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ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง ค ำประกำศเก่ียวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ใช้บริกำร  

กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ 
--------------------------------- 

 

                 กองกลำง เป็นหน่วยงำนหนึ่งของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ให้ควำมส ำคัญ          
ต่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรที่ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ   
ด ำเนินกำรในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒         
จึงจัดท ำค ำประกำศควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพ่ืออธิบำยให้ผู้ใช้บริกำรทรำบว่ำ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ ประกอบด้วยงำนสำรบรรณ งำนกำรประชุมและพิธีกำร งำนประชำสัมพันธ์ งำนสภำพนักงำน 
และงำนช่วยอ ำนวยกำรผู้บริหำร ไดเ้ก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรอย่ำงไร    
รวมถึงสิทธิที่ผู้ใช้บริกำรมีในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก ำหนด 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจำก ผู้ปฏิบัติงำน               
ในมหำวิทยำลัยบูรพำ นิสิต นักเรียน ศิษย์เก่ำ และบุคคลภำยนอก ซ่ึง กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับควำมยินยอม
จำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมมำตรำ ๒๕ (๑) พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒      
โปรดอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว 
 ทั้งนี้ ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อำจมีกำรแก้ไขให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใหม่
ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำร โดยก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
ด้วยวัตถุประสงค์ใหม่ของ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ อำจจ ำเป็นต้องขอควำมยินยอม
จำกผู้ใช้บริกำรในบำงกรณี โดยกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ จะแจ้งค ำประกำศเกี่ยวกับ
ควำมเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข ผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ค ำประกำศดังกล่ำว เช่น Website E-mail 
Facebook และช่องทำงอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ำสมควร 
 

 บทนิยาม  
 “กองกลำง” หมำยควำมว่ำ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ มีงำนในสังกัด    

ที่มีพันธกิจในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  “งำนสำรบรรณ” ท ำหน้ำที ่ในกำรบริหำรงำนเอกสำร กำรจัดกำรเอกสำรระบบสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสำร (e-Document) และระบบลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
(BUU e-Signature) ตั้งแต่กำรลงทะเบียนรับ-ส่ง กำรเก็บรักษำ กำรท ำลำย และกำรสืบค้น  

  “งำนกำรประชุมและพิธีกำร” ท ำหน้ำที่ในกำรจัดกำรประชุม ตำมท่ีมหำวิทยำลัยมอบหมำย 
กำรจัดพิธีกำร กิจกรรมของมหำวิทยำลัยบูรพำ และประสำนงำนกำรเข้ำร่วมงำนพิธีกำรของจังหวัดชลบุรี 

 
 

 



๒ 
 

    “งำนประชำสัมพันธ์” ท ำหน้ำที่ในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย     
โดยกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และเกียรติคุณของมหำวิทยำลัย เพื่อเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
บูรพำ  

  “งำนสภำพนักงำน” ท ำหน้ำทีใ่นกำรให้บริกำร กำรติดต่อประสำนงำน  
และงำนที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ของสภำพนักงำน 

  “งำนช่วยอ ำนวยกำรผู้บริหำร” ท ำหน้ำที่ในกำรอ ำนวยควำมสะดวก ประสำนและสนับสนุน
ให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยบูรพำ บริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  
                  “เจ้ำของข้อมูล” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ กองกลำง 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย นิสิต 
นักเรียน ผู้เข้ำอบรม วิทยำกร ผู้ใช้งำนเว็บไซต์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ กับกำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย 
                  “ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง      
ของส่วนรำชกำรซึ่งปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย และพนักงำนตำมภำรกิจ 
                  “ศิษย์เก่ำ” หมำยควำมว่ำ บัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ ทุกหลักสูตรของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
                  “นิสิต” หมำยควำมว่ำ นิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัย นิสิต           
และนักศึกษำจำกสถำบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำของมหำวิทยำลัย รวมถึงนิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต          
ในระบบคลังหน่วยกิตของมหำวิทยำลัย 
                  “นักเรียน” หมำยควำมว่ำ นักเรียนโรงเรียนสำธิต “พิบูลบ ำเพ็ญ” คณะศึกษำศำสตร์ 
                  “ผู้ใช้งำนเว็บไซต์” หมำยควำมว่ำ ผู้เข้ำชมหรือใช้งำนเว็บไซต์ที่มหำวิทยำลัยเป็นผู้ควบคุมดูแล 
รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทำงกำรสื่อสำรอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยมหำวิทยำลัย                 
และส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยบูรพำ  
                  “บุคคลภำยนอก” หมำยควำมว่ำ  บุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

 กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม          
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำร ดังนี้ 
 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ประกำศนี้เป็นกำรก ำหนดหลักกำรและหลักปฏิบัติกลำง (Main Notice) โดยกองกลำง    
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ มีกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย ทั้งกิจกรรม   
ส ำหรับบริกำรภำยนอกและกิจกรรมส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรภำยใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติหน้ำที่     
ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย โดยแต่ละกิจกรรมและบริกำรเหล่ำนั้นจ ำเป็นต้องมีกำรเก็บรวบรวม ใช้  
และเปิดเผยข้อมูลของเจ้ำของข้อมูล โดยแต่ละกิจกรรมและบริกำรต่ำง ๆ จะอธิบำยและให้รำยละเอียด  
กับเจ้ำของข้อมูลเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลที่แต่ละกิจกรรม             
หรือแต่ละบริกำรมีกำรด ำเนินกำรเป็นกำรเฉพำะ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่ำที่จ ำเป็นภำยใต้ฐำนในกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

๑. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกิจสำธำรณะหรือกำรใช้อ ำนำจรัฐ      
ที่มอบให้แก่มหำวิทยำลัย 

๒. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของมหำวิทยำลัยหรือของบุคคลอ่ืน        
โดยประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล 

๓. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลเป็นคู่สัญญำ                  
หรือเพ่ือด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจ้ำของข้อมูลก่อนกำรเข้ำท ำสัญญำ 

๔. เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปกป้องหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 
๕. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์        

หรือจดหมำยเหตุเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ หรือท่ีเกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรปกป้อง        
ทีเ่หมำะสม เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูล ทั้งนี้ ตำมท่ีคณะกรรมกำรคุ้มครอง               
ข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 

๖. เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกจำกวรรคหนึ่งจ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอม

จำกเจ้ำของข้อมูล มหำวิทยำลัยบูรพำต้องด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งควำมยินยอมที่สมบูรณ์นั้นด้วย 
 

 

 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
   กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลให้ด ำเนินกำร 
เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือประกอบกำรรับ-ส่งเอกสำรทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บเอกสำร     
(e-Document) และระบบลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัยบูรพำ (BUU e-Signature) 

๒. เพ่ือประกอบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail: @buu.ac.th, 
@go.buu.ac.th) 

๓. เพ่ือด ำเนินกำรจัดและประสำนงำนกำรจัดกิจกรรม ประชุม อบรม เสวนำ ในประเด็นต่ำง ๆ 
๔. เพ่ือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ 
๕. เพ่ือใช้ในกำรติดต่อประสำนงำนกำรจัดประชุมและรำยงำนผลกำรประชุมผ่ำนระบบ      

กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  
๖. เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยให้กับเจ้ำของข้อมูล

ทรำบตลอดจนเชิญชวนเจ้ำของข้อมูลเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
๗. เพ่ือกำรให้ข้อมูลและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
๘. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำนำมบัตรผู้บริหำรมหำวิทยำลัย และหัวหน้ำส่วนงำน 
๙. เพ่ือประกอบกำรรับสมัครและพิจำรณำคัดเลือกผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย 
๑๐. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกำศของมหำวิทยำลัย 

หรือกฎหมำยอ่ืน 
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลที่ไม่เป็นไป                

ตำมวัตถุประสงค์ตำมวรรคหนึ่ง จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลก่อน 
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 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เก็บรวบรวม  
มีดังนี้  
 

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม ตัวอย่างรายการข้อมูลส่วนบุคคล 
๑. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงในรูปแบบของเอกสำร 
และระบบสำรสนเทศของกองกลำง ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ ประกอบด้วย  

- e-Document 
- e-Meeting 
- e-Booking 
- e-Signature 

(เนื่องจำกเอกสำรฉบับจริงทุกฉบับได้น ำมำ
จัดเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว) 

ข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ-นำมสกุล  เลขประจ ำตัวประชำชน   
เป็นต้น 
ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
อีเมล ไอดีไลน์ เป็นต้น  
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของท่าน: อำชีพ ต ำแหน่ง 
หน่วยงำนต้นสังกัด ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน 
ประวัติกำรฝึกอบรม เป็นต้น 

๒. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่ำงกำรจัด
ประชุมกำรฝึกอบรม สัมมนำ หรือกิจกรรม 
ใด ๆ ที่จัดโดยกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 

เช่น ข้อมูลผลกำรทดสอบควำมรู้ก่อน-หลังกำรอบรม  
ผลส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรอบรม ผลส ำรวจ          
ควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร กำรบันทึกภำพถ่ำยหรือวิดีโอ
กิจกรรม เป็นต้น 

 
  

                   การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
  กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี        
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่เผยแพร่ จ ำหน่ำย จ่ำย แจก แลกเปลี่ยน โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ          
ทีก่องกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

๑. กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ หรือบุคคลอื่นร้องขอ เพ่ือกำรด ำเนินกำร 
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือตำมค ำสั่งของผู้มีอ ำนำจ หรือตำมค ำสั่งหรือหมำยศำล 

๒. กรณีหน่วยงำนต้นสังกัดของเจ้ำของข้อมูลร้องขอเป็นหนังสือมำยังมหำวิทยำลัย 
เพ่ือขอให้จัดส่งรำยงำนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล 

๓. กรณีหน่วยงำนเครือข่ำย คู่สัญญำ ผู้ให้บริกำร หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้ร้องขอข้อมูล 
ส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล หรือกรณีที่มหำวิทยำลัยมีควำมจ ำเป็นในกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย 
ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับข้อมูลของเจ้ำของข้อมูล 

๔. ประกำศต่อสำธำรณะ ได้แก่ ภำพกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรฝึกอบรม  
สื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ซึ่งมีผู้เข้ำอบรมหรือวิทยำกรปรำกฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ 
ของมหำวิทยำลัย และประกำศผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ของมหำวิทยำลัย 
       กรณีท่ีกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลที่จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอม         
จำกเจ้ำของข้อมูลก่อน มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรขอควำมยินยอมตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกฎหมำย            
ที่เก่ียวข้อง 
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 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้ 
(๑) สิทธิในกำรเข้ำถึง รับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูล 

ส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล ที่กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับ   
ควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล เว้นแต่กรณีท่ี กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ มีสิทธิปฏิเสธ
ค ำขอของเจ้ำของข้อมูลตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล และกรณีท่ีกำรขอเข้ำถึง ขอรับและขอเปิดเผยของ      
เจ้ำของข้อมูลจะส่งผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอื่น 

(๒) สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน       
เพ่ือให้มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 

(๓) สิทธิในกำรขอให้กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ ระงับกำรใช้ข้อมูล    
ส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 

(ก)  เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ ท ำกำรตรวจสอบ
ตำมค ำร้องขอของเจ้ำของข้อมูลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

(ข)  ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
(ค)  เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้             

ตำมวัตถุประสงค์ท่ีกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้แจ้งแก่เจ้ำของข้อมูลในกำรเก็บรวบรวม
แต่เจ้ำของข้อมูล ประสงค์ให้กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ เก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไป      
เพ่ือประกอบกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยของเจ้ำของข้อมูล  

(ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำลังพิสูจน์      
ให้เจ้ำของข้อมูลเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล         
หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล เพ่ือประโยชน์
สำธำรณะเนื่องจำกกำรที่เจ้ำของข้อมูลได้ใช้สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล      
ของเจ้ำของข้อมูล 

(๔) สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล    
เว้นแต่กรณีท่ีกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ มีเหตุในกำรปฏิเสธค ำขอของเจ้ำของข้อมูล    
โดยชอบด้วยกฎหมำย 

(๕) สิทธิในกำรขอเพิกถอนควำมยินยอม กรณีท่ีเจ้ำของข้อมูลให้ควำมยินยอมเพ่ือให้        
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้ำของข้อมูล     
มีสิทธิที่จะถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลำที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลอยู่กับกองกลำง      
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ เว้นแต่มีข้อจ ำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมำยหรือมีสัญญำที่ให้ประโยชน์         
แก่เจ้ำของข้อมูล ทั้งนี้ กำรถอนควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลจะไม่กระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลที่ได้ให้ควำมยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมำย 

(๖) สิทธิในกำรขอลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล กรณีท่ีพบว่ำข้อมูลดังกล่ำวหมดควำมจ ำเป็น
ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นตำมวัตถุประสงค์ของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบด ีมหำวิทยำลัย
บูรพำแล้ว หรือกรณีท่ีเจ้ำของข้อมูลได้ถอนควำมยินยอมและกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ไม่มีอ ำนำจด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลได้ หรือเจ้ำของข้อมูลได้ใช้สิทธิ
คัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลและกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ ไม่สำมำรถ



๖ 
 

อ้ำงเหตุปฏิเสธกำรคัดค้ำนได้ หรือในกรณีท่ี กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ด ำเนินกำร   
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย  
   

 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของ       
เจ้ำของข้อมูลไว้ในระยะเวลำเท่ำท่ีข้อมูลนั้นยังมีควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเท่ำนั้น 
ตำมรำยละเอียดที่ได้ก ำหนดไว้ในนโยบำย ประกำศหรือตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลำ        
และข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลสิ้นควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวแล้ว กองกลำง ส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ จะท ำกำรลบท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล หรือท ำให้ข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้ำของข้อมูลไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ต่อไป ตำมรูปแบบและมำตรฐำนกำรลบท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล
ที่คณะกรรมกำรหรือกฎหมำยจะได้ประกำศก ำหนดหรือตำมมำตรฐำนสำกล ในกรณีท่ีมีข้อพิพำท กำรใช้สิทธิ    
หรือคดีควำมอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
บูรพำ ขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่ำข้อพิพำทนั้นจะได้มีค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำถึงที่สุด 
  
                  คุกกี้ 
  กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยี 
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน และกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล มหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง ค ำประกำศเก่ียวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ใช้บริกำร  
ของมหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนด 
 
                 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
                  ภำยใต้บังคับของนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information 
Security Policy) ของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูล
ส่วนบุคคล ดังนี้  

๑. ให้กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ จัดให้มีมำตรกำรในกำรรักษำ       
ควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลอย่ำงเหมำะสม เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหำย 
หรือมีกำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security Policy)                 
ของมหำวิทยำลัย 

๒. ให้กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนดนโยบำยกำรคุ้มครอง      
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยประกำศให้ทรำบกันทั่วทั้งมหำวิทยำลัย พร้อมแนวทำงปฏิบัติ               
เพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธ ำรงไว้ซึ่ง            
ควำมเป็นควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (Availability)    
ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำวรวมถึงประกำศนี้ในระยะเวลำตำมที่เหมำะสม 
 

 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการช่วง   
 กำรมอบหมำยหรือด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้บุคคลภำยนอกเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ให้ท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง ค ำประกำศเก่ียวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)     
ของผู้ใช้บริกำรของมหำวิทยำลัยบูรพำ ก ำหนด 



๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 การติดต่อสอบถาม 
         เจ้ำของข้อมูลสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ได้ที่ 
 

       สถำนที่ติดต่อ : กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยบูรพำ  
       เลขที่ ๑๖๙ ถ.ลงหำดบำงแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ 
 
    ช่องทำงกำรติดต่อ อีเมล : sarabanbuu@buu.ac.th 
 

                       ประกำศ ณ วันที่      มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 


