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คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) 

ของผูใชบริการของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ 
 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “IRDP”) ตระหนักและ

ใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการของ IRDP และถือปฏิบัติอยางเครงครัด ในเรื่อง

การเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของผูใชบริการเปนสำคัญ 

คำประกาศเกี ่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ ้นเพื ่อใหทานในฐานะ

ผูใชบริการของสถาบันไดทราบรายละเอียดของวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย (รวมเรียกวา 

“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังสิทธิตาง ๆ ของทานภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้ การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคในประกาศนี้ IRDP ดำเนินการใน

ฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความวา IRDP เปนผูมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจ

เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

คำนิยาม 

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวา

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

“IRDP” หมายความถึง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ 

“ผูปฏิบัติงาน” หมายความถึง เจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานของ IRDP  

“ผูใชบริการของ IRDP” ไดแก 

“ผูเขาอบรม” หมายความถึง ผูที่เขารวมการฝกอบรมในหลักสูตรที่ดำเนินการโดย IRDP 

หรือเครือขายของ IRDP ท้ังท่ีเปนหลักสูตรฝกอบรมในชั้นเรียน หลักสูตรฝกอบรมแบบออนไลน 

“วิทยากร” หมายความถึง ผูที่ทำหนาถายทอดความรูและประสบการณใหแกผูเขาอบรมใน

หลักสูตรตางๆท่ีจัดโดย IRDP หรือเครือขายของ IRDP 

“ผูใชงานเว็บไซต” หมายความถึง ผูท่ีเขาใชงานเว็บไซตของ WWW.IRDP.ORG  

“ผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ” หมายความถึง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดำเนินการของ IRDP 

นอกเหนือจาก ผูเขาอบรม วิทยากร และผูใชงานเว็บไซต 
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IRDP ดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังนี้ 

๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

๑.๑ IRDP เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตฐานกฎหมายดังตอไปนี้ 

๑.๑.๑  ความจำเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือการใชอำนาจรัฐที่ได

มอบใหแก IRDP ท้ังนี้ เปนไปตามระเบียบวาดวยการทำงานของพนักงาน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกร

ภาครัฐ พ.ศ. 2563 เพื่อการสงเสริม สนับสนุน ใหบริการงานดานวิชาการ มาตรฐานองคความรู การจัดอบรม 

และการสรางความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรวมพัฒนาศักยภาพใหกับขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐสู 

๑.๑.๒ ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ IRDP หรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน

ดังกลาวมีความสำคัญไมนอยไปกวาสิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ เพื่อการรับสมัครและ

คัดเลือกผูเขาอบรม การติดตอประสานงานและแจงขอมูลขาวสารใหแกผูเขาอบรม รวมถึงการบริหารจัดการ

การฝกอบรมหรือกิจกรรมภายในของ IRDP 

๑.๑.๓ ความจำเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาซ่ึงทานเปนคูสัญญาหรือเพ่ือดำเนินการตามคำขอ

ของทานกอนการเขาทำสัญญา เชน เพ่ือการเบิกจายคาลงทะเบียนฝกอบรมและคาตอบแทนวิทยากร เปนตน 

๑.๑.๔ ไดรับความยินยอมที่สมบูรณจากทาน ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองไดรับ

ความยินยอมของทาน เชน ขอมูลการแพอาหาร หรือการจัดทำสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธของ IRDP ซ่ึงมีผู

เขาอบรมหรือวิทยากรปรากฎเปนสวนหนึ่งสวนใด เปนตน 

 

๒. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทาน 

IRDP ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

๒.๑ เพื่อประกอบการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผูเขาฝกอบรมในหลักสูตรตางๆที่จัดโดย IRDP หรือ

เครือขายของ IRDP ซ่ึงผูสมัครดำเนินการลงทะเบียนหรือสงใบสมัครมาตามชองทางท่ีจัดไว  

๒.๒ เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อหรือเอกสารแนะนำผูเขาอบรมในหลักสูตรตางๆที่จัดโดย IRDP และ

เครือขายของ IRDP และเผยแพรใหแกผูเขาอบรมของหลักสูตร 

๒.๓ เพ่ือจัดทำรายชื่อและประวัติยอของวิทยากรประจำหลักสูตร และเผยแพรใหแกผูเขาอบรม 

๒.๔ เพ่ือจัดทำทำเนียบรุนของหลักสูตรตางๆ และเผยแพรใหแกผูเขาฝกอบรม 

๒.๕ เพ่ือประมวลผลและจัดทำรายงานผลการจัดฝกอบรมของหลักสูตรตางๆท่ีจัดโดย IRDP หรือเครือขาย

ของสถาบัน 

๒.๖ เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติผูเขาอบรมผานชองทางการเรียนรูตางๆบนระบบเว็บไซตของ

IRDP  

๒.๗ เพ่ือจัดทำและเผยแพรวีดีโอท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรมเพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรูยอนหลัง 

๒.๘ เพ่ือเบิกจายคาลงทะเบียนฝกอบรม และเบิกจายคาตอบแทนวิทยากร  

๒.๙ เพ่ือการติดตอประสานงานและแจงขอมูลขาวสารใหแกผูเขาอบรม 
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๒.๑๐ เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธหลักสูตรของ IRDP ซึ่งมีผูเขาอบรมหรือวิทยากรปรากฎเปน

สวนใดสวนหนึ่งของสื่อ 

๒.๑๑ เพ่ือการบริหารจัดการการฝกอบรมหรือกิจกรรมภายในอ่ืนๆ ของ IRDP 

๒.๑๒ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี หรือสถานท่ีฝกอบรม 

 

๓. ขอมูลสวนบุคคลท่ีสถาบันเก็บรวบรวม 

เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีไดแจงในขอ ๒. IRDP เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปนี้ 

๓.๑ แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังนี้ 

 

แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 

๑. ขอมูลที ่เก็บโดยตรงผานการกรอกขอมูลใน

เว็บไซต WWW.IRDP.ORG การกรอกใบสมัครเขา

ฝกอบรม หรือการที่ทานสงขอมูลสวนบุคคลของ

ทานใหแก IRDP โดยตรง 

ชื่อ นามสกุล ชื่อเลน วัน/เดือน/ปเกิด อาย ุเพศ รูปถาย 

สัญชาติ ตำแหนง สังก ัด ที ่อย ู ท ี ่ต ิดต อได เบอร

โทรศัพทมือถือ อีเมล ไอดีไลน เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน อายุราชการคงเหลือ ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทำงาน ประวัติการฝกอบรม ประวัติการ

สอนและความเชี่ยวชาญ เลขที่บัญชีธนาคารของบุคคล

หรือหนวยงาน ขอมูลผูประสานงาน เปนตน 

๒. ขอมูลท่ีเก็บโดยการใชเทคโนโลยตีรวจจับหรือ

ติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต 

WWW.IRDP.ORG ของทาน 

เว็บไซตคุกก้ี ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูล

การใช Application, Device ID, Browsing history 

๓. ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมระหวางการจัดฝกอบรม 

 

ขอมูลผลการทดสอบความร ู ก อน-หล ังการอบรม 

ภาพถาย วีดีโอกิจกรรมการอบรม ประวัติสวนตัวที่เก็บ

เพิ่มเติมเพื่อจัดทำทำเนียบรุน ผลสำรวจความพึงพอใจ

ตอการอบรม  ผลสำรวจความพึงพอใจตอวิทยากร เปน

ตน  
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๓.๒ จุดประสงคการใชงานขอมูลสวนบุคคล 

 

จุดประสงคในการใชขอมูล รายการขอมูลสวนบุคคลท่ีใช  

๑.พิจารณาคัดเลือกผูเขาฝกอบรมในหลักสูตร  - ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง สังกัด อาย ุอายุราชการคงเหลือ   

ประวัต ิการศึกษา ประวัต ิการทำงาน ประวัต ิการ

ฝกอบรม 

๒. จัดทำประกาศรายชื่อผูเขาฝกอบรมของหลักสูตร 
เพ่ือเผยแพรใหแกผูเขาอบรมผานชองทางตางๆ 

(ในบางหลักสูตร IRDP อาจประกาศรายชื ่อผู  เขา

ฝกอบรมบนเว็บไซตของ IRDP ซึ่ง IRDP จะแจงให

ทราบเง่ือนไขนี้ในเอกสารการรับสมัคร) 

- ชื่อ-นามสกุล  ตำแหนง สังกัด  

๓.จ ัดทำรายชื่อและประว ัต ิย อว ิทยากรของ

หลักส ูตร เพ ื ่อเผยแพรให แก ผ ู  เข าอบรมผาน

ชองทางตางๆ 

-  ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง สังกัด ความเชี่ยวชาญ 

๔.จัดทำทำเนียบรุนของหลักสูตรเพ่ือเผยแพรใหแก

ผูเขาอบรมผานชองทางตางๆ 

- ชื่อ-นามสกุล ชื่อเลน ตำแหนง สังกัด ที่อยู อีเมล เบอร

โทรศัพทมือถือ วันเดือนปเกิด รูปถาย  

 

๕.  ประมวลผลและจ ัดทำรายงานผลการจัด

ฝกอบรมในแตละหลักสูตร เพื่อใชเสนอขอรับการ

ประเมินและรับรองหลักสูตร (หลักสูตรใหม) หรือ

ปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรเดิม)  

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง สังกัด ภาพถาย ผลการทดสอบ

ความรู ผลสำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจตอ

การจัดฝกอบรม  

๖.ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการอบรมในแต

ละหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุง

การจัดอบรม รวมทั้งรายงานผลใหแกหนวยงานที่มี

อำนาจหนาท่ีดำเนินการท่ีเก่ียวของ  

- ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง สังกัด วันและเวลาที่เขาอบรม 

รายชื ่อหลักสูตรที ่อบรม ผลการทดสอบความรู ผล

สำรวจความคิดเห็นตอการอบรม 

๗. จัดทำวีด ีโอที ่ เก ี ่ยวของกับการฝกอบรมเพ่ือ

เผยแพรใหผูเขาอบรมไดเรียนรูยอนหลัง  
- คลิปวีดีโอท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม 

๘.จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งมีผู เขาอบรม

หรือวิทยากรปรากฎเปนสวนใดสวนหนึ่งของสื่อ เพ่ือ

เผยแพรในชองทางประชาสัมพันธตางๆของ IRDP 

- คลิปวีดีโอกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม ภาพถาย 

เทปบันทึกเสียง 
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๙. เบิกจายคาลงทะเบียนฝกอบรม และ คาตอบแทน

วิทยากร  

 

- เลขท่ีบัญชีธนาคาร  

๑๐ ติดตอประสานงานและแจงขอมูลขาวสารตางๆ 

ใหแกผูเขาอบรม 

- ไอดีไลน ท่ีอยู เบอรโทรศัพท อีเมล ขอมูลผูประสานงาน  

๑๑ บริหารจัดการการฝกอบรมหรือกิจกรรมภายใน

อ่ืนๆ ของ IRDP 

 

- ขอมูลสวนบุคคลซึ ่งมีความจำเปนตอการดำเนินงาน

ตามกฎหมายของ IRDP 

 

 

๔. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

IRDP อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอประเภทของบุคคลและชองทางดังตอไปนี้ 

๔.๑ หนวยงานตนสังกัดของทาน เชน กรณีหนวยงานรองขอเปนหนังสือมายัง IRDP ขอใหจัดสงรายงาน

ขอมูลผูเขาอบรมซ่ึงเปนบุคลากรในสังกัดของหนวยงาน เปนตน 

๔.๒ เจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ี หรือบุคคลอ่ืนเพ่ือการดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนด 

คำสั่งของผูมีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เปนตน 

๔.๓ หนวยงานเครือขาย คูสัญญา ผูใหบริการหรือบุคคลผูเก่ียวของหรือมีความจำเปนในการใหบริการของ

IRDP ซึ่งมีความเกี่ยวของกับขอมูลของทาน เชน ผูใหบริการระบบฐานขอมูล ผูจัดสงเอกสารหรือผูพัฒนา

เว็บไซต เปนตน 

๔.๔ ประกาศตอสาธารณะ ในกรณีเชน การประกาศรายชื่อผูเขาฝกอบรม รายชื่อวิทยากรประจำหลักสูตร  

คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม สื่อโฆษณาประชาสัมพันธซึ่งมีผูเขาอบรมหรือวิทยากรปรากฏ

เปนสวนใดสวนหนึ่งของสื่อ ผานชองทางเว็บไซตของสถาบัน WWW.IRDP.ORG และประกาศผานสื่อ Social 

Media เชน Facebook ของ IRDP เปนตน 

ทั้งนี้ กรณีที่การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานจำเปนตองไดรับความยินยอมจากทานกอน IRDP จะ

ดำเนินการขอความยินยอมตามขอกำหนดและเง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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๕. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของทาน 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของ

ทานอยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื ่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๕.๑ สิทธิในการเขาถึง รับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของทาน รวมถึงขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวน

บุคคลของทานท่ี IRDP เก็บรวบรวมโดยไมไดรับความยินยอมจากทาน เวนแตกรณีท่ี IRDP มีสิทธิปฏิเสธคำขอ

ของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเขาถึงและรับสำเนาของทานจะสงผลกระทบที่อาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

๕.๒ สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง 

เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

๕.๓ สิทธิในการขอใหองคกรระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 

๕.๓.๑ เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี IRDP ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูลสวน

บุคคลของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

๕.๓.๒ ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

๕.๓.๓ เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคท่ี 

IRDP ไดแจงแกทานในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหสถาบันเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไป

เพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน 

๕.๓.๔ เมื่ออยูในชวงเวลาท่ี IRDP กำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการ

เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีทานไดใช

สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

๕.๔ สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีท่ี 

IRDP มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน IRDP สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะตาม

ภารกิจของ IRDP) 
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๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

IRDP เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาดังตอไปนี้ 

๖.๑ สำหรับขอมูลผูเขาอบรม เก็บรักษาไว  ๑๐ ป นับจากวันท่ีทานสิ้นสุดความสัมพันธกับ IRDP 

๖.๒ สำหรับขอมูลวิทยากร เก็บรักษาไว ๕ ป นับจากวันท่ีทานสิ้นสุดความสัมพันธกับ IRDP 

๖.๓ สำหรับขอมูลผูใชงานเว็บไซตของ IRDP เก็บรักษาไว ๓ ป นับแตวันท่ี IRDP ไดรับขอมูลสวน

บุคคล 

๖.๔ สำหรับขอมูลผูมีสวนเก่ียวของอ่ืน ๆ เก็บรักษาไว ๓ ป นับแตวันท่ี IRDP ไดรับขอมูลสวนบุคคล 

เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลว IRDP จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อหมดความ

จำเปนในการใชขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคที่ไดแจงแกทาน อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ี IRDP มีความ

จำเปนในการเก็บรักษาขอมูลบางสวนเพ่ือประโยชนของทาน เชน การจัดทำและเก็บรักษาทำเนียบผูเขารับการ

อบรม หรือใบประกาศณีบัตรของทานเพ่ือเปนหลักฐานการเขาอบรมของทาน หรือในกรณีท่ีทานไดใชสิทธิหรือ

มีขอพิพาทหรือคดีความเก่ียวกับการอบรม การเปนวิทยากร หรือการใชบริการของทาน IRDP ขอสงวนสิทธิใน

การเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาภารกิจดังกลาวจะมีขอกำหนดใหยกเลิก หรือขอพิพาทนั้นจะไดมีคำสั่งหรือ

คำพิพากษาถึงท่ีสุดแลว 

 

๗. คุกกี้ 

IRDP เก็บรวบรวมและใชคุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตที่อยูภายใตความดูแล

ของสถาบัน ไดแก WWW.IRDP.ORG หรือบนอุปกรณของทาน ท้ังนี้ เพ่ือการดำเนินการดานความปลอดภัยใน

การใหบริการของ IRDP และเพื่อใหทานซึ่งเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณที่ดีในการใชงาน

บริการของ IRDP และขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซตของ IRDP ใหตรงกับความตองการของ

ทานมากยิ่งขึ้น โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกกี้ไดดวยตนเองจากการตั้งคาในเว็บเบราวเซอร 

(Web Browser) ของทาน 

 

๘. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

IRDP มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิง

เทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสำนักงาน 

นอกจากนี้ สำนักงานไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดย

ประกาศใหทราบกันโดยท่ัวท้ังองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม 

ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธำรงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน 
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(Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยไดจัดใหมีการทบทวนนโยบาย

ดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

๙. การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคลและผูแทน 

IRDP อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเม่ือไดรับคำรองขอจากทาน ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบ

ธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมายของทาน โดยสงคำรองขอผาน IRDP Contact Center อีเมล : 

contact@irdp.org หรือ WWW.IRDP.ORG 

ในกรณีท่ีทาน ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมายมีการ

คัดคานการจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทำใด ๆ เชน การแจงดำเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล 

IRDP จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 

ทั้งนี้ IRDP อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดในกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคล

ของทานถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 

 

๑๐. การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 

ในกรณีท่ีมีความจำเปน IRDP อาจมีการมอบหมายหรือจัดซ้ือจัดจางบุคคลท่ีสาม (ผูประมวลผลขอมูลสวน

บุคคล) ใหทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ IRDP ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาวอาจเสนอ

บริการในลักษณะตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการ

คลาวด (Cloud computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทำของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุคคลที่สามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

นั้น IRDP จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาท่ีของ IRDP ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคลท่ี 

IRDP มอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคล

ท่ี IRDP มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและ

ขอตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตท่ี

ระบุในขอตกลงและตามคำสั่งของ IRDP เทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได 

ในกรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพื่อทำการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้ IRDP จะกำกับใหผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง 

ในรูปแบบและมาตรฐานท่ีไมต่ำกวาขอตกลงระหวาง IRDP กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
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๑๑. การเช่ือมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก 

เว็บไซตของ IRDP อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซตหรือบริการ

ดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวที่มี

เนื้อหาสาระแตกตางจากประกาศนี้ IRDP ขอแนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือ

ประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดกอนการเขาใชงาน 

ทั้งนี้ IRDP ไมมีความเกี่ยวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือ

บริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต

หรือบริการของบุคคลท่ีสาม 

 

๑๒. การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 

IRDP ไดกำหนดใหผูปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีและบุคคลเฉพาะผูที่มีอำนาจหนาท่ีเกี่ยวของในการจัดเก็บ

รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวน

บุคคลของทานได โดย IRDP จะดำเนินการใหเจาหนาท่ีและบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

 

๑๓. การเปล่ียนแปลงแกไขประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 

IRDP อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจงให

ทานทราบผานชองทางเว็บไซต WWW.IRDP.ORG โดยมีวันท่ีของเวอรชั่นลาสุดกำกับไว อยางไรก็ดี สถาบันขอ

แนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะทำการ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

การเขาใชงานบริการภายใตกิจกรรมการประมวลผลนี้ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงใน

ประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใชงานหากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงใชงาน

ตอไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการแกไขและนำขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว ถือวาทานไดรับทราบการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 
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๑๔. การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดท่ี 

๑๔.๑. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

- ชื่อ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ  

- สถานที่ติดตอ: เลขท่ี 1193 อาคารเอ็กซิมแบงค ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวง

พญาไท กรุงเทพมหานคร 

- ชองทางการติดตอ: อีมล : contact@irdp.org 

      Contact Center : 027145555 

 

๑๔.๒ เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ชื่อ: นายอานนท  แยมโชติ  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ 

- สถานที่ติดตอ: เลขท่ี 1193 อาคารเอ็กซิมแบงค ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวง

พญาไท กรุงเทพมหานคร 

- ชองทางการติดตอ: อีเมล : arnon@irdp.org 

      Contact Center : 027145585 
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