
 
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่า  อพวช. จะดูแล
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม อพวช. 
จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดังนี้ 

 
๑. คำนิยาม 

“อพวช.” หมายถึง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
“บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลข
ประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชี
ธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (email address) ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File 
เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล 
อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล (email 
address) ที่ใช้ในการทำงาน ที่อยู่อีเมล (email address) กลุ่มของบริษัทเช่น info@company.co.th ข้อมูลนิรนาม 
(Anonymous Data) หร ือข ้อม ูลแฝงท ี ่ถ ูกทำให ้ ไม ่สามารถระบ ุต ัวบ ุคคลได ้อ ีกโดยว ิธ ีการทางเทคนิค 
(Pseudonymous Data) ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม เป็นต้น 

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อน
และอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อใน
ลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน 
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดย
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึง “นิติบุคคล” ( Juridical Person) ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด  

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 



“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 
๒. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล โดยปกติทั่วไป อพวช. จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณี ดังนี้ 

๒.๑ อพวช. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดย อพวช. จะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากข้ันตอนการให้บริการ ดังนี้ 

(๑) ขั้นตอนการใช้บริการกับ อพวช. หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับ อพวช. เช่น 
การรับข้อมูลข่าวสาร การขอเข้าใช้บริการพื้นท่ี การสมัครงาน 

(๒) การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำแบบสอบถาม 
(survey) หรือ การโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล (email address) หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ระหว่าง อพวช. และเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) การเก็บข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์ของ อพวช. ผ่านเบราว์เซอร์คุกกี้ (browser’s cookies) ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

๒.๒ อพวช. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม โดย อพวช. เชื่อโดยสุจริตว่า
บุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดเผยกับ อพวช. 

 
๓. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล   

อพวช. ใช้วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดย
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจำเป็น เพ่ือใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้ง
สำรวจความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการหรือกิจกรรมของ อพวช. ภายใต้วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงานของ อพวช. เท่านั้น หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ อพวช. จะแจ้ง
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
๔. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อพวช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็น 
โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ  อพวช. เช่น การ
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การลงทะเบียนขอใช้บริการต่างๆ ทั้งที่ผ่านสำนักงาน อพวช. โดยตรง และผ่าน
ระบบสารสนเทศของ อพวช. ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าท่ีจำเป็นเท่านั้น 



๔.๒ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อพวช. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใหไ้ว้
กับ อพวช. โดยใช้อย่างเหมาะสมและมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล 

๔.๔ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปกติ อพวช. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับ อพวช. เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
บริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือเป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้
เปิดเผย และในกรณีใด ๆ ที่  อพวช. ต้องการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ ่มเติมหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย อพวช. จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนที่
จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้ 

 
๕. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

อพวช. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล และเม่ือพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  
อพวช. จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 

 
๖. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับ อพวช. ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ยังคงใช้ได้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถเพิกถอนความยินยอมหรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม
ใด ๆ หรือทุกกิจกรรมของ อพวช. โดยส่งคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งให้ อพวช. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ info@nsm.or.th นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังมี
สิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิก
ถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แก่  อพวช. ได้
ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับ อพวช. 

(๒) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของตนและขอให้ อพวช. ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้ อพวช.
เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ อพวช. ได้ 

(๓) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ขอให้ อพวช. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพ่ิมเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ 

(๔) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้ อพวช. 
ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้ 
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(๕) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้ 

(๖) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิให้ 
อพวช. โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับ อพวช. ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน 
หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้ 

(๗) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้ อพวช. เคารพการตัดสินใจการเพิกถอนความ
ยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม อพวช. ขอแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าอาจมี
ข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ 
การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 

 
๗. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

อพวช. จัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การ
เปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ อพวช. ได้
กำหนดแนวปฏิบัติภายใน อพวช. เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล และ อพวช. จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็น
ระยะเพ่ือความเหมาะสม 

 
๘. การใช้คุกกี้ (Cookies)  

คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ 
เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก ผู้ใช้ของระบบ 
หรือการตั้งค่าอ่ืน ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะจดจำได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้
บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะลบคุกกี้ (Cookies) 
หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ (Cookies) นั้นทำงานอีกต่อไป ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกก้ี 
(Cookies) ก็ได้ ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ (Cookies) เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถ
แสดงผลได้อย่างถูกต้อง 

 
๙. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

อพวช. อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น อพวช. จึงขอแนะนำให้



เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ งที่เยี่ยมชมหรือใช้บริการจาก อพวช. หรือ
เว็บไซต์ของ อพวช.  
 
๑๐. การติดต่อ อพวช.  
 หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี ่ยวกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 Email : Info@nsm.or.th  
 หรือส่งไปรษณีย์มายัง  
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
 ๓๙ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐  
 โทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๗ ๙๙๙๙  
 เว็บไซต์ WWW.NSM.OR.TH  

mailto:Info@nsm.or.th
http://www.nsm.or.th/

