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ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้งาน
แบบแสดงความยินยอมในการเกบ็ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล

 ขา้พเจา้ยนิยอมใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหง ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลกระทาํการเกบ็รวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบุคคลภายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี�
 1. ขอ้มลูที�จดัเกบ็และใชโ้ดยมหาวทิยาลยัรามคาํแหงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที�มหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดร้บัมาจากการ 
กรอกขอ้มลูในขั �นตอนการสมคัร และในระหวา่งศกึษา ที�เป็นขอ้มลูที�มคีวามสมบรูณ์ ถกูตอ้ง เป็นปจัจบุนัและมคีณุภาพ จะถกูนํา
ไปใชใ้หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี�กาํหนดไวต้ามหนงัสอืนี�เทา่นั �น เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562  
 2. วตัถุประสงคข์า้พเจา้ยนิยอมใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหงทาํการจดัเกบ็ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของขา้พเจา้ เพื�อใชใ้น
การรบัสมคัรนกัศกึษา การตรวจสอบวฒุบิตัร การลงทะเบยีนเรยีน การทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาและระเบยีนสถติ ิการบอกเลกิ-บอกเพิ�ม 
และออกรายงานขอ้มลูทะเบยีนเรยีนการจดัสอบและจดักรรมการคุมสอบ การตรวจสอบหลกัฐานการเขา้สอบ การประมวลผล 
การสอบไล่ การรบัรองผลการศกึษา การออกหนังสอืสาํคญั ใหบ้รกิาร One Stop Service การแจง้จบและเตรยีมปรญิญาบตัร          
การบรกิารทะเบยีนประวตัแิละปรบัฐานขอ้มลูนกัศกึษา การเกบ็ขอ้มลูและบรกิารทางคอมพวิเตอร ์การตรวจสอบและรบัรองวฒุบิตัร ม.ร. 
และการแนะแนวและประชาสมัพนัธ์
 3. การเปิดเผย/สง่ต่อขอ้มลู โดยสง่ต่อขอ้มลูใหธ้นาคารเพื�อจดัทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษา เปิดเผย/สง่ต่อขอ้มลูใหก้ระทรวง
การอุดมศกึษาฯ สาํหรบัจดัทาํระเบยีนสถติ ิ สง่ต่อขอ้มลูใหก้รมการปกครองสาํหรบัตรวจสอบทะเบยีนราษฎร ์ เปิดเผย/สง่ต่อขอ้มลู
ใหห้น่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัรามคาํแหง เพื�อใชใ้นการตรวจสอบขอ้มลู

คาํชี!แจงเกี�ยวกบัการแสดงความยินยอมในการเกบ็ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล
 1. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจะเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคท์ี�ไดแ้จง้ไว้
 2. เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธติามกฎหมายดงัต่อไปนี�
  2.1 สทิธใินการแกไ้ขหรอืเปลี�ยนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลของตนเองใหถู้กตอ้งสมบูรณ์เป็นปจัจุบนัภายใตข้อ้บงัคบั และ
ระเบยีบของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
  2.2 สทิธใินการเขา้ถงึหรอืขอรบัรองสาํเนาถกูตอ้งเกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของตนหรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้า ซึ�งขอ้มลู                
สว่นบุคคลที�ตนไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม
  2.3 สทิธใินการขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบัตนจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง รวมทั �งขอใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหง  
สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลอื�นหรอืขอรบัขอ้มลูสว่นบุคคลที�มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสง่หรอืโอน    
ใหก้บัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลอื�น
  2.4 สทิธใินการขอใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหงเปิดเผยถงึการไดม้าซึ�งขอ้มลูส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบัตน ในขณะที�ตนไม่ได ้ 
ใหค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย
  2.5 เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธริอ้งเรยีน ในกรณทีี�บรษิทัหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืลกูจา้ง หรอืผูร้บัจา้ง
ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงฝา่ฝืนไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 
 ขา้พเจา้ไดร้บัทราบถงึขอ้ตกลงและเงื�อนไขการเกบ็ ใช ้ และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ดงักล่าว และยนิยอมตามเงื�อนไข         
ดงักลา่วทกุประการ 

                 ....................................................................
                     (...................................................................)
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