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ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างและเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าผู้ค้าหรือผู้รับจ้างจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดทาประกาศ
ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม
การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงสิทธิต่าง ๆ ของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง
โดยตรงและในกรณีที่มหาวิทยาลัย ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ ผู้ค้าหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 30 วัน โปรดอ่านและทาความเข้าใจถึงกระบวนการที่
มหาวิทยาลัยดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความ
เป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล
ส่วนบุคคลใหม่ไปยังช่องทางที่ท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยแจ้ง เช่น อีเมลของท่านหรือในช่องทางอื่นที่ท่าน
สามารถเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ https://pdpa.ubu.ac.th เป็นต้น
คานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคล
นั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร แต่ไม่รวมถึงข้อมูล
ของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง” หมายถึง บุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560 รวมทั้งรวมทั้งบุคคลที่เข้ามาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายดังกล่าวด้วย เช่น
ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เช่า เป็นต้น
มหาวิทยาลัยดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานกฎหมายดังนี้
1. ความจาเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา
2. ความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
3. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
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-2ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเก็บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้
ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน เพศ รูปถ่าย สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่
ตามบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ประวัติหรือประสบการณ์ในการทางาน รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว
หมายเลขบัญชีธนาคาร ผลการดาเนินงานหรือข้อมูลการทางานเพื่อประโยชน์ในการบริหารสัญญาหรือการ
ปฏิบัติตามสัญญา
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมทั้งระยะเวลาใน
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเก็บดังกล่าว จัดเก็บขึ้นภายใต้
วัตถุประสงค์และมีระยะเวลาการจัดเก็บดังนี้
ประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคล
ชื่อ นามสกุล หมายเลข
บัตรประจาตัวประชาชน
เพศ รูปถ่าย สัญชาติ ที่
อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่
อยู่ตามบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์
ประวัติหรือประสบการณ์
ในการทางาน รูปถ่าย
ภาพเคลื่อนไหว
หมายเลขบัญชีธนาคาร
ผลการดาเนินงานหรือ
ข้อมูลการทางานเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหาร
สัญญาหรือการปฏิบัติ
ตามสัญญา

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาในการ
ใช้ข้อมูล
1. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่
ยืนยันตัวตน ในการรับ
กระบวนการเพื่อให้
ข้อเสนอหรือในกระบวนการ ได้มาซึ่งผู้ค้าหรือผู้
คัดเลือกหรือกระบวนการ
รับจ้างเสร็จสิ้น เว้นแต่
ต่าง ๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ค้า
เป็นกรณีมีขอ้ พิพาท
หรือผู้รับจ้างตาม
มหาวิทยาลัยจะเก็บ
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลส่วนบุคคลไว้
พ.ศ. 2560 การตรวจสอบ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
คุณสมบัติ การประกาศ
หรือการดาเนินการตาม
รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา กฎหมายเสร็จสิ้น
หรือมีสิทธิต่าง ๆตาม
กฎหมายดังกล่าว
2. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ไม่เกิน 1 ปี ภายหลัง
ติดต่อประสานงานใน
กระบวนการเพื่อให้
กระบวนการพิจารณา
ได้มาซึ่งผู้ค้าหรือผู้
คัดเลือกหรือวิธีการต่าง ๆ รับจ้างเสร็จสิ้น
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560

ฐานทางกฎหมาย
-เป็นการจาเป็นในการ
ปฏิบัติตามสัญญา
-เป็นการจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-เป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมายเช่น
พระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560
-เป็นการจาเป็นในการ
ปฏิบัติตามสัญญา
-เป็นการจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-เป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมายเช่น
พระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560
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-33. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
ยืนยันตัวตนในกระบวนการ
ทาสัญญา การบริหารสัญญา
การบังคับใช้สัญญา การ
ตรวจรับงานการตรวจรับ
สินค้าการตรวจรับการ
บริการซึ่งเป็นกระบวนการ
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560

ไม่เกิน 10 ปี นับจาก
สิ้นสุดสัญญาเว้นแต่เป็น
กรณีมีข้อพิพาท
มหาวิทยาลัยจะเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวไว้จนกว่าคดีจะ
ถึงที่สุดหรือการ
ดาเนินการตาม
กฎหมายเสร็จสิ้น

-เป็นการจาเป็นในการ
ปฏิบัติตามสัญญา
-เป็นการจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-เป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมายเช่น
พระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560
4. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ไม่เกิน 5 ปี นับจาก
-เป็นการจาเป็นในการ
เพื่อติดต่อประสานงานใน
สิ้นสุดสัญญา
ปฏิบัติตามสัญญา
ระหว่างการดาเนินการตาม
-เป็นการจาเป็นเพื่อ
สัญญาหรือภายหลังจาก
ประโยชน์โดยชอบด้วย
สิ้นสุดสัญญา
กฎหมายของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-เป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมายเช่น
พระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560
5. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ไม่เกิน 10 ปี นับจาก -เป็นการจาเป็นในการ
การรับชาระเงิน เช่นการรับ สิ้นสุดสัญญา เว้นแต่ใน ปฏิบัติตามสัญญา
ค่าประกันสัญญาค่าประกัน กรณีมีข้อพิพาท
-เป็นการจาเป็นเพื่อ
ซอง ค่าสาธารณูปโภค หรือ มหาวิทยาลัยจะเก็บ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
การจ่ายเงิน เช่นการชาระค่า ข้อมูลส่วนบุคคลไว้
กฎหมายของ
สินค่า ค่าจ้างหรือค่าบริการ จนกว่าข้อพิพาทจะถึง มหาวิทยาลัย
รวมทั้งการใช้สิทธิเรียกร้อง ที่สุดหรือเสร็จสิ้น
อุบลราชธานี
ต่าง ๆ หรือการดาเนินการ
-เป็นการปฏิบัติตาม
ตามกฎหมาย
กฎหมายเช่น
พระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560
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-4การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและอาจเป็ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้
1. กรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
รวมทั้งเปิดเผยตามคาสั่งศาล
2. ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการชาระเงินหรือชาระหนี้ต่าง ๆ***
สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง
1. สิทธิในการเข้าถึง รับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านทีม่ หาวิทยาลัยเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธ
คาขอของท่านตามกฎหมายหรือคาสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสาเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้ อง
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยทาการตรวจสอบตามคาร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
3.3 เมื่ อ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นหมดความจ าเป็ น ในการเก็ บ รั ก ษาไว้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
มหาวิทยาลัยได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้ มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อ
ประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ มหาวิทยาลัยกาลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจาเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4. สิ ทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของท่าน เว้นแต่ก รณี ที่
มหาวิทยาลัยมีเหตุในการปฏิเสธคาขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น มหาวิทยาลัยสามารถแสดงให้เห็น
ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโ ยชน์
สาธารณะตามภารกิจของมหาวิทยาลัย)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้าหรือผู้รับจ้าง
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้าหรือผู้รับจ้างอย่าง
เหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทาลาย ใช้
เปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ข หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ทั้ ง นี้ ต ามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565
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-5การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
มหาวิทยาลัยอาจแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคาประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ค้า
หรือผู้รับจ้างตามประกาศนี้ เช่น กาหนดประเภท วัตถุประสงค์ รวมทั้งบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปิดเผย
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม หรือส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเหตุผลและความจาเป็นในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องดาเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็น
ส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ผ่านทางช่องทางที่ท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยแจ้ง เช่น อีเมลของท่านหรือใน
ช่องทางอื่นที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ https://pdpa.ubu.ac.th เป็นต้น
การติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
1. สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตาบลเมืองศรีไค อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-353-085 อีเมล pdpa@ubu.ac.th
2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
ชือ่ : รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานที่ติดต่อ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-353-006 ต่อ 4523 อีเมล pdpa@ubu.ac.th
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