
 

เราจะพิจารณาวาเราเปน “ผูควบคุมขอมูล” กับ “ผูประมวลผลขอมูล” ไดอยางไร 

ภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัมหิดลถือเปนผูคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data 

Controller) บุคลากรภายใตมหาวิทยาลัมหิดลถือวาปฏิบัติหนาท่ีภายใตผูคุมครองขอมูล ในกรณีท่ีสงสัยวาเรา

ดําเนินการภายใต “ผูควบคุมขอมูล” หรือ “ผูประมวลผลขอมูล” เราจําเปนตองพิจารณาบทบาทและหนาท่ีท่ี

เก่ียวของกับการประมวลผลขอมูล  สําหรับความหมายของ “ผูควบคุมขอมูล” “ผูประมวลผลขอมูล” และ “ผู

ควบคุมขอมูลรวม” มีดังตอไปนี้ สวนกรณีท่ีสงสัยอาจพิจารณาจาก แบบประเมินท่ีใชในการตรวจสอบ  

“ผูควบคุมขอมูล” หมายถึง ผู ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจและกําหนด จุดประสงคและวิธีการท่ีจะ

ดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล เชน เราเปนผูกําหนดวาขอมูลอะไรท่ีเราจะใชในการเก็บ รวบรวม ใช หรือ

เปดเผย เหตุผลใดท่ีใชในการดําเนินการ  

ในกรณีท่ีพิจารณาวาเราดําเนินการภายใตผูควบคุมขอมูล หนาท่ีหลักของเราจะตองรับผิดชอบและทําตาม

ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสูงสุด และตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติการของผูประมวลผลขอมูล  

ดังนั้นในกรณีท่ีดําเนินการภายใต “ผูควบคุมขอมูล” ซ่ึงจําเปนตองมีการจัดการขอมูลสวนบุคคลกับ “ผู

ประมวลผลขอมูล”  ควรมีการทําสัญญาหรือขอตกลงรวมกันใหชัดเจนเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซ่ึง 

“ผูควบคุมขอมูล” ควรเปนผูรับผิดชอบในการทําสัญญาดังกลาว ท้ังนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 

สัญญาระหวางผูควบคุมขอมูลและผูประมวลผลขอมูล 

“ผูประมวลผลขอมูล” หมายถึง ผูท่ีดําเนินการ ทําตามคําสั่ง หรือคําแนะนํา ของผูควบคุมขอมูล โดยท่ี

เราไมไดมีจุดประสงคในการดําเนินการเก่ียวกับขอมูลดวยตนเอง ถึงแมวาเราจะสามารถตัดสินใจเชิงเทคนิค

เก่ียวกับวิธีการดําเนินการขอมูล 

“ผูควบคุมขอมูลรวม” หมายถึง ผูควบคุมขอมูลมากกวา 2 กลุม ท่ีทําตามจุดประสงคและวิธีการท่ีจะ

ดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลรวมกัน ในกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลเดียวกัน

แตมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันจะไมเรียกวาผูควบคุมขอมูลรวม  

เวอรชันกํากบั: Guideline เราจะพิจารณาวาเราเปน         

“ผูควบคุมขอมูล” กับ “ผูประมวลผลขอมูล” ไดอยางไร 

Version 1.0  

วันที่ออกเอกสาร วันที่ 10 มกราคม 2565 



ผูควบคุมขอมูลรวมจะตองทําขอตกลงรวมกันในการกําหนดความรับผิดชอบของแตละผูควบคุมขอมูลใน

การปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และมีการเปดเผยสิทธิใหเจาของขอมูลสามารถเขาถึงได 

  



แบบประเมินท่ีใชในการตรวจสอบ 

ตัวอยางแบบประเมินท่ีใชในการตรวจสอบตอไปนี้ วาเปน “ผูควบคุมขอมูล” หรือ “ผูประมวลผลขอมูล” 

หรือ “ผูควบคุมขอมูลรวม” ถาพบวามีการเขาขายตามท่ีระบุหลายประเด็น แสดงวามีแนวโนมท่ีจัดอยูในกลุม

ดังกลาว 

“เราเปนผูควบคุมขอมูล” 

  เราเปนผูกําหนดวิธีการการจัดเก็บหรือดําเนินการกับขอมูลสวนบุคคล 

  เราเปนผูกําหนด จุดประสงคหรือเปาหมายของการดําเนินการ 

  เราเปนผูกําหนด ประเภทและรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลอะไรท่ีควรจัดเก็บ 

  เราเปนผูไดรับผลประโยชนจากการดําเนินการหรือรับรายได เวนแตไดคาใชจายจากบริการจากผูควบคุมอ่ืน 

  เราเปนผูดําเนินการขอมูลสวนบุคคลเนื่องจากการทําสัญญาระหวางเรากับเจาของขอมูล 

  เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนพนักงานของเรา 

  เราเปนผูตัดสินใจเชิงอาชีพในการดําเนินการขอมูลสวนบุคคล  

  เราเปนผูแตงตั้ง “ผูประมวลผลขอมูล” ในการดําเนินการขอมูลสวนบุคคล 

“เราเปนผูควบคุมขอมูลรวม” 

  เรามีจุดประสงครวมกันในการดําเนินการกับผูควบคุมอ่ืน 

  เราดําเนินการขอมูลสวนบุคคลดวยจุดประสงคเดียวกันกับผูควบคุมอ่ืน 

  เราใชขอมูลสวนบุคคลกลุมเดียวกัน เชน ฐานขอมูลเดียวกัน สําหรับการดําเนินการกับผูควบคุมอ่ืน 

  เราเปนผูออกแบบกระบวนการรวมกับผูควบคุมอ่ืน 

  เรามีหลักเกณฑการจัดการสารสนเทศรวมกันกับผูควบคุมอ่ืน 

  เรามีหลักเกณฑการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูล และการรักษาความปลอดภัยขอมูลรวมกันกับผูควบคุมอ่ืน 

  เรารวมกันจัดทําและปฏิบัติตามขอตกลงการแบงปนขอมูล (Data Sharing Agreement) 



“เราเปนผูประมวลผลขอมูล” 

  เราทําตามขอกําหนดจากบุคคลอ่ืนในการดําเนินการขอมูลสวนบุคคล  

  เราไดรับขอมูลสวนบุคคลจากลูกคาหรือบุคคลท่ีสาม ไดรับการกําหนดวาขอมูลอะไรใหทําการจัดเก็บ 

  เราไมไดเปนผูตัดสินใจท่ีจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลจากแตละบุคคล 

  เราไมไดเปนผูตัดสินใจวาขอมูลสวนบุคคลอะไรท่ีควรจัดเก็บจากแตละบุคคล 

  เราไมไดเปนผูตัดสินใจเก่ียวกับจุดประสงคหรือเปาหมายการใชขอมูล 

  เราไมไดเปนผูตัดสินใจในการปกปดขอมูล 

  เราไมไดเปนผูตัดสินใจระยะเวลาการจัดเก็บขอมูล 

  เราอาจเปนผูตัดสินใจประมวลผลขอมูลบางสวน แตเปนการดําเนินการตัดสินใจภายใตสัญญากับผูควบคุมอ่ืน 

  เราไมสนใจในผลทายสุดของการประมวลผล 

  เราตองลบหรือทําลายขอมูลเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการตามระยะเวลาในสัญญาหรือขอตกลง 

  เรารับทราบการปฏิบัติตามขอตกลงการประมวลผลขอมูล (Data Processing Agreement) 

 

 

  



สัญญาระหวาง “ผูควบคุมขอมูล” และ “ผูประมวลผลขอมูล” 

เม่ือใดก็ตามท่ีเราดําเนินการภายใต ผูควบคุมขอมูล ไดให ผูประมวลผลขอมูล ในการดําเนินการท่ี

เก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล ควรมีสัญญาเปนลายลักษณอักษร หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของระบุไว  

สําหรับสัญญาเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหผูเก่ียวของเขาใจในหนาท่ีความรับผิดชอบและความรับผิดเชิงกฎหมาย

ท่ีพึงมีในกรณีท่ีไมปฏิบัติตามโดยจะตองเพ่ิมเก่ียวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูล

ของนักศึกษา บุคลากร และอ่ืนๆ ไดรับการปกปองอยางเพียงพอ และม่ันใจวาแตละฝายเขาใจบทบาทเก่ียวกับการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอยางชัดเจน 

ดังนั้นทุกครั้งท่ีมีการใชผูประมวลผลขอมูลจึงจําเปนตองมีการสัญญากับผูประมวลผลขอมูลเปนลายลักษณ

อักษร การทําสัญญาอาจเปนไดท้ังการทําสัญญาโดยตรงระหวางผูควบคุมขอมูลและผูประมวลผลขอมูล หรืออาจ

เปนสัญญารวมกับหลายฝายเพ่ือเปนสัญญาผูกมัดระหวางผูประมวลผลขอมูลกับผูควบคุมขอมูลแตละฝายท่ี

เก่ียวของกับการประมวลผลรวมกัน  

ในกรณีท่ี “ผูประมวลผลขอมูล” ใชองคกรอ่ืนหรือ “ผูประมวลผลรายยอย” เพ่ือชวยในการดําเนินการ

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูลดังกลาวจะตองมีสัญญาเปนลายลักษณอักษรกับ “ผูประมวลผลราย

ยอย” นั้นดวย และตองมีระดับการปองกันขอมูลสวนบุคคลใกลเคียงกันกับสัญญาระหวางผูควบคุมขอมูลและผู

ประมวลผลขอมูล   

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูล เม่ือตองใชผูประมวลผลขอมูล 

เนื่องจากผูควบคุมขอมูลจะตองเปนผูรับผิดชอบหลักตอการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

และตองแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังนั้นผูควบคุมขอมูลจะตองใชผู

ประมวลผลขอมูลท่ีสามารถใหการรับประกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองใชวิธีการเชิงเทคนิคท่ีเหมาะสม

เพ่ือใหม่ันใจวาการจัดการขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด และปกปอง

สิทธิของเจาของขอมูล 

ความรับผิดชอบและการรับผิดเชิงกฎหมายของผูประมวลผลขอมูล 

ในกรณีท่ี “ผูประมวลผลขอมูล” ไมสามารถดําเนินการไดตามขอตกลง หรือปฏิบัตินอกเหนือจากขอตกลง

กับ “ผูควบคุมขอมูล” ทาง “ผูประมวลผลขอมูล” อาจตองรับผิดในการจายคาเสียหาย หรือไดรับผิดในการ

ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตองเสียคาปรับ หรือคาเสียหายอ่ืนๆ หรือวิธีการแกไขตางๆ ตามท่ีกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด 



กรณีท่ี “ผูประมวลผลขอมูล” จาง “ผูประมวลผลขอมูลรายยอย” ในการใหบริการตอ จําเปนตองไดรับ

การยินยอมจาก “ผูควบคุมขอมูล” เปนลายลักษณอักษรกอน สําหรับการใหการยินยอม “ผูประมวลผลขอมูล” 

จะตองบันทึกลงในสัญญากับ “ผูประมวลผลขอมูลรายยอย” โดยจะตองมีระดับการปองกันขอมูลสวนบุคคล

เทียบเทากับระดับสัญญาท่ีมีการระบุระหวาง “ผูประมวลผลขอมูล” กับ “ผูควบคุมขอมูล” โดย “ผูประมวลผล

ขอมูล” ยังคงรับผิดชอบทางกฎหมายตอ “ผูควบคุมขอมูล” ซ่ึงเปนผลจากการจาง “ผูประมวลผลขอมูลรายยอย”  

 

 

 

  

https://www.legislation.gov.uk/eur/2016/679/contents
https://www.legislation.gov.uk/eur/2016/679/contents


สัญญาควรมีอะไรท่ีเก่ียวของกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลบาง 

สัญญาอยางนอยจะตองระบุขอตกลงหรือเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

 ประเด็นและระยะเวลาท่ีใชในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 จุดประสงคการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 ประเภทของขอมูลสวนบุคคลและกลุมของเจาของขอมูล 

 หนาท่ีและสิทธิของผูควบคุมขอมูล 

 ประมวลผลเฉพาะท่ีผูควบคุมขอมูลระบุในเอกสารเทานั้น 

 หนาท่ีในการรักษาความลับ 

 มาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 

 การจัดการผูประมวลผลรายยอย  

 สิทธิของเจาของขอมูล 

 การสนับสนุนผูควบคุมขอมูล 

 เง่ือนไขการสิ้นสุดสัญญา 

 การตรวจสอบและทวนสอบ 

ประมวลผลเฉพาะท่ีผูควบคุมขอมูลระบุในเอกสารเทานั้น 

สัญญาจะตองระบุ “ผูประมวลผลขอมูลอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตาม ขอกําหนดท่ีเปนลายลักษณ

อักษรท่ีผูควบคุมขอมูลกําหนดเทานั้น เวนแตมีความจําเปนตองทําภายใตกฎหมายอ่ืนๆ”  ในท่ีนี้ สัญญาท่ีเก่ียวของ

กับการประมวลผลขอมูลอาจรวมอยูในสัญญาฉบับเต็ม หรืออาจมีขอกําหนดแยกจากสัญญาฉบับเต็มได โดย

ขอกําหนดจะตองมีการระบุเปนลายลักษณอักษร ในรูปแบบใดแบบหนึ่ง อาจอยูในรูปแบบ email ก็ได  แตตอง

สามารถบันทึกไดเพ่ือแสดงขอกําหนดท่ีมี สวนเนี้อหาในสัญญาควรมีความชัดเจนวามาจากผูควบคุมขอมูล ไมใชผู

ประมวลผลขอมูล เพ่ือใหม่ันใจวาสามารถควบคุมไดเม่ือมีเหตุเกิดกับขอมูลสวนบุคคล  

ในกรณีท่ีผูประมวลผลขอมูลดําเนินการนอกเหนือจากผูควบคุมขอมูลกําหนด ท้ังจากการกําหนด

จุดประสงค วิธีการดําเนินการ รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีดังกลาวผูประมวลผลขอมูลจะถูกพิจารณา

ใหเปนผูควบคุมขอมูล ซ่ึงจะมีความรับผิดทางกฎหมายเชนเดียวกับผูควบคุมขอมูล  



หนาท่ีในการรักษาความลับ 

ในสัญญาจะตองระบุ ผูประมวลผลขอมูลตองมุงม่ันท่ีจะรักษาความลับในการประมวลผลขอมูลกับบุคคล

อ่ืน เวนแตการขอขอมูลของบุคคลดังกลาวทํางานภายใตกฎหมายกําหนด นอกจากนี้ในสัญญาควรครอบคลุมการ

รักษาความลับของบุคลากรภายใตผูประมวลผลขอมูล รวมท้ังลูกจางชั่วคราวหรือพนักงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับผู

ประมวลผลขอมูล ซ่ึงสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลได  

มาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 

ท้ัง ผูควบคุมขอมูล และ ผูประมวลผลขอมูล จะตองถูกบังคับใหเลือกวิธีการเชิงเทคนิคหรือเชิงองคกร

อยางเหมาะสมเพ่ือใหม่ันใจวาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลไดรับการดําเนินการ ซ่ึงอาจประกอบดวย 

• การ encryption หรือ pseudonymization 

• ความสามารถในการทําให ม่ันใจวาระบบหรือบริการท่ีดําเนินการมี confidentiality, integrity, 

availability and resilience   

• ความสามารถในการฟนคืนการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึน 

• กระบวนการทดสอบและประเมินประสิทธิผลของวิธีการอยางสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี้ อาจศึกษาเพ่ิมเติมใน ขอเสนอแนะในการรักษาความปลอดภัย  

การจัดการผูประมวลผลรายยอย 

ผูประมวลผลขอมูลอาจจะไมสามารถจางผูประมวลผลขอมูลรายยอย ในการใหบริการได ถาไมไดรับการ

ยินยอมจากผูควบคุมขอมูล เปนลายลักษณอักษรกอน นอกจากนี้เม่ือผูประมวลผลขอมูลรายยอยไดรับการวาจาง

และไดรับการยนิยอมจากผูควบคุมขอมูลแลว ในกรณีท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดการขอมูลสวนบุคคลเกิดข้ึน 

ผูประมวลผลจะตองแจงใหผูควบคุมขอมูลทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพ่ือใหผูควบคุมขอมูลมีโอกาสท่ีจะ

ปฏิเสธการดําเนินการดังกลาว  

ผูประมวลผลขอมูลจะตองบันทึกลงในสัญญากับผูประมวลผลขอมูลรายยอย โดยจะตองมีระดับการ

ปองกันขอมูลสวนบุคคลเทียบเทากับระดับสัญญาท่ีมีการระบุระหวางผูประมวลผลขอมูลกับผูควบคุมขอมูล เพ่ือ

เปนหลักประกันวาผูประมวลผลขอมูลรายยอยไดนําวิธีการเชิงเทคนิคหรือเชิงองคกรอยางเหมาะสมมาใชในการ

ดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนด ท้ังนี้ผูประมวลผลขอมูลยังคงรับผิดชอบทางกฎหมายตอผูควบคุม

ขอมูลซ่ึงเปนผลจากการจางผูประมวลผลขอมูลรายยอย  



สิทธิของเจาของขอมูล 

ในสัญญาจะตองใหผูประมวลผลขอมูลเตรียมวิธีการเชิงเทคนิคหรือเชิงองคกรอยางเหมาะสมเพ่ือ

สนับสนุนผูควบคุมขอมูลในการตอบสนองตอคํารองขอจากเจาของขอมูลหรือผูท่ีเจาของขอมูลมอบหมายในการขอ

ใชสิทธิ ท้ังนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ สิทธิของเจาของขอมูล 

การสนับสนุนผูควบคุมขอมูล 

ในสัญญาจะตองระบุการรับผิดชอบลักษณะและการประมวลผลขอมูลอยางเพียงพอ และตองมีความ

ชัดเจนในแนวทางการสนับสนุนผูควบคุมขอมูล ผูประมวลผลขอมูลจะตองสนับสนุนผูควบคุมขอมูลเพ่ือใหเปนไป

ตามกฎหมายดังนี้ 

• เก็บขอมูลสวนบุคคลใหปลอดภัย 

• แจงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลใหผูควบคุมขอมูลทราบเพ่ือดําเนินการตอ 

• แจงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลใหเจาของขอมูลทราบ 

• ทําการประเมินผลกระทบการปองกันขอมูลสวนบุคคล (DPIA) เม่ือจําเปน และปรึกษาผูควบคุมขอมูลเม่ือ

พบวาผลการประเมินความเสี่ยงสูงไมสามารถบริหารจัดการใหลดลงได 

เง่ือนไขการสิ้นสุดสัญญา 

ในสัญญาจะตองระบุวา เม่ือสิ้นสุดสัญญาผูประมวลผลขอมูลจะตอง 

• ลบหรือสงคืนขอมูลสวนบุคคลท่ีไดประมวลผลใหกับผูควบคุมขอมูล ตามท่ีไดตกลงกันไว 

• ลบขอมูลสวนบุคคลท่ีไดทําสําเนา เวนแตกฎหมายกําหนดใหเก็บรักษาไว 

ท้ังนี้การลบขอมูลสวนบุคคลควรจะทําบนพ้ืนฐานความปลอดภัยในการจัดการ รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษา

ไดจาก ขอเสนอแนะดานความปลอดภัย และ การลบขอมูลสวนบุคคล 

สัญญาจะตองรวมถึงการระบุเนื้อหาเก่ียวกับการทําใหม่ันใจวาปองกันขอมูลสวนบุคคลอยางตอเนื่อง

หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง เพ่ือใหผูควบคุมขอมูลสามารถตัดสินใจในสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนกับขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการ

ประมวลผล และสิ้นสุดจากการประมวลผล เชน อาจไมไดลบขอมูลทันทีถายังอยูในชวงการเก็บรักษา แตขอมูลจะ

ถูกลบหลังจากนั้นในชวงการลบหรือทําลายครั้งตอไป 



การตรวจสอบและทวนสอบ 

ท้ังนี้เพ่ือใหผูควบคุมขอมูลม่ันใจวา ผูประมวลผลขอมูลสามารถดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด ภายใน

สัญญาควรท่ีจะระบุ 

• ผูประมวลผลขอมูลจะตองใหสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดกับผูควบคุมขอมูล เพ่ือให

ม่ันใจวาไดดําเนินการตามกฎหมายกําหนด ในกรณีท่ีมีการรองขอ 

• ผูประมวลผลขอมูลจะตองยอมใหและใหการสนบัสนุนกับการตรวจสอบและทวนสอบจากผูควบคุมขอมูล 

หรือจากผูตรวจสอบท่ีไดแตงตั้งจากผูควบคุมขอมูล 
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