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[ร่าง] ข้อก าหนดบริษทั สลมิ คอนเซ็ป คอรป์อเรชั่น จ ากัด  

เรื่อง ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้บริษัท สลิม 
คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“บริษัท”) ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมาย และแสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง รวมถึงเพ่ือป้องกันความเสี่ยงทั้งต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และ บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ข้อก าหนดนี้เรียกว่า “ข้อก าหนดบริษัท สลิม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เรื่องข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล” 

ข้อ 2 ข้อก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ข้อ 3 ในข้อก าหนดนี้  

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้นั้นได้ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ คู่ค้า หรือของบุคคลใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดย
การอ้างอิงถึงสิ่งซึ่งระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ หมายเลขประจ าตัว ข้อมูลสถานที่ หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย
ที่เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ทางร่างกาย ทางสรีรวิทยา ทางพันธุกรรม ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรมหรือทางสังคม 
ซึ่งถูกประมวลผลโดยบริษัทหรือโดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้
ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

 “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด  

“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติฯ 

“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้
ท าหน้าที่ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติฯ 

“ชื่อผู้ใช้” หมายความว่า ชื่อที่พนักงานใช้ส าหรับเข้าระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล  

“บุคคลากร” หมายความว่า พนักงานของบริษัทและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท
รวมถึงลูกจ้าง พนักงานหรือผู้รับจ้างของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท างานให้แก่บริษัท  
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“รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสที่ผูกติดกับชื่อผู้ใช้เพ่ือเข้าสู่ระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล 
 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทในฐานะที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน โดยที่ผู้นั้นไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล  

“หน่วยงานของบริษัท” หมายความว่า หน่วยงานของบริษัทผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวข้องและในกรณีท่ีหน่วยงานของบริษัทมีอ านาจอนุญาตในเรื่องใดๆ ให้หมายถึงเฉพาะหัวหน้าของ
หน่วยงานของบริษัทเท่านั้นซึ่งต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่า [ ]     

“พระราชบัญญัติฯ” หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

“แบบประเมินผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า กระบวนการตามข้อ16 โดยมี
แบบตามภาคผนวกท่ี1 

ค าที่ไม่ได้ก าหนดนิยามในข้อก าหนดนี้ ให้ค าดังกล่าวมีความหมายตามนโยบาบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ข้อ 4 ข้อก าหนดนี้ใช้บังคับกับบุคคลากรของบริษัท ข้อก าหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันมิ
ให้บุคคลากรของบริษัทเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดย
ปราศจากอ านาจหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย   

ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ หรือเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืนที่เป็นผลดี ให้รายงานต่อ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเห็นชอบ ให้น าเสนอประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารผ่านส านักเลขานุการเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 ค าสั่งหรือข้อบังคับหรือระเบียบใดที่ออกโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีอยู่ในวันที่ข้อก าหนดนี้ให้ใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดนี้  

ข้อ 5 ช้อก าหนดนี้ใช้บังคับกับพนักงานของบริษัท และให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้รักษาการ
ตามข้อก าหนดนี้    

หมวด 1 
การเก็บรวบรวมผลข้อมูลส่วนบุคคล 

---------------------------------------------------- 
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ข้อ 6 หน่วยงานของบริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เท่าที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินกิจการของบริษัท และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีชอบด้วยกฎหมาย   

ในกรณีที่หน่วยงานของบริษัทจ าเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนหรือจากบุคคลอ่ืนที่
ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนด าเนินการดังกล่าว ให้ด าเนินการดังนี้  

6.1 หน่วยงานของบริษัทขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

6.2 หน่วยงานของบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่า
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแล้ว  

6.3 ต้องด าเนินการให้มีข้อสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบุคคลดังกล่าวกับ
บริษัท  

6.4 ให้หน่วยงานของบริษัทที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นหรือจากแหล่งอ่ืนแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากเป็นการ
ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการติอต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก็ให้แจ้งในครั้งแรกที่
ติดต่อ หรือกรณีหากจะน าไปเปิดเผยต่อไป ก็ให้แจ้งก่อนที่จะน าไปเปิดเผยครั้งแรก แต่ไม่ว่า
ในกรณีใดต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลส่วน
บุคคล    

การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ให้มีรายละเอียดตามที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก าหนดเป็นรายกรณีและให้เป็นไปตามกฎหมาย  

7 หน่วยงานของบริษัทอาจสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
จากแหล่งอ่ืนได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมและไม่ต้องแจ้งให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบในกรณี
ดังต่อไปนี้ แต่ทั้งนี้ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนด้วย 

7.1  กรณีเป็นการได้มาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือ
จดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ซึ่งได้จัดให้มี
มาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ 
ตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด  

7.2 เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  
7.3  เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือใช้ใน

การด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น  
7.4 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล  

7.5 เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์
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ดังกล่าวมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล  

7.6  เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
 
ข้อ 8  ห้ามมิให้เก็บรวบรวม ซักถาม ข้อมูลสุขภาพจากบุคคลใด ในกรณของลูกค้า หน่วยงานของบริษัทจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลสุขภาพของลูกค้าได้เท่าที่บริษัทให้กระท าได้ตามข้อตกลงใช้บริการที่ลูกค้าจะต้องลงนามเท่านั้น 
และให้พนักงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการขอความยินยอมจากลูกค้าเสมอโดยใข้แบบฟอร์มที่บริษัทอนุมัติ ในกรณี
มีข้อสงสัย ให้สอบถามเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 
ข้อ 9 หน่วยงานของบริษัทจะต้องไม่เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เป็นลักษณะ
ทางพันธุกรรม ลักษณะพิการทางร่างกาย เว้นแต่จะเป็นประโยชน์ในการบริการที่เหมาะสมตามลักษณะความ
พิการทางร่างกาย หรือข้อมูลอ่ืนใดที่กระทบต่อความรู้สึก หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของผู้ใช้บริการอย่างชัดแจ้ง 

หน่วยงานของบริษัทจะต้องไม่เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้  

(ก) เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่จะจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและ
การใช้ รวมถึงการท าลาย และให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลลงนามให้ความยินยอมไว้  

(ข) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  

(ค) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
(ง) เป็นการจ าเป็นเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
(จ) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่พระราชบัญญัติได้บัญญัติ

ไว้  
(ฉ) เป็นกรณีอ่ืนๆที่สามารถเก็บรวบรวมได้ตามพระราชบัญญัติ 

 
หมวด 2 

การเก็บรักษา 
------------------------------------------------ 

ข้อ 10 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้หน่วยงานของบริษัทท าการประเมินผลกระทบจากการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่การประมวลผลดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการประเมินผลพฤติกรรมการใช้งาน
บริการของลูกค้าผู้ใช้บริการ หรือ กรณีเป็นการใช้งานเพ่ือกิจกรรมใหม่ๆหรือ กรณีท่ีเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วน
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บุคคลให้แก่บุคคลภายนอกบริษัท ในการนี้ ให้หน่วยงานของบริษัทขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยการประเมินดังกล่าวให้ใช้แบบตามภาคผนวกท่ี 1 
 
ข้อ 11 หน่วยงานของบริษัทต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในที่หรือระบบที่บุคคลหรือพนักงานเข้าถึงไม่ได้เว้นแต่
ได้รับอนุญาต เช่น ในตู้จัดเก็บเอกสารที่มีการล็อก เป็นต้น การอนุญาตให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร   
 
ข้อ 12 พนักงานต้องไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารที่มี
ข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันตัวตน เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่ค้าหรือลูกค้า เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติ
จากหัวหน้างานเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เพ่ือบันทึกเหตุผล
และความจ าเป็น โดยให้น าข้อ  19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ 13 หน่วยงานของบริษัทและพนักงานต้องไม่สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ระบบหรือ
โปรแกรมภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมดูแลของส่วนงานของบริษัทที่รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากบริษัท  

 

ข้อ 14 ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท าการรวบรวมชื่อหน่วยงานของบริษัทและพนักงานที่มีสิทธิ
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และประเมินความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานและพนักงานที่ได้รับสิทธิ พร้อมให้
ค าแนะน าแก่หน่วยงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ  

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ง จะต้องจัดท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุผล  
 
ข้อ 15 ในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ให้พนักงานใส่รหัสผ่านทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งไปยังหน่วยงานภายในหรือภายนอกบริษัท เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่อไป  

พนักงานต้องไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนนอกจากที่บริษัทมอบให้ รวมถึง 
แอพพลิเคชั่นส่วนตัวต่างๆ (เช่น LINE)  
 
ข้อ 16 ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบพ้ืนที่การท างานในบริษัทที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจเกิด
การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ าเสมอและพิจารณาหามาตรการป้องกันที่เหมาะสมทางกายภาพใน
พ้ืนที่สุ่มเสี่ยงดังกล่าว เช่น ศูนย์บริการ หรือ ร้านค้าของบริษัท ในกรณีที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เห็นสมควรให้ด าเนินการใด ให้ปรึกษาหน่วยงานของบริษัทที่เก่ียวข้องและน าเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พิจารณา  
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ข้อ 17  ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศท าการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของบริษัท (default setting) เพ่ือให้
พนักงานต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (time-out) เว้นแต่
จะได้รับยกเว้นจากส่วนงานด้านสารสนเทศ โดยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ให้
แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้ส่วนงานด้านสารสนเทศหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอว่าระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบการ
พิมพ์เอกสารออกไปได้   

 
ข้อ 18 ให้ส่วนงานด้านสารสนเทศท าการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของบริษัทมิให้ใช้ port USB ในกรณีที่พนักงาน
จ าเป็นต้องใช้ พนักงานต้องขออนุมัติจากหน่วยงานของบริษัทตามความจ าเป็นและให้ส่งเรื่องให้ส่ วนงานด้าน
สารสนเทศด าเนินการ โดยให้หน่วยงานของบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกเหตุผลและ
ความจ าเป็นไว้ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 
หมวด 3  

การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
---------------------------------------------------- 

 ข้อ 19 หน่วยงานของบริษัทอาจอนุญาตให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยการก าหนดสิทธิมีลายละเอียด
ดังนี้  

(1) วัตถุประสงค์การเข้าถึง 
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าถึง  
(3) ชื่อพนักงานผู้ได้รับสิทธิ  
(4) เหตุผลความจ าเป็นที่พนักงานได้รับสิทธิ 
(5) ข้อจ ากัดสิทธิ  

ให้หน่วยงานของบริษัทจัดท าบันทึกการอนุญาตให้ตรวจสอบได้และท าให้เป็นปัจจุบัน โดยให้พนักงาน
ลงนามไว้ในบันทึกด้วย  

ข้อ 20 ในกรณีที่หน่วยงานของบริษัทเห็นว่าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพียงบางส่วน แต่การ
เข้าถึงดังกล่าวจะท าให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆที่ไม่มีความจ าเป็นเมื่อพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์แห่งการเข้าถึง ในกรณีดังกล่าว ให้พนักงานขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ 21 ให้หน่วยงานของบริษัททบทวนเหตุผลและความจ าเป็นในการอนุญาตให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลอย่างน้อยปีละครั้ง โดยน าเสนอต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือรับฟังความเห็น และให้
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ในกรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้หน่วยงานของบริษัทน าเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  
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ข้อ 22 ในการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบสารสนเทศนั้น พนักงานที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่ใช้ชื่อ
ผู้ใช้หรือรหัสผ่านร่วมกับพนักงานคนอ่ืน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษาจากหน่วยงานของ
บริษัท  
ข้อ 23 ให้ด าเนินการท าให้รหัสผ่านที่มอบหมายให้แก่บุคคลใดใช้งานเพ่ือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมีก าหนดหมดอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันใช้ครั้งแรก ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย   

ข้อ 24 พนักงานต้องรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ จะต้องไม่เปิดเผยและไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้ชื่อผู้ใช้ และ
รหัสผ่านของตนในลักษณะที่อาจท าให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ การฝ่าฝืนให้
ถือว่าทั้งพนักงานเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว และผู้ได้รับผู้ใช้และรหัสผ่านมีความผิดวินัยร้ายแรง  

ข้อ 25 ในกรณีที่พนักงานของหน่วยงานของบริษัทสิ้นสภาพความเป็นพนักงาน ให้หน่วยงานของบริษัท
ด าเนินการให้พนักงานที่สิ้นสภาพความเป็นพนักงานไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันทีในเวลาที่สิ้น
สภาพ   

ข้อ 26 ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนอแผนงานปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วทั้งบริษัททุกปี  โดยแผนงานจะต้องวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการน าระบบยืนยันตัวตนที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ (Login) ครั้ง
เดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานทุกระบบได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ าอีก (Single Sign-On) มาใช้งาน
ทั่วทั ้งบริษัทเพื่อให้ชื ่อผู ้ใช้และรหัสผ่านของพนักงานที่สิ ้นสภาพพนักงานไปแล้วเป็นอันใช้ไม่ได้โดย
อัตโนมัติในทันทีที่สิ้นสภาพพนักงาน โดยในการท าแผนงาน ให้รับฟังความเห็นจากเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และน าเสนอข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป โดย
ให้น าเสนอแผนงานแรกดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อ 27 หน่วยงานของบริษัทต้องตรวจสอบกระบวนการท างานอยู่สม่ าเสมอเพ่ือลดจ านวนพนักงานที่เข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลและปริมาณข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าถึงโดยพนักงาน ทั้งนี้โดยผ่านค าแนะน าของเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ให้หน่วยงานของบริษัทรณรงค์อย่างสม่ าเสมอให้พนักงานลดการพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบ
สารสนเทศของบริษัท 

ข้อ 28 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนจากภายนอกบริษัท ให้ปฏิบัติดังนี้  
28.1 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากภายนอกสถานที่ท าการของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยระบ บ

สารสนเทศหรือด้วยช่องทางอย่างอ่ืนจะท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
หน่วยงานของบริษัท 

28.2 ค าอนุมัติดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดตามข้อ 6 รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าถึงจากภายนอกท่ีท าการบริษัท พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขอย่างเหมาะสม 
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28.3 ในกรณีที่หน่วยงานมีการอนุญาตให้เข้าถึงจากภายนอกเป็นประจ า ต้องจัดท าบันทึกการ
ประเมินผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อ 29 หน่วยงานของบริษัทอาจอนุญาตให้บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่นไม่ว่าจะเข้าถึงจากท่ีใดเฉพาะหากเป็นการจ าเป็นเพื่อการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 19 และ ข้อ 28 และต้องให้บุคคลดังกล่าวลงนามในเอกสารว่าตกลง
จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับตามที่เจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด แม้ว่านิติบุคคลซึ่งเป็น
นายจ้างของบุคคลดังกล่าวจะมีสัญญารักษาความลับกับบริษัทแล้วก็ตาม 

 
หมวด 4 

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
----------------------------------------------------------------- 

ข้อ 30 ห้ามมิให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่จะจ าเป็นเพ่ือกิจการของบริษัทและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่
ประกาศทางเว็บไซต์   

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยชัดแจ้ง 
เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ หน่วยงานของบริษัทอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

30.1 กรณีเป็นการใช้หรือเปิดเผยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์
หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ซึ่งได้จัดให้มี
มาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ 
ตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนดไว้  

30.2 เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  

30.3 เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น เช่น จัดท าใบเสร็จ ใบ
เรียกเก็บเงิน  

30.4 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

30.5 เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าว
มีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
การติดตามทวงหนี้ เป็นต้น  

30.6 กรณีอ่ืนที่กระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
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ในกรณีดังกล่าว ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบเพ่ือท าบันทึกรายการไว้  ในกรณีที่
เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน จะต้อง
ท าสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามล าดับ   

ข้อ 31 หน่วยงานของบริษัทที่ท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องจัดท าบันทึกรายการไว้ทุกครั้งและเก็บไว้
ให้สามารถน ากลับมาตรวจสอบได้ โดยอาจเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบของบริษัทหรือในรูปของ
เอกสารกระดาษ โดยต้องมีรายการต่อไปนี้  
 31.1 ชื่อพนักงานที่เปิดเผย 
 31.2 ชื่อผู้รับหรือเข้าถึงช้อมูลส่วนบุคคล 
 31.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยโดยละเอียด 
 31.4 วัตถุประสงค์และความจ าเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละเรื่อง 

31.5 ฐานทางกฎหมายในการเปิดเผย 
31.6 ลายมือชื่อพนักงานที่เปิดเผยและลายมือชื่อผู้รับข้อมูล 
31.7 ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ความเห็น  
31.8 ลายมือพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่า รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และในกรณีท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน จะต้องให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติ  

 
ข้ 32 ในกรณีการจ้างบุคคลภายนอกให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานของบริษัทจะต้องตรวจสอบว่าผู้
ประมวลผลมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และต้องท าสัญญาเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 
ข้อ 33 ในกรณีที่หน่วยงานใดได้รับค าขอไม่ว่าเป็นหนังสือหรือไม่จากหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่อ้างอ านาจตาม
กฎหมายหรือให้เหตุผลในการขอข้อมูลส่วนบุคคลว่าเพ่ือไปด าเนินการในอ านาจหน้าที่ ให้หน่วยงานของบริษัท
ท าการวิเคราะห์ฐานทางกฎหมายว่าค าขอดังกล่าวมีฐานทางกฎหมายและมีสภาพบังคับตามกฎหมายหรือไม่
และบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามตามค าขอดังกล่าวโดยต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงาน
ดังกล่าวหรือไม่ และให้วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลอ่ืนและต่อบริษัทและมาตรการเยียวยาหรือ
มาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์และท าความเห็นให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วและส่งความเห็นให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้ความเห็นต่อไป  

ในกรณีที่เจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความเห็นแย้งกับหน่วยงานของบริษัท ให้เจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน าส่งความเห็นทั้งหมดใหป้ระธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือมีค าสั่งต่อไป  

ข้อ 34 สัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท ากับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้  

- วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
- สิทธิหน้าที่ของบุคคลอื่นที่จะได้รับ ข้อมูลส่วนบุคคล 
- รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปัน 
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- ฐานหรือเหตุผลทางกฎหมายในการแบ่งปัน  
- ในกรณีที่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว จะต้องก าหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน 
- ก าหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างกันในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่น สิทธิใน

การลบข้อมูลเป็นต้น  
- มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกัน เช่น การจัดท ารหัสผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

จะต้องมรีหัสผ่าน เป็นต้น        
สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท ากับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
- วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องประมวลผลข้อมูลตามค าสั่งของบริษัทและตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสามารถโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอ่ืน หรือสามารถ

ว่าจ้างช่วงได้หรือไม่ 
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมมิให้พนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทน (ถ้า

หากมี) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินความจ าเป็น และต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลด้วยความระมัดระวัง 

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการป้องกันมิให้เกิดการเข้าถึง ใช้ โอนเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยพนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลใดโดยไม่ชอบ 

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความช่วยเหลือตามที่บริษัทร้องขอเพ่ือให้บริษัทสามารถปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้ครบถ้วน เช่น ลบข้อมูลส่วนบุคคล  

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทในการตรวจสอบเมื่อเกิดการฝ่าฝืนหรือ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทในกรณีที่บริษัทประสงค์จะประเมินผล
กระทบจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องคืนข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทหรือไม่ อย่างไร   
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะตกลงให้บริษัทเข้าท าการตรวจสอบ (Audit) เพ่ือพิจารณาว่าผู้

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไปตามกฎหมายและตามค าสั่งของบริษัท
หรือไม่ อย่างไร  

- ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดอันเป็นความผิดของผู้ประมวลผล หากข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผย
ต่อสาธารณะ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากพ้ืนที่
สาธารณะ 
ในกรณีที่การเจรจาในประเด็นดังกล่าวไม่เป็นผล การจะเข้าท าสัญญาหรือไม่ ให้หน่วยงานของบริษัท
หารือกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือด าเนินการต่อไป อนึ่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลหรือ
หน่วยงานของบริษัทอาจน าเรื่องให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสั่งการก็ได้ 



11 
 

ข้อ 35 หน่วยงานของบริษัทจะต้องไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศที่ไม่มีมาตรฐานการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามท่ีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด เว้นแต่  

35.1  เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 
35.2 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง  

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่าง
ประเทศท่ีรับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว  

35.3 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือใช้ใน
การด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น  

35.4 เป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

35.5  เพ่ือป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
บุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

35.6 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ  
35.7 เป็นกรณีทีค่ณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีค าวินิจฉัยให้ส่งหรือโอนได้  
35.8 เป็นกรณีที่เป็นการโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศที่อยู่ในเครือกิจการหรือ

เครือธุรกิจเดียวกับบริษัทเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน โดยส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้การรับรองนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือ
โอนดังกล่าวของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลประกาศก าหนด 

35.9 กรณีที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่มีค าวินิจฉัย หรือ บริษัทยังไม่มีนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใน
ต่างประเทศที่อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกับบริษัทตามข้อข้างต้น หากหน่วยงานของ
บริษัทมีความจ าเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องด าเนินการดังนี้  

35.9.1 ต้องเป็นกรณีที่หน่วยงานของบริษัทได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถ
บังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทาง
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลประกาศก าหนด และ  

35.9.2 ให้น าเสนอเรื่องให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพิจาณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือ
น าเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   

หมวด 5 
การอนุญาตหรือปฏิเสธค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

----------------------------------------------------------------- 
ข้อ 36 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้  
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36.1 สิทธิในการเข้าถึงและได้รับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าสามารถด าเนินการได้ภายใน 15 วัน หรือไม่ หากไม่อาจด าเนินการได้ 
จะต้องด าเนินตามค าขอให้แล้วเสร็จอย่างน้อยไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ หรือตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

36.2 ในกรณีที่บริษัทได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วย
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดย
วิธีการอัตโนมัติ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงสิทธิใน
การขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเมื่อ
สามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่โดย
สภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามข้อนี้ต้องเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมให้ประมวลผลไว้ก่อนหน้านั้นหรือเป็นกรณีที่
บริษัทสามารถประมวลผลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมเพราะเป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม
สัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนที่คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้สิทธิกับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของ
บริษัทหรือเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไม่ได้  

36.3 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และในกรณีที่มีการคัดค้าน ให้หน่วยงานของบริษัทหยุดท าการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น และท าการแยกส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกคัดค้านออกจากส่วนอ่ืนให้ชัดเจน และให้
แจ้งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ความเห็น และน าเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พิจารณาสั่งการต่อไป  

36.4 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือท าให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

36.5 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
36.6 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  
36.7 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทคงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนไว้ได้เพ่ือใช้ใน

การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือ
การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

36.8 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตรวจสอบบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ
ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้  
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ข้อ 37 ให้บริษัทเผยแพร่แบบค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัททุกเว็บไซต์ ทั้งนี้
แบบค าขอในระยะเริ่มแรกให้เป็นไปตามภาคผนวกที่ 2 และให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอ านาจ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความเหมาะสม  
ข้อ 38 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอใช้สิทธิอาจใช้แบบฟอร์มค าขอใช้สิทธิของบริษัทหรือไม่ก็ได้ หรือจะแจ้งขอ
ใช้สิทธิทางโทรศัพท์หรือช่องทางอ่ืนใดก็ได้ เมื่อหน่วยงานใดของบริษัทได้รับค าขอใช้สิทธิจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ให้ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท าการยืนยันตน ด้วยการขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ลงนาม
รับรองถูกต้อง และให้ส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็วที่สุดภายในวันถัดไปหลังจากที่
ได้รับเรื่อง     

ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

ในกรณีที่เป็นค าขอส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ขอใช้สิทธิเท่านั้น เมื่อ
เจ้าหน้าที่ส่วนบุคคลได้ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นชอบตามค าขอใช้สิทธิ ให้แจ้งกลับไปยัง
หน่วยงานรับเรื่องเพ่ือให้ท าการส่งส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ก าหนด 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับค าขอ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เห็นชอบ หรือเป็นค าขอใช้สิทธิอ่ืน ให้เจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือสั่งการ โดยเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งความเห็นของหน่วยงานของบริษัทและของเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคล 
วิธีการลบ พร้อมทั้งก าหนดเวลาที่บริษัทต้องแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทราบและสั่งการภายในระยะเวลา   

ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ากับให้หน่วยงานของบริษัทจัดท าบันทึกการอนุญาตตามค าขอ
ใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิเสธค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามภาคผนวกที่ 
3 เอกสารดังกล่าวให้เก็บไว้ที่หน่วยงานของบริษัทและส าเนาให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภาคผนวกที่ 4 และให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีค าสั่ง
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยให้ประกาศให้พนักงานรับทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นชอบให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท าการแจ้งให้หน่วยงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทุก
หน่วยงานปฏิบัติทราบภายในวันถัดไปจากวันที่ได้รับค าสั่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้ระบุระยะเวลา
ที่ต้องปฏิบัติและ วิธีการปฏิบัติ เช่น ให้ลบ หรือ ให้ท าให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้   

 พร้อมกันนั้น ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลไปจากบริษัทก่อนหน้านั้นรับทราบและปฏิบัติตามสิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย     

 

หมวด 6 
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ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
----------------------------------------------------------------- 

ข้อ 39 ข้อมูลส่วนบุคคลให้เก็บไว้ได้นานเท่าที่จ าเป็น  
39.1 ข้อมูลลูกค้าผู้ใช้บริการ  

กรณีที่การให้บริการยังไม่สิ้นสุดลง ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานของบริษัทจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่จ าเป็นไว้ได้ตลอดเวลาที่การให้บริการยังไม่สิ้นสุดลง  

กรณีที่การให้บริการสิ้นสุดลงแล้ว ให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งไว้เป็นเวลา 10 ปี นับ
ถัดจากวันสิ้นสุดการให้บริการ  

39.2 ในกรณีผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ค้างช าระค่าบริการและไม่มีข้อพิพาทกับบริษัท ในทุกปี ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหารือกับเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือพิจารณาท าลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
ส าหรับข้อมูลที่พ้นก าหนดเวลา 10 ปีแล้ว ในกรณีที่หน่วยงานของบริษัทและจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเห็นชอบให้ลบหรือท าลาย ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน าเรื่องเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพ่ือลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคล โดยระบุวิธีการลบและท าลายด้วย  

ให้หน่วยงานของบริษัทแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกปีเพ่ือเสนอเรื่องพิจารณาลบหรือ
ท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ 40  ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ  

 ในกรณีเป็นช้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวข้องกับสัญญาใด ให้ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อหมดความจ าเป็น 
ในกรณีที่สัญญาดังกล่าวสิ้นผลไปแล้ว 10 ปี ให้ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นต้องเก็บ
รักษาไว้นานกว่านั้น   

 ในกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ให้ท าลายโดยน าเสนอให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พิจารณาความจ าเป็น   

ข้อ 41 ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือเล็งเห็นได้ว่าอาจมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ให้หน่วยงาน
ของบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้จนกว่าคดีความหรือข้อพิพาทจะถึงที่สุด  แต่ในกรณีที่ปรากฏแน่ชัด
ว่า ไม่มีข้อพิพาทหรือข้อพิพาทได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้ด าเนินการตามข้อ 39 และ 40 ต่อไป 

 

หมวด 7 
การจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

----------------------------------------------------------------- 
ข้อ 42 กรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้พนักงานที่ทราบ
เรื่องรีบด าเนินการตามสมควรเพ่ือระงับเหตุและความเสียหาย พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลให้ทราบในทันทีไม่ว่าจะเป็นเวลานอกท าการของบริษัทหรือไม่ ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือทางอ่ืนใด
เพ่ือให้เรื่องทราบถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่ช้ากว่า 12 ชั่วโมงนับแต่ทราบเรื่อง
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หรือไม่ช้ากว่าก าหนดเวลาตามข้อสัญญาที่บริษัทมีอยู่กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และให้เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเร่งหารือกับหน่วยงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงการแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบเรื่องโดยเร็ว 
 
ข้อ 43 กรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หากการละเมิด
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ให้พนักงานที่
ทราบเรื่องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทันทีไม่ว่าจะเป็นเวลานอกท าการของบริษัทหรือไม่ ไม่
ว่าจะทางโทรศัพท์หรือทางอ่ืนใดเพ่ือให้เรื่องทราบถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่ช้ากว่า 
12 ชั่วโมงนับแต่ทราบเรื่อง  
 
ข้อ 44 ในกรณีข้อ 42 และ 43 ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งเรื่องแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในทันที พร้อมความเห็น ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือทางอ่ืนใดที่สามารถติดต่อได้ทันที และต้องมีความเห็น
เกี่ยวกับมาตรการหยุดยั้งผลกระทบจากการละเมิดดังกล่าวเพ่ือให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสั่งการโดยด่วน
ก่อนก็ได้  

ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่งท าการสอบสวนเรื่อง โดยขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดท าความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป ทั้งนี้ไม่ช้า
กว่า 12 ชั่วโมงนับแต่ได้รับทราบเรื่อง โดยต้องมีรายการดังนี้  

44.1 รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ได้ 
44.2 ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
44.3 ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อบริษัทในด้านชื่อเสียงและในด้าน

กฎหมายและด้านอื่นๆ  
44.4 มาตรการหยุดยั้งความเสียหาย  
44.5 มาตรการเยียวยาแก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบ  

ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นว่ากรณีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลหรือของบุคคลใด ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ได้ทราบเหตุ ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นว่ากรณีมี
ความเสี่ยงสูงที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลใด นอกจาก
จะแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบพร้อมกับมาตรการเยียวยาโดยไม่ชักช้า  

ข้อ 45 หน่วยงานของบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบอยู่เสมอว่าการเข้าถึง ใช้ เก็บ เปิดเผย แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นไปโดยผิดปกติหรือไม่  

ในกรณีที่มีข้อสงสัย เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีค าสั่งให้หน่วยงานของบริษัทท า
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  
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พนักงานทุกคนมีหน้าที่รายงานต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบในกรณีที่เกิดการรั่วไหล
หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด   

ในกรณีที่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานของบริษัท
เร่งรีบแก้ไขและรายงานต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในกรณีดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบันทึกเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเพ่ือผ่อนปรนและอาจพิจารณางดเว้นโทษตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยให้ค านึงถึงความผิดพลาดว่าเกิด
จากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ และให้พิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ประกอบด้วย  

 
หมวด  8 

การเก็บบันทึกรายการและการรายงาน 
----------------------------------------------------------------- 

ข้อ 46 ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจัดท าบันทึกรายการต่อไปนี้เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้  

45.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
45.2  วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  
45.3  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท  
45.4  ระยะเวลาในการเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
45.5  สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้ าถึงข้อมูลส่วน

บุคคลและเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
45.6  การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
45.7  บันทึกการอนุญาตหรือปฏิเสธค าขอใช้สิทธิของผู้ใช้บริการพร้อมเหตุผล  
45.8  ค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่งคงปลอดภัยที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีมาตรการที่

เหมาะสมเพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือ
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด   

ข้อ 47 ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน าเสนอความเห็นต่อการทบทวนข้อก าหนดนี้อย่างน้อยปีละครั้ง  
 

หมวด  9 
บริษัทในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

----------------------------------------------------------------- 
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ข้อ 48 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้หน่วยงานของบริษัทต้องประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลตามสัญญาและตามค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ค าสั่งนั้นจะผิด
กฎหมาย  
ข้อ 49 หน่วยงานของบริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบในทันทีที่ทราบเหตุการณ์ละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคล  
ข้อ 50 หน่วยงานของบริษัทจะต้องจัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด  
 

หมวด 10 
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

----------------------------------------------------------------- 
ข้อ 51 ให้หน่วยงานของบริษัทด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของรัฐหรือขององค์กรก ากับดูแลโดยเคร่งครัด  
ข้อ 52 ให้หน่วยงานด้านสารสนเทศพิจารณาทบทวนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ าเสมอ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจาก อ านาจหรือโดยไม่ชอบ และให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีกรณีใดต้องปรับปรุง
หรือไม่ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวทันทีเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด  

ในกรณีที่ต้องปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ให้น าเสนอแผนงานต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือสั่งการต่อไป 

หมวด 11 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

----------------------------------------------------------------- 
ข้อ 53 ให้จัดตั้งฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหัวหน้าฝ่ายและเป็น
หน่วยงานขึ้นตรงต่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ในกรณีที่มี
อุปสรรคการด าเนินงาน ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเรื่อง
ด้วย  

นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและตามระเบียบหรือข้อก าหนดนี้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการต่อไปนี้  

53.1 แนะน ามาตรการในทุกด้าน ทั้งด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีและกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและเพ่ือปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท 
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53.2 ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงกระบวนการลดปริมาณข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการเข้าถึง การ
ก ากับดูแลข้อมูลและสิทธิของเจ้าของข้อมูล 

53.3 พัฒนานโยบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย การแก้ไข การลบ
และการท าลายการจัดการกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  

53.4 จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการตามที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดท า 
พร้อมก าหนดรายละเอียดที่ต้องบันทึกไว้  

53.5 ประเมินความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแผนตอบสนองต่อความเสี่ยง 
53.6 ให้ค าแนะน าออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นในทุกสินค้าและผลิตภัณฑ์ และก ากับให้

หน่วยงานของบริษัทจัดท าบันทึกการประเมินผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสม 

53.7 ท ารายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับสถานะและความ
คืบหน้าของแผนงานประจ าปีและแผนงานต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน 

53.8 จัดท าแผนงานประจ าปีเพื่อพัฒนาปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
53.9 ด าเนินการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักต่อการปฏิบัติตามกฎหมายทั่วทั้งบริษัท 
53.10 เป็นตัวแทนบริษัทในการประสานงาน ให้เอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับประเด็น

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ความเห็นต่อสาธารณะในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
53.11 เก็บบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล (เมทริกซ์) ทั่วทั้งบริษัท และปรับปรุงกระบวนการ

บันทึกให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
53.12 ปฏิบัติงานที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ตามประกาศ นโยบาบ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อก าหนด ค าสั่ง คู่มือ แนวปฏิบัติต่างๆของบริษัท  
53.13 ให้ข้อเสนอแนะ หรือพิจารณาหรือด าเนินการในเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับ

มอบหมาย  

ข้อ 54 ให้พนักงานและบุคคลอันมีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมายังเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่หมายโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางใดๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์
ของบริษัท โดยผู้แจ้งจะเปิดเผยตัวตนหรือไม่ก็ได้และให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรักษาตัวตนของผู้
แจ้งไว้เป็นความลับ 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 55 การด าเนินการตามข้อก าหนดนี้ที่โดยสภาพยังไม่อาจแล้วเสร็จในวันที่ข้อก าหนดนี้ใช้บังคับให้หน่วยงาน
ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้
ค าแนะน า   
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   ประกาศ ณ วันที่................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่1 

เร่ืองแบบฟอร์มการประเมินผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 1  อธิบายโครงการหรือสิ่งที่ท่านประสงค์จะด าเนินการ 
 วัตถุประสงค์ของโครงการหรือจุดมุ่งหมายสุดท้าย 
 ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นจะต้องใช้ส าหรับด าเนินการนั้น  
 ได้โปรดอธิบายว่า เพราะเหตุใดจึงต้องท าแบบประเมินผลกระทบจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2   อธิบายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
2.1   วิธีการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล   

 ท่านได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาอย่างไร 
 ท่านจะใช้ เก็บหรือลบข้อมูลอย่างไร  
 ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนใดกับบุคคลใดบ้างหรือไม่  

(ท่านอาจเขียนภาพ diagram ได)้  
 การประมวลผลที่ท่านอธิบายมานี้มีความเสี่ยงอะไรบ้าง  

2.2 อธิบายถึงขอบเขตในการประมวลผล 
 มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบ้างหรือไม่ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลประวัติ

อาชญากรรม เป็นต้น  
 ปริมาณข้อมูลส่วนบุคคลมีมากน้อยเพียงใด  
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 เมื่อประมวลผลแล้ว จะเก็บไว้นานเพียงใด  
 การประมวลผลครอบคลุมถึงบุคคลจ านวนมากหรือไม่ ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการมากหรือไม่  
 จ านวนคนที่จะต้องท างานนี้และเข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล  มีมากน้อยเพียงใด  

2.3 อธิบายถึงบริบทของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทและพนักงานที่ด าเนินการมีความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร  
 เป็นไปได้หรือไม่ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะคาดไม่ถึงว่าจะมีการน าข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผลใน

ลักษณะแบบนี้  
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้น เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ 
 ท่านพอจะนึกออกหรือไม่ว่า บริษัทและท่านเองมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของการดึงข้อมูล

ส่วนบุคคล ก่อนที่จะน ามาประมวลผลหรือไม่  
 ในการประมวลผลนั้น วิธีการประมวลผลนั้นเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือไม่ และมีความปลอดภัย

ระดับไหน 
 

ส่วนที่ 2   อธิบายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

2.3 อธิบายถึงบริบทของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในอดีตที่ผ่านมา หรือในปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับการประมวลผลแบบนี้หรือไม่ หรือ

มีประเด็นสาธารณะใดที่เป็นข่าวบ้างหรือไม่ 
 บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในเอกสารยืนยันว่าจะปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับข้อก าหนดหลักเกณฑ์

ต่างๆ แล้วหรือไม่    

2.4 อธิบายวัตถุประสงค์ของการประมวลผล 
 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับโดยการน าการประมวลผลไปใช้คืออะไร  
 ผลกระทบที่จะเกิดกับบุคคลต่างๆรวมทั้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร  
 ผลดีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร ผลดีต่อองค์กรและประชาชน หรือสังคมคืออะไร  

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบ 

 ท่านได้หารือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาแล้ว เห็นว่าเป็นอย่างไร  
 อธิบายว่าท่านได้หารือบุคคลอื่นใดมาอีกหรือไม่ หากท่านจะไม่หารือ โปรดอธิบายเหตุผล 
 ท่านจะให้บุคคลใดมาช่วยออกความเห็นบ้างหรือไม่ เช่น หน่วยงานในองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ หรือบุคคลอื่นๆ 

ส่วนที่ 4 ประเมินความจ าเป็นและหลักสัดส่วน 
4.1 ฐานทางกฎหมายที่ท าให้ท่านมีสิทธิน าข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผลได้คืออะไร เช่น 
ก) ท่านอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญา เช่น เรียกเก็บหนี้ ปรับปรุงบริการ ฯลฯ  
ข) ท่านอ้างว่าท่านหรือบริษัทได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งส าหรับการประมวลผล 
ค) ท่านอ้างว่าเป็นความจ าเป็นเพื่อจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือเชิงสถิติ  
ง) เป็นภาระหน้าที่ของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ หากใช่ โปรดอธิบาย 
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จ) ท่านอ้างว่าเป็นความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น ตรวจสอบภายใน (audit) 
หรือประโยชน์อื่น  

4.2 มีการประมวลผลด้วยวิธีการอื่นอีกหรือไม่ที่กระทบต่อสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
น้อยกว่าวิธีการที่ท่านจะใช้  

4.3 ตลอดทั้งกระบวนการ มีข้ันตอนใดหรือไม่ที่สามารถลดการใช้หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่ายต่างๆ 

4.4 ท่านได้แจ้งหรือจะแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่  

4.5 ท่านได้คิดค้นมาตรการความปลอดภัยใดเพ่ือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไว้บ้างหรือไม่  

4.6 ท่านจะท ามาตรการอะไรบ้างเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีการโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ส่วนที่ 5 ขั้นตอนการระบุและประเมินความเสี่ยง 
มูลค่าความเสียหาย (หากเกิดขึ้น) 
 
                
 
 
                          
             
                    
                   โอกาสเกิด  ยาก                     เกิดขึ้นได้                       โอกาสสูง        
เหตุการณ์ที่ 1 คือ กรณีที่ ………. ซึ่งเหตุการณ์นี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบปานกลาง = ความ
เสี่ยง   ค่อนข้างสูง    
เหตุการณ์ที่ 2 คือ กรณีท่ี ………. ซึ่งเหตุการณ์นี้มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบสูง ความเสี่ยงค่อนข้างสูง    

กลาง 1   สูง 2 สูงมาก 

ค่อนข้างต่ า 4 กลาง 3 สูง  

ต่ า ค่อนข้างต่ า กลาง 

ส่วนที่ 6 การบรรเทาความเสี่ยง (ผู้เสนอให้ประมวลผลควรหารือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิด) 
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ค ว า ม เสี่ ย ง
ก่อนมาตรการ
บรรเทา 

เมื่อใช้มาตรการ
บ ร ร เท าค ว าม
เสี่ยง  

ผลที่เกิดต่อความ
เสี่ยง 

ความ เสี่ ย งที่
ยังเหลืออยู่ 

ท่ าน อนุ มั ติ ให้ ใช้ ม าต รก าร
บรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว 

ความเสี่ ยงใน
เหตุการณ์ที่ 1 
สูงเพราะ…. 

ม า ต ร ก า ร ล ด
ความเสี่ยงคือ จะ
ด าเนินการ…….. 

ผลดีของมาตรการ
บรรเทาความเสี่ยง 
จะท าให้ความ
เสี่ยงที่มีอยู่ลดลง 
เพราะโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์นั้น 
จะต่ ามาก  
และแม้จะเกิดขึ้น 
ก็จะไม่มี
ผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญ  
 

ความ เสี่ ย งที่
ยังเหลืออยู่คือ 
….. 

ใช่ เพราะว่า ประโยชน์ที่จะได้
จากการประมวลผลคือ ……. 
เมื่ อ เที ย บ กั บ ค ว า ม เสี ย งที่
เหลืออยู่แล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่า 
 
 ……………………………………... 
…………………………………………… 
……………………………………………. 

 

กลาง (1)   สูง (2) สูงมาก 
ค่อนข้างต่ า 4 กลาง 3 สูง  
ต่ า          1 ค่อนข้างต่ า        2 กลาง 

ส่วนที่ 7 การอนุมัติและการบันทึกผลการประเมิน 
 
เรื่อง ลงชื่อ/วันที่ หมายเหตุ 
มาตรการที่ เสนอเห็นชอบ
โดย… 

 ให้น าข้อมูลการอนุมัติไปใส่ไว้ในโครงการ
เพ่ือให้สามารถอ้างอิงได้ 

ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่อนุมัติ
โดย… 

 หากความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ยังเป็นความ
เสี่ยงในระดับสูงขึ้นไป ควรได้รับความเห็น
จ าก ……. แ ล ะ ได้ รั บ ค ว าม เห็ น ช อ บ
จาก…………. 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลได้ให้ความเห็นแล้ว  

 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง
ไม่ใช่ผู้อนุมัติ แต่จะเป็นผู้ให้ความเห็นหรือ
ค าปรึกษา 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยสรุป 
………………………………………………………….. 



23 
 

 
ค ว าม เห็ น ข อ ง เจ้ าห น้ าที่
คุ้ มครองข้อมูลส่ วนบุ คคล
ได้รับการเห็นด้วยหรือเห็น
ต่างจาก .. 

 หากผู้อนุมัติ ไม่ เห็นด้วยและไม่ถือตาม
ความเห็นของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้บันทึกเหตุผลไว้  

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยและไม่ถือตามความเห็นของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
………………………………………………………………………. 
 
ในส่วนที่ 3 ขั้นตอนการหารือ 
นั้ น  เมื่ อ ผู้ เกี่ ย ว ข้ อ ง ได้ ให้
ค ว า ม เห็ น แ ล้ ว  ผู้ ที่ ไ ด้
ตอบสนองต่อความเห็นดัง
กล่าวคือ ….  

 หากท่านได้อ่านความเห็นของบุคคลที่
เกี่ยวข้องแล้ว ไม่เห็นด้วย ให้ท่านบันทึก
เหตุผลไว้ 

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
 
ผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจทานแบบประเมินความเสี่ยงที่ เกิดจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้คือ 
[…………………] 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 
เร่ืองแบบฟอร์มค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

แบบที่ 1 ค าขอเข้าถึงหรือขอส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลในครอบครองของบริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 
         ค าขอหมายเลข………… 
         วันที่…………………….  
ข้าพเจ้าชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………….
สกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่………………………หมายเลขโทรศัพท์……………………อีเมล์…………………………………………………………. 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
(1) ขอเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล    
(2) ขอรับส าเนา ข้อมูลส่วนบุคคล    
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โดยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าประสงค์ได้แก่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผลแห่งการขอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็ นจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และได้แนบเอกสารพิสูจน์ตัวตน
ได้แก่………………….. 

ข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าจะได้รับเอกสารก็ต่อเมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิโดยชอบและการด าเนินการดังกล่าวสามารถ
กระท าได้ตามกฎหมาย (โปรดพลิกด้านหลัง) ซึ่งบริษัทต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ พร้อมทั้งบริษัทมีสิทธิ
ขอให้ข้าพเจ้าส่งเอกสารหรือพิสูจน์สิทธิเพ่ิมเติม ข้าพเจ้าตกลงว่าเมื่อบริษัทได้รับค าขอใช้สิทธิฉบับนี้พร้อมทั้ง
เอกสารที่สามารถพิสูจน์สิทธิของข้าพเจ้าที่บริษัทอาจขอเพ่ิมเติมในภายหลังโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะ
ด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิของข้าพเจ้าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับค าขอใช้สิทธิพร้อม
ทั้งเอกสารที่สามารถพิสูจน์สิทธิดังกล่าวของข้าพเจ้าครบถ้วนแล้ว  ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่
ข้าพเจ้าเข้าถึงหรือขอรับส าเนานี้ทุกประการ โดย บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  

   ลงชื่อ         เจ้าของข้อมูล 
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หมายเหตุ: บริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จ ากัด มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ 2562  บริษัทจึงสงวนสิทธิปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอรับส าเนาในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) เมื่อมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผยหรือมีค าสั่งศาลมิให้เปิดเผยหรือก าหนดเงื่อนไขแห่งการเปิดเผยไว้  
(2) การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะท าให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

บริษัทขอเรียนเพ่ิมเติมดังนี้  

ก) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอ มีข้อมูลที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยปะปนอยู่ บริษัทจะท าการลบข้อมูล
ดังกล่าวออกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอเสียก่อนหากท าได้ ในกรณีที่ไม่สามารถท าได้ บริษัทสงวนสิทธิที่
จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ข) กรณีท่ี บริษัทอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามค าขอ บริษัทจะบันทึกรายการไว้ตามมาตรา 39 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ  
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แบบค าขอที่ 2 : แบบค าขอใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 19 มาตรา 
20 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

                                                                                             ค าขอหมายเลข…………. 
        
                                                                                        วันที่ ………… 
ข้าพเจ้าชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………..…
สกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ในฐานะผู้ใช้บริการ/คู่ค้า/พนักงาน(หรืออ่ืนๆโปรดระบุ)……………………………………………………………………..  
ได้เคยให้ความยินยอมหรือข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัท สลิม คอร์ปอเรชั้น จ ากัด ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไว้ บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ี
จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว (โดยไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามหมายเหตุของเอกสารนี้) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

(1) เพิกถอนความยินยอม โดยให้บริษัท ท าการลบข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าทั้งหมด  
(2) เพิกถอนความยินยอมบางส่วน โดยให้บริษัท ท าการลบข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเฉพาะข้อมูล

ดังต่อไปนี้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่ใช่เป็นผู้เยาว์ ไม่ใช่ผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
หรือบุคคลไร้ความสามารถ และข้าพเจ้าได้ตกลงตามหมายเหตุ (พลิกอ่านด้านหลัง) รวมถึงผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนจากการเพิกถอนความยินยอมตามเอกสารนี้ทุกประการ 
                   ลงชื่อ      เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
    (     ) 
 
 
 

 

 

 

หน้าหลัง 
หมายเหตุ  
การเพิกถอนความยินยอมตามเอกสารนี้ไม่รวมถึง  

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดง
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ความคิดเห็น 
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ หรือ ที่ เกี่ ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่
เหมาะสม หรือเป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์
สาธารณะของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท  

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทต้องเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย  

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับ 

 เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการท างาน
ของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้าน
สังคม การรักษาทางการแพทย์ตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย 

 ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจาก
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร
หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ หรือ เครื่องมือแพทย์ ซึ่ง
ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตาม
หน้าที่หรือตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ   

 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนที่บริษัทสามารถเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใข้หรือเปิดเผยไว้ได้ตาม
กฎหมาย 

ผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมในเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 
1 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่บริษัทสามารถน ามาใช้เพ่ือปรับปรุงการให้บริการ การติดต่อ 

การท าธุรกิจหรือการปฏิบัติต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น การเพิกถอนความยินยอมอาจมี
ผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
อาจเสียโอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์ หรือข่าวสารใดๆที่บริษัทมอบให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลที่บริษัทมีข้อมูล เช่น การจัดโปรโมชั่นส าหรับผู้ใช้บริการ หรือการให้บริการที่ตรงกับ
พฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ เป็นต้น  

2 เนื่องจากบริษัทจะไม่มี ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถเข้าถึง ขอ
ส าเนา หรือ ทราบรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทได้เท่าเทียมกับกรณีที่ไม่มีการ
เพิกถอนความยินยอม   
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แบบที่ 3 : แบบค าขอใช้สิทธิอ่ืนๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าขอหมายเลข……………….. 

วันที่ ………………. 

ข้าพเจ้าชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ที่อยู่………………………หมายเลขโทรศัพท์……………………อีเมล์……………………………………………………….. 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

โดยยินดีช าระค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท……………………………………………………………………………… 

เหตุผลแห่งการขอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และได้แนบเอกสารพิสูจน์ตัวตน
ได้แก่………………….. 

ข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อผลกระทบของค าขอของข้าพเจ้าทุกประการ บริษัท สลิม คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  

   ลงชื่อ        เจ้าของข้อมูล 

 

ภาคผนวกที่ 3 

เร่ืองบันทึกรายการการอนุญาตหรือปฏิเสธค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

       ค าอนุญาตหรือปฏิเสธค าขอหมายเลข…………… 

หน่วยงานของบริษัทได้พิจารณาค าขอหมายเลข ……………………… แล้วเห็นว่า 

 อนุญาตตามค าขอด้วยเหตุผลดังนี้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไม่อนุญาตตามค าขอ ด้วยเหตุผลดังนี้   
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ……………………………………………………… 

(…………………………………………………………..) 

 ระบุต าแหน่งและหน่วยงานของบริษัท ……………………………………..  

ความเห็นของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
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 เห็นชอบกับความเห็นของหน่วยงานของบริษัท ด้วยเหตุผลดังนี้  
 ไม่เห็นชอบ กับความเห็นของหน่วยงานของบริษัท ด้วยเหตุผลดังนี้ 

ลงชื่อ……………………………………………………….. 

(………………………………………………………….) 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

กรณีความเห็นแย้งให้น าเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสั่งการให้ด าเนินการดังนี้………………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ……………………………………………………….. 

(………………………………………………………….) 
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ภาคผนวกที่ 4 

เร่ืองกระบวนการท างานกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิขอส าเนา 

หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอใช้สิทธิอื่นๆ 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สรุปขั้นตอนกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิขอส าเนาหรือขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

กระบวนการท างาน 

หน่วยงานรับเรื่องขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลส่งเอกสารยืนยัน
ตัวตน ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามก ากับ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวินิจฉัยโดยปรึกษาหน่วยงานของ 

บริษัทและฝ่ายกฎหมาย  

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิทางใดก็ได้ 

ค าขอเข้าถึงหรือค าขอ
ส าเนาที่เจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเห็นชอบให้

จัดท าบันทึกรายการ 

ค าขอส าเนาหรือเข้าถึงที่
ไม่เห็นชอบ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคล
บันทึกรายการและปฏิบัติตาม

ค าสั่ง 

ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือแจ้ง
ปฏิเสธแล้วแต่กรณี ซึ่งอย่างช้าต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่รับค าขอ 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

วันที่ 1- วันที่ 3 

วันที่ 0 – วันที่ 1 

วันที่ 0 – วันที่ 1 
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กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิอื่นๆ 

กระบวนการท างาน 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

หน่วยงานที่รับเรื่องพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน 

หน่วยงานที่รับเรื่องปรึกษาหน่วยงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องและฝ่ายกฎหมายให้
ความเห็น และส่งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ความเห็น และเม่ือให้

ความเห็นแล้วให้ส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่ัง
การ 

หน่วยงานของบริษัทท าบันทึกรายการและ
ปฏิบัติตามค าสั่ง 

แจ้งหน่วยงานที่รับเรื่องเพื่อประสานงาน
กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

วันที่ 0 – วันที่ 1 

วันที่ 0 – วันที่ 1 

ภายใน 3 วันท าการ นับแต่รับ
เรื่อง ไม่ควรเกิน 30 วัน 

นับแต่รับเรื่อง หรือ
ภายในก าหนดเวลาที่
คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลก าหนด 


