
 
 
 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
สำหรับผู้มาติดต่อ 

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ซึ่งต่อไปใน
ประกาศฉบับนี้จะเรียกว่า “สอวช.”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้มาติดต่อ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า 
“ท่าน”) โดย สอวช. มีนโยบายและมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย สอวช. จึงได้จัดทำ
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม 
การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูล 
ส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม อันหมายความถึงข้อมูลของบุคคลธรรมดาเท่านั ้น ไม่รวมถึงนิติบุคคล เช่น ชื ่อ-นามสกุล 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น 
ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี ่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของ 
ผู้ที่เสียชีวิตแล้ว 
2. ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผู้มาติดต่อหรือผู้รับจ้าง รวมถึง ผู้แทนหรือลูกจ้างของ 
ผู้รับจ้างที่เข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงานหรือพ้ืนที่เฉพาะของ สอวช. 

3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
สอวช. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้  
3.1 ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือ

บุคคลอื่น 
3.2 ความจำเป ็นเพ ื ่อประโยชน ์โดยชอบด้วยกฎหมายของ สอวช. หร ือบ ุคคลอ่ืน  

โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
3.3 ความจำเป็นในการปฏิบ ัต ิตามกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง  ซ ึ ่งควบคุมด ูแลเก ี ่ยวกับ 

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของ สอวช. 

4. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
สอวช. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
4.1 เพ ื ่อควบคุมการเข ้าสถานที ่ปฏ ิบ ัต ิงาน หร ือพ ื ้นท ี ่ เฉพาะของ สอวช. ตลอดจน 

เพ่ือสังเกตการณ ์ป้องกัน ขัดขวาง และตรวจสอบการเข้าบริเวณดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต 
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4.2 เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่เฉพาะของ สอวช. รวมถึง 
การแลกบัตร การลงทะเบียน และการเก็บรวมรวมข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น ภายในสถานที่ตามที่ สอวช. 
กำหนด เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และดำเนินคดี
ทางกฎหมาย 

4.3 เพื ่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี ่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข  เช่น  
การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร 

4.4 เพ่ือให้บริการคูปองที่จอดรถยนต ์และรถจักรยานยนต ์
4.5 เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของ สอวช. และ

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใช้ 

ประเภทข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดส่วนบุคคล • ช่ือ นามสกุล 

• วันเวลาเข้า-ออก 
• หน่วยงาน 
• ทะเบียนรถ 

ข้อม ูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด / 
โรคอุบัติใหม่ 

• ประวัติการฉีดวัคซีน 
• ผลการตรวจโรคระบาด/โรคอ ุบ ัต ิ ใหม่  เ ช่น  

ผลตรวจเชื ้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจการติดเชื้อ 
เป็นต้น 

บันทึกภาพและเสียงจากกล้อง CCTV • ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ของทรัพย์สินของท่าน 
เช่น กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น 

• เสียง 

6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 
สอวช. ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ใน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่ท่านได้มอบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนให้แก่ สอวช. ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่าน
อนุญาตให้ สอวช. ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์
และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก สอวช. ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัด 
ทางเทคนิคบางประการ สอวช. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตน
ของท่านเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน 
หรือพื้นที่เฉพาะของ สอวช. อาจมีบางกิจกรรมที่ สอวช. จะขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบาง
ประการเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลสุขภาพ หรือ ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) 
เพื ่อวัตถุประสงค์ตามที ่เราจะได้แจ้งไว้โดยเฉพาะในแบบฟอร์มการแสดงความยินยอม และ สอวช.  
จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
ดังกล่าว 
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7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
7.1 สอวช. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้  อย่างไรก็ดี หาก สอวช.  
จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของท่านเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเจ้าหน้าที่  

7.2 กรณีที่ท่านขอรับบริการที่จอดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ สอวช. จะเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่าวของท่านเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับคูปองที่จอดรถยนตห์รือรถจักรยานยนต์ 

สำหรับข้อมูลที่ได้จากการบันทึกภาพจากกล้อง CCTV สอวช. จำเป็นต้องมีการเก็บรักษา
ข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

8. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 โดยทั่วไปแล้ว สอวช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่าน

โดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ สอวช. กำหนด หรอืสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่ง
เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ สอวช. แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที ่สอวช. เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น 

8.1 นิติบุคคลที่ท่านมีฐานะเป็นผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ปฏิบัติงานแทน หรือ ลูกจ้าง 
8.2 พนักงาน สอวช. ในกรณีที่มีการรายงานเหตุการณ์และอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในอาคาร 

สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพ้ืนที่เฉพาะของ สอวช. 

9. สิทธิตามกฎหมายของท่าน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความเป็น

ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งยังอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิ
ของท่านตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 ตามช่องทางที่ สอวช. กำหนด ซึ ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

9.1 สิทธิในการเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 ท่านมีสิทธิเข้าถึง และได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สอวช. มีอยู่หรือขอให้

เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านอาจเห็นว่ามิได้ให้ความยินยอมไว้  เว้นแต่กรณีที่ สอวช. 
มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

9.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
     ท่านมีสิทธิขอให้ สอวช. ทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วน 

9.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
     ท่านมีสิทธิขอให้ สอวช. ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็น

ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่ สอวช. จะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธ 
คำขอของท่าน 

9.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
               ท่านมีสิทธิขอให้ สอวช. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด 

เช่น 
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(1) สอวช. อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(2) กรณีที่ท่านขอให ้สอวช. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื ่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้  สอวช. เก็บรักษาข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

9.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
     ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่  

สอวช. ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  หรือการศึกษาวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ หรือสถิต ิ

     เว ้นแต่กรณีที่  สอวช. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย  
(เช่น สอวช. สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบ
ด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง 
ทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ) 

9.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
     ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ สอวช. สามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ใน

รูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ  และสามารถ
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให ้สอวช. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ สอวช. ได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่
สอวช. ไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือ สอวช. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

9.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม  
          ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับ สอวช. เมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนและ

วิธีการที่ สอวช. กำหนด โดย สอวช. จะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น เว้นแต่
โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย 
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว 

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิเพื่อตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงการให้
ความยินยอมในการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ ได้ผ่านช่องทางการใช้สิทธิ
ตามท่ีระบุด้านล่างของเอกสาร 

9.8 สิทธิในการร้องเรียน 
     ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี ่ยวชาญในกรณีที่เห็นว่า  สอวช. ฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ได้ผ่านช่องทางการใช้สิทธิตามที่ระบุด้านล่างของเอกสาร 
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10. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
การใช้ และเปิดเผยข้อมูล สอวช. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่ หน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของท่านเท่านั้น เว้นแต่จะได้กระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้  
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดย
ชอบด้วยกฎหมาย อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น 

11. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 
ทาง สอวช. มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่  สอวช. ได้เก็บ

รวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  การใช้ 
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม 

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ทาง สอวช. เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป 
ท่านสามารถแจ้งทาง สอวช. เพ่ือขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ผ่านช่องทางการใช้สิทธิตามที่ระบุใน
ข้อ 14. ด้านล่าง 

12. การรักษาความปลอดภัย 
สอวช. มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที ่ เฉพาะรายหรือบุคคลที ่ม ีอำนาจหน้าที ่หร ือได้ร ับมอบหมายที ่มี  
ความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่านไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่น
และปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ สอวช. อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่  โดย สอวช. มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลทั ้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที ่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามมาตรฐานขั ้นต่ำที่
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ 

12.1 การจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ครอบคลุมทั ้ง 3 
ประเด็น ดังนี้ 

       (1) การธำรงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) 
       (2) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และ 
       (3) สภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล 
12.2 การเก็บข้อมูลเป็นความลับ และเปิดเผยต่อบุคลากรที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดทาง

กฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีบังคับใช้เท่านั้น 
12.3 การจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย

กำหนด ในด้านการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) ได้แก่ 
      (1) มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) 
      (2) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) 
      (3) มาตรการป้องกันด้านกายภาพ (physical safeguard) 
12.4 เมื่อ สอวช. มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการ

ให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอ่ืน สอวช. จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย
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ข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูล 
ส่วนบุคคลที ่สอวช. เก็บรวบรวมจะมีความม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

13. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
สอวช. อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะ 

ทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง www.nxpo.or.th หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DPO@nxpo.or.th 
โดยมีวันที่ของฉบับล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี สอวช. ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบ
ประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

14. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ ผ่านช่องทาง 
ที่ระบุดังนี้ 

14.1 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
       สถานที่ติดต่อ เลขที่ 319 ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  

                           เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 
       ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท ์0 2109 5432  

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DPO@nxpo.or.th     
14.2 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
       ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท ์06 1675 5153, 06 1675 5154 
       0 2141 6993, 0 2142 1033 
       ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pdpc@mdes.go.th 

 
                                  ประกาศ ณ วันที่        พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
                                              (นายกิติพงค ์พร้อมวงค์) 
                                 ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
                                      วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
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