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(เอกสารฉบับที่ 6) 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด 

(CCTV Privacy Notice) 

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

คลินิกทันตกรรม ABC (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “คลินิก” หรือ “เรา”) กำลังดำเนินการใช้กล้อง
วงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณคลินิกของเรา เพื่อการ
ปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน 
ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังคลินิก 
โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว 

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด  (“ประกาศ”) ฉบับนี ้ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการ
ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) 
รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้ 

  
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ 
• ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคล

อ่ืน 
• ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น  โดยประโยชน์ดังกล่าวมี

ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
• ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของเรา 
  

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน 
2. เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การขัดขวาง 

การทำลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอ่ืน 
3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น แล ะ 

ดำเนินคดีทางกฎหมาย 
4. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัย

หรือกระบวนการร้องทุกข์ 
5. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน  
6. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่

จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน 
7. อ่ืน ๆ  
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3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้ 

ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะ
จัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพ้ืนที่ที่เราเห็นสมควรว่าเป็นจุดที่
ต้องมีการเฝ้าระวัง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 

  

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

• ภาพนิ่ง 
• ภาพเคลื่อนไหว 
• เสียง 
• ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น 
• อ่ืน ๆ  

  
ทั้งนี้ เราจะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที ่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกิน

สมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพ่ือใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 เราจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผย เว้นแต่ 
กรณีท่ีเรามีความจำเป็นเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศ
ฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย 
หรือเพ่ือการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่าง ๆ 

2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอ่ืน  

3. อ่ืน ๆ  

  

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ 
เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่าน
จะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
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2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

3.  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้  

3.1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

3.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
3.3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้

ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิ
ตามกฎหมายของท่าน 

3.4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม 
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้
สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีท่ีเราเหตุใน
การปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของเรา) 

  

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้

กำหนด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลา ............(ระบุ
ระยะเวลาเป็นจำนวนวัน เดือน หรือปี, หรือระบุระยะเวลาโดยประมาณ เช่น 2 สัปดาห์)............นับจาก......
(ระบุสถานการณ์ เงื ่อนไข หรือเหตุการณ์ ที่ใช้ตัดสิน เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่ของอาคารได้ทำการตรวจสอบ
ย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว).....{*** โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตาม.....(หากมีแหล่งอ้างอิงระยะเวลาการจัดเก็บ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สิทธิ โปรดระบุแหล่งดังกล่าวให้ชัดเจน) ..... ***} ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวเราจะทำการ ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป 

  
7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค
และการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อม
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ใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ใน
ระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

  
8. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะ
ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 

  
9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะ
ทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง.....(ระบุช่องทางแจ้ง เช่น แปะไว้ที่ทางเข้า หรือแสดง QR Code ที่ป้อม 
รปภ. หรือโต๊ะประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)..... โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี เราขอ
แนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาใน
พ้ืนที่ของเรา 

การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่ 
หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพ้ืนที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้
มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

  
10. การติดต่อสอบถาม  

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่ 
1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

• ชื่อ: ……(ระบุชื่อหน่วยงานของท่าน)….. 
• สถานที่ติดต่อ: ……(ระบุที่อยู่สำหรับติดต่อหน่วยงานของท่าน เช่น เลขที่ xxx อาคารx ชั้น x 

ถนนx   แขวงx เขตx กรุงเทพมหานคร) 
• ช่องทางการติดต่อ: ….(ระบุช่องติดต่อ เช่น XXX Contact Center 02-XXX-XXXX อีเมล : 

contact@xxx.or.th).... 
 

2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
• ชื่อ: .......(ระบุชื่อ DPO ของหน่วยงานท่าน)........................ 
• สถานที่ติดต่อ: ……(ระบุท่ีอยู่สำหรับติดต่อ DPO ของท่าน เช่น เลขที่ xxx อาคารx ชั้น x ถนน

x   แขวงx เขตx กรุงเทพมหานคร) 
• ช่องทางการติดต่อ: ….(ระบุช่องติดต่อ เช่น XXX Privacy Center 02-XXX-XXXX อีเมล : 

dpo@xxx.or.th)..... 
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ตัวอย่าง ป้ายแจ้ง CCTV Notice สำหรับติด ณ บริเวณท่ีติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนเข้าสู่พื้นที ่
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(เอกสารฉบับที่ 7) 

สัญญาจ้างในการผลิตชิ้นงานแลปทันตกรรม 

 
           ทำท่ี คลินิก …………………………………………………..... 

  วันที่ .......................................... 
 

 
 สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นระหว่างคลินิก…………………………..  ตั้งอยู่ที่ .......................................................... 
..................................................................................................................... โดย.... ............................................. 
ซึ่งต่อไปในสัญญาจ้างนี้ จะเรียกว่า “ผู้รับบริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ………………………………. จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ 
……………………………………………………โดย ……………………….. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ซึ่งต่อไป
ในสัญญาจ้างนี้ จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า “ผู้ให้บริการ” สามารถดำเนินการผลิตชิ้นงานทางแลปทันตกรรมดังต่อไปนี้ งานทัน
ตกรรมติดแน่นและงานทันตกรรมถอดได้ เพื่อส่งมอบต่อไปยังผู้ป่วยสอดคล้องกับนโยบายของ “ผู้รับบริการ” 
และ ข้อกำหนดตามมาตรฐานต่างๆ ที่ “ผู้รับบริการ” นำมาใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลง
กัน ดังต่อไปนี้ 

1. “ผู้ให้บริการ” นำรายละเอียดของชนิดงานทันตกรรมที่ “ผู้ให้บริการ” สามารถผลิตให้แก่ 
“ผู้รับบริการ” เพ่ือ “ผู้รับบริการ” พิจารณานำเข้าทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (Approved Vender 
List) ก่อน รวมถึง กำหนดผู้รับผิดชอบของ “ผู้ให้บริการ” และ ช่องทางในการติดต่อประสานงานกับ 
“ผู้รับบริการ” เมื่อจำเป็น ตลอดเวลาทำการ 

เมื่อ “ผู้รับบริการ” ได้นำรายชื่อของ “ผู้ให้บริการ” เข้าทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการแล้ว 
หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิด และ รายละเอียดของงานทันตกรรมใดๆ “ผู้ให้บริการ” ต้องแจ้งให้ “ผู้รับบริการ” 
ในทันที 

2. “ผู้ให้บริการ” ตกลงผลิตชิ้นงานทางแลปทันตกรรม ตามคำสั่งของทันตแพทย์ในแบบฟอร์มของ 
“ผู้ให้บริการ” ที่ผ่านการอนุมัติโดย “ผู้รับบริการ”  

ทันตแพทย์เป็นผู้พิจารณาเลือกให้ “ผู้ให้บริการ” ผลิตชิ้นงานทางแลปทันตกรรมแต่ละชิ้นงานได้
ตามความเหมาะสม โดยอาจพิจารณาจากการให้บริการ ผลงาน หรือ ระยะเวลาในการส่งมอบชิ้นงาน เป็นต้น 

3. “ผู้ให้บริการ” ติดต่อรับ ส่งมอบงาน และ การสื่อสารต่างๆ มายัง “ผู้รับบริการ” ให้ผ่านผู้
ประสานงานแลปของ “ผู้รับบริการ” ตามกระบวนการของ “ผู้รับบริการ”  

กรณีพบปัญหาใดๆ “ผู้ให้บริการ” จะติดต่อผ่านผู้ประสานงานแลปทันที รวมถึง กรณีท่ี “ผู้
ให้บริการ” ไม่สามารถผลิตชิ้นงานในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง อันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม “ผู้
ให้บริการ” ต้องแจ้งให้ “ผู้รับบริการ” ทราบถึงปัญหา และ การแก้ไขปัญหาของ “ผู้ให้บริการ” ทันที โดยไม่
รอช้า 

4. “ผู้ให้บริการ” ตกลงส่งมอบบริการดังนี้  งานทันตกรรมติดแน่น งานทันตกรรมถอดได้และการ
แก้ไขชิ้นงานหากพบปัญหา 
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           5.  ในกรณีที่ “ผู้ให้บริการ” ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามที่“ผู้รับบริการ” กำหนด“ผู้รับบริการ” 
จะดำเนินการแจ้ง“ผู้ให้บริการ” ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้น  

6. “ผู้ให้บริการ” ตกลงดูแลรักษาอุปกรณ์ของ “ผู้รับบริการ” ที่ได้รับพร้อมกับสิ่งที่ 
“ผู้รับบริการ” ส่งให้ เพ่ือใช้ในการทำชิ้นงาน เช่น ถาดพิมพ์ปาก Analog และ Abutment เป็นต้น และส่งคืน
แก่ “ผู้รับบริการ” ในสภาพดี เช่นเดียวกับเม่ือได้รับไป กรณีเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจะดำเนินการจัดหา
อุปกรณ์ทดแทนให้ “ผู้รับบริการ” 

7. “ผู้ให้บริการ” ใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีนำมาใช้ผลิตชิ้นงานจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  

8. “ผู้ให้บริการ”จะต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ สกุล แบบพิมพ์ฟัน ภาพถ่ายฟัน 
รายละเอียดคำสั่งชิ้นงานที่ได้รับจาก “ผู้รับบริการ” เป็นความลับตลอดเวลา การนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งาน
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิตชิ้นงานติดแน่น และหรือ ชิ้นงานถอดได้เท่านั้นและจะต้องไม่นำข้อมูล
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจาก “ผู้รับบริการ” หรือ
เจ้าของชิ้นงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

9. “ผู้ให้บริการ” ยินดีที่จะรับการประเมิน และร่วมมือกับ “ผู้รับบริการ” เพื่อพัฒนาคุณภาพใน
การให้บริการแก่ผู้ป่วยร่วมกัน 
           10.    “ผู้รับบริการ” ตกลงชำระค่าบริการให้กับ “ผู้ให้บริการ” ตามอัตราที่กำหนดไว้ 
           11.     สัญญาจ้างนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ ..............และสิ้นสุด 
วันที่  ............................. 
           12.  ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามสัญญาจ้างนี้ สามารถยกเลิกสัญญาจ้างนี้ได้ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร
แจ้งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งทราบ เพ่ือให้เป็นผลยกเลิกสัญญาจ้างนี้ ทั้งนี้ ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
30 วัน 
 
                     สัญญาจ้างนี ้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และทำความเข้าใจ
แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ของทั้งสองฝ่าย จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 
ไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อผู้รับบริการ.............................................................. 
(........................................................................)  

 
                  ลงชื่อพยาน.....................................................................  

                                                         (......................................................................)  
 

      ลงชื่อผู้ให้บริการ................................................................ 
                           (.....................................................................)  

                                                     กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 

   ลงชื่อพยาน....................................................................... 
             (.....................................................................) 
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(เอกสารฉบับที่ 8) 
บันทึกข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)  

 
ทำท่ี .......................................................... 

วันที่ ............. เดือน .................. พ.ศ. .............. 
  
 บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง 
 บริษัท ........................................ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ................................................................... 
โดย ............................................................................... ตำแหน่ง ...................................................................... 
เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”  
 กับ คลินิก ABC เลขที่..................................................................................... ............................... 
โดย.......................................................................................  
 ตามท่ีทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญา ...............................................................................ฉบับลงวนัที่
............ ...................................... ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังกล่าว ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 
 บทนิยาม 
 ข้อ ๑ หากไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ถ้อยคำในบันทึกข้อตกลงนี้มี
ความหมายดังต่อไปนี้ 
 “ข้อมูล” (data) หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง ความเห็น 
หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะ
จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือ
เสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
 “ข้อมูลส่วนบุคคล” (personal data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัว
บุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (data subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้นั้น และสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และให้หมายความรวมถึงผู้ใช้
อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ หรือ
ผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถด้วย 
 “การประมวลผลข้อมูล” (data processing) หมายถึง การกระทำอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ได้
กระทำต่อข้อมูลหรือชุดข้อมูล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม (collection) 
การบันทึก (recording) การจัดระบบ (organization) การจัดโครงสร้าง (structuring) การจัดเก็บหรือเก็บรักษา 
(storage) การดัดแปลงหรือการเปลี ่ยนแปลงแก้ไข (adaptation or alteration) การค้นคืน (retrieval) การ
ปรึกษา (consultation) การใช้ (use) การเปิดเผยโดยการส่งผ่าน การเผยแพร่  หรือการทำให้พร้อมใช้งาน 
โดยวิธีการอื่นใด (disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available) การปรับ
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แนวหรือการรวมเข้ากัน (alignment or combination) การจำกัด (restriction) การลบ (erasure) และการ
ทำลาย (destruction) 
 “การลบ” (erasure) หมายถึง การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกลบออกจากระบบและไม่อาจกู้
คืนได้ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้ ไม่ว่า
ในเวลาใด ๆ 
 “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” (cyber threat) หมายความว่า การกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ 
โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการ
ประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเปน็ภยันตรายที่ใกล้จะถึง
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
 “การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล” (personal data breach) หมายถึง การละเมิดมาตรการด้าน
ความมั ่นคงปลอดภัย ที ่นำไปสู ่การทำลาย (destruction) การสูญหาย (loss) การเปลี ่ยนแปลงแก้ไข 
(alteration) การเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ (unauthorized disclosure) หรือการเข้าถึง 
(access) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการส่งผ่าน (transmitted) การจัดเก็บ (stored) หรือการประมวลผลโดย
วิธีการอื่นใด (otherwise processed) ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ (accidental) หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(unlawful) ทั้งที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือเกิดจากการกระทำของบุคคลภายในหรือภายนอก หรือ
เหตุอื่นใด 
 “บันทึกข้อตกลง” หมายถึง บันทึกข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลและเอกสารแนบท้ายบันทึก
ข้อตกลงนี้ (ถ้ามี) 
 “สัญญา” หมายถึง สัญญา .................................................................................. ฉบับลงวันที่ 
...................................... 
 
 ขอบเขตการบังคับใช้ 
 ข้อ ๒ บันทึกข้อตกลงนี้ ใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทฯ และคลินิก 
เพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่สัญญาอย่าง
เหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินการตามสัญญา .................................................................................. เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบันทึกข้อตกลงนี ้ถือเป็นส่วนหนึ ่งของสัญญา  
.................................................................................. และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่..............................ถึงวันที่
..................................... 
 
  ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 
 ข้อ ๓ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญาและบันทึกข้อตกลงนี้ 
 สำหรับการ ............................................................................... คลินิกจะอยู่ในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล” (controller) ตลอดระยะเวลาของสัญญา และมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยคลินิกในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย



10 

ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับกับกรณี ส่วนบริษัทฯ จะอยู่ในฐานะ “ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล” (processor) ตลอดระยะเวลาของสัญญา และดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของคณะฯ และไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตของ
สัญญาและบันทึกข้อตกลงนี้ โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับกับกรณี 
 ในขณะที ่สำหร ับการ  ............................................................................... บริษ ัทฯ จะอยู ่ ในฐานะ 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (controller) ตลอดระยะเวลาของสัญญา และมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับกับกรณี ส่วนคณะฯ จะอยู่ในฐานะ 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (processor) ตลอดระยะเวลาของสัญญา และดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลในขอบเขตของสัญญาและบันทึกข้อตกลงนี้ โดยคลินิก ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับกับกรณี 
 
 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อ ๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตระหนักและยอมรับว่า การ ................................................................... 
ตามสัญญา .................................................................................. และบันทึกข้อตกลงนี้ ถือเป็นการมีคำสั่งให้ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 
เท่าท่ีจำเป็นเพื่อการดำเนินการตามสัญญาหรือตามกฎหมาย 
 - ข้อมูล ........................................................................... 
 - ข้อมูล ........................................................................... 
 - ข้อมูล ........................................................................... 
 - ข้อมูล ........................................................................... 
 - ข้อมูล ........................................................................... 
 - ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและบันทึก
ข้อตกลงนี้ 
 ข้อ ๕ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ ๔ เฉพาะเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญาและกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
 (๑) เมื่อ ......................................................... ซึ่งมีฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังในตาราง โดยถือเป็นการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีคำสั่ง
ให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ ๔ ได้ 

วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(ก)   
(ข)   
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 (๒) เมื่อบุคลากร พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้มีคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการ และเป็นคำสั่งที่ไม่เกิน
วัตถุประสงค์ของสัญญา 
 (๓) เมื ่อผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับคำสั ่งที ่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู ้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลและเป็นคำสั่งที่ไม่เกินวัตถุประสงค์ของสัญญา 
 (๔) เมื่อผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุจำเป็นต้องทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย หรือกรณีอ่ืนที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะต้อง
แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าด้วย 
 ข้อ ๖ ในกรณีที ่ผ ู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกคำสั ่งให้ทำการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ ๕ นั้น เป็นการออกคำสั่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรืออยู่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของสัญญา 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งนั้น โดยไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิด
สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงนี้ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยพลัน 
  ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ ๕ (๑) (๒) 
หรือ (๓) และปรากฏข้อเท็จจริงว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติ  
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความรับผิดในความเสียหาย
หรือการกระทำดังกล่าวให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงนี้ 
 ข้อ ๗ เพื่อให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญา
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตกลงและรับรองว่า ก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และก่อนหรือในขณะที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะทำการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลตามข้อ ๕ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้พิจารณาแล้วว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว มี
ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (lawful basis for processing personal data) ที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลรับรองว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและได้รับ
ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บ
รวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม 
 ข้อ ๘ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งรวมถึง 
 (๑) การแจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อน
หรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (privacy notice) 
 (๒) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือ 
ในขณะที่เก็บรวบรวม 
 (๓) การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง 
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 (๔) การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๕) การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 (๖) การดำเนินการที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๗) การจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และการทบทวนมาตรการ
ดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ
กำหนด 
 (๘) การดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ในกรณีท่ีต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้นั้น 
 (๙) การจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม เว้นแต่จะ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๑๐) การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และ/หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้
ดำเนินการ 
 (๑๑) การแต่งตั้งตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
อยู่นอกราชอาณาจักร) 
 (๑๒) การจัดทำบันทึกรายการ (record of processing activities) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้ 
 (๑๓) การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนดให้ดำเนินการ 
 ข้อ ๙ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนหน้าที่
ความรับผิดชอบตามกฎหมายอ่ืน ซึ่งรวมถึง 
 (๑) การดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่คำสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๒) การจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ รวมทั้งการแจ้งให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น 
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 (๓) การจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๔) การจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนดให้ดำเนินการ 
  
 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง 
 ข้อ ๑๐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญา เมื่อมีความจำเป็น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
อาจมอบหมายงานเกี ่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั ้งหมดหรือแต่บางส่วนให้บุคคลอ่ืน  
(“ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง”) ดำเนินการแทนหรือช่วยสนับสนุนในการดำเนินการได้ ทั ้งนี ้ ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบในงานที่ได้มอบหมายไปตามสัญญาและบันทึกข้อตกลงนี้ 
รวมถึงจะต้องดำเนินการให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสัญญาและบันทึกข้อตกลงนี้ รวมทั้งจะต้องดำเนินการให้ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลช่วงมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่
เหมาะสมในระดับที่ไม่ต่ำกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามบันทึกข้อตกลงนี้ 
 
 การขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ข้อ ๑๑ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและตอบสนองต่อคำขอของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลได้ภายในเวลาอันสมควร 
 ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับคำขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น
การขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบและส่งคำขอนั้นต่อไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่ชักช้า โดยจะไม่ทำการตอบสนองต่อคำขอดังกล่าวเอง เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ ๑๓ คู่สัญญาจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร เพื่อให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
พันธกรณีต่าง ๆ ได้ หรือในกรณีที่มีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวกับหน้าที่ของคู่สัญญา หรือเพื่อพิสูจน์ว่าคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดใน
สัญญาและบันทึกข้อตกลงนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 
 มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
 ข้อ ๑๔ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดให้มีและธำรงรักษาไว้ซึ่งมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นมาตรการด้านการบริหารจัดการขององค์กร มาตรการด้านกายภาพ มาตรการ
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ด้านเทคนิค และมาตรการอ่ืน ๆ ที่จำเป็น เพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญาและบันทึก
ข้อตกลงนี้ โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
 ข้อ ๑๕ ในการกำหนดมาตรการตามข้อ ๑๔ ให้ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคำนึงถึงหลักการ
บริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิธีการและมาตรการ ดังต่อไปนี้ เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับ
บริบท 
 (๑) Identify: การระบุความเส ี ่ยงที ่อาจจะเกิดข ึ ้นแก่คอมพิวเตอร์ ข้อมูลทั ้งที ่ เป ็นข ้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลในรูปแบบอื่น ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน
และชีวิตร่างกายของบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๒) Protect: มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 (๓) Detect: มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์และเหตุการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล 
 (๔) Respond: มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๕) Recover: มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือเหตุการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อ ๑๖ มาตรการป้องกันความเส ี ่ยงของผ ู ้ประมวลผลข้อมูลส ่วนบุคคลตามข้อ ๑๕ (๒) 
ควรประกอบด้วยมาตรการอย่างน้อยดังนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เท่าที่สามารถจะกระทำได้ 
 (๑) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการบริหารจัดการ (administrative security) ซึ่งรวมถึง
การกำหนดและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๒) มาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ (physical security) ของอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่จัดเก็บ 
 (๓) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านผู้ใช้งาน (user security) ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมและ
สร้างเสริมความตระหนักรู้และการด้านความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (security awareness training) แก่บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื ่น ที ่เป็นผู ้ใช้งานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
จัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (access control) การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) โดยคำนึงถึงบทบาท
หน้าที่ ความจำเป็นในการใช้งาน และความมั่นคงปลอดภัยเป็นสำคัญ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้ใช้งาน (user responsibilities) เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ 
หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บหรือการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล และการจัดให้มีวิธีการเพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่าย
โอนข้อมูลส่วนบุคคล (audit trails) ให้เหมาะสม 
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 (๔) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล (data security) ซึ่งรวมถึงมาตรการควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลที่เก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม และการสำรองข้อมูล 
 (๕) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ (systems security) ซึ่งรวมถึงการ
ปรับปรุงระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การตั้ง
ค่าความมั่นคงปลอดภัย (security configurations) ที่เหมาะสม การมีระบบสำรอง และการป้องกันภัยคุกคาม
จากมัลแวร์ 
 (๖) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสินทรัพย์สารสนเทศ (asset security) ซึ่งรวมถึงความ
มั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและการปรับปรุงระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ (endpoints) ที่ใช้งานระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู ่เสมอ และการป้องกันภัยคุกคาม
จากมัลแวร์ 
 (๗) มาตรการร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน (software and 
application security) ซึ่งรวมถึงการออกแบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน 
การประเมินและกำกับดูแลกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (software development process) ที่เหมาะสมโดย
คำนึงถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาเอง หรือ
นำมาใช้จากภายนอก หรือให้บุคคลภายนอกพัฒนาให้ก็ตาม รวมทั้งกระบวนการบำรุงรักษา (maintenance) 
ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่เหมาะสม 
 (๘) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสารและระบบเครือข่าย (communication and 
network security) ซึ่งรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย การออกแบบและ
บริหารจัดการระบบเครือข่ายที่เหมาะสม การควบคุมการจราจรของข้อมูลในระบบเครือข่ายโดยใช้ firewall การมี
ระบบป้องกันการโจมตี (intrusion prevention system) การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ (firmware) และซอฟต์แวร์ของ
อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน และการเข้ารหัส (encryption) ของข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงที่ส่งผ่านระบบ
เครือข่าย 
 ข้อ ๑๗ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องทบทวนมาตรการตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ เมื่อ
มีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 
โดยคำนึงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์
ของการประมวลผลข้อมูลประกอบกัน 
 ข้อ ๑๘ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้ความพยายามตามสมควรให้การเข้าถึ งและการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดเฉพาะบุคลากร พนักงาน และลูกจ้างของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักความ
จำเป็นในการเข้าถึงข้อมูล (need-to-know basis) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาและบันทึกข้อตกลงนี้
หรือเพื่อปฏิบัติการอื่นที่เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น และดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวรักษาความลับในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใน
สัญญาและบันทึกข้อตกลงนี้ 
 ข้อ ๑๙ ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที ่จัดให้มีมาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยที่
เหมาะสม เพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ
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หรือโดยมิชอบ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที ่อยู ่นอกเหนือความควบคุมและความ
รับผิดชอบของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลสว่น
บุคคลดำเนินการ หรือบุคคลอื่นดำเนินการในนามผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเปิดเผยโดยการส่งผ่าน  
การเผยแพร่ หรือการทำให้พร้อมใช้งานโดยวิธีการอื ่นใด  ให้แก่ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนที่ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในส่วนของตน 
 
 เหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breaches) 
 ข้อ ๒๐ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่สอดส่องดูแลและมีมาตรการตรวจสอบและเฝ้า
ระวัง (detective measures) การกระทำที่อาจมีลักษณะเป็นการเข้าถึงหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบตามสมควร และเมื่อทราบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตอบสนองต่อเหตุดังกล่าวในเบื้องต้นตามสมควรเพ่ือลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจาก
เหตุดังกล่าว ตลอดจนเพื่อรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการ
ดำเนินการต่อไป 
 ข้อ ๒๑ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในความรั บผิดชอบของผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทำได้  เว้นแต่การ
ละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  โดยอย่างน้อยจะต้องให้ข้อมูล
ต่อไปนี้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วเท่าท่ีจะสามารถกระทำได้ 
 (๑) รายละเอียดของเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น และผลที่อาจเกิดขึ้น 
 (๒) การดำเนินการที่ได้กระทำไปเพื่อตอบสนองต่อเหตุดังกล่าว 
 (๓) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับเหตุดั งกล่าว 
(หากเป็นไปได้) 
 (๔) ความเห็นต่อเหตุดังกล่าวและมาตรการที่ควรดำเนินการต่อไป 
 ข้อ ๒๒ การแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล และ/หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
ดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการทางกฎหมายอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 
 ข้อ ๒๓ หลังเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล คู่สัญญามีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในส่วน
ของตน เพ่ือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว และทบทวนและพิจารณาปรับปรุงมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและเพียงพอ 
 ข้อ ๒๔ คู่สัญญามีหน้าที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร เพ่ือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นสามารถป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ตอบสนอง 
แก้ไข และฟื้นฟูจากเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนของตนได้ 
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 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ (Cross-Border Data Transfer) 
 ข้อ ๒๕ ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ส่งหรือโอน  (transfer) ข้อมูลส่วนบุคคลไป
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการส่งผ่าน (transit) 
ข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ ที่ไม่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลอื ่นนอกเหนือจากบุคลากร 
พนักงาน และลูกจ้างของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง 
 
 การลบและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อ ๒๖ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วน
บุคคลตามบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายในเวลา 
..... ปี นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง หรือเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีก
ต่อไป หรือกรณีที่มีเหตุอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้นานกว่านั้น  และผู้ควบคุมข้อมูลสว่น
บุคคลอาจขอให้ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแสดงหลักฐานตามสมควรเพื่อพิสูจน์การดำเนินการ  หรือมี
หนังสือยืนยันและรับรองว่าได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว 
 ข้อ ๒๗ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อการก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อ ๒๘ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อแสดงถึง
การปฏิบัติตามสัญญาและบันทึกข้อตกลงนี้ได้ 
 ข้อ ๒๙ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง หรือก่อนที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการลบหรือ
ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจแจ้งให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส่งสำเนาข้อมูลส่วน
บุคคลตามบันทึกข้อตกลงนี ้ให้แก่ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที ่ของผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามความจำเป็นตามบันทึกข้อตกลงนี้  โดยหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น  ต่อการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเอง 
 ข้อ ๓๐ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง และ/หรือบันทึกข้อตกลงนี้สิ ้นสุดลง ในระหว่างที่ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่ได้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นข้อมูล
ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามข้อ ๒๖ ให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังมี
หน้าที่ความรับผิดชอบตามบันทึกข้อตกลงนี้เท่าที่จำเป็นและไม่ขัดกับกฎหมาย  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบุคคลที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรับผิดชอบ 
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 ขอบเขตของความรับผิด 
 ข้อ ๓๑ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต้องรับผิดในความ
เสียหายหรือการกระทำอันเกิดจากการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้  หรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญา 
 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือชำระค่าปรับ อัน
เนื ่องมาจากการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง หรือตามคำสั ่งของผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  เพื ่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วน
บุคคลมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความรับผิดดังกล่าวเป็นการกระทำผิดโดยเจตนาหรือเป็นความบกพร่องของผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเองหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วงของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลง 
 ข้อ ๓๓ กรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงเพื่อให้คู่สัญญาสามารถทำการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงนี้ แจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และเมื่อทั้งสองฝ่ายให้ความยินยอมในการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมเป็นหนังสือ และลงนามผูกพันโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมนั้น เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอ่ืนในบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขดังกล่าว 
 
 บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจบันทึก
ข้อตกลงนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ที่ได้ให้ไว้ต่อกันทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและแต่ละฝ่ายต่างได้ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
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