ประกาศสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

1. บทนำ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (สนท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า
“สนท.” หรือ “องค์กร”) ในฐานะหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลของนักศึกษา เพื่อใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า สนท.
มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย สนท
รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ สนท. โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้
2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ สนท. ในปัจจุบันและ
ที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย สนท. เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจ
หรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดย สนท. และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ สนท. (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ
เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย สนท. (รวมเรียกว่า
“บริการ”)
บุคคลมีความสัมพันธ์กับ สนท. ตามความในวรรคแรก รวมถึง
1) นักศึกษา
2) ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ สนท.
5) ผู้ใช้งานบริการของ สนท.

6) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์
หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดย สนท.
7) บุคคลอื่นที่ สนท. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น
ข้อ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันว่า “ท่าน”
นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว สนท. อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
(“ประกาศ”) สำหรับบริการของ สนท. เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ ทราบถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลา
ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในบริการนั้น
เป็นการเฉพาะเจาะจง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคั ญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็น
ส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น
3. คำนิยาม
มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนท. หมายความว่า สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
พระราชบัญญัติฯ หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กูค้ นื เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่
โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ หมายความรวมถึง คณะ วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงาน
ส่วนงาน หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่
สนท. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
นโยบาย หมายความว่า นโยบาลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุ ก กี้ หมายความว่ า ไฟล์ ค อมพิ ว เตอร์ ท ี ่ใ ช้ เพื ่ อ เก็ บ ข้อ มู ลส่ ว นบุ คคลที ่จ ำเป็ นชั ่ ว คราว
(Cookies) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความรวดเร็วให้กับผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์
4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สนท. เก็บรวบรวม
สนท. เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สนท. เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงใน
ช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น จากกระบวนการรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การกำหนดเลขทะเบียนนักศึกษา
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียนเรียน ผลการเรียน สถานภาพทางวิชาการ สถานภาพ
นักศึกษา การสำเร็จการศึกษา หลักฐานการศึกษา และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระหว่างที่
เป็นนักศึกษามหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ สนท. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพิ่มจาก
หน่วยงานหรือสถาบันอื่น เช่น โรงเรียน สถานศึกษาเดิม หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การ
สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่
ควบคุมดูแลโดย สนท. หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อ สารกับ สนท. ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทาง
ติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดย สนท. เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ตามมาตรา 24 หรือ 26 ของพระราชบัญญัติฯ
2) ข้อมูลที่ สนท. เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์
บริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของ สนท.
ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สนท. เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ สนท. เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของ

รัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วน
บุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่ สนท. มีหน้าที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศ ูน ย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
ดิจิทัล รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีก ารแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงาน
คู่สัญญาได้
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่
สนท. ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของบริการ ตามแต่กรณี
ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการ
เปิดเผยข้อมูลแก่ สนท.
ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการ
ของ สนท. อาจเป็นผลให้ สนท. ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สนท. พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความ
เหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ สนท. ใช้
ประกอบด้วย
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียด
เพื ่ อ การดำเนิ น ภารกิ จ เพื ่ อ ประโยชน์ เพื ่ อ ให้ สนท. สามารถใช้ อ ำนาจรั ฐ และดำเนิ น ภารกิ จ เพื่ อ
สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ สนท. ประโยชน์ ส าธารณะตามพั น ธกิ จ สนท. ซึ ่ ง กำหนดไว้ ต าม
ได้รับ
กฎหมาย เช่น
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561
- พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารบริ ห ารงานและการให้ บ ริ ก าร
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
เพื่อให้ สนท. สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายที่ควบคุม สนท. เช่น
- การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

เพื ่ อ การจั ด ทำเอกสารประวั ต ิ ศ าสตร์
วิจัยหรือสถิติที่สำคัญ

ความยินยอมของท่าน

รายละเอียด
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เป็นต้น
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ สนท. และของบุคคล
อื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้น
พื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของ สนท. หรือการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพันธกิจของ สนท. เป็นต้น
เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล เช่น การให้บริการแอปพลิเคชัน เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาด
ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
เพื่อให้ สนท. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือดำเนินการ
อันเป็นความจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับ
สนท. เช่น การจ้างงาน จ้างทำของ การทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ หรือสัญญาในรูปแบบอื่น เป็นต้น
เพื่อให้ สนท. สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำเอกสาร
ประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติตามที่ สนท. อาจได้รับมอบหมาย
เช่ น การจั ด ทำทำเนี ย บผู ้ ด ำรงตำแหน่ ง ผู ้ อ ำนวยการ หรื อ
คณะกรรมการ การจัดทำสถิติการใช้บริการ เป็นต้น
เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่
สนท. จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยได้มีการแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้น
มาตรา 24 หรือ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562

6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สนท. เก็บรวบรวม
สนท. อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับ สนท. รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็น เพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลของ สนท. เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์
ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุ
ข้ อ มู ล เฉพาะตั ว ของท่ า น เช่ น คำนำหน้ า ชื ่ อ ชื ่ อ นามสกุ ล
ลายมือชื่อ สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือ
เดินทาง เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ ตั ว ท่ า น เช่ น วั น เดื อ นปี เ กิ ด
สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย เป็นต้น
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
ข้อมูลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ชื่อผู้ใช้งานในสังคม
ออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ เป็นต้น
ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา
ข้ อ มู ล พื ้ น ฐานของนั ก ศึ ก ษา เช่ น ชื ่ อ และนามสกุ ล ของบิ ด า
สถานะของบิดา อาชีพและรายได้ของบิดา ชื่อและนามสกุลของ
มารดา สถานะของมารดา อาชีพและรายได้ของมารดา ชื่อและ
นามสกุลผู้ปกครอง สถานะของผู้ปกครอง อาชีพและรายได้ของ
ผู้ปกครอง ที่อยูข่ องผู้ปกครอง ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการจ้าง รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติ
งาน
การศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่
ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติ
การทำงาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการ
ประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของ
ผู้ปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา
วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา เช่น วุฒิการศึกษาที่ใช้
สมัครเข้าศึกษา ชื่อสถานศึกษาเดิม หลักสูตรและวิชาที่เรียน ผล
การศึกษา ระยะเวลาการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ สนท. รายละเอียดเกี่ยวกับบริการของ สนท. เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด
ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจของ สนท.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

รายละเอียดและตัวอย่าง
ที่อยู่ในความดูแลของ สนท. เช่น www.reg.tu.ac.th หรือแอป
พลิเคชัน ต่า ง ๆ ) ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีใน
ลั ก ษณะเดี ย วกั น หมายเลขอุ ป กรณ์ (Device ID) ประเภท
อุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้
งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น
- รายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ การเงิ น เช่ น การชำระค่ า เล่ า เรี ย น
ทุนการศึกษา หรือทุนสนับสนุนอื่ น ๆ ผลการชำระเงิ น และ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย จัดเก็บ เป็นต้น
- รายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ ประวั ต ิ ท ี่ เ กี ่ ยวข้ อ งกั บ การศึ กษาของ
นักศึกษา ในระหว่างที่เป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น โครงการที่เข้าศึกษา คณะและ
ภาควิ ช าที ่ ส ั ง กั ด หลั ก สู ต รและสาขาที ่ เ ข้ า ศึ ก ษา รายวิ ช าที่
ลงทะเบียนเรียน ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลา ระหว่างศึกษา
ชั้นปีที่ศึกษา และประวัติการเข้าสังกัดการศึกษา ประวัติและผล
การลงทะเบียนเรียน ประวัติและผลการศึกษา ซึ่งรวมถึ ง การ
สำเร็จการศึกษา วุฒิที่สำเร็จการศึกษา วันที่คณะประกาศสำเร็จ
การศึกษา วันที่สภา มหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า)
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

7. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สนท. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับ สนท.
หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของ สนท. เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์
ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน
1) เพื ่ อ ดำเนิ น การตามที ่ จ ำเป็ น ในการดำเนิ น ประโยชน์ ส าธารณะที่ สนท. ได้ รั บ
มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง หรือเป็นการจำเป็นเพื่อใช้อำนาจทางกฎหมายที่ สนท. มีอำนาจหน้าที่ในการ

ดำเนินการตามพันธกิจดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2561 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อให้บริการและบริหารจัดการบริการของ สนท. ตามพันธกิจของ สนท. เช่น การ
ออกเลขประจำตัวนักศึกษา การเก็บข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา การเรียนการสอน การวัดผลและการ
ประเมินผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษา การออกใบรับรองคุณวุฒิ ใบทรานสคริปต์ ปริญญาบัตร หรือ
เอกสารสำคัญทางการศึกษาอื่น ๆ และการตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ในฐานะนักศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน ในฐานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ประวัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้อมูล
ทุนการศึกษาของนักศึกษา การทำเรื่องขอคืนเงินให้นักศึกษา
3) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึง
4) เพื่อจัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
5) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการของ สนท.
6) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัคร
งาน การสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ
7) เพื่อป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย
หรือการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้ง สนท. และเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล
8) เพื่อการยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของ
สนท. หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย
9) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย
10) เพื่อส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน
11) เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น
12) เพื่อยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิด
กฎหมาย
13) เพื่อตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของ สนท. อย่างไร ทั้ง
ในภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์
14) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่ สนท. มีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ
ควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ สนท.
15) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ สนท. หรือของ
บุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินการของ สนท
16) เพื่อป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึง
การเฝ้าระวังโรคระบาด

17) เพื่อจัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือ
จัดทำสถิติที่ สนท. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
18) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการ
เกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน
8. ประเภทบุคคลที่ สนท. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สนท. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ สนท. เป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ท่านใช้งาน
หรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านัน้ ที่จะมีผลบังคับใช้
ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล
รายละเอียด
คู่สัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ บุคคลภายนอกที่ สนท. จัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของผู้ปฏิบัติงานของ สนท.
เช่น บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผู้จัดทำ Payroll ธนาคาร
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น
ผู้ให้บริการ
สนท. อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการแทน หรือสนับสนุน
การดำเนินการของ สนท. เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล (เช่น
คลาวด์ โกดั ง เอกสาร) ผู ้ พ ั ฒ นาระบบ ซอฟต์ แ วร์ แอปพลิ เ คชั น
เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้าน Digital
ID ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการบริหารความ
เสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
สนท. อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะในกรณีที่จำเป็น เช่น
การดำเนินการที่กำหนดให้ สนท. ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการดำเนินการตามพันธกิจของ สนท. จึงต้องเปิดเผยข้อมูล
ของท่ า นต่ อ หน่ว ยงานต่ า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลัย เช่ น อาจารย์
เจ้าหน้าที่ของคณะ/ส่วนงาน โดยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ใน เฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาของ
นั ก ศึ ก ษา จะสามารถเข้ า ถึ ง ผลการลงทะเบี ย นและผลการศึ กษา
เฉพาะของนักศึกษาในที่ปรึกษา หัวหน้าภาคหรือประธานหลักสูตร
สามารถเข้าถึงผลการลงทะเบียน ผลการศึกษาเฉพาะของนักศึกษาใน

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล

รายละเอียด
หลักสูตรที่ดูแล และคณบดีสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการ ลงทะเบียน
เรียน ผลการศึกษาของนักศึกษาในคณะ รวมถึงข้อมูลของนักศึกษา
นอกคณะที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ คณะนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
เท่านั้น ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ต้องได้รับมอบหมายหรื อ
อนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานนั้น ๆ และการ ขอสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ของ สนท. จะต้องทำบันทึกแจ้ง สนท. เป็นลายลักษณ์ อักษร พร้อม
แจ้งวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน และแสดงความรับผิดชอบต่อข้อมูล
ที่ขอรับไป โดยต้องได้รับ อนุญาตจาก สนท. แล้วเท่านั้น
บุคคลหรือองค์กรตามกฎหมายที่มีหน้าที่ สนท. อาจส่งมอบข้อมูลให้แก่บุคคลหรือองค์กรตามกฎหมาย ที่มี
ใช้ข้อมูล
หน้าที่ใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเพื่อ
นำไปใช้ ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง านขององค์ ก รนั ้ น ๆ เช่ น กระทรวงการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ ว ิ จ ั ย และนวั ต กรรม (อว.) สำนั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น

9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณี สนท. อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud)
ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น)
เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของ สนท. ที่ท่านใช้
งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้
มีประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อ
สนท. มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง สนท. จะดำเนินการ
เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล
หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่
1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ สนท. ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไป
ต่างประเทศ
2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมี
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ส่วนบุคคลประกาศกำหนด

3) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ สนท. หรือเป็นการทำ
ตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานัน้
4) เป็นการกระทำตามสัญญาของ สนท. กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของ
ท่าน
5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคล
อื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
6) เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
10. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สนท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็น
ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวแล้ว สนท. จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ
กฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดี
ความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สนท. ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อ
พิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
11. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง
สนท. อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้
ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ สนท. ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์
(Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น
การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้น สนท. จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ สนท. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ
ของบุคคลที่ สนท. มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สนท. มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของ สนท. เท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ได้
ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง)
เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ สนท. จะ

กำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับ ผู้
ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง สนท. กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
12. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
สนท. มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้
สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่า นั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึด
มั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ สนท. อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย สนท. มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
ในส่วนของกระบวนการเก็บรักษาเอกสารข้อมูล (hard copy) ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วน
บุคคล จะถูกจัดเก็บไว้ที่แต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้างานแต่ละส่วนงานดูและควบคุมการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ
เมื่อ สนท. มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการ
ตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น สนท. จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วน
บุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่
สนท. เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
13. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก
บริการของ สนท. อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์
หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจาก
นโยบายนี้ สนท. ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ
เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สนท. ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความ
เสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม
14. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลไว้หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับ โดย
รายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย

1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้
เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สนท. เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่
สนท. มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมี
ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่าน
พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
3) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ สนท. ลบหรือทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
- เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สนท. ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
- ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
- เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บ
รักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ สนท. ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลประสงค์ให้ สนท. เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิ
ตามกฎหมาย
- เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สนท. กำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความ
จำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์
สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่ สนท. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (เช่น สนท. สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี
เหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของ สนท.)
6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ สนท. ในการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดย สนท. เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้ สนท. จำเป็นต้องเก็บ
รักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับ สนท. ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านจาก สนท. ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงาน
ได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้ สนท. ส่ง
หรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
15. การปฏิเสธคำขอ
สนท. อาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่การขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข
หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นภาระผูกพันตาม สัญญา
ของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายวิชาที่ ลงทะเบียน
เรียน ผลการศึกษา สถานภาพ

16. ความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และมีหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์
และเป็น ปัจจุบันเสมอจนกว่าจะสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องทำภายใน
กำหนดเวลา ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่
สนท. จะเก็บรวบรวม
17. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของ
สนท. (สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของ สนท.) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อ สนท. และอาจได้รับ
โทษตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง กฎ
ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

18. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล
ในกรณีที่ท่านพบว่า สนท. มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ
ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว สนท. ขอให้

ท่านโปรดติดต่อมายัง สนท. เพื่อให้ สนท. มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง
จัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก
19. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สนท. อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำ
การแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไข
กำกับอยู่ อย่างไรก็ดี สนท. ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ
ผ่านแอปพลิเคชัน หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่ สนท. ดำเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ สนท.
การเข้าใช้งานบริการของ สนท. ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบตาม
ข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับ
นี้และโปรดติดต่อมายัง สนท. เพือ่ ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป
20. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของ สนท. หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-564-4444 ต่อ 1651 – 1652 (จันทร์ – ศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้น
วันหยุดราชการ)
อีเมล์ : dpo@reg.tu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

