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ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลผูใชบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เรา”) ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน และเพื่อใหทานมั่นใจไดวาเราจะใหความคุมครองและปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคลของทานโดยสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล เราจึงไดกําหนดประกาศความเปนสวนตัว เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจงใหทานในฐานะ
ผูใชบริการวิชาการกับเรา ทราบรายละเอียดการดําเนินการกับขอมูลสวนบุคคลไมวาจะเปนการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (รวม
เรียกวา “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจงใหทานทราบถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลของทาน และชองทางการติดตอเรา
ดังตอไปนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลที่มีการประมวลผล
โดยทั่วไปแลว เราจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานโดยการขอหรือสอบถามขอมูลเหลานั้นจากทานเองโดยตรงจาก
ระบบและชองทางที่เรากําหนด เชน แบบฟอรมการรับบริการแบบออนไลนหรือกระดาษ แบบฟอรมการแจงหนี้ เปนตน
ทั้งนี้ เราอาจดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลทั่วไป อาทิ
1. ขอมูลที่ใชระบุตัวตน (Identity Data) เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวผูเสียภาษี เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน เลขใบประกอบวิชาชีพ เปนตน
2. ขอมูลสวนตัว เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา เปนตน
3. ขอมูลติดตอ (Contact Data) เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทที่ทํางาน อีเมล ไลนไอดี ที่อยู ชื่อเฟซบุค
เปนตน
4. ขอมูลการทํางาน เชน อาชีพ ตําแหนงงาน ตําแหนงบริหาร หนวยงานที่สังกัด ที่อยูบริษัท เปนตน
5. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจในการใชบริการ ความไมพึงพอใจในการใชบริการ
6. ขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ เพื่อการอํานวยความสะดวกตามจําเปน เชน ประเภทอาหาร (กรณีมีการจัดเลี้ยงเบรกและ/
หรืออาหารกลางวัน) ยี่หอและเลขทะเบียนรถ (กรณีมีการสํารองที่จอดรถ) หลักฐานการชําระคาบริการ-คาสมัครสมาชิก
เปนตน
7. ขอมูลการคัดกรองตามมาตรการปองกันโรคระบาด (กรณีมีการเขามาติดตอแบบ Onsite)
8. ขอมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพทรัพยสิน ของผูที่เขามายังพื้นที่ โดยผานการใชงานอุปกรณกลองวงจรปด
ในบางกรณีเรามีความจําเปนตองใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อการพิสูจนและยืนยันตัวตนของทาน ซึ่งมีขอมูลสวน
บุคคลที่มีความละเอียดออน เชน ศาสนา และหมูโลหิต รวมอยูดวยนั้น โดยทั่วไปแลว เราไมมีความประสงคจะเก็บรวบรวมและใช
ขอมูลศาสนาและหมูโลหิตที่ปรากฏอยูในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทานเพื่อวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ หากทานไดมอบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนใหแกเรา ขอใหทานโปรดปกปดขอมูลดังกลาวพรอมลงนามกํากับ หรือทานอาจมอบหมายใหเรา
ปกปดขอมูลดังกลาวแทนโดยมีการรับรูรวมกันทั้งสองฝาย

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ในการเขารวมการรับบริการซึ่งเราไดจัดขึ้นนั้น เราอาจมีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ
โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ดังตอไปนี้
ขอ
วัตถุประสงค
1 เพื่อใชในการรับบริการวิชาการทีจ่ ดั โดยคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เชน การ
รับบริการตรวจวิเคราะห การรับบริการขอมูลยา
หรือสมุนไพร การใชบริการเครื่องมือวิเคราะห
เปนตน และจัดเก็บเปนฐานขอมูลผูเขารับ
บริการของคณะเภสัชศาสตร

ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลที่ใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ,
ขอมูลการทํางาน, ขอมูลเพื่อการ
อํานวยความสะดวก, ขอมูลการ
ฝกอบรม (เพื่อความปลอดภัยใน
การใชเครื่องมือและการทํางาน)

ฐานทางกฎหมาย
การปฏิบัตติ ามสัญญา (Contractual
Basis)

ขอมูลที่ใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ,
ขอมูลการเขารวมกิจกรรม, ขอมูล
การทํางาน
เพื่อบริหารจัดการและอํานวยความสะดวกใหกับ ขอมูลที่ใชระบุตัวตน, ขอมูลสวนตัว
ผูรับบริการ เชน การเสนอรูปแบบการใหบริการ ,ขอมูลติดตอ, ขอมูลการทํางาน,
ใหเหมาะสม การติดตอประสานงานกับผูเขาใช ขอมูลเพื่อการอํานวยความสะดวก,
บริการ การตอนรับผูเขาใชบริการ เปนตน
ขอมูลการคัดกรองตามมาตรการ
ปองกันโรคระบาด
เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย เชน การสง ขอมูลที่ใชระบุตัวตน, ขอมูลสวนตัว
ขอมูลใหหนวยงานที่ทําหนาทีใ่ นกระบวนการ
ขอมูลติดตอ, ขอมูลการทํางาน,
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของคณะ ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความ
คาดหวัง ความพึงพอใจ, ขอมูลเพือ่
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล การ
การอํานวยความสะดวก, ขอมูลการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
กระบวนการการใหบริการ การวิเคราะหขอมูล คัดกรองตามมาตรการปองกันโรค
ระบาด
ในรูปแบบรายงานหรือการวิเคราะหเชิงสถิติ
สําหรับการประกันคุณภาพของ คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เราจะ
ดําเนินการทําใหขอมูลสวนบุคคลไมสามารถระบุ
ตัวตนไดกอนนําขอมูลดังกลาวมาทําการ
วิเคราะห
เพื่อการปฏิบัตติ ามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน มี ขอมูลที่ใชระบุตัวตน ขอมูลติดตอ
การรองขอหรือเหตุจําเปนในการสงตอขอมูลไป ขอมูลหนวยงาน/สวนงานที่สังกัด
ยังหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานที่มีอํานาจใน
กระบวนการสอบสวนทางกฎหมาย

การปฏิบัตติ ามสัญญา (Contractual
Basis)

มหาวิทยาลัยมหิดล
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เพื่อใชในการจัดทําใบเสนอราคา ใบแจงหนี้ ใบ
แสดงผลการวิเคราะห

1. การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)
2. ความจําเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมาย (Legitimate
Interests)
ความจําเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมาย (Legitimate
Interests)

ฐานกฎหมาย (Legal Obligation)

ขอ
วัตถุประสงค
ประเภทขอมูลสวนบุคคล
6 เพื่อการประชาสัมพันธและแจงขอมูลขาวสาร
ขอมูลที่ใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ
ใหกับผูเขารับบริการรายเดิมที่เคยเขารับบริการ
จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยกําหนดวิธีการใหผรู ับบริการสามารถเลือก
Subscribe หรือ Unsubscribe ไดตลอดเวลาที่
ตองการ

ฐานทางกฎหมาย
ฐานความยินยอม (Consent)

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาเทาที่จําเปนเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดระบุไวตามวัตถุประสงคขางตน หลักเกณฑที่ใชกําหนดระยะเวลาเก็บ ไดแก ระยะเวลาที่ เรายังมีความสัมพันธ
กับทานในฐานะใดฐานะหนึ่ง เชน ระหวางผูใหบริการ (เรา) และผูรับบริการ (ทาน) เปนตน ซึ่งโดยทั่วไปเราจะจัดเก็บขอมูลสวน
บุคคลของทานตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่สิ้นสุดการใหบริการในแตละครั้ง หลังจากนั้นเราจะลบหรือทําใหขอมูลสวน
บุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป
ทั้งนี้ ในบางประเภทการใหบริการที่มีการจัดฐานขอมูล เรามีความจําเปนตองจัดเก็บขอมูลบางประเภทตลอดไป เชน ขอมูล
ที่ใชระบุตัวตน ขอมูลติดตอ ขอมูลการทํางาน เปนตน สําหรับขอมูลบางอยาง เชน log book การใชเครื่องมือ และขอมูลผูเขาอบรม
(เก็บตลอดระยะเวลาการใชงาน) ขอมูล CRU code (เก็บรักษาไวตลอดระยะเวลาการเปนบุคลากร คณะเภสัชศาสตร และจะถูกเก็บ
รักษาไวตอเนื่องอีกเปนระยะเวลา 1 ป) ขอมูลผูข อใช keycard (เก็บรักษาไวตลอดระยะเวลาการใช keycard และจะถูกเก็บรักษา
ไวตอเนื่องอีกเปนระยะเวลา 1 ป)
4. การเปดเผยขอมูลไปยังหนวยงานหรือองคกรอื่น
ในบางกรณี เราอาจใช Cloud Service Platform บางประเภท เชน Google Form เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจั ด ทํ า
แบบฟอรมการรับบริการและการประเมินผลการใหบริการแบบออนไลนเทานั้น มิไดมีการสงตอขอมูลสวนบุคคลของผู รับบริการไป
ใหผูใหบริการดังกลาวประมวลผลแตอยางใด โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการใหบริการในแตละครั้ง เราจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
ของผูรับบริการใน Cloud Service Platform ดังกลาวตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป มีขอมูลผูเขาอบรม ไดแก ชื่อ -นามสกุล อีเมล
เบอรโทรศัพท ที่มีการสงตอใหวิทยากรหรือผูจัดการอบรม
5. สิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูล
ในฐานะที่ทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิตามที่กําหนดไวโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.
2562 ทั้งนี้ ทานสามารถขอใชสิทธิตาง ๆ ของทานไดตามชองทางที่เรากําหนดในขอ 8. ซึ่งสิทธิตาง ๆ ของทานมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากทาน เชน ขอความยินยอมจากทานเพื่อการประชาสัมพันธและแจงขอมูลขาวสารเชิง
การตลาดใหกับผูรับบริการรายเดิมที่เคยเขารับบริการจากเรา ทานมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลที่ทานไดใหความยินยอมกับ เราได เวนแตการเพิกถอนความยินยอมจะมีขอจํากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ใหประโยชนแก

ทาน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไมสงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมไปแลวโดยชอบ
ดวยกฎหมาย
5.2 สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (Right to Access)
ทานมีสิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลของทานซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเรารวมถึงขอใหเราเปดเผยการไดมาซึ่ง
ขอมูลดังกลาวที่ทานไมไดใหความยินยอมตอเราได
5.3 สิทธิในการขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล (Data Portability Right)
ทานมีสิทธิขอใหเราโอนขอมูลสวนบุคคลของทานที่ทานใหไวกับเราไปยังหนวยงานหรือองคกรอื่นไดตามที่กฎหมายกําหนด
5.4 สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Right to Object)
ทานมีสิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวกับทานสําหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตนไดตามที่กฎหมายกําหนด
5.5 สิทธิในการขอลบขอมูลสวนบุคคล (Erasure Right)
ทานมีสิทธิขอใหเราลบขอมูลสวนบุคคลของทานตามที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม เราอาจเก็บขอมูลสวนบุคคลของทาน
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งอาจมีบางระบบที่ไมสามารถลบขอมูลได ในกรณีเชนนี้ เราจะจัดใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูลดังกลาว
กลายเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของทานได
5.6 สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ทานมีสทิ ธิขอใหเราระงับการใชขอมูลของทานไดตามที่กฎหมายกําหนด เชน
ก. เมื่ออยูในชวงเวลาที่เราทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง สมบูรณ
และเปนปจจุบัน
ข. ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย
ค. เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราไดแจงไวในการเก็บรวบรวม แต
ทานประสงคใหเราเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน
ง. เมื่ออยูในชวงเวลาที่เรากําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานได ใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน
5.7 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (Rectification Right)
กรณีที่ทานเห็นวาขอมูลที่เรามีอยูนั้นไมถูกตองหรือทานมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของทานเอง ทานมีสิทธิขอใหเรา
แกไขขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและเราอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูมีอํานาจกระทํา
แทนไดหากไมขัดตอกฎหมาย
6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล
เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหาร
จัดการ รวมถึงกําหนดผูมีสิทธิในการเขาถึง เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ลบ ทําลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือ

เป ด เผยขอมูล ส ว นบุ ค คลโดยไม ไ ดรับ อนุญ าต ซึ่งสอดคล องกับ นโยบายและแนวปฏิบั ติด านความมั่น คงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Policy) ของเรา
นอกจากนี้ เราไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่วทั้งองคกร พรอ ม
แนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธํารงไวซึ่งความเปนความลับ
(Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมี
การทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
7. การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแจงฉบับนี้
เราอาจแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ประกาศความเป น ส ว นตั ว เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ส ว นบุค คลฉบั บ นี้ เ ปน ครั้ ง คราว และเมื่ อ มี ก ารแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงเชนวานั้น เราจะประกาศใหทานทราบผานทางเว็บไซตของเรา และ/หรือแจงใหทานทราบผานทางอีเมลของทาน ทั้งนี้
หากจําเปนตองขอความยินยอมจากทานเราจะดําเนินการขอความยินยอมจากทานเพิ่มเติมดวย
8. วิธีการติดตอ
ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน การเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลของทาน หรือการใชสิทธิของทาน สามารถติดตอเราไดตามชองทางดังตอไปนี้
สํานักงานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอรโทรศัพท 02-354-4327, 095-514-8892
อีเมล headpypi@mahidol.ac.th
ในกรณีที่ตองการความชว ยเหลื อเพิ่มเติม สามารถประสานงานไดผ านเจา หนาที่คุมครองขอมูล ส ว นบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผานทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th

