
 

 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
สำหรับโครงการแพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย 

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

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ซึ่งต่อไปใน
ประกาศฉบับนี้จะเรียกว่า “สอวช.”) ได้ริเริ่มนวัตกรรมในการออกแบบนโยบายโดยอาศัยกลไก Crowdsourcing 
ซึ่งเป็นวิธีการระดมความคิดที่ใช้จุดเด่นของความหลากหลายทางความคิดเพื่อให้ได้ความคิดหลายมุมมองและ
ครบทุกด้านมากที่สุด การระดมความคิดนี้ไม่เพียงมาจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ยังหมายรวมถึง ภาคประชาชน
และผู้ประสบปัญหาโดยตรง ซึ่งเป็นผู้ใช้และจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ อันเป็นหัวใจสำคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยการออกแบบนโยบายในรูปแบบดังกล่าว จำเป็นต้องมี “พ้ืนที่กลาง” ที่เปิด
โอกาสให้ผู ้คนทำงานร่วมกัน ตลอดจนเป็นพื ้นที ่ที ่เอื ้อต่อการมีส่วนร่วมระหว่างผู ้เชี ่ยวชาญทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงเกิดเป็นโครงการแพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย – Policy 
Innovation Platform for the Better Future ที่เป็น “พ้ืนที่กลาง” มุ่งเน้นการระดมความคิดเห็นจากผู้คนที่
หลากหลาย (Crowdsourcing) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เพื่อให้
ได้มาซึ่งนวัตกรรมด้านนโยบายใหม่ ๆ (Policy Innovation) อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้มีความพร้อม 
ในการขับเคลื่อนภายหลังนโยบายได้รับการคัดเลือก ซึ่งการจะส่งเสริมให้กลไกดังกล่าวประสบผลสัมฤทธิ์  
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเขา้ใจ เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์บน platform ได้มากที่สุด  

โดยที่ สอวช. เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับโครงการแพลตฟอร์ม
นวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่าน
ได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมถึง
ระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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 บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่  สอวช. 

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย อันได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโจทย์ ผู ้ที่ส่งข้อเสนอนโยบาย 
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือการดำเนินโครงการความร่วมมือกับ สอวช. และหน่วยงานอื่น 
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3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
สอวช. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ 
3.1 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที ่ตามกฎหมายของ สอวช. เพื่อการดำเนินการตาม

ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐซึ่งเป็นพันธกิจที่  สอวช. ได้รับภายใต้พระราชบัญญัติ 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดในมาตรา 21 และ
มาตรา 22 ประกอบกับระเบียบสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการแพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย พ.ศ. 2564 

3.3 ความจำเป็นในการปฏิบัติตามหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ 
สอวช. ในการดำเนินการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย  

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
สอวช. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล ของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
4.1 เพื่อการติดต่อคณะกรรมการ จัดประชุม และผู้ส่งข้อเสนอในการส่งเอกสาร และแจ้งผล

การพิจารณาข้อเสนอนโยบาย 
4.2 เพื่อการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอ ยกตัวอย่างเช่น ค่าตอบแทน  

ค่าเดินทาง เบี ้ยประชุม ผู ้เช ี ่ยวชาญ คณะกรรมการ รวมทั ้งเงินรางวัลของบุคคล/คณะบุคคล ที ่ชนะ 
การประกวด ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที ่จำเป็นที ่เกี ่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพ่ือ 
อนาคตไทย 

4.3 เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจที่มีตามกฎหมาย 
4.4 เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคต

ไทยของ สอวช. ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ เว็บไซต์ของ สอวช. Facebook LINE 
YouTube สื่อออนไลน์อื่น ๆ หรือสื่ออ่ืน ๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที ่สอวช. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
ประเภทข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น 
• ช่ือ นามสกุล 
• เลขบัตรประจำตัวประชาชน  

(กรณีจ่ายค่าตอบแทน) 
• ตำแหน่ง  
• หน่วยงาน 

ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อ (Contact Data) • ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย ์
• ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
• หมายเลขโทรศัพท์ 

ข้อมูลเพื ่อใช้ในจัดงานโครงการแพลตฟอร์มนวัตกรรม
นโยบายเพื่ออนาคตไทย 

• ช่ือ-สกุล 
• ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
• เสียง 
• ลายมือช่ือ 
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ประเภทข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
• ตำแหน่ง 
• หน่วยงาน 

ข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ • ช่ือ-สกุล 
• ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
• เสียง 
• ตำแหน่ง  
• หน่วยงาน 

 
5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

โดยทั่วไปแล้ว สอวช. ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ และ 
หมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ สอวช. ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลขา้งต้น 
ถือว่าท่านอนุญาตให้ สอวช. ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว  
มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก สอวช. ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจาก
ข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ สอวช. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร
ยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น 

6. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
โดยทั่วไปแล้ว สอวช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลส่วนบุคคล

จากท่านโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ สอวช. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจาก 
แหล่งอื่นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี ้สอวช. อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้ 
6.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดย สอวช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ของท่านดังต่อไปนี้  
(1) เมื่อท่านได้ยื่นข้อเสนอนโยบายผ่านแพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย 

(https://pip.nxpo.or.th/) ผ่านโทรสาร ไปรษณีย์ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม หรือ ณ สถานที่จัด
กิจกรรมของ สอวช.  

(2) จากความสมัครใจของท่านในการโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ 
ระหว่าง สอวช. และท่าน 

6.2 การเก็บรวบรวมจากแหล่งอื ่นที ่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง  เช่น  
การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ หรือการสอบถามจากบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ 

(1) เว็บไซต์ต่าง ๆ  
(2) ผู้แทนของท่าน เป็นต้น 

โดย สอวช. จะแจ้งให้ท่านทราบรวมถึงจะดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากท่าน ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อท่านได้ ทาง สอวช. จะแจ้งให้ท่านอย่างช้าเมื่อ
สามารถติดต่อได้ในครั้งแรก เว้นแต่กรณีท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือท่านตามที่กฎหมายกำหนด 

 

https://pip.nxpo.or.th/
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7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
สอวช. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลประเภทดังต่อไปนี้ 
7.1 หน่วยงานพันธมิตร คู่สัญญา หรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในการดำเนินการของ สอวช. 

เช่น คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา สถานฝึกอบรม องค์กรเอกชน 
มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น 

7.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่  หรือมีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย  
เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การรายงานข้อมูลที่กฎหมายกำหนด หรือการเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามคำสั่งศาล เป็นต้น 

8. สิทธิตามกฎหมายของท่าน 
พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ ้มครองความเป็นส่วนตัว  

ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกท้ังยังอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากข้ึน โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่าน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางท่ี สอวช. กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

8.1 สิทธิในการเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
     ท่านมีสิทธิเข้าถึง และได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่  สอวช. มีอยู่หรือขอให้

เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านอาจเห็นว่ามิได้ให้ความยินยอมไว้  เว้นแต่กรณีที่ สอวช. 
มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

8.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิขอให้ สอวช. ทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้อง

หรือไม่ครบถ้วน 
8.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ท่านมีสิทธิขอให้ สอวช. ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่าน 
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีท่ี สอวช. จะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธ
คำขอของท่าน 

8.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิขอให้ สอวช. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด 

อาท ิ
(1) สอวช. อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้าน  

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
(2) กรณีท่ีท่านขอให้ สอวช. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูล

ส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื ่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้  สอวช. เก็บรักษาข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

8.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่

สอวช. ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย 
ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิต ิ
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เว้นแต่กรณีที่ สอวช. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น 
สอวช. สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วย
กฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง 
ทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

8.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ี สอวช. สามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ใน

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

8.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม 
ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับ สอวช. เมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอน และ

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

8.8 สิทธิในการร้องเรียน 
ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่เห็นว่า สอวช. ฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ได้ผ่านช่องทางการใช้สิทธิตามที่ระบุด้านล่างของเอกสาร 

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
9.1 สำหรับข้อเสนอนโยบายที่ไม่ผ่านการพิจารณา สอวช. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ท่านได้ทราบผลการพิจารณา 
9.2 สำหรับข้อเสนอนโยบายที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  สอวช.  

เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลา 10 ปี นับถัดจากวันที่ท่านได้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก 
สอวช. เรียบร้อยแล้ว 

เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สอวช. จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมด
ความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทหรือคดีความ สอวช. ขอสงวนสิทธิ
ในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทหรือคดีความนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 

10. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 
สอวช. มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สอวช. ได้เก็บรวบรวมไว้

ก่อนวันที ่พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  การใช้ และ 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม 

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ทาง สอวช. เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป 
ท่านสามารถแจ้งทาง สอวช. เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ผ่านช่องทางการใช้สิทธิตามที่ระบุ  
ในข้อ 14. ด้านล่าง 
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11. การรักษาความปลอดภัย 
สอวช. มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้

สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นตอ้ง
ใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งท่านไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตาม
มาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ สอวช. อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย สอวช. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ได้แก่ 

11.1 การจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ครอบคลุมทั ้ง 3 
ประเด็น ดังนี้ 

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

กฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีบังคับใช้เท่านั้น 
11.3 การจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย

กำหนด ในด้านการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) ได้แก่ 
      (1) มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) 
      (2) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) 
      (3) มาตรการป้องกันด้านกายภาพ (physical safeguard) 
11.4 เมื ่อ สอวช. มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที ่สาม  ไม่ว่า 

เพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น สอวช. จะกำหนดมาตรการรักษา 
ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที ่เหมาะสมและเป็นไปตามที ่กฎหมายกำหนด  
เพ่ือยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ สอวช. เก็บรวบรวมจะมีความม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

12. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
สอวช. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ ทายาท 

ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอผ่านช่องทาง เช่น 
www.nxpo.or.th ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DPO@nxpo.or.th  

ในกรณีที ่ท ่าน ผู ้ส ืบสิทธิ ทายาท ผู ้แทนโดยชอบธรรม หรือผู ้อนุบาลหรือผู ้พ ิท ักษ์  
ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สอวช. จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ทั้งนี ้สอวช. อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้ 

13. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
สอวช. อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะ  

ทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง www.nxpo.or.th หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DPO@nxpo.or.th 

http://www.nxpo.or.th/
mailto:DPO@nxpo.or.th
http://www.nxpo.or.th/
mailto:DPO@nxpo.or.th
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โดยมีว ันที ่ของฉบับล่าส ุดกำกับอยู ่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี  สอวช. ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบ 
เพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ 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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