
 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
ของผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: [๑๐ มกราคม ๒๕๖๕] 
 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สำนักหอสมุด”) 
ตระหนักและให ้ความสำคัญกับการคุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบุคคลของผ ู ้ ใช ้บร ิการของ สำน ักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื ่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ 

คำประกาศเกี ่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื ่อให้ท่านในฐานะ
ผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุดได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวม
เรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทั ้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้  สำนักหอสมุด
ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า สำนักหอสมุดเป็นผู้มี
อำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

คำนิยาม 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 “สำนักหอสมุด” หมายความถึง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
“ผ ู ้ ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน”  หมายความถ ึ ง  เจ ้ าหน ้ าท ี ่ และผ ู ้ ปฏ ิบ ั ต ิ ง านของ ถ ึ ง  สำน ักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“ผู้ใช้บริการ” ได้แก่ หมายความถึง ผู้ที่เข้าใช้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ” หมายความถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของถึง สำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นอกเหนือจาก ผู้ใช้บริการ 
 

สำนักหอสมุดดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 
 

๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
๑.๑ สำนักหอสมุดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๑  ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้
มอบให้แกส่ำนักหอสมุด  

๑.๑.๒ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักหอสมุดหรือของบุคคลอื่น โดย
ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

๑.๑.๓ ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของเรา 



 

๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
สำนักหอสมุดดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ เพ่ือประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติผู้ใช้บริการ  
๒.๒ เพ่ือจัดทำและเผยแพร่วีดีโอที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการ 
๒.๓ เพ่ือการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ใช้บริการ 
๒.๔ เพ่ือจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้บริการของสำนักหอสมุด ซึ่งมผีู้ใช้บริการปรากฎเป็นส่วนใด

ส่วนหนึ่งของสื่อ 
๒.๕ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
 

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสำนักหอสมุดเก็บรวบรวม 
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ ๒. สำนักหอสมุดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการ

ต่อไปนี้ 
๓.๑ แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี ้

 

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล 

๑ . ข ้อม ูลท ี ่ เก ็บโดยตรงผ ่ านการเส ียบบ ัตร
ประชาชน 

- ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

๒. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการใช้บริการ 
 

- ภาพถ่าย วีดีโอการใช้บริการ 

 
๓.๒ จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล 

 

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้  

๑.ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการใช้บริการ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
รวมทั้งรายงานผลให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการที่เก่ียวข้อง  

- ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

๒. จัดทำวีดีโอที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการ - คลิปวีดีโอที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการ 

๓. ติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผู้ใช้บริการ 

- ที่อยู่ 



 

๔.จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การใช้บริการของ
สำนักหอสมุด ซึ่งมีผู้ใช้บริการปรากฎเป็นส่วนใดสว่น
หนึ่งของสื่อ เพื่อเผยแพร่ในช่องทางประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ของสำนักหอสมุด 

- ภาพถ่าย คลิปวีดีโอกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้
บริการของสำนักหอสมุด 

 

๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

สำนักหอสมุดอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อประเภทของบุคคลและช่องทางดังต่อไปนี้ 

๔.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าที ่หรือบุคคลอ่ืนเพ่ือการดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนด 
คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น 

๔.๒ หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการให้บริการของ
สำนักหอสมุดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสารหรือ
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น 

๔.๓ ประกาศต่อสาธารณะ ในกรณีเช่น สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการปรากฏเป็นส่วนใด
ส่วนหนึ่งของสื่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด lib.ku.ac.th และประกาศผ่านสื่อ Social Media เช่น 
Facebook ของสำนักหอสมุด เป็นต้น 

๔.๔ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมท้ังทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอ่ืน 

ทั ้งนี้  กรณีที ่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องได้ร ับความยินยอมจากท่านก่อน 
สำนักหอสมุด จะดำเนินการขอความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

๕. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ  ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่สำนักหอสมุดเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สำนักหอสมุดมี
สิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผล
กระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

๕.๒ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

๕.๓ สิทธิในการขอให้องค์กรระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 



 

๕.๓.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักหอสมุดทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

๕.๓.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

๕.๓.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงคท์ี่
สำนักหอสมุดได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้สำนักหอสมุดเก็บรักษา
ข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน 

๕.๓.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักหอสมุดกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่าน
ได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

๕.๔ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่
สำนักหอสมุดมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สำนักหอสมุดสามารถแสดงให้เห็น
ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า  หรือเพื่อการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของสำนักหอสมุด) 

 

๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

สำนักหอสมุดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่สำนักหอสมุดได้รับ
ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สำนักหอสมุดจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
สำนักหอสมุดมีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนเพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น กรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิ
หรือมีข้อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน สำนักหอสมุดขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูล
นั้นต่อไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะมีข้อกำหนดให้ยกเลิก หรือข้อพิพาทนั้นจะได้มคีำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
แล้ว 
 
๗. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

สำนักหอสมุดและมหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย 
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดย
ประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน 
(Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 



 

๘. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน 

สำนักหอสมุดอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทน
โดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอผ่านอีเมล : lib@ku.ac.th 

ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการ
คัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
สำนักหอสมุดจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ทั้งนี้ สำนักหอสมุดอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลสว่น
บุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได ้

 

๙. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 

ในกรณีที่มีความจำเป็น สำนักหอสมุดอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสำนักหอสมุด ซึ่งบุคคลที่สาม
ดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) 
หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของ
ในรูปแบบอื่น 

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นั้น สำนักหอสมุดจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสำนักหอสมุดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
และของบุคคลที่สำนักหอสมุดมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียด
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักหอสมุดมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของสำนักหอสมุดเท่านั้นโดยไม่
สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง  (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ สำนักหอสมุดจะกำกับให้
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผล
ช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างสำนักหอสมุดกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจาก
เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม 

 

๑๐. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
สำนักหอสมุดได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวข้องในการ

จัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านได้ โดยสำนักหอสมุดจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้
อย่างเคร่งครัด 

 



 

๑๑. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

สำนักหอสมุดอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการ
แจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ lib.ku.ac.th โดยมีว ันที ่ของเวอร์ชั ่นล่าสุดกำกับไว้ อย่างไรก็ดี 
สำนักหอสมุดขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่
ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบ
ตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หาก
ท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่าน
ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

 

๑๒. การติดต่อสอบถาม  

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่ 
๑๒.๑. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

- ชื่อ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- สถานที่ติดต่อ: เลขที ่๕๐ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
- ช่องทางการติดต่อ: อีมล : lib@ku.ac.th 

 
๑๔.๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ชื่อ: หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- สถานที่ติดต่อ: เลขที ่๕๐ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
- ช่องทางการติดต่อ: อีเมล : lib@ku.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


