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ประกาศความเป็นส่วนตัวสาํหรับผู้สมัครงาน (Privacy Notice for Candidates) 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) 
 

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) (“สมาคม”) มีความตระหนัก

ถึงความสาํคัญในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มัครงาน จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของ

ขอ้มลูและขนัตอนการดาํเนินงานทีรดักมุ อีกทงัมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูเพือป้องกันการ

เขา้ถึง เปิดเผย นาํไปใชห้รือเปลียนแปลงขอ้มลูโดยมิไดร้บัอนุญาต ดงันนั สมาคมจึงจดัทาํประกาศความเป็น

ส่วนตวัสาํหรบัผูส้มคัรงานฉบบันีขึน เพือชีแจงรายละเอียดเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคล ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล รวมถึงสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซึงผูส้มัครงานสามารถศึกษา

รายละเอยีดเกียวกบัการคุม้ครองส่วนบุคคลได ้ดงัต่อไปนี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทสีมาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย 

ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ฉบับอืนใดทีได้แก้ไขเพิมเติม (ต่อไปนีเรียกว่า “กฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล”) 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

สมาคมจะทาํการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (ต่อไปนี รวมเรียกว่า 

“ขอ้มลูส่วนบุคคล”) ตามนโยบายของสมาคมและประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี ซึงครอบคลมุถึงขอ้มูลส่วน

บุคคลใด ๆ ทีผูส้มคัรงานไดร้ะบุในใบสมคัร พรอ้มเอกสารประกอบการสมคัร นาํส่ง และ/หรือ แจง้สมาคม  

ขอ้มลูสว่นบุคคลทีสมาคมเก็บรวบรวม อนัไดแ้ก่ 

1) การไดร้บัขอ้มลูโดยตรงจากผูส้มคัรงาน เช่น ขอ้มลูทีผูส้มคัรงานไดใ้หไ้วใ้นใบสมคัร ชือ นามสกุล 

สถานะการเกณฑท์หาร ทีอยู่ปัจจบุนั/ทีอยู่ตามทะเบียนบา้น หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล อาย ุวนั 

เดือน ปีเกิด สญัชาติ ความสงู นาํหนกั เลขบตัรประจาํตวัประชาชน สถานะภาพการสมรส ประวติั

การศึกษา ประวัติการทาํงาน ประวตัิการอบรม ขอ้มลูความประพฤติ  

2) การได้รับข้อมูลจากบุคคลทีสาม เช่น บุคคลอ้างอิงทีผู ้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร ข้อมูลอ้างอิง  

เจา้พนกังานซงึมีอาํนาจหนา้ทีตามกฎหมาย คนกลางจดัหางาน เว็บไซตจ์ดัหางาน หรือขอ้มลูทีถูก

เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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ขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหวทีสมาคมเก็บรวบรวม เช่น ศาสนา ประวติัอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ทงัน ี

สมาคมจะไม่ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่อนไหวทีไม่จาํเป็นหรือไม่เกียวขอ้งกบัการรบัสมคัรงาน

และ/หรือพิจารณาจา้งงาน 

2. วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล เพือความจาํเป็นในการดาํเนินการตามความ

ประสงคข์องผูส้มคัรงานก่อนการเขา้ทาํสญัญาจา้ง เนืองจากขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีจาํเป็นต่อการพิจารณา

ใบสมัครเขา้ทาํงานและมีความจาํเป็นทีจะตอ้งเก็บรวบรวม โดยสมาคมใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มัครงาน

เฉพาะการรับสมัครและพิจารณาจ้างงาน ซึงอาจรวมถึงการรับสมัครงาน การรับสมัครงานผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส ์การตรวจสอบประวตัิ การยืนยนัตวัตน การประเมินคุณสมบติั และความเหมาะสมเพือคดัเลือก

ผูส้มัครงาน การจัดสรรตาํแหน่งงาน การจัดทาํขอ้เสนอในการจา้งงาน การติดต่อสือสารกับผูส้มัครงาน การ

ดาํเนินการทีไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง หรือการบริหารจัดการอืนใดเพือใหบ้ริการแก่ผูส้มัครงาน 

ทงัน ีเพอืวตัถุประสงคเ์กียวกบัการสมคัรงานและพิจารณาจา้งงาน  

 
3. การเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล  

 สมาคมอาจทาํการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลแก่คณะกรรมการสมาคม และบุคลากรทีเกียวขอ้งกับการ

สรรหา การคัดเลือก หรือการจา้งงาน ทงันี สมาคมอาจทาํการเปิดเผยในกรณีอืน ๆ ทีจาํเป็น ซึงรวมถึงการ

เปิดเผยตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอืน การเปิดเผยตามกระบวนการทางกฎหมาย 

หรือเปิดเผยแก่หน่วยงานทีมีอาํนาจตามกฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 สมาคมจะลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลทีสมาคมเก็บรวบรวมไวต้ามระยะเวลาทีสมาคมกาํหนดขึน 

ทงัน ีเพอืประโยชนข์องผูส้มคัรทีอาจไดร้บัการพิจารณาในตาํแหน่งงานต่าง ๆ ของสมาคมอกีครงั  

ในกรณีทีผูส้มัครไดร้ ับการสรรหา คัดเลือก ว่าจา้ง หรือไดร้บัคัดเลือกใหเ้ป็นพนักงานของสมาคม 

สมาคมจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย จนกว่าผูส้มัครงานจะสินสุดสถานภาพการเป็นพนักงานของสมาคม 

ภายใตเ้งอืนไขของสญัญาว่าจา้งงานของสมาคม 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1) สิทธิในการเพิกถอนการใหค้วามยินยอม  (Right to Withdraw of Consent) 

2) สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to Access) 

3) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถ้กูตอ้ง (Right to Rectification) 
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4) สิทธิในการลบขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to Deletion) 

5) สิทธิในการหา้มมิใหป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Restriction of Processing) 

6) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to Object) 

7) สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Data Portability) 

8) สิทธิรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการผู ้เชียวชาญ หากสมาคมกระทาํการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 การใชสิ้ทธิของผูส้มัครตามขา้งตน้อาจถูกจาํกัดภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง และมีบางกรณีทีมีเหตุ

จาํเป็นทสีมาคม อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดาํเนินการตามคาํขอใชสิ้ทธิของผูส้มคัรได ้เช่น สมาคม จาํเป็นตอ้ง

ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือคาํสงัศาล หรือการใชส้ิทธินนัๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน หรือสมาคม 

จาํเป็นตอ้งใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายทีเกียวขอ้งในการเก็บรกัษาขอ้มูลดังกล่าว โดยสมาคมจะแจง้เหตผุล

ของการปฏิเสธใหผู้ส้มคัรทราบ 

6. การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขประกาศ 

 สมาคมสงวนสิทธิในการแกไ้ขเปลียนแปลงประกาศความเป็นสว่นตวั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทงัน ีสมาคมจะทาํการเปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องสมาคม 

7. ข้อมูลการติดต่อสมาคม 

หากผูส้มคัรตอ้งการติดต่อ หรือมีขอ้สงสยั หรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล การใชส้ิทธิของผูส้มคัร หรือมขีอ้รอ้งเรียนใดๆ ผูส้มคัรสามารถติดต่อ

ไดท้ ีEmail: DPO@tfpa.or.th 
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ประกาศความเป็นส่วนตัวสาํหรับพนักงาน (Privacy Notice for Employees)  

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) 
 

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) (“สมาคม”) มีความตระหนกั

ถึงความสาํคญัในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงาน จึงมีระบบในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู

และขนัตอนการดาํเนินงานทีรดักมุ อีกทงัมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูเพือป้องกันการเขา้ถึง 

เปิดเผย นาํไปใชห้รือเปลียนแปลงขอ้มลูโดยมิไดร้บัอนุญาต ดงันนั สมาคมจึงจดัทาํประกาศความเป็นส่วนตัว

สาํหรบัพนักงานฉบับนีขึน เพือชีแจงรายละเอียดเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล รวมถึงสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซึงพนักงานสามารถศึกษารายละเอียด

เกียวกบัการคุม้ครองส่วนบุคคลได ้ดงัต่อไปนี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทสีมาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย  

พนักงาน หมายถึง คณะกรรมการสมาคม คณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน ทีปรึกษาคณะกรรมการ

สมาคม และพนกังานสมาคม 

ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ฉบับอืนใดทีได้แก้ไขเพิมเติม (ต่อไปนีเรียกว่า “กฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล”) 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

สมาคมจะทาํการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (ต่อไปนี รวมเรียกว่า 

“ขอ้มลูสว่นบคุคล”) ตามนโยบายของสมาคมและประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีสมาคมเก็บรวบรวม เช่น ชือ นามสกุล ใบตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้รบัราชการ

ทหารกองประจําการ ทีอยู่ปัจจุบัน/ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท ์อีเมล อายุ วัน เดือน ปีเกิด 

สญัชาติ ความสูง นาํหนัก เลขบตัรประจาํตัวประชาชน สถานะภาพการสมรส ประวัติการศึกษา ประวัติการ

ทาํงาน ประวตัิการอบรม ขอ้มลูความประพฤติ เป็นตน้ จะถูกนาํไปใชห้รือเปิดเผยใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์

การดาํเนินงานของสมาคมหรือเป็นไปตามกฎหมายเท่านัน และสมาคมจะดาํเนินมาตรการทีเขม้งวดในการ

รกัษาความมนัคงปลอดภยั ตลอดจนการป้องกนัมิใหม้ีการนาํขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชห้รือเปิดเผยโดยมิชอบดว้ย

กฎหมาย 

ขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวทีสมาคมเก็บรวบรวม เช่น ศาสนา ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ทังนี 

สมาคมจะไม่ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่อนไหวทีไม่จาํเป็นหรือไม่เกียวขอ้งกบัการจา้งงาน 
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2. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมดาํเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์

ดงัต่อไปนี 

1) เพือการดาํเนินงานซึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสญัญาจา้ง หรือสญัญาอืนใดอันเกียวเนอืงจาก

การว่าจา้ง ตามเงือนไขขอ้ตกลงและ/หรือขอ้บงัคบัของสมาคม เช่น การจดัทาํนามบตัร การจดัทาํ

บตัรประจาํตวัพนกังาน 

2) เพอืดาํเนินการตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

3) เพือการดาํเนินการต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของนายจา้ง รวมถึงการนาํไปใช้อัน

เนืองมาจากการปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส ํานักงาน

ประกันสังคม หรือหน่วยงานราชการอืนใด รวมถึงเป็นไปตามทีกาํหนดในสัญญาจา้ง ระเบียบ

ขอ้บงัคบัการทาํงาน และระเบียบปฏิบตัิต่าง ๆ ของสมาคม 

4) เพือดําเนินการด้านกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับพนักงาน ทังภายในและภายนอกองค์กร เช่น  

การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธบ์ุคลากรบนสือสาธารณะของสมาคม 

5) เพือประโยชนด์า้นการบริหารทรพัยากรบุคคล การพัฒนาทรพัยากรบุคคล การประเมินประจาํปี 

การประเมินความเหมาะสมกับตาํแหน่งของพนักงาน การฝึกอบรม/สมัมนาใหก้ับพนักงาน การ

เขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ การประมวลผลวันลา การตรวจสอบการทาํงาน การดาํเนินการค่าใชจ้่าย

ต่าง ๆ และกิจกรรมทงัหมดทีเกียวกบัทรพัยากรบุคคล  

6) เพือดาํเนินการด้านค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เช่น การพิจารณาเงินเดือน 

ผลประโยชนต์อบแทนอืน และการคาํนวณภาษี กองทนุสาํรองเลียงชีพ ประกนัสขุภาพ เบิกจ่ายค่า

รกัษาพยาบาล  

7) เพอืประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาคม โดยไม่เกินขอบเขตทีพนกังานสามารถคาดหมาย

ไดอ้ย่างสมเหตสุมผล ซงึจะไม่ละเมิดสิทธิพืนฐาน หรือสิทธิเสรีภาพของพนกังาน 

3. การเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

 สมาคมจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตว้ัตถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายเท่านัน โดยจะไม่เปิดเผย

ขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานดังกล่าวใหก้ับบุคคลอืนใด เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมจากพนักงาน หรือเป็นไป

ตามทีกฎหมายกาํหนด และ/หรือเป็นไปตามคาํสงัของหน่วยงานรฐั และ/หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง หรือ
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เปิดเผยให้แก่คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. – 

FPSB) ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าทีจาํเป็นตามวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน

บุคคล หรือในกรณีทีพนกังานสินสดุสญัญาจา้งไปแลว้ สมาคมจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานตามที

กฎหมายกาํหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิเรืองการจัดเก็บ และลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วน

บุคคลเมือสินสดุความจาํเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล หรือสินสดุระยะเวลาตามที

กฎหมายกาํหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบติัเรืองการทาํลายเอกสาร 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1) สิทธิในการเพิกถอนการใหค้วามยินยอม  (Right to Withdraw of Consent) 

2) สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to Access) 

3) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถ้กูตอ้ง (Right to Rectification) 

4) สิทธิในการลบขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to Deletion) 

5) สิทธิในการหา้มมิใหป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Restriction of Processing) 

6) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to Object) 

7) สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Data Portability) 

8) สิทธิรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการผู ้เชียวชาญ หากสมาคมกระทาํการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

การใชสิ้ทธิของพนักงานตามขา้งตน้อาจถูกจาํกัดภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง และมีบางกรณีทีมีเหตุ

จําเป็นทีสมาคม อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการตามคาํขอใช้สิทธิของพนักงานได้ เช่น สมาคม

จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือคาํสงัศาล หรือการใชส้ิทธินนั ๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน 

หรือสมาคมจาํเป็นตอ้งใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายทีเกียวขอ้งในการเก็บรกัษาขอ้มูลดังกล่าว โดยสมาคม

จะแจง้เหตผุลของการปฏิเสธใหพ้นกังานทราบ 

6. การแก้ไขเปลียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว  

สมาคมสงวนสิทธิในการแกไ้ขเปลียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตวั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทงัน ีสมาคมจะประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องสมาคม  
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7. ข้อมูลการติดต่อสมาคม 

หากพนกังานตอ้งการติดต่อ หรือมขีอ้สงสยั หรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล การใชส้ิทธิของพนักงาน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ พนักงานสามารถ 

ติดต่อไดท้ ีEmail: DPO@tfpa.or.th  
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ประกาศความเป็นสว่นตัว (Privacy Notice) 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) (“สมาคม”) มุ่งเน้นทีจะ

ใหบ้ริการทีดีทีสุดแก่ท่าน ซึงการไดร้บัความไวว้างใจและความเชือมันจากท่านเป็นสิงทีสาํคัญอย่างยิง 

สมาคมมีความตระหนกัถึงความสาํคญัในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน สมาคมจึงมีระบบในการ

รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล และขันตอนการดาํเนินงานทีรดักุมอีกทงัมาตรการในการรกัษา

ความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล เพือป้องกนัการเขา้ถึง เปิดเผย นาํไปใชห้รือเปลียนแปลงขอ้มูลส่วน

บุคคลโดยมิไดร้บัอนุญาต ดงันัน สมาคมจึงจดัทาํประกาศฉบบันีขึนเพอืชีแจงรายละเอียดเกียวกบัการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล การทาํลายขอ้มูลส่วน

บุคคล อีกทังสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซึงท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกียวกับการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลไดด้งัต่อไปน ี  

1. ข้อมูลสว่นบุคคลทสีมาคมเก็บรวบรวมใช้หรอืเปิดเผย  

ท่าน หมายถึง  

1) ผูใ้ชง้านระบบสมาชิกสมาคม ไดแ้ก่ ผูส้มัครสอบ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม สัมมนา และ

กิจกรรมอืนๆ ของสมาคม ผูย้ืนขอเทียบเคียงพืนฐานความรู ้ผูผ่้านการอบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงิน 

CFP ผูข้อขึนทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพทีปรึกษาการเงิน AFPT ผูข้อขึนทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน

การเงิน CFP ผูป้ระสานงานสถาบนัอบรม และ 

2) สมาชิกของสมาคม ไดแ้ก่ นกัวางแผนการเงิน CFP ทีปรกึษาการเงิน AFPT ผูแ้ทนสมาชิกนิติ

บคุคล ผูป้ระสานงานสมาชิกนิติบคุคล และสมาชิกกิตติมศกัดิ และ  

3) ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมอนืๆ ของสมาคม (บคุคลภายนอก) เป็นตน้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ฉบบัอืนใดทีไดแ้กไ้ขเพิมเติม (ต่อไปนีเรียกว่า “กฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล”) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล สมาคมจะทาํการเก็บรวมรวมขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของ

ท่าน (ต่อไปนี รวมเรียกว่า “ขอ้มลูสว่นบคุคล”) ตามนโยบายของสมาคมและประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบั

นี ซงึครอบคลมุถึงขอ้มลูส่วนบุคคลใด ๆ อนัไดแ้ก่ 
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1) ขอ้มูลส่วนบุคคลทัวไปทีเป็นขอ้มูลแสดงตัวตนของท่าน (Identity Data) ซึงหมายถึงขอ้มูลที

เกียวกบับุคคลธรรมดาทีทาํใหส้ามารถระบุตวัตนของท่านได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ชือ/นามสกุล 

เลขบตัรประจาํตวัประชาชน วนั/เดือน/ปีเกิด รูปถ่าย  

2) ขอ้มลูติดต่อของท่าน (Contact Data) เชน่ ทีอยู่ อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูติดต่อผ่านสือ

โซเชียล เช่น LINE ID Facebook ID 

3)  ข้อมูลทีเกียวข้องกับการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพ ใบอนุญาตต่าง ๆ ของท่าน เช่น ประวัติ

การศกึษาใบอนญุาตนกัวางแผนการเงิน CFP ใบอนญุาตทปีรกึษาการเงนิ AFPT  

4)  ขอ้มลูการติดต่อกบัสมาคม (Communication Data) และไม่ว่าท่านไดใ้ห้ขอ้มลูไวห้รือมีอยู่กบั

สมาคม หรือทีสมาคมไดร้บั หรือเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอืนทีน่าเชือถือ เช่น หน่วยงานราชการ พันธมิตรของ

สมาคม หรือทีปรกึษาของสมาคม 

5)  ขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น เชือชาติ ประวติัอาชญากรรม 

2. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมใช้หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเพือประโยชนข์องท่านในการทาํธุรกรรม และ/หรือ ใชบ้ริการกบั

สมาคมเพือปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง และ/หรือ เพอืประโยชนอื์นใดทีท่านไดใ้หค้วาม

ยินยอมไวแ้ก่สมาคม และ/หรือ เพือประโยชนอ์นัชอบธรรม และ/หรือ เพือการปฏิบัติตามสญัญาระหว่าง

ท่านกบัสมาคม โดยสมาคมจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรการรกัษาความปลอดภยัของ

สมาคม  

ทังนี หากท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่สมาคม อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ไดร้บัความสะดวกใน

การเขา้รบับริการ โดยท่านอาจเสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ทีท่าน 

หรือสมาคมตอ้งปฏิบตัิตาม 

3. การเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

สมาคมจะทาํการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลในกรณีดงัต่อไปนี 

1) เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลภายนอก เพือเผยแพร่ประชาสมัพันธ์บนสือของสมาคม 

เพือการใหบ้รกิาร  

2) เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกับดแูล หรือ หน่วยงานอืน ๆ ที 

เกียวข้อง เพือปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคาํสังของหน่วยงานรัฐ เพือประโยชน์โดยชอบดว้ย

กฎหมาย เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
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ไทย สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กรมสรรพากร กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์

3) เปิดเผยใหแ้ก่คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards 

Board Ltd. – FPSB) ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4. การเก็บรักษาและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าทีจาํเป็นตามวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

หรือในกรณีทีท่านยุติความสมัพันธ์กับสมาคมไปแลว้ สมาคมจะจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามที

กฎหมายกาํหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบติัเรืองการจดัเก็บ และลบหรือทาํลายขอ้มลู

ส่วนบุคคลเมือสินสุดความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือสินสุด

ระยะเวลาตามทีกฎหมายกาํหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิเรืองการทาํลายเอกสาร 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1) สิทธิในการเพิกถอนการใหค้วามยินยอม (Right to Withdraw of Consent) 

2) สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Access) 

3) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถู้กตอ้ง (Right to Rectification) 

4) สิทธิในการลบขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to Deletion) 

5) สิทธิในการหา้มมิใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

6) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Object) 

7) สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล (Right to Data Portability) 

8) สิทธิรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ชียวชาญ หากสมาคมกระทาํการอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิตาม

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  

การใชส้ิทธิของท่านตามขา้งตน้อาจถูกจาํกัดภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง และมีบางกรณีทีมีเหตุ

จําเป็นทีสมาคม อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น สมาคม 

จาํเป็นตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายหรือคาํสงัศาล หรือการใชส้ิทธินนั ๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล

อืน หรือสมาคมจาํเป็นตอ้งใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายทีเกียวขอ้งในการเก็บรกัษาขอ้มูลดังกล่าว โดย

สมาคม จะแจง้เหตผุลของการปฏิเสธใหท้่านทราบ 
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6. การแก้ไขเปลยีนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว  

สมาคมสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทงันี สมาคมจะประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องสมาคม 

7. ข้อมูลการติดต่อสมาคม 

หากท่านตอ้งการติดต่อ หรือมีขอ้สงสยั หรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบัการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล การใชส้ิทธิของท่าน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ

ไดท้ ีEmail: DPO@tfpa.or.th 
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ประกาศความเป็นส่วนตัว สาํหรับผู้ให้บริการภายนอก หรือพันธมิตรทางธุรกิจ 

(Privacy Notice for Outsources / Business Partners) 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) 
 

สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) (“สมาคม”) มีความตระหนกั

ถึงความสาํคญัในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้ริการภายนอก (Outsources) หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจ 

(Business Partners) (ต่อไปนีเรียกว่า “ท่าน”) สมาคมจึงมีระบบในการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วน

บุคคล และขนัตอนการดาํเนินงานทีรดักมุอกีทงัมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล เพือ

ป้องกันการเขา้ถึง เปิดเผย นาํไปใชห้รือเปลียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิไดร้ับอนุญาต ดังนัน สมาคมจึง

จัดทาํประกาศฉบับนีขึนเพือชีแจงรายละเอียดเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูส่วนบุคคล การทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล อีกทังสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลซงึ

ท่านสามารถศกึษารายละเอยีดเกียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดด้งัต่อไปนี   

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทสีมาคมเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย  

 ผู้ให้บริการภายนอก หมายถึง วิทยากร พิธีกร/ผูด้าํเนินรายการ ผูผ้ลิตสือ ช่างภาพ/ช่างถ่ายวิดีโอ 

ผูอ้อกแบบศิลปกรรม เจา้หน้าทีอาํนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เจา้หน้าทีจัดสอบ ผูพ้ัฒนาขอ้สอบ 

กรรมการตรวจขอ้สอบ กรรมการสอบสมัภาษณ ์ผูพ้ัฒนาหลกัสูตร ผูจ้ัดหนา้วารสาร ผูใ้หส้ัมภาษณว์ารสาร  

ผูแ้ทนทมีีอาํนาจในการลงนามของผูใ้หบ้รกิารภายนอก ผูป้ระสานงานของผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

 พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง ประธานในงานกิจกรรมของสมาคม  

ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ฉบับอืนใดทีได้แก้ไขเพิมเติม (ต่อไปนีเรียกว่า “กฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล”) 

สมาคมจะทาํการเก็บรวมรวมขอ้มลูส่วนบุคคลตามนโยบายของสมาคมและประกาศความเป็นส่วนตัว

ฉบบันี ซงึครอบคลมุถึงขอ้มลูส่วนบุคคลใด ๆ อนัไดแ้ก่ 

1) การไดร้บัขอ้มลูโดยตรงจากท่าน เช่น  

- ขอ้มูลส่วนบุคคลทวัไปทีเป็นขอ้มูลแสดงตัวตน (Identity Data) ซึงหมายถึงขอ้มูลทีเกียวกับ

บุคคลธรรมดาทีทาํใหส้ามารถระบุตัวตนลูกคา้รายนนัไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ชือ/

นามสกลุ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน วนั/เดือน/ปีเกิด   

- ขอ้มลูทางการเงิน เช่น สาํเนาบญัชีธนาคาร 
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- ขอ้มูลการติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท ์ขอ้มูลติดต่อผ่านสือโซ

เชียล เช่น LINE ID 

2)  การไดร้บัขอ้มลูจากแหล่งอืน เช่น ขอ้มลูทีสมาคมไดร้บั หรือ เขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอืนทีน่าเชือถือ เช่น 

หน่วยงานราชการ  

2. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล  

สมาคมทาํการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเพือประโยชนข์องท่านในการทาํธุรกรรม เพือปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง และ/หรือ เพือประโยชนอ์นัชอบธรรม และ/หรือ เพือการปฏิบติัตามสญัญา

ระหว่างท่านกับสมาคม โดยสมาคมจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามมาตรการรกัษาความปลอดภยั

ของสมาคม  

อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลจะไดร้บัการประมวลผลตามกฎหมาย 

สมาคมอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านบนฐานทางกฎหมายทีแตกต่างกนั ขึนอยู่กบัวตัถปุระสงคข์อง

การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทังนี สมาคมจะไม่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผล

ขอ้มลูสว่นบุคคลอ่อนไหวตอ้งไดร้บัความยินยอมจากท่าน และขึนอยู่กบัดลุยพินิจของเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล โดยดลุยพินิจของเจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลถือเป็นทีสินสดุ 

3. การเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

สมาคมอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานของรฐั และ/หรือ หน่วยงานกาํกบัดแูล และ/

หรือหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง เพือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ  ผูใ้หบ้รกิารภายนอก และ/หรือ พนัธมิตร

ทางธุรกิจของสมาคมตามวตัถปุระสงคที์ระบุไวข้า้งตน้  

4. การเก็บรักษา และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

สมาคมจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าทีจาํเป็นตามวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน

บุคคล หรือในกรณีทีท่านยุติความสมัพนัธก์บัสมาคมไปแลว้ สมาคมจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามที

กฎหมายกาํหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบติัเรืองการจัดเก็บ และลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วน

บุคคลเมือสินสดุความจาํเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล หรือสินสดุระยะเวลาตามที

กฎหมายกาํหนด และ/หรือ ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบติัเรืองการทาํลายเอกสาร 
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5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

1) สิทธิในการเพิกถอนการใหค้วามยินยอม (Right to Withdraw of Consent) 

2) สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Access) 

3) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง (Right to Rectification) 

4) สิทธิในการลบขอ้มลูส่วนบคุคล (Right to Deletion) 

5) สิทธิในการหา้มมิใหป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

6) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to Object) 

7) สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล (Right to Data Portability) 

8) สิทธิรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการผู ้เชียวชาญ หากสมาคมกระทาํการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

การใชส้ิทธิของท่านตามขา้งตน้อาจถูกจาํกัดภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง และมีบางกรณีทีมีเหตจุาํเป็น

ทีสมาคม อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดาํเนินการตามคาํขอใชส้ิทธิของท่านได ้เช่น สมาคมจาํเป็นตอ้งปฏิบัติ

ตามกฎหมายหรือคาํสังศาล หรือการใช้สิทธินัน ๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน หรือสมาคม

จาํเป็นตอ้งใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายทีเกียวขอ้งในการเก็บรกัษาขอ้มลูดังกล่าว โดยสมาคมจะแจง้เหตผุล

ของการปฏิเสธใหท้่านทราบ 

6. การแก้ไขเปลียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว  

สมาคมสงวนสิทธิในการแกไ้ขเปลียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตวั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทงัน ีสมาคมจะประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องสมาคม  

7. ข้อมูลการติดต่อสมาคม 

หากท่านตอ้งการติดต่อ หรือมีขอ้สงสยั หรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล การใชส้ิทธิของท่าน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อไดท้ี 

Email: DPO@tfpa.or.th 

 
 


