยาจัดซื้อจัดจ้างให้
ด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น บริษัทประกันภัย
โรงพยาบาล ธนาคาร เป็นต้น 

พันธมิตร สถาบันนิติเวชวิทยาอาจเปีดเผยข้อมูลของท่านแก่
บุคคลที่ ร่ วมงานกับสถาบันนิติ เวชวิทยา  เ พ่ือ
ประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น หน่วยงานผู้
ให้บริการที่ท่านติดต่อผ่านบริการของสถาบันนิติเวช
วิทยา มูลนิธิ หรือพนักงานสอบสวน เป็นต้น 

ผู้ให้บริการ สถาบันนิติเวชวิทยาอาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้
ให้บริการแทน หรือสนับสนุนการด าเนินการของ
ส านักงานเช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล (เช่น 
คลาวด์โกดังเอกสาร) ผู้ พัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์  
แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร                       
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า รด้ าน  กา รช า ร ะ เ งิ น  ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร
อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้าน 
Digital ID ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการ
ด้าน การบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก                     
ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น 

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น สถาบันนิติเวชวิทยาอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่
บุคคลผู้รับข้อมูลประเภทอ่ืน เช่น ผู้ติดต่อสถาบัน
นิติเวชวิทยา สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่ไม่แสวงหา
ก าไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เป็นต้น ทั้งนี้  เพ่ือการด าเนินการเกี่ยวกับ
บริการของสถาบันนิติ เวชวิทยา  การฝึกอบรม 
สัมมนา การร่วมท าบุญ บริจาค เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ สถาบันนิติเวชวิทยาอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อ
สาธารณะในกรณีที่จ าเป็น  

 
 
 
 

 
 
 

/11. การส่ง... 
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๑๑. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
ในบางกรณีสถาบันนิติเวชวิทยาอาจจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพ่ือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์  
(Cloud) ทีม่ีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น) เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของสถาบัน
นิติเวชวิทยาที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดท านโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมีได้มีประกาศ
ก าหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อสถาบันนิติเวช
วิทยามีความจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางสถาบันนิติเวชวิทยาจะ
ด าเนินการเพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตาม
มาตรฐานสากล หรือด าเนินการตามเงื่อนไขเพ่ือให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่ 

๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดให้สถาบันนิติเวชวิทยาต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไป
ต่างประเทศ 

๒) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคล
ประกาศก าหนด 

๓ เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับสถาบันนิติเวชวิทยาหรือเป็นการท าตาม
ค าขอของท่านก่อนการเข้าท าสัญญานั้น 

๔) เป็นการกระท าตามสัญญาของสถาบันนิติเวชวิทยากับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ของ
ท่าน 

๕) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอ่ืน เมื่อท่านไม่
สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

๖) เป็นการจ าเป็นเพ่ือด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 

๑๒. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
สถาบันนิติเวชวิทยาจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความ

จ าเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบาย ประกาศ
หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพันระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจ าเป็นตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วสถาบันนิติเวชวิทยาจะท าการลบ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่
กฎหมายประกาศก าหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอัน
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สถาบันนิติเวชวิทยาขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่า
ข้อพิพาทนั้นจะได้มีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุด 

 

/13. การให้บริการ... 
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๑๓. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 
สถาบันนิติเวชวิทยาอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) 

ให้ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสถาบันนิติเวชวิทยา ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจ
เสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing หรือเป็นผู้
ให้บริการคลาวด์(Cloud Computing Service Provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างท าของในรูปแบบ
อ่ืน 

การมอบหมายให้บุคคลที่สามท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลนั้น สถาบันนิติเวชวิทยาจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสถาบันนิติเวชวิทยาในฐานะผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยามอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล                  
ซึ่งรวมถึงก าหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยามอบหมายให้ประมวลผล รวมถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามค าสั่งของสถาบันนิติเวช
วิทยาเท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพ่ือท าการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ สถาบันนิติเวชวิทยาจะ
ก ากับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับ                   
ผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่าข้อตกลงระหว่างส านักงานกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล 

๑๔. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันนิติเวชวิทยามีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าว
จะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันนิติเวชวิทยาอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ โดยสถาบัน
นิติเวชวิทยา มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และ
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

นอกจากนี้ เมื่อสถาบันนิติเวชวิทยามีการส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่า
เพ่ือการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอ่ืน สถาบันนิติเวชวิทยาจะก าหนดมาตรการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด                    
เพ่ือยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ส าสถาบันนิติเวชวิทยาเก็บรวบรวมจะมีความม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

๑๕. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก 
บริการของสถาบันนิติเวชวิทยาอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์

หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจาก
นโยบายนี้ สถาบันนิติเวชวิทยาขอแนะน าให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ หรือ 

/บริการนั้น... 
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บริการนั้น ๆ เพ่ือทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สถาบันนิติเวชวิทยาไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มี
อ านาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบ
ต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระท าอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม 

๑๖. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันนิติเวชวิทยาได้ให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัดสถาบันนิติเวชวิทยา เป็นเจ้าหน้าที่

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ ก ากับและให้ค าแนะน า
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงการประสานงานและให้
ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๗. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ก าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้

หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับโดย
รายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย 

๑) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับส าเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีท่ีสถาบัน
นิติเวชวิทยามีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะ
มีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

๒) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้อง                    
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

๓) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันนิติเวชวิทยาลบหรือท าลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

๔) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ก)  เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันนิติเวชวิทยาท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม
วัตถุประสงค์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้สถาบัน
นิติเวชวิทยาเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

 
 

/ง) เมื่ออยู.่.. 
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ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สถาบันนิติเวชวิทยาก าลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวมใช้                
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

๕) ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่
กรณีที่สถาบันนิติเวชวิทยามีเหตุในการปฏิเสธค าขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สถาบันนิติเวชวิทยาสามารถ
แสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า 
หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของสถาบันนิติเวชวิทยา 

๖) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่สถาบันนิติเวชวิทยาในการเก็บ
รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลา
ที่ข้อมูลสู่วันบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยสถาบันนิติเวชวิทยา เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิ โดยกฎหมายให้สถาบัน
นิติเวชวิทยาจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับส านักงานที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
อยู่ 

๗) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จากสถาบันนิติเวชวิทยาในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้
โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้สถาบันนิติเวช
วิทยาส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน ทั้งนี้  การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๑๘. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของสถาบัน

นิติเวชวิทยา(ส าหรับเจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติเวชวิทยา) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(ส าหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อสถาบันนิติเวชวิทยาและ
อาจได้รับโทษตามที่ ก าหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้งกฎหมาย                 
ล าดับรอง กฎ ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

๑๙. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแล 
ในกรณีที่ท่านพบว่าสถาบันนิติเวชวิทยามิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ

ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้ง  
โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว สถาบันนิติเวช
วิทยาขอให้ท่านโปรดติดต่อมายังสถาบันนิติเวชวิทยา เพ่ือให้สถาบันนิติเวชวิทยามีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริง
และได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก 

 

/20. การปรับปรุง... 




