
ประกาศแจ้งเรื-องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาํหรับบุคลากรของมหาวทิยาลัย 

(Data Privacy notice for employees) 

 ประกาศฉบับนี -กําหนดหลักปฏิบัติเกี6ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตาม 
พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล) ประกาศฉบบันี -บงัคบัใช้กับผู้บริหาร 
อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที6 พนกังาน ลกูจ้าง บคุลากร (รวมเรียกว่า “บุคลากร” หรือ “ท่าน”) ของมหาวิทยาลยั
กรุงเทพ หน่วยงานในเครือ และพนัธมิตรทั -งหมดของมหาวิทยาลยั (รวมเรียกวา่ “มหาวทิยาลัย”) ทา่นได้โปรดอา่นเงื6อนไขของ
ประกาศฉบบันี -โดยละเอียด  

1.  คาํนิยาม  

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้ประกาศฉบบันี - หมายถึง ข้อมูลใดๆที,เกี,ยวกบับคุคลที,ทําใหส้ามารถระบตุวัตนบคุคลนั>น
ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมทั>งข้อมูลทกุประเภทที,สามารถบ่งชี>ตวัตน อาทิเช่น ชื,อ หมายเลขประจําตวับตัรประชาชน 
ข้อมูลสถานที,อยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลกัษณ์ทางกายภาพทางจิตใจ ทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ที,สามารถระบุ
ตวัตนได ้ 

2.  ข้อมูลที-มหาวทิยาลัยเกบ็รวบรวม (The Information we collect about you)  

2.1  ข้อมูลผู้สมัครงาน  

 ในการพิจารณารับท่านเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือ
เปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ซึ6งประกอบไปด้วยข้อมลูตอ่ไปนี -  

• ชื6อ - นามสกลุ  

• ที6อยู ่ทะเบียนบ้าน รายละเอียดภมูิลาํเนา  

• บตัรประชาชน หรือหนงัสอืเดนิทาง  

• หมายเลขโทรศพัท์  

• หมายเลขโทรศพัท์มือถือ  

• อีเมล  

• ชื6อสถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา  

• รายละเอียดประสบการณ์ทํางาน  

• ข้อมลูทกุประเภทของทา่นที6ใช้ประกอบการสมคัรงาน  

• ประวตัสิว่นตวั / ประวตักิารทํางาน ที6ระบใุนประวตัโิดยยอ่ของทา่น (CV)  

• รายละเอียดใบอนญุาตการทํางานตา่งด้าว (กรณีบคุลากรเป็นคนตา่งชาต)ิ  

• ประวตัอิาชญากรรม  

• ข้อมลูประวตัิการทํางานปัจจุบนั และข้อมลูประวตัิการทํางานย้อนหลงั รวมถึงข้อมลูนายจ้าง หรืออดีตนายจ้าง 
สถานที6ทํางาน ที6อยู่ที6ทํางาน วนัเวลาที6ทํางาน เงินเดือน พฤติกรรมการทํางาน หรือรายละเอียดประวตัิการทํางาน
อื6นที6เกี6ยวข้อง เป็นต้น  



 ทั -งนี - มหาวิทยาลยัอาจตดิตอ่บคุคลอ้างอิงที6ทา่นระบหุรือให้ไว้ในเวลาสมคัรงานเพื6อตรวจสอบรายละเอียดประวตักิาร
ทํางานของท่าน โดยมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกเท่าที6จําเป็นเพื6อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
มหาวิทยาลยั  

นอกจากนี - ในขั -นตอนการสมคัรงาน ทา่นอาจถกูร้องขอให้สง่มอบข้อมลูแก่มหาวิทยาลยัเพิ6มเตมิดงัตอ่ไปนี -  

• ข้อมลูสขุภาพ หรือความพิการ  

• สญัชาต ิ 

• เพศ  

• ศาสนา หรือข้อมลูอื6นที6จําเป็นเพื6อยืนยนัหรือรับรองคณุสมบตัิของท่านว่าสามารถทํางานกบัทางมหาวิทยาลยัได้ 
เป็นต้น  

2.2  ข้อมูลบุคลากร  

 นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที6มหาวิทยาลยัได้เก็บรวบรวมในขณะสมัครงาน มหาวิทยาลยัเก็บ
รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมลูส่วนบุคคลอื6นของท่านเพื6อใช้ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของท่าน 
นอกจากนี - มหาวิทยาลยัจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมลูของท่านเพื6อปฏิบตัิหน้าที6ในฐานะผู้ ว่าจ้าง เพื6อ
ดําเนินการตามสญัญาว่าจ้าง หรือสญัญาจ้างแรงงาน หรือนิติสมัพนัธ์อื6นใดทางกฎหมาย ระหว่างมหาวิทยาลยักบับคุลากร 
ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วรวมถงึข้อมลูดงัตอ่ไปนี -  

• ข้อมลูการเจ็บป่วยของบคุลากร รวมถงึสาเหตขุองการหยดุงาน  

• ข้อมลูบญัชีธนาคาร  

• ข้อมลูบตัรประชาชน ทะเบียนบ้าน  

• ข้อมลูหนงัสือเดนิทาง  

• ข้อมลูวีซา่ หรือใบอนญุาตให้ทํางานของคนตา่งด้าว (ถ้ามี)  

• ข้อมลูการลาป่วย  

• ข้อมลูการใช้สทิธิลา (รวมถงึ วนัหยดุ การลาคลอด หรือการลาอื6นๆ)  

• ข้อมลูเกษียณ  

• ข้อมลูคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร  

• ชื6อผู้ตดิตอ่กรณีฉกุเฉิน  

• ข้อมลูสขุภาพ  

• ข้อมลูการปฏิบตังิาน พฤตกิรรมการทํางาน การประเมินผลการทํางาน  

• ข้อมลูเกี6ยวกบัการรับโทษทางวินยั  

• ข้อมลูการกระทําผิดทางอาญา หรือการรับโทษทางอาญา  

• ข้อมลูอื6นใดที6เกี6ยวข้องกบัการปฏิบตังิานในฐานะบคุลากร ลกูจ้าง หรือผู้ รับจ้างของมหาวิทยาลยั  



• ข้อมลูอื6นที6จําเป็นเพื6อปกป้องผลประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลยัเพื6อประเมินผลการว่าจ้างหรือการปฏิบตัิตาม
สญัญา  

2.3  ข้อมูลประเภทพเิศษ (Special Category Personal Data)  

 มหาวิทยาลยัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน ตามมาตรา 26 ของพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วน
บคุคล พ.ศ. 2562 เช่น เชื -อชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื6อในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวตัิอาชญากรรม ข้อมลูสขุภาพ ความพิการ ข้อมลูสหภาพแรงงาน ข้อมลูพนัธุกรรม ข้อมลูชีวภาพ หรือข้อมลูอื6นใดที6มี
ลกัษณะเดียวกัน โดยมหาวิทยาลยัจะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย หรือควบคมุข้อมลูส่วนบุคคลด้วยความ
ระมดัระวงัตามขอบเขตที6กฎหมายกําหนด มหาวิทยาลยัจะแจ้งข้อมลูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย 
ข้อมลูสว่นบคุคลประเภทพิเศษดงักลา่วต่อท่านก่อนหรือขณะที6มหาวิทยาลยัจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากท่านภายใต้
เงื6อนไขหลกัเกณฑ์ที6กฎหมายกําหนด  

2.4  ข้อมูลส่วนบุคคลที-เกี-ยวข้องกับการกระทาํความผิดกฎหมาย  

 ท่านรับทราบวา่ ในกรณีที6มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกิดขึ -น ไม่วา่จะเป็นความผิดในทางแพ่งหรือทางอาญา
หรือกฎหมายอื6นใด มหาวิทยาลยัมีสทิธิเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมลูการกระทําความผิดกฎหมายของทา่นได้ โดยมหาวิทยาลยัจะ
เข้าถงึ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย หรือควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลด้วยความระมดัระวงัตามขอบเขตที6กฎหมายกําหนด  

2.5  มหาวทิยาลัยเกบ็รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดงัต่อไปนี qจากบุคคลภายนอก  

• ข้อมลูเกี6ยวกบัประวตัิการศึกษาและประวตัิการทํางานของท่าน โดยมหาวิทยาลยัจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล 
หรือเปิดเผย ข้อมลูประวตัิการทํางานและประวตัิการศกึษาของทา่นในระหวา่งขั -นตอนการสมคัรหรือในระหวา่งการ
จ้างงานที6จะต้องมีการดําเนินการใดๆ อาทิเช่น การเลื6อนตําแหน่ง มหาวิทยาลยัอาจยืนยนัข้อมลูที6ท่านได้ให้ไว้กบั
นายจ้างเดมิและสถาบนัการศกึษาที6เคยศกึษา  

• ข้อมลูเกี6ยวกบัประกาศนียบตัรรับรองทางวิชาชีพและ/หรือวฒุิการศกึษา มหาวิทยาลยัอาจมีความจําเป็นที6จะต้อง
ยืนยนัข้อมลูที6ทา่นให้ไว้เกี6ยวกบัประกาศนียบตัรและ/หรือวฒุิการศกึษาที6ทา่นได้รับจากบคุคลภายนอก  

• ข้อมลูที6เกี6ยวกบัสขุภาพของทา่น ภายใต้ขอบเขตที6กฎหมายกําหนด มหาวิทยาลยัอาจรวบรวมข้อมลูเกี6ยวกบัข้อมลู
สขุภาพของท่านจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื6นใด หรือบคุคลใดๆ ที6ท่านอ้างอิงเพื6อยืนยนัสขุภาพของท่าน
ในการปฏิบตัหิน้าที6ตามสญัญาการจ้างงานหรืออนมุตัสิวสัดกิารใดๆ ที6ทา่นมีสทิธิ  

• ข้อมลูที6มหาวิทยาลยัเก็บรวบรวมจากบุคลากรหรือนกัศึกษาคนอื6นๆ มหาวิทยาลยัอาจได้รับข้อมลูของท่านจาก
บคุลากรหรือนกัศกึษาคนอื6นๆ ซึ6งอาจจะเป็นจากการรายงาน การแจ้ง หรือการร้องเรียนภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์
ของมหาวิทยาลยัหรือตามกฎหมาย เพื6อให้มหาวิทยาลยัสามารถทราบถึงกรณี ชื6อ พฤติกรรม กิจกรรม หรือข้อมลู
เกี6ยวกบัสถานการณ์ใดๆ ที6เกี6ยวกบัท่านที6ได้มีการรายงาน แจ้ง หรือร้องเรียนให้มหาวิทยาลยัทราบ เพื6อดําเนินการ
ตามที6กฎหมายกําหนด  

• ข้อมลูตรวจคนเข้าเมือง มหาวิทยาลยัอาจได้รับข้อมลูของท่านจากหน่วยงานรัฐ หรือสถานกงสลุ อาทิเช่น ข้อมลู
ประจําตวัประชาชน ข้อมลูหนงัสือเดินทาง ข้อมลูตรวจคนเข้าเมือง หรือข้อมลูอื6นๆ ที6เกี6ยวกบัทา่นเพื6อวตัถปุระสงค์ใน
การดําเนินการเรื6องการเดินทางของท่าน เพื6อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามเงื6อนไขที6
กฎหมายกําหนด ทั -งนี - ประเภทของข้อมลูอาจแตกตา่งกนัขึ -นอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะประเทศ  

 มหาวิทยาลยัขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื6อป้องกนัและรักษาความปลอดภยัของ บุคลากร และบคุคลทั6วไป และเพื6อ
ปกป้องผลประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ติดตั -งกล้องวงจรปิดเพื6อความปลอดภัยภายในบริเวณ
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหรือผู้ ให้บริการซึ6งเป็นบคุคลภายนอกที6มหาวิทยาลยัจดัหาอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือ



เปิดเผย ข้อมูลจากภาพนิ6งหรือภาพเคลื6อนไหวของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที6ท่านใช้และเข้ามาในบริเวณพื -นที6ของ
มหาวิทยาลยั  

3.  ข้อมูลที-มหาวทิยาลัยประมวลผล (The Information we process About You)  

 มหาวิทยาลยัประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลที6มหาวิทยาลยัรวบรวมจากท่านโดยตรงหรือเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล
จากบุคคภายนอกตามที6ระบุไว้ในข้อ 2. ในการดําเนินการที6เกี6ยวข้องกบัการรับสมคัรงาน การปฏิบตัิตามสญัญาว่าจ้างงาน 
สญัญาจ้างแรงงาน หรือนิติสมัพนัธ์อื6นทางกฎหมาย การจดัให้สวสัดิการแก่บคุลากร การจดัให้บคุลากรใช้อปุกรณ์ ระบบ สิ6ง
อํานวยความสะดวก โปรแกรม ทรัพยากร และการบริการของมหาวิทยาลยัที6ให้บริการโดยบุคคลภายนอก ซึ6งรวมทั -งข้อมลู
เกี6ยวกบัประวตักิารทํางานกบัมหาวิทยาลยั ผลการปฏิบตังิาน คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร บคุคลที6ตดิตอ่กรณีฉกุเฉิน  

 ในบางกรณีมหาวิทยาลัยอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลบางประเภทเพื6อจัดให้มีสวัสดิการหรือบริการแก่บุคลากร เช่น 
ประกันสุขภาพ ประกันภัย เป็นต้น ทั -งนี - บุคลากรรับทราบว่า การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยอาจเป็นผลให้
มหาวิทยาลยัไมอ่าจจดัให้มีสวสัดกิารหรือบริการแก่บคุลากรได้  

 มหาวิทยาลยัใช้ขั -นตอนการตดัสนิใจอตัโนมตัิที6จะประมวลผลข้อมลูของทา่นผา่นระบบคอมพิวเตอร์ในบางกรณี อาทิ
เช่น มหาวิทยาลยัอาจประเมินข้อมลูเกี6ยวกบัผลตอบแทนและสวสัดิการเพื6อหกัภาษี ณ ที6จ่าย หรือ พิจารณาคณุสมบตัิสําหรับ
สวสัดกิารหรืออื6นๆ ทา่นอาจสอบถามรายละเอียดเพิ6มเตมิโดยตดิตอ่เจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของมหาวิทยาลยั 5  

4. วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของท่าน  

 มหาวิทยาลยัประมวลผลข้อมลูของท่านเพื6อการปฏิบตัิตามสญัญาและ/หรือดําเนินการตามนิติสมัพนัธ์การว่าจ้าง
งาน หรือนิติสมัพนัธ์อื6นใด ระหว่างมหาวิทยาลยักับท่าน รวมถึงการประกอบกิจการของมหาวิทยาลยั การบริหารงานของ
มหาวิทยาลยั การจดัการงานของมหาวิทยาลยั และประเมินการจ้างงานกบัมหาวิทยาลยั การตดิตอ่สื6อสารกบัทา่นเกี6ยวกบัการ
จ้างงานเข้าทํางานกบัมหาวิทยาลยั และเพื6อให้ท่านเข้าใจสญัญาว่าจ้างงาน สญัญาจ้างแรงงาน สวสัดิการของบคุลากร การ
บริการ และสิ6งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที6มหาวิทยาลยัจดัให้แก่บคุลากร มหาวิทยาลยัยงัใช้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วเพื6อใช้
พิจารณาและตัดสินใจเกี6ยวกับคอร์สหรือโปรแกรมที6จะเปิดสอนเพื6อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพิ6มเติมความรู้ให้แก่
บคุลากร หรือการอบรมอื6นๆ ให้แก่บคุลากร การยื6นแบบรายงานให้กบัหนว่ยงานราชการที6เกี6ยวข้องและจดัการวางแผนทางการ
เงิน มหาวิทยาลัยยังใช้ข้อมูลของท่านตามที6กฎหมายกําหนด รวมทั -งการปฏิบัติตามเงื6อนไขการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึง
นโยบายของมหาวิทยาลยัและกฎหมายที6เกี6ยวข้อง  

 มหาวิทยาลยัมีสิทธิและหน้าที6ตามกฎหมายที6จะประมวลผลข้อมูลที6ท่านให้และมหาวิทยาลยัได้เก็บรวบรวมใน
ระหว่างที6ท่านทํางานกบัมหาวิทยาลยั และภายหลงัจากที6สิ -นสดุการจ้าง สญัญาจ้างแรงงาน หรือนิติสมัพนัธ์อื6นใด ระหว่าง
บคุลากรกบัมหาวิทยาลยั เพื6อวตัถปุระสงค์ที6เกี6ยวข้องสญัญาและ/หรือนิติสมัพนัธ์การว่าจ้างงาน สญัญาจ้างแรงงาน หรือนิติ
สมัพนัธ์อื6นใดระหว่างมหาวิทยาลยักับท่าน รวมถึงการดําเนินกิจการและบริหารงานของมหาวิทยาลยัเพื6อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ  

 มหาวิทยาลยัอาจต้องประมวลข้อมลูสว่นบคุคลเพื6อปฏิบตัิตามกฎหมาย (กฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือกฎหมายอื6น
ที6เกี6ยวข้อง) ในกรณีของข้อมลูสว่นบคุคลประเภทพิเศษ รวมทั -ง (1) ข้อมลูที6เปิดเผยเชื -อชาติหรือเผ่าพนัธุ์ดั -งเดิม ความเห็นทาง
การเมือง ความเชื6อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือความเป็นสมาชิกของสหภาพ (2) ข้อมลูทางชีวภาพและยีน และ(3) ข้อมลู
เกี6ยวกบัสขุภาพ รสนิยมทางเพศ มหาวิทยาลยัประมวลผลข้อมลูไม่วา่ (i) เพราะมหาวิทยาลยัได้รับความยินยอมของท่านที6จะ
ดําเนินการดงักล่าวหรือ (ii) เพราะมหาวิทยาลยัต้องประมวลผลข้อมลูของท่านเพื6อปฏิบตัิตามกฎหมายที6บงัคบัใช้ หรือเพื6อ
ปกปอ้งประโยชน์ได้เสยีของมหาวิทยาลยั  

 ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพิ6มเติมโดยการติดต่อเจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลเมื6อมหาวิทยาลยัประมวลผล
ข้อมูลที6มีความอ่อนไหวของท่านเมื6อท่านได้ให้ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใดๆ โดยติดต่อ



เจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล หากท่านเพิกถอนความยินยอม มหาวิทยาลยัยงัอาจต้องประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลเพื6อ
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือเพื6อปกป้องประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลยั ทั -งนี - มหาวิทยาลยัจะอธิบายให้ท่านทราบในเวลาที6มี
การเพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมลูใดที6มหาวิทยาลยัยงัคงมีหน้าที6ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลเพื6อ
วตัถปุระสงค์ของการปฏิบตัติามกฎหมาย  

 นอกจากนี - มหาวิทยาลยัประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลเพื6อวตัถปุระสงค์อื6นๆ เพิ6มเติมที6สอดคล้องหรือเป็นไปในทํานอง
เดียวกับวัตถุประสงค์ที6ระบุข้างต้น รวมทั -งวัตถุประสงค์ในการทําการวิจัยทางประวัติศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์ เพื6อ
วตัถปุระสงค์ในการจดัเก็บข้อมลู(archives)เพื6อประโยชน์สว่นรวมในกรณีที6เป็นไปได้มหาวิทยาลยัจะไมใ่ช้ข้อมลูที6สามารถระบุ
ตวัตนได้เพื6อวตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้นหรือมหาวิทยาลยัจะดําเนินการตามขั -นตอนเพื6อจํากดัขอบเขตของข้อมลูสว่นบคุคลที6
มหาวิทยาลยัจะใช้ในการทําการวิจยัหรือจดัเก็บข้อมลูสํารอง รวมทั -งมหาวิทยาลยัอาจใช้ข้อมลูนามแฝง(pseudonymous)เพื6อ
หลกีเลี6ยงการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

5. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

มหาวิทยาลยัตระหนักถึงความสําคัญในการทําให้มั6นใจถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที6เพียงพอมหาวิทยาลยั

พยายามที6จะจํากดัการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลให้แก่บคุคลที6มีความจําเป็นที6จะต้องเข้าถึงข้อมลูดงักล่าวเพื6อปฏิบตัิหน้าที6ที6มี

อยู่บุคลากรบุคลากรของมหาวิทยาลยัรวมทั -งบุคคลภายนอกที6มีสญัญาให้บริการแก่มหาวิทยาลยัเกี6ยวกับการประมวลผล

ข้อมลูส่วนบคุคลข้างต้นและคู่สญัญาอื6นๆ ที6กระทําในนามมหาวิทยาลยัจะเป็นผู้ ได้รับและประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของ

ท่านมหาวิทยาลยัจะเปิดเผยและแบ่งปันข้อมลูกบัผู้ ให้บริการแก่มหาวิทยาลยัเหลา่นั -นเท่าที6จําเป็นเพื6อประมวลผลข้อมลูสว่น

บคุคลเพื6อการให้บริการแก่ทา่นและเพื6อปกปอ้งสว่นได้เสียของมหาวิทยาลยัเทา่นั -นและตกลงที6จะปอ้งกนัข้อมลูสว่นบคุคลของ

ทา่นจากการใช้การเข้าถงึหรือการเปิดเผยโดยไมไ่ด้รับอนญุาต ทา่นอาจติดตอ่เจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลสําหรับข้อมลู

เพิ6มเติมเกี6ยวกบัประเภทของผู้ ให้บริการที6มหาวิทยาลยัจะมีการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้ทราบ มหาวิทยาลยัอาจ

เปิดเผยข้อมลูที6ใช้สําหรับการติดตอ่ถึงทา่นให้แก่ บคุลากรของมหาวิทยาลยัและบคุคลทั6วไป อยา่งไรก็ตามทา่นมีสิทธิขอให้ลบ

ข้อมลูของทา่นออกจากมหาวิทยาลยัภายใต้หลกัเกณฑ์เงื6อนไขระยะเวลาที6มหาวิทยาลยักําหนด 

มหาวิทยาลัยอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่มหาวิทยาลัยอื6นใดหรือหน่วยงานใดๆเพื6อดําเนินกิจการของ

มหาวิทยาลยัหรือการดําเนินการกิจกรรมร่วมกนัการเดินทางการจดังานร่วมกนัการเชื6อมโยง/เกี6ยวข้องทางวิชาชีพ (profession 

affilations)และการวิจยัมหาวิทยาลยัยงัเปิดเผยข้อมลูของท่านให้กบัหน่วยงานราชการที6ควบคมุในเรื6องการตรวจคนเข้าเมือง

ภาษีความมั6นคงของชาตแิละอาชญากรรมหรือเหตอืุ6นใดตามที6กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี - ท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลยัเปิดเผยหรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของท่านให้แก่หน่วยงานในเครือหรือ

พันธมิตรทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยเพื6อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการกิจการของมหาวิทยาลัยหรือเพื6อการปฏิบัติตาม

นโยบายเพื6อปกป้องประโยชน์ได้เสียหรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลยัหรือประกาศที6มหาวิทยาลยัจะกําหนด

เป็นกรณีๆไป 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (Transfer to Third Country) 



มหาวิทยาลัยอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื6อวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการของ

มหาวิทยาลยัเท่าที6จําเป็นทั -งนี - ท่านตกลงให้มหาวิทยาลยัส่งข้อมลูส่วนบคุคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยงับคุคลหรือ

หนว่ยงานที6อยูใ่นประเทศอื6นหรือภายใต้เขตอํานาจกฎหมายของประเทศอื6นไมว่า่กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลใน 

 ประเทศนั -นอาจถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของประเทศไทย ทั -งนี - 
มหาวิทยาลยัจะปฏิบตัิตามขั -นตอนที6เหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบุคคลของท่านในระดบั
เดียวกบักฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของประเทศไทย  

7.  ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล (Data Retention)  

 มหาวิทยาลยัจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของท่านภายใต้กรอบระยะเวลาที6ตามความจําเป็นในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูส่วนบคุคลหรือตามกฎหมายกําหนด  ท่านสามารถตรวจสอบข้อมลูเกี6ยวกบัระยะเวลาที6มหาวิทยาลยัเก็บรักษาข้อมลู
สว่นบคุคลของทา่น โดยตดิตอ่เจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของมหาวิทยาลยั  

8.  สทิธิของท่าน  

 ในเวลาใดก็ตาม ทา่นมีสทิธิดงัตอ่ไปนี -เกี6ยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น  

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลของท่านที6มหาวิทยาลยัมีรวมทั -งสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมลูที6ไม่ถกูต้องหรือไม่
ครบถ้วน  

• สิทธิในการขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที6ท่านอาจส่งให้บุคคลภายนอกหรือขอให้
มหาวิทยาลยัสง่โดยตรง  

• สทิธิที6จะคดัค้านการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื6อวตัถปุระสงค์ทางการตลาดและวตัถปุระสงค์อื6นใด  

• สิทธิที6จะขอให้ลบข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเมื6อไม่มีความจําเป็น สําหรับวตัถปุระสงค์ที6มีการจดัเก็บ รวมทั -งสิทธิที6
จะจํากดั ขอบเขตการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล ในกรณีที6ไมส่ามารถให้ลบได้  

• สทิธิขอให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลได้  

• สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลยัดําเนินการให้ข้อมลูสว่นบคุคลนั -นถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด  

• สทิธิที6จะร้องเรียนกบัหนว่ยงานที6ควบคมุในกรณีที6ทา่นเชื6อวา่มีการละเมิดสทิธิทา่น  

 ทั -งนี - การใช้สิทธิของท่านจะต้องอยู่ภายข้อกําหนด ประกาศ ระเบียบที6มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ6งจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของมหาวิทยาลยั และหลกัเกณฑ์
อื6นๆ ที6มหาวิทยาลยักําหนด โดยในการใช้สิทธิข้างต้น ท่านจะต้องส่งคําร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัเจ้าหน้าที6คุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลของมหาวิทยาลยัตามรายละเอียดที6กําหนดในข้อ 9. ของประกาศฉบบันี -  

 

9.  เจ้าหน้าที-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 หากทา่นประสงค์จะใช้สิทธิตามที6กําหนดในข้อ 8. หรือมีข้อสงสยัเกี6ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่น
บคุคล โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามรายละเอียดด้านลา่งนี -  

เจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  

 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล มหาวทิยาลยักรุงเทพ 



ที6อยู ่ �/� หมู ่� ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ6ง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ����� 

โทรศพัท์ �� ��� ���� 

 อีเมล pdpc@bu.ac.th 

10.  การเพกิถอนความยนิยอม  

 หากทา่นไมป่ระสงค์ให้มหาวิทยาลยัเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นอีกตอ่ไป ทา่น
สามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทําคําร้องแจ้งมายงัเจ้าหน้าที6คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของมหาวิทยาลยั  

 ทั -งนี - การเพิกถอนความยินยอมข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว จะต้องอยู่ภายใต้เงื6อนไข ข้อกําหนด ประกาศ หรือระเบียบ

ที6กําหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล รวมถงึนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของมหาวทิยาลยั และหลกัเกณฑ์อื6นๆ 

ที6มหาวิทยาลยักําหนด 


