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นโยบายความเป็นส่วนตัว 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

เรา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องส าคัญ เมื่อเรา
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้ด าเนินธุรกิจและให้บริการกับท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

เราในฐานะผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว 
ซึ่งอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล และเรายืนยันว่าได้ด าเนินการตามกฎหมายฉบับนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

1. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม หรือประมวลผล            
เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา รสนิยมทางเพศ ข้อมูลทางชีวภาพ ทั้งนี้ กฎหมายให้
การคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวเข้มงวดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดา 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ: 

● ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา 

● ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

● ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ของเราหรือช่องทางปกติ 

เราเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็นในการให้บริการกับท่าน  เพ่ือให้ท่านติดต่อสอบถาม
ข้อมูล และเพ่ือด าเนินการให้บริการการศึกษาในทางที่ท่านสามารถคาดหวังได้ว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพ่ือการนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราท าการประมวลผลสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

 



- 3 - 

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, 
โรงเรียนที่จบการศึกษา, วุฒิการศึกษา, ผลการเรียน, ผลการสอบ
ภาษา, คณะที่สนใจ, เหตุผลในการสมัครเรียน, ความต้องการ
บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 

ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์, ชนิด
ของบราวเซอร์ , การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (time zone), ที่ตั้ง 
(location), ระบบปฏิบัติการ, แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์ท่ีใช้เข้าเว็บไซต์ 

ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่
แพลตฟอร์ม, หน้าเว็บไซต์ที่ที่ท่านเข้าชม, จ านวนเวลาที่ท่านใช้ใน
การชมหน้าเว็บไซต์, สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม, 
เวลาและวันที่เข้าชมเว็บไซต์, ข้อมูลการกดดูเว็บไซต์  

ข้อมูลการสื่อสาร (Communication Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น อีเมล, บันทึกข้อมูลสนทนา และข้อมูลในการ
สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน
(Identity-verification Data) 

ได้แก่ข้อมูล เช่น เลขประจ าตัวประชาชน , ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, 
เพศ  

ข้อมูลอ่อนไหว (sensitive personal data) ได้แก่ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา  

 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 ส าหรับนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสมัครเรียนกับเรา (Prospective Students) 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ: 
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 ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ของเราหรือช่องทางปกติ 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการตอบแบบสอบถามจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการจัดกิจกรรมของกองส่งเสริมการรับนักศึกษา 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านตัวแทนที่ให้บริการแนะน าการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

3.2 ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน (Existing Students) 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ: 

 ท่านลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ในกรณีที่ท่านเป็นนักศึกษาต่างชาติ ท่านให้ข้อมูลผ่านตัวแทนของมหาวิทยาลัยในประเทศท่าน หรือ
ผ่านตัวแทนที่ให้บริการแนะน าการศึกษา 

 ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

 

3.3 ส าหรับบุคคลทั่วไป 

เราได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากท่านโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

 ท่านลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

 ท่านติดต่อกับเราเพ่ือขอรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการการศึกษาของเรา 

 ท่านนัดหมายเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการการศึกษาของเรา 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราเมื่อเข้ามาติดต่อกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของเรา 

 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของเราผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง Social 
Network หรือช่องทางปกติ  
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3.4. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party)  

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของเรา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกน าไปใช้นอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ที่เราได้ก าหนดหรือสั่งไว้ และเราได้ก าหนดให้บุคคลภายนอกต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 

 

3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies)  

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น 
ปลอดภัยขึ้น และเพ่ือความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม 

 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุญาตให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ              
ในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จ าเป็น และอยู่
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล โดยเรามีฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful 
Basis of Processing) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้: 

 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้
เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ (ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558) 

 เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย (Legitimate Interests) 
หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของท่าน โดยที่ไม่ท าให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง 

 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค า
ขอของท่านก่อนเข้าท าสัญญา 
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 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่
เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เราได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการกับท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ชอบธรรมที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในแต่ละกิจกรรมตามตารางข้างล่าง 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลที่ชอบธรรม 

1. ส าหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสมคัรเรยีนกับเรา (Prospective Students) 

1.1 เพื่อติดต่อกับท่านในการตอบค าถาม
และให้ค าแนะน าข้อมูลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ข้อมูลของคณะ สาขาวิชา 
ตลอดจนกิ จกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

- ข้อมูลการติดต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็น
บริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรฐั 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยใน
การให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านในการตัดสินใจ
เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเรียน 

1.2 เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
ให้ค าแนะน าด้านการเรียนในมหาวิทยาลยั
ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็น
บริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรฐั 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยใน
การให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านในการตัดสินใจ
เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเรียน 

2. ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน (Existing Students) 
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2.1 เพื่อบริหารจัดการด้านการลงทะเบียน 
และการด า เนินการตามค าขอของ
นักศึกษาที่ เกี่ยวกับการลงทะเบียน  
และจัดการด้านการศึกษา เช่น การ
ลงทะเบียนรายวิชา การเพิกถอน -
สับเปลี่ยนรายวิชา การท าเรื่องส าเร็จ
การศึกษา การอนุมัติปริญญา เป็นต้น 

- ข้อมูลการติดต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

- ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานใน
การยืนยันตัวตน  

เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่
รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ 

2.2 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการรับค่า
เล่าเรียน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียน 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานใน
การยืนยันตัวตน 

เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่
รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ 

2.3 เพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น การเข้า
ร่วมชมรม การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ 
การจัดกิจกรรมให้บริการกับสังคมและ
ชุมชน การจัด job fair เป็นต้น 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

  

1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะเนื่องจากการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็น
บริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรฐั 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 

2.4 เพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสรมิ
ให้นักศึกษาได้ฝึกงานในสถานปฏิบัติงาน
จริงที่เป็นองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

  

1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็น
บริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรฐั 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 
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2.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ
และงานวิจัยของนักศึกษา เช่น การร่วม
ด าเนินงานวิจัยกับอาจารย์ และการเขียน
บทความวิชาการ/วิจัย 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

  

1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็น
บริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรฐั 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาวิจัยให้กับ
นักศึกษา 

3) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยหรือ
สถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

2.6 เพื่อจัดท าและรวบรวมข้อมลูศิษย์
เก่า (Alumni) ในการตดิต่อและผูกสมัพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการ
เชื่อมสัมพันธ์กับศิษย์เก่า รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ศิษย์เก่าทราบ 

3. ส าหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสมัครเรียนกับเรา (Prospective Students) และนักศึกษาปัจจุบัน (Existing Students) 

3.1 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้เว็บไซต์
ของท่าน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเรา และ
เพื่อแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นใน
การใช้เว็บไซต์ 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลด้านเทคนิค 

  

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการ
น าข้อมูลและสถิติการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการเว็บไซต์ของเราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบโจทก์การใช้งานของท่าน และ
แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต์ 

3.2 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าท า
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา หรือสัญญา
การรับทุนการศึกษาใดๆ  

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานใน
การยืนยันตัวตน 

1) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้
ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท าสัญญา 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเ งินทุนเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษา 
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3.3 เพื่อท าการตลาดกับท่านในการ
ส่ ง เสริมการรับนักศึกษา หรือการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมหรือบริการการศึกษาอื่นที่ท่าน
อาจสนใจ  

  

- ข้อมูลการตดิต่อ 

  

1) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยใน
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ให้ท่านทราบ 

2) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยต้องการท าการตลาดแบบตรงกับ
ท่าน เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนท่ีเราจะ
น าข้อมูลส่วนบุคคลท่านไปท าการตลาดแบบตรง 

เราอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของเราที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ 

 บริษัทในเครือ 

 แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ 

 บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการตลาด 

 หน่วยงานก ากับดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น  

 ที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ 

 หน่วยงานที่นักศึกษามีความประสงค์จะฝึกงานหรือสมัครเข้าท างาน 

เราก าหนดให้บุคคลภายนอกที่เราเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ กล่าวไว้ข้างต้นต้องรักษา
ความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
ก าหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ก าหนดหรือมีค าสั่งให้บุคคลภายนอก
นั้นด าเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 
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2. เมื่อถูกร้องขอ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น 
เพ่ือป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งข้อหา การใช้สิทธิ์ปกป้อง
สิทธิทางกฎหมาย การป้องกันกรณีฉ้อโกง 

 

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของเรา และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศของเราและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้  

 จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก                 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถท าได้ตามเท่าที่ก าหนดไว้หรือตามค าสั่ง                  
ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 จัดการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จ าเป็นส าหรับ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป 

 มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องแจ้งเหตุการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
ของเรา และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล เราจะพิจารณาถึงจ านวน ลักษณะการใช้งาน 
วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์เรา จะเก็บไว้
ไม่เกิน 13 เดือน หรือตามท่ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
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7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการด าเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านได้
ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา 

2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้เราท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้ 

3. ท่านมีสิทธิให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification) 

4. ท่านมีสิทธิในการขอให้เราท าการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure) 

5. ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of 
Processing) 

6. ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอ่ืนหรือตัวท่านเองด้วย
เหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability) 

7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object) 

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการยื่นค าร้องขอด าเนินการตาม
สิทธิข้างต้นได ้

 

8. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

เราอาจด าเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือให้บุคคลภายนอกที่เรามีข้อตกลงด้วย
ด าเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 ในกรณีที่เราน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการท าการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับท่าน 
เราจะด าเนินการได้เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเรา และเราได้มีการแจ้งถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพ่ือการท าการตลาดแบบตรงนั้นกับท่านแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิก
การให้ความยินยอมกับเราในเรื่องการท าการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับ
ข้อมูลของเรา 
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 ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรับนักศึกษา เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทาง 
Social Network ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ท่านทราบ            
เราจะไม่น าข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพ่ือท าการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้
ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราน าข้อมูลส่วนบุคคลไปท าการตลาดแบบตรงได้ โดยเราจะแจ้งท่านถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพ่ือการท าการตลาดแบบตรง และท่านสามารถยกเลิกการให้ความ
ยินยอมกับเราในเรื่องการท าการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของเรา 

 

9. นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)  

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพ่ือจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่อง Cookies ได้
จากhttps://www.allaboutcookies.org/ 

เราใช้ Cookies ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพ่ือช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดี
ขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพ่ือความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์เรา โดยเราใช้ Cookies 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 Cookies เพ่ือการท างานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพ่ือช่วยให้
เราจดจ าอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพ่ือให้เราสามารถจัดท าเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วน
บุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อ
ท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งาน Cookies นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณโดยดูวิธีการช่วยเหลือของ 
เบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน 

 Cookies เ พ่ื อ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  (Analytic cookies): เ ร า ใ ช้  Analytics Cookies ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ด ย
บุคคลภายนอกเพ่ือเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานอย่างไร เราท าข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เป็นข้อมูลนิรนามทั้งหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปที่บุคคลภายนอกผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูล
เหล่านี้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ ให้กับบุคคลอ่ืนที่ประมวลผลข้อมูลให้ตามที่กฎหมายอ นุญาต 
บุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่านที่ได้ไปจากเว็บไซต์เรากับข้อมูลที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่าน
สามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลักษณะนี้บนหน้าเว็บไซต์เรา 
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10. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อ่ืน 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะส าหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้นหาก
ท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อ่ืน (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม ) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม
นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา 

 

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจ า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความ
เป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอ่ืนของเรา 

 

12. ช่องทางการติดต่อ 

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล 

ชื่อ: xxx 

สถานที่ติดต่อ: xxx 

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ : xxx 

    โทรสาร : xxx 

    E-mail : xxx 

    Contact center : xxx 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:member@gpf.or.th?subject=%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%82.


- 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  นโยบายการประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice) 

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 

Privacy Notice for Employees 

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

1. ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล 

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล 

ชื่อ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

สถานที่ติดต่อ: 126/1 ……………………………….. 

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ : xxx 

    โทรสาร : xxx 

    E-mail : xxx 

    Contact : xxx 

รายละเอียดตัวแทนผู้รับผิดชอบ (ถ้ามี)* 

ชื่อตัวแทนผู้รับผิดชอบ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)] 

สถานที่ติดต่อ: xxx 

ช่องทางการติดต่อ: [โทรศัพท์] [email] [website] [ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอ่ืนๆ : อาทิ. LINE, 
Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อ่ืนๆ] 

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ชื่อ: ตัวแทนจากหน่วยงาน (กองนิติการ)  

สถานที่ติดต่อ: xxx 

ช่องทางการติดต่อ: [โทรศัพท์] [email] [website] [ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอ่ืนๆ : อาทิ. LINE, 
Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อ่ืนๆ] 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม  

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ 
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 ชื่อ-นามสกุล 

 รหัสประจ าตัวพนักงาน 

 เลขประจ าตัวประชาชน 

 หมายเลขโทรศัพท์ 

 ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

 เลขที่บัญชีธนาคาร 

 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

 ข้อมูลสุขภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการดังกล่าว เราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการในเรื่องต่างๆระหว่าง
ท่านกับเราที่เป็นการจ าเป็น: 

 เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่ไม่ท าให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง 

 เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท า
สัญญา 

 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล 

เราได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ  กับท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านในแต่ละกิจกรรมตามตารางข้างล่าง 
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วัตถุประสงค์ 
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบ

ธรรม 
ประเภทข้อมูล 

1) เพ่ือใช้ในการติดต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือสัมภาษณ์ใน
การรับเข้าท างาน 

เพ่ือการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 
หรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของ
พนักงานก่อนเข้าท าสัญญานั้น การที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลในส่วนนี้จะท า
ให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามสัญญาจ้างงานได้ 

- ชื่อ-นามสกุล 

- รหัสประจ าตัวพนักงาน 

- เลขประจ าตัวประชาชน 

- หมายเลขโทรศัพท์ 

- ที่อยู่ปัจจุบัน และท่ีอยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน 

- เลขที่บัญชีธนาคาร 

- เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

- ข้อมูลสุขภาพ 

 

2) เพ่ือด าเนินการเพื่อจัดท า
สัญญาจ้างงานซึ่งพนักงานเป็น
คู่สัญญา  

3) เพ่ือด าเนินการให้สิทธิและ
สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและการคุ้มครอง
ทางสังคมของพนักงาน โดยเป็น
การจ าเป็นในการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน 

เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในการให้
สิทธิและสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและการคุ้มครองทางสังคม
ของพนักงาน ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลส่วน
บุคคลในเรื่องนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่
อ่อนไหว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลในระดับท่ีสูงขึ้น
เพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

4) เพ่ือการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานและองค์กร 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่
ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือการ
บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
ศักยภาพพนักงานและองค์กร เพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์กร การฝึกอบรม
พนักงาน การรับสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
ต าแหน่งงาน การบริหารโครงสร้างอัตรา
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วัตถุประสงค์ 
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบ

ธรรม 
ประเภทข้อมูล 

เงินเดือน และการบันทึกวันเวลาปฏิบัติงาน 
วันลา วันหยุด และการปฏิบัติงานล่วงเวลา 

เราอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของเราที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  

มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โดยตรงจากท่าน ได้แก่ ใบสมัครงานที่ท่านส่งให้มหาวิทยาลัยผ่านช่องทางปกติและ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ช่องทางการรับสมัครบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย การส่งใบสมัครทาง
ไปรษณีย์ และการเข้ามาสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย 

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยทางอ้อม ได้แก่ ใบสมัครที่ท่านส่งให้องค์กรอื่นที่ให้บริการจัดหางาน 

 

5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ 

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 หน่วยงานก ากับดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานเอกชนในการด าเนินการประมวลผลข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของพนักงานในด้านต่างๆ  เช่น การท า
ประกันภัย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

เราก าหนดให้บุคคลภายนอกที่เราเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นต้องรักษา
ความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
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ก าหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ก าหนดหรือมีค าสั่งให้บุคคลภายนอก
นั้นด าเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้  

2. เมื่อถูกร้องขอ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย                
เช่น เพ่ือป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งข้อหา การใช้สิทธิ์
ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย การป้องกันกรณีฉ้อโกง 

 

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของเรา และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศของเราและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้  

 จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก              
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถท าได้ตามเท่าที่ก าหนดไว้หรือตามค าสั่ง                   
ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 จัดการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จ าเป็นส าหรับ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการด าเนินการของมหาวิทยาลัยอีกต่อไป 

 มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องแจ้งเหตุการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 3 ปี (หารือกับผู้อ านวยการ สบม เพื่อก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม) หลังจากท่ีพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ของมหาวิทยาลัย หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านในระยะเวลาที่ยาวขึ้นหากมีข้อพิพาทข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยกับท่านในช่วงเวลาใดๆ ของการปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือหลังสัญญาสิ้นสุดลง เพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธิเรียกร้องในการต่อสู้คดี แต่จะไม่เก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่า 5 ปี หลังจากคดีถึงท่ีสุด 
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7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการด าเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านได้
ให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับมหาวิทยาลัย 

2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้มหาวิทยาลัยท าส าเนาข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้
ความยินยอมต่อมหาวิทยาลัยได้ 

3. ท่านมีสิทธิให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to 
Rectification) 

4. ท่านมีสิทธิในการขอให้มหาวิทยาลัยท าการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure) 

5. ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to 
Restriction of Processing) 

6. ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับมหาวิทยาลัยไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอ่ืนหรือตัวท่าน
เองด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability) 

7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object) 

 

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่กองนิติการของมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการยื่นค าร้องขอ
ด าเนินการตามสิทธิข้างต้นได้  
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เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ส าหรับส านักทะเบียนและประมวลผล 

Privacy Notice 

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

1. ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล 

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล 

ชื่อ: xxx 

สถานที่ติดต่อ: xxx 

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ : xxx 

    โทรสาร : xxx 

    E-mail : xxx 

    Contact xxx 

รายละเอียดตัวแทนผู้รับผิดชอบ (ถ้ามี)* 

ชื่อตัวแทนผู้รับผิดชอบ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)] 

สถานที่ติดต่อ: xxx 

ช่องทางการติดต่อ: [โทรศัพท์] [email] [website] [ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ : อาทิ. LINE, 
Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อ่ืนๆ] 

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ชื่อ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)] 

สถานที่ติดต่อ: xxx 

ช่องทางการติดต่อ: [โทรศัพท์] [email] [website] [ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ : อาทิ. LINE, 
Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อ่ืนๆ] 

 

 



- 22 - 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม  

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ: 

 ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ของเราหรือช่องทางปกติ 

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็นในการให้บริการกับท่าน เพ่ือให้ท่านติดต่อสอบถามข้อมูล และเพ่ือ
ด าเนินธุรกิจในทางท่ีท่านสามารถคาดหวังได้ว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือการนั้น  

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของท่าน ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

ข้อมูลการติดต่อ 
(Contact Data) 

ได้แก่ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, บริการหรือกิจกรรมที่
ท่านสนใจ 

ข้อมูลด้านเทคนิค 
(Technical Data) 

ได้แก่ข้อมูล เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์, ชนิดของบราวเซอร์, การตั้ง
ค่าเรื่องเขตเวลา (time zone), ที่ตั้ง (location), ระบบปฏิบัติการ, แพลตฟอร์มและ
เทคโนโลยีของอุปกรณ์ท่ีใช้เข้าเว็บไซต์ 

ข้อมูลการใช้งาน 
(Usage Data) 

ได้แก่ข้อมูล เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม, หน้าเว็บไซต์ที่
ที่ท่านเข้าชม, จ านวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์, สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหา
ในแพลตฟอร์ม, เวลาและวันที่ข้าชมเว็บไซต์, ข้อมูลการกดดูเว็บไซต์ 

ข้อมูลการสื่อสาร 
(Communication 
Data) 

ได้แก่ข้อมูล เช่น อีเมล, บันทึกข้อมูลสนทนา และข้อมูลในการสื่อสาร 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การท าสัญญา 
(Contract-related 
Data) 

ได้แก่ข้อมูล เช่น เลขประจ าตัวประชาชน, ที่อยู่, หมายเลขบัตรเครดิต, วันเดือนปีเกิด, 
เพศ  
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ข้อมูลอ่อนไหว 
(sensitive 
personal data) 

ได้แก่ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา 

 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการดังกล่าว เราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระหว่างท่านกับเราที่
เป็นการจ าเป็น: 

 เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่ไม่ท าให้สิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง 

 เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท า
สัญญา 

 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล 

เราได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการกับท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในแต่ละ
กิจกรรมตามตารางข้างล่าง 

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล 
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบ
ธรรม 

ให้บริการกับท่าน ซึ่งเป็นบริการที่
ท่านเลือกใช้บริการกับเรา 

 

- ข้อมูลการติดต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าสัญญา 

- ข้อมูลอ่อนไหว 

1) เพ่ือการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา
ให้บริการ 

2) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
เราในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านสนใจ  
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล 
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบ
ธรรม 

เพ่ือจัดการความสัมพันธ์กับท่าน
ในฐานะลูกค้า  

- ข้อมูลการติดต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

- ข้อมูลอ่อนไหว 

1) เพ่ือการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 

2) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
เราในการแนะน าบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท่าน และเก็บข้อมูลรวมถึงศึกษา
รูปแบบการใช้บริการของลูกค้าเพ่ือพัฒนา
บริการของเรา 

เพ่ือบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา 
พัฒนาบริการของเรา และเพ่ือ
แก้ปัญหาในเชิงเทคนิคท่ีเกิดขึ้นใน
การใช้เว็บไซต์ 

- ข้อมูลการติดต่อ 

- ข้อมูลด้านเทคนิค 

 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา
ในการน าข้อมูลและสถิติการใช้งานเว็บไซต์
ของท่านมาวางแผนธุรกิจเพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการของเราเพ่ือให้บริการลูกค้าได้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนา
เว็บไซต์ และพัฒนาประสบการณ์
ของลูกค้าในการรับบริการจากเรา 

- ข้อมูลด้านเทคนิค 

- ข้อมูลการใช้งาน 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา
ในการก าหนดเป้าหมายลูกค้า ลักษณะการใช้
งานของลูกค้า และการปรับปรุงเว็บไซต์ให้
ตอบโจทก์การใช้งานของลูกค้า 

เพ่ือท าการตลาดแบบตรงกับท่าน
ในการเสนอบริการอ่ืนที่ท่านอาจ
สนใจ 

- ข้อมูลการติดต่อ 

 

เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านใน
การให้เราน าข้อมูลส่วนบุคคลท่านไปท า
การตลาดแบบตรงส าหรับการเสนอบริการที่
ท่านอาจสนใจ 

เราอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของเราที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  

1. เราได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากท่านโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
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 ท่านลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

 ท่านติดต่อกับเราเพ่ือขอรับข้อมูลบริการและกิจกรรมที่ท่านสนใจ 

 ท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถามของเรา 

 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของเราผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง Social Network 
หรือช่องทางปกติ  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) ที่ด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของเรา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกน าไปใช้
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เราได้ก าหนดหรือสั่งไว้ และเราได้ก าหนดให้บุคคลภายนอกต้องรักษาความลับและ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจัด
ให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพ่ือความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่
แพลตฟอร์ม 

 

5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ 

 บริษัทในเครือ 

 แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ 

 บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการตลาด 

 หน่วยงานก ากับดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ 

เราก าหนดให้บุคคลภายนอกที่เราเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นต้องรักษา
ความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
ก าหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ก าหนดหรือมีค าสั่งให้บุคคลภายนอก
นั้นด าเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้  
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2. เมื่อถูกร้องขอ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น 
เพ่ือป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งข้อหา การใช้สิทธิ์ปกป้อง
สิทธิทางกฎหมาย การป้องกันกรณีฉ้อโกง  

3. เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้ามพรมแดนเฉพาะกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการด าเนินการที่พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2562 อนุญาตให้ท าได้ 

  

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของเรา และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศของเราและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้  

 จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก                  
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถท าได้ตามเท่าที่ก าหนดไว้หรือตามค าสั่ง                   
ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 จัดการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จ าเป็นส าหรับ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป 

 มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องแจ้งเหตุการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
ของเรา และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล เราจะพิจารณาถึงจ านวน ลักษณะการใช้ งาน 
วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์เรา จะเก็บไว้
ไม่เกิน 13 เดือน หรือตามท่ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการด าเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านได้
ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท 

2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
ต่อบริษัทได้ 

3. ท่านมีสิทธิให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification) 

4. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทท าการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure) 

5. ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of 
Processing) 

6. ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วย
เหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability) 

7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object) 
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เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับนักศึกษา 

Privacy Notice for students (prospective and existing students) 

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

 

1. ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล 

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล 

ชื่อ: xxx 

สถานที่ติดต่อ: xxx 

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ : xxx 

    โทรสาร : xxx 

    E-mail : xxx 

    Contact xxx 

รายละเอียดตัวแทนผู้รับผิดชอบ (ถ้ามี)* 

ชื่อตัวแทนผู้รับผิดชอบ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)] 

สถานที่ติดต่อ: xxx 

ช่องทางการติดต่อ: [โทรศัพท์] [email] [website] [ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ : อาทิ. LINE, 
Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อ่ืนๆ] 

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ชื่อ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)] 

สถานที่ติดต่อ: xxx 

ช่องทางการติดต่อ: [โทรศัพท์] [email] [website] [ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ : อาทิ. LINE, 
Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อ่ืนๆ] 

 

 



- 29 - 

2. แหล่งที่มาของข้อมูล 

ส าหรับนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสมัครเรียนกับเรา (Prospective Students) 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ: 

 ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ของเราหรือช่องทางปกติ 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการตอบแบบสอบถามจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการจัดกิจกรรมของกองส่งเสริมการรับนักศึกษา 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านตัวแทนที่ให้บริการแนะน าการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน (Existing Students) 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ: 

 ท่านลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ในกรณีที่ท่านเป็นนักศึกษาต่างชาติ ท่านให้ข้อมูลผ่านตัวแทนของมหาวิทยาลัยในประเทศท่าน หรือผ่าน
ตัวแทนที่ให้บริการแนะน าการศึกษา 

 ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา 

 ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) ที่ด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของเรา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกน าไปใช้
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เราได้ก าหนดหรือสั่งไว้ และเราได้ก าหนดให้บุคคลภายนอกต้องรักษาความลับและ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจัด
ให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพ่ือความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่
แพลตฟอร์ม 
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3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผล 

เราเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็นในการให้บริการกับท่าน เพ่ือให้ท่านติดต่อสอบถาม
ข้อมูล และเพ่ือด าเนินการให้บริการการศึกษาในทางที่ท่านสามารถคาดหวังได้ว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพ่ือการนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราท าการประมวลผลสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

ข้อมูลการติดต่อ 
(Contact Data) 

ได้แก่ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, โรงเรียนที่จบ
การศึกษา, วุฒิการศึกษา, ผลการเรียน, ผลการสอบภาษา, คณะที่สนใจ, เหตุผลในการ
สมัครเรียน, ความต้องการบริการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

ข้อมูลด้านเทคนิค 
(Technical Data) 

ได้แก่ข้อมูล เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์, ชนิดของบราวเซอร์, การตั้ง
ค่าเรื่องเขตเวลา (time zone), ที่ตั้ง (location), ระบบปฏิบัติการ, แพลตฟอร์มและ
เทคโนโลยีของอุปกรณ์ท่ีใช้เข้าเว็บไซต์ 

ข้อมูลการใช้งาน 
(Usage Data) 

ได้แก่ข้อมูล เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม, หน้าเว็บไซต์
ที่ที่ท่านเข้าชม, จ านวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์, สินค้าหรือข้อมูลที่ท่าน
ค้นหาในแพลตฟอร์ม, เวลาและวันที่ข้าชมเว็บไซต์, ข้อมูลการกดดูเว็บไซต์  

ข้อมูลการสื่อสาร 
(Communication 
Data) 

ได้แก่ข้อมูล เช่น อีเมล, บันทึกข้อมูลสนทนา และข้อมูลในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลที่ใช้เป็น
หลักฐานในการ
ยืนยันตัวตน 
(Identity-
verification Data) 

ได้แก่ข้อมูล เช่น เลขประจ าตัวประชาชน, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, เพศ  

 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุญาตให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ใน
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การด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จ าเป็น และอยู่ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล โดยเรามีฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of 
Processing) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ดังนี้: 

 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ ให้เอกชนเข้ามาจัด
การศึกษาแทนรัฐ (ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558) 

 เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย (Legitimate Interests) หรือ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่
ไม่ท าให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง 

 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของ
ท่านก่อนเข้าท าสัญญา 

 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
หรือสุขภาพของบุคคล 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เราได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการกับท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ชอบธรรมที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในแต่ละกิจกรรมตามตารางข้างล่าง 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลที่ชอบธรรม 

1. ส าหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสมคัรเรยีนกับเรา (Prospective Students) 

1.1 เพื่อติดต่อกับท่านในการตอบ
ค าถามและให้ค าแนะน าข้อมลู
การศึกษาของมหาวิทยาลยั ข้อมูลของ
คณะ สาขาวิชา ตลอดจนกจิกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัตหิน้าท่ีในการด าเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่
รัฐได้ใหเ้อกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ 
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2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลยัในการให้บริการข้อมลูที่เป็นประโยชน์
กับท่านในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ
เรียน 

1.2 เพื่อจัดกิจกรรมประชาสมัพันธ์
และให้ค าแนะน าด้านการเรยีนใน
มหาวิทยาลยัให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัตหิน้าท่ีในการด าเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่
รัฐได้ใหเ้อกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลยัในการให้บริการข้อมลูที่เป็นประโยชน์
กับท่านในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ
เรียน 

2. ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน (Existing Students) 

2.1 เพื่อบริหารจัดการด้านการ
ลงทะเบียน และการด าเนินการตามค า
ขอของนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียน และจัดการด้านการศกึษา 
เช่น การลงทะเบียนรายวิชา การเพิก
ถอน-สับเปลี่ยนรายวิชา การท าเรือ่ง
ส าเรจ็การศึกษา การอนุมัติปริญญา 
เป็นต้น 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

- ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานใน
การยืนยันตัวตน  

เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่
รัฐได้ใหเ้อกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ 

 

2.2 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการรบัค่า
เล่าเรียน และค่าธรรมเนยีมที่เกี่ยวข้อง
กับการเรยีน 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานใน
การยืนยันตัวตน 

เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่
รัฐได้ใหเ้อกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ 

2.3 เพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น 

- ข้อมูลการตดิต่อ 1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัตหิน้าท่ีในการด าเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการ
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การเข้าร่วมชมรม การจัดกิจกรรม
เสวนาวิชาการ การจัดกิจกรรม
ให้บริการกับสังคมและชุมชน การจัด 
job fair เป็นต้น 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

 

ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่
รัฐได้ใหเ้อกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลยัในการจัดกจิกรรมหรอืโครงการที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใน
การส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนกัศึกษา 

2.4 เพือ่จัดโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกงานในสถาน
ปฏิบัติงานจริงท่ีเป็นองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลยั 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

 

1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัตหิน้าท่ีในการด าเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่
รัฐได้ใหเ้อกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลยัในการจัดกจิกรรมหรอืโครงการที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใน
การส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนกัศึกษา 

2.5 เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงาน
วิชาการและงานวิจัยของนักศึกษา เช่น 
การร่วมด าเนินงานวิจัยกับอาจารย์ 
และการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

 

1) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัตหิน้าท่ีในการด าเนิน
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่
รัฐได้ใหเ้อกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลยัในการจัดกจิกรรมหรอืโครงการที่
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยให้กับนักศึกษา 

3) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกีย่วข้องกับการ
ศึกษาวิจัยหรือสถติิซึ่งได้จัดให้มมีาตรการปกป้องที่
เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
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2.6 เพื่อจัดท าและรวบรวมข้อมลูศิษย์
เก่า (Alumni) ในการติดต่อและผกู
สัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
นักศึกษา 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลการสื่อสาร 

 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลยัในการเชื่อมสัมพันธ์กับศิษย์เก่า รวมทั้ง
เพื่อประชาสมัพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ให้ศิษย์เก่าทราบ 

3. ส าหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสมคัรเรยีนกับเรา (Prospective Students) และนักศึกษาปัจจบุัน (Existing Students) 

3.1 เพื่อวิเคราะห์ข้อมลูในการใช้
เว็บไซต์ของท่าน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์
ของเรา และเพื่อแก้ปญัหาในเชิง
เทคนิคท่ีเกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต ์

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลด้านเทคนิค 

 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลยัในการน าข้อมลูและสถิติการใช้งาน
เว็บไซต์ของท่านเพื่อพัฒนาการใหบ้ริการเว็บไซต์
ของเราไดม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน และการปรับปรุง
เว็บไซต์ใหต้อบโจทก์การใช้งานของท่าน และ
แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต ์

3.2 เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการเขา้ท า
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา หรือ
สัญญาการรับทุนการศึกษาใดๆ  

- ข้อมูลการตดิต่อ 

- ข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐานใน
การยืนยันตัวตน 

1) เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาที่ท่านเป็นคู่สญัญา 
หรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของท่านก่อน
เข้าท าสัญญา 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลยัในการส่งเสรมิให้นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประโยชน์ในการศึกษา 

3.3 เพื่อท าการตลาดกับท่านในการ
ส่งเสริมการรับนักศึกษา หรือการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั กิจกรรมหรือบริการ
การศึกษาอ่ืนท่ีท่านอาจสนใจ  

 

- ข้อมูลการตดิต่อ 

 

1) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลยัในการประชาสัมพันธ์หลักสตูรและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้ท่านทราบ 

2) ในกรณีที่มหาวิทยาลยัต้องการท าการตลาดแบบ
ตรงกับท่าน เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
ท่านก่อนท่ีเราจะน าข้อมลูส่วนบุคคลท่านไปท า
การตลาดแบบตรง 

เราอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของเราที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 



- 35 - 

5. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

เราอาจด าเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือให้บุคคลภายนอกที่เรามีข้อตกลงด้วย
ด าเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 ในกรณีที่เราน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการท าการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับท่าน 
เราจะด าเนินการได้เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเรา และเราได้มีการแจ้งถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพ่ือการท าการตลาดแบบตรงนั้นกับท่านแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิก
การให้ความยินยอมกับเราในเรื่องการท าการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับ
ข้อมูลของเรา 

 ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรับนักศึกษา เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทาง 
Social Network ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ท่านทราบ เรา
จะไม่น าข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพ่ือท าการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้
ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราน าข้อมูลส่วนบุคคลไปท าการตลาดแบบตรงได้ โดยเราจะแจ้งท่านถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพ่ือการท าการตลาดแบบตรง และท่านสามารถยกเลิกการให้ความ
ยินยอมกับเราในเรื่องการท าการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของ
เรา 

 

6. นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)  

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพ่ือจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในเรื่อง Cookies ได้
จากhttps://www.allaboutcookies.org/ 

 

เราใช้ Cookies ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพ่ือช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดี
ขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพ่ือความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์เรา โดยเราใช้ Cookies 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 Cookies เพ่ือการท างานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพ่ือช่วยให้
เราจดจ าอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพ่ือให้เราสามารถจัดท าเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วน
บุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อ
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ท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งาน Cookies นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบ
ราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน 

 Cookies เ พ่ื อ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  ( Analytic cookies): เ ร า ใ ช้  Analytics Cookies ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ด ย
บุคคลภายนอกเพ่ือเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานอย่างไร เราท าข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เป็นข้อมูลนิรนามทั้งหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปที่บุคคลภายนอกผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูล
เหล่านี้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ ให้กับบุคคลอ่ืนที่ประมวลผลข้อมูลให้ตามที่กฎหมายอนุญาต 
บุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่านที่ได้ไปจากเว็บไซต์เรากับข้อมูลที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่าน
สามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลักษณะนี้บนหน้าเว็บไซต์เรา 

 

7. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ 

 แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ 

 บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการตลาด 

 หน่วยงานก ากับดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ 

 หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านการศึกษา เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น 

 หน่วยงานที่นักศึกษามีความประสงค์จะฝึกงานหรือสมัครเข้าท างาน 

เราก าหนดให้บุคคลภายนอกที่เราเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นต้องรักษา
ความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
ก าหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ก าหนดหรือมีค าสั่งให้บุคคลภายนอก
นั้นด าเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้  

2. เมื่อถูกร้องขอ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น  
เพ่ือป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งข้อหา การใช้สิทธิ์ปกป้อง
สิทธิทางกฎหมาย การป้องกันกรณีฉ้อโกง 
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8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของเรา และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศของเราและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้  

 จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก การ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถท าได้ตามเท่าที่ก าหนดไว้หรือตามค าสั่ง ซึ่ง
บุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 จัดการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จ าเป็นส าหรับ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป 

 มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องแจ้งเหตุการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
ของเรา และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล เราจะพิจารณาถึงจ านวน ลักษณะการใช้งาน 
วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์เรา จะเก็บไว้
ไม่เกิน 13 เดือน หรือตามท่ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการด าเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านได้
ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท 
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2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
ต่อบริษัทได้ 

3. ท่านมีสิทธิให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification) 

4. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทท าการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure) 

5. ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of 
Processing) 

6. ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วย
เหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability) 

7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object) 

 

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของบริษัท เพ่ือด าเนินการยื่นค าร้องขอด าเนินการตามสิทธิ
ข้างต้นได้  
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เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับคู่ค้า 

Privacy Notice 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

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

1. ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล 

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล 

ชื่อ: xxx 

สถานที่ติดต่อ: xxx 

ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ : xxx 

    โทรสาร : xxx 

    E-mail : xxx 

    Contact xxx 

รายละเอียดตัวแทนผู้รับผิดชอบ (ถ้ามี)* 

ชื่อตัวแทนผู้รับผิดชอบ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)] 

สถานที่ติดต่อ: xxx 

ช่องทางการติดต่อ: [โทรศัพท์] [email] [website] [ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ : อาทิ. LINE, 
Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อ่ืนๆ] 

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ชื่อ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)] 

สถานที่ติดต่อ: xxx 

ช่องทางการติดต่อ: [โทรศัพท์] [email] [website] [ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ : อาทิ. LINE, 
Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อ่ืนๆ] 
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2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  

1. เราได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากท่านโดยตรงเมื่อท่านให้ข้อมูลกับบริษัทผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน และช่องทางปกติ ดังต่อไปนี้ 

 ติดต่อกับเราเพ่ือรับบริการ หรือเป็นคู่ค้า (Vendor) กับเรา 

 ติดต่อกับเราเพ่ือสอบถามข้อมูลในการให้บริการของเรา 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) หรือบริษัทในเครือที่มีข้อตกลงกับเรา 
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการกับท่าน 
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกน าไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่บุคคลภายนอก หรือบริษัทในเครือได้ตก
ลงกับเรา และเราได้ก าหนดหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างเรากับบุคคลภายนอกหรือ
บริษัทในเครือเพ่ือคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม  

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านที่ได้มาผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางปกติ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

 ชื่อ นามสกุล 

 ที่อยู่ 

 อีเมล 

 เลขประจ าตัวประชาชน 

 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

 หมายเลขบัญชีธนาคาร 

 หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

 วันเดือนปีเกิด 
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4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุญาตให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ              
ในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จ าเป็น และอยู่
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล โดยเรามีฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful 
Basis of Processing) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้: 

 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัด
การศึกษาแทนรัฐ (ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558) 

 เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย (Legitimate Interests) หรือ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่
ไม่ท าให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง 

 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของ
ท่านก่อนเข้าท าสัญญา 

 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่ อชีวิต ร่างกาย 
หรือสุขภาพของบุคคล 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เราได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้บริการกับท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis of Processing) ที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในแต่ละ
กิจกรรมตามตารางข้างล่าง 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลที่ชอบธรรม 

เพื่อให้บริการกับท่าน รวมถึงการ
ติดต่อสื่อสารกบัท่านในกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการท าสัญญาทั้งก่อนท า
สัญญาและภายหลังท าสญัญา 

- ช่ือ นามสกุล 

- ที่อยู่ 

- อีเมล 

- เลขประจ าตัวประชาชน 

- หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

- หมายเลขบญัชีธนาคาร 

- หมายเลขประจ าตัวผูเ้สีย
ภาษี 

- วันเดือนปีเกิด 

1) เพื่อการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
ให้บริการ 

2) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ 

- เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินและค่าจ้างใดๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสัญญา  

- รูปถ่ายสถานท่ี/การก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความ
เรียบร้อยและความส าเรจ็ของงาน โดยถ้ามีบุคคลอยู่
ในรูปด้วย เราจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลก่อน 

เราอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของเราที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ 

 หน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือ
หน่วยงานที่ตรวจสอบการด าเนินการของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 หน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติการด าเนินโครงการ  

 หน่วยงานก ากับดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เราก าหนดให้บุคคลภายนอกที่เราเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นต้องรักษา
ความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
ก าหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ก าหนดหรือมีค าสั่งให้บุคคลภายนอก
นั้นด าเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้  
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2. เมื่อถูกร้องขอ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น 
เพ่ือป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งข้อหา การใช้สิทธิ์ปกป้อง
สิทธิทางกฎหมาย การป้องกันกรณีฉ้อโกง 

 

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของเรา และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศของเราและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้  

 จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก การ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถท าได้ตามเท่าที่ก าหนดไว้หรือตามค าสั่ง ซึ่ง
บุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 จัดการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จ าเป็นส าหรับ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป 

 มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องแจ้งเหตุการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
ของเรา และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล เราจะพิจารณาถึงจ านวน ลักษณะการใช้งาน 
วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์เรา จะเก็บไว้
ไม่เกิน 13 เดือน หรือตามท่ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
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7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล  

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการด าเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านได้
ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท 

2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
ต่อบริษัทได้ 

3. ท่านมีสิทธิให้บริษัทแกไ้ขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification) 

4. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทท าการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure) 

5. ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of 
Processing) 

6. ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วย
เหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability) 

7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object) 

 

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของบริษัท เพ่ือด าเนินการยื่นค าร้องขอด าเนินการตามสิทธิ
ข้างต้นได้  
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หนังสือให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  

(Consent clauses and form) 

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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หนังสือให้ความยินยอมส าหรับผู้สมัครงาน 

 

ที่  …………………………… 

วันที่ …………………………… 

 

การลงนามในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ผู้สมัครงานรับทราบว่า 

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (“นโยบาย”) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย (“เรา”) อาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและ ผู้สมัคร
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ.2562 นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลในความ
ครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในความครอบครองขององค์กรที่
เรามีส่วนร่วมในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของเรา 

 

2. คุณรับทราบและคุณได้อ่านท าความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และยินยอมให้มีการ
รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
นโยบาย คุณสามารถท าการร้องขอการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ตาม
นโยบายของเรา 

 

3. ในกรณีที่เราได้รับใบสมัครงานหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามใดๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ในนโยบาย คุณรับรองว่าบุคคลที่สามดังกล่าวได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคุณในการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณให้เราตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 

............................................................... 

(ชื่อ นามสกุลผู้สมัคร) 
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แบบฟอร์มการขอความยินยอมให้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ อยู่ใน
การครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยต้องได้รับความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ได้ เว้นแต่เป็นการด าเนินการที่กฎหมายอนุญาติให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติฯ ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อธิบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
มหาวิทยาลัยได้ที่ www.utcc.ac.th 

2. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม 
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

3. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ [-ใส่วัตถุประสงค์ -]
เท่านั้น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความจ าเป็นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการด้าน [-ใส่วัตถุประสงค์ -] 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกประมวลผลโดยบุคคลที่มีอ านาจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้เท่านั้น 

5. การไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
กับท่านและท าให้ท่านไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าว 

6. ท่านมีสิทธิที่จะถอนการยินยอมในการให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล XXX ที่ email… 

7. มหาวิทยาลัยรับประกันว่ามีการด าเนินการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และจัดให้มีมาตรการด้านเทคนิค
และการจัดการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิชอบ 

 

 ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศฉบับนี้และ 

 ให้ความยินยอม                ไม่ให้ความยินยอม 

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับมหาวิทยาลัยเพื่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 

ลายเซ็น_________________________________________ 
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ชื่อ-สกุล_________________________________________ 

วันที่_________________________________________ 
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แบบฟอร์มขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว 

(Sensitive Personal Data) 

1. ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ “มหาวิทยาลัย” 
ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครอง
หรือควบคุมของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะสามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
นั้นได้ เว้นแต่เป็นการด าเนินการที่กฎหมายอนุญาติให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม
โดยชัดแจ้งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติฯ ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่อธิบาย
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยได้ท่ี www.utcc.ac.th 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ
เชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกัน
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

3. การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านจะเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ                    
[-ใส่วัตถุประสงค์ -] เท่านั้น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าวมีความจ าเป็นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการด้าน [-ใส่วัตถุประสงค์ -] 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าวจะถูกประมวลผลโดยบุคคลที่มีอ านาจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้
เท่านั้น 

5. การไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าวจะท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวกับท่านและท าให้ท่านไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าว 

6. ท่านมีสิทธิที่จะถอนการยินยอมในการให้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว โดยท่าน
สามารถติดต่อ XXX ที่ email… 

7. มหาวิทยาลัยรับประกันว่ามีการด าเนินการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และจัดให้มีมาตรการด้ านเทคนิค
และการจัดการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิชอบ 

 

 ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศฉบับนี้และ 
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 ให้ความยินยอม                ไม่ให้ความยินยอม 

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวกับมหาวิทยาลัยเพื่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 

ลายเซ็น_________________________________________ 

ชื่อ-สกุล_________________________________________ 

วันที่_________________________________________ 
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 สัญญาแม่แบบ (Model Contract) 

ข้อตกลงการให้ประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)  

ข้อก าหนดในสัญญาเรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้กับพนักงานของ
มหาวิทยาลัย และคู่ค้าของมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ค านิยาม 

หากไม่ได้มีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาฉบับนี้ ให้ถ้อยค าในสัญญาฉบับนี้มีความหมายดังต่อไปนี้ 

“สัญญา” หมายถึง สัญญาให้ประมวลผลข้อมูลและเอกสารแนบท้าย 

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการให้บริการซึ่งบริษัทฯได้จัดหา
หรือเปิดเผยให้ผู้รับข้อมูลได้ทราบ โดยเป็นข้อมูลที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

“บริการ” หมายถึง การให้บริการ [..] ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลอีกด้วย ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ก าหนดใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข [..] 

“เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และให้หมายรวมถึง ผู้ใช้อ านาจปกครอง
ที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ หรือผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจ
กระท าการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
แตไ่ม่รวมถึงการระบุเฉพาะชื่อ ต าแหน่ง สถานที่ทางาน หรือ ที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การปฏิบัติการหรือส่วนหนึ่งชองการปฏิบัติการซึ่งได้กระท าต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ว่าโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ 
การดัดแปลงปรับเปลี่ยน การกู้คืน การให้ค าปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดย การส่ง การแพร่กระจาย หรือท าให้มี
อยู่ การจัดว่างให้ถูกต าแหน่งหรือการรวม การจ ากัด การลบ และ การท าลาย 

คู่กรณีอาจก าหนดถึงสิทธิหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล โดยเฉพาะซึ่งหากคู่กรณีประสงค์ท่ีจะท าให้
ความตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีเนื้อหา หรือมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎหมายของสหภาพ
ยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation (GDPR)) การก าหนดสิทธิ
และหน้าที่ก็จะต้องสะท้อนเงื่อนไขในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ GDPR ก าหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามมาตรา 28 ของ GDPR ซึ่งให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องเป็นกรณีที่มีค าสั่งเป็นเอกสารจากผู้ควบคุมข้อมูล แล้วเท่านั้ น 
โดยพิจารณาถึงข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- การท าให้แน่ใจว่าบุคคลผู้ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น บุคลากรหรือบริษัทในเครือของผู้
ประมวลผลข้อมูล) นั้นมีหน้าที่ (ที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย) ในการรักษาความลับของข้อมูลส่วน
บุคคลที่ถูกประมวลผล 
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- หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรการทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคที่มี
ความเหมาะสม 

- การลบและส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคล 

- การสนับสนุนให้ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการ ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ และ 

- การให้ผู้ควบคุมข้อมูลได้รับข้อมูลใด ๆ ที่แสดงถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งสามารถ
ยกตัวอย่างตามประเภทของการประมวลผลข้อมูลแบบ Cloud Computing ได้ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูลนี้ใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดย ข้อตกลงนี้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญาการให้บริการ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

2.1 ผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการจะอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตลอดระยะเวลาของสัญญาให้บริการ โดยผู้ใช้บริการ ในฐานะผู้ควบคุม
ข้อมูลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลที่มีผลใช้บังคับกับกรณีนี้ 

2.2 ผู้ให้บริการ 

ผู้ให้บริการจะอยู่ในฐานะของผู้ประมวลข้อมูลตลอดระยะเวลาของสัญญาให้บริการ โดยผู้ให้บริการในฐานะผู้
ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่มีผลใช้ บังคับกับกรณี 

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ใช้บริการตระหนักและยอมรับว่าการใช้บริการแพลตฟอร์มตามสัญญาให้บริการถือเป็นการสั่งให้ผู้ให้บริการอาจ
ท าการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

- ข้อมูลส าหรับการติดต่อ (contact information) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้านหรือมือถือ อีเมล์ หรือรหัส
ต่าง ๆ 

- ข้อมูลที่เก่ียวกับครอบครัว เช่น วิถีชีวิต อายุ วันเกิด สถานภาพ จ านวนบุตร 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ชื่อของนายจ้าง ต าแหน่ง หน้าที่ ประวัติการทางาน เงินเดือน และ 

- ข้อมูลทางเงิน เป็นต้น 
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4. หน้าที่ในการประมวลข้อมูล 

4.1 ค าสั่งให้ประมวลผลข้อมูล 

ผู้ให้บริการจะท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้ใช้บริการแล้วเท่านั้น 

4.2 ค าสั่งให้ประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ใช้บริการอาจสั่งให้ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลเพ่ิมเติมได้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ให้บริการจะ
ท าการประมวลข้อมูลดังกล่าวโดยพลัน ทั้งนี้ จะต้องเป็นกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือให้ บริการ หรือเป็นการช่วยให้
ผู้ใช้บริการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดได้ 

4.3 การออกค าสั่งให้ประมวลผลข้อมูลโดยมิชอบ 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกค าสั่งตามข้อ 4.1 และ 4.2 นั้นเป็นการออก ค าสั่งที่ละเมิดต่อ
กฎหมาย ผู้ให้บริการจะท าการแจ้งผู้ใช้บริการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตระหนัก และยอมรับว่าผู้ให้บริการนั้น
ไม่ได้มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการ 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

5.1 การเข้าถึงข้อมูล 

ผู้ให้บริการจะสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
สามารถตอบสนองต่อค าร้องขอข้อมูลของเจ้าของข้อมูลซึ่งอาจมีสิทธิที่จะเรียกดู แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนได้ตามกฎหมาย 

5.2 การร้องขอโดยเจ้าของข้อมูล 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับค าร้องขอจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ระบุว่าผู้ใช้บริการนั้นเป็นผู้ควบคุม ข้อมูล ผู้ให้บริการจะ
ท าการส่งค าร้องขอนั้นต่อไปยังผู้ใช้บริการ โดยจะไม่ท าการตอบสนองต่อค าร้อง ดังกล่าว 

6. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 สถานที่เก็บรักษาข้อมูล 

ภายในบังคับของข้อ 6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ให้บริการจะถูก เก็บรักษาในภูมิภาคท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ผู้ใช้บริการได้ก าหนด โดยผู้ให้บริการจะไม่ท าการโอนถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังภูมิภาค
อ่ืนเว้นแต่จะได้รับค าอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ 
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6.2 ข้อยกเว้นเรื่องการโอนถ่ายข้อมูล 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือให้บริการและเป็นกรณีที่ได้รับค าสั่งให้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลจาก
ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากพ้ืนที่ หรือต าแหน่งนอกภูมิภาคที่
ก าหนดในข้อ 6.1 ได ้

7. หน้าที่ของบริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมูลช่วง 

7.1 การตั้งผู้ประมวลผลข้อมูลช่วง 

ภายใต้บังคับของสิทธิและหน้าที่ที่ก าหนดในข้อตกลงนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ค าอนุญาตแก่ผู้ให้ บริการในการให้
บุคคลภายนอก (ผู้ประมวลผลข้อมูลช่วง) ให้มีส่วนช่วยหรือสนับสนุนในการให้บริการ ตามสัญญา 

7.2 หน้าที่ของบริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมูลช่วง 

บริษัทในเครือของผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลข้อมูลช่วงที่ผู้ให้บริการก าหนดให้เข้ามามีส่วน ร่วมในการให้บริการ
จะต้องมีการท าความตกลงเพ่ือก าหนดหน้าที่ในการคุ้มครองและรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลใน
ระดับเดียวกับหน้าที่ของผู้ให้บริการตามข้อตกลงนี้ 

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบให้บริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมูลช่วงดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ข้อตกลงได้ก าหนดขึ้น ตลอดจนตามที่กฎหมายที่บังคับกับกรณีก าหนด 

8. มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล 

8.1 มาตรการรักษาความปลอดภัย 

ผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีและธ ารงรักษาไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับ การประมวลผลข้อมูล
ที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิค มาตรการข้างต้นจะต้องค านึงถึง ลักษณะ ขอบเขต และ
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลตามที่ก าหนดในสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จากความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความ เสี่ยงอันเกิดจากอุบัติเหตุ การท าลาย 
การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การโอน การเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

8.2 การรักษาความลับของข้อมูล 

ผู้ให้บริการ บริษัทในเครือและผู้ประมวลผลช่วงตามข้อ 7. มีหน้าที่ท าการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลภายใต้
ข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
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9. การแจ้งเตือนหากเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย 

9.1 กรณีมีการละเมิดต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย 

ผู้ให้บริการมีหน้าที่ท าการประเมินและตอบสนองต่อการกระท าใด ๆ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการ เข้าถึงหรือ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บุคคลากรของผู้ให้บริการตลอดจน บริษัทในเครือของผู้
ให้บริการถูกก าหนดให้มีหน้าที่ที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ข้างต้น 

9.2 กระบวนการแจ้งเตือน 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการตะหนักได้ว่ามีการกระท าอันเป็นการละเมิดต่อความปลอดภัยซึ่งก่อให้เกิด ความเสี่ยงอันเกิด
จากอุบัติเหตุ การท าลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การโอน การเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ให้บริการจะท าการแจ้งต่อผู้ใช้บริการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

9.3 การด าเนินการ 

ผู้ให้บริการจะใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรในการระบุถึงสาเหตุของการละเมิด และป้องกัน ปัญหาดังกล่าวมิให้
เกิดซ้ า และจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดดังต่อไปนี้ 

- รายละเอียดของลักษณะและผลที่อาจเกิดข้ึนของการละเมิด 

- มาตรการที่ถูกใช้เพื่อลดกระทบของการละเมิด 

- ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลที่ถูกละเมิด (หากเป็นไปได้) และ 

- ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด 
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เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างแรงงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ที่  …………………………… 

วันที่ …………………………… 

 

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (“นโยบาย”) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (“เรา”) อาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และ
ผู้สมัครตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลในความครอบครองของเราหรือ
ภายใต้การควบคุมของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในความครอบครองขององค์กรที่เรามีส่วนร่วมในการรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของเรา 

 

2. นโยบายนี้ใช้กับทุกคนที่ท าสัญญากับเราไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างแบบเต็มเวลา สัญญาจ้างชั่วคราว พนักงาน
ฝึกหัดที่ท างานกับเรา (เรียกรวมกันว่า “พนักงาน”) ผู้ที่สมัครงานในต าแหน่งดังกล่าวกับเรา (“ผู้สมัครงาน”) 
รวมถึงการเข้าร่วมฝึกงานและการฝึกอบรมกับเรา  

 

3. คุณรับทราบและคุณได้อ่านท าความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และยินยอมให้มีการ
รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย              
คุณสามารถท าการร้องขอการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ตามนโยบายของเรา 

 

............................................................... 

(ชื่อ นามสกุลพนักงานหรือผู้สมัคร) 
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ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูลส าหรับธนาคารกสิกรไทย 

         

ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูลนี้ใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ท าข้ึนระหว่าง  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”) และ 

….. (บริษัทคู่ค้า เช่น ธนาคารกสิกรไทย)….. (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”)  

คู่สัญญามีความประสงค์ที่จะผูกพันตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี้ 

1. นิยาม  

หากไม่ได้มีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อตกลงนี้ ให้ถ้อยค าในข้อตกลงมีความหมายดังต่อไปนี้ 

“ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูล 

“สัญญาการให้บริการ” หมายถึง สัญญา…… (ชื่อสัญญาที่ท ากับบริษัทคู่ค้า เช่น สัญญาแต่งตั้งผู้ให้
บริการ…………ที่ได้ท าขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ…….(บริษัทคู่ค้า เช่น ธนาคารกสิกรไทย)………
เมื่อวันที่……(วันที่ท าสัญญาการให้บริการ)….. 

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดที่เกี่ยวกับสัญญาการให้บริการซึ่งผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดหาหรือเปิดเผยให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบ โดยเป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และให้หมายรวมถึง 
ผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ หรือผู้
พิทักษ์ท่ีมีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
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“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การปฏิบัติการหรือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการซึ่งได้กระท า
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัด
โครงสร้าง การจัดเก็บ การดัดแปลงปรับเปลี่ยน การกู้คืน การให้ค าปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่ง การ
แพร่กระจาย หรือท าให้มีอยู่ การจัดวางให้ถูกต าแหน่ง หรือการรวม การจ ากัด การลบ และการท าลาย 

“กฎหมายที่บังคับใช้” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่
ถูกแก้ไขหรือน ามาบังคับใช้แทนกฎหมายฉบับนี้ และกฎหมายล าดับรองภายใต้กฎหมายฉบับนี้ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

 ข้อตกลงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการให้บริการที่ได้ท าขึ้นระหว่างคู่สัญญา และให้คู่สัญญาตามสัญญา
การให้บริการดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลง
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาของสัญญาการ
ให้บริการ โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ 

2.2 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

.(บริษัทคู่ค้า เช่น ธนาคารกสิกรไทย)….จะอยู่ในฐานะของผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาของ
สัญญาการให้บริการ โดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ 

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตระหนักและตกลงว่าการใช้บริการตามสัญญาการให้บริการถือเป็นการสั่ งให้ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน ดังต่อไปนี้ 

(เลือกระบุ) 

(1) ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ 
โครงการที่อยู่อาศัยของลูกค้า 

(2) ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ 
ชนิดของบราวเซอร์ การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (time zone) ที่ตั้ง (location) ระบบปฏิบัติการ 
แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์ 
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(3) ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าเข้าถึงก่อนที่ลูกค้าจะเข้าสู่
แพลตฟอร์ม หน้าเว็บไซต์ที่ที่ลูกค้าเข้าชม จ านวนเวลาที่ลูกค้าใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ สินค้าหรือ
ข้อมูลที่ลูกค้าค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาและวันที่ข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการกดดูเว็บไซต์ 

(4) ข้อมูลการสื่อสาร (Communication Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น อีเมล์ บันทึกข้อมูลสนทนา และข้อมูล
ในการสื่อสาร 

(5) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าสัญญา (Contract-related Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น เลขประจ าตัว
ประชาชน ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต วันเดือนปีเกิด เพศ 

4. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
ดังต่อไปนี้ 

(เลือกระบุ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามสัญญาการให้บริการ) 

(1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับการให้บริการรักษาความปลอดภัยส าหรับลูกค้าของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล (เช่น กรณีของผู้พัฒนาระบบให้) 

(2) เพ่ือวางแผน ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมการขายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

(3) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ 

(4) เพ่ือการติดต่อกับนักศกึษาของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

(5) เพ่ือการให้บริการทางการเงินแก่นักศึกษาและบุคลากรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  (เช่น กรณีของ
ธนาคาร) 

(6) เพ่ือเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของนักศึกษาและบุคลากรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

(7) เพ่ือท าลายเอกสารที่เก่ียวข้องกับข้อมูลของนักศึกษาและบุคลากรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

(8) …………………. 

5. หน้าที่ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 ค าสั่งให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเท่านั้น 



- 61 - 

5.2 ค าสั่งให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจสั่งให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพ่ิมเติมได้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะท าการประมวลข้อมูลดังกล่าว
โดยทันที  

5.3 กรณีที่ออกค าสั่งให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกค าสั่งตามข้อ 5.1 และ 5.2 ของ
ข้อตกลงนี้เป็นการออกค าสั่งที่ละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะท าการแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลโดยทันที ทั้งนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตระหนักว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้มีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาทางกฎหมายใดๆ แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะสนับสนุนให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลได้ เพ่ือให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตอบสนองต่อค าร้องขอข้อมูลของเจ้าของข้อมูลซึ่งมี
สิทธิที่จะเรียกดู แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ก าหนด 

6.2 การร้องขอโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับค าร้องขอจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ท าการตอบสนองต่อค า
ร้องขอดังกล่าว แต่จะท าการส่งค าร้องขอนั้นต่อไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 สถานที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายในบังคับของข้อ 7.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
จะถูกเก็บรักษาใน………(ระบุสถานที่)……...(ต่อไปนี้ เรียกว่า “สถานที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ท าการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสถานที่อ่ืน เว้นแต่จะได้รับค าอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

7.2 ข้อยกเว้นเรื่องการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล 
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ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งถึงความจ าเป็นและได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากสถานที่อ่ืน นอกเหนือจากสถานที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ก าหนดในข้อ 7.1 
ของข้อตกลงนี้ได ้

7.3 การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่ก าหนดโดย
กฎหมายที่บังคับใช้ 

8. บริษัทในเครือของผู้ประมวลผลข้อมูล และผู้ประมวลผลข้อมูลช่วง 

8.1 การแต่งตั้งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงเพ่ือสนับสนุนการให้บริการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงนี้ได้ ภายใต้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล  

8.2 หน้าที่ของบริษัทในเครือ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง 

บริษัทในเครือของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลช่วงที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลก าหนดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ จะต้องมีการท าความตกลงเพ่ือก าหนดหน้าที่ในการคุ้มครองและ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงนี้  
และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทในเครือและผู้ประมวลผลช่วงดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อตกลงนี้ 

ทั้งนี้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในเครือและผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงดังกล่าว ตามท่ีข้อตกลงนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ได้ก าหนดไว้  

9. มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล 

9.1 มาตรการรักษาความปลอดภัย 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับ
การประมวลผลข้อมูลที่มีความเหมาะสม มาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวจะต้องค านึงถึง ลักษณะ ขอบเขต 
และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลตามที่ก าหนดในข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้ มครองข้อมูลส่วน
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บุคคลจากความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความเสี่ยงอันเกิดจากอุบัติเหตุ การ
ท าลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การโอน การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

9.2 การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงตามข้อ 8 ของ
ข้อตกลงนี้ มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ  ทั้งนี้ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับแก่บุคคลใด เว้นแต่การเปิดเผยแก่กรรมการหรือลูกจ้างของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทในเครือ
และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง ซึ่งมีความจ าเป็นตามหน้าที่การงานที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับ
ดังกล่าว โดยบุคคลเหล่านี้ต้องได้รับแจ้งถึงสถานะความเป็นความลับของข้อมูลดังกล่าว และตกลงที่จะไม่เปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวตามข้อตกลงนี้ ทั้งนี้หน้าที่ในการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจะยังคงมีผลบังคับใช้
ต่อไปภายหลังจากท่ีข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง 

10. การแจ้งเตือนในกรณีที่พบการละเมิดด้านความปลอดภัย 

10.1 กรณีที่พบการละเมิดต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ท าการประเมินและตอบสนองต่อการกระท าใดๆ ซึ่งอาจมีลักษณะ
เป็นการเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่พบการละเมิดต่อมาตรการรักษา
ความปลอดภัย บุคคลากรของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนบริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลช่วงถูกก าหนดให้มีหน้าที่ที่จะตอบสนองต่อการละเมิดดังกล่าว 

10.2 การแจ้งเตือน 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตระหนักได้ว่ามีการกระท าอันเป็นการละเมิดต่อความปลอดภัยซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอันเกิดจากอุบัติเหตุ การท าลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การโอน การเก็บ  
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะท าการแจ้งต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ชักช้า ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

10.3 การด าเนินการ 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรในการระบุถึงสาเหตุของการละเมิด และ
ป้องกันปัญหาดังกล่าวมิให้เกิดซ้ า ทั้งนี้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะให้ข้อมูลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(1) รายละเอียดของลักษณะและผลที่อาจเกิดข้ึนของการละเมิด 

(2) มาตรการที่ถูกใช้เพื่อลดผลกระทบของการละเมิด 
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(3) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิด (หากเป็นไปได้) 

(4) ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการละเมิด 

11. การสิ้นสุดของข้อตกลง 

 ข้อตกลงนี้มีผลสิ้นสุดลงพร้อมการสิ้นสุดของสัญญาการให้บริการ หรือเมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้ง
ต่อผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงในเวลาใดๆ ก่อนสัญญาการให้บริการ
สิ้นสุดลง ทั้งนี้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีหน้าที่รักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ข้อ 9 ของข้อตกลงนี้ จนกว่าจะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงนี้ เมื่อพ้นระยะเวลา…(ระบุ
จ านวนปี)…ปี หลังจากการสิ้นสุดสัญญาการให้บริการ หรือเมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ 
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ข้อตกลงการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

 

ข้อตกลงการใช้ข้อมูลร่วมกันฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการให้บริการภายใต้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้ท า
ขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล และ(ใส่ชื่อคู่ค้า) ในฐานะบุคคลหรือนิติบุคคลที่รับ
เงื่อนไขตามข้อตกลงฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลร่วม”) และสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่
ผู้ควบคุมข้อมูลร่วมได้ยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงฉบับนี้  

 

โดยท่ี คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และ 

โดยท่ี คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความรับผิดชอบและหน้าที่ต่อกันและต่อผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะเป็นผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน 

ดังนั้น คู่สัญญามีความประสงค์ที่จะผูกพันตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี้ 

 

1. นิยาม ค าที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้ 

เงื่อนไขการใช้ข้อมูลร่วมกัน หมายความว่า เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน 
ตามท่ีได้ก าหนดในข้อ 10  

กฎหมายที่บังคับใช้ หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 รวมถึง  
กฎหมายที่ถูกแก้ไขหรือน ามาบังคับใช้แทนกฎหมายฉบับนี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ 
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า การละเมิดความปลอดภัยซึ่งน าไปสู่ความเสียหาย การสูญ
หาย การดัดแปลง การเปิดเผย หรือเข้าถึง หรือโอน หรือจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการ
ขัดต่อกฎหมาย 
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ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

การประมวลผล หมายความว่า การด าเนินการหรือชุดของการด าเนินการที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุด
ของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะใช้วิธีการอัตโนมัติ รวมถึงการเก็บรวบรวม การบันทึก การบริหารจัดการ การจัดท า 
การจัดเก็บ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การน ากลับมาใช้ การพิจารณา การเปิดเผยโดยการโอน การแจกจ่าย
หรือท าให้ปรากฏ การจัดเรียงหรือรวบรวม การจ ากัด การลบหรือท าลาย  

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

              

2. ความผูกพันระหว่างคู่สัญญา 

2.1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้ผู้ควบคุมข้อมูลร่วมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของผู้ควบคุม
ข้อมูลร่วม ตามเงื่อนไขการใช้ข้อมูลร่วมกันในข้อ 10 และข้อตกลงฉบับนี้ และตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึง การ
ขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการในกรณีท่ีต้องใช้ความยินยอม 

2.2 คูส่ัญญาแต่ละฝ่ายตกลงกันว่าจะปฏิบัติตนในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมี
ฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลแยกจากกัน และเป็นอิสระต่อกัน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
การใช้ข้อมูลร่วมกันในข้อ 10 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยจะไม่ถูกประมวลผลโดยคู่สัญญาในฐานะผู้ควบคุม
ข้อมูลร่วม คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล 
และอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ 

2.3 ในฐานะของการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วม คู่สัญญาจะต้องให้การรับรองว่าผู้ใช้บริการจะได้รับข้อมู ล
ข่าวสารภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลร่วม 
ตามท่ีกฎหมายที่บังคับใช้ก าหนด  

 

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนอกเหนือจากที่ได้ตกลงกัน
ไว้ในเงื่อนไขการใช้ข้อมูลร่วมกันในข้อ 10 ข้อตกลงฉบับนี้ และภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ 

3.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะท าการประมวลผลข้อมูลให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในเงื่อนไขการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ในข้อ 10 ข้อตกลงฉบับนี้ และภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้  
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3.3 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายให้การรับรองว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับคู่สัญญาอีกฝ่ายให้เป็นไปตาม 

กฎหมายที่บังคับใช้ และมีภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลร่วมกันในข้อ 10 และข้อตกลงฉบับนี้ 

 

4. การรักษาความปลอดภัย 

 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องจัดให้มีมาตรการขององค์กรและมาตรการทางเทคนิค เพ่ือที่จะรับรองว่ามีระดับ
ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสม ตามท่ีมาตรา 37(1) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดไว้ 

 

5. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะท าการแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ชักช้าหากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล นอกเหนือจากท่ีได้ตกลงกันในเงื่อนไขการใช้ข้อมูลร่วมกันในข้อ 10  

 5.2 ในกรณีเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว คู่สัญญาจะต้องร่วมมือกันในการตรวจสอบ 

บรรเทาความเสียหาย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ 

  

6. ผู้ประมวลผลข้อมูลซ ึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลหรือด าเนินการต่อบุคคลที่สามที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล               
ในกรณีนี้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะจัดท าสัญญากับบุคคลที่สามที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
แยกต่างหากจากกัน เพ่ือที่จะเป็นการรับรองว่าได้ปฏิบัติตามข้อผูกพัน ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ 

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

 ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

7.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องช่วยเหลือคู่สัญญาอีกฝ่าย เมื่อได้รับการร้องขอ ในการที่จะปฏิบัติตาม      
ภาระผูกพันตามกฎหมายของคู่สัญญาฝ่ายที่ร้องขอ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น การเข้าถึงข้อมูล การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล และอ่ืนๆ) 
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7.2 เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งข้อมูลของเขาถูกควบคุมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ยื่นข้อเรียกร้องเป็น
ลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของเขา คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้อง 

1) แจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายทันทีภายใน 2 วัน นับตั้งแต่ได้รับข้อเรียกร้องดังกล่าว และ 

2) แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถึงชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายส าหรับการสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติม 

 

8. การเก็บ การลบ หรือการคืนข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จ าเป็นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย หรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

9. ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย 

 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลร่วมจะชดใช้ค่าเสียหาย และ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่ต้องรับผิดจากข้อเรียกร้องต่างๆ การกระท า ข้อเรียกร้องจากบุคคลที่สาม ความสูญ
หาย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ กฎหมายที่บังคับใช้ โดย
การกระท าของผู้ควบคุมข้อมูลร่วม 

 

10. เงื่อนไขการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

 ข้อตกลงฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกรอบส าหรับการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ควบคุมข้อมูลร่วม ดังต่อไปนี้  

1) โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะจัดให้ผู้ควบคุมข้อมูลร่วมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการของผู้ควบคุมข้อมูลร่วม ตามเงื่อนไขในข้อตกลง และตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ นามสกุล 

(2) บัตรประชาชน 

(3) ทะเบียนบ้าน 
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(4) เบอร์โทรศัพท์ 

(5) อีเมล์แอดเดรส 

(6) อ่ืนๆ.......... 

2) โดยผู้ควบคุมข้อมูลตกลงให้ผู้ควบคุมข้อมูลร่วมใช้ข้อมูลในข้อ 1 ในเอกสารฉบับนี้  เ พ่ือ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือใช้ในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาและ
บุคลากร 

(2) เพ่ือใช้ในการด าเนินการซ่อมบ ารุง รักษา ทรัพย์สิน…… 

(3) เพ่ือใช้ในการเข้าถึงบริการ…… 

(4) เพ่ือใช้ในการให้บริการใดๆที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่นักศึกษาหรือบุคลากร  

 

11. การสิ้นสุดของสัญญา 

 ข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติตามที่ได้ก าหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้ข้อมูลร่วมกันในข้อ 10 อย่างไรก็
ดี คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีภาระผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้ตราบเท่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
คู่สัญญาอีกฝ่าย 

 

เพ่ือเป็นพยานหลักฐาน ข้อตกลงฉบับนี้มีผลผูกพันคู่สัญญานับแต่วันที่……………. 
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สัญญารักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับคู่ค้า 

                                                     

        ท าท่ี  ............................................. 

        วันที่  ............................................. 

  
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง.....................................................................ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกรวมกันว่า 
“ผู้รับข้อมูล” ฝ่ายหนึ่ง........................................................................โดย......................................... .. ซึ่งต่อไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกรวมกันว่า “ผู้เปิดเผยข้อมูล” อีกฝ่ายหนึ่ง  

 

โดยที่ผู้เปิดเผยข้อมูลได้หารือร่วมกับผู้รับข้อมูลในเรื่องการด าเนินการ โครงการ  ระหว่างผู้รับข้อมูล และผู้เปิดเผย
ข้อมูล ซึ่งในการด าเนินการโครงการ ดังกล่าวจะต้องมีการให้ ข้อมูลที่เป็นความลับ  รวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็น
ความลับทางการค้า และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของผู้เปิดเผยข้อมูล ให้กับผู้รับข้อมูลได้รู้ ซึ่งผู้เ ปิดเผยข้อมูล
ประสงค์ท่ีจะคุ้มครองเรื่องนั้นไว้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงท าสัญญากัน ดังนี้ 

 

 ข้อ 1.   ภายใต้สัญญาฉบับนี้ให้ข้อก าหนดต่าง ๆ มีความหมายดังต่อไปนี้ 

“ ข้อมูล” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใด ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะจัดไว้ในรูปใดๆ และให้หมายความรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่ได้
รวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีด้วย 

“ ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูลใดๆ รวมทั้งข้อมูลของบุคคลภายนอก และข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ 
ซึ่งผู้เปิดเผยข้อมูลหรือตัวแทนได้เปิดเผยให้แก่ผู้รับข้อมูลหรือตัวแทน และประสงค์ให้ผู้รับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่าวไว้เป็นความลับ และ/หรือความลับทางการค้าของผู้เปิดเผยข้อมูล โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การเงิน ฐานข้อมูลลูกค้า รายละเอียดสินค้าคงเหลือ หรือสัมพันธ์กับธุรกิจ การท างาน การด าเนินการ กระบวนการ 
แผนงาน การตลาด และลูกค้าของผู้เปิดเผยข้อมูล (หรือผู้เกี่ยวข้อง) รวมตลอดถึงข้อมูลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการของผู้เปิดเผยข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้รับข้อมูลได้รับระหว่างปฎิบัติงาน 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ 
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลหมายรวมถึง ข้อมูลอ่อนไหว
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หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการ
เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงจ าเป็นต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ”  

“โครงการ” หมายถึง……………(เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับส านักบริการคอมพิวเตอร์)……… 

“ ตัวแทน” หมายถึง  ทีมงานของผู้รับข้อมูลที่ท างานในโครงการ และหมายรวมไปถึงทีมงานที่จะได้รับ
มอบหมายหน้าที่เพ่ิมเติมในอนาคต และผู้บริหาร กรรมการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทนช่วง ที่ปรึกษาของ
คู่สัญญา ทั้งท่ีได้ลงนามรับรองและไม่ได้ลงนามร่วมกันในสัญญานี้ 

   

ข้อ 2.   หน้าที่ของผู้รับข้อมูล 

 2.1 ผู้รับข้อมูลจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาอย่างเคร่งครัด
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญานี้ 

 2.2 ผู้รับข้อมูลไม่มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เปิดเผยข้อมูล 

 2.3 ผู้รับข้อมูลจะต้องไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่า
ทางใดทางหนึ่งในเชิงพาณิชย์ รวมตลอดถึงจะไม่น าข้อมูลที่ได้รับไปกระท าการใด ๆ อันเป็นทางที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้เปิดเผยข้อมูล 

 2.4 ผู้รับข้อมูลจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่เป็นประโยชน์แก่
โครงการเท่านั้น  

 2.5 ผู้รับข้อมูลอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอ่ืนได้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้ 

  2.5.1 เปิดเผยแก่ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทนช่วง หรือที่
ปรึกษาทางวิชาชีพของผู้รับข้อมูล เฉพาะผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามสัญญาบริการเท่านั้น หรือ 

  2.5.2 เปิดเผยเพ่ือปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ค าสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวผู้รับข้อมูลที่มีหน้าที่เปิดเผยต้องแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบทันทีที่ผู้รับข้อมูลได้รับหมาย
ศาลหรือค าสั่งดังกล่าว 

  2.5.3 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นที่ล่วงรู้แก่สาธารณชนทั่วไปอยู่แล้ว  ซึ่งมิได้เป็นผลมาจากการฝ่าฝืน
ข้อตกลงในการรักษาความลับกับผู้เปิดเผยข้อมูล 
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 2.6 ผู้รับข้อมูลจะต้องไม่จัดท าส าเนาหรือบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่จะมี
ความจ าเป็นเพื่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสัญญาบริการเพ่ือประโยชน์ของผู้เปิดเผยข้อมูลเท่านั้น 

 2.7 ผู้รับข้อมูลจะต้องดูแลรักษาและป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ความ
ระมัดระวังดังเช่นมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องพึงต้องปฏิบัติ  และจัดให้มีมาตรการที่จ าเป็น
และเหมาะสมในการรักษาความลับข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งรับประกันว่าจะให้ความคุ้ม
กันอย่างเพียงพอ เพ่ือไม่ให้มีการน าข้อมูลนั้นไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือน าไป ท าส าเนาหรือน าไปใช้ 

 2.8 ผู้รับข้อมูลจะต้องแจ้งให้ ตัวแทนทราบว่าข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็น
ความลับและดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามสัญญานี้อย่างเคร่งครัด   รวมทั้งต้องใช้หรือเก็บรักษาข้อมูลที่เป็น
ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ 

 2.9 ผู้รับข้อมูลต้องบอกกล่าวให้ผู้เปิดเผยข้อมูลทราบทันที  หากทราบว่าข้อมูลที่เป็นความลับและ
ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผย  หรือตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีสิทธิ 

 

ข้อ 3.  ผู้รับข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญานี้ จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2560    

 

ข้อ 4.  ผู้รับข้อมูลตกลงที่จะรับประกันว่าตัวแทนของผู้รับข้อมูล จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วน
บุคคลให้บุคคลอื่นทราบ  และผู้รับข้อมูลยอมรับผิดส าหรับการกระท าผิดตามสัญญานี้  

 

ข้อ 5. ผู้รับข้อมูลตระหนัก และยอมรับถึงความเป็นเจ้าของความลับ และลักษณะที่ปกปิดของข้อมูลที่เป็นความลับ
และข้อมูลส่วนบุคคลและสิ่งที่ผู้เปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้คิดค้นขึ้นหรือมีส่วนได้เสียในข้อมูลที่เป็น
ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

 

ข้อ 6.  ผู้รับข้อมูลตกลงชดใช้ค่าเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดขึ้นจริง ตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ และจะป้องกัน
ความเสียหายของผู้เปิดเผยข้อมูลจากความสูญเสีย  ความเสียหาย และความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่เกิดจากการเปิ 
ดเผยข้อมูล หรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา
นี้ 
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ข้อ 7. บรรดาข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายที่สามารถอ่านได้ รวมตลอดถึง ข้อสรุป  ส าเนา 
และข้อความที่ถูกตัดทอนออกมาต่าง ๆ ของข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะได้จัดหามาโดยผู้
เปิดเผยข้อมูลหรือไม่ก็ตาม เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เปิดเผยข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว  และเมื่อสัญญาบริการสิ้นสุดลง ผู้รับ
ข้อมูลจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้เปิดเผยข้อมูลทันที ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลไม่สามารถส่งมอบข้อมูลที่เป็นความลับและ
ข้อมูลส่วนบุคคลคืนให้แก่ผู้เปิดเผยข้อมูล ให้ผู้รับข้อมูลท าลายข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที  
และในกรณีที่ข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้รับข้อมูลจะต้องท าการ
ลบทิ้งรายการข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ทันที 

 

ข้อ 8.  ผู้รับข้อมูล ตกลงว่าในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะไม่ประกอบธุรกิจ หรือหาผลประโยชน์ ใดๆ 
ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจท านองเดียวกันหรือคล้ายกัน หรือประกอบกิจการอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ
ของผู้เปิดเผยข้อมูล 

 

ข้อ 9. สัญญานี้ให้มีผลใช้บังคับรวมตลอดถึงข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ฉบับนี้ ซึ่งผู้เปิดเผยข้อมูลหรือตัวแทนได้เปิดเผยแก่ผู้รับข้อมูลหรือตัวแทนก่อนที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับ 

 

ข้อ 10. หากข้อตกลงใดที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะ ขัดต่อกฎหมาย ใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตาม
กฎหมายที่ใช้อยู่ขณะนั้นย่อมไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ถูกต้อง การปฏิบัติและบังคับใช้ของข้อตกลงอ่ืนที่ระบุไว้ใน
สัญญาฉบับนี้  

 

ข้อ 11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ตัดทอนอ่ืนใด จะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่าย และแนบท้ายกับสัญญาฉบับนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้เท่านั้น  

 

ข้อ 12 สัญญานี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย  

 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว 
ยอมรับว่าตรงต่อเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุ
ข้างต้น  และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
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ลงชื่อ.………………………………… Sign.………………………………… 

(……..……………………………………) (……..……………………………………) 

ผู้รับข้อมูล ผู้เปิดเผยข้อมูล 

  

ลงชื่อ.………………………………… ลงชื่อ.………………………………… 

(……..……………………………………) (……..……………………………………) 

พยาน พยาน 
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ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูล 

         

ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูลนี้ใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ท าข้ึนระหว่าง  

..... มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ….. (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”) และ 

….. บริษัทคู่ค้า ….. (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”)  

คู่สัญญามีความประสงค์ที่จะผูกพันตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาตกลงกันดังต่อไปนี้ 

1. นิยาม  

หากไม่ได้มีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อตกลงนี้ ให้ถ้อยค าในข้อตกลงมีความหมายดังต่อไปนี้ 

“ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูล 

“สัญญาการให้บริการ” หมายถึง สัญญา…… (ชื่อสัญญาที่ท ากับบริษัทคู่ค้า เช่น สัญญาแต่งตั้งผู้ให้
บริการ…………ที่ได้ท าขึ้นระหว่าง……(มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. และ…….(บริษัทคู่ค้า เช่น บริษัท ………เมื่อ
วันที่……(วันที่ท าสัญญาการให้บริการ)….. 

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดที่เกี่ยวกับสัญญาการให้บริการซึ่งผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดหาหรือเปิดเผยให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบ โดยเป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และให้หมายรวมถึง 
ผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ หรือผู้
พิทักษ์ท่ีมีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
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“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การปฏิบัติการหรือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการซึ่งได้กระท า
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัด
โครงสร้าง การจัดเก็บ การดัดแปลงปรับเปลี่ยน การกู้คืน การให้ค าปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่ง การ
แพร่กระจาย หรือท าให้มีอยู่ การจัดวางให้ถูกต าแหน่ง หรือการรวม การจ ากัด การลบ และการท าลาย 

“กฎหมายที่บังคับใช้” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่
ถูกแก้ไขหรือน ามาบังคับใช้แทนกฎหมายฉบับนี้ และกฎหมายล าดับรองภายใต้กฎหมายฉบับนี้ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

 ข้อตกลงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการให้บริการที่ได้ท าขึ้นระหว่างคู่สัญญา และให้คู่สัญญาตามสัญญา
การให้บริการดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลง
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

……(มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาของสัญญาการ
ให้บริการ โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ 

2.2 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

…….(บริษัทคู่ค้า เช่น บริษัท ….จะอยู่ในฐานะของผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาของสัญญา
การให้บริการ โดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ 

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตระหนักและตกลงว่าการใช้บริการตามสัญญาการให้บริการถือเป็นการสั่งให้ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน ดังต่อไปนี้ 

(เลือกระบุ) 

(6) ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ 
โครงการที่อยู่อาศัยของลูกค้า 

(7) ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ 
ชนิดของบราวเซอร์ การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (time zone) ที่ตั้ง (location) ระบบปฏิบัติการ 
แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์ 
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(8) ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าเข้าถึงก่อนที่ลูกค้าจะเข้าสู่
แพลตฟอร์ม หน้าเว็บไซต์ที่ที่ลูกค้าเข้าชม จ านวนเวลาที่ลูกค้าใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ สินค้าหรือ
ข้อมูลที่ลูกค้าค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาและวันที่ข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการกดดูเว็บไซต์ 

(9) ข้อมูลการสื่อสาร (Communication Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น อีเมล์ บันทึกข้อมูลสนทนา และข้อมูล
ในการสื่อสาร 

(10) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าสัญญา (Contract-related Data) ได้แก่ข้อมูล เช่น เลขประจ าตัว
ประชาชน ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต วันเดือนปีเกิด เพศ 

4. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
ดังต่อไปนี้ 

(เลือกระบุ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามสัญญาการให้บริการ) 

(1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับการให้บริการรักษาความปลอดภัยส าหรับลูกค้าของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล (เช่น กรณีของผู้พัฒนาระบบให้) 

(2) เพ่ือวางแผน ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมการขายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(3) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ 
(4) เพ่ือการติดต่อกับนักศึกษาของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(5) เพ่ือการให้บริการทางการเงินแก่นักศึกษาและบุคลากรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น กรณีของ

ธนาคาร) 
(6) เพ่ือเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของนักศึกษาและบุคลากรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(7) เพ่ือท าลายเอกสารที่เก่ียวข้องกับข้อมูลของนักศึกษาและบุคลากรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(8) …………………. 

5. หน้าที่ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 ค าสั่งให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเท่านั้น 

5.2 ค าสั่งให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม 
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจสั่งให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพ่ิมเติมได้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะท าการประมวลข้อมูลดังกล่าว
โดยทันที  

5.3 กรณีที่ออกค าสั่งให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกค าสั่งตามข้อ 5.1 และ 5.2 ของ
ข้อตกลงนี้เป็นการออกค าสั่งที่ละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะท าการแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลโดยทันที ทั้งนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตระหนักว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้มีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาทางกฎหมายใดๆ แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะสนับสนุนให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลได้ เพ่ือให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตอบสนองต่อค าร้องขอข้อมูลของเจ้าของข้อมูลซึ่งมี
สิทธิที่จะเรียกดู แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ก าหนด 

6.2 การร้องขอโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับค าร้องขอจากเจ้าของข้อมูลซึ่งได้ระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ท าการตอบสนองต่อค า
ร้องขอดังกล่าว แต่จะท าการส่งค าร้องขอนั้นต่อไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 สถานที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายในบังคับของข้อ 7.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
จะถูกเก็บรักษาใน………(ระบุสถานที่)……...(ต่อไปนี้ เรียกว่า “สถานที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ท าการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสถานที่อ่ืน เว้นแต่จะได้รับค าอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

7.2 ข้อยกเว้นเรื่องการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งถึงความจ าเป็นและได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงและ
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากสถานที่อ่ืน นอกเหนือจากสถานที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ก าหนดในข้อ 7.1 
ของข้อตกลงนี้ได ้

7.3 การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่ก าหนดโดย
กฎหมายที่บังคับใช้ 

8. บริษัทในเครือของผู้ประมวลผลข้อมูล และผู้ประมวลผลข้อมูลช่วง 

8.1 การแต่งตั้งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงเพ่ือสนับสนุนการให้บริการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงนี้ได้ ภายใต้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล  

8.2 หน้าที่ของบริษัทในเครือ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง 

บริษัทในเครือของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลช่วงที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลก าหนดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ จะต้องมีการท าความตกลงเพ่ือก าหนดหน้าที่ในการคุ้มครองและ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงนี้  
และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทในเครือและผู้ประมวลผลช่วงดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 4 ของข้อตกลงนี้ 

ทั้งนี้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทในเครือและผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงดังกล่าว ตามท่ีข้อตกลงนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ได้ก าหนดไว้  

9. มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล 

9.1 มาตรการรักษาความปลอดภัย 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับ
การประมวลผลข้อมูลที่มีความเหมาะสม มาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวจะต้องค านึงถึง ลักษณะ ขอบเขต 
และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลตามที่ก าหนดในข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้ มครองข้อมูลส่วน
บุคคลจากความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความเสี่ยงอันเกิดจากอุบัติเหตุ การ
ท าลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การโอน การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

9.2 การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ 
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ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงตามข้อ 8 ของ
ข้อตกลงนี้ มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ  ทั้งนี้ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับแก่บุคคลใด เว้นแต่การเปิดเผยแก่กรรมการหรือลูกจ้างของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทในเครือ
และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง ซึ่งมีความจ าเป็นตามหน้าที่การงานที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับ
ดังกล่าว โดยบุคคลเหล่านี้ต้องได้รับแจ้งถึงสถานะความเป็นความลับของข้อมูลดังกล่าว และตกลงที่จะไม่เปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวตามข้อตกลงนี้ ทั้งนี้หน้าที่ในการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับจะยังคงมีผลบังคับใช้
ต่อไปภายหลังจากท่ีข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง 

10. การแจ้งเตือนในกรณีที่พบการละเมิดด้านความปลอดภัย 

10.1 กรณีที่พบการละเมิดต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ท าการประเมินและตอบสนองต่อการกระท าใดๆ ซึ่งอาจมีลักษณะ
เป็นการเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่พบการละเมิดต่อมาตรการรักษา
ความปลอดภัย บุคคลากรของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนบริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลช่วงถูกก าหนดให้มีหน้าที่ที่จะตอบสนองต่อการละเมิดดังกล่าว 

10.2 การแจ้งเตือน 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตระหนักได้ว่ามีการกระท าอันเป็นการละเมิดต่อความปลอดภัยซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอันเกิดจากอุบัติเหตุ การท าลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การโอน การเก็บ  
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะท าการแจ้งต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ชักช้า ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

10.3 การด าเนินการ 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรในการระบุถึงสาเหตุของการละเมิด และ
ป้องกันปัญหาดังกล่าวมิให้เกิดซ้ า ทั้งนี้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะให้ข้อมูลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(1) รายละเอียดของลักษณะและผลที่อาจเกิดข้ึนของการละเมิด 
(2) มาตรการที่ถูกใช้เพื่อลดผลกระทบของการละเมิด 
(3) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิด (หากเป็นไปได้) 
(4) ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการละเมิด 

11. การสิ้นสุดของข้อตกลง 
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 ข้อตกลงนี้มีผลสิ้นสุดลงพร้อมการสิ้นสุดของสัญญาการให้บริการ หรือเมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้ง
ต่อผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงในเวลาใดๆ ก่อนสัญญาการให้บริการ
สิ้นสุดลง ทั้งนี้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีหน้าที่รักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ข้อ 9 ของข้อตกลงนี้ จนกว่าจะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงนี้ เมื่อพ้นระยะเวลา…(ระบุ
จ านวนปี)…ปี หลังจากการสิ้นสุดสัญญาการให้บริการ หรือเมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ 
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หนังสือแนบท้ายสัญญาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับคู่ค้า 

 

ที่  …………………………… 

วันที่ …………………………… 

 

1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (“ นโยบาย”) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (“เรา”) อาจรวบรวมใช้เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับจ้าง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2. ผู้รับจ้างตกลงว่าในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญากับเราผู้รับจ้างอาจได้รับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของ
ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างรับทราบ ได้อ่าน และเข้าใจนโยบายของเราแล้ว 

3. ผู้รับจ้างจะรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพ่ือจุดประสงค์ในการ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่จ าเป็นเท่านั้น 

4. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าและการละเว้นของบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลที่ไม่ได้รับ
อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับเป็นการกระท าและการละเว้นของผู้
รับจ้างเอง 

5. ผู้รับจ้างจะต้องไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเอกสารหรือบันทึกใด ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ) เป็นระยะเวลานานเกินกว่าที่จ าเป็นในการให้บริการตามข้อผูกพันตาม
สัญญานี้ 

 

............................................................... 

(ชื่อผู้รับจ้าง) 
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คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Manual)  

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สมรส หรือบิดามารดาผู้สมัครงาน 

สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สมรส หรือบิดามารดาผู้สมัครงานได้ เพ่ือความจ าเป็นในการติดต่อยามฉุกเฉิน 
หรือเพ่ือรับสิทธิต่างๆ แทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 
24 (5)) 

 

2. กรณีสมัครงาน สามารถเก็บข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด หรือข้อมูลสุขภาพ ได้
หรือไม่ 

ในกรณีที่ใช้ข้อมูลที่ อ่อนไหวเหล่านี้ เ พ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เช่น การจัดการเรื่อง
ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพ สามารถเก็บได้แต่ต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาเท่านั้น การจัดเก็บเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนต้องดูว่ามีความจ าเป็นอ่ืนที่อ้างได้ตามกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่มีความจ าเป็นอ่ืนที่อ้างได้ตาม
กฎหมาย การเก็บข้อมลูส่วนบุคคลที่อ่อนไหวต้องขอความยินยอมก่อน  

 

3. การตรวจสอบประวัติผู้สมัครงานกับบุคคลภายนอก 

สามาารถท าได้ และไม่ต้องแจ้งผู้สมัคร เนื่องจากเป็นความชอบธรรมของผู้ว่าจ้างที่จะต้องตรวจสอบว่าผู้สมัคร                
มีประวัติที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานหรือไม่(พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ม.24 (5) + ม.25 (2)) 

 

4. กรณีผู้สมัครงานกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรืออีเมลของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต้องแจ้งนโยบาย (Privacy Notice) 
โดยจะต้องก าหนดระยะเวลาในการเก็บใบรับสมัคร (1 หรือ 2 ปี) ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความเหมาะสม และ
จะต้องแจ้งผู้สมัครว่าเก็บข้อมูลไว้อย่างไร โดยมหาวิทยาลัยสามารถแนบนโยบาย (Privacy Notice) ไปในใบสมัคร 
หรือ ส่งอีเมลให้ผู้สมัคร ซึ่งข้อความในอีเมลควรระบุว่า 

 - ขณะนี้ได้รับข้อมูลแล้ว และข้อมูลของท่านจะถูกน าไปใช้เฉพาะเรื่องการสมัครงานเท่านั้น  

 - ท่านสามามารถดูนโยบายการประมวลผลข้อมูลของเราได้ที่ (link) 

 - หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ…… 
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5. การรับใบสมัครมาจากบริษัทจัดหางาน หรือ headhunter 

 ปกติสามารถด าเนินการได้โดยการส่งอีเมลไปแจ้งผู้สมัครว่าได้รับข้อมูลมาจากแหล่งใด 

 ในบางกรณีที่รับ CV มาแล้วจะเก็บไว้สักพักหนึ่ง ยังไม่เรียกสัมภาษณ์เลย สามารถท าได้เช่นกันโดยการส่ง
อีเมลไปแจ้งผู้สมัครว่าได้รับข้อมูลมาจากแหล่งใด และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจะอยู่ในนโยบายที่แจ้ง
ผู้สมัครอยู่แล้ว 

 

6. การใช้ข้อมูลพนักงานเพื่อพิจารณาต าแหน่ง หรือปรับปรุงระบบการท างาน 

สามารถท าได้ เพราะเป็นสิ่งที่พนักงานคาดหวังอยู่แล้ว และเป็นความชอบธรรมของบริษัท ที่ต้องพัฒนาองค์กร       
(ม. 24 (5)) ยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีการน าข้อมูลที่อ่อนไหวของพนักงานไปด าเนินการ เช่น ท าระบบสแกนลายนิ้วมือ
ในการเข้าท างาน หรือท าระบบที่รุกล้ าความเป็นส่วนตัวมากเกินไป เช่น ท าระบบติดตามตัวเมื่อพนักงานไป
ปฏิบัติการนอกสถานที ่

 

7. การท าลายข้อมูลของพนักงานที่ลาออกไปแล้ว 

มหาวิทยาลัยต้องก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการจัดเก็บข้อมูลและท าลาย และต้องก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน
ในการจัดเก็บข้อมูลนั้น (อาจจะต้องพิจารณาประเด็นเรื่องปีภาษีของเงินเดือนสุดท้ายที่พนักงานได้รับก่อนลาออก
จากมหาวิทยาลัย)  

 

8. การส่งข้อมูลของพนักงานให้หน่วยงานภายนอกท าการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือน โครงสร้าง
ต าแหน่ง 

หากมีการส่งข้อมูลของพนักงานของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานภายนอกเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างต าแหน่ง โครงสร้าง
เงินเดือน มหาวิทยาลัยต้องจัดท า Data Processing Agreement กับหน่วยงานภายนอกนั้น  
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9. การส่งข้อมูลให้หน่วยงานภายนอกตามกฎหมาย หรือตามภาระกิจของรัฐ 

มหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อมูลของพนักงานให้หน่วยงานภายนอกตามที่กฎหมายก าหนดได้ ซึ่งรวมถึง การส่งข้อมูล
ให้ส านักงานประกันสังคม การส่งข้อมูลให้ส านักงานก ากับกิจการอุดมศึกษา กรมสรรพากร และหน่วยงานอ่ืนที่
เกีย่วข้อง รวมถึงการส่งข้อมูลเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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คู่มือส านักทะเบียนและประมวลผล 

 

1. ข้อมูลในระบบบริการนักศึกษา 

ข้อมูลในระบบบริการนักศึกษาจะต้องมีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
น าข้อมูลไปใช้ เช่น ฝ่ายเทคโนโลยีสานสนเทศ กองสวัสดิการนักศึกษา กองกิจกรรม ฝ่ายสื่อสารองค์กร  ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ควรจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ว่ามีการน าข้อมูลในระบบไปใช้เพ่ือการใดบ้าง เพ่ือป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ 

 

2. การท าสัญญากับบหน่วยงานภายนอก 

ส านักทะเบียนและประมวลผลได้มีการท าสัญญาซื้อขายซอฟท์แวร์ ระบบบริการการศึกษา (DBMS) โดยการท า
สัญญาซื้อขายซอฟท์แวร์ และท าบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูล เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมี
ผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานจะต้องจัดให้หน่วยงานภายนอกลงนามในบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูลและ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตามเอกสารหมายเลข..............) 

 

3. ระบบการท าบัตรนักศึกษา 

 ระบบการท าบัตรนักศึกษาโดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะต้อง
มีท าสัญญาการประมวลผลข้อมูลกับธนาคารกสิกรไทย  (ตามเอกสารหมายเลข..............) และขอความยินยอมจาก
นักศึกษาก่อนการโอนข้อมูล หากนักศึกษาไม่ยินยอมจะมีการโอนข้อมูลให้ธนาคารกสิกรไทยไม่ได้ 

 

4. ระบบบริการนักศึกษา 

ก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเข้าระบบส านักทะเบียนและประมวลผลจะต้องจัดให้มีการแจ้งนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีปุ่มกดให้นักศึกษาให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของนักศึกษา โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 
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       ท่านได้อ่าน เข้าใจและรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
แล้ว นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ลิงก์) 

 

5. ระยะยเวลาการเก็บข้อมูลของนักศึกษา 

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดให้มีการเก้บข้อมูลเท่าที่จ าเป็น โดยส านักทะเบียนมีนโยบายในการ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้  

5.1 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร มีระยะเวลา 10 ปี 

5.2 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล มีระยะเวลา 50 ปี 

 

6. แบบฟอร์มสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล (data subject request form)  

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ตามกฎหมาย ดังนี้ 

1 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) 

2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) 

3 สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) 

4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) 

5.  สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (Right 
to erasure) 

ดังนั้น ส านักทะเบียนจะต้องจัดให้มีแบบฟอร์มขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ปรากฎบนหน้าเวบไซต์หลักของส านักทะเบียน นอกจากนี้หากมีการยื่นค าร้องตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลแล้ว  
ส านักทะเบียนมีสิทธิยอมรับหรือปฎิเสธค าร้องขอได้ โดยในกรณีที่ส านักทะเบียนอนุมัติค าร้องขอแล้วส านัก
ทะเบียนมีหน้าที่จะต้องบอกกล่าวไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือปฎิบัติตามการร้องขอ
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6. แนวปฎิบัติอื่นๆ  

ล าดับ ปัญหา แนวทางปฎิบัติ ฐานตามกฎหมาย 

1 ในกรณีที่หน่วยงานต่างประเทศขอ
ตรวจสอบวุฒิการนักศึกษาต่างชาติ 
โดยการขอเอกสารผ่านอีเมล์เพ่ือให้
ส านักทะเบียนตรวจสอบว่าเป็น
เอกสารจริงหรือไม่   

สามารถท าได้   ฐานความชอบธรรม
ตามกฎหมาย  

2 กรณีบริษัทขอข้อมูลนักศึกษาเพ่ือ
ยืนยันว่ าจบการศึกษาแล้ว  เช่น 
ต้องการข้อมูลเด็กเพ่ือไปสมัครงาน 
การตรวจสอบวุฒิ ของนักศึกษาเพ่ือ
การสมัครงาน 

สามารถท าได้   ฐานความชอบธรรม
ตามกฎหมาย 

3 ผู้ปกครองขอตรวจสอบข้อมูลของ
นักศึกษา.  

ต้องมีกระบวนการการตรวจสอบว่า
เป็นพ่อแม่นักศึกษาจริงโดยตรวจสอบ
บัตรประชาชนว่าตรงกับข้อมูลใน
ระบบที่เคยให้ข้อมูลไว้หรือไม่ และ
ส านักทะเบียนสามารถให้ข้อมูลได 
เฉพาะแต่ข้อมูลสถานะของนักศึกษา
เท่านั้น  

 

 

4 ส านักทะเบียนส่งผลการเรียนให้
ผู้ปกครองทุกภาคการศึกษา ชื่อ 
นามสกุล เลขทะเบียน เกรดสะสม 

สามารถท าได้   

 

ฐานความชอบธรรม
ตามกฎหมาย 

5 การขอทรานสคริปต์ ให้คนอ่ืมารับ
แทน หรือ messenger มารับแทน 

แนวปฎิบัติการรับเอกสารแทนกัน
จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจ 

แบบฟอร์มการมอบ
อ านาจของฝ่ายกฎ
มหาย 
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6 เ มื่ อ มี ผู้ ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม ผ่ า น 
Facebookของหาวิทลัย และแอด
มินเพจต้องการที่ต้องการตรวจสอบ
ข้อมูลนักศึกษาผ่านส านักทะเบียน. 

ต้องยืนยันตัวตนของผู้ขอข้อมูลว่าเป็น
เจ้าของที่แท้จริงหรือไม่ และแอดมิ
นต้องมีหน้าที่ท าลายหรือลบข้อมูล
และจะต้องไม่ส่งต่อข้อมูลให้บุคคลอื่น 

 

- 

7 ระบบ Document Request 
online  

o มารับด้วยตนเอง 

o ส่งไปรษณีย์ 

 

ท าหนังสือมอบอ านาจ - 

8 หน่วยงานภายนอกมาขอข้อมูล
นักศึกษา เช่น เซเว่นมาข้อมูลตัวเลข
เพ่ือรู้จ านวนนักศึกษา 

ให้ได้เฉพาะข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น จ านวนนักศึกษา เป็น
ต้น 

- 
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ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 

1. การประกาศใช้ Privacy policy ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องจัดท านโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy) เพ่ือประกาศให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data subject) ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร และ
มหาวิทยาลัยต้องน า Privacy policy ดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยส านักบริการคอมพิวเตอร์ควรเป็น
ฝ่ายสนับสนุนที่ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

 

2. การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบด้วย Privacy notices ก่อนเก็บข้อมูล 

ก่อนเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นของนักศึกษา พนักงาน อาจารย์ หรือคู่ค้า มหาวิทยาลัย
ต้องจัดให้มีเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy notices) เพ่ือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บ ฯลฯ ตามรายละเอียดที่
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ต้องแจ้ง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดท าระบบให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถรับทราบถึง Privacy notices (อาจเป็นข้อความแจ้งสั้นๆ ไม่กี่บรรทัด พร้อม QR 
code หรือ Link ให้สามารถกดเข้าไปอ่านต่อได้) ก่อนที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเข้า
ระบบ โดยส านักบริการคอมพิวเตอร์ควรเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

 

3. การใช้ Consent form เพื่อขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนเก็บข้อมูล 

แม้ว่าการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในหลายกรณีไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจาก
สามารถอ้างฐานอ่ืนในการเก็บรวบรวมได้ (ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขอความยินยอม ) เช่น ความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติ
ตามสัญญา (Contract) ความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(Legitimate interest) เป็นต้น แต่ก็มีบางกรณีที่มหาวิทยาลัยต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่น การเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือการตลาด (ไม่อยู่ในขอบเขตของการสอน จึงไม่อยู่ในฐาน 
Contract, Legitimate interest) ซึ่งกรณีที่ต้องขอความยินยอม ทางมหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีแบบฟอร์มการขอ
ความยินยอมให้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Consent form) เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
เลือกติ๊กช่องให้ความยินยอม ก่อนที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคล โดยส านักบริการคอมพิวเตอร์ควรเป็นฝ่ายสนับสนุน
ที่ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
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4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการน ามาใช้วิเคราะห์ในระยะยาว ควรจัดเก็บในลักษณะกลุ่มประชากร หรือท า
ให้เป็นบุคคลนิรนาม (Anonymization) 

แม้ว่าส านักบริการคอมพิวเตอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขอเก็บข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ พนักงาน หรือคู่ค้า
โดยตรง เนื่องจากส านักบริการคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่เพียงเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลของนักศึกษาและ
พนักงานเพ่ือจัดการเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย (รับข้อมูลนักศึกษามาจาก สทป. และรับข้อมูลอาจารย์
และพนักงานมาจาก สบม. ) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็น ดังนั้นส านักบริการคอมพิวเตอร์จึงควรพิจารณาว่าข้อมูลประเภทใดที่
น ามาใช้เพียงการวิเคราะห์ ไม่จ าเป็นต้องเก็บเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะข้อมูลดิบ แล้วเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวเป็นลักษณะกลุ่มประชากร หรือท าให้เป็นบุคคลนิรนาม (Anonymization) 

 

5. ข้อตกลงรักษาความลับ (NDA) ที่ท ากับบุคคลภายนอก ต้องเพิ่มเติมเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Data protection) เข้าไปในข้อตกลงดังกล่าวด้วย 

เนื่องจากส านักบริการคอมพิวเตอร์มีการท าสัญญาจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามาพัฒนาระบบ IT ให้มหาวิทยาลัย 
โดยปัจจุบันมีการท าข้อตกลงรักษาความลับ (NDA) กับบุคคลภายนอกดังกล่าว ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังไม่
ครอบคลุมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้นจึงควร
เพ่ิมเติมเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปในข้อตกลงรักษาความลับด้วย 

 

6. ในกรณีที่ มีการส่งข้อมูลให้บุคคลภายนอก ต้องจัดท าข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูล ( Data 
processing agreement) หรือข้อตกลงให้ใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data sharing agreement) แล้วแต่กรณี 

ส าหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอกด าเนินการใดๆ กับข้อมูล ในนามของมหาวิทยาลัย
หรือภายใต้ค าสั่งของมหาวิทยาลัย โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย กรณีดังกล่าวต้องมีการท าข้อตกลง
ให้ประมวลผลข้อมูล (Data processing agreement) โดยก าหนดให้บุคคลภายนอกต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ดี 
ไม่ให้รั่วไหล ตัวอย่างเช่น กรณีที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลนักศึกษาให้ธนาคารกสิกรไทยเพ่ือท าบัตรนักศึกษา (เพ่ือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย) ต้องท าข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูล เป็นต้น 

ส าหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอกด าเนินการใดๆ กับข้อมูล โดยไม่ได้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย (อาจเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบุคคลภายนอก หรือเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
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บุคคล) กรณีดังกล่าวต้องมีการท าข้อตกลงให้ใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data sharing agreement) โดยก าหนดให้
บุคคลภายนอกต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ดี ไม่ให้รั่วไหล ตัวอย่างเช่น กรณีที่มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลนักศึกษาให้
สภาหอการค้าไทย (เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาหรือสภาหอการค้าไทย) ต้องท าข้อตกลงให้ใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นต้น 

 

7. การก าหนดระยะเวลาในการเก็บและท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่แน่นอน  

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ควรก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บและท าลายข้อมูลที่แน่นอน เช่น จัดเก็บข้อมูล
นักศึกษา 10 ปี ทั้งในกรณีของเอกสารกระดาษ (Hard copy) และไฟล์เอกสาร (Soft data) เป็นต้น โดยระยะเวลา
ดังกล่าวจะถูกเขียนไว้ใน Privacy policy และ Privacy notices ด้วย เพ่ือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 
ทั้งนี้การก าหนดระยะเวลาในการเก็บและท าลายข้อมูลส่วนบุคคลควรมีเหตุผลรองรับที่ดีว่าท าไมถึงต้องจัดเก็บตาม
ระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนดให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เท่าท่ีจ าเป็น  

 

8. มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ควรจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้ดี ทั้งนี้ปัจจุบันพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่ได้ก าหนดว่า
ต้องใช้มาตรฐานใด จึงเป็นดุลพินิจของส านักบริการคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้มาตรฐานใดก็ได้ตามความเหมาะสม 

 

9. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ควรจัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายหลายประการที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความเคารพ 
(ควรจัดท าแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนให้ครอบคลุม) ได้แก่  

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเพิก
ถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมกับเราได้ 
ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอยู่กับเรา 

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของ เจ้าของข้อมูลและขอให้เราท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการ
ได้มาซึ่งข้อมูลส่วน บุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราให้แก่เจ้าของข้อมูลได้ 
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(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการ
ขอให้เรา แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 

(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอให้เราท าการลบ
ข้อมูลของ เจ้าของข้อมูลด้วยเหตุบางประการได ้

(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ
ในการ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลด้วยเหตุบางประการได้ 

(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการ
โอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอ่ืน 
หรือ ตัวเจ้าของข้อมูลเองด้วยเหตุบาง ประการได้ 

(7)  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการ
คัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลด้วยเหตุบางประการได้ 
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน 

 

1. การเก็บข้อมูลนักศึกษาและผู้ค้ าประกันกรณีแจก iPad 

แม้ว่าโดยทั่วไป ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขอเก็บข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ พนักงาน 
หรือคู่ค้าโดยตรง เนื่องจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอนท าหน้าที่เพียงเก็บรักษาข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรม
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย (รับข้อมูลนักศึกษามาจาก สทป. และรับ
ข้อมูลอาจารย์มาจาก สบม.) อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอนต้องขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
จากเจ้าของข้อมูลโดยตรง เช่น กรณีแจก iPad ให้นักศึกษาใหม่ ซึ่งจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
เอกสารกระดาษ (Hard copy) เพ่ือส่งต่อให้ฝ่ายการเงินและบัญชี โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ต้องขอความ
ยินยอม เพราะสามารถท าได้บนฐานความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา (Contract)  

ทั้งนี้ ก่อนเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาและผู้ค้ าประกัน ต้องมีการแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy notices) เพ่ือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล การเก็บรักษา
ข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บ ฯลฯ ซึ่งอาจพิมพ์กระดาษแปะไว้บริเวณที่แจก iPad ก็ได้ นอกจากนี้ศูนย์ความเป็น
เลิศทางการสอนก็มีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารดังกล่าวให้ดี ไม่ให้รั่วไหล ก่อนที่จะส่งให้ฝ่ายการเงินและบัญชี 

 

2. ตรวจสอบมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการด้าน Platform 
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอนควรตรวจสอบอยู่เสมอว่าผู้ให้บริการด้าน platform ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนทุกรายที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือด้วย (เช่น iTunesU, Webex, MS Teams) มีมาตรฐานการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอนของอาจารย์ที่ดีหรือไม่ รวมถึงมีการจัดท า Privacy policy, 
Privacy notices ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือไม่ ทั้งนี้
เนื่องจากอาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้เข้าไปใช้บริการ Platform การเรียนการสอนด้วยตนเอง ดังนั้นผู้ให้บริการ
ด้าน platform ดังกล่าวก็มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ที่ก็ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยเช่นกัน 
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3. การส่งข้อมูล email ของอาจารย์ ไปยังผู้ให้บริการด้าน Platform การเรียนการสอน ควรท าข้อตกลง
ให้ใช้ข้อมูลร่วมกัน (Data sharing agreement) 

เนื่องจาก email ของอาจารย์ อาจถูกสืบค้นจนน ามาสู่การระบุตัวตนของอาจารย์ผู้สอนได้ในที่สุด ดังนั้นข้อมูล 
email ของอาจารย์จึงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องควบคุมไม่ให้รั่วไหล ทั้งนี้
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอนได้ส่งข้อมูล email ของอาจารย์ ไปยังผู้ให้บริการด้าน platform ที่เก่ียวข้องกับการ
เรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือด้วย (เช่น iTunesU, Webex, MS Teams) เพ่ือประโยชน์ในการใช้
งานของเจ้าของข้อมูล (อาจารย์) เอง ดังนั้นศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอนจึงควรท าข้อตกลงให้ใช้ข้อมูลร่วมกัน 
(Data sharing agreement) กับผู้ให้บริการด้าน Platform ดังกล่าว โดยก าหนดให้ผู้ให้บริการด้าน Platform 
ต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ดี ไม่ให้รั่วไหล 

 

4. การก าหนดระยะเวลาในการเก็บและท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่แน่นอน  

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอนควรก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บและท าลายข้อมูลที่แน่นอน เช่น จัดเก็บข้อมูล
นักศึกษาจนถึงก าหนด 1 ปีหลังจากจบการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้การก าหนดระยะเวลาในการเก็บและท าลายข้อมูล
ส่วนบุคคลควรมีเหตุผลรองรับที่ดีว่าท าไมถึงต้องจัดเก็บตามระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนดให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น 
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ส านักหอสมุดกลาง 

 

1. ตรวจสอบมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการระบบ 
Database ส าหรับงานห้องสมุด 

โดยทั่วไปส านักหอสมุดกลางไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขอเก็บข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ พนักงาน หรือคู่ค้าโดยตรง 
เนื่องจากส านักหอสมุดกลางท าหน้าที่เพียงเก็บรักษาข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย (รับข้อมูลนักศึกษามาจาก สทป. และรับข้อมูลอาจารย์และพนักงาน
มาจาก สบม.) 

ทั้งนี้ ส านักหอสมุดกลางควรตรวจสอบอยู่เสมอว่าผู้ให้บริการระบบ Database มีมาตรฐานการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่ดีหรือไม่ (ปัจจุบันผู้ให้บริการมีมาตรฐานที่ดี โดยได้รับการรับรอง Cloud Security Alliance 
(CSA) Level 3) ร วมถึ งมี การจั ดท า  Privacy policy, Privacy notices ที่ สอดคล้ องกับข้ อก าหนดตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือไม ่

 

2. การก าหนดระยะเวลาในการเก็บและท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่แน่นอน  

ส านักหอสมุดกลางควรก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บและท าลายข้อมูลที่แน่นอน เช่น จัดเก็บข้อมูลนักศึกษา
จนถึงก าหนด 1 ปีหลังจากจบการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้การก าหนดระยะเวลาในการเก็บและท าลายข้อมูลส่วนบุคคล
ควรมีเหตุผลรองรับที่ดีว่าท าไมถึงต้องจัดเก็บตามระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนดให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น  
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คู่มือปฏิบัติงานส าหรับกองพัสดุ 

 

1. การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบด้วย Privacy notices ก่อนเก็บข้อมูล 

ก่อนเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy notices) เพ่ือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล การเก็บรักษา
ข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บ ฯลฯ ตามรายละเอียดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้ต้องแจ้ง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดท าระบบให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถรับทราบถึง Privacy 
notices นี้ 

 

2. การเก็บรักษา/การใช้ข้อมูลของคู่ค้าและผู้เสนอราคา 

2.1 การเก็บรักษาข้อมูลผู้เสนอราคา (ที่ยังไม่ได้มีการท าสัญญากัน) ต้องเก็บรักษาเอกาสารเกี่ยวกับ
การเสนอราคา และนามบัตรที่ได้มาในที่ๆ ปลอดภัย และไม่ส่งต่อไปยังฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่
ท าการส่งประชาสัมพันธ์หลักสูตร หรือการให้บริการใดๆ ของมหาวิทยาลัยไปให้โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน 

2.2 การเก็บรักษาข้อมูลของคู่ค้าที่ได้ตกลงท าสัญญาหรือมีนิติกรรมเกิดขึ้น โดยทางปฏิบัติจะจัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวกับสัญญาให้กับกองนิติการ และกองการเงิน เพ่ือลดความเสี่ยงในการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล และต้องมีการแจ้งให้คู่ค้ารู้ว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราเป็นอย่างไร 
ซึ่งจะแจ้งเป็นเอกสาร หรือทางอีเมล์  

2.3 ถ้าจะใช้ข้อมูลในนามบัตรเพ่ือไปด าเนินการอย่างอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่มีการขอนามบัตร
มาตั้งแต่แรก ต้องแจ้งเจ้าของนามบัตรให้ทราบ (ผ่านข้อความ อีเมล์ หรือโทรศัพท์) เช่น เมื่อกอง
พัสดุได้นามบัตรจากการเสนอขายสินค้าหรือบริการ เจ้าของนามบัตรย่อมคาดหมายได้ว่าจะได้รับ
การติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของกองพัสดุ แต่ถ้ากองพัสดุต้องการจะน าข้อมูลของเจ้าของนามบัตรไป
ให้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ซึ่งเกินความคาดหมาย) กองพัสดุต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลก่อน 

2.4 ข้อมูลอ่ืนๆ นอกจากนามบัตร ถ้าต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าให้บุคคลภายนอก ถ้า
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องส่งตามมาตรฐานในการด าเนินงาน เช่น การตรวจสอบ หรือส่งให้ภาครัฐ
อ่ืน อันนี้ท าได้ แต่ถ้าหากต้องส่งให้คนภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเลย ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน 
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3. การตรวจสอบข้อมูลของคู่ค้า

การตรวจสอบข้อมูลคู่ค้าจากในระบบเพ่ือตรวจสอบว่าเป็นบริษัทหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือสามารถท าได้ ตามฐาน
ความชอบธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่อีก 

4. ข้อมูลในระบบภายในของกองพัสดุ

ข้อมูลในระบบภายในของกองพัสดุจะต้องมีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การน าข้อมูลไปใช้ เช่น น าส่งให้ทางฝ่ายบัญชีและกองการเงิน น าส่งให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือป้องกันการรั่วไหล
ของข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ 

5. การท าสัญญากับหน่วยงานภายนอก

กองพัสดุเป็นผู้พิจารณาคู่ค้าและผู้เสนอราคาเป็นจ านวนมาก และได้มีการท าสัญญากับคู่ค้า จึงต้องท าบันทึก
ข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูล เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานจะต้องจัดให้
หน่วยงานภายนอกลงนามในบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

6. ระยะยเวลาการเก็บข้อมูลของนักศึกษา

6.1 ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดให้มีการเก้บข้อมูลเท่าที่จ าเป็น

6.2 การเก็บข้อมูลลูกค้าในcloud สามารถท าได้แต่ต้องมีระบบการจัดเก็บที่ดี ป้องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และควรมีการจ ากัด
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล  

6.3 จะต้องก าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และจะท าลายข้อมูลทิ้งภายในระยะเวลา 1 ปี ในกรณี
ของผู้เสนอราคา (ไม่ได้มีการท าสัญญากัน) และ 10 ปี ภายหลังจากวันสิ้นสุดแห่งสัญญา (ส าหรับ
คู่ค้าที่ได้ท าสัญญากัน) 

คูคาอีก

การเก็บขอมูลคูคาใน cloud สามารถทาํไดแตตองมรีะบบการจัดเก็บทีด่ ีปองกันการรัว่ไหล

ระยะเวลาการเก็บขอมูล



- 100 -

7. การจัดท าแบบฟอร์มสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล (data subject request form)

ควรจัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายหลายประการที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความเคารพ (ควรจัดท าแบบฟอร์มการรับ
เรื่องร้องเรียนให้ครอบคลุม) ได้แก่  

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเพิก
ถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมกับเราได้
ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอยู่กับเรา

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของ เจ้าของข้อมูลและขอให้เราท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้เราเปิดเผย
การได้มาซึ่งข้อมูลส่วน บุคคลที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราให้แก่เจ้าของข้อมูลได้

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการ
ขอให้เรา แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอให้เราท าการลบ
ข้อมูลของ เจ้าของข้อมูลด้วยเหตุบางประการได้

(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): เจ้าของข้อมูลมี
สิทธิในการ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการ
โอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น
หรือ ตัวเจ้าของข้อมูลเองด้วยเหตุบาง ประการได้

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการ
คัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลด้วยเหตุบางประการได้

8. การ Reuse เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล

ควรต้องท าลาย เพราะมีความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
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9. ข้อตกลงรักษาความลับ (NDA) ที่ท ากับบุคคลภายนอก ต้องเพิ่มเติมเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Data protection) เข้าไปในข้อตกลงดังกล่าวด้วย 

เนื่องจากมีการท าสัญญาจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามาให้บริการด้านต่างๆ  ให้มหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันมีการท า
ข้อตกลงรักษาความลับ (NDA) กับบุคคลภายนอกดังกล่าว ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้นจึงควรเพ่ิมเติมเรื่องการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปในข้อตกลงรักษาความลับด้วยโดยเฉพาะในกรณีคู่ค้าท่ีรับจัดการและท าลายเอกสาร 

 

10. แนวทางปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

10.1 มีการแจ้งแนวทางในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ยื่นเสนอราคา และมีช่องให้
กรรมการลงนามรับทราบข้อก าหนดนั้น 

10.2 เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาในที่ประชุมจะถูกจัดเก็บโดยฝ่ายที่รับผิดชอบ ไม่น าติดตัวออกไปกับ
ตัวกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
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กองส่งเสริมการรับนักศึกษา 

 

1. การแจ้งนโยบายการใช้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Privacy Notice) ให้เด็กทราบ 

1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย กฎหมายก าหนดให้
มหาวิทยาลัยต้องแจ้ง privacy notice ให้เด็กทราบ ดังนั้น เมื่อเด็กกรอก Google Form เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูล ให้มีการแนบ Privacy Notice ไปใน Google form ด้วย   

2. ในกรณีที่มีการติดต่อกับเด็กโดยตรงผ่าน Line หรือ Email โดยไม่ผ่าน Google form ให้ส่ง Link ของ 
privacy notice ใน Line หรือ Email เมื่อมีการเก็บข้อมูลของเด็กในครั้งแรก 

 

2. การท าการตลาดกับนักเรียน Prospective 

1. มหาวิทยาลัยอาจต้องการท าการตลาดหรือมี Campaign ก็บเด็ก ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องใส่ช่องขอความ
ยินยอมจากเด็กลงไปใน Google form หรือในหน้า website เ พ่ือให้ เด็กเลือกว่าจะยินยอมให้
มหาวิทยาลัยส่ง Marketing ไปหาหรือไม่ โดยสามารถใช้ข้อความตามตัวอย่างข้างล่าง (สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้)  

 

 

       ท่านต้องการรับข้อมูลการตลาดแบบตรงและโปรโมชั่นเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านอีเมล 

 

 

2. ถ้าหากเด็กเลือกที่จะไม่รับข้อมูลการตลาดแบบตรง ให้มีการบันทึกไว้ในระบบและห้ามส่งข้อมูลการตลาด
และโปรโมชั่นไปให้เด็กกลุ่มนี้ 

3. การส่งข้อมูลการตลาดแบบตรงและโปรโมชั่นไปหาเด็กกลุ่มที่เลือกยอมรับ ให้มีข้อความทิ้งท้ายไว้เสมอว่า 
“หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารในช่องทางนี้อีก ให้ติดต่อเราที่ ...” 

 

3. ท าสัญญาให้  Gable (Hubspot) ประมวลผลข้ อ มูล เพื่ อท า กา รตลาด  (Data Processing 
Agreement) 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจ้าง Gable (Hubspot) ให้ประมวลผลข้อมูลเด็กเพ่ือท าการตลาด ซึ่งกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีสัญญาให้บริษัทดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Processing Agreement) เพ่ือก าหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูล (บริษัท Gable) ต้องมีหน้าที่คุ้มครองและรักษาความ
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ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถใช้
ต้นแบบสัญญา Data Processing Agreement ที่ทีมที่ปรึกษาฯ จัดท าขึ้น    

 

4. ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Access Management) 

1. เพ่ือลดความเสี่ยงในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ มหาวิทยาลัยต้องก าหนดก าหนด
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Access Management) ให้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นที่
จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น ก าหนดสิทธิการเข้าถึงให้บุคลากรของ กสร. คนไหนบ้าง หรือ
บุคลากรของฝ่ายประชาสมัพันธ์คนไหนบ้างที่สามาระเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้ 

2. สร้างมาตรการไม่ให้นักศึกษาที่จ้างมาคีย์ข้อมูลน าข้อมูลไปส่งให้คนอื่น และห้ามถ่ายรูปเก็บไว้ เช่น ให้มา
คีย์ในคอมพิวเตอร์ของที่ท างานในสถานที่ท่ีก าหนดและมีการเข้ารหัส และห้ามใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 

3. สร้างมาตรการไม่ให้คณะที่รับข้อมูลไปใช้ น าข้อมูลไปเปิดเผยให้คนอ่ืนที่ไม่มีอ านาจ เช่น อาจต้องเข้ารหัส
ไฟล์ 
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กองประชาสัมพันธ์ 

 

1. ท าการตลาดกับนักศึกษา prospective 

1. เด็กที่ยินยอมรับข้อมูลการตลาดแบบตรงและโปรโมชั่นจากมหาวิทยาลัย  (ผ่านการติ๊กช่องยอมรับใน 
Google form หรือใน wevsite) กองประชาสัมพันธ์สามารถส่งการตลาดแบบตรงและโปรโมชั่นไปได้ แต่
ให้มีข้อความทิ้งท้ายไว้เสมอว่า “หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารในช่องทางนี้อีก ให้ติดต่อเราที่ ...” 

2. Cookie - Facebook and Google Pixel 

ให้มีข้อความขอ consent ในการน า cookie ไปให้ Google และ Facebook ตามรูปแบบข้างล่าง ถ้าเด็ก
กด “ปิด” แสดงว่าเด็กไม่ยินยอมให้ส่ง cookie ไปให้ Facebook และ Google  

 

 
 

3. Facebook Custom Audience  

- ตรวจสอบในระบบว่าเด็กที่เข้ามา Register ในเว็บไซต์ หรือที่เข้ามากรอกข้อมูลใน Google Form ได้
เลือกยินยอมรับข้อมูลการตลาดแบบตรงและโปรโมชั่นหรือไม่  

- น าข้อมูลเฉพาะเด็กที่ยอมรับข้อมูลการตลาดแบบตรงและโปรโมชั่นเพ่ือส่งต่อให้กับ Media Agency 
เพ่ือส่งรายชื่อเข้าไปที่ Facebook  
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2. ท าการตลาดกับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า  

1. ให้นักศึกษามาลงทะเบียนใน campaign เช่น friends get friends และในฟอร์มนั้นจะมีการแจ้งนักศึกษา
ว่าใน campaign นี้เราใช้ข้อมูลนักศึกษาไปท าอะไร และมีช่องสี่เหลี่ยมให้เลือกว่ายินยอมให้น าข้อมูลไปใช้
ใน campaign นี้  

2. ประเด็นที่ต้องด าเนินการทั้งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 

- ก่อน 31 พ.ค. 2564 มหาวิทยาลัยต้องส่ง email ยังนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าบอกว่าเราเก็บข้อมูล
ไปท าอะไรบ้าง และแจ้งว่าเราท า marketing ด้วยโดยการส่งข้อความไปให้ท่าน ถ้าท่านไม่อยากรับ
ข้อความ marketing ก็ให้กดที่เบอร์อัตโนมัติ หรืออีเมลมา (สิ่งนี้เป็นสิ่งที่กฎหมาย PDPA บังคับให้ท า)  

- ถ้านักศึกษาและศิษย์เก่าไม่ส่งกลับมา นั่นหมายถึงนักศึกษาและศิษย์เก่ายอมที่จะรับ marketing 
message อยู่ แต่ทุกครั้งที่เราส่ง marketing message ไปต้องให้มีช่องทาง opt out เสมอนั่นคือการส่ง
ข้อความว่า “หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารในช่องทางนี้อีก ให้ติดต่อเราที่ ...”  

 

3. เก็บข้อมูลนายแบบ/นางแบบ/เก็บข้อมูลผู้สื่อข่าว 

แจ้ง privacy notice ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ โดย link ส่งไปทางอีเมล หรือ sms หรือในกรณีนายแบบ/
นางแบบสามารถท าเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างได้ 

 

4. การเก็บข้อมูลตอนติวมาม่า 

1. ถ้ามหาวิทยาลัยต้องการเก็บข้อมูลเด็กท่ีมาติวมาม่าเอง ให้ด าเนินการ: 

1) ให้เด็กกรอกฟอร์ม online หรือ offline ก็ได้ และให้เด็กเลือกได้ว่าจะยินยอมรับ marketing 
message ในอนาคตหรือไม่ 

2) แจ้ง privacy notice กับเด็กผ่าน email หรือ sms และให้ เด็กเลือกได้ว่าจะยินยอมรับ 
marketing message ในอนาคตหรือไม ่

2. ถ้ามหาวิทยาลัยต้องการได้ข้อมูลเด็กผ่านจากสหพัฒฯ ต้องติดต่อสหพัฒฯ ให้ขอความยินยอมเด็กในการ
ส่งข้อมูลมาให้มหาวิทยาลัย และต้องท า data sharing agreement กับสหพัฒฯ ด้วย 
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ศูนย์รับสมัครนักศึกษา และกองวิเทศสัมพันธ ์

 

1. ไม่ควรเก็บข้อมูลที่เป็นเชื้อชาติ สัญชาติ และกรุ๊ปเลือด ถ้าต้องการเก็บ เช่น เก็บส าเนา passport หรือ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ให้ใช้ปากกาขีดทับข้อมูลศาสนาในบัตรประชาชน หรือข้อมูลกรุ๊ปเลือด 
ไม่ให้มองเห็น (ส าหรับบัตรประชาชนรุ่นเก่า) ส าหรับส าเนาทะเบียนบ้าน ต้องใช้ปากกาขีดทับข้อมูลเชื้อ
ชาติ และข้อมูลศาสนา 

2. ข้อมูลสัญญาจ้าง ต้องระวังให้มากเนื่องจากมีเงินเดือน ให้มีคนน้อยที่สุดในกองที่สามารถเข้าถึงข้อมูลอันนี้ 
เช่น หัวหน้ากองเท่านั้นที่สาสมารถเข้าถึง หรือไม่ก็ให้ HR เก็บอย่างเดียว เราไม่ต้องเก็บ 

3. ก าหนดระยะเวลาในการเก็บ เช่น 3 ปีหลังจากนักศึกษาจบการศึกษา หรือหลังจากหมดสัญญากับอาจารย์ 

4. ต้องแจ้ง privacy notice ทาง email ให้กับแขกต่างชาติ/ผู้แทนทูต ฯลฯ เมื่อมีการติดต่อทาง email กัน
ในครั้งแรก 

5. ในการจะใช้รูปของเจ้าของข้อมูลไปท าการประชาสัมพันธ์ ต้องมีการแจ้งทุกครั้งว่าจะออกสื่อไหน และให้
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิไม่ยินยอมให้น ารูปไปใช้ได้ โดยอาจให้เจ้าของข้อมูลแจ้งผ่าน email หรือช่องทางอ่ืน 

 

 




