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สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

 

วตัถปุระสงคข์องนโยบาย 

สมาคมจติวทิยาแห่งประเทศไทย (ส.จ.ท.) ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล กําหนดนโยบาย

ฉบบันีเพอืการบรหิารจดัการขอ้มูลสว่นบุคคลของสมาชกิของสมาคม รวมทงัเพอืแจ้งใหส้มาชกิทราบถงึ

รายละเอยีดทเีกยีวข้องกบัการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพอื

เป็นการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบั “พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (Personal Data 

Protection Act หรอื PDPA) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

คาํนิยาม 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความถงึ ขอ้มูลเกยีวกบับุคคลซึงทําให้สามารถระบุตวับุคคลนันได้ 

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ 

2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลทีมีอํานาจตัดสินใจ เก็บ

รวบรวม ใช้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ซงึตามนโยบายนีคอื สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ตงัอยู่ 

ณ  อาคารเกษมพฒัน์ มหาวทิยาลยั เกษมบณัฑติ วทิยาเขตพฒันาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  

กรุงเทพมหานคร หรอื “สมาคม” 

3. สมาชิก หมายความว่า สมาชกิทุกประเภทของสมาคม ตามนิยามทกีําหนดในข้อบงัคับของ

สมาคมไดแ้ก่ สมาชกิกติตมิศกัด ิสมาชกิสามญั สมาชกิวสิามญั และสมาชกิสมทบ ซงึไดย้อมรบัขอ้ตกลง

การสมคัรและการเป็นสมาชกิ และมสีถานะเป็น “เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล” 

4. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ขอ้มูลเกยีวกบับุคคลธรรมดา ซงึทําใหส้ามารถระบุตวัของ

บุคคลนนัไดไ้ม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มแต่ไม่รวมถงึขอ้มลูผูถ้งึแก่กรรม 

5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคล 

6. ข้อบงัคบั หมายความว่า ขอ้บงัคบัของสมาคมนักเรยีนเก่าญปีุ่ น ในพระบรมราชูปถมัภ์  ฉบบั

ทมีผีลบงัคบัอยู่ ณ เวลาทปีระกาศนโยบายนีและรวมถงึฉบบัทปีรบัปรุงหรอืแกไ้ขเพมิเตมิในอนาคตดว้ย 

 

ขอบเขตของนโยบาย 

1. นโยบายฉบบันีมขีอบเขตเฉพาะการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชกิในฐานะสมาชิก

ของสมาคมเฉพาะทเีกยีวขอ้งกบัสทิธแิละหน้าทขีองสมาชกิตามทกีําหนดในขอ้บงัคบัของสมาคมเท่านัน 

2. นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ครอบคลุมขอ้มลูสว่นบุคคล ทเีกยีวขอ้งกบัสมาชกิทุก

ประเภทของสมาคม นโยบายนีไม่รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง บุคคลหรอืนิตบิุคคลททีําธุรกรรม

กบัสมาคม 

3. ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชกิ สมาคมจะใช้วธิกีารทชีอบด้วย

กฎหมายอย่างรดักุม ภายใต้วตัถุประสงคด์งัทรีะบุตามนโยบายฉบบันี 



 

 

 

 

วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 สมาคมทาํการเกบ็รวบรวมใช ้เปิดเผยขอ้มลูสมาชกิ เพอืวตัถุประสงคต์่อไปนี 

1. เพอืประโยชน์ในการดําเนินการต่างๆ ในขนัตอนการสมคัรสมาชกิตามคําขอทสีมาชกิยนืใบ

สมคัรแก่สมาคมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การตรวจสอบขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานต่างๆ การพจิารณารบั

สมคัรสมาชิก การส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าทแีละผู้เกยีวข้องต่างๆ ในสมาคมเพอืการรบัสมคัร การบันทึก

ขอ้มูลสมาชกิเข้าสู่ระบบสารสนเทศหรอืฐานขอ้มูลสมาชกิ และการดําเนินการอนืทเีกยีวขอ้งในขนัตอน

การสมคัรสมาชกิ การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพอืวตัถุประสงคน์ี สมาคมสามารถทําได้โดยไม่ต้อง

อาศยัความยนิยอมจากสมาชกิตามทกีฎหมายกําหนด 

2. เพอืประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบังคบัของสมาคม ซึงรวมถึงการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลของสมาชกิ เพอืการดาํเนินการหรอืกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ ภายใตว้ตัถุประสงคข์องสมาคม ที

กําหนดไว้ในเอกสารจดัตงัและตามข้อบงัคบัของสมาคม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก 

เพือให้สมาชิกได้หรือสามารถใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ตามประเภทของสมาชิกดังทีระบุใน

ขอ้บงัคบัของสมาคม เช่น 

1) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชกิ เพอืให้สมาชกิใช้สทิธเิขา้ร่วมกจิกรรมทุก

ประเภทของสมาคมตามขอ้บงัคบั 

2) การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชกิ เพอืให้สมาชกิใช้สทิธิเสนอความคิดเห็น

หรอืใหค้าํแนะนําต่อสมาคมหรอืคณะกรรมการบรหิารในเรอืงใดๆ ตามวตัถุประสงคข์องสมาคม 

3) การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชกิ เพอืให้สมาชกิใช้สทิธเิขา้ประชุม อภปิราย 

แสดงความคดิเหน็ ในการประชุมใหญ่สามญัประจําปีหรอืประชุมใหญ่วสิามญั 

4) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพอืให้สมาชกิใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน

ในการประชุมใหญ่สามญัประจําปีหรอืประชุมใหญ่วสิามญั 

5) การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาชกิ เพอืใหส้มาชกิใชส้ทิธใินการรบัเลอืกตงัเป็น

กรรมการบรหิารของสมาคม 

6) การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาชกิ เพอืใหส้มาชกิเขา้ร่วมกจิกรรมของสมาคม 

7) การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชกิ เพอืให้สมาชกิปฏบิตัหิน้าท ีเช่น การชําระ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ใหก้บัสมาคม 

8) การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชกิสามญั เพอืให้สมาชิกสามญัใช้สิทธิลงมติ

เหน็ชอบกบัตําแหน่งว่าทนีายกสมาคม และเลกืตงักรรมการกลาง ในทปีระชุมใหญ่สามญัประจําปี  



9) การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพอืวตัถุประสงคข์า้งตน้เกยีวเนืองกบัการปฏบิตัหิน้าที

และการใชส้ทิธขิองสมาชกิตามขอ้บงัคบั สมาคมสามารถทาํไดโ้ดยไม่ต้องอาศยัความยนิยอมจากสมาชกิ

ตามทกีฎหมายกําหนด 

3. เพอืเป็นหลกัฐานและประกอบการสมคัรสมาชกิสมาคม ในการเขา้ร่วมประชุมวชิาการ หรอื

กจิกรรมวชิาการอนื ๆ ทจีดัขนึโดยสมาคม ซงึผูส้มคัรดาํเนินการลงทะเบยีนหรอืส่งใบสมคัรตามช่องทาง

ทสีมาคมจดัไว ้

4. เพอืจดัทําประกาศรายชอืหรอืเอกสารแนะนํา เผยแพร่ใหแ้ก่สมาชกิสมาคม ผู้สมคัรเข้าร่วม

ประชุมวชิาการ หรอืกจิกรรมวชิาการอนื ๆ ทจีดัขนึโดยสมาคม 

5. เพอืการตดิต่อประสานงานและแจ้งขอ้มูลข่าวสารให้แก่สมาชกิของสมาคม ผู้สมคัรเขา้ร่วม

ประชุมวชิาการ หรอืกจิกรรมวชิาการอนื ๆ ทจีดัขนึโดยสมาคม                

6. เพอืการบรหิารจดัการงานประชุมวชิาการ หรอืกจิกรรมวชิาการอนื ๆ ทจีดัขนึโดยสมาคม                            

7. เพอืประมวลผล จดัทาํรายงานการดําเนินงานสมาคม ฯ ประจาํปี 

8. เพือจัดทําสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ สําหรับงานประชุมวิชาการ หรือ

กจิกรรมวชิาการอนื ๆ ทจีดัขนึโดยสมาคม ซงึอาจมผีูเ้ขา้ร่วมงานหรอืวทิยากรปรากฏเป็นสว่นหนึงสว่น

ใดของสอื 

9. เพอืจดัทําและเผยแพร่วดีโีอทเีกยีวขอ้งกบัผลงานประชุมวชิาการ งานฝึกอบรม หรอืสมัมนา 

เพือให้ผู้สนใจได้เข้าเรียนรู้ย้อนหลัง ผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ บนระบบเว็บไซต์และสือ

ประชาสมัพนัธ์ของสมาคม 

10. เพอืวตัถุประสงค์ในการวเิคราะห์ ปรบัปรุง พฒันากระบวนการบริหารจดัการ หรอืการ

ปฏบิตังิาน ภารกจิของสมาคม ซงึรวมถงึโครงการหรอืกจิกรรมย่อยต่างๆ ทอียู่ในขอบเขตวตัถุประสงคนี์ 

เช่น การสาํรวจความพงึพอใจในการใชบ้รกิารต่างๆ 

11. เพอืวตัถุประสงคอ์นืนอกเหนือจากขอ้  -  โดยสมาคมจะแจ้งให้สมาชกิทราบเป็นกรณี

ไป ทงันี สมาคมจะไม่ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของสมาชกิ แตกต่างจากทรีะบุในวตัถุประสงคข์องการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ (1) ได้แจง้วตัถุประสงคใ์หม่ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบ และไดร้บัความ

ยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู (2) เป็นกรณีทกีฎหมายกําหนด 

12. การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของสมาชกิเพอืวตัถุประสงคต์่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ หากไม่

เขา้กรณีทกีฎหมายกําหนดใหส้มาคมสามารถทําไดโ้ดยไม่ต้องอาศยัความยนิยอม เช่น การปฏบิตัิตาม

ข้อบงัคบัซึงมผีลทางสญัญาระหว่างกนัแล้ว สมาคมจะขอความยนิยอมจากสมาชิกตามแบบขอความ

ยนิยอมแนบทา้ยนโยบายนี 

 

แหล่งทีมาและการจดัเกบ็ของข้อมลูส่วนบุคคล 

1. สมาคมในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคล เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากสมาชกิเองโดยตรง 

จากแหล่งทมีาในการแสดงเจตนาสมคัรสมาชกิของสมาคมดงันี 



1) สมาคมเก็บรวบรวม ขอ้มูลส่วนบุคคล ทกีรอกใบสมคัรสมาชกิ ตามวธิกีารสมคัรสมาชกิ 

ตามwebsite: thaipsychological.com 

2) สมาคมเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากใบสมคัรสมาชกิทเีป็นเอกสารตามแบบฟอร์มและ

ยนืหรอืส่งมาใหส้มาคมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทสีํานักงาน ทางไปรษณีย ์ทางเจา้หน้าท ี

หรอื ในงานประชุมสมัมนาต่างๆ หรอืผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์

3) การจดัเก็บข้อมูลสมาชิก เป็นหน้าทรีบัผดิชอบของนายทะเบียน ซงึจะบนัทึกข้อมูลใน

รูปแบบของซอฟต์ไฟล์ และจดัเกบ็เอกสารการสมคัรสมาชิกตวัจรงิเขา้แฟ้มทะเบยีน และ

เป็นผูร้บัผดิชอบในการควบคุมดแูลการเขา้ถงึขอ้มลูสมาชกิ ทงัในสว่นของซอฟต์ไฟล์และ

เอกสารตวัจรงิ 

2. ข้อมูลทเีก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ หรอืสอืประชาสมัพนัธ์ของสมาคม 

สําหรับการลงทะเบียนสมัคร หรือการทีท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สมาคมโดยตรง  ได้แก่  ชือ 

นามสกุล วนั/เดอืน/ปีเกดิ อายุ เพศ ตําแหน่ง สงักดั ทอียู่ทตีดิต่อได ้เบอรโ์ทรศพัท์ อเีมล ไอดไีลน์ เลข

ประจาํตวัประชาชน ประวตักิารศกึษา ประวตักิารทํางาน ประสบการณ์ทํางาน ความเชยีวชาญ 

3. ขอ้มูลทเีก็บรวบรวมระหว่างการประชุมวชิาการ งานฝึกอบรม หรอืสมัมนา หรอืกจิกรรมอนื ๆ 

ของสมาคม  ไดแ้ก่  ขอ้มูลภาพถ่าย วดีโีอกจิกรรม ประวตัสิ่วนตวัทเีก็บเพมิเตมิในส่วนผลสํารวจความ

พงึพอใจ เป็นตน้ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีสมาคมประมวลผล และระยะเวลาทีเกบ็รกัษา 

1. สมาคมประมวลผลและเกบ็รกัษา ขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชกิอย่างจํากดัเฉพาะขอ้มูลสว่น

บุคคลทกีรอกและสง่ใหส้มาคมในการสมคัรสมาชกิ ดงันี 

- ขอ้มลูสว่นบุคคลในแบบฟอรม์ใบสมคัร ไดแ้ก่ ชอื นามสกุล วนัเดอืนปีเกดิ สญัชาต ิเลข

หมายบตัรประจําตวัประชาชน ประวตักิารศกึษาและการทํางาน ขอ้มูลตดิต่อ ไดแ้ก่ หมายเลขโทรศพัท์ 

อเีมล ทอียู่ 

- ขอ้มูลส่วนบุคคลทเีป็นเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบการสมคัรสมาชกิ ได้แก่ ภาพถ่าย 

สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรทีออกโดยหน่วยงานราชการทีมีรูปถ่ายในบัตร สําเนารายงานผล

การศึกษา (transcript) หรอืสําเนาปรญิญาบตัร โดยสําเนาเอกสารดงักล่าวมลีายมอืชอืของท่านในการ

รบัรองสําเนา 

2. สมาคมประมวลผล และเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล ของสมาชกิดงักล่าวขา้งต้น เพอืใช้ใน

วตัถุประสงคต์่างๆ ไวใ้นลกัษณะเอกสาร และเกบ็ไวใ้นอุปกรณ์คอมพวิเตอรข์องสมาคม  

3. สมาคมจะเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวไว้ตลอดเวลา จนกว่าสมาชิกจะพ้นสมาชิก

ภาพอา้งองิตามขอ้บงัคบัของสมาคม 

4. สมาคมจะทําการลบ ทําลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืทําใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ไม่สามารถระบุตวัตนไดต้่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทําลายขอ้มลูสว่นบุคคลทีคณะกรรมการ 

หรอืกฎหมายจะไดป้ระกาศกําหนดหรอืตามมาตรฐานสากล 



 

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

             สมาคมไดก้ําหนดใหผู้ป้ฏบิตังิาน เจา้หน้าท ีและบุคคลเฉพาะ ผูท้มีอีํานาจหน้าทเีกยีวขอ้งใน

การจดัเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของกจิกรรมการประมวลผลนีเท่านันทจีะสามารถ

เขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้โดยสมาคมจะดําเนินการใหเ้จ้าหน้าทแีละบุคคลดงักล่าวปฏบิตัติาม

ประกาศนีอย่างเคร่งครดั 

 

การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

1. สมาคมอาจทําการเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ต่อหน่วยงานภายใน

สมาคมหรือหน่วยงานในเครอืข่าย เพือการประชาสมัพนัธ์กิจกรรม บรกิาร หรือให้สิทธิประโยชน์แก่

สมาชกิ ทงันีสมาคมจะขอความยนิยอมจากสมาชกิก่อนการเปิดเผยหรอืส่งหรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลเพือ

วตัถุประสงคนี์ 

2. สมาคมอาจอาจทําการเปิดเผย ส่ง โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชกิต่อหน่วยงานของรฐั

เพอืการปฏบิตัหิน้าทตีามขอ้บงัคบัสมาคม โดยไม่ต้องอาศยัความยนิยอมจากสมาชกิ 

3. สมาคมขอรบัรองว่าจะไม่นําขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทไีด้เก็บรวบรวมไว้ ไปเปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอกอนัเป็นการไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการเกบ็ขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน เวน้แต่ ใน

กรณีดงัต่อไปนี 

1) เป็นการดาํเนินการตามกฎหมาย 

2) เป็นการดาํเนินการตามหน้าททีกีําหนดตามกฎหมาย ตามคําสงัศาล ตามคาํสงัของผู้มี

อํานาจตามกฎหมาย หรอืกรณีอนืใดทมีลีกัษณะทาํนองเดยีวกนั หรอื 

3) เป็นการดําเนินการตามทจีําเป็นในกรณีทอีาจกระทบถงึความปลอดภยัในสวสัดภิาพ 

ชวีติ และร่างกายของบุคคลอนื หรอืในกรณีทมีกีารละเมดิขอ้ตกลงและเงอืนไขในการ

ใชเ้วบ็ไซตข์องสมาคม 

สมาคมไมม่นีโยบายเปิดเผยขอ้มลูสมาชกินอกเหนือจากสงิทรีะบุไวใ้น  ขอ้ 1.  ขอ้ 2. และขอ้ . 

สิทธิตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.  

               พระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ.  มวีตัถุประสงคเ์พอืใหข้อ้มลูส่วนบุคคล

ของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขนึ โดยท่านสามารถใช้สทิธติามพระราชบญัญตัคิุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  เมอืบทบญัญตัใินส่วนทเีกยีวกบัสทิธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใช้

บงัคบัซงึมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

               . สทิธใินการเขา้ถงึ รบัสําเนาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน รวมถงึขอใหเ้ปิดเผยทมีาของขอ้มูล

สว่นบุคคลของท่านทสีมาคมเกบ็รวบรวมโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน เวน้แต่กรณีทสีมาคมมสีทิธิ

ปฏิเสธคําขอของท่านตามกฎหมายหรอืคําสงัศาล และกรณีทีการขอเข้าถึงและรบัสําเนาของท่านจะ

สง่ผลกระทบทอีาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอนื 



               . สทิธใินการขอแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทไีม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถ้วน เพอืให้มคีวาม

ถูกต้อง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ์ และไม่กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

               . สิทธิในการขอให้องค์กรระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึงกรณีใด 

ดงัต่อไปนี 

                    1) เมอือยู่ในช่วงเวลาทสีมาคมทําการตรวจสอบตามคําร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูล

สว่นบุคคลของทา่นใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 

2) ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านถูกเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

3) เมอืขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านหมดความจําเป็นในการเกบ็รกัษาไวต้ามวตัถุประสงคท์ี

สมาคมได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้สมาคมเก็บรกัษาข้อมูลนันต่อไป เพือ

ประกอบการใชส้ทิธติามกฎหมายของท่าน 

4) เมอือยู่ในช่วงเวลาทสีมาคมกําลงัพสิูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอนัชอบด้วยกฎหมายใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจําเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพอืประโยชน์สาธารณะ อนัเนืองมาจากการทที่านได้ใช้สทิธคิดัค้าน

การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่น 

5) สทิธใินการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน เวน้แต่

กรณีทสีมาคมมเีหตุในการปฏเิสธคาํขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น สมาคมสามารถแสดงให้เหน็

ว่าการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านมเีหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายยงิกว่า หรอืเพอื

การก่อตงัสทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัติามหรอืการใช้สทิธเิรียกร้องทางกฎหมาย หรอืเพอื

ประโยชน์สาธารณะตามภารกจิของสมาคม 

 

การปรบัปรงุคาํประกาศเกียวกบัความเป็นส่วนตวั 

               . สมาคมอาจทาํการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขประกาศนี โดยไม่ไดแ้จง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า ทงันี 

เพอืความเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ดงันัน จงึขอแนะนําใหผู้ใ้ชบ้รกิารอ่านคําประกาศ

เกยีวกบัความเป็นสว่นตวัทุกครงัทแีวะชม หรอืเยยีมชม หรอืมกีารใชบ้รกิารจากเวบ็ไซต์นี 

               . การเข้าใช้งานผลติภณัฑ์หรอืบรกิารภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนีของท่าน ถือเป็น

การรบัทราบตามข้อตกลงในประกาศนี ทงันี โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกบัขอ้ตกลงใน

ประกาศฉบบันี หากท่านยงัคงใช้งานต่อไปภายหลงัจากทีประกาศนีมกีารแก้ไขและนําขนึประกาศใน

ช่องทางขา้งตน้แลว้ ถอืว่าท่านไดร้บัทราบการเปลยีนแปลงดงักล่าวแลว้ 

               . ในกรณีทที่านมขีอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ตชิมใด ๆ เกยีวกบัคาํประกาศเกยีวกบั

ความเป็นสว่นตวันี สมาคมยนิดทีจีะตอบขอ้สงสยั รบัฟังขอ้เสนอแนะ และคาํตชิมทงัหลาย อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการปรบัปรุงการใหบ้รกิารต่อไป โดยท่านสามารถตดิต่อไดต้ามทอียู่ทปีรากฏอยู่ส่วนล่าง

ของประกาศนี 

 

ช่องทางการติดต่อ 



               ในกรณีทที่านต้องการสอบถามขอ้มลู หรอืมขีอ้สงสยัเกยีวกบัคําประกาศนี รวมถงึการขอใช้

สทิธติ่าง ๆ สมาคมยนิดทีจีะตอบขอ้สงสยั รบัฟังขอ้เสนอแนะทงัหลาย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อไป โดย

ท่านสามารถตดิต่อสมาคมได ้ดงันี 

 

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

   สมาคมจติวทิยาแห่งประเทศไทย 

- เลขท ี1761 อาคารเกษมพฒัน์ ชนั  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ วทิยาเขตพฒันาการ แขวงสวน

หลวง เขตพฒันาการ กทม  

- อเีมล: tpa.thailand@hotmail.com 

- เวบ็ไซต ์https:// www.thaipsychological.com 

 


