
บันทึกขอตกลงการแบงปนขอมูล (Data Sharing Agreement) 

(กรณีท้ังสองฝายเปน controller 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) 

 “ผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง คูสัญญาฝายท่ีเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกคูสัญญาอีกฝาย

หนึ่ง ไมวาจะเปนการเปดเผยโดยการสงผาน การเผยแพร หรือการทําใหพรอมใชงานโดยวิธีการอ่ืนใด 

 “ผูรับขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง คูสัญญาฝายท่ีรับขอมูลสวนบุคคลจากผูเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล 

 “การลบ” (erasure) หมายถึง การทําใหขอมูลสวนบุคคลนั้นถูกลบออกจากระบบและไมอาจกู

คืนได โดยเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด ท้ังนี้ ไมวาในเวลาใด 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 บันทึกขอตกลงการแบงปนขอมูลและเอกสารแนบทายบันทึก

ขอตกลงนี้ (ถามี) 
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 “สัญญา” หมายถึง สัญญา .................................................................................. ฉบับลงวันท่ี 

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

 

 ขอบเขตการบังคับใช 

 ขอ ๒ บันทึกขอตกลงนี้ ใชบังคับกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ไดสงใหแกผูรับขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญา ................................................................. 

เพ่ือใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของคูสัญญาอยางเหมาะสม และ

เพ่ือใหการดําเนินการตามสัญญาเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยบันทึกขอตกลง

นี้ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา .................................................................................. และใหมีผลใชบังคับตั้งแต

วันท่ี..............................ถึงวันท่ี..................................... 

 

  ความสัมพันธระหวางคูสัญญา 

 ขอ ๓ ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ 

 คูสัญญาท้ังสองฝายจะอยูในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (controller) ตลอดระยะเวลาของ

สัญญา และมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในสวนท่ีเก่ียวกับ

ตน โดยคูสัญญาในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลท่ีมีผลใชบังคับกับกรณี 

 สําหรับการ ............................................................................... คณะฯ จะอยูในฐานะ “ผูเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล” ตลอดระยะเวลาของสัญญา สวนบริษัทฯ จะอยูในฐานะ “ผูรับขอมูลสวนบุคคล” ตลอด

ระยะเวลาของสัญญา  

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

เปดเผยขอมูลสวนบุคคล” ตลอดระยะเวลาของสัญญา สวนคณะฯ จะอยูในฐานะ “ผูรับขอมูลสวนบุคคล” 

ตลอดระยะเวลาของสัญญา 

 

 การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 ขอ ๔ คูสัญญาฝายท่ีเปนผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคล จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับคูสัญญาฝายท่ี

เปนผูรับขอมูลสวนบุคคล และคูสัญญาฝายท่ีเปนผูรับขอมูลสวนบุคคล จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 

เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามตามสัญญา .................................................................................. และบันทึก

ขอตกลงนี้ โดยคูสัญญาฝายท่ีเปนผูรับขอมูลสวนบุคคล อาจทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ไมวา
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ท้ังหมดหรือเพียงบางสวน เทาท่ีจําเปนเพ่ือการดําเนินการตามสัญญาหรือตามกฎหมาย ในฐานะผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทฯ เปดเผยใหคณะฯ  

ทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีคณะฯ เปดเผยใหบริษัทฯ  

ทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

(๑)  (๑)  

(x) ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนท่ีมีการเปดเผยโดยบริษัทฯ ไปยัง

คณะฯ เพ่ือใหเปนไปตามสัญญาและบันทึกขอตกลงน้ี 

(x) ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนท่ีมีการเปดเผยโดยคณะฯ ไปยังบริษัท

ฯ เพ่ือใหเปนไปตามสัญญาและบันทึกขอตกลงน้ี 

 ขอ ๕ คูสัญญาฝายท่ีเปนผูรับขอมูลสวนบุคคลจะทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๔ 

เฉพาะเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสัญญาและกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเทานั้น ซ่ึงรวมถึงกรณีใดกรณีหนึ่ง

ตอไปนี้ 

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

กับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังในตาราง 

วัตถุประสงค ผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

และผูรับขอมูลสวนบุคคล 

ฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

(ก)  

ผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคล บริษัทฯ 

ผูรับขอมูลสวนบุคคล คณะฯ 

สําหรับผูเปดเผยขอมลูสวนบุคคล 

กรณีขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ก)  

กรณีขอมูลสุขภาพและขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๖ 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(x) 

 

สําหรับผูรับขอมูลสวนบุคคล 

กรณีขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ก)  

กรณีขอมูลสุขภาพและขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๖ 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(x) 

 (๒) เม่ือ ......................................................... ซ่ึงมีฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลอง

กับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังในตาราง 

วัตถุประสงค ผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

และผูรับขอมูลสวนบุคคล 

ฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

(ก)  

ผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคล คณะฯ 

สําหรับผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

กรณีขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
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วัตถุประสงค ผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

และผูรับขอมูลสวนบุคคล 

ฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ผูรับขอมูลสวนบุคคล บริษัทฯ คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ก)  

กรณีขอมูลสุขภาพและขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๖ 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(x) 

 

สําหรับผูรับขอมูลสวนบุคคล 

กรณีขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ก)  

กรณีขอมูลสุขภาพและขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๖ 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(x) 

 (๓) เม่ือคูสัญญามีเหตุจําเปนตองทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย หรือ

กรณีอ่ืนท่ีสามารถกระทําไดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 ขอ ๖ คูสัญญาฝายท่ีเปนผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตกลงและรับรองวา กอนการเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลใหแกผูรับขอมูลสวนบุคคล และกอนหรือในขณะท่ีคูสัญญาฝายท่ีเปนผูรับขอมูลสวนบุคคลจะทําการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๕ คูสัญญาฝายท่ีเปนผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดพิจารณาแลววา การ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาว มีฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (lawful basis for processing 

personal data) ท่ีสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และในกรณีท่ีตองไดรับความ

ยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล คูสัญญาฝายท่ีเปนผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคลรับรองวา ตนไดขอความ

ยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลและไดรับความยินยอมโดยชอบดวยกฎหมายแลว ท้ังนี้ เวนแตจะเปนขอมูล

สวนบุคคลท่ีคูสัญญาฝายท่ีเปนผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดเก็บรวบรวมไวกอนวันท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลใชบังคับ ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลนั้นตอไปไดตามวัตถุประสงคเดิม 

 ขอ ๗ คูสัญญารับทราบและตกลงท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลกําหนดใหเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบตาม

กฎหมายอ่ืน ในสวนท่ีเก่ียวกับตน ซ่ึงรวมถึง 

 (๑) การแจงรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบกอน

หรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล (privacy notice) 

 (๒) การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวกอนหรือใน

ขณะท่ีเก็บรวบรวม 
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 (๓) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง 

 (๔) การใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 (๕) การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

 (๖) การดําเนินการท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

 (๗) การจัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช 

เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ และการทบทวนมาตรการ

ดังกลาวเม่ือมีความจําเปนหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการรักษาความม่ันคง

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 

  

 ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามสัญญา เม่ือมีความจําเปน คูสัญญาอาจมอบหมายงาน

เก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดหรือแตบางสวนใหบุคคลอ่ืน (“ผูประมวลผลขอมูลสวน
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บุคคล”) ดําเนินการแทนหรือชวยสนับสนุนในการดําเนินการได ท้ังนี้ คูสัญญาฝายนั้นยังตองเปนผูรับผิดชอบ

ในงานท่ีไดมอบหมายไปตามสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ รวมถึงจะตองดําเนินการใหผูประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลท่ีไดรับมอบหมายรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และสัญญาและ

บันทึกขอตกลงนี้ รวมท้ังจะตองดําเนินการใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีในการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลและจัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสมในระดับท่ีไมต่ํากวาหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของคูสัญญาตามบันทึกขอตกลงนี้ 

 

 การขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ขอ ๙ คูสัญญาจะตองดําเนินการตามคําขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนการขอใชสิทธิของ

เจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในสวนท่ีเก่ียวกับตนในฐานะผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล 

 ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งไดรับคําขอจากเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนการขอใชสิทธิ

ของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในสวนท่ีเปนการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล คูสัญญาตองแจงใหเจาของขอมูล

สวนบุคคลทราบวากรณีดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง พรอมท้ังแจงใหเจาของขอมูล

สวนบุคคลยื่นคําขอตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นโดยตรง โดยจะไมทําการตอบสนองตอคําขอดังกลาวเอง เวนแต

จะมีการตกลงไวเปนอยางอ่ืน 

 ขอ ๑๑ คูสัญญาจะใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินการท่ีเก่ียวของของ

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสมควร เพ่ือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ

พันธกรณีตาง ๆ ได หรือในกรณีท่ีมีคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมายจากหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ

เก่ียวกับหนาท่ีของคูสัญญา หรือเพ่ือพิสูจนวาคูสัญญาไดปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามท่ีกําหนดใน

สัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล 

 

 มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

 ขอ ๑๒ คูสัญญามีหนาท่ีจัดใหมีและธํารงรักษาไวซ่ึงมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม 

ท้ังท่ีเปนมาตรการดานการบริหารจัดการขององคกร มาตรการดานกายภาพ มาตรการดานเทคนิค และมาตรการอ่ืน 

ๆ ท่ีจําเปน เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจาก

อํานาจหรือโดยมิชอบ สําหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับ

ตน โดยจะตองเปนไปตามมาตรฐานข้ันต่ําท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด และจะตอง
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ทบทวนมาตรการดังกลาว เม่ือมีความจําเปนหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี คาใชจายในการดําเนินการ ลักษณะ 

ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลประกอบกัน 

 ขอ ๑๓ ผูรับขอมูลสวนบุคคลจะใชความพยายามตามสมควรใหการเขาถึงและการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลจํากัดเฉพาะบุคลากร พนักงาน และลูกจางของตน หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงมีความ

จําเปนในการเขาถึงหรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามหลักความจําเปนในการเขาถึงขอมูล (need-to-

know basis) เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้หรือเพ่ือปฏิบัติการอ่ืนท่ีเปนไปตาม

กฎหมายเทานั้น และดําเนินการใหบุคคลดังกลาวรักษาความลับในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และ

ปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบของคูสัญญาในสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ 

 

 เหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Breaches) 

 ขอ ๑๔ คูสัญญามีหนาท่ีแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบถึงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลท่ี

เกิดข้ึนจากการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในความรับผิดชอบของตนแตอาจสงผลกระทบตอคูสัญญาอีกฝาย

หนึ่ง หรือกรณีท่ีทราบเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในความ

รับผิดชอบของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเองตามสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ โดยเร็วเทาท่ีจะสามารถกระทําได เวน

แตการละเมิดดังกลาวไมมีความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

 ขอ ๑๕ การแจงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลแกสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล และ/หรือเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนหนาท่ีความรับผิดชอบของคูสัญญาฝายท่ีเปนผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคล โดยในกรณีท่ีมีความเก่ียวของกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง คูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นจะตองใหความ

รวมมือตามสมควรเพ่ือใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถดําเนินการดังกลาว รวมท้ังการดําเนินการทาง

กฎหมายอยางอ่ืนท่ีเก่ียวของได 

 ขอ ๑๖ คูสัญญามีหนาท่ีใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินการท่ีเก่ียวของของ

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสมควร เพ่ือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นสามารถปองกัน เฝาระวัง ตรวจสอบ ตอบสนอง 

แกไข และฟนฟูจากเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรและ

พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ และดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของในสวนของตนได 

 

 การลบและการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

 ขอ ๑๗ คูสัญญาฝายท่ีเปนผูรับขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให

ขอมูลสวนบุคคลตามบันทึกขอตกลงนี้ เปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได 

ภายในเวลา ..... ป นับแตวันท่ีสัญญาสิ้นสุดลง หรือเม่ือไมมีความจําเปนตองทําการประมวลผลขอมูลสวน



-๙- 
 
บุคคลดังกลาวอีกตอไป หรือกรณีท่ีมีเหตุอ่ืนตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เวนแตจะ

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยความรับผิดชอบในการดําเนินการดังกลาวเปน

ของคูสัญญาฝายท่ีเปนผูรับขอมูลสวนบุคคลเอง และคูสัญญาฝายท่ีเปนผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอาจขอให

คูสัญญาฝายท่ีเปนผูรับขอมูลสวนบุคคลแสดงหลักฐานตามสมควรเพ่ือพิสูจนการดําเนินการ หรือมีหนังสือ

ยืนยันและรับรองวาไดดําเนินการดังกลาวแลว 

 ขอ ๑๘ คูสัญญาฝายท่ีเปนผูรับขอมูลสวนบุคคลอาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวเพ่ือการกอตั้ง

สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ท่ีไมขัดตอกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล 

 ขอ ๑๙ คูสัญญาฝายท่ีเปนผูรับขอมูลอาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีจําเปนเพ่ือแสดงถึงการ

ปฏิบัติตามสัญญาและบันทึกขอตกลงนี้ได 

 ขอ ๒๐ เม่ือสัญญาสิ้นสุดลง หรือกอนท่ีคูสัญญาฝายท่ีเปนผูรับขอมูลสวนบุคคลจะดําเนินการลบ

หรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลตามบันทึกขอตกลงนี้ เปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปน

เจาของขอมูลสวนบุคคลได คูสัญญาฝายท่ีเปนผูเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอาจแจงใหคูสัญญาฝายท่ีเปนผูรับ

ขอมูลสวนบุคคลสงสําเนาขอมูลสวนบุคคลตามบันทึกขอตกลงนี้ใหแกตนได โดยไมกระทบตอสิทธิและหนาท่ี

ของคูสัญญาฝายท่ีเปนผูรับขอมูลสวนบุคคล ในการเก็บรักษาขอมูลไวตามความจําเปนตามบันทึกขอตกลงนี้ 

 ขอ ๒๑ เม่ือสัญญาสิ้นสุดลง และ/หรือบันทึกขอตกลงนี้สิ้นสุดลง ในระหวางท่ีคูสัญญาฝายท่ีเปน

ผูรับขอมูลสวนบุคคลยังไมไดดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลตามบันทึกขอตกลงนี้ เปน

ขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได ตามขอ ๑๗ ใหคูสัญญาฝายนั้นยังมีหนาท่ี

ความรับผิดชอบตามบันทึกขอตกลงนี้เทาท่ีจําเปนและไมขัดกับกฎหมาย เพ่ือประโยชนในการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลท่ีตนรับผิดชอบในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 

 ขอบเขตของความรับผิด 

 ขอ ๒๒ คูสัญญาแตละฝายจะตองรับผิดสําหรับคาปรับหรือคาเสียหายตอบุคคลอ่ืนเฉพาะแตการ

กระทําของตนเทานั้น 

 ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง คูสัญญาฝายท่ี

กระทําผิดตองรับผิดชดใชความเสียหายสําหรับคาปรับหรือคาเสียหายแกคูสัญญาฝายท่ีไมไดกระทําผิดสัญญา

และบันทึกขอตกลงนี้ 

 ขอ ๒๔ ในกรณีท่ีคูสัญญาอาจตองรับผิดรวมกันหรือไมแนชัดวาคูสัญญาฝายใดตองรับผิด 

คูสัญญาฝายหนึ่งอาจรองขอใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งใหขอมูลท่ีเก่ียวของ ใหความรวมมือ รวมทําการตรวจสอบ



-๑๐- 
 
หาสาเหตุ เพ่ือแกไขปญหา อํานวยความสะดวก หรือดําเนินการอ่ืนใดตามความจําเปนและสมควรแกกรณี 

และคูสัญญาตกลงวา หากไดรับคํารองขอดังกลาวแลว คูสัญญาจะปฏิบัติตามคํารองขอตามความจําเปนและ

สมควรแกกรณี 

 

 การเปล่ียนแปลงแกไขบันทึกขอตกลง 

 ขอ ๒๕ 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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