
บันทึกขอตกลงการประมวลผลขอมูล (Data Processing Agreement) 

(กรณีท้ังสองฝายเปนท้ัง controller และ processor เวอรชัน ๒ ฉบับแกไขวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕) 

 

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

วันท่ี ............. เดือน .................. พ.ศ. .............. 

  

 บันทึกขอตกลงนี้ทําข้ึนระหวาง 

 บริษัท ........................................ มีสํานักงานตั้งอยูท่ี ................................................................... 

โ ด ย  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ตํ า แ ห น ง 

........................................................................ เปนผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ซ่ึงตอไปในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา 

“บริษัทฯ” กับ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี) เลขท่ี ๒๗๐ ถนนพระรามท่ี ๖ 

แ ข ว ง ทุ ง พ ญ า ไ ท  เ ข ต ร า ช เ ท วี  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ๑ ๐ ๔ ๐ ๐  โ ด ย 

.............................................................................. ตําแหนง คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

เปนผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ซ่ึงตอไปในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “คณะฯ” 

 ตามท่ีท้ังสองฝายไดทําสัญญา .................................................................................. ฉบับลงวันท่ี 

...................................... ท้ังสองฝายจึงตกลงทําบันทึกขอตกลงฉบับนี้ โดยใหบันทึกขอตกลงฉบับนี้เปนสวน

หนึ่งของสัญญาดังกลาว ดังมีขอความตอไปนี้ 

 

 บทนิยาม 

 ขอ ๑ หากไมไดมีการกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในบันทึกขอตกลงนี้ ใหถอยคําในบันทึกขอตกลงนี้มี

ความหมายดังตอไปนี้ 

 “ขอมูล” (data) หมายความวา สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูขอความ เรื่องราว ขอเท็จจริง ความเห็น 

หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะ

จัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือ

เสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได และใหหมายความรวมถึง

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

 “ขอมูลสวนบุคคล” (personal data) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัว

บุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

 “เจาของขอมูลสวนบุคคล” (data subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลเปน

ขอมูลเก่ียวกับผูนั้น และสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือทางออม และใหหมายความรวมถึงผูใช
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อํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว ผูอนุบาลท่ีมีอํานาจกระทําการแทนคนไรความสามารถ หรือ

ผูพิทักษท่ีมีอํานาจกระทําการแทนคนเสมือนไรความสามารถดวย 

 “การประมวลผลขอมูล” (data processing) หมายถึง การกระทําอยางหนึ่งหรือหลายอยางท่ีได

กระทําตอขอมูลหรือชุดขอมูล ไมวาจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไมก็ตาม ซ่ึงรวมถึงการเก็บรวบรวม (collection) 

การบันทึก (recording) การจัดระบบ (organization) การจัดโครงสราง (structuring) การจัดเก็บหรือเก็บรักษา 

(storage) การดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงแกไข (adaptation or alteration) การคนคืน (retrieval) การ

ปรึกษา (consultation) การใช (use) การเปดเผยโดยการสงผาน การเผยแพร หรือการทําใหพรอมใชงานโดย

วิธีการอ่ืนใด (disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available) การปรับแนว

หรือการรวมเขากัน (alignment or combination) การจํากัด (restriction) การลบ (erasure) และการทําลาย 

(destruction) 

 “การลบ” (erasure) หมายถึง การทําใหขอมูลสวนบุคคลนั้นถูกลบออกจากระบบและไมอาจกู

คืนได โดยเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ ไมวา

ในเวลาใด ๆ 

 “ภัยคุกคามทางไซเบอร” (cyber threat) หมายความวา การกระทําหรือการดําเนินการใด ๆ 

โดยมิชอบ โดยใชคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมไมพึงประสงคโดยมุงหมายใหเกิดการ

ประทุษรายตอระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ และเปนภยันตรายท่ีใกลจะถึง

ท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายหรือสงผลกระทบตอการทํางานของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร หรือขอมูล

อ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 “การละเมิดขอมูลสวนบุคคล” (personal data breach) หมายถึง การละเมิดมาตรการดาน

ความม่ันคงปลอดภัย ท่ีนําไปสูการทําลาย (destruction) การสูญหาย (loss) การเปลี่ยนแปลงแกไข 

(alteration) การเปดเผยโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอํานาจ (unauthorized disclosure) หรือการเขาถึง 

(access) ขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับการสงผาน (transmitted) การจัดเก็บ (stored) หรือการประมวลผลโดย

วิธีการอ่ืนใด (otherwise processed) ท่ีเกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุ (accidental) หรือโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

(unlawful) ท้ังท่ีเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร หรือเกิดจากการกระทําของบุคคลภายในหรือภายนอก หรือ

เหตุอ่ืนใด 

 “บันทึกขอตกลง” หมายถึง บันทึกขอตกลงการประมวลผลขอมูลและเอกสารแนบทายบันทึก

ขอตกลงนี้ (ถามี) 

 “สัญญา” หมายถึง สัญญา .................................................................................. ฉบับลงวันท่ี 

...................................... 
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 ขอบเขตการบังคับใช 

 ขอ ๒ บันทึกขอตกลงนี้ ใชบังคับกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลระหวางบริษัทฯ และคณะฯ 

เพ่ือใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม และกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของคูสัญญาอยาง

เหมาะสม และเพ่ือใหการดําเนินการตามสัญญา .................................................................................. เปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยบันทึกขอตกลงนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

.................................................................................. และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี..............................ถึงวันท่ี

..................................... 

 

  ความสัมพันธระหวางคูสัญญา 

 ขอ ๓ ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ 

 สําหรับการ ............................................................................... คณะฯ จะอยูในฐานะ “ผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคล” (controller) ตลอดระยะเวลาของสัญญา และมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 

ใช หรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยคณะฯ ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีผลใชบังคับกับกรณี สวนบริษัทฯ จะอยูในฐานะ “ผูประมวลผลขอมูล

สวนบุคคล” (processor) ตลอดระยะเวลาของสัญญา และดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของคณะฯ และไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลในขอบเขตของ

สัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ โดยบริษัทฯ ในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีผลใชบังคับกับกรณี 

 ในขณะท่ีสําหรับการ ............................................................................... บริษัทฯ จะอยูในฐานะ “ผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคล” (controller) ตลอดระยะเวลาของสัญญา และมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการ

เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยบริษัทฯ ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีผลใชบังคับกับกรณี สวนคณะฯ จะอยูในฐานะ “ผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” (processor) ตลอดระยะเวลาของสัญญา และดําเนินการเก่ียวกับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของบริษัทฯ และไมเปนผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลในขอบเขตของสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ โดยคณะฯ ในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ี

ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีผลใชบังคับกับกรณี 

 

 การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
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 ข อ  ๔  ผู ค ว บ คุ ม ข อ มู ล ส ว น บุ ค ค ล ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ย อ ม รั บ ว า  ก า ร 

................................................................... ตามสัญญา .................................................................................. และ

บันทึกขอตกลงนี้ ถือเปนการมีคําสั่งใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอาจทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ดังตอไปนี้ไมวาท้ังหมดหรือเพียงบางสวน เทาท่ีจําเปนเพ่ือการดําเนินการตามสัญญาหรือตามกฎหมาย 

 - ขอมูล ........................................................................... 

 - ขอมูล ........................................................................... 

 - ขอมูล ........................................................................... 

 - ขอมูล ........................................................................... 

 - ขอมูล ........................................................................... 

 - ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนท่ีไดมีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหเปนไปตามสัญญาและบันทึก

ขอตกลงนี้ 

 ขอ ๕ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๔ เฉพาะเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคของสัญญาและกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเทานั้น ซ่ึงรวมถึงกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ 

 (๑) เม่ือ ......................................................... ซ่ึงมีฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลอง

กับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังในตาราง โดยถือเปนการท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีคําสั่ง

ใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอาจทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๔ ได 

วัตถุประสงค ฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

(ก)   

(ข)   

 (๒) เม่ือบุคลากร พนักงาน หรือลูกจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามสัญญาไดมีคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดําเนินการ และเปนคําสั่งท่ีไมเกิน

วัตถุประสงคของสัญญา 

 (๓) เม่ือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไดรับคําสั่งท่ีเปนลายลักษณอักษรจากผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลและเปนคําสั่งท่ีไมเกินวัตถุประสงคของสัญญา 

 (๔) เม่ือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีเหตุจําเปนตองทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือให

เปนไปตามกฎหมาย หรือกรณีอ่ืนท่ีสามารถกระทําไดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยจะตอง

แจงใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทราบโดยไมชักชาดวย 

 ขอ ๖ ในกรณีท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลพิจารณาแลวเห็นวา การออกคําสั่งใหทําการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๕ นั้น เปนการออกคําสั่งท่ีขัดตอกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรืออยูนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคของสัญญา ผู
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ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะไมทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งนั้น โดยไมถือวาเปนการกระทําผิด

สัญญาหรือบันทึกขอตกลงนี้ และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะแจงใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทราบโดยพลัน 

  ในกรณีท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๕ (๑) (๒) 

หรือ (๓) และปรากฏขอเท็จจริงวาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวขัดตอกฎหมายหรือบทบัญญัติใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ความรับผิดในความเสียหาย

หรือการกระทําดังกลาวใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงนี้ 

 ขอ ๗ เพ่ือใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลสามารถทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามสัญญา

อยางถูกตองตามกฎหมาย ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตกลงและรับรองวา กอนการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และกอนหรือในขณะท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะทําการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลตามขอ ๕ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดพิจารณาแลววา การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาว มี

ฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (lawful basis for processing personal data) ท่ีสอดคลองกับ

กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และในกรณีท่ีตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรับรองวา ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล

และไดรับความยินยอมโดยชอบดวยกฎหมายแลว ท้ังนี้ เวนแตจะเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลไดเก็บรวบรวมไวกอนวันท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับ ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวม

และใชขอมูลสวนบุคคลนั้นตอไปไดตามวัตถุประสงคเดิม 

 ขอ ๘ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรับทราบและตกลงท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายวาดวยการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนดใหเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนหนาท่ีความ

รับผิดชอบตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงรวมถึง 

 (๑) การแจงรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบกอน

หรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล (privacy notice) 

 (๒) การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวกอนหรือใน

ขณะท่ีเก็บรวบรวม 

 (๓) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง 

 (๔) การใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 (๕) การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

 (๖) การดําเนินการท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

 (๗) การจัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช 

เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ และการทบทวนมาตรการ

ดังกลาวเม่ือมีความจําเปนหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการรักษาความม่ันคง
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ปลอดภัยท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ตองเปนไปตามมาตรฐานข้ันต่ําท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศ

กําหนด 

 (๘) การดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลใชหรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ ในกรณีท่ีตองใหขอมูลสวนบุคคลแกผูนั้น 

 (๙) การจัดใหมีระบบการตรวจสอบเพ่ือดําเนินการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลเม่ือพนกําหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือท่ีไมเก่ียวของหรือเกินความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคลนั้น หรือตามท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอ หรือท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดถอนความยินยอม เวนแตจะ

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 (๑๐) การแจงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลแกสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

และ/หรือเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยไมชักชา ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนดให

ดําเนินการ 

 (๑๑) การแตงตั้งตัวแทนของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (เฉพาะกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอยู

นอกราชอาณาจักร) 

 (๑๒) การจัดทําบันทึกรายการ (record of processing activities) เพ่ือใหเจาของขอมูลสวนบุคคล

และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสามารถตรวจสอบได 

 (๑๓) การจัดใหมีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล การแจงขอมูลเก่ียวกับเจาหนาท่ีคุมครองขอมูล

สวนบุคคลใหเจาของขอมูลสวนบุคคลและสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทราบ และการ

สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลกําหนดใหดําเนินการ 

 ขอ ๙ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลรับทราบและตกลงท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายวาดวยการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนดใหเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนหนาท่ี

ความรับผิดชอบตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงรวมถึง 

 (๑) การดําเนินการเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งท่ีไดรับจากผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลเทานั้น เวนแตคําสั่งนั้นขัดตอกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวย

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 (๒) การจัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช 

เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ รวมท้ังการแจงใหผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึน 

 (๓) การจัดทําและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไว ตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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 (๔) การจัดใหมีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล การแจงขอมูลเก่ียวกับเจาหนาท่ีคุมครองขอมูล

สวนบุคคลใหเจาของขอมูลสวนบุคคลและสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทราบ และการ

สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลกําหนดใหดําเนินการ 

  

 ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวง 

 ขอ ๑๐ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามสัญญา เม่ือมีความจําเปน ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

อาจมอบหมายงานเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดหรือแตบางสวนใหบุคคลอ่ืน (“ผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวง”) ดําเนินการแทนหรือชวยสนับสนุนในการดําเนินการได ท้ังนี้ ผูประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลยังตองเปนผูรับผิดชอบในงานท่ีไดมอบหมายไปตามสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ รวมถึง

จะตองดําเนินการใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวงรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล และสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ รวมท้ังจะตองดําเนินการใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ชวงมีหนาท่ีในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและจัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสมใน

ระดับท่ีไมต่ํากวาหนาท่ีความรับผิดชอบของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามบันทึกขอตกลงนี้ 

 

 การขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ขอ ๑๑ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนใหผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลและตอบสนองตอคําขอของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนการขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลไดภายในเวลาอันสมควร 

 ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไดรับคําขอจากเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีเปน

การขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลตองแจงใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทราบและสงคําขอนั้นตอไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

โดยไมชักชา โดยจะไมทําการตอบสนองตอคําขอดังกลาวเอง เวนแตจะมีการตกลงไวเปนอยางอ่ืน 

 ขอ ๑๓ คูสัญญาจะใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินการท่ีเก่ียวของของ

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสมควร เพ่ือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ

พันธกรณีตาง ๆ ได หรือในกรณีท่ีมีคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมายจากหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ

เก่ียวกับหนาท่ีของคูสัญญา หรือเพ่ือพิสูจนวาคูสัญญาไดปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามท่ีกําหนดใน

สัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล 



-๘- 
 
 

 มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

 ขอ ๑๔ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีจัดใหมีและธํารงรักษาไวซ่ึงมาตรการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม ท้ังท่ีเปนมาตรการดานการบริหารจัดการขององคกร มาตรการดานกายภาพ มาตรการ

ดานเทคนิค และมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ สําหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามสัญญาและบันทึก

ขอตกลงนี้ โดยจะตองเปนไปตามมาตรฐานข้ันต่ําท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 

 ขอ ๑๕ ในการกําหนดมาตรการตามขอ ๑๔ ใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลคํานึงถึงหลักการ

บริหารความเสี่ยง โดยอยางนอยตองประกอบดวยวิธีการและมาตรการ ดังตอไปนี้ เทาท่ีจําเปนและเหมาะสมกับ

บริบท 

 (๑) Identify: การระบุความเสี่ ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกคอมพิวเตอร  ขอมูลท้ั งท่ี เปนขอมูล

อิเล็กทรอนิกสและขอมูลในรูปแบบอ่ืน ระบบคอมพิวเตอร ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับระบบคอมพิวเตอร ทรัพยสิน

และชีวิตรางกายของบุคคล ในสวนท่ีเก่ียวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 (๒) Protect: มาตรการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 (๓) Detect: มาตรการตรวจสอบและเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอรและเหตุการละเมิดขอมูลสวน

บุคคล 

 (๔) Respond: มาตรการเผชิญเหตุเม่ือมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอรหรือเหตุการละเมิด

ขอมูลสวนบุคคล 

 (๕) Recover: มาตรการรักษาและฟนฟูความเสียหายท่ีเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอรหรือเหตุการ

ละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

 ขอ ๑๖ มาตรการปองกันความเสี่ยงของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๑๕ (๒) ควร

ประกอบดวยมาตรการอยางนอยดังนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับระบบสารสนเทศท่ีมีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เทาท่ี

สามารถจะกระทําได 

 (๑) มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานการบริหารจัดการ (administrative security) ซ่ึงรวมถึง

การกําหนดและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล 

 (๒) มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานกายภาพ (physical security) ของอุปกรณและ

สวนประกอบของระบบสารสนเทศและขอมูลท่ีจัดเก็บ 

 (๓) มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานผูใชงาน (user security) ซ่ึงรวมถึงการฝกอบรมและ

สรางเสริมความตระหนักรูและการดานความสําคัญของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความม่ันคง



-๙- 
 
ปลอดภัย (security awareness training) แกบุคลากร พนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลอ่ืน ท่ีเปนผูใชงานหรือ

ผูเก่ียวของกับระบบสารสนเทศและขอมูลสวนบุคคล การควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและอุปกรณท่ีใชในการ

จัดเก็บและการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (access control) การกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลหรือ

ระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (user access management) โดยคํานึงถึงบทบาท

หนาท่ี ความจําเปนในการใชงาน และความม่ันคงปลอดภัยเปนสําคัญ การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ผูใชงาน (user responsibilities) เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย การลวงรู 

หรือการลักลอบทําสําเนาขอมูลสวนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณท่ีใชในการจัดเก็บหรือการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคล และการจัดใหมีวิธีการเพ่ือใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเก่ียวกับการเขาถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถาย

โอนขอมูลสวนบุคคล (audit trails) ใหเหมาะสม 

 (๔) มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานขอมูล (data security) ซ่ึงรวมถึงมาตรการควบคุมการ

เขาถึงขอมูลท่ีเก็บรักษาไวอยางเหมาะสม และการสํารองขอมูล 

 (๕) มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ (systems security) ซ่ึงรวมถึงการ

ปรับปรุงระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (server) ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ การตั้ง

คาความม่ันคงปลอดภัย (security configurations) ท่ีเหมาะสม การมีระบบสํารอง และการปองกันภัยคุกคาม

จากมัลแวร 

 (๖) มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสินทรัพยสารสนเทศ (asset security) ซ่ึงรวมถึงความ

ม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและการปรับปรุงระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและ

อุปกรณตาง ๆ (endpoints) ท่ีใชงานระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยู เสมอ และการปองกันภัยคุกคาม

จากมัลแวร 

 (๗) มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานซอฟตแวรและแอปพลิ เคชัน (software and 

application security) ซ่ึงรวมถึงการออกแบบและทดสอบความม่ันคงปลอดภัยของซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน 

การประเมินและกํากับดูแลกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (software development process) ท่ีเหมาะสมโดย

คํานึงถึงความเสี่ยงดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ไมวาจะเปนซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาเอง หรือ

นํามาใชจากภายนอก หรือใหบุคคลภายนอกพัฒนาใหก็ตาม รวมท้ังกระบวนการบํารุงรักษา (maintenance) 

ซอฟตแวรและแอปพลิเคชันท่ีเหมาะสม 

 (๘) มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานการสื่อสารและระบบเครือขาย (communication and 

network security) ซ่ึงรวมถึงความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพของอุปกรณในระบบเครือขาย การออกแบบและ

บริหารจัดการระบบเครือขายท่ีเหมาะสม การควบคุมการจราจรของขอมูลในระบบเครือขายโดยใช firewall การมี

ระบบปองกันการโจมตี (intrusion prevention system) การปรับปรุงเฟรมแวร (firmware) และซอฟตแวรของ



-๑๐- 
 
อุปกรณในระบบเครือขายใหเปนปจจุบัน และการเขารหัส (encryption) ของขอมูลท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีสงผานระบบ

เครือขาย 

 ขอ ๑๗ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองทบทวนมาตรการตามขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖ เม่ือ

มีความจําเปนหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี คาใชจายในการดําเนินการ ลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค

ของการประมวลผลขอมูลประกอบกัน 

 ขอ ๑๘ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะใชความพยายามตามสมควรใหการเขาถึงและการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจํากัดเฉพาะบุคลากร พนักงาน และลูกจางของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงมีความจําเปนในการเขาถึงหรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามหลักความ

จําเปนในการเขาถึงขอมูล (need-to-know basis) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้

หรือเพ่ือปฏิบัติการอ่ืนท่ีเปนไปตามกฎหมายเทานั้น และดําเนินการใหบุคคลดังกลาวรักษาความลับในการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใน

สัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ 

 ขอ ๑๙ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีจัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ี

เหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจาก

อํานาจหรือโดยมิชอบ สําหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในสวนท่ีอยูนอกเหนือความควบคุมและความ

รับผิดชอบของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลดําเนินการ หรือบุคคลอ่ืนดําเนินการในนามผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เพ่ือเปดเผยโดยการสงผาน 

การเผยแพร หรือการทําใหพรอมใชงานโดยวิธีการอ่ืนใด ใหแกผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล กอนท่ีผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้นในสวนของตน 

 

 เหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Breaches) 

 ขอ ๒๐ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีสอดสองดูแลและมีมาตรการตรวจสอบและเฝา

ระวัง (detective measures) การกระทําท่ีอาจมีลักษณะเปนการเขาถึงหรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

โดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบตามสมควร และเม่ือทราบเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตอบสนองตอเหตุดังกลาวในเบื้องตนตามสมควรเพ่ือลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจาก

เหตุดังกลาว ตลอดจนเพ่ือรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรและพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของสําหรับการ

ดําเนินการตอไป 

 ขอ ๒๑ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีแจงใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทราบถึงเหตุการ

ละเมิดขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในความรับผิดชอบของผูประมวลผล



-๑๑- 
 
ขอมูลสวนบุคคลโดยไมชักชา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตทราบเหตุเทาท่ีจะสามารถกระทําได เวนแตการ

ละเมิดดังกลาวไมมีความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยอยางนอยจะตองใหขอมูล

ตอไปนี้แกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วเทาท่ีจะสามารถกระทําได 

 (๑) รายละเอียดของเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึน และผลท่ีอาจเกิดข้ึน 

 (๒) การดําเนินการท่ีไดกระทําไปเพ่ือตอบสนองตอเหตุดังกลาว 

 (๓) ประเภทของขอมูลสวนบุคคลและเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับเหตุดังกลาว (หาก

เปนไปได) 

 (๔) ความเห็นตอเหตุดังกลาวและมาตรการท่ีควรดําเนินการตอไป 

 ขอ ๒๒ การแจงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลแกสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล และ/หรือเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล โดยผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล จะตองใหความรวมมืออยางเต็มท่ีเพ่ือใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถ

ดําเนินการดังกลาว รวมท้ังการดําเนินการทางกฎหมายอยางอ่ืนท่ีเก่ียวของได 

 ขอ ๒๓ หลังเกิดเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคล คูสัญญามีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการในสวน

ของตน เพ่ือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุดังกลาว และทบทวนและพิจารณาปรับปรุงมาตรการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

 ขอ ๒๔ คูสัญญามีหนาท่ีใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินการท่ีเก่ียวของของ

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสมควร เพ่ือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นสามารถปองกัน เฝาระวัง ตรวจสอบ ตอบสนอง 

แกไข และฟนฟูจากเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรและ

พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ และดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของในสวนของตนได 

 

 การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ (Cross-Border Data Transfer) 

 ขอ ๒๕ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะไมสงหรือโอน (transfer) ขอมูลสวนบุคคลไป

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปนลาย

ลักษณอักษร หรือเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ ไมรวมถึงการสงผาน 

(transit) ขอมูลสวนบุคคลในตางประเทศ ท่ีไมมีการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก

บุคลากร พนักงาน และลูกจางของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวง 

 

 การลบและการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

 ขอ ๒๖ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวน

บุคคลตามบันทึกขอตกลงนี้ เปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได ภายในเวลา 



-๑๒- 
 
..... ป นับแตวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง หรือเม่ือไมมีความจําเปนตองทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวอีก

ตอไป หรือกรณีท่ีมีเหตุอ่ืนตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลาย

ลักษณอักษรจากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลใหเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวนานกวานั้น และผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลอาจขอใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแสดงหลักฐานตามสมควรเพ่ือพิสูจนการดําเนินการ หรือมี

หนังสือยืนยันและรับรองวาไดดําเนินการดังกลาวแลว 

 ขอ ๒๗ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวเพ่ือการกอตั้งสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรอง

ตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีไมขัดตอกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 ขอ ๒๘ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีจําเปนเพ่ือแสดงถึง

การปฏิบัติตามสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ได 

 ขอ ๒๙ เม่ือสัญญาสิ้นสุดลง หรือกอนท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะดําเนินการลบหรือ

ทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลตามบันทึกขอตกลงนี้ เปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลได ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจแจงใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลสงสําเนาขอมูลสวน

บุคคลตามบันทึกขอตกลงนี้ใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลได โดยไมกระทบตอสิทธิและหนาท่ีของผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในการเก็บรักษาขอมูลไวตามความจําเปนตามบันทึกขอตกลงนี้ โดยหนาท่ีในการ

ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและกฎหมายอ่ืน ตอการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของขอมูลสวนบคุคลท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลสงใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปนความ

รับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเอง 

 ขอ ๓๐ เม่ือสัญญาสิ้นสุดลง และ/หรือบันทึกขอตกลงนี้สิ้นสุดลง ในระหวางท่ีผูประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลยังไมไดดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลตามบันทึกขอตกลงนี้ เปนขอมูล

ท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได ตามขอ ๒๖ ใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลยังมี

หนาท่ีความรับผิดชอบตามบันทึกขอตกลงนี้เทาท่ีจําเปนและไมขัดกับกฎหมาย เพ่ือประโยชนในการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบคุคลรับผิดชอบ 

 

 ขอบเขตของความรับผิด 

 ขอ ๓๑ เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไมตองรับผิดในความ

เสียหายหรือการกระทําอันเกิดจากการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงนี้ หรือตามคําสั่งของผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคล เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลตามสัญญา 

 ขอ ๓๒ ในกรณีท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตองรับผิดชดใชคาเสียหายหรือชําระคาปรับ อัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง หรือตามคําสั่งของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหบรรลุ



-๑๓- 
 
วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามสัญญา ไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม ผูประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลมีสิทธิเรียกรองใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลชดใชเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

เวนแตจะพิสูจนไดวาความรับผิดดังกลาวเปนการกระทําผิดโดยเจตนาหรือเปนความบกพรองของผูประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลเองหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวงของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 

 การเปล่ียนแปลงแกไขบันทึกขอตกลง 

 ขอ ๓๓ กรณีท่ีจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขบันทึกขอตกลงเพ่ือใหคูสัญญาสามารถทําการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตอไปไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ใหคูสัญญาฝายท่ีประสงคจะแกไขเพ่ิมเติมบันทึกขอตกลงนี้ แจงใหอีกฝายทราบลวงหนาเปนเวลา

ไมนอยกวา ๓๐ วัน และเม่ือท้ังสองฝายใหความยินยอมในการแกไขเพ่ิมเติมแลว ใหจัดทําบันทึกขอตกลงฉบับ

แกไขเพ่ิมเติมเปนหนังสือ และลงนามผูกพันโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และใหถือวาการแกไขเพ่ิมเติม

ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของบันทึกขอตกลงนี้ โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ีลงนามในบันทึกขอตกลงฉบับแกไข

เพ่ิมเติมนั้น เวนแตจะกําหนดเปนอยางอ่ืนในบันทึกขอตกลงฉบับแกไขดังกลาว 

 

 บันทึกขอตกลงนี้ทําข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจบันทึก

ขอตกลงนี้โดยละเอียดตลอดแลว เห็นวาตรงตามเจตนารมณท่ีไดใหไวตอกันทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไว

เปนสําคัญตอหนาพยานและแตละฝายตางไดยึดถือไวฝายละฉบับ 
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