[ร่าง] ข้อกาหนดบริษทั สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จากัด
เรื่อง ข้อปฏิบตั ิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริษัท สลิม
คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จากัด (“บริษัท”) ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับกฎหมาย และแสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง รวมถึงเพื่อป้ องกันความเสี่ยงทั้งต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และ บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงออกข้อกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อกาหนดนี้เรียกว่า “ข้อกาหนดบริษัท สลิม คอร์ปอเรชั่น จากัด เรื่องข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล”
ข้อ 2 ข้อกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อกาหนดนี้
“บริษัท” หมายความว่า บริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จากัด
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้นั้นได้ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ คู่ค้า หรือของบุคคลใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดย
การอ้างอิงถึงสิ่งซึ่งระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ หมายเลขประจาตัว ข้อมูลสถานที่ หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางร่างกาย ทางสรีรวิทยา ทางพันธุกรรม ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒ นธรรมหรือทางสังคม
ซึ่งถูกประมวลผลโดยบริษัทหรือโดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้
ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่ วนบุ คคลที่มีความละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
“คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติฯ
“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้
ทาหน้าที่ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติฯ
“ชื่อผู้ใช้” หมายความว่า ชื่อที่พนักงานใช้สาหรับเข้าระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
“บุ คคลากร” หมายความว่า พนั กงานของบริษัท และผู้ป ระมวลผลข้อมูล ส่ วนบุคคลในนามของบริษั ท
รวมถึงลูกจ้าง พนักงานหรือผู้รับจ้างของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางานให้แก่บริษัท
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“รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสที่ผูกติดกับชื่อผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บริษัทในฐานะที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น โดยที่ผู้นั้นไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล
“หน่ วยงานของบริษัท ” หมายความว่า หน่วยงานของบริษัทผู้ รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่หน่วยงานของบริษัทมีอานาจอนุญาตในเรื่องใดๆ ให้หมายถึงเฉพาะหัวหน้าของ
หน่วยงานของบริษัทเท่านั้นซึ่งต้องมีตาแหน่งไม่ต่ากว่า [ ]
“พระราชบั ญ ญัติฯ ” หมายความว่า พระราชบัญ ญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
“แบบประเมินผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า กระบวนการตามข้อ16 โดยมี
แบบตามภาคผนวกที่1
คาที่ไม่ได้กาหนดนิยามในข้อกาหนดนี้ ให้คาดังกล่าวมีความหมายตามนโยบาบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 ข้อกาหนดนี้ใช้บังคับกับบุคคลากรของบริษัท ข้อกาหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันมิ
ให้บุ คคลากรของบริษัทเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดย
ปราศจากอานาจหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ในกรณี ที่ ไม่อาจปฏิบั ติตามข้อกาหนดนี้ หรือเห็ น สมควรปฏิ บัติเป็ นอย่างอื่น ที่เป็ นผลดี ให้ รายงานต่ อ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเห็นชอบ ให้นาเสนอประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารผ่านสานักเลขานุการเพื่อพิจารณาสั่งการ
คาสั่งหรือข้อบังคับหรือระเบียบใดที่ออกโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีอยู่ในวันที่ข้อกาหนดนี้ให้ใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกาหนดนี้
ข้อ 5 ช้อกาหนดนี้ใช้บังคับกับพนักงานของบริษัท และให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้รักษาการ
ตามข้อกาหนดนี้
หมวด 1
การเก็บรวบรวมผลข้อมูลส่วนบุคคล
---------------------------------------------------2

ข้อ 6 หน่วยงานของบริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เท่าที่จาเป็นต่อ
การดาเนินกิจการของบริษัท และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ในกรณีที่หน่วยงานของบริษัท จาเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นหรือจากบุคคลอื่นที่
ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนดาเนินการดังกล่าว ให้ดาเนินการดังนี้
6.1

หน่วยงานของบริษัทขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.2

หน่วยงานของบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่า
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแล้ว

6.3

ต้องดาเนินการให้มีข้อสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบุคคลดังกล่าวกับ
บริษัท

6.4

ให้หน่วยงานของบริษัทที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นหรือจากแหล่งอื่นแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากเป็นการ
ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการติอต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก็ให้ แจ้งในครั้งแรกที่
ติดต่อ หรือกรณีหากจะนาไปเปิดเผยต่อไป ก็ให้แจ้งก่อนที่จะนาไปเปิดเผยครั้งแรก แต่ไม่ว่า
ในกรณีใดต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลส่วน
บุคคล

การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ให้มีรายละเอียดตามที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กาหนดเป็นรายกรณีและให้เป็นไปตามกฎหมาย
7
หน่วยงานของบริษัทอาจสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
จากแหล่ งอื่ น ได้ โดยไม่ ต้ อ งขอความยิ น ยอมและไม่ ต้ อ งแจ้งให้ แ ก่ เจ้ าของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทราบในกรณี
ดังต่อไปนี้ แต่ทั้งนี้ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนด้วย
7.1

7.2
7.3
7.4

7.5

กรณีเป็ นการได้มาเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือ
จดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ซึ่งได้จัดให้ มี
มาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
เป็นการจาเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ใน
การดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
เป็ น การจ าเป็ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในการดาเนิ น ภารกิจเพื่ อประโยชน์ส าธารณะของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
เป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุ คคลหรือของบุ คคลหรือ นิติบุ คลอื่นที่ ไม่ใช่ผู้ ค วบคุมข้อมูล ส่ วนบุคคล เว้นแต่ป ระโยชน์
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7.6

ดังกล่าวมีความสาคัญ น้ อยกว่าสิ ทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ส่ว น
บุคคล
เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 8 ห้ามมิให้เก็บรวบรวม ซักถาม ข้อมูลสุขภาพจากบุคคลใด ในกรณของลูกค้า หน่วยงานของบริษัทจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลสุขภาพของลูกค้าได้เท่าที่บริษัทให้กระทาได้ตามข้อตกลงใช้บริการที่ลูกค้าจะต้องลงนามเท่านั้น
และให้พนักงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการขอความยินยอมจากลูกค้าเสมอโดยใข้แบบฟอร์มที่บริษัทอนุมัติ ในกรณี
มีข้อสงสัย ให้สอบถามเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 9 หน่วยงานของบริษัทจะต้องไม่เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เป็นลักษณะ
ทางพันธุกรรม ลักษณะพิการทางร่างกาย เว้นแต่จะเป็นประโยชน์ในการบริการที่เหมาะสมตามลักษณะความ
พิการทางร่างกาย หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อความรู้สึก หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของผู้ใช้บริการอย่างชัดแจ้ง
หน่วยงานของบริษัทจะต้องไม่เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วน

(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

บุคคลทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่จะจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและ
การใช้ รวมถึงการทาลาย และให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลลงนามให้ความยินยอมไว้
เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นการจาเป็นเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
เป็นการจาเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่พระราชบัญญัติได้บัญญัติ
ไว้
เป็นกรณีอื่นๆที่สามารถเก็บรวบรวมได้ตามพระราชบัญญัติ

หมวด 2
การเก็บรักษา
-----------------------------------------------ข้อ 10 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้หน่วยงานของบริษัททาการประเมินผลกระทบจากการคุ้มครอง
ข้อมูลส่ วนบุ คคลทุกครั้งที่การประมวลผลดังกล่ าวอาจเกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการประเมินผลพฤติกรรมการใช้งาน
บริการของลูกค้าผู้ใช้บริการ หรือ กรณีเป็นการใช้งานเพื่อกิจกรรมใหม่ๆหรือ กรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วน
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บุคคลให้แก่บุคคลภายนอกบริษัท ในการนี้ ให้หน่วยงานของบริษัทขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยการประเมินดังกล่าวให้ใช้แบบตามภาคผนวกที่ 1
ข้อ 11 หน่วยงานของบริษัทต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในที่หรือระบบที่บุคคลหรือพนักงานเข้าถึงไม่ได้เว้นแต่
ได้รับอนุญาต เช่น ในตู้จัดเก็บเอกสารที่มีการล็อก เป็นต้น การอนุญาตให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 12 พนักงานต้องไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารที่มี
ข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันตัวตน เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่ค้าหรือลูกค้า เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติ
จากหัวหน้างานเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เพื่อบันทึกเหตุผล
และความจาเป็น โดยให้นาข้อ 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 13 หน่ วยงานของบริษั ทและพนั กงานต้องไม่สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลโดยใช้ระบบหรือ
โปรแกรมภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุมดูแลของส่วนงานของบริษัทที่รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากบริษัท
ข้อ 14 ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทาการรวบรวมชื่อหน่วยงานของบริษัทและพนักงานที่มีสิทธิ
แก้ ไขข้อมูล ส่ ว นบุ คคล และประเมิน ความจาเป็ นของแต่ล ะหน่ว ยงานและพนักงานที่ ได้รับสิ ท ธิ พร้อมให้
คาแนะนาแก่หน่วยงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้ง จะต้องจัดทาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุผล
ข้อ 15 ในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ให้พนักงานใส่รหัสผ่านทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งไปยังหน่วยงานภายในหรือภายนอกบริษัท เว้นแต่กรณี มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่อไป
พนักงานต้องไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่นนอกจากที่ บริษัทมอบให้ รวมถึง
แอพพลิเคชั่นส่วนตัวต่างๆ (เช่น LINE)
ข้อ 16 ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบพื้นที่การทางานในบริษัทที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจเกิด
การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่าเสมอและพิจารณาหามาตรการป้องกันที่เหมาะสมทางกายภาพใน
พื้นที่สุ่มเสี่ยงดังกล่าว เช่น ศูนย์บริการ หรือ ร้านค้าของบริษัท ในกรณีที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เห็นสมควรให้ดาเนินการใด ให้ปรึกษาหน่วยงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องและนาเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พิจารณา
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ข้อ 17 ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศทาการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของบริษัท (default setting) เพื่อให้
พนักงานต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (time-out) เว้นแต่
จะได้รับยกเว้นจากส่วนงานด้านสารสนเทศ โดยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ให้
แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ส่วนงานด้านสารสนเทศหมั่นตรวจสอบอย่างสม่าเสมอว่าระบบสารสนเทศสามารถตรวจสอบการ
พิมพ์เอกสารออกไปได้
ข้อ 18 ให้ส่วนงานด้านสารสนเทศทาการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของบริษัทมิให้ใช้ port USB ในกรณีที่พนักงาน
จาเป็นต้องใช้ พนักงานต้องขออนุมัติจากหน่วยงานของบริษัทตามความจาเป็นและให้ส่งเรื่องให้ส่ วนงานด้าน
สารสนเทศดาเนินการ โดยให้หน่วยงานของบริษัทและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกเหตุผลและ
ความจาเป็นไว้ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หมวด 3
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
---------------------------------------------------ข้อ 19 หน่วยงานของบริษัทอาจอนุญาตให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยการกาหนดสิทธิมีลายละเอียด
ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

วัตถุประสงค์การเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าถึง
ชื่อพนักงานผู้ได้รับสิทธิ
เหตุผลความจาเป็นที่พนักงานได้รับสิทธิ
ข้อจากัดสิทธิ

ให้หน่วยงานของบริษัทจัดทาบันทึกการอนุญาตให้ตรวจสอบได้และทาให้เป็นปัจจุบัน โดยให้พนักงาน
ลงนามไว้ในบันทึกด้วย
ข้อ 20 ในกรณีที่หน่วยงานของบริษัทเห็นว่าพนักงานจาเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพียงบางส่วน แต่การ
เข้าถึงดังกล่ าวจะท าให้ พ นั กงานสามารถเข้าถึงข้อมูล ส่ ว นบุ คคลอื่นๆที่ ไม่ มีความจาเป็ นเมื่อพิ จารณาจาก
วัตถุประสงค์แห่งการเข้าถึง ในกรณีดังกล่าว ให้พนักงานขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 21 ให้หน่วยงานของบริษัททบทวนเหตุผลและความจาเป็นในการอนุญาตให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุ คคลอย่างน้ อยปี ละครั้ง โดยน าเสนอต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุคคลเพื่อรับฟั งความเห็ น และให้
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ในกรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้หน่วยงานของบริษัทนาเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
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ข้อ 22 ในการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของระบบสารสนเทศนั้น พนักงานที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่ใช้ชื่อ
ผู้ใช้หรือรหัสผ่านร่วมกับพนักงานคนอื่น ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษาจากหน่วยงานของ
บริษัท
ข้อ 23 ให้ ดาเนิ น การทาให้ รหั สผ่านที่มอบหมายให้แก่บุคคลใดใช้งานเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมีกาหนดหมดอายุ ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันใช้ครั้งแรก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย
ข้อ 24 พนักงานต้องรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ จะต้องไม่เปิดเผยและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้ และ
รหัสผ่านของตนในลักษณะที่อาจทาให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ การฝ่าฝืนให้
ถือว่าทั้งพนักงานเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว และผู้ได้รับผู้ใช้และรหัสผ่านมีความผิดวินัยร้ายแรง
ข้อ 25 ในกรณี ที่ พ นั ก งานของหน่ ว ยงานของบริษั ท สิ้ น สภาพความเป็ น พนั กงาน ให้ ห น่ว ยงานของบริษั ท
ดาเนินการให้พนักงานที่สิ้นสภาพความเป็นพนักงานไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันทีในเวลาที่สิ้น
สภาพ
ข้อ 26 ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนอแผนงานปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วทั้งบริษัททุกปี โดยแผนงานจะต้องวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการนาระบบยืนยันตัวตนที่รองรับ การให้ผู้ใช้ง านลงชื่อ เข้าใช้งานในระบบ (Login) ครั้ง
เดีย ว แล้ว สามารถเข้า ใช้งานทุกระบบได้โดยไม่ต้อ งลงชื่อ เข้าใช้งานซ้าอีก (Single Sign-On) มาใช้งาน
ทั่ว ทั้ง บริษัท เพื่อ ให้ชื่อ ผู ้ใ ช้แ ละรหัส ผ่า นของพนัก งานที่สิ ้น สภาพพนัก งานไปแล้ว เป็น อัน ใช้ไ ม่ไ ด้โ ดย
อัต โนมัติในทัน ทีที่ สิ้น สภาพพนัก งาน โดยในการทาแผนงาน ให้รับ ฟัง ความเห็น จากเจ้า หน้า ที่คุ้ม ครอง
ข้อมูล ส่ว นบุค คล และนาเสนอข้อเสนอแนะต่อ ประธานเจ้าหน้าที่บ ริห ารเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป โดย
ให้นาเสนอแผนงานแรกดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 27 หน่วยงานของบริษัทต้องตรวจสอบกระบวนการทางานอยู่สม่าเสมอเพื่อลดจานวนพนักงานที่เข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุ คคลและปริมาณข้อมูลส่วนบุ คคลที่เข้าถึงโดยพนักงาน ทั้งนี้โดยผ่ านคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ให้หน่วยงานของบริษัทรณรงค์อย่างสม่าเสมอให้พนักงานลดการพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบ
สารสนเทศของบริษัท
ข้อ 28 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจากภายนอกบริษัท ให้ปฏิบัติดังนี้
28.1 การเข้ าถึ งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจากภายนอกสถานที่ ท าการของบริษั ท ไม่ ว่ า จะด้ ว ยระบ บ
สารสนเทศหรือด้วยช่องทางอย่างอื่นจะทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
หน่วยงานของบริษัท
28.2 คาอนุมัติดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดตามข้อ 6 รวมถึงความจาเป็นที่จะต้อง
เข้าถึงจากภายนอกที่ทาการบริษัท พร้อมทั้งกาหนดเงื่อนไขอย่างเหมาะสม
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28.3

ในกรณีที่ห น่ วยงานมีการอนุญ าตให้ เข้าถึงจากภายนอกเป็นประจา ต้องจัดทาบันทึกการ
ประเมินผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 29 หน่วยงานของบริษัท อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่นไม่ว่าจะเข้าถึงจากที่ใดเฉพาะหากเป็นการจาเป็นเพื่อการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ 19 และ ข้อ 28 และต้องให้บุคคลดังกล่าวลงนามในเอกสารว่าตกลง
จะรักษาข้อมูล ส่ วนบุ คคลไว้เป็ น ความลั บ ตามที่เจ้าหน้าที่ ข้อมูล ส่ วนบุคคลกาหนด แม้ว่านิติบุคคลซึ่งเป็ น
นายจ้างของบุคคลดังกล่าวจะมีสัญญารักษาความลับกับบริษัทแล้วก็ตาม
หมวด 4
การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
----------------------------------------------------------------ข้ อ 30 ห้ ามมิ ให้ ใช้ แ ละเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเว้ น แต่ จ ะจ าเป็ น เพื่ อ กิ จ การของบริ ษั ท และเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา โดยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่
ประกาศทางเว็บไซต์
การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยชัดแจ้ง
เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ หน่วยงานของบริษัทอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
30.1 กรณีเป็นการใช้หรือเปิดเผยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์
หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึ กษาวิจัยหรือสถิติ ซึ่งได้จัดให้มี
มาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนดไว้
30.2 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
30.3 เป็นการจาเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการ
ดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น เช่น จัดทาใบเสร็จ ใบ
เรียกเก็บเงิน
30.4 เป็นการจาเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
30.5 เป็ น การจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่ วน
บุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าว
มีความสาคัญน้ อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
การติดตามทวงหนี้ เป็นต้น
30.6 กรณีอื่นที่กระทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
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ในกรณีดังกล่าว ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบเพื่อทาบันทึกรายการไว้ ในกรณีที่
เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น จะต้อง
ทาสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามลาดับ
ข้อ 31 หน่วยงานของบริษัทที่ทาการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องจัดทาบันทึกรายการไว้ทุกครั้งและเก็บไว้
ให้สามารถนากลับมาตรวจสอบได้ โดยอาจเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบของบริษัทหรือในรูปของ
เอกสารกระดาษ โดยต้องมีรายการต่อไปนี้
31.1 ชื่อพนักงานที่เปิดเผย
31.2 ชื่อผู้รับหรือเข้าถึงช้อมูลส่วนบุคคล
31.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยโดยละเอียด
31.4 วัตถุประสงค์และความจาเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละเรื่อง
31.5 ฐานทางกฎหมายในการเปิดเผย
31.6 ลายมือชื่อพนักงานที่เปิดเผยและลายมือชื่อผู้รับข้อมูล
31.7 ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ความเห็น
31.8 ลายมือพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีตาแหน่งไม่ต่ากว่า รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน จะต้องให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติ
ข้ 32 ในกรณีการจ้างบุคคลภายนอกให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานของบริษัทจะต้องตรวจสอบว่าผู้
ประมวลผลมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และต้องทาสัญญาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 33 ในกรณีที่หน่วยงานใดได้รับคาขอไม่ว่าเป็นหนังสือหรือไม่จากหน่วยงานของรัฐอื่นที่อ้างอานาจตาม
กฎหมายหรือให้เหตุผลในการขอข้อมูลส่วนบุคคลว่าเพื่อไปดาเนินการในอานาจหน้าที่ ให้หน่วยงานของบริษัท
ทาการวิเคราะห์ฐานทางกฎหมายว่า คาขอดังกล่าวมีฐานทางกฎหมายและมีสภาพบังคับ ตามกฎหมายหรือไม่
และบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามตามคาขอดังกล่าวโดยต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงาน
ดังกล่าวหรือไม่ และให้วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลอื่นและต่อบริษัทและมาตรการเยียวยาหรือ
มาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์และทาความเห็นให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วและส่งความเห็นให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ความเห็นต่อไป
ในกรณี ที่เจ้ าหน้ าคุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุคคลมีความเห็ นแย้งกับหน่วยงานของบริษั ท ให้ เจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนาส่งความเห็นทั้งหมดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อมีคาสั่งต่อไป
ข้อ 34 สัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ทากับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
- วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิหน้าที่ของบุคคลอื่นที่จะได้รับ ข้อมูลส่วนบุคคล
- รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปัน
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- ฐานหรือเหตุผลทางกฎหมายในการแบ่งปัน
- ในกรณีที่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว จะต้องกาหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน
- กาหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างกันในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่น สิทธิใน
การลบข้อมูลเป็นต้น
- มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ างกัน เช่น การจัดทารหัสผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องมีรหัสผ่าน เป็นต้น
สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทากับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ป ระมวลผลข้อมูล ส่วนบุ คคลต้องประมวลผลข้อมูล ตามคาสั่งของบริษัทและตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสามารถโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือสามารถ
ว่าจ้างช่วงได้หรือไม่
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องดาเนินมาตรการที่เหมาะสมมิให้พนักงาน ลูกจ้างหรือตัวแทน (ถ้า
หากมี ) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินความจาเป็น และต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วน
บุคคลด้วยความระมัดระวัง
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องดาเนินการป้องกันมิให้เกิ ดการเข้าถึง ใช้ โอนเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยพนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลใดโดยไม่ชอบ
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความช่วยเหลือตามที่บริษัทร้องขอเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้ครบถ้วน เช่น ลบข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทในการตรวจสอบเมื่อเกิดการฝ่าฝืนหรือ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทในกรณีที่บริษัทประสงค์จะประเมินผล
กระทบจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลหรือตามที่กฎหมายกาหนด
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องคืนข้อมูลส่วนบุคคลให้บริษัทหรือไม่ อย่างไร
- ผู้ ป ระมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ คคลจะตกลงให้ บ ริษั ท เข้าท าการตรวจสอบ (Audit) เพื่ อ พิ จารณาว่าผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไปตามกฎหมายและตามคาสั่งของบริษัท
หรือไม่ อย่างไร
- ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดอันเป็นความผิดของผู้ประมวลผล หากข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผย
ต่อสาธารณะ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องดาเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากพื้นที่
สาธารณะ
ในกรณีที่การเจรจาในประเด็นดังกล่าวไม่เป็นผล การจะเข้าทาสัญญาหรือไม่ ให้หน่วยงานของบริษัท
หารือกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดาเนินการต่อไป อนึ่ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลหรือ
หน่วยงานของบริษัทอาจนาเรื่องให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสั่งการก็ได้
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ข้อ 35 หน่ ว ยงานของบริ ษัท จะต้องไม่ ส่ งหรือโอนข้อมูล ส่ ว นบุ คคลไปยังต่างประเทศที่ ไม่มีม าตรฐานการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามทีค่ ณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด เว้นแต่
35.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
35.2ได้รับ ความยิน ยอมจากเจ้ าของข้อมูล ส่ วนบุคคลโดยได้แจ้งเจ้าของข้อมูล ส่ วนบุคคลทราบถึง
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่าง
ประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
35.3เป็นการจาเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ใน
การดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
35.4เป็ น การกระทาตามสัญ ญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่ อ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
35.5 เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
บุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
35.6เป็นการจาเป็นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ
35.7เป็นกรณีทคี่ ณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีคาวินิจฉัยให้ส่งหรือโอนได้
35.8เป็นกรณีที่เป็นการโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศที่อยู่ในเครือกิจการหรือ
เครือธุรกิจเดียวกับบริษัทเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน โดยสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้การรับรองนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือ
โอนดังกล่าวของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลประกาศกาหนด
35.9กรณี ที่ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลยังไม่มีคาวินิจฉัย หรือ บริษัทยังไม่มีนโยบาย
คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ การส่ ง หรื อ โอนข้ อ มู ล ไปยั งผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลใน
ต่างประเทศที่อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกับบริษัทตามข้อข้างต้น หากหน่วยงานของ
บริษัทมีความจาเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องดาเนินการดังนี้
35.9.1 ต้องเป็นกรณีที่หน่วยงานของบริษัทได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถ
บั งคั บ ตามสิ ท ธิ ข องเจ้ าของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ รวมทั้ งมี ม าตรการเยี ย วยาทาง
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลประกาศกาหนด และ
35.9.2 ให้นาเสนอเรื่องให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพิจาณาให้ ความเห็นชอบ เพื่อ
นาเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
หมวด 5
การอนุญาตหรือปฏิเสธคาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
----------------------------------------------------------------ข้อ 36 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
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36.1สิทธิในการเข้าถึงและได้รับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าสามารถดาเนินการได้ภายใน 15 วัน หรือไม่ หากไม่อาจดาเนิ นการได้
จะต้องดาเนิ นตามคาขอให้แล้วเสร็จอย่างน้อยไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ หรือตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
36.2ในกรณีที่บริษัทได้ทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วย
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดย
วิธีการอัตโนมัติ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงสิทธิใน
การขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อ
สามารถทาได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดย
สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามข้อนี้ต้องเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมให้ประมวลผลไว้ก่อนหน้านั้นหรือเป็นกรณีที่
บริษัทสามารถประมวลผลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมเพราะเป็นการจาเป็นเพื่อการปฏิบัติตาม
สั ญ ญา ซึ่งเจ้ าของข้อ มูล ส่ วนบุ คคลเป็ นคู่ สั ญ ญาหรือ เพื่ อใช้ในการดาเนิน การตามคาขอของ
เจ้ าของข้อมูลส่ว นบุ คคลก่อนเข้าทาสัญ ญานั้น หรือเป็นข้อมูล ส่วนบุคคลอื่นที่ คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้สิทธิกับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุ คคลซึ่งเป็ น การปฏิบั ติห น้ าที่ เพื่อประโยชน์ส าธารณะหรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของ
บริษัทหรือเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่ได้
36.3เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมาย
กาหนด และในกรณีที่มีการคัดค้าน ให้หน่วยงานของบริษัทหยุดทาการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น และทาการแยกส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกคัดค้านออกจากส่วนอื่นให้ชัดเจน และให้
แจ้งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ความเห็น และนาเสนอให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พิจารณาสั่งการต่อไป
36.4เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทาให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกาหนด
36.5เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกาหนด
36.6เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทดาเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
36.7เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษั ทคงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนไว้ได้เพื่อใช้ใน
การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบั ติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือ
การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
36.8เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตรวจสอบบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ
ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
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ข้อ 37 ให้บริษัทเผยแพร่แบบคาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัททุกเว็บไซต์ ทั้งนี้
แบบคาขอในระยะเริ่มแรกให้เป็ นไปตามภาคผนวกที่ 2 และให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอานาจ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 38 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอใช้สิทธิอาจใช้แบบฟอร์มคาขอใช้สิทธิของบริษัทหรือไม่ก็ได้ หรือจะแจ้งขอ
ใช้สิทธิทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นใดก็ได้ เมื่อหน่วยงานใดของบริษัทได้รับคาขอใช้สิทธิจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ให้ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทาการยืนยันตน ด้วยการขอสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงนาม
รับรองถูกต้อง และให้ส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็วที่สุดภายในวันถัดไปหลังจากที่
ได้รับเรื่อง
ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ในกรณีที่เป็นคาขอสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ขอใช้สิทธิเท่านั้น เมื่อ
เจ้าหน้ าที่ ส่ วนบุ คคลได้ป รึ กษากับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ ว เห็ นชอบตามคาขอใช้สิท ธิ ให้ แจ้งกลั บไปยัง
หน่ วยงานรั บ เรื่องเพื่อให้ ทาการส่งส าเนาข้อมูล ส่ วนบุคคลให้ แก่เจ้าของข้อมูล ส่ว นบุคคล ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
กาหนด 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคาขอ
ในกรณี ที่ เจ้ าหน้ าที่ คุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ คคลไม่ เห็ น ชอบ หรือเป็ น ค าขอใช้ สิ ท ธิอื่ น ให้ เจ้าหน้ าที่
คุ้มครองข้อมูลส่ วนบุ คคลส่งเรื่องพร้อมความเห็ นไปยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อสั่งการ โดยเจ้าหน้าที่
คุ้ม ครองข้อมูล ส่ ว นบุ คคลต้องแจ้งความเห็ น ของหน่วยงานของบริษัท และของเจ้าหน้าที่ข้อมูล ส่ วนบุ คคล
วิธีการลบ พร้อมทั้งกาหนดเวลาที่บริษัทต้อ งแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทราบและสั่งการภายในระยะเวลา
ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกากับให้หน่วยงานของบริษัทจัดทาบันทึกการอนุญาตตามคาขอ
ใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิเสธคาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลตามภาคผนวกที่
3 เอกสารดังกล่าวให้เก็บไว้ที่หน่วยงานของบริษัทและสาเนาให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภาคผนวกที่ 4 และให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีคาสั่ง
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยให้ประกาศให้พนักงานรับทราบเป็นการทั่วไป
ในกรณี ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารเห็นชอบให้ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้
เจ้ าหน้ าที่คุ้มครองข้อมูลส่ วนบุ คคลทาการแจ้งให้ ห น่วยงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ ว นบุคคลทุ ก
หน่วยงานปฏิบัติทราบภายในวันถัดไปจากวันที่ได้รับคาสั่ งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้ระบุระยะเวลา
ที่ต้องปฏิบัติและ วิธีการปฏิบัติ เช่น ให้ลบ หรือ ให้ทาให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
พร้อมกันนั้น ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลไปจากบริษัทก่อนหน้านั้นรับทราบและปฏิบัติตามสิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
หมวด 6
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ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
----------------------------------------------------------------ข้อ 39 ข้อมูลส่วนบุคคลให้เก็บไว้ได้นานเท่าที่จาเป็น
39.1 ข้อมูลลูกค้าผู้ใช้บริการ
กรณีที่การให้บริการยังไม่สิ้นสุดลง ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานของบริษัทจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ที่จาเป็นไว้ได้ตลอดเวลาที่การให้บริการยังไม่สิ้นสุดลง
กรณีที่การให้บริการสิ้นสุดลงแล้ว ให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งไว้เป็นเวลา 10 ปี นับ
ถัดจากวันสิ้นสุดการให้บริการ
39.2 ในกรณี ผู้ ใช้บ ริการที่ไม่ได้ค้างช าระค่าบริการและไม่มีข้อพิพ าทกับบริษั ท ในทุกปี ให้ ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องหารือกับ เจ้าหน้ าที่ข้อมูลส่ วนบุ คคลเพื่อพิจารณาทาลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
สาหรับข้อมูลที่พ้นกาหนดเวลา 10 ปี แล้ว ในกรณี ที่หน่วยงานของบริษัทและจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่ วน
บุคคลเห็นชอบให้ลบหรือทาลาย ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนาเรื่องเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคล โดยระบุวิธีการลบและทาลายด้วย
ให้หน่วยงานของบริษัทแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกปีเพื่อเสนอเรื่องพิจารณาลบหรือ
ทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 40 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
ในกรณีเป็นช้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวข้องกับสัญญาใด ให้ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อหมดความจาเป็น
ในกรณีที่สัญญาดังกล่าวสิ้นผลไปแล้ว 10 ปี ให้ทาลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจาเป็นต้องเก็บ
รักษาไว้นานกว่านั้น
ในกรณี เป็ น ข้ อมู ล ส่ ว นบุ คคลอื่น ๆ ให้ ท าลายโดยน าเสนอให้ เจ้าหน้ าที่ คุ้ ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พิจารณาความจาเป็น
ข้อ 41 ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือเล็งเห็นได้ว่าอาจมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ให้หน่วยงาน
ของบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้จนกว่าคดีความหรือข้อพิพาทจะถึงที่สุด แต่ในกรณีที่ป รากฏแน่ชัด
ว่า ไม่มีข้อพิพาทหรือข้อพิพาทได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ 39 และ 40 ต่อไป
หมวด 7
การจัดการเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
----------------------------------------------------------------ข้อ 42 กรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้พนักงานที่ทราบ
เรื่องรีบ ดาเนิ นการตามสมควรเพื่อระงับ เหตุและความเสี ยหาย พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่ วน
บุคคลให้ทราบในทัน ทีไม่ว่าจะเป็ น เวลานอกทาการของบริษัทหรือไม่ ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ห รือทางอื่นใด
เพื่อให้เรื่องทราบถึงเจ้ าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่ช้ากว่า 12 ชั่วโมงนับแต่ทราบเรื่อง
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หรือไม่ช้ากว่ากาหนดเวลาตามข้อสัญญาที่บริษัทมีอยู่กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และให้เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเร่งหารือกับหน่วยงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติ ตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงการแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบเรื่องโดยเร็ว
ข้อ 43 กรณี ที่ เกิ ดการละเมิ ดข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยบริษัท เป็ น ผู้ ควบคุมข้อ มูล ส่ ว นบุ คคล หากการละเมิ ด
ดังกล่าวจะก่อให้เกิด ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้พนักงานที่
ทราบเรื่องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทันทีไม่ว่าจะเป็นเวลานอกทาการของบริษัทหรือไม่ ไม่
ว่าจะทางโทรศัพท์หรือทางอื่นใดเพื่อให้เรื่องทราบถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่ช้ากว่า
12 ชั่วโมงนับแต่ทราบเรื่อง
ข้อ 44 ในกรณีข้อ 42 และ 43 ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งเรื่องแก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในทันที พร้อมความเห็ น ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ห รือทางอื่นใดที่สามารถติดต่อได้ทันที และต้องมีความเห็ น
เกี่ยวกับมาตรการหยุดยั้งผลกระทบจากการละเมิดดังกล่าวเพื่อให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสั่งการโดยด่วน
ก่อนก็ได้
ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่งทาการสอบสวนเรื่อง โดยขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทาความเห็นเป็นลายลักษณ์อั กษรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป ทั้งนี้ไม่ช้า
กว่า 12 ชั่วโมงนับแต่ได้รับทราบเรื่อง โดยต้องมีรายการดังนี้
44.1รายละเอียดข้อเท็จจริงที่ได้
44.2ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
44.3ประเมิ น ความเสี่ ย งที่จ ะเกิดความเสี ยหายหรือผลกระทบต่อบริษัท ในด้านชื่อเสี ยงและในด้าน
กฎหมายและด้านอื่นๆ
44.4มาตรการหยุดยั้งความเสียหาย
44.5มาตรการเยียวยาแก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
ในกรณี ที่ป ระธานเจ้าหน้ าที่บ ริหารเห็ นว่ากรณีกระทบต่อสิทธิและเสรีภ าพของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลหรือของบุคคลใด ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ได้ทราบเหตุ ในกรณีที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นว่ากรณีมี
ความเสี่ยงสูงที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลใด นอกจาก
จะแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบพร้อมกับมาตรการเยียวยาโดยไม่ชักช้า
ข้อ 45 หน่วยงานของบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบอยู่เสมอว่าการเข้าถึง ใช้ เก็บ เปิดเผย แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นไปโดยผิดปกติหรือไม่
ในกรณี ที่ มี ข้ อ สงสั ย เจ้ าหน้ าที่ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอาจมี ค าสั่ งให้ ห น่ ว ยงานของบริ ษั ท ท า
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
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พนักงานทุกคนมีหน้าที่รายงานต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบในกรณีที่เกิดการรั่วไหล
หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด
ในกรณีที่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานของบริษัท
เร่งรีบแก้ไขและรายงานต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในกรณีดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุ คคลทาการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่ วนบันทึกเสนอต่อ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเพื่อผ่อนปรนและอาจพิจารณางดเว้นโทษตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยให้คานึงถึงความผิดพลาดว่าเกิด
จากความจงใจหรื อ ความประมาทเลิ น เล่ อ อย่ างร้ายแรงหรือ ไม่ และให้ พิ จ ารณาความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึ้ น
ประกอบด้วย
หมวด 8
การเก็บบันทึกรายการและการรายงาน
----------------------------------------------------------------ข้อ 46 ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจัดทาบันทึกรายการต่อไปนี้เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้
45.1ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
45.2 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
45.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
45.4 ระยะเวลาในการเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคล
45.5 สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้ าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลและเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
45.6 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
45.7 บันทึกการอนุญาตหรือปฏิเสธคาขอใช้สิทธิของผู้ใช้บริการพร้อมเหตุผล
45.8 คาอธิบ ายเกี่ย วกับ มาตรการรักษาความมั่งคงปลอดภัยที่แสดงให้ เห็ นว่าบริษั ทมีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึ ง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจาเป็นหรือ
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
ข้อ 47 ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนาเสนอความเห็นต่อการทบทวนข้อกาหนดนี้อย่างน้อยปีละครั้ง
หมวด 9
บริษัทในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
-----------------------------------------------------------------
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ข้อ 48 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้หน่วยงานของบริษัทต้องประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลตามสัญญาและตามคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่คาสั่งนั้นจะผิด
กฎหมาย
ข้อ 49 หน่วยงานของบริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุ คคลทราบในทันทีที่ทราบเหตุการณ์ละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคล
ข้อ 50 หน่วยงานของบริษัทจะต้องจัดทาและเก็บรักษาบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด
หมวด 10
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
----------------------------------------------------------------ข้อ 51 ให้หน่วยงานของบริษัทดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของรัฐหรือขององค์กรกากับดูแลโดยเคร่งครัด
ข้อ 52 ให้หน่วยงานด้านสารสนเทศพิจารณาทบทวนความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจาก อานาจหรือโดยไม่ชอบ และให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีกรณีใดต้องปรับปรุง
หรือไม่ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวทันทีเมื่อมีความจาเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าที่ คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกาหนด
ในกรณี ที่ต้องปรับ ปรุงความมั่น คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ให้ นาเสนอแผนงานต่อ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อสั่งการต่อไป
หมวด 11
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
----------------------------------------------------------------ข้อ 53 ให้จัดตั้งฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหัวหน้า ฝ่ายและเป็น
หน่วยงานขึ้นตรงต่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ในกรณีที่มี
อุปสรรคการดาเนินงาน ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารทราบเรื่อง
ด้วย
นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและตามระเบียบหรือข้อกาหนดนี้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลมีอานาจหน้าที่ดาเนินการต่อไปนี้
53.1 แนะนามาตรการในทุกด้าน ทั้งด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีและกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท
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53.2 ให้คาแนะนาในการปรับปรุงกระบวนการลดปริมาณข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการเข้าถึง การ
กากับดูแลข้อมูลและสิทธิของเจ้าของข้อมูล
53.3 พัฒ นานโยบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย การแก้ไข การลบ
และการทาลายการจัดการกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
53.4 จัดทาและเก็บรักษาบันทึกรายการตามที่กฎหมายกาหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดทา
พร้อมกาหนดรายละเอียดที่ต้องบันทึกไว้
53.5 ประเมินความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแผนตอบสนองต่อความเสี่ยง
53.6 ให้คาแนะนาออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นในทุกสินค้าและผลิตภัณฑ์ และกากับให้
หน่วยงานของบริษัทจัดทาบันทึกการประเมินผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสม
53.7 ทารายงานต่อ ประธานเจ้ าหน้าที่ บริห ารและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับสถานะและความ
คืบหน้าของแผนงานประจาปีและแผนงานต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน
53.8 จัดทาแผนงานประจาปีเพื่อพัฒนาปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
53.9 ดาเนินการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักต่อการปฏิบัติตามกฎหมายทั่วทั้งบริษัท
53.10 เป็นตัวแทนบริษัทในการประสานงาน ให้เอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับประเด็น
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ความเห็นต่อสาธารณะในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
53.11 เก็บ บั นทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล (เมทริกซ์) ทั่วทั้งบริษัท และปรับปรุงกระบวนการ
บันทึกให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
53.12 ปฏิ บั ติ งานที่ ม อบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ทั้ งนี้ ต ามประกาศ นโยบาบ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อกาหนด คาสั่ง คู่มือ แนวปฏิบัติต่างๆของบริษัท
53.13 ให้ข้อเสนอแนะ หรือพิจารณาหรือดาเนินการในเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ 54 ให้พนักงานและบุคคลอันมีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมายังเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่หมายโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางใดๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์
ของบริษัท โดยผู้แจ้งจะเปิดเผยตัวตนหรือไม่ก็ได้และให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรักษาตัวตนของผู้
แจ้งไว้เป็นความลับ
บทเฉพาะกาล
ข้อ 55 การดาเนินการตามข้อกาหนดนี้ที่โดยสภาพยังไม่อาจแล้วเสร็จในวันที่ข้อกาหนดนี้ใช้บังคับให้หน่วยงาน
ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้
คาแนะนา
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ประกาศ ณ วันที่.................

ภาคผนวกที่1
เรื่องแบบฟอร์มการประเมินผลกระทบจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 1 อธิบายโครงการหรือสิ่งที่ท่านประสงค์จะดาเนินการ
 วัตถุประสงค์ของโครงการหรือจุดมุ่งหมายสุดท้าย
 ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็นจะต้องใช้สาหรับดาเนินการนั้น
 ได้โปรดอธิบายว่า เพราะเหตุใดจึงต้องทาแบบประเมินผลกระทบจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 อธิบายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 วิธีการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล
 ท่านได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาอย่างไร
 ท่านจะใช้ เก็บหรือลบข้อมูลอย่างไร
 ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนใดกับบุคคลใดบ้างหรือไม่
(ท่านอาจเขียนภาพ diagram ได้)
 การประมวลผลที่ท่านอธิบายมานี้มีความเสี่ยงอะไรบ้าง
2.2 อธิบายถึงขอบเขตในการประมวลผล
 มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบ้างหรือไม่ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลประวัติ
อาชญากรรม เป็นต้น
 ปริมาณข้อมูลส่วนบุคคลมีมากน้อยเพียงใด
19

เมื่อประมวลผลแล้ว จะเก็บไว้นานเพียงใด
 การประมวลผลครอบคลุมถึงบุคคลจานวนมากหรือไม่ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากหรือไม่
 จานวนคนที่จะต้องทางานนี้และเข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล มีมากน้อยเพียงใด
2.3 อธิบายถึงบริบทของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 บริษัทและพนักงานที่ดาเนินการมีความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
 เป็นไปได้หรือไม่ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะคาดไม่ถึงว่าจะมีการนาข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผลใน
ลักษณะแบบนี้
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้น เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
 ท่านพอจะนึกออกหรือไม่ว่า บริษัทและท่านเองมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของการดึงข้อมูล
ส่วนบุคคล ก่อนที่จะนามาประมวลผลหรือไม่
 ในการประมวลผลนั้ น วิธี การประมวลผลนั้ นเป็ น การใช้ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ หรื อไม่ และมีค วามปลอดภั ย
ระดับไหน


ส่วนที่ 2 อธิบายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.3 อธิบายถึงบริบทของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 ในอดีตที่ผ่านมา หรือในปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับการประมวลผลแบบนี้หรือไม่ หรือ
มีประเด็นสาธารณะใดที่เป็นข่าวบ้างหรือไม่
 บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในเอกสารยืนยันว่าจะปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับข้อกาหนดหลักเกณฑ์
ต่างๆ แล้วหรือไม่
2.4 อธิบายวัตถุประสงค์ของการประมวลผล
 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับโดยการนาการประมวลผลไปใช้คืออะไร
 ผลกระทบที่จะเกิดกับบุคคลต่างๆรวมทั้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
 ผลดีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร ผลดีต่อองค์กรและประชาชน หรือสังคมคืออะไร
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบ




ท่านได้หารือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาแล้ว เห็นว่าเป็นอย่างไร
อธิบายว่าท่านได้หารือบุคคลอื่นใดมาอีกหรือไม่ หากท่านจะไม่หารือ โปรดอธิบายเหตุผล
ท่านจะให้บุคคลใดมาช่วยออกความเห็นบ้างหรือไม่ เช่น หน่วยงานในองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ หรือบุคคลอื่นๆ

ส่วนที่ 4 ประเมินความจาเป็นและหลักสัดส่วน
4.1 ฐานทางกฎหมายที่ทาให้ท่านมีสิทธินาข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผลได้คืออะไร เช่น
ก) ท่านอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญา เช่น เรียกเก็บหนี้ ปรับปรุงบริการ ฯลฯ
ข) ท่านอ้างว่าท่านหรือบริษัทได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งสาหรับการประมวลผล
ค) ท่านอ้างว่าเป็นความจาเป็นเพื่อจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือเชิงสถิติ
ง) เป็นภาระหน้าที่ของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ หากใช่ โปรดอธิบาย
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จ) ท่านอ้างว่าเป็นความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น ตรวจสอบภายใน (audit)
หรือประโยชน์อื่น
4.2 มีการประมวลผลด้วยวิธีการอื่นอีกหรือไม่ที่กระทบต่อสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
น้อยกว่าวิธีการที่ท่านจะใช้
4.3 ตลอดทั้งกระบวนการ มีขั้นตอนใดหรือไม่ที่สามารถลดการใช้หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่ายต่างๆ
4.4 ท่านได้แจ้งหรือจะแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่
4.5 ท่านได้คิดค้นมาตรการความปลอดภัยใดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไว้บ้างหรือไม่
4.6 ท่านจะทามาตรการอะไรบ้างเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ส่วนที่ 5 ขั้นตอนการระบุและประเมินความเสี่ยง
มูลค่าความเสียหาย (หากเกิดขึ้น)
กลาง

1 สูง

2 สูงมาก

ค่อนข้างต่า 4

กลาง 3

สูง

ต่า

ค่อนข้างต่า

กลาง

โอกาสเกิด ยาก
เกิดขึ้นได้
โอกาสสูง
เหตุการณ์ที่ 1 คือ กรณีที่ ………. ซึ่งเหตุการณ์นี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบปานกลาง = ความ
เสี่ยง ค่อนข้างสูง
เหตุการณ์ที่ 2 คือ กรณีที่ ………. ซึ่งเหตุการณ์นี้มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบสูง ความเสี่ยงค่อนข้างสูง
ส่วนที่ 6 การบรรเทาความเสี่ยง (ผู้เสนอให้ประมวลผลควรหารือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิด)
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กลาง
ค่อนข้างต่า 4
ต่า
1
ค ว า ม เสี่ ย ง
ก่อนมาตรการ
บรรเทา
ความเสี่ ย งใน
เหตุ การณ์ ที่ 1
สูงเพราะ….

(1) สูง
กลาง 3
ค่อนข้างต่า

เมื่ อ ใช้ ม าตรการ
บ ร ร เท า ค ว า ม
เสี่ยง
มาตรการลด
ความเสี่ยงคือ จะ
ดาเนินการ……..

(2) สูงมาก
สูง
กลาง

2

ผลที่ เกิด ต่ อความ ความเสี่ ย งที่ ท่ าน อ นุ มั ติ ให้ ใช้ ม าต รก าร
เสี่ยง
ยังเหลืออยู่
บรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว
ผลดีของมาตรการ ความเสี่ ย งที่
บรรเทาความเสี่ยง ยังเหลืออยู่คือ
จะทาให้ความ
…..
เสี่ยงที่มีอยู่ลดลง
เพราะโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์นั้น
จะต่ามาก
และแม้จะเกิดขึ้น
ก็จะไม่มี
ผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญ

ใช่ เพราะว่า ประโยชน์ ที่ จะได้
จากการประมวลผลคื อ …….
เมื่ อ เที ย บ กั บ ค ว า ม เสี ย งที่
เหลืออยู่แล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่า
……………………………………...
……………………………………………
…………………………………………….

ส่วนที่ 7 การอนุมัติและการบันทึกผลการประเมิน
เรื่อง
ลงชื่อ/วันที่
มาตรการที่ เ สนอเห็ น ชอบ
โดย…
ความเสี่ ย งที่ เหลื อ อยู่ อ นุ มั ติ
โดย…

หมายเหตุ
ให้นาข้อมูลการอนุมัติไปใส่ไว้ในโครงการ
เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้
หากความเสี่ ย งที่ เหลื อ อยู่ ยั ง เป็ น ความ
เสี่ยงในระดับสูงขึ้นไป ควรได้รับความเห็น
จ า ก ……. แ ล ะ ได้ รั บ ค ว าม เห็ น ช อ บ
จาก………….
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง
ไม่ใช่ผู้อนุมัติ แต่จะเป็นผู้ให้ความเห็นหรือ
คาปรึกษา

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลได้ให้ความเห็นแล้ว
ความเห็นของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยสรุป
…………………………………………………………..
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ค ว าม เห็ น ข อ งเจ้ าห น้ าที่
หากผู้ อ นุ มั ติ ไ ม่ เห็ น ด้ ว ยและไม่ ถื อ ตาม
คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ความเห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ได้ รั บ การเห็ น ด้ ว ยหรื อ เห็ น
ส่วนบุคคล ให้บันทึกเหตุผลไว้
ต่างจาก ..
เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยและไม่ถือตามความเห็นของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
……………………………………………………………………….
ในส่วนที่ 3 ขั้นตอนการหารือ
นั้ น เมื่ อ ผู้ เกี่ ย ว ข้ อ งได้ ให้
ค ว า ม เ ห็ น แ ล้ ว ผู้ ที่ ไ ด้
ตอบสนองต่ อ ความเห็ น ดั ง
กล่าวคือ ….
เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

หากท่ า นได้ อ่ า นความเห็ น ของบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องแล้ว ไม่เห็ นด้วย ให้ ท่านบันทึก
เหตุผลไว้

ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจทานแบบประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนี้ คื อ
[…………………]

ภาคผนวกที่ 2
เรื่องแบบฟอร์มคาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
แบบที่ 1 คาขอเข้าถึงหรือขอสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลในครอบครองของบริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น
จากัด
คาขอหมายเลข…………
วันที่…………………….
ข้าพเจ้าชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………….
สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่………………………หมายเลขโทรศัพท์……………………อีเมล์………………………………………………………….
ข้าพเจ้ามีความประสงค์
(1) ขอเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล
(2) ขอรับสาเนา ข้อมูลส่วนบุคคล

23

โดยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าประสงค์ได้แก่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลแห่งการขอ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้ า พเจ้ า ขอยื น ยั น ว่ า ข้ า พเจ้ า เป็ น จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลดั ง กล่ า ว และได้ แ นบเอกสารพิ สู จ น์ ตั ว ตน
ได้แก่…………………..
ข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าจะได้รับเอกสารก็ต่อเมื่อข้าพเจ้า มีสิทธิโดยชอบและการดาเนินการดังกล่าวสามารถ
กระทาได้ตามกฎหมาย (โปรดพลิกด้านหลัง) ซึ่งบริษัทต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ พร้อมทั้งบริษัทมีสิทธิ
ขอให้ข้าพเจ้าส่งเอกสารหรือพิสูจน์สิทธิเพิ่มเติม ข้าพเจ้าตกลงว่าเมื่อบริษัทได้รับคาขอใช้สิทธิฉบับนี้พร้อมทั้ง
เอกสารที่ ส ามารถพิ สู จ น์ สิ ทธิของข้าพเจ้ าที่บ ริษั ทอาจขอเพิ่ มเติม ในภายหลั งโดยครบถ้ว น แล้ ว บริษั ทจะ
ดาเนินการตามคาขอใช้สิทธิของข้าพเจ้าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคาขอใช้ สิทธิพร้อม
ทั้งเอกสารที่สามารถพิสูจน์สิทธิดังกล่าวของข้าพเจ้าครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่
ข้าพเจ้าเข้าถึงหรือขอรับสาเนานี้ทุกประการ โดย บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ลงชื่อ

เจ้าของข้อมูล
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หมายเหตุ: บริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จากัด มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ 2562 บริษัทจึงสงวนสิทธิปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอรับสาเนาในกรณีดังต่อไปนี้
(1)
(2)

เมื่อมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผยหรือมีคาสั่งศาลมิให้เปิดเผยหรือกาหนดเงื่อนไขแห่งการเปิดเผยไว้
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทาให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมดังนี้
ก) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอ มีข้อมูลที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยปะปนอยู่ บริษัทจะทาการลบข้อมูล
ดังกล่าวออกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอเสียก่อนหากทาได้ ในกรณีที่ไม่สามารถทาได้ บริษัทสงวนสิทธิที่
จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข) กรณีที่ บริษัทอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามคาขอ บริษัทจะบันทึกรายการไว้ตามมาตรา 39 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
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แบบคาขอที่ 2 : แบบคาขอใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 19 มาตรา
20 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
คาขอหมายเลข………….
วันที่ …………
ข้าพเจ้าชื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………..…
สกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในฐานะผู้ใช้บริการ/คู่ค้า/พนักงาน(หรืออื่นๆโปรดระบุ)……………………………………………………………………..
ได้เคยให้ความยินยอมหรือข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัท สลิม คอร์ปอเรชั้น จากัด ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไว้ บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่
จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว (โดยไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามหมายเหตุของเอกสารนี้) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) เพิกถอนความยินยอม โดยให้บริษัท ทาการลบข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าทั้งหมด
(2) เพิกถอนความยินยอมบางส่วน โดยให้บ ริษัท ทาการลบข้อมูลส่วนบุ คคลของข้าพเจ้าเฉพาะข้อมูล
ดังต่อไปนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่ใช่เป็นผู้เยาว์ ไม่ใช่ผู้เสมือนไร้ความสามารถ
หรือบุคคลไร้ความสามารถ และข้าพเจ้าได้ตกลงตามหมายเหตุ (พลิกอ่านด้านหลัง) รวมถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการเพิกถอนความยินยอมตามเอกสารนี้ทุกประการ
ลงชื่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(
)

หน้าหลัง
หมายเหตุ
การเพิกถอนความยินยอมตามเอกสารนี้ไม่รวมถึง
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทต้องเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดง
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ความคิดเห็น
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรื อ ที่ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ สถิ ติ ซึ่ งได้ จั ด ให้ มี ม าตรการปกป้ อ งที่
เหมาะสม หรื อ เป็ น การจ าเป็ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการด าเนิ น ภารกิ จ เพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทต้องเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
 ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลที่ เป็ น การจ าเป็น ในการปฏิ บัติตามกฎหมายเพื่ อให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับ
 เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทางาน
ของลู กจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้ บริการด้านสุ ขภาพหรือด้าน
สังคม การรักษาทางการแพทย์ตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
นั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย
 ประโยชน์ ส าธารณะด้ า นการสาธารณสุ ข เช่ น การป้ อ งกั น ด้ า นสุ ข ภาพจาก
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร
หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ หรือ เครื่องมือแพทย์ ซึ่ง
ได้จั ดให้ มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตาม
หน้าที่หรือตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอื่ น ที่ บ ริ ษั ท สามารถเก็ บ รวบรวม เก็ บ รั ก ษา ใข้ ห รื อ เปิ ด เผยไว้ได้ ต าม
กฎหมาย
ผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมในเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
1 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่บริษัทสามารถนามาใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการ การติดต่อ
การทาธุรกิจหรือการปฏิบัติต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น การเพิกถอนความยินยอมอาจมี
ผลกระทบต่ อการให้บริการของบริษัทต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
อาจเสียโอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์ หรือข่าวสารใดๆที่บริษัทมอบให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท มี ข้ อ มู ล เช่ น การจั ด โปรโมชั่ น ส าหรับ ผู้ ใช้ บ ริก าร หรือ การให้ บ ริก ารที่ ต รงกั บ
พฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ เป็นต้น
2 เนื่องจากบริษัทจะไม่มี ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถเข้าถึง ขอ
สาเนา หรือ ทราบรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทได้เท่าเทียมกับกรณีที่ไม่มีการ
เพิกถอนความยินยอม
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แบบที่ 3 : แบบคาขอใช้สิทธิอื่นๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
คาขอหมายเลข………………..
วันที่ ……………….
ข้าพเจ้าชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………..
สกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่………………………หมายเลขโทรศัพท์……………………อีเมล์………………………………………………………..
ข้าพเจ้ามีความประสงค์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
โดยยินดีชาระค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท………………………………………………………………………………
เหตุผลแห่งการขอ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้ า พเจ้ า ขอยื น ยั น ว่ า ข้ า พเจ้ า เป็ น จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค ค ลดั ง กล่ า ว และได้ แ นบเอกสารพิ สู จ น์ ตั ว ตน
ได้แก่…………………..
ข้าพเจ้ าตกลงว่าข้ าพเจ้ าจะรั บ ผิ ดชอบต่ อผลกระทบของค าขอของข้ าพเจ้าทุ กประการ บริษั ท สลิ ม คอร์
ปอเรชั่น จากัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ลงชื่อ

เจ้าของข้อมูล

ภาคผนวกที่ 3
เรื่องบันทึกรายการการอนุญาตหรือปฏิเสธคาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
คาอนุญาตหรือปฏิเสธคาขอหมายเลข……………
หน่วยงานของบริษัทได้พิจารณาคาขอหมายเลข ……………………… แล้วเห็นว่า
อนุญาตตามคาขอด้วยเหตุผลดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่อนุญาตตามคาขอ ด้วยเหตุผลดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………………………………


(…………………………………………………………..)
ระบุตาแหน่งและหน่วยงานของบริษัท ……………………………………..
ความเห็นของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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เห็นชอบกับความเห็นของหน่วยงานของบริษัท ด้วยเหตุผลดังนี้
ไม่เห็นชอบ กับความเห็นของหน่วยงานของบริษัท ด้วยเหตุผลดังนี้

ลงชื่อ………………………………………………………..
(………………………………………………………….)
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีความเห็นแย้งให้นาเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสั่งการให้ดาเนินการดังนี้……………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………………………………..
(………………………………………………………….)

30

ภาคผนวกที่ 4
เรื่องกระบวนการทางานกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิขอสาเนา
หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอใช้สิทธิอื่นๆ
กระบวนการทางาน
สรุปขั้นตอนกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิขอสาเนาหรือขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิทางใดก็ได้
วันที่ 0 – วันที่ 1
หน่วยงานรับเรื่องขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลส่งเอกสารยืนยัน
ตัวตน ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามกากับ
วันที่ 0 – วันที่ 1
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวินิจฉัยโดยปรึกษาหน่วยงานของ
บริษัทและฝ่ายกฎหมาย
คาขอเข้าถึงหรือคาขอ
สาเนาที่เจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเห็นชอบให้
จัดทาบันทึกรายการ

คาขอสาเนาหรือเข้าถึงที่
ไม่เห็นชอบ
วันที่ 1- วันที่ 3
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคล
บันทึกรายการและปฏิบัติตาม
คาสั่ง

ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือแจ้ง
ปฏิเสธแล้วแต่กรณี ซึ่งอย่างช้าต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่รับคาขอ
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กระบวนการทางาน
กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิอื่นๆ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ 0 – วันที่ 1
หน่วยงานที่รับเรื่องพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน
วันที่ 0 – วันที่ 1

ไม่ควรเกิน 30 วัน
นับแต่รับเรื่อง หรือ
ภายในกาหนดเวลาที่
คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลกาหนด

หน่วยงานที่รับเรื่องปรึกษาหน่วยงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องและฝ่ายกฎหมายให้
ความเห็น และส่งให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ความเห็น และเมื่อให้
ความเห็นแล้วให้ส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ภายใน 3 วันทาการ นับแต่รับ
เรื่อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสัง่
การ
หน่วยงานของบริษัททาบันทึกรายการและ
ปฏิบัติตามคาสั่ง

แจ้งหน่วยงานที่รับเรื่องเพื่อประสานงาน
กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
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