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เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Notice) 

 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) ใน
ฐานะผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) (“เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึง
ได้จัดทำเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของเรา ในการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย 
 
1. นิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ” 
“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากไหน 

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทาง: 
• MS Form ซึ่งท่านได้ลงทะเบียนออนไลน์ท่ีท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเรา 
• การติดต่อเข้ามสอบถามข้อมูลผ่าน social media ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท ์
• จากการแนะนำโดยบุคคลอื่นและเราได้มีการติดต่อท่านไป 

 
3. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บ 

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการดำเนินงานของเรา 
ประเภทข้อมูล รายละเอียด 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ช่ือ นามสกุล หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 
2. ข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
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4. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลที่ชอบ
ธรรม 

1. เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านลงทะเบียน
ผ่านระบบเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา 

- ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ข้อมูลการติดต่อ 

เพื ่อความจำเป็นในการปฏิบัต ิหน้าที ่ ในการ
ดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการการศึกษาที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการให้บริการความรู้ 
และบริการวิชาการแก่สังคม 

2. เพื่อติดต่อกับท่านในการตอบคำถามและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ
อบรม/สัมมนาและเพื่อติดต่อกับท่านใหท้ราบ
ถึงการประชุม โครงการอบรม/สัมมนา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ในครั้งต่อไป 

- ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ข้อมูลการติดต่อ 

3. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประชุม อบรม/
สัมมนา มาประมวลผลเพื่อ 

• ติดต่อสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับท่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการอบรม/
สัมมนา 

• รวบรวมสถ ิต ิ เพ ื ่อประเม ินผลการ
ดำเนินโครงการอบรม/สัมมนา 

• แจ ้ ง ให ้ท ่ านทราบถ ึ งการประชุม
โครงการอบรม/สัมมนา หรือกิจกรรม
อื่นๆ ในครั้งต่อไป 

- ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ข้อมูลการติดต่อ 

 
5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล  

• เราจะรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ
ไทยกำหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่าน้ัน 

• เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก 
 
6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เราจะจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ดังน้ี 
• จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้ของพนักงาน  
• จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต  

2. เรามีมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ ดังนี้ 
• การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในระบบตอบรับทางออนไลน์โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าถึงและเฉพาะบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น 



           

๑๒๖/๑ ซอยวิภาวดีรังสิต ๒ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ประเทศไทย โทร ๐๒-๖๙๗-๖๘๐๕ 
126/1 Soi Vibhavadee-rangsit 2., Ratchadaphisek, Dindang, Bangkok 10400, Thailand  www.utcc.ac.th 

 

• การป้องกันการเข้าถึงเอกสารตอบรับทางอีเมลโดยการสร้างรหัสผ่าน จำกัดจำนวนผู้เข้าถึง และเฉพาะบุคคลผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น 

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
• เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแต่จะไม่เก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อพ้นเวลา 7 ปี นับจากการอบรม/สัมมนาท่ีท่านได้เข้าร่วมสิ้นสุดลง 
• เราจะจัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป 

 
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้  
1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent)  
2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access)  
3. ท่านมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification)  
4. ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure)  
5. ท่านมีส ิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of 

Processing)  
6. ท่านมีสิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผล

บางประการได้ (Right to Data Portability)  
7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object) 

 
8. ช่องทางการติดต่อกับเรา  

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) 

สถานท่ีติดต่อ: 126/1 ซ.วิภาวดีรังสิต2 แขวงวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 
ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์  026976805 
E-mail:   apar@utcc.ac.th 


