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ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

โครงการ.....(ระบุช่ือบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญาฉบับหลัก).... 

ระหวาง 

มหาวิทยาลัยมหิดล กับ……..(ช่ือคูสัญญา)…..…. 

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

ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (“ขอตกลง”) ฉบับนี้ทําข้ึน เม่ือวันท่ี.... (ระบุวันท่ีลงนามใน

ขอตกลง)....... ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงตอไปในขอตกลงฉบับนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัยมหิดล” ฝายหนึ่ง ไดตก

ลงใน....(ระบุชื่อบันทึกขอตกลงความรวมมือ/สัญญาหลัก).... ฉบับลงวันท่ี ..... (ระบุวันท่ีลงนามขอตกลงความ

รวมมือหรือวันทําสัญญาหลัก).......... ซ่ึงตอไปในขอตกลงฉบับนี้เรียกวา “(บันทึกความรวมมือ/สัญญา)” กับ 

........ (ระบุชื่อคูสัญญา)........ ซ่ึงตอไปในขอตกลงฉบับนี้เรียกวา “.....(ระบุชื่อเรียกคูสัญญา)......” อีกฝายหนึ่ง 

ตาม (ระบุชื่อบันทึกความรวมมือ/สัญญาหลัก) ดังกลาวกําหนดให มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบในสวนของการ.......(ระบุขอบเขต สิทธิ หนาท่ีของ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามบันทึกความ

รวมมือ/สัญญาหลัก)...... ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวประกอบดวยการมอบหมายหรือแตงตั้งให...... (ระบุชื่อ

คูสัญญา)......เปนผูดําเนินการกระบวนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลแทน

หรือในนามของ มหาวิทยาลัยมหิดล  

มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปนผูมีอํานาจตัดสินใจ กําหนดรูปแบบและ

กําหนดวัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ได.....(มอบหมาย/แตงตั้ง/จาง/อ่ืน ๆ).....ให..... (ระบุ

ชื่อคูสัญญา).......ในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดําเนินการเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

๑. ..... (ระบุวัตถุประสงคท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายใหคูสัญญาดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคล เชน เพ่ือการรับจางทําระบบยืนยันตัวตน เพ่ือการรับทํา Survey เพ่ือการลงทะเบียน

ผูเขารวมงานอบรม เปนตน)......... 

๒. ............................................................ 

โดยขอมูลสวนบุคคลท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมาย.....(มอบหมาย/แตงตั้ง/จาง/อ่ืน ๆ).....ให.... 

(ระบุชื่อคูสัญญา).....ประมวลผล ประกอบดวย 

Logo 

คูสัญญา 

เวอรชันกํากบั: เอกสารแมแบบ ขอตกลงการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคล (Personal Data Processing Agreement) 
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2 

 

 

๑. ..... (ระบุรายการขอมูลสวนบุคคลท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมาย/เปดเผยใหคูสัญญา

ประมวลผล เชน ชื่อ นามสกุลของบุคลากร เบอรโทรศัพท ขอมูลผูใชงานแอปพลิเคชั่นทางรัฐ 

รายชื่อผูเขารวมงานอบรม เปนตน)......... 

๒. ............................................................  

 ดวยเหตุนี้ ท้ังสองฝายจึงตกลงจัดทําขอตกลงฉบับนี้ และใหถือขอตกลงฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง....(ระบุชื่อ

บันทึกขอตกลงความรวมมือ/สัญญาหลัก)....เพ่ือเปนหลักฐานการควบคุมดูแลการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายหรือแตงตั้งให......... (ระบุชื่อคูสัญญา)........... ดําเนินการ อันเนื่องมาจากการ

ดําเนินการตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตาม....(ระบุชื่อบันทึกขอตกลงความรวมมือ/สัญญาหลัก)....ฉบับลง

วันท่ี ..... (ระบุวันท่ีลงนามขอตกลงความรวมมือหรือวันทําสัญญาหลัก)......... และเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงตอไปในขอตกลงฉบับนี้ รวมเรียกวา “กฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคล”  ท้ังท่ีมีผลใชบังคับอยู ณ วันทําขอตกลงฉบับนี้และท่ีจะมีการเพ่ิมเติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลงใน

ภายหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. ........ (ระบุชื่อคูสัญญา)........ รับทราบวา ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซ่ึง

ทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม โดย........ (ระบุชื่อคูสัญญา)........ จะดําเนินการ 

ตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด เพ่ือคุมครองใหการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยาง

เหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย 

 โดยในการดําเนินการตามขอตกลงนี้ ......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

เม่ือไดรับคําสั่งท่ีเปนลายลักษณอักษรจาก มหาวิทยาลัยมหิดล แลวเทานั้น ท้ังนี้ เพ่ือใหปราศจากขอสงสัย การ

ดําเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย....... (ระบุชื่อคูสัญญา)............ตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตาม

....(ระบุชื่อบันทึกขอตกลงความรวมมือ/สัญญาหลัก)....ถือเปนการไดรับคําสั่งท่ีเปนลายลักษณอักษรจาก 

มหาวิทยาลัยมหิดล แลว 

๒. ......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............จะกําหนดใหการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลภายใตขอตกลงฉบับนี้ถูก

จํากัดเฉพาะเจาหนาท่ี และ/หรือลูกจาง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย มีหนาท่ีเก่ียวของหรือมี

ความจําเปนในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลภายใตขอตกลงฉบับนี้เทานั้น และจะดําเนินการเพ่ือใหพนักงาน 

และ/หรือลูกจาง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจาก......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............ทําการ

ประมวลผลและรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลดวยมาตรฐานเดียวกัน 

๓. ......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............จะควบคุมดูแลใหเจาหนาท่ี และ/หรือลูกจาง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัด 
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และดําเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคของการดําเนินการตามขอตกลงฉบับนี้เทานั้น 

โดยจะไมทําซํ้า คัดลอก ทําสําเนา บันทึกภาพขอมูลสวนบุคคลไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวนเปนอันขาด เวนแต

เปนไปตามเง่ือนไขของบันทึกความรวมมือหรือสัญญา หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของจะระบุหรือบัญญัติไวเปน

ประการอ่ืน 

๔. ......... (ระบุชื่อคูสัญญา).............จะดําเนินการเพ่ือชวยเหลือหรือสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ

ตอบสนองตอคํารองท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลแจงตอ มหาวิทยาลัยมหิดล อันเปนการใชสิทธิของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสวนท่ีเก่ียวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ในขอบเขตของขอตกลงฉบับนี้  

อยางไรก็ดี ในกรณี ท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลยื่นคํารองขอใชสิทธิดังกลาวตอ ......... (ระบุชื่อ

คูสัญญา).............โดยตรง ......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............จะดําเนินการแจงและสงคํารองดังกลาวใหแก 

มหาวิทยาลัยมหิดล ทันที โดย......... (ระบุชื่อคูสัญญา)........จะไมเปนผูตอบสนองตอคํารองดังกลาว เวนแต 

มหาวิทยาลัยมหิดล จะไดมอบหมายให......... (ระบุชื่อคูสัญญา).......ดําเนินการเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับคํารอง

ดังกลาว 

๕. ......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............จะจัดทําและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคล (Record of Processing) ท้ังหมดท่ี......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............ประมวลผลในขอบเขต

ของขอตกลงฉบับนี้ และจะดําเนินการสงมอบบันทึกรายการดังกลาวใหแก มหาวิทยาลัยมหิดล ทุก.....(ระบุ

ความถ่ีของการสงมอบบันทึกรายการ เชน ทุกสัปดาหหรือทุกเดือน).... และ/หรือทันทีท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองขอ 

๖. ......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............จะจัดใหมีและคงไวซ่ึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับการ

ประมวลผลขอมูลท่ีมีความเหมาะสมท้ังในเชิงองคกรและเชิงเทคนิคตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลไดประกาศกําหนดและ/หรือตามมาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของ

การประมวลผลขอมูลตามท่ีกําหนดในขอตกลงฉบับนี้เปนสําคัญ เพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลจากความเสี่ยง

อันเก่ียวเนื่องกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เชน ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด อุบัติเหตุ การลบ 

ทําลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แกไข เขาถึง ใช เปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปน

ตน 

๗. เวนแตกฎหมายท่ีเก่ียวของจะบัญญัติไวเปนประการอ่ืน ......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............จะทําการลบ

หรือทําลายขอมูลสวนบุคคลท่ีทําการประมวลผลภายใตขอตกลงฉบับนี้ภายใน....(ระบุจํานวนวันท่ีจะทําการลบ

ทําลายขอมูล).....วัน นับแตวันท่ีดําเนินการประมวลผลเสร็จสิ้น หรือวันท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ......... (ระบุ

ชื่อคูสัญญา)............ไดตกลงเปนลายลักษณอักษรใหยกเลิก....(ระบุชื่อบันทึกขอตกลงความรวมมือ/สัญญา

หลัก)....แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนกอน  
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นอกจากนี้ ในกรณีปรากฎวา......... (ระบุชื่อคูสัญญา)........หมดความจําเปนจะตองเก็บรักษาขอมูลสวน

บุคคลตามขอตกลงฉบับนี้กอนสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง .......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............จะทําการลบหรือ

ทําลายขอมูลสวนบุคคลตามขอตกลงฉบับนี้ทันที 

๘. กรณีท่ี......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............พบพฤติการณใด ๆ ท่ีมีลักษณะท่ีกระทบตอการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ี......... (ระบุชื่อคูสัญญา).............ประมวลผลภายใตขอตกลงฉบับนี้ ซ่ึงอาจ

กอใหเกิดความเสียหายจากการละเมิด อุบัติเหตุ การลบ ทําลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แกไข เขาถึง ใช 

เปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมาย แลว......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............จะดําเนินการ

แจงให มหาวิทยาลัยมหิดล ทราบโดยทันทีภายในเวลาไมเกิน....(ระบุเวลาเปนหนวยชั่วโมงท่ีคูสัญญาตองแจง

เหตุแก มหาวิทยาลัยมหิดล เชน ภายใน …… ชั่วโมง ท้ังนี้ไมควรเกิน …… ชั่วโมงเนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตองแจงเหตุดังกลาวแกคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ภายใน ๗๒ ชั่วโมง).... ชั่วโมง 

๙. การแจงถึงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึนภายใตขอตกลงนี้......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............

จะใชมาตรการตามท่ีเห็นสมควรในการระบุถึงสาเหตุของการละเมิด และปองกันปญหาดังกลาวมิใหเกิดซํ้า 

และจะใหขอมูลแก มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดกําหนด 

ดังตอไปนี้ 

- รายละเอียดของลักษณะและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนของการละเมิด 

- มาตรการท่ีถูกใชเพ่ือลดผลกระทบของการละเมิด 

- ประเภทของขอมูลสวนบุคคลและเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกละเมิด หากมีปรากฎ 

- ขอมูลอ่ืน ๆ เก่ียวของกับการละเมิด 

๑๐.   หนาท่ีและความรับผิดของ......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............ในการปฏิบัติตามขอตกลงจะสิ้นสุดลงนับ

แตวันท่ีปฏิบัติงานท่ีตกลงเสร็จสิ้น หรือ วันท่ี......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............และ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดตกลง

เปนลายลักษณอักษรใหยกเลิก....(ระบุชื่อบันทึกขอตกลงความรวมมือ/สัญญาหลัก)....แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึน

กอน อยางไรก็ดี การสิ้นผลลงของขอตกลงนี้ ไมกระทบตอหนาท่ีของ......... (ระบุชื่อคูสัญญา)............ในการลบ

หรือทําลายขอมูลสวนบุคคลตามท่ีไดกําหนดในขอ ๗ ของขอตกลงฉบับนี ้

 ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว เพ่ือเปนหลักฐานแหงการนี้ ท้ังสองฝาย

จึงไดลงนามไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุขางตน 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ …….………………..........................………....  

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

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