
 

 

 
ประกาศความเป็นส่วนตัว 

(Privacy Notice) 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (“สคร.”) ตระหนักถึงความส าคัญและหน้าที่ 
ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ความส าคัญในการเคารพสิทธิความเป็น
ส่วนตัว ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มี 
ความปลอดภัย และเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนด สคร. จึงได้จัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) 
รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑. ประเภทบุคคลที่ประกาศความเป็นส่วนตัวมีผลใช้บังคับ 
ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ประชาชนรวมถึงผู้มีอ านาจด าเนินการแทนประชาชนตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี 
๑.๒ คู่สัญญาที่ขายสินค้าหรือให้บริการ อันรวมถึงพันธมิตรในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต และบุคคลธรรมดาท่ีด าเนินการในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กรรมการ  
ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และบุคคลใด ๆ  

๑.๓ “ผู้สมัคร” หมายถึง ผู้สมัครงานเพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
ที่อยู่ภายใต้การจ้างงานของ สคร. จัดหางาน (Outsource) และ เจ้าหน้าที่อิสระ (Freelance) ที่ท างานให้แก่ สคร. 
แล้วแต่กรณี ไม่ว่าการสมัครงานนั้นจะด าเนินการโดยผู้สมัครเอง หรือเป็นการรับสมัครงานภายใน สคร .  
หรือผ่านการแนะน าของบุคคลอื่นใด หรือผ่านการด าเนินการของผู้ให้บริการจัดหางาน 

๑.๔ “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าท าสัญญาเพ่ือท างานให้แก่ สคร. 
ในฐานะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคลากรประเภทอ่ืน ที่เข้ามาท างานใน สคร. แล้วแต่กรณ ี

 

๒. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สคร. เก็บรวบรวม  
สคร. ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล 

ที ่สคร.  จะแจ้งให้ทราบในล าดับถัดไป ทั้งนี ้ได้จ าแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สคร. จัดเก็บไว้ ดังนี้ 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

ข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐาน เช่น ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน รูปถ่าย เพศ 
วัน เดือน ปีเกิด ประวัติการศึกษา การอบรมที่เก่ียวข้อง  
ความเชี่ยวชาญ ประวัติการท างาน รางวัลที่เคยได้รับจากผลงาน
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 

ในอดีต ข้อมูลการรับราชการ ต าเเหน่ง หน่วยงานที่สังกัด อายุ 
อาชีพ ใบขับข่ี ทักษะพิเศษ ทักษะด้านภาษา 
 
ทั้งนี้ ในส่วนของผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ เช่น สถานภาพการสมรส 
สถานภาพทางทหาร ประวัติสว่นตัว (Resume/Curriculum Vitae 
(CV)) ประวัติการเรียนรู้ ทักษะความสามารถ ใบอนุญาตต่าง ๆ 
ข้อมูลจากการทดสอบหรือสัมภาษณ์ บันทึกภาพจากกล้อง 
วงจรปิด (CCTV) เป็นต้น 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

(ก) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ที่ท างาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน ID Line 
(ข) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น ข้อมูลบัญชี
ธนาคาร ประวัติค้างช าระหนี้ ประวัติการถูกฟ้องร้องช าระหนี้ 
ภาระการค้ าประกัน 
(ค) ข้อมูลการติดต่อกับ สคร.  (Communication Data)  
เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ สคร.   
(ง) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง 
หรือวิดีโอ 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ลายเซ็น ศาสนา สัญชาติ พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ ประวัติอาชญากรรม 

ข้อมูลบุคคลที่สาม  เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลอ้างอิงหรือบุคคลติดต่อ
กรณีฉุกเฉิน ผู้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ โดยจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอ่ืน ๆ เท่าท่ีจ าเป็น 

กรณี สคร. ได้รับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของท่าน หรือ สคร. น าข้อมูลของท่าน 
ออกจากบัตรประจ าตัวประชาชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตัวตน 
ในการก่อนิติสัมพันธ์ทางกฎหมาย และ/หรือ การท าธุรกรรมใด ๆ กับ สคร. ข้อมูลที่ได้รับจะมีข้อมูลศาสนา 
หรือหมู่โลหิตด้วย ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) สคร. ไม่มีนโยบายจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน ยกเว้นในกรณีที่ สคร. ได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ สคร.  
จะก าหนดวิธีการจัดการตามแนวทางปฏิบัติ และเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต 
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๓. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  
สคร. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านกระบวนการ ดังนี้ 
๓.๑ ข้อมูลที่ สคร. จัดเก็บจากท่านโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ปรากฏในการสมัครใช้บริการ 

รวมถึงเอกสารประกอบต่าง ๆ ค าขอ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น ค าขอใช้บริการ
หรือค าขอข้อมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับบริการของ สคร. ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ข้อมูลที่ใช้สมัคร 
ลงทะเบียนสร้างบัญชีการใช้งาน (Account) หรือ โปรไฟล์ (Profile) กับ สคร. เพ่ือใช้บริการของ สคร. ทั้งทาง
ช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ ข้อมูลที่ท่านติดต่อกับ สคร. ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบหนังสือ 
หรืออิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนข้อมูลที่ท่านให้กับ สคร. ผ่านการท าแบบส ารวจ การให้ข้อเสนอแนะ 
หรือข้อคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลที่ท่านเข้าใช้บริการ ณ ที่ส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขา 
ศูนย์บริการ ประชาชน หรือ บูธจัดแสดงหรือบริการ เป็นต้น 

เมื่อท่านตกลงและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่ 
สคร. ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทางธุรกิจ 
หรือทางอ่ืนใด เช่น สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
และท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคล เหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับประกาศ 
ความเป็นส่วนตัวนี้ 

๓.๒ ข้อมูลที่ สคร. จัดเก็บจากแหล่งอ่ืน เช่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์  เว็บไซต์  แอปพลิ เคชัน แหล่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ ให้บริการข้อมูล 
(Data Providers) หน่วยงานอ่ืนหรือสมาคมหรือสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของท่าน เป็นต้น หรือข้อมูล 
ที่ สคร. จัดเก็บอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้าใช้บริการผ่านระบบของ สคร. หรือเข้าชมเว็บไซต์ของ สคร. ผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า “คุกกี”้ หรือเทคโนโลยีอ่ืนที่มีลักษณะการท างานเหมือนหรือคล้ายกัน 
หรือข้อมูลที่ท่านติดต่อกับ สคร. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน คู่ค้าหรือพันธมิตร ของ สคร. ผู้รับมอบ
อ านาจหรือผู้กระท าการแทน หรือบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายจาก สคร.  
ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล การประชุม การสัมภาษณ์ ข้อความสั้น 
(SMS) โทรสาร ไปรษณีย์ VDO Call Service หรือโดยวิธีการอ่ืนใด โดย สคร. อาจเก็บข้อมูลในรูปข้อความ 
ตลอดจนภาพและเสียง ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์
สาธารณะของ สคร. หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ สคร. หรือได้รับการยินยอม  
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

๔. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สคร. ด าเนินการเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุ ประสงค์เพ่ือการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ 
หรือส่งเสริมสนับสนุนหน้าที่และภารกิจของ สคร. ในด้านการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ  
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และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน อันรวมถึงการด าเนินการด้านข้อร้องเรียน ภายใต้ฐานในการประมวลผล
ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

ฐานกฎหมาย 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รายละเอียด 

เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของ สคร. และกฎหมายอื่น 
รวมทั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้
อ านาจรัฐที่ได้มอบให้ สคร. และ
เพ่ือด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 

- พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  

พ.ศ. ๒๔๙๖ 
- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และกฎหมาย ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติอ่ืนที่ก าหนดหน้าที่ให้ สคร. 
 ต้องปฏิบัติตาม 

เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ สคร. และของบุคคลอื่น  
ซึ่งประโยชน์ดังกล่าว มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพ่ือการรักษา
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ของ สคร. หรือการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเพ่ือกิจการภายในของ สคร. เป็นต้น  

เป็นการจ าเป็นเพ่ือการป้องกัน 
หรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
เช่น การให้บริการแอปพลิเคชันเพ่ือเฝ้าระวังโรคระบาดตามนโยบาย
ของรัฐบาล เป็นต้น 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให้ สคร. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือด าเนินการอันเป็น
ความจ าเป็น ต่อการเข้าท าสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา กับ สคร.  
เช่น การจ้างงาน จ้างท าของ การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
หรือสัญญาในรูปแบบอื่น เป็นต้น 

เพ่ือการจัดท าเอกสาร
ประวัติศาสตร์ วิจัย หรือสถิติ 
ที่ส าคัญ 

เพ่ือให้ สคร. สามารถจัดท าหรือสนับสนุนการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ 
วิจัยหรือสถิติ ตามที่ สคร. อาจได้รับมอบหมาย เช่น การจัดท าท าเนียบผู้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการ เป็นต้น 
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ฐานกฎหมาย 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รายละเอียด 

ความยินยอมของท่าน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีท่ี สคร. 
จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ 
ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนการขอ 
ความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว  
ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นมาตรา ๒๔ หรือ ๒๖  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  
หรือเพ่ือการน าเสนอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของ สคร.  
หรือพันธมิตรแก่ท่าน เป็นต้น 

ในกรณีที่ สคร. มีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือการปฏิบัติ 
ตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพ่ือความจ าเป็นในการเข้าท าสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการด าเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลท าให้ สคร. 
ไม่สามารถด าเนินการ หรือให้บริการตามท่ีท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 

 

๕. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  ข้อมูล 

ส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผยหรือน าส่งให้กับผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่  สคร. 
ว่าจ้างหรือมอบหมายให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยในนามของ สคร. หรือหน่วยงานภายนอกตาม 
ความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

๕.๑ หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมาย ซึ่ง สคร. จ าเป็นต้องด าเนินการตาม ได้แก่ 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด เช่น กรมสรรพากร 
ส านักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมบังคับคดี กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 

๕.๒ องค์กรหรือบุคคลภายนอก สคร. อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับองค์กร 
หรือบุคคลภายนอกที่สนับสนุนการด าเนินงานของ สคร. และจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการด าเนินการ 

 

๖. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม 
๖.๑ ในกรณีท่ี สคร. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานความยินยอม

ของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับ สคร. ได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่
ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว  

๖.๒ ส าหรับการให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เป็นผู้ เยาว์  คนไร้
ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ ก่อนการให้ความยินยอม โปรดแจ้งรายละเอียดกับผู้ใช้อ านาจ
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ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี ให้ สคร. ทราบ เพ่ือให้ สคร. สามารถด าเนินการขอความยินยอม
จากบุคคลดังกล่าวได ้ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด  
โดยท่านอาจถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด 
หรือบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ด้วยการแจ้งให้ 
สคร. ทราบ และหากท่านถอนความยินยอมการที่ท่านยินยอมให้ สคร. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลให้ท่านเสียประโยชน์ในการใช้บริการของ สคร. ในระดับเดียวกับกรณีที่ท่านให้
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อ สคร. 

๗. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
๗.๑ สคร. อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอ่ืนทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศในกรณีที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระท าตามสัญญา
ระหว่าง สคร. กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของท่าน หรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอ 
ของท่านก่อนเข้าท าสัญญา หรือเพ่ือป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน 
หรือบุคคลอื่น เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นการจ าเป็นเพ่ือด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ  

๗.๒ สคร. อาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือคลาวด์ (Cloud)  
ที่ให้บริการโดยบุคคลอ่ืน และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืน ในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์
ส าเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์ม ส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ 
สคร. จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้และ สคร. จะก าหนดให้บุคคลอ่ืน
เหล่านั้น ต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม  

๗.๓ กรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ สคร. 
จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสม  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่
กฎหมายก าหนด รวมถึง สคร. จะก าหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีมาตรการปกป้องข้อมูลของ
ท่านอย่างเหมาะสม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  และด าเนินการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ 

 

๘. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
๘.๑ สคร. จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานตราบเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึง 

ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ที่ สคร. จะต้องเก็บรวบรวม ใช้และประมวลผล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ  

๘.๒ สคร. จะยังด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 
แม้ว่าท่านจะยุติความสัมพันธ์กับ สคร. เท่าที่จ าเป็นตามข้อก าหนดของกฎหมายเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย หรือท าการเก็บในรูปแบบที่ท าให้ระบุตัวบุคคลไม่ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น “การท าข้อมูล
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นิรนาม” (Anonymous Data) หรือ “การท าข้อมูลแฝงที่ถูกท าให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการ 
ทางเทคนิค” (Pseudonymous Data)   

๘.๓ สคร. อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จ าเป็นต้องเก็บเพ่ือการด าเนินการ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว
ฉบับนี้ โดย สคร. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ท่านยุติความสัมพันธ์ 
หรือการติดต่อครั้งสุดท้ายกับ สคร. โดย สคร. อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่ก าหนด  
หากกฎหมายอนุญาต  

๘.๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาและอายุความที่เกี่ยวข้อง สคร. จะด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม สคร. 
มีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปแม้จะพ้นอายุความตามกฎหมายแล้ว ทั้ งนี้ 
เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญ  
น้อยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

๘.๕ สคร. จะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 
ท าให้ไม่สามารถระบุชื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นการถาวร หรือโดยประการอ่ืนเพ่ือจ ากัดข้อมูล  
ส่วนบุคคลทั้งหมดเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจ าเป็น 
ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเมื่อ สคร. ต้องปฏิบัติตามค าขอของท่านให้ สคร. 
ท าการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

๙. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ท่านมีสิทธิในการด าเนินการต่างๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิ 

ในการเข้าถึงและขอรับส าเนา หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอรับส่งหรือโอนย้าย
ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลาย 
หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิด 
ความเข้าใจผิด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการถอนความยินยอม ทั้งนี้ ในส่วนของการถอนความยินยอม 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ 
ความยินยอมแล้ว แต่อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณางาน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ท่านพึงได้รับจาก สคร. 
หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถาม
ถึงผลกระทบก่อนถอนความยินยอม หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของ สคร. 
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ สคร. โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตาม ข้อ ๑๒. ของประกาศ
ความเป็นส่วนตัวส าหรับผู้มาติดต่อฉบับนี้ ทั้งนี ้ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า สคร. ได้ท าการฝ่าฝืนกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นค าร้องขอใช้สิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล เมื่อ สคร. ได้รับค าร้องขอดังกล่าวแล้ว จะด าเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อนึ่ง สคร.  
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ด าเนินการตามค าร้องขอดังกล่าว ในกรณีที่กฎหมายก าหนด 

สคร. มีสิทธิทั้งปวงและดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตอบรับเพ่ือด าเนินการตามค าร้องขอ
หรือปฏิเสธค าขอของท่าน การใช้สิทธิของท่านตามข้อนี้อาจถูกจ ากัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณ ี
ที่มีเหตุจ าเป็นที่ สคร. อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิข้างต้ นของท่านได้ เช่น 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ของบุคคลอื่น เป็นต้น 

หาก สคร. ปฏิเสธค าขอข้างต้น สคร. จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย 
 

๑๐. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 
ในการใช้บริการแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของ สคร. อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย

สังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม และเว็บไซต์อ่ืนที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินการ สคร. พยายามที่จะเชื่อมต่อไป
ยังเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สคร. ไม่สามารถรับผิดชอบ 
ในเนื้อหาหรือมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อ่ืนนั้น  เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน 
ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ท่านให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดังกล่าว  
และอยู่ภายใต้ประกาศ/นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว (หากมี)  
ในกรณีเช่นว่านี้ สคร. ขอให้ท่านศึกษาและปฏิบัติตามประกาศ/นโยบายเกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของ สคร. 

 

๑๑. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 
สคร. อาจพิจารณาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควรและจะท าการ

แจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอ่ืนใด โดยมีวันที่ 
ของเวอร์ชันล่าสุดก ากับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี ขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหม่
อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ สคร. 

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน 
ถือเป็นการรับทราบข้อตกลงในประกาศฉบับนี้  หากท่านยังคงใช้งานต่อไป ภายหลังจากประกาศนี้มีการแก้ไข 
และน าขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 
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๑๒. ช่องทางการติดต่อ 
 

สถานที่ติดต่อ
เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Protection 
Officer) 

คณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
สถานที่: ๓๑๐ อาคาร SME Bank ชั้น ๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
โทร. ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๗ 
Email: webmaster@sepo.go.th หรือ saraban@sepo.go.th  
(ส าหรับรับส่งหนังสือราชการ) 
เว็บไซต์: https://www.sepo.go.th/contact 

 
ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 


