
 
  

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที ่๒๑/๒๕๖๕ 

เรื่อง ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (สำหรับบุคคลภายนอก) (Privacy Notice) 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
คำสั่งหรือในนามของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมว่า “สภาวิชาชีพบัญชี” มุ่งมั่น
ที ่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของสมาชิก ผู ้ข ึ ้นทะเบียน ผู ้ทำบัญชี ผ ู ้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู ้สอบบัญชี  
รับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ใช้บริการ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ (เรียกรวมกันว่า “ท่าน” หรือ “เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล”) ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า“การประมวลผลข้อมูล”) 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาวิชาชีพบัญชีจึงออกประกาศฉบบันี้ขึ้น
เพ่ือแจ้งข้อมูลให้แกท่่านหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเก็บ
รวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ 
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูล
จำลองลายนิ้วมือ เป็นต้น 

 
 



ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ภาวิชาชีพบัญชเีก็บรวบรวม 

ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลสภาวิชาชีพบัญชีจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย
และจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี อันประกอบด้วย 

๑. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเดือนปีเกิด, เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง,        
เลขใบขับขี่, ลายมือชื่อ, สำเนาบัตรประชาชน, สถานภาพสมรส, ตำแหน่ง, อาชีพ, การศึกษา, ประวัติการทำงาน 
หรือเอกสารราชการอ่ืน ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ เป็นต้น 

๒. ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล และนามบัตร เป็นต้น 
๓. ข้อมูลรูปภาพ เช่น ข้อมูลภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหวของตัวท่านหรือทรัพย์สินของท่านซึ่งได้รวบรวม

จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องภาพถ่ายเมื่อมีการเข้าในพ้ืนที่สภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น 
๔. ข้อมูลทางการเงิน เชน่ ข้อมูลบัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชี, เลขบัตรเครดิต และประวัติการซื้อ – ขาย  

เป็นต้น 
๕. ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หมายเลข IP Address, Cookie, พฤติกรรมการ

ใช้บริการ, ประวัติการใช้บริการ, เสียง, ภาพถ่าย, ภาพเคลื่อนไหว, ชื่อบัญชี Social Media, Chat และGeolocation 
เป็นต้น 

๖. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีข้อมูลอ่อนไหว หรือข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสภาวิชาชีพ
บัญชี ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหวได้ ต่อเมื ่อสภาวิชาชีพบัญชีได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่  
สภาวิชาชีพบัญชีมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาต 

ข้อมูลอ่ืนใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

๑. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อ
การให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสภาวิชาชีพบัญชี 

๒. เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ  
๓. เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 
๔. เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของสภาวิชาชีพบัญชี กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อัน

ชอบธรรมในการดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูล



ส่วนบุคคลเป็นสำคัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิ
เสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

๕. เพื ่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที ่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี ่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

๖. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่สภาวิชาชีพบัญชีได้รับมอบหมาย 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

สภาวิชาชีพบัญชีอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลทางการแพทย์ 
ข้อมูลความพิการ ศาสนา หรือข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะทำการขอคำยินยอมจากท่านทุกครั้ง
ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เว้นแต่ 

๑. เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตราต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
๒. เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กร

ที่ไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงาน ให้แก่สมาชิก ผู้ซึ่งเคย     
เป็นสมาชิก หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กร ที่ไม่แสวงหากำไรตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนั้น 

๓. เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
๔. เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง 

ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
๕. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 

๕.๑ เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง     
การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ 
การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ 

๕.๒ ประโยชน์ด้านการสาธารณะสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 
๕.๓ การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี ่ยวกับการ

รักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม 
๕.๔ การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน 
๕.๕ ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 



แหล่งที่มาของข้อมูล 

๑. ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ที่ท่านได้ให้ไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ช่องทางเว็บไซต์ 
แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื ่นของสภาวิชาชีพบัญชี, การบันทึกการเข้า-ออก ภายในสภาวิชาชีพบัญชี,  
การซือ้สินค้าหรือใช้บริการจากทางสภาวิชาชีพบัญชี, การจัดอบรม, การจัดซื้อจัดจ้าง,ทำธุรกรรมแบบออนไลน์
และออฟไลน์ หรือการตอบโต้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือการกรอก/ให้ข้อมูลประกอบการสมัคร
งาน หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีและท่าน 

๒. ข้อมูลจากบุคคลที่สามท่ีมีความเก่ียวข้อง เช่น ญาติ, คนในครอบครัว 
๓. ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิด 
๔. ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตร หน่วยงานราชการ ตลอดจน

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้มอบไว้ให้ 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

สภาวิชาชีพบัญชีอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หรือตามวัตถุประสงค์อื ่น ๆ   
ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากสภาวิชาชีพบัญชี ดำเนินการเก็บข้อมูลไปแล้ว  

๑. เพ่ือส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
๒. เพ่ือสร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล 
๓. เพ่ือเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระดับ

สากล 
๔. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้มีความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ 
๕. เพื่อเข้าทำสัญญา หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี กับเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับบุคคลภายนอกเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

๖. เพ่ือใช้ข้อมูลในการยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
๗. เพื่อให้ข้อมูลและแนะนำการบริการ หรือประชาสัมพันธ์ทางการตลาดหรือสิทธิประโยชน์ผ่านช่อง

ทางการติดต่อท่ีได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
๘. เพ่ือจัดส่งสินค้าและการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ  
๙. ใช้ในการดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 



๑๐. ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บหนี้ 
การออกใบกำกับภาษี และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น 

๑๑. เพ่ือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของสภาวิชาชีพบัญชี เช่น การบันทึกเสียงการร้องเรียนผ่านระบบ 
Call Center การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV และการบันทึกเข้า-ออกภายในสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎของสภาวิชาชีพบัญชี 
๑๓. การสมัครงาน การเป็นพนักงาน และ/หรือวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 
๑๔. ใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของสภาวิชาชีพบัญชี  
๑๕. ตอบสนองต่อคำขอของท่าน เช่น การรับเรื่องร้องเรียน หรือกล่าวหา เป็นต้น 
๑๖. อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ 
๑๗. วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ที่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน 

การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สภาวิชาชีพบัญชีจะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอก เว้นแต่ได้
รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้ 

๑. เพื ่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  สภาวิชาชีพบัญชีอาจ
จำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าท่ีจำเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้  

๑.๑ ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร 
๑.๒ ตัวแทน หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่สภาวิชาชีพบัญชี หรือดำเนินการใด ๆ ในฐานะตัวแทนของ

สภาวิชาชีพบัญชี 
๑.๓ หุ้นส่วนทางธุรกิจ 
๑.๔ ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือบริษัทบัตรเดบิต 

ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชี จะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนด 
๒. สภาวิชาชีพบัญชีอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานภายในของสภาวิชาชีพ

บัญชี โดยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น 
๓. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน 

เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย  

การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ 

สภาวิชาชีพบัญชีอาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ โดยจะทำให้แน่ใจว่าประเทศ
ปลายทางหรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ 



การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่
เหมาะสม พร้อมทั้งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทน
ของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึง  
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

สภาวิชาชีพบัญชีจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการ
ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุ
อื่นใด เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท สภาวิชาชีพบัญชีอาจมีความ
จำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

สภาวิชาชีพบัญชีอาจแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยจะประกาศบนเว็บไซต์ https://www.tfac.or.th 
พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งล่าสุด สภาวิชาชีพบัญชีแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ โดยการ
ที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้ 
๑. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิ

โดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั ้งนี ้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่สภาวิชาชีพบัญชี ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 

๒. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีมีสิทธิปฏิเสธ
คำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

๓. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวสภาวิชาชีพบัญชีสามารถดำเนินการได้แม้ท่านจะไม่ร้องขอ 



๔. สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๔.๑ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

๔.๒ เมื ่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ 
สภาวิชาชีพบัญชี ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ต่อไป 

๔.๓ เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสภาวิชาชีพบัญชีไม่มี
อำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิเสธได้ 

เว้นแต่กรณสีภาวิชาชีพบัญชีมีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน 
 ๕. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ทำให้

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้
โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่
สามารถทำได้ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ
การใช้สิทธิละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

๖. สิทธิในการขอคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
เมื่อใดก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๖.๑ กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์ชอบด้วย  
กฎหมาย เว้นแต่สภาวิชาชีพบัญชีได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า 
หรือเพื่อก่อตั ้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

๖.๒ เพ่ือวัตถุประวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง 
๖.๓ เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่สภาวิชาชีพบัญชีมีความ

จำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของสภาวิชาชีพบัญชี  
๗. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เมื่อสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านได้ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

๗.๒ เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือหรือทำลาย 






