
 
 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
ในโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ และเสวนำ  

สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) 
     

 
ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว ต่อไปเรียกว่ำ “ประกำศ” จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ท่ำนผู้เป็น

เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ และเสวนำ รวมถึงวิทยำกรหรือ
ผู้บรรยำย หรือผู้ร่วมด ำเนินงำนอ่ืน ๆ ในโครงกำรดังกล่ำว ต่อไปเรียกว่ำ “ท่ำน” ได้ทรำบและเข้ำใจรูปแบบกำร
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน โครงกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ และเสวนำ ต่อไปเรียกว่ำ 
“กิจกรรมกำรประมวลผล” ที่สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) ต่อไปเรียกว่ำ 
“สถำบัน” เป็นผู้ด ำเนินกำรในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บรวบรวมจำกท่ำนเพ่ือกำรด ำเนินกำร
ภำยใตก้ิจกรรมกำรประมวลผลนี้ 

สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
ประเภทองค์กำรมหำชน ภำยใต้กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์  โดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรให้กำรศึกษำอบรมและค้นคว้ำวิจัย เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำและกำรพัฒนำ และด ำเนินกิจกรรม
อ่ืนที่สอดคล้องกับควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและองค์กำร
สหประชำชำติเกี่ยวกับสถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ และเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ดังกล่ำว สถำบันมีอ ำนำจหน้ำที่จัดกำรศึกษำอบรมและให้กำรสนับสนุนเพ่ือกำรค้นคว้ำวิจัยแก่บุคลำกรของ
ประเทศต่ำง ๆ โดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชีย ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรเงิน กำรคลัง กำรลงทุน กำรพัฒนำ 
และสำขำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลำกรเหล่ำนั้นสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
กระแสโลกำภิวัตน์และแนวทำงกำรยกเลิกข้อจ ำกัดทำงกำรค้ำต่ำง ๆ รวมถึงเป็นศูนย์กลำงจัดกำรฝึกอบรม และ
กิจกรรมเสริมศักยภำพต่ำง ๆ ร่วมกับส ำนักงำนเลขำธิกำรสหประชำชำติว่ำด้วยกำรค้ำและกำรพัฒนำ และองค์กร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ สถำบันด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
๑. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

สถำบันพิจำรณำก ำหนดฐำนกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำม 
ควำมเหมำะสมและตำมบริบทของกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ฐำนกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ 
สถำบันใช้ประกอบด้วย 

ฐำนกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รำยละเอียด 
เพ่ือกำรปฏิบัติตำมสัญญำ เพ่ือให้สถำบันด ำเนินกำรให้ท่ำนสำมำรถเข้ำท ำสัญญำ

หรือด ำเนินกำรอันจ ำเป็นต่อกำรเข้ำปฏิบัติตำมสัญญำ
ภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผล ซึ่งท่ำนเป็นคู่สัญญำ
กับสถำบัน 

เพ่ือกำรปฏิบัติหน้ ำที่ ในกำรด ำเนินภำรกิจเ พ่ือ
ประโยชน์สำธำรณะของสถำบัน หรือปฏิบัติหน้ำที่ใน
กำรใช้อ ำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่สถำบัน 

เพ่ือให้สถำบันสำมำรถใช้อ ำนำจรัฐและด ำเนินภำรกิจ
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะตำมวัตถุประสงค์ของสถำบัน 
ซึ่งก ำหนดไว้ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบัน
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ระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำร
มหำชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้ 

มำตรำ ๖ ให้สถำบันมีวัตถุประสงค์ในกำรให้
กำรศึกษำอบรมและค้นคว้ำวิจัย เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำ
และกำรพัฒนำ และด ำเนินกิจกรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับ
ควำมตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลแห่ง
รำชอำณำจักรไทยและองค์กำรสหประชำชำติเกี่ยวกับ
สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ 

เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ตำมวรรคหนึ่ง ให้
สถำบันมอี ำนำจหน้ำที ่ดังนี้ 

(๑) จัดกำรศึกษำอบรมและให้กำรสนับสนุนเพื่อ
กำรค้นคว้ำวิจัยแก่บุคลำกรของประเทศต่ำง  ๆ 
โดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชีย ด้ำนกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ กำรเงิน กำรคลัง กำรลงทุน กำรพัฒนำ และ
สำขำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลำกรเหล่ำนั้นสำมำรถ
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้อง
กับกระแสโลกำภิวัตน์และแนวทำงกำรยกเลิกข้อจ ำกัด
ทำงกำรค้ำต่ำง ๆ  

(๔) เป็นศูนย์กลำงจัดกำรฝึกอบรม และกิจกรรม
กำรเสริมศักยภำพต่ำง ๆ ร่วมกับส ำนักงำนเลขำธิกำร
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรค้ำและกำรพัฒนำ และ
องค์กำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของสถำบันและ
ของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ซึ่งประโยชน์ดังกล่ำว 
มีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเพ่ือกิจกำรภำยในของสถำบัน เป็นต้น 

เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล 

เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง (กรณีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรที่กฎหมำย
ก ำหนด) 

ควำมยินยอม เพ่ือกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีที่สถำบันจ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำก
ท่ำน โดยได้มีกำรแจ้งวัตถุประสงค์ของกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกำร 
ขอควำมยินยอมแล้ว เช่น กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีควำมอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไป
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ตำมข้อยกเว้นตำมมำตรำ ๒๔ หรือมำตรำ ๒๖ แห่ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ในกรณีที่สถำบันมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือกำรปฏิบัติตำม

สัญญำหรือเพ่ือควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำสัญญำ หำกท่ำนปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้ำน 
กำรด ำเนินกำรประมวลผลตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกำรประมวลผล อำจท ำให้สถำบันไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับตัวท่ำนหรือให้บริกำรตำมที่ท่ำนร้องขอได้อย่ำงครบถ้วน 

 
๒. วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมกำรประมวลผลภำยใต้วัตถุประสงค์หรือภำรกิจของสถำบันอันเป็นกำร
ด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและ 
กำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) มำตรำ ๖ บรรลุผล สถำบันมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ยืนยันหรือระบุตัวบุคคล 
๒.๒ ติดต่อประสำนงำนกับท่ำน เพ่ือให้กำรช่วยเหลือ ตอบข้อซักถำม หรือติดต่อกลับไปยัง

ท่ำนเพ่ือขอข้อมูลเพิม่เติมหรือแจ้งควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน 
๒.๓ แจ้งและประชำสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่ำวสำรของสถำบันกิจกรรมกำรประมวลผล 

รวมถึงโครงกำรอ่ืน ๆ ในอนำคต ตำมวัตถุประสงค์หรือภำรกิจของสถำบัน 
๒.๔ บริหำรจัดกำรกิจกรรมกำรประมวลผลและด ำเนินกำรในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้น 

ซึ่งรวมไปถึงกำรรับลงทะเบียน กำรศึกษำดูงำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำรและวิทยำกรหรือผู้บรรยำย กำรออก
ใบรับรองผ่ำนกำรอบรมและกำรจัดส่งใบรับรองดังกล่ำว กำรจัดส่งของที่ระลึกของกิจกรรมกำรประมวลผล 
ตลอดจนกำรอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือควำมส ำเร็จและลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกำรประมวลผล 

๒.๕ ด ำเนินกำรออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงิน 
๒.๖ เผยแพร่และประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรประมวลผลผ่ำนสื่อต่ำง ๆ   
๒.๗ วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำฐำนข้อมูลของผู้เข้ำร่วมโครงกำรและวิทยำกรหรือผู้บรรยำย 
๒.๘ วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเชิงสถิติ โดยข้อมูลบำงส่วน เช่น ข้อมูลหน่วยงำน เป็นต้น อำจ

ถูกประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูลในภำพรวมโดยวิธีกำรท ำให้ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ 
๒.๙ สรุปผลกิจกรรมกำรประมวลผล 
๒.๑๐ รำยงำนข้อมูลกิจกรรมกำรประมวลผลต่อผู้บังคับบัญชำ รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคล

หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรประมวลผล และสถำบันมีควำมจ ำเป็นต้องรำยงำนข้อมูลเช่นว่ำนั้นให้
ทรำบ 

 
๓. ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ถำบันเก็บรวบรวมและใช ้

เพ่ือวัตถุประสงค์ตำมที่ได้แจ้งในข้อ ๒ สถำบันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังรำยกำร
ต่อไปนี้ 
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๓.๑ แหล่งข้อมูลและรำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี ้

แหล่ง/วิธีกำรเก็บรวบรวม รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคล 

เก็บจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยตรง 
 

๑. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนทำงแบบตอบรับ 
- ค ำน ำหน้ำ 
- ชื่อ - นำมสกุล 
- ต ำแหน่งงำน 
- หน่วยงำน 
- ที่อยู่หน่วยงำน 
- เบอร์โทรศัพท์ 
- อีเมล 

๒. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลภำยในกิจกรรมกำรประมวลผล 
- ภำพนิ่ง 
- ภำพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ 
- เทปบันทึกเสียง 
- CC TV 

 
๓.๒ จุดประสงค์กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล  

จุดประสงค์ในกำรใช้ข้อมูล รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช ้

๑. เพ่ือด ำเนินกำรตำมกิจกรรมกำร
ประมวลผล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยืนยันหรือระบุตัวบุคคล 
(๒) ติดต่อประสำนงำนกับท่ำน 

เพ่ือให้กำรช่วยเหลือ ตอบข้อซักถำม 
หรือติดต่อกลับไปยังท่ำนเพ่ือขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งควำมคืบหน้ำ
กำรด ำเนินงำน 

(๓ )  แจ้ งและประชำสัมพันธ์
กิจกรรมและข้อมูลข่ำวสำรของ
สถำบันกิจกรรมกำรประมวลผล 
รวมถึงโครงกำรอ่ืน ๆ ในอนำคต 
ตำมวัตถุประสงค์หรือภำรกิจของ
สถำบัน 

(๔) บริหำรจัดกำรกิจกรรมกำร
ประมวลผลและด ำ เนิ นกำร ใน
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้น 
ซึ่ งรวมไปถึ งกำรรับลงทะเบียน 

- ค ำน ำหน้ำ 
- ชื่อ - นำมสกุล 
- ต ำแหน่งงำน 
- หน่วยงำน 
- ที่อยู่หน่วยงำน 
- เบอร์โทรศัพท์ 
- อีเมล  
- ภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว (วิดีโอ)   
- เทปบันทึกเสียง 
- CC TV 
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กำรศึ กษำดู ง ำนของผู้ เ ข้ ำ ร่ วม
โครงกำรและวิทยำกร/ ผู้บรรยำย 
กำรออกใบรับรองผ่ำนกำรอบรม
และกำรจัดส่งใบรับรองดังกล่ำว 
กำรจัดส่งของที่ระลึกของกิจกรรม
กำรประมวลผล ตลอดจนกำรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือควำมส ำเร็จและลุล่วง
ตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกำร
ประมวลผล 

(๕) ด ำเนินกำรออกใบเสร็จรับเงิน
และจัดส่งใบเสร็จรับเงิน 

(๖) เผยแพร่และประชำสัมพันธ์
กิจกรรมกำรประมวลผลผ่ำนสื่อต่ำง ๆ   

(๗) วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำ
ฐำนข้อมูลของผู้ เข้ำร่วมโครงกำร
และวิทยำกร/ ผู้บรรยำย 

(๘) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูล
เชิงสถิติ โดยข้อมูลบำงส่วน เช่น 
ข้อมูลหน่วยงำน เป็นต้น อำจถูก
ประมวลผลและแสดงผลเป็นข้อมูล
ในภำพรวมโดยวิธีกำรท ำ ให้ ไม่
สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ 

( ๙ )  ส รุ ป ผ ล กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร
ประมวลผล 

(๑๐) รำยงำนข้อมูลกิจกรรมกำร
ประมวลผลต่อผู้บังคับบัญชำ รวมถึง
บุคคลหรือคณะบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร
ประมวลผล และสถำบันมีควำม
จ ำเป็นต้องรำยงำนข้อมูลเช่นว่ำนั้น
ให้ทรำบ 

 
กรณีส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำรอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล

ที่มีควำมละเอียดอ่อน เช่น ศำสนำ หมู่โลหิต เป็นต้น อยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้วสถำบันไม่มีควำมประสงค์จะ
เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมละเอียดอ่อนเช่นว่ำนั้นเพ่ือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพำะ หำกท่ำนได้
มอบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำรอ่ืนในลักษณะเดียวกันให้แก่สถำบัน ขอให้ท่ำนปกปิดข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว หำกท่ำนมิได้ปกปิดถือว่ำท่ำนอนุญำตให้สถำบันด ำเนินกำรปกปิดข้อมูลเหล่ำนั้น 
และถือว่ำเอกสำรที่มีกำรปกปิดข้อมูลดังกล่ำวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำยทุกประกำร  ทั้งนี้ หำก
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สถำบันไม่สำมำรถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจำกข้อจ ำกัดทำงเทคนิคบำงประกำร สถำบันจะเก็บรวบรวมและใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรยืนยันตัวตนของท่ำนเท่ำนั้น 

 
๔. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยำว ์คนไร้ควำมสำมำรถและคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

กรณีที่สถำบันทรำบว่ำข้อมูลส่วนบุคคลที่จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม 
เป็นของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ สถำบันจะไม่
ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จนกว่ำจะได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้อ ำนำจปกครองที่มีอ ำนำจกระท ำ
กำรแทนผู้เยำว์ หรือผู้อนุบำล หรือผู้พิทักษ ์ตำมแต่กรณ ีทั้งนี้ เป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีกฎหมำยก ำหนด 

กรณีสถำบันไม่ทรำบมำก่อนว่ำเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยำว์  คนไร้ควำมสำมำรถหรือ
เสมือนไร้ควำมสำมำรถ และพบในภำยหลังว่ำสถำบันได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว 
โดยยังมิได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้อ ำนำจปกครองที่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้เยำว์  หรือผู้อนุบำล หรือผู้
พิทักษ์ ตำมแต่กรณี หำกสถำบันไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยประกำรอ่ืนนอกเหนือจำกควำมยินยอมในกำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว สถำบันจะด ำเนินกำรท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว 

 
๕. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  

ภำยใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๒ สถำบันอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่
บุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้เป็น
เพียงกรอบกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสถำบันเป็นกำรทั่วไป เฉพำะบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของสถำบันเท่ำนั้นที่จะมีผลบังคับใช้  

ประเภทบุคคล/นิติบุคคลผู้รับข้อมูล รำยละเอียด 
หน่วยงำนของรัฐหรือผู้มีอ ำนำจที่สถำบันต้องเปิดเผย
ข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย
หรือวั ตถุประสงค์ส ำคัญอ่ืน  (เช่น กำรด ำเนิน 
กำรเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ กำรจัดเก็บข้อมูลผู้มี
ส่วนได้เสียภำยนอก เป็นต้น) 

สถำบันอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อ
หน่วยงำนผู้บังคับใช้กฎหมำยหรือผู้มีอ ำนำจควบคุม
ก ำกับดูแลหรือมีวัตถุประสงค์ อ่ืนที่ส ำคัญ  เช่น 
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  กรมสรรพำกร 
กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เป็นต้น 

ผู้ให้บริกำร สถำบันอำจมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ให้บริกำร
แทนหรือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของสถำบัน เช่น  
ผู้ ให้บริกำรด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูล (เช่น ครำวด์ โกดัง
เอกสำร) ผู้พัฒนำระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน 
เว็บไซต์ ผู้ให้บริกำรจัดส่งเอกสำร ผู้ให้บริกำรด้ำน
กำรช ำระเงิน ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์ ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ที่ปรึกษำภำยนอก ผู้ให้บริกำรขนส่ง เป็นต้น 

หน่วยงำนต้นสังกัดของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล กรณีหน่วยงำนต้นสังกัดร้องขอเป็นหนังสือมำยัง
สถำบันขอให้จัดส่งรำยงำนข้อมูลของผู้ เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรประมวลผลซึ่งเป็นบุคลำกรในสังกัดของ
หน่วยงำน 
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ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น สถำบันอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่
บุคคลผู้รับข้อมูลประเภทอ่ืน เช่น ผู้ติดต่อสถำบัน 
มูลนิธิที่ไม่แสวงหำก ำไร สถำนศึกษำ หรือหน่วยงำน
อ่ืน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของสถำบัน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

 
๖. สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่ำน 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนอยู่ในควำมควบคุมของท่ำนได้มำกขึ้น โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

๕.๑ สิทธิในกำรขอเข้ำถึงและขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยกำรได้มำ 
ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่เรำเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรำมีสิทธิปฏิเสธค ำขอของท่ำนตำมกฎหมำย
หรือค ำสั่งศำล หรือกรณีที่ค ำขอของท่ำนจะมีผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของ  
บุคคลอื่น 

๕.๒ สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มี 
ควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด  

๕.๓ สิทธิในกำรลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยท่ำนมีสิทธิขอให้สถำบันลบหรือ
ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้ำของ
ข้อมูลได ้ทั้งนี ้กำรใช้สิทธิลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนด 

๕.๔ สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้  
๕.๔.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่สถำบันท ำกำรตรวจสอบตำมค ำร้องขอของท่ำนให้แก้ไข

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
๕.๔.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
๕.๔.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำม

วัตถุประสงค์ที่สถำบันได้แจ้งไว้ในกำรเก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงค์ให้สถำบันเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือ
ประกอบกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยของท่ำน 

๕.๔.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลำทีส่ถำบันก ำลังพิสูจน์ให้ท่ำนเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนได้ใช้สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

๕.๕ สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่กรณี
ที่สถำบันมีเหตุในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย (เช่น สถำบันสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ  หรือเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพ่ือประโยชน์สำธำรณะตำม
ภำรกิจของสถำบัน เป็นต้น) 

๕.๖ สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม ในกรณีที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมแก่สถำบันในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลำที่ข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรักษำ เว้นแต่มีข้อจ ำกัดสิทธิโดยกฎหมำยหรือเงื่อนไขกำรใช้บริกำรให้สถำบัน
จ ำเป็นต้องเก็บรักษำข้อมูลต่อไป 
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๕.๗ สิทธิในกำรขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่ำนมีสิทธิในกำรขอรับข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่ำนจำกสถำบันได้ ในกรณีที่สถำบันได้ท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำน
หรือใช้งำนโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท ำงำนได้โดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลได้โดยวิธีกำรอัตโนมัติรวมถึงอำจขอให้เรำส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลรำยอื่น ทั้งนี้ กำรใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 
๖. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

สถำบันจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำเท่ำที่ข้อมูลนั้นยังมีควำมจ ำเป็น
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นระยะเวลำอีก ๑๐ ปีนับแต่สิ้นสุดกิจกรรมกำร
ประมวลผลหรือเท่ำที่ข้อมูลนั้นยังมีควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ 
เมือ่พ้นระยะเวลำหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนสิ้นควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวแล้ว สถำบันจะท ำกำร
ลบท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวตนได้อีกต่อไป ตำม
รูปแบบและมำตรฐำนกำรลบท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมำย
จะได้ประกำศก ำหนดหรือตำมมำตรฐำนสำกล อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพำท กำรใช้สิทธิ หรือคดีควำมอัน
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน สถำบันขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปจนกว่ำ
ข้อพิพำทนั้นจะได้มีค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำถึงที่สุด 

 
๗. กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

สถำบันมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม 
ทั้งในเชิงเทคนิคและกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหำย หรือมีกำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security Policy) ของสถำบัน 

นอกจำกนี้ สถำบันได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกำศให้
ทรำบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทำงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นควำมลับ  (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน 
(Integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเรำได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำย
ดังกล่ำวรวมถึงประกำศนี้ในระยะเวลำตำมที่เหมำะสม 

 
๘. กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

สถำบันอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับค ำร้องขอจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำย โดยส่งค ำร้องขอผ่ำนทำง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban@itd.or.th 

ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำย 
มีกำรคัดค้ำนกำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระท ำใด ๆ เช่น กำรแจ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคล เรำจะด ำเนินกำรบันทึกหลักฐำนค ำคัดค้ำนดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำนด้วย 

ทั้งนี้ เรำอำจปฏิเสธสิทธิตำมวรรคสองได้ตำมกรณีที่ มีกฎหมำยก ำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนถูกท ำให้ไม่ปรำกฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวท่ำนได ้
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๙. กำรให้บริกำรโดยบุคคลที่สำมหรือผู้ให้บริกำรช่วง 
สถำบันอำจมีกำรมอบหมำยหรือจัดซื้อจัดจ้ำงบุคคลที่สำม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้

ท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของสถำบัน ซึ่งบุคคลที่สำมดังกล่ำวอำจเสนอบริกำรใน
ลักษณะต่ำง ๆ เช่น เป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงำนบริกำรช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริกำรคลำวด์ 
(Cloud computing service/provider) หรือเป็นงำนในลักษณะกำรจ้ำงท ำของในรูปแบบอื่น 

กำรมอบหมำยให้บุคคลที่สำมท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้น สถำบันจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้ำที่ของสถำบันในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ
ของบุคคลที่สถำบันมอบหมำยในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำรก ำหนดรำยละเอียดประเภท
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถำบันมอบหมำยให้ประมวลผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมขอบเขต
ที่ระบุในข้อตกลงและตำมค ำสั่งของสถำบันเท่ำนั้น โดยไม่สำมำรถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรมอบหมำยผู้ให้บริกำรช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) 
เพ่ือท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนั้นสถำบันจะ
ก ำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสำรข้อตกลงระหว่ำงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคลกับ 
ผู้ประมวลผลช่วงในรูปแบบและมำตรฐำนที่ไม่ต่ ำกว่ำข้อตกลงระหว่ำงสถำบันกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 
๑๐. กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีกำรใช้และเปิดเผยเป็นกำรภำยในสถำบันและเฉพำะเจ้ำหน้ำที่
หรือส่วนงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้กิจกรรม
กำรประมวลผลนี้ อันรวมถึงใช้และเปิดเผยต่อคณะกรรมกำรสถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ 
อนุกรรมกำร (กรณีผู้ที่จะมำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่จ ำเป็นต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรหรือ
คณะอนุกรรมกำร) และผู้ตรวจสอบภำยนอก (External Auditor) ที่ท ำหน้ำที่ตรวจประเมินตำมระบบ
มำตรฐำนกำรด ำเนินกิจกำรนี้เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ โดยสถำบันจะด ำเนินกำร
ให้เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด 

 
๑๑. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว 

สถำบันอำจพิจำรณำปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค ำประกำศนี้ตำมที่เห็นสมควร และจะ
ท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของสถำบัน www.itd.or.th โดยมีวันที่มีผลใช้บังคับของ 
แต่ละฉบับแก้ไขก ำกับอยู่ ทั้งนี้ ท่ำนต้องตรวจสอบเพ่ือรับทรำบประกำศฉบับใหม่อยู่สม่ ำเสมอ โดยเฉพำะก่อน
วันที่ท่ำนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สถำบัน 

กำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ของท่ำน ถือเป็นกำรรับทรำบตำม
ข้อตกลงในประกำศนี้ และหำกค ำประกำศนี้มีกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง และสถำบันได้ประกำศในช่องทำง
ข้ำงต้นแล้ว หำกท่ำนยังคงใช้งำนต่อไปภำยหลังจำกนี้ จะถือว่ำท่ำนได้รับทรำบกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ครบถ้วนแล้ว 

 
๑๒. กำรติดต่อสอบถำม 

ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ได้ที่ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
ชื่อ: นำงสำวนวลพรรณ แย้มกวีตระกูล 
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สถำนที่ติดต่อ: สถำบันระหว่ ำงประเทศเพ่ือกำรค้ ำและกำรพัฒนำ  (องค์กำรมหำชน) ชั้ น ๘  
อำคำรวิทยพัฒนำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จุฬำซอย ๑๒ ถนนพญำไท แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๓๐ 

ช่องทำงกำรติดต่อ: โทร. ๐๒ ๒๑๖ ๑๘๙๔-๗ ต่อ ๑๘๖ หรือ E-mail: nuanpun@itd.or.th 
 
 

 


