
 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 นโยบายนี้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปกบัส่วนงานและพนักงานทุกระดับ 
 นโยบายนีไ้ม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้าง แตเ่ป็นการก าหนดแนวทางการท างานท่ีพนักงานต้องปฏิบัติ การไม่

ด าเนินการตามนโยบายนี้จะมผีลทางวินัยพนักงาน 
 นโยบายนี้จะไดร้ับการทบทวนและปรับปรุงอยูต่ลอด ซึ่งจะได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบทุกครั้ง 

 
1. [ขอบเขตและวัตถุประสงค์]  

- นโยบายนี้วางกรอบหลักการและแนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญส าหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบรษิัท 

เพื่อให้การด าเนินงานทั้งปวงเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

- นโยบายนี้ใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่เกิดขึ้นตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่ง

รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ด าเนินการโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก หรือโดยอุปกรณ์หรือระบบ

ภายนอกตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย 

- นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรของบริษัทท่ีด าเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่าน้ัน อันไม่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของบริษัท 

- การปฏิบัติตามนโยบายนี้จะต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัติหรือนโยบายหรือข้อหารือที่จะได้ออกในรายละเอียด

ต่อไปตามนโยบายนี้ รวมถึง ประกาศ หรือระเบียบอื่นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

รายละเอียด แนวปฏิบ ัต ิ และความหมายต่างๆ ให้ใช ้อ ้างอิงตาม TDPG3.0 (Thailand Data Protection 

Guidelines 3.0) และแนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 
2. [หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล] การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทต้องด าเนินการตามหลักการดังต่อไปนี้ 

- เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีโปร่งใส และตรวจสอบได้ (Lawfulness, fairness 

and transparency) 

- เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและไม่น าไปใช้หรือเปิดเผยนอก

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลนั้น (Purpose limitation) 

- เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวข้องและเพียงพอต่อขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการ

ประมวลผลข้อมูลนั้น (Data minimization) 

- เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและด าเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในกรณีที่จ าเป็น (Accuracy) 

- เป็นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลนั้น (Storage limitation) 

- เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ( Integrity and 

confidentiality) 



 

 

3. [หน้าท่ีและความรับผิดชอบ]  

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในทางบริหารที่จะรับผิดชอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีหน้าท่ีก ากับดูแล

และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

- ส่วนงานและพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต้องด าเนินการตามนโยบายนี้โดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของบริษัท และคณะท างานฯ เป็นผู้ติดตามตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

- กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกบันทึกไว้ในบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด การริเริ่ม แก้ไข ปรับปรุง หรือยุติ กิจกรรมการประมวลข้อมูล

ส่วนบุคคลใดๆของส่วนงานจะต้องเสนอขอความเห็นจากคณะท างานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบ

บันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

- ในกรณีที่มีข้อพิจารณาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความจ าเป็นต้องมีเอกสาร ข้อตกลง หรือแบบฟอร์มใด ส่วน

งานจะต้องหารือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการประชุมร่วมกันกับคณะท างานเจ้าหน้าที่

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
4. [เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล] มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

- ก าหนดและติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพื่อให้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎที่

เกี่ยวข้อง 

- จัดท าแนวปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติตามนโยบายนี้ เพื่อใช้อบรมและเป็นแนวปฏิบัติแก่ส่วนงานและพนักงานตา่งๆ 

รวมถึงแนวปฏิบัติการจัดเก็บบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้ 

- ให้ค าแนะน าแก่ส่วนงานต่างๆ รวมทั้งพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้  

- ตรวจสอบการด าเนินงานของส่วนงานต่างๆ รวมทั้งพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม

นโยบายนี้ 

- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รวมทั้งพนักงานของบริษัทในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ 

- รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายนี้ 

- รายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยตรงในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

นโยบายนี้ 

- สนับสนุนและช่วยเหลือการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส่วนงานต่างๆ 



 

 

- ให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นที่ติดต่อประสานงานส าหรับเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลเพื่อรับค าร้องค าขอและด าเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

- ติดตามตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

- จัดเก็บบันทึกรายการเกี่ยวกับเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและท าหน้าที่แจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด 

- บันทึกความเห็นต่อประเด็นหารือต่างๆเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

- เป็นที่ติดต่อและประสานงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

- ด าเนินการอื่นๆตามได้รับมอบหมายตามนโยบายนี้ 

 

5.  [กรณีละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]  

- เหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยหรือถูกเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ไม่ได้

รับอนุญาต หรือกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกใช้ในลักษณะที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจคาดหมายได้โดยชอบตาม

กฎหมาย 

- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะด าเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับการละเมิดการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเพื่อด าเนินการมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบและป้องกันเหตุการณ์

ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

- ในกรณีที ่สมควรตามสภาพและความร้ายแรงของเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้น เจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะ

ด าเนินการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลสว่นบุคคลไปยังเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลและส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 

การด าเนินการ 

กรณีไม่มีความเสี่ยง - บันทึกเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

กรณีมีความเสี่ยง - บันทึกเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
- แจ้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ช่ัวโมง 

กรณีมีความเสี่ยงสูง - บันทึกเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
- แจ้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ช่ัวโมง 
- แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยเร็ว 

 
- กรณีที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกระบวนงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถท างานได้ ให้พนักงานหรือส่วนงานที่พบ

เหตุแจ้งไปยังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 4 ชั่วโมงนับจากเมื่อทราบเหตุนั้น และให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อด าเนินการตามที่เหมาะสม 



 

 

- กรณีเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ให้พนักงานหรือส่วนงานที่พบเหตุแจ้งโดยตรงไปยัง

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็วที่สุดเพื่อด าเนินการตามที่เหมาะสม 

 
6. [การปฏิบัติตามนโยบาย]  

- การละเมิดไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นกรณีผิดวินัยร้ายแรงซึ่งต้องถูกด าเนินการทาง

วินัยท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

- พนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของบริษัทอาจ

ต้องมีความรับผิดเป็นการส่วนตัวตามกฎหมายจากการกระท าของตนตามสภาพและความร้ายแรงของเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น 

 
7. [การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข] ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทบทวนและเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้และ

มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยทุก ๒ ปี โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศก าหนด รวมถึง กฎ ระเบียบ และประกาศอื่นๆที่อาจมีขึ้นมาในอนาคตที่ส่งผลต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของบริษัท 

 

  
 
 


