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ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผูร้ับบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการและเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
ผู้รับบริการต่าง ๆจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้จัดท าประกาศความ
เป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การ
ใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงสิทธิต่าง ๆ ของผู้รับบริการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562       
 ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้รับบริการโดยตรง
และในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนมหาวิทยาลัย
จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบภายใน 30 วัน โปรดอ่านและท าความเข้าใจถึงกระบวนการที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล
ใหม่ไปยังช่องทางที่ท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยแจ้ง เช่น อีเมลของท่านหรือในช่องทางอ่ืนที่ท่านสามารถเข้าถึง
ได้ เช่น เว็บไซต์ https://pdpa.ubu.ac.th เป็นต้น 
 
  ค านิยาม 
         “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของผู้รับบริการซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของ  
ผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง บุคคลผู้รับบริการทางวิชาการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือกลาง 
ศูนย์สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผู้จัดจ้างในการพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์หรือรับบริการอ่ืนจากโรงพิม พ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผู้รับบริการจากสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้ง
บุคคลภายนอกผู้รับบริการสระวายน้ า สนามกีฬา ห้องสมุดของส านักวิทยบริการ ห้องประชุมย่อยหรือพ้ืนที่
บริการพิเศษของหน่วยงานภายใน และห้องประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือผู้รับบริการวิชาการอ่ืน ๆ 
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอันมิใช่ในลักษณะเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือรับฟังการบรรยาย 
ทางวิชาการ 
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มหาวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานกฎหมายดังนี้ 
      1. ความจ าเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา 
 2. ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 3. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 4. เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
 5. ความยินยอมโดยชัดแจ้ง 
   

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเก็บ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการดังต่อไปนี้ 
ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เพศ รูปถ่ายหน้าตรง ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  

เบอร์โทรศัพท ์อีเมล ID Line รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลการช าระหนี้ 
 

 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมทั้งระยะเวลาใน
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเก็บดังกล่าว จัดเก็บขึ้นภายใต้
วัตถุประสงค์และมีระยะเวลาการจัดเก็บดังนี้ 
 

ประเภทข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการ 
ใช้ข้อมูล 

ฐานทางกฎหมาย 

ชื่อ นามสกุล หมายเลข
บัตรประจ าตัวประชาชน 
เพศ รู ปถ่ ายหน้ าตรง 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  
เบอร์ โทรศัพท์  อี เมล 
ID Line รู ป ถ่ า ย 
ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 
หมายเลขบัญชีธนาคาร 
ข้อมูลการช าระหนี้ 

1. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ
ยืนยันตัวตนในการแสดง
เจตนาเข้ารับบริการ  

ไม่เกิน 1 นับปีแต่การ
รับบริการสิ้นสุดลง 

-เป็นการจ าเป็นในการ
ปฏิบัติตามสัญญา 
-เป็นการจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ
ติดต่อประสานงานใน
กระบวนการรับบริการ  

ไม่เกิน 1 ปีภายหลัง
กระบวนการรับ
บริการสิ้นสุดลง  

-เป็นการจ าเป็นในการ
ปฏิบัติตามสัญญา 
-เป็นการจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ
การรับช าระเงิน เช่น การรับ
ช าระค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียม ค่าประกัน ค่า
สาธารณูปโภค หรือการ

ไม่เกิน 10 ปี นับจาก
สิ้นสุดการรับบริการ
เว้นแต่ในกรณีมีข้อ
พิพาทมหาวิทยาลัยจะ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

-เป็นการจ าเป็นในการ
ปฏิบัติตามสัญญา 
-เป็นการจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
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จ่ายเงิน เช่นการคืนเงิน
ประกันต่าง ๆ รวมทั้งการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการใช่
สิทธิเรียกร้องต่าง ๆ 

ไว้จนกว่าข้อพิพาทจะ
ถึงท่ีสุดหรือเสร็จสิ้น 

กฎหมายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-เป็นการด าเนินการตาม
กฎหมายหรือการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

4. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ
เพ่ือการแจ้งข่าวสาร หรือ
แจ้งกฎระเบียบมาตราการ
ให้การให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

ไม่เกิน 2 ปีนับจาก
สิ้นสุดการรับบริการ 

-เป็นการจ าเป็นในการ
ปฏิบัติตามสัญญา 
-เป็นการจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แนะน าการ
บริการ หรือการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิง
การตลาด 
ID line ที่อยู่ เบอร์โทร ชื่อ 
นามสกุล อีเมล 

ไม่เกิน 2 ปีนับจาก
สิ้นสุดการรับบริการ 

ด้วยความยินยอมของ
ผู้รับบริการ 

 
 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะใช้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะไม่เปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน เว้นแต่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล 
 
 สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. สิทธิในการเข้าถึง รับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านทีม่หาวิทยาลัยเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธ
ค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับส าเนาของท่านจะส่งผลกระทบ 
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีความถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

3. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
 3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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 3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่
มหาวิทยาลัยได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือ
ประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน 
 3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่
มหาวิทยาลัยมีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น มหาวิทยาลัยสามารถแสดงให้เห็น
ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของมหาวิทยาลัย) 
 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผูร้ับบริการ 
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการอย่าง

เหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ท าลาย ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565  

 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
มหาวิทยาลัยอาจแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ

ผู้รับบริการตามประกาศนี้ เช่น ก าหนดประเภท วัตถุประสงค์ รวมทั้งบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปิดเผย 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม หรือส่วนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามเหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็น
ส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ผ่านทางช่องทางที่ท่านยินยอมให้มหาวิทยาลัยแจ้ง เช่น อีเมลของท่านหรือใน
ช่องทางอ่ืนที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ เช่น เว็บไซต์ https://pdpa.ubu.ac.th เป็นต้น 
 

การติดต่อสอบถาม 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่ 
1. สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 045-353-085 อีเมล pdpa@ubu.ac.th 
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2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
ชือ่: รองศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรถกร 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สถานที่ติดต่อ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 045-353-006 ต่อ 4523 อีเมล pdpa@ubu.ac.th 


