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ขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

สัญญาแก้ไขเพิม่เติม 

[โปรดระบุช่ือสัญญาหลกั] 

สัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม [โปรดระบุช่ือสัญญาหลัก] ฉบบัน้ี (“สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม”) ท าข้ึนเม่ือวนัท่ี [โปรดระบุวันท่ี] 
ระหว่างกรมสรรพสามิต  โดย  [โปรดระบุช่ือผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน]  ผูรั้บมอบอ านาจ ซ่ึงต่อไปในสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ีจะ
เรียกว่า “กรม” ฝ่ายหน่ึงกบั [โปรดระบุช่ือบริษัทคู่สัญญา] โดย [โปรดระบุช่ือผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท] กรรมการผูมี้
อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี [โปรดระบุท่ีอยู่] ซ่ึงต่อไปในสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ีจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีก
ฝ่ายหน่ึง 

โดยที่ 

ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดเ้ขา้ท าสัญญา[โปรดระบุช่ือสัญญาหลัก] เม่ือวนัท่ี [โปรดระบุวันท่ีท าสัญญาหลัก] (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกวา่ “สัญญา”)  

ข) ในการปฏิบติัตามสัญญา กรมมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้หรือพนกังานหรือเจา้หน้าท่ีของ

กรมแก่ผูรั้บจา้งเพ่ือการด าเนินการตามสญัญาจา้งของผูรั้บจา้ง 

ค) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงมีความประสงค์ท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญา โดยเพ่ิมเติมหน้าท่ีของคู่สัญญาท่ีเก่ียวกบัการเก็บ

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีก าหนดไวใ้น

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ดังน้ัน คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงกนัดังต่อไปนี ้

1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะแกไ้ขสัญญาโดยเพ่ิมเติมหน้าท่ีของคู่สัญญาเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ี (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “เอกสารแนบ”)  โดยคู่สัญญา

ตกลงใหส้ญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมและเอกสารแนบถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา 

2. ในกรณีท่ีขอ้ความหรือขอ้สัญญาใดในสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมและเอกสารแนบน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความหรือขอ้สัญญา

ในสัญญา ให้ขอ้ความหรือขอ้สัญญาในสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมและเอกสารแนบน้ีมีผลใชบ้งัคบัเหนือขอ้ความหรือขอ้

สญัญาในสญัญา  
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สัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ี ท าข้ึนเป็นสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดอ้่านและเขา้ใจตรงกนัโดย

ละเอียดตลอดแลว้ พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบในสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ี จึงไดล้งนามโดยกรรมการผูมี้อ  านาจต่อหนา้พยานเป็น

ส าคญั 

 

 

                  กรมสรรพสามิต    
             โดย [•] ผูรั้บมอบอ านาจ                    บริษัท ……………………………………. 

                                                        

 

ลงช่ือ.............................................................                          ลงช่ือ............................................................ 

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

       ผูรั้บมอบอ านาจ  กรรมการผูมี้อ  านาจ 

 

 ลงช่ือ............................................................ 

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

   กรรมการผูมี้อ  านาจ 

 

ลงช่ือ…………..…………………………พยาน                     ลงช่ือ…………..…………………..พยาน 

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

ต าแหน่ง.................................................                     ต าแหน่ง................................................. 
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เอกสารแนบสัญญาแก้ไขเพิม่เติม 

ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

คู่สญัญาตกลงให้เอกสารแนบสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ี ซ่ึงก าหนดขอ้ตกลงให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญา หากมีขอ้สัญญาหรือค านิยามใดท่ีขดัหรือแยง้กนัระหว่างสัญญาและสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม ให้ขอ้สัญญาและค านิยามใน
สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ีมีผลใชบ้งัคบัเหนือขอ้สญัญาหรือค านิยามในสญัญา  

นอกจากท่ีจะไดนิ้ยามไวใ้นสญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมน้ี ใหค้  านิยามมีความหมายตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา 

คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนัดงัน้ี 

1. ค านิยาม 

1.1 “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ รวมถึงพระราชบญัญติั

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และตามท่ีจะได้มีการแก้ไขในภายหน้า) กฎ ระเบียบ ท่ีจะออกภายใต้

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงาน

อ่ืนใดท่ีมีอ านาจ พระราชบญัญติัความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ีจ าตอ้งมาปรับใช้

ร่วมกบักฎหมาย กฎ ระเบียบขา้งตน้ หรือใชส้ าหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล   

1.2 “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การด าเนินการหรือชุดการด าเนินการใด ๆ ซ่ึงเป็นการเขา้ถึงขอ้มูลส่วน

บุคคล การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล การกระท าการต่อขอ้มูลส่วนบุคคลในทุกรูปแบบ รวมถึง 

การบนัทึก การจดัระบบ การจดัโครงสร้าง การเกบ็รักษา การดดัแปลง การแกไ้ข การท าส าเนา การโอน การเผยแพร่

ขอ้มูลส่วนบุคคล การน าขอ้มูลส่วนบุคคลกลบัมาใชใ้หม่ หรือการกระท าอ่ืนใดซ่ึงท าให้เกิดความพร้อมใชง้าน การ

จดัวางหรือผสมเขา้ดว้ยกนั การจ ากดั การลบ หรือท าลาย  

1.3 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

1.4 “ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเช้ือชาติ ศาสนา เผ่าพนัธุ์       

ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูล

สุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 

1.5 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ลูกคา้หรือพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีของกรม รวมถึงบุคคลธรรมดาซ่ึงถูกระบุตวั

ไดโ้ดยขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.6 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง กรมสรรพสามิต (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “กรม”) หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมีอ านาจ

ตดัสินใจเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 



- 1 - - 2 - 

1.7  “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง [โปรดระบุช่ือบริษทั] (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”) ท่ีด าเนินการ

เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่ง หรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการดงักล่าวไม่ถือวา่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.8 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนหรือไดรั้บมอบหมายโดยผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือใหมี้ส่วนช่วยหรือสนบัสนุนในการปฏิบติัการตามสญัญาของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.9 “สัญญา” หมายถึง สญัญา[โปรดระบุช่ือสัญญาหลกั] เม่ือวนัท่ี [โปรดระบุวันท่ีของสัญญาหลกั] รวมทั้ง สญัญาแกไ้ข

เพ่ิมเติม เอกสารแนบ ภาคผนวก และเอกสารหรือขอ้ตกลงอ่ืนใดท่ีคู่สญัญาตกลงใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของสญัญา 

1.10 “เหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การละเมิดการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกท าลาย 

สูญหาย เปล่ียนแปลง ถูกเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ถูกเขา้ถึง ถูกโอนยา้ย ถูกเก็บ หรือกระบวนการอ่ืน โดยไม่มี

เจตนาหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูรั้บจา้งตระหนกัและยอมรับว่าในการปฏิบติัตามสัญญา ผูรั้บจา้งอาจท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก ก (รายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคล) ไม่วา่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

3. หน้าท่ีในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 ค าส่ังให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

กรมจะเป็นผูก้  าหนดวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสัญญา 

หรือตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก ก (รายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคล) หรือเป็นผูอ้อกค าสั่งให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ค าสั่งนั้น ขดัต่อกฎหมายหรือบทบญัญติัในการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม หากผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของกรม ในการเก็บ รวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ให้ถือว่าผูรั้บจา้งเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีนอกเหนือขอบเขตค าสัง่ของกรมเหล่านั้น 

3.2 ค าส่ังให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิม่เติม 

กรมอาจสั่งให้ผูรั้บจา้งประมวลผลขอ้มูลเพ่ิมเติมไดต้ามรายละเอียดท่ีปรากฏในสญัญา และภายใตข้อบเขตท่ี

กฎหมายก าหนด ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสัญญา หรือเป็นการช่วยให้

กรมสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดได ้

3.3 การออกค าส่ังให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ 

ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งพิจารณาแลว้เห็นว่า การออกค าสั่งตามขอ้ 3.1 และ 3.2 นั้นเป็นการออกค าสั่งท่ีละเมิดหรือ

อาจละเมิดต่อกฎหมาย ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการใหค้ าแนะน า หรือแจง้กรมโดยพลนั  
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4. วธีิการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประมวลผล 

ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ผูรั้บจา้งจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์อง

กรม เพ่ือปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา เพ่ือให้บริการตามสัญญา เพ่ือการอ่ืนใดท่ีกรมอาจแจง้ให้ผูรั้บจา้งทราบ

ตลอดระยะเวลาของสญัญา 

4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีกรมมอบหมายให้ผูรั้บจา้งเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ผูรั้บ

จา้งมีหน้าท่ีขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และจะตอ้งแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลรับทราบถึง

วตัถุประสงคข์องความยินยอม วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการจดัเกบ็

ขอ้มูลและเอกสาร บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและ

นโยบายความเป็นส่วนตวั และผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกรอกแบบฟอร์มให้ยินยอมในการเก็บ

รวมรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามแบบและวิธีการท่ีทางกรมก าหนดก่อนท่ีจะมีการเก็บรวมรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

4.3 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้มาจากแหล่งอ่ืน 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่รับขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนใด นอกเหนือจากการรับขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง ยกเวน้กฎหมายอนุญาตหรือผูรั้บจา้งไดย้ืนยนักบัแหล่งท่ีมาเก่ียวกบัการให้ความยินยอม 

วตัถุประสงคแ์ห่งความยินยอมและขอบเขตของความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนแลว้ อยา่งไรก็ตาม

ใหผู้รั้บจา้งแจง้รายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมายงักรม ภายใน 3 วนั และจะยงัไม่ด าเนินการใช ้หรือติดต่อเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นก่อนท่ีจะไดรั้บอนุมติัจากทางกรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากน้ีห้ามผูรั้บจา้งสร้างข้ึนใหม่

หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีไดรั้บมาเน่ืองจากการให้บริการหรือรับจา้งตามสัญญาน้ี เวน้แต่ไดรั้บการอนุมติัจาก

กรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ยกเวน้การท าลายตามขอ้ 10) 

4.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากกรม หรือท่ีไดม้าจากการปฏิบติัตามสัญญาแก่บุคคล

ใด ยกเวน้การเปิดเผยแก่บุคลากรของผูรั้บจ้างท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งได้รับการ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเพ่ือให้ผูรั้บจา้งสามารถปฏิบติัตามสัญญาได ้(need-to-know basis) และก่อนท่ีผูรั้บจา้ง

จะให้บุคลากรของผูรั้บจา้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าสัญญากบับุคลากรของผูรั้บจา้งเพ่ือก าหนด

หน้าท่ีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัและขอบเขตเดียวกนักบัหน้าท่ีของผูรั้บจา้งตามขอ้ตกลงให้ประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี และมีขอ้ก าหนดใหรั้กษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย 

ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งมีความจ าเป็นตอ้งจา้งผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วงเพ่ือมาช่วยปฏิบติังานตามสัญญา 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งขออนุมติัจากกรมเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการเฉพาะรายก่อน และจะตอ้งให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูล



- 1 - - 4 - 

ส่วนบุคคลช่วงผูไ้ดรั้บการอนุมติัมาลงทะเบียนกบักรมดว้ย โดยผูรั้บจา้งจะให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วง

เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลไดเ้ท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัตามสญัญาไดเ้ท่านั้น 

4.5 หน้าท่ีบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท าบนัทึก กิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท าในนามของกรม โดยระบุ  

ก) ประเภทการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

ข) มาตรการการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บจา้ง ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วง หรือผูรั้บโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ค) ช่ือและรายละเอียดการติดต่อของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วง และเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วง หรือผูรั้บโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 

ง) รายการอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด (หากมี) 

กรมมีสิทธิขอรายงานการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และผูรั้บจา้งยินยอมให้กรมสามารถน า

รายงานนั้นไปส่งมอบให้แก่ผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน (หากมี) หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องได้ตาม

กฎหมาย 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  

กรมมีอ านาจเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทั้งน้ี เพื่อใหก้รมสามารถด าเนินการใดๆ 

เพ่ือตอบสนองต่อค าร้องขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงอาจมีสิทธิท่ีจะเรียกดู แกไ้ข หรือลบขอ้มูลส่วนบุคคล

ของตนไดต้ามกฎหมาย 

5.2 การร้องขอโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งการยื่นค าขอใชสิ้ทธิใด ๆ ท่ีเป็นสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ให้ผูรั้บจา้งแจง้วิธีการยื่นค าขอดงักล่าวแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและแจง้ให้

กรมทราบทนัทีท่ี โดยการ [โปรดระบุช่องทางติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของกรม] ทั้งน้ี ผูรั้บ

จา้งไม่มีสิทธิด าเนินการใด ๆ ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าขอใชสิ้ทธินั้นแทนกรมทั้งส้ิน และในกรณีท่ีค าขอเป็นค า

ขอยกเลิกความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ให้ผูรั้บจ้างระงบัการด าเนินการใด ๆ 

เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไวช้ัว่คราว จนกวา่จะไดรั้บค าสัง่อ่ืนจากกรม 

6. มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 มาตรการรักษาความปลอดภัย 
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หากผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามท่ีกรมให้สิทธิ หรือมีค าสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้

ผูรั้บจา้งจดัเก็บอยา่งระมดัระวงั ตอ้งตรวจสอบ จดัให้มีและคงไวซ่ึ้งมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีรัดกุมเพ่ือ

ป้องกนัเหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โดยระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยัขั้นต ่า ไดแ้ก่ การมี  

(1)  กระบวนการปกปิดหรือปิดบงัขอ้มูลซ่ึงไม่ใช่การเขา้รหัส แต่เป็นกระบวนการพิเศษเพ่ือท าให้ขอ้มูล

นั้นแสดงเป็นขอ้มูลหลอกหรือนามแฝง เพ่ือปกปิดขอ้มูลจริง โดยจะสามารถอ่านขอ้มูลนั้นไดเ้ม่ือมี

การใชข้อ้มูลเพ่ิมเติมประกอบเท่านั้น (Pseudonymization) 

(2)  ระบบและมาตรการท่ีป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิท่ีมีประสิทธิภาพ 

(3)  ระบบท่ีสามารถกูคื้นความพร้อมใชง้านและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์

ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลไดภ้ายในเวลาอนัสมควร (แต่ไม่เกิน 24 ชัว่โมง) และ 

(4)  ระบบท่ีมีการตรวจสอบ และประเมินผลสมัฤทธ์ิของระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยั  

ทั้งน้ี กรมมีสิทธิเรียกตรวจสอบระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยัของผูรั้บจา้งไดต้ลอดเวลาและหากกรมร้อง

ขอ ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัเพ่ิมเติม อยา่งไรก็ตาม ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่เก็บขอ้มูลส่วนบุคคล

ไวน้านกวา่ท่ีจ าเป็นจะตอ้งเกบ็เพ่ือปฏิบติัตามสญัญา 

6.2 การรักษาความลบัของข้อมูล 

นอกเหนือจากหนา้ท่ีรักษาความลบัตามสญัญาขอ้อ่ืนแลว้ ผูรั้บจา้งมีหนา้ท่ีตอ้งรักษาความลบัของขอ้มูลส่วน

บุคคลอยา่งเคร่งครัด โดยผูรั้บจา้ง บริษทัในเครือและผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วงตามขอ้ 8. รวมถึงพนกังาน 

ตวัแทนของผูรั้บจา้ง มีหนา้ท่ีท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตข้อ้ตกลงเร่ืองการรักษาความลบัท่ีจดัท าข้ึน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 สถานท่ีเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายในบงัคบัของขอ้ 7.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาและการปฏิบติัตามสัญญาของผูรั้บจา้งจะถูก

เกบ็รักษาในประเทศท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกเกบ็รวบรวมมา โดยผูรั้บจา้งจะไม่ท าการโอนถ่ายขอ้มูลส่วนบุคคลไป

ยงัประเทศอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บค าสัง่หรือไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรม 

7.2 ข้อยกเว้นเร่ืองการโอนถ่ายข้อมูล 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือปฏิบติัตามสัญญาและเป็นกรณีท่ีไดรั้บค าสั่งให้ประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลจากกรมแล้ว ผูรั้บจ้างสามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากพ้ืนท่ีหรือต าแหน่งอ่ืน

นอกเหนือจากประเทศท่ีก าหนดในขอ้ 7.1 ได ้เม่ือไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรม 

8. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง 

8.1 การต้ังผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง 
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ผูรั้บจา้งอาจตั้งบุคคลภายนอก (ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วง) ให้มีส่วนช่วยหรือสนับสนุนในการ

ปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ของสัญญาและการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีปรากฏตาม

รายละเอียดในสัญญาหรือกรณีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมทั้ งน้ี หากผู ้รับจ้างประสงค์จะ

เปล่ียนแปลงต าแหน่งของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วง เช่น การตั้ง การยกเลิก เป็นตน้ ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้ต่อกร

มอย่างน้อย 3 วนัท าการเพื่อขออนุมติัจากกรมก่อนการเปล่ียนแปลงใด ๆ อย่างไรก็ดี กรมมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวได ้

8.2 หน้าท่ีของบริษัทในเครือและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง 

บริษทัในเครือของผูรั้บจา้งและผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วงท่ีผูรั้บจา้งก าหนดให้เขา้มามีส่วนร่วมใน

การปฏิบติัตามสญัญาจะตอ้งมีการท าความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัผูรั้บจา้ง โดยมีขอ้ก าหนดความผกูพนัในขอ้

สัญญาและหนา้ท่ีในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไม่นอ้ยไปกว่าหนา้ท่ีของผูรั้บจา้งท่ีตามขอ้ตกลงให้ประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี  และใหมี้ขอ้ก าหนดใหรั้กษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย 

8.3 หน้าทีค่วามรับผิด 

ผูรั้บจา้งยงัคงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบให้บุคลากรของผูรั้บจา้ง บริษทัในเครือ และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ช่วงดงักล่าว ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีขอ้ตกลงให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดจนตามกฎหมายท่ีบงัคบักบักรณี

ดงักล่าวก าหนด หากบุคลากรของผูรั้บจา้ง บริษทัในเครือ หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วงไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีตามท่ีขอ้ตกลงให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด ผูรั้บจา้งตอ้ง

รับผดิต่อกรม 

9. การแจ้งเตือนหากเกดิปัญหาด้านความปลอดภัย 

9.1 กรณีมีเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูรั้บจ้างมีหน้าท่ีท าการประเมินและตรวจสอบต่อการกระท าใด ๆ ซ่ึงอาจมีลกัษณะเป็นการเข้าถึงหรือ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ทั้งน้ี บุคลากรของผูรั้บจา้ง ตลอดจนบริษทัในเครือ และผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วงของผูรั้บจา้ง ถูกก าหนดให้มีหน้าท่ีท่ีจะตรวจสอบและตระหนักต่อเหตุการณ์

ขา้งตน้เช่นเดียวกนั 

9.2 กระบวนการแจ้งเตือน 

หากผูรั้บจา้งตระหนักได้ว่ามีเหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเหตุบกพร่องของระบบรักษาความ

ปลอดภยั หรือ หากมีขอ้ร้องเรียนในเร่ืองของการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ให้ผูรั้บจา้ง

แจง้กรมท่ี [โปรดระบุช่องทางติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) ของกรม] ทนัทีภายในระยะเวลา 24 

ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีไดรั้บรู้ถึงการกระท าหรือเหตุละเมิดดงักล่าว โดยระบุรายละเอียดเหตุการณ์ ผลท่ีน่าจะตามมา 

จ านวนเจา้ของขอ้มูล จ านวนขอ้มูล และประเภทขอ้มูลท่ีไดรั้บผลกระทบ ส่ิงท่ีผูรั้บจา้งไดก้ระท าไปเพื่อบรรเทา

ผลร้าย หรือมาตรการท่ีจะเสนอเพ่ือใชจ้ดัการกบัเหตุการณ์ดงักล่าว รวมถึงการเสนอมาตรการเยียวยาให้แก่เจา้ของ
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ขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย ทั้งน้ี ผูรั้บจา้งตกลงให้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกรมและเจา้หนา้ท่ีราชการท่ีเก่ียวขอ้งใน

การสืบสวนเหตุการณ์นั้นเพ่ือท่ีจะป้องกนั จ ากดั บรรเทาผลร้ายจากเหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อเยียวยาเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล และเพ่ือจ ากดัความเส่ียงในการเกิดเหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลซ ้าอีก 

9.3 การด าเนินการ 

ผูรั้บจา้งจะใช้มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือตรวจสอบและทราบถึงสาเหตุของการละเมิด และป้องกัน

ปัญหาดงักล่าวมิให้เกิดซ ้ า และจะแจง้ขอ้มูลแก่กรมอนัเก่ียวกบัการละเมิดน้ีโดยไม่ชกัชา้นบัแต่ผูป้ระมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลไดท้ราบถึงเหตุนั้น หรือตามท่ีกรมร้องขอ  เช่นขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

−  ค  าอธิบายลกัษณะของเหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล และประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกละเมิด (หากสามารถ

ระบุได)้ 

−  จ านวนขอ้มูลส่วนบุคคลและเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

− ระยะเวลาท่ีเกิดการละเมิดนบัแต่ทราบเหตุละเมิด 

− ค าอธิบายเก่ียวกบัมาตรการในการรับมือกับเหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้ด าเนินการไปแลว้เพ่ือลด

ผลกระทบของเหตุละเมิด 

− ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิด หรือท่ีกรมร้องขอ 

อยา่งไรก็ตาม แมผู้รั้บจา้งจะด าเนินการตามขั้นตอนในการแจง้เตือนกรณีการเกิดปัญหาดา้นความปลอดภยั

ครบถว้นก็ตาม ผูรั้บจา้งยงัคงมีหน้าท่ีตอ้งรับผิดต่อกรมและความรับผิดตามกฎหมาย หากการละเมิดน้ีเกิดข้ึนจาก

การกระท าหรือความผิดของผูรั้บจา้ง พนกังาน ลูกจา้ง บริษทัในเครือหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วงของผู ้

รับจา้ง 

10. การลบหรือการคืนข้อมูลส่วนบุคคล 

หากหมดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามสัญญา หรือเม่ือส้ินสุด

สัญญา ผูรั้บจา้งจะตอ้งหยุดการเก็บรวมรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทุกกรณี และส่งมอบขอ้มูลและเอกสารทุก

ประเภท    ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่กรมโดยทนัที ไม่ว่าจะถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบใดก็ตาม (หรือหากตามสภาพไม่

สามารถส่งคืนได ้ให้ท าการลบหรือ ท าลายเสียหรือท าให้ไม่อาจระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลไดโ้ดยทนัที) เวน้แต่กรณีมี

ความจ าเป็นตอ้งเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไวเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

11. สิทธิในการตรวจสอบ 

ผูรั้บจา้งตกลงให้กรมมีสิทธิในการตรวจสอบหรือออดิท (Audit) ระบบปฏิบติัการ มาตรการและระบบรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บจา้งได ้ 
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12. ข้อก าหนดทั่วไป 

12.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งศึกษา และปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดเวลา 

12.2 หากผูรั้บจ้างไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของกรมอย่างเคร่งครัด กระท าผิดสัญญาข้อหน่ึงขอ้ใดเก่ียวกับหน้าท่ีการเก็บ

รวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี หรือกระท าการอ่ืนใดนอกเหนือจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามสัญญาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี หรือท าผดิกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ผูรั้บ

จา้งตกลงชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดให้แก่กรมทั้งส้ินทนัทีท่ีไดรั้บแจง้จากกรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร (โดยไม่

ตอ้งค านึงถึงขอ้สัญญาจ ากดัความรับผิด) รวมทั้งใหก้รมมีสิทธิหกัค่าเสียหายจากเงินค่าบ าเหน็จ ค่าจา้ง และ/หรือเงิน

ผลประโยชน์อ่ืนใดของผูรั้บจา้งท่ีมีสิทธิไดรั้บดว้ยก็ได ้และไม่ตดัสิทธิกรมในการเลิกสญัญาน้ีทนัที โดยผูรั้บจา้งตก

ลงชดใชค้่าเสียหายใด ๆ ทั้งปวงท่ีเกิดข้ึน รวมถึงค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษ 

12.3 ขอ้ตกลงให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัตราบเท่าท่ีบรรลุวตัถุประสงค์ของการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือสัญญาส้ินผล หรือเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามท่ีระบุในสัญญา และผูรั้บจ้างต้อง

ด าเนินการลบหรือคืนขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอ้ 10 ของขอ้ตกลงน้ี 

12.4 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล จะยึดถือและปฏิบติัตามขอ้ตกลงให้ประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี ขอ้ตกลงในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนใดท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงก่อนหน้าน้ีให้เป็นอนั       

ส้ินผลบงัคบัไป 

12.5 หากมีการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขในข้อตกลงน้ี ข้อก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาย่อมไม่มีผล

เปล่ียนแปลง แต่อยา่งไรกต็ามในกรณีท่ีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในขอ้ตกลงใหป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี ขดัแยง้

หรือไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสัญญา ให้ถือขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในขอ้ตกลงให้ประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีเป็นส าคญั 

12.6 ขอ้ตกลงน้ีจดัท าเป็นภาษาไทยและตีความตามภาษาไทย รวมถึงการแกไ้ขขอ้ตกลง การเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ การ

ติดต่อส่ือสาร และการท าหนงัสือบอกกล่าว 

12.7 ขอ้ตกลงให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีอาจมีการแกไ้ขต่อเม่ือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมและไดจ้ดัท าข้ึนเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร  
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ภาคผนวก ก 

รายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ท่ีจะมีการเขา้ถึง เก็บรวบรวม ใช้     

ส่งต่อ และเปิดเผย[โปรดระบุข้อมูลตามประเภทเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล-อ้างอิงตาม Data Inventory เช่น ข้อมูล

ลกูจ้าง]ไดแ้ก่ 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป: [โปรดระบุ] 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 (ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว – Sensitive Data): [โปรดระบุ] 

2. วตัถุประสงคข์องการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  

- การด าเนินการตามสัญญาท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา ไดแ้ก่ [อ้างอิงวัตถปุระสงค์/กิจกรรมตามท่ีระบุ

ใน Data Inventory] 

- ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ไดแ้ก่ [อ้างอิงวัตถปุระสงค์/กิจกรรมตามท่ีระบุใน Data Inventory] 

- ความยนิยอมท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่ [อ้างอิงวัตถปุระสงค์/กิจกรรมตามท่ีระบุใน Data Inventory] 

- การปฏิบติัตามกฎหมาย ไดแ้ก่ [อ้างอิงวัตถปุระสงค์/กิจกรรมตามท่ีระบุใน Data Inventory] 

- [ฐานตามกฎหมายอ่ืน] 

3. ระยะเวลาในเขา้ถึง เก็บรวบรวม ใช ้ส่งต่อ และเปิดเผย เป็นไปตามนโยบายการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Retention 

Policy) ของกรม 

 

 

 

 

 

 


