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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (บริษทั) ตระหนกัถึงความส าคญั

ของประเด็นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล นโยบายน้ีอธิบายถึงวิธีการท่ีบริษทัปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล

ของเจา้ของขอ้มูล เช่น การเก็บรวบรวม การจดัเก็บรักษา การใช ้การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจา้ของ

ขอ้มูล เพื่อให้เจา้ของขอ้มูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั บริษทัจึง

ประกาศนโยบายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ดงัต่อไปน้ี 

ก. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

1. บริษทัเคารพและให้ความส าคญัถึงสิทธิ ขอ้มูลส่วนบุคคลและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูล และบริษทัตระหนักดีว่า เจา้ของขอ้มูลย่อมมีความประสงค์ท่ีจะไดรั้บความมัน่คง

ปลอดภยัในการดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บมา เช่น ช่ือ อาย ุท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลข

บตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนรถ เลขโฉนดท่ีดิน ขอ้มูลทางการเงิน  เป็นตน้ ซ่ึงสามารถบ่งบอก

ตวับุคคลของเจา้ของขอ้มูลได ้และเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และ

มีคุณภาพ จะถูกน าไปใชใ้หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานของบริษทัเท่านั้น และบริษทัจะ

ด าเนินมาตรการท่ีเขม้งวดในการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ตลอดจนการป้องกนัมิให้มีการน า

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูลก่อน 

 

ข. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์การ

ด าเนินงานของบริษทั และแจง้วตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมและ

ระยะเวลาท่ีคาดหมายไดว้่าจะเก็บขอ้มูลไว ้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีขอ้มูลอาจจะถูกเปิดเผย ขอ้มูล

ของผูป้ระกอบการ และตวัแทนท่ีเป็นผูเ้ก็บขอ้มูล สถานท่ีติดต่อ และวิธีการติดต่อ ให้เจา้ของขอ้มูล

ทราบอยา่งชดัเจน 
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2. ในกรณีท่ีบริษัทมีการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อด าเนินการอ่ืน

นอกเหนือจากวตัถุประสงค์ตามท่ีได้ระบุไว ้เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิในความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล

ส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลในการเลือกวา่ จะให้บริษทัเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้เปิดเผยหรือไม่ให้

เก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว 

 

3. บริษทัจะไม่กระท าการใดๆ แตกต่างจากท่ีระบุในวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล เวน้แต่ 

(1) ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบ และไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชบ้ริการ 
(2) เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด 

 

ค. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีคุณภาพของเจา้ของขอ้มูล บริษทัจะใช้

วิธีการท่ีชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมในการเก็บรวบรวม และจดัเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บ
รวบรวม และจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างจ ากดัเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดภายใต้วตัถุประสงค์ของบริษทั
เท่านั้น  

2. บริษทัจะขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลก่อนท าการเก็บรวบรวม เวน้แต่ 
(1) เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าไดใ้น

เวลานั้น 

(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เก่ียวกบัชีวติ สุขภาพ หรือความปลอดภยัของเจา้ของขอ้มูลและ

ผูใ้ชบ้ริการเจา้ของขอ้มูลอ่ืน 

(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดี

ของศาล 

(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วจิยั หรือการจดัท าสถิติ 
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3. บริษทัจะไม่จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ซ่ึงเก่ียวกบัลกัษณะทางพนัธุกรรม พฤติกรรม

ทางเพศ หรือขอ้มูลท่ีอาจเป็นผลร้าย ท าให้เสียช่ือเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเก่ียวกบัการ

เลือกปฏิบติั โดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกนัแก่บุคคลใด เวน้แต่ 

(1) ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากเจา้ของขอ้มูล 

(2) เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด 

(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าไดใ้น

เวลานั้น 

(4) เป็นไปเพื่อประโยชน์เก่ียวกบัชีวติ สุขภาพ หรือความปลอดภยัของเจา้ของขอ้มูล 

(5) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

(6) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วจิยั หรือการจดัท าสถิติ และไดเ้ก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อ

การนั้นไวเ้ป็นความลบั 

4. บริษทัอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเขา้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลท่ี

ได้รับมาจากแหล่งอ่ืน เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็น และได้รับความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล

เท่านั้น ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั และ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการใหบ้ริการของบริษทัดียิง่ข้ึน 
 

ง. การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้  

1. บริษทัจะใช้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลได ้ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ

ขอ้มูลโดยชดัแจง้ และเป็นหนงัสือ หรือท าโดยเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวน้แต่โดยสภาพไม่อาจขอ

ความยนิยอมดว้ยวธีิดงักล่าวได ้และเป็นการใชต้ามวตัถุประสงคข์องบริษทัเท่านั้น 
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2. บริษทัจะดูแลให้ผูป้ฏิบติังานของบริษทัมิให้เปิดเผย แสดง หรือท าให้ปรากฏในลกัษณะอ่ืนใดซ่ึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลนอกเหนือไปจากวตัถุประสงคห์รือต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ 

(1) เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

(3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เก่ียวกบัชีวติ สุขภาพ หรือความปลอดภยัของเจา้ของขอ้มูล 

(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วจิยั หรือการจดัท าสถิติ 

3. ในบางกรณีบริษทัอาจใหบุ้คคล หรือหน่วยงานอ่ืนเขา้ถึงหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล
เท่าท่ีจ  าเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และอ านาจหน้าท่ีของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัจะตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลก่อน 

 

ง. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

1. บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ

ขอ้มูล บริษทัจึงก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่ง

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัการสูญหาย การ

เขา้ถึง ท าลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในนโยบาย และแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยั

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั  

2. บริษทัจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงมีหนา้ท่ีให้

ค  าแนะน าในการปฏิบติั ตรวจสอบการด าเนินการให้ถูกตอ้ง ประสานงานเม่ือมีปัญหา และรักษา

ความลบั ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตนไดล่้วงรู้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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ฉ. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลประสงคจ์ะทราบขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัตนเอง เจา้ของขอ้มูลสามารถมีค า

ร้องขอตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีบริษทัก าหนด เม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอดงักล่าวแลว้ บริษทัจะ

รีบด าเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวให้เจ้าของขอ้มูล

ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

2. หากเจา้ของขอ้มูลเห็นว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีเก่ียวกบัตนไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง เจา้ของขอ้มูล

สามารถแจง้บริษทัเพื่อให้แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือลบขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นได ้ในการน้ี บริษทัจะ

จดัท าบนัทึกค าคดัคา้นการจดัเก็บ ความถูกตอ้ง หรือการกระท าใดๆ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

3. เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิตรวจดูความมีอยู ่ลกัษณะของขอ้มูลส่วนบุคคล วตัถุประสงคข์องการน าขอ้มูล

ไปใช ้และสถานท่ีท าการของบริษทั นอกจากน้ี ยงัมีสิทธิ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ขอส าเนา หรือขอส าเนารับรองถูกตอ้งเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของตน 

(2) ขอแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของตนใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

(3) ขอระงบัการใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน 

(4) ขอใหด้ าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน 

(5) ขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน ในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลซ่ึง

ผูใ้ช้บริการไม่ไดใ้ห้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจดัเก็บ อย่างไรก็ตาม บริษทั

อาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด หรือในกรณีท่ีขอ้มูล

ส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลถูกท าให้ไม่ปรากฏช่ือ หรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสามารถ

ระบุตวัเจา้ของขอ้มูลไดอี้ก 
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การเปลีย่นแปลงนโยบายส่วนบุคคล 

1. บริษทัอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลน้ีเป็นคร้ังคราว เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ

การให้บริการ การด าเนินงานของบริษทั และขอ้แสนอแนะ ความคิดเห็นจากเจา้ของขอ้มูล บริษทั

จะประกาศแจง้การเปล่ียนแปลงให้ทราบอย่างชดัเจนก่อนจะเร่ิมด าเนินการเปล่ียนแปลง หรืออาจ

ส่งประกาศแจง้เตือนใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบโดยตรง 

2. ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบาย และแนวปฏิบติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดศึกษาจาก

นโยบาย และแนวปฏิบติัคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล หากเจา้ของขอ้มูลมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม โปรด

ติดต่อบริษทัได้ท่ี   :    สถานที่ติดต่อ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ี 32/1  

ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 โทรศพัท ์ 02-8801033 
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ระเบียบปฏบัิติตามนโยบายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ตามพระราชบญัญติัคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นั้น ทางบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล 

จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้จัดตั้ งคณะกรรมการเพื่อเข้ามาก ากับดูแลให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีรายช่ือคณะกรรมการ ดงัน้ี 

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั 

นายสุรพงษ ์  เพช็รอ าไพ     ประธานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล  

นายสุรัตน์  ฉายาวรเดช  คณะกรรมการ (ฝ่ายบญัชี) 

นางสาวดวงแข   สงนุย้    คณะกรรมการ (ฝ่ายกฎหมาย) 

นายสมเกียรติ  รัศมี   คณะกรรมการ (ฝ่ายกิจการสาขา) 

นายอ านาจ   เนียมสี   คณะกรรมการ (ฝ่ายหน้ีสิน) 

นายเฉลิม อินหอม  คณะกรรมการ (ฝ่ายตรวจสอบ) 

เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

       นายวโิรจน์  ลอยทบัเลิศ  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทส    

นายอศัวนิ  เครือวลัย ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทส    

       นายวรวรรธ  กาญจนกุล ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 

ยกตวัอย่างเช่น ช่ือ-นามสกุล, หมายเลขบตัรประชาชน, ท่ีอยู่, เบอร์โทรศพัท์, เอกสารทะเบียนรถ ฯ ของ

เจา้ของขอ้มูลท่ีใชบ้ริการของบริษทั(ลูกคา้) หรือผูร่้วมท าธุรกรรม (ผูค้  ้าประกนั) รวมถึงขอ้มูลของพนกังาน

ในบริษทัทั้งหมด 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
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ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบับริษทั  

ส าหรับการให้บริการรับช าระเงินให้เจ้าของข้อมูลบริษัท 

 บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) ,บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากดั,บริษทั 

เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ  ากดั, ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ,บริษทั แอร์เพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

ส าหรับท าประกนั และพ.ร.บ. ให้กบัเจ้าของข้อมูล และพนักงาน 

บริษทั น าสินประกนัภยั จ ากดั (มหาชน), บริษทั เอไอเอ จ ากดั , บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ จ ากดั, บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 

ขอบเขตในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะภายในกิจกรรมของบริษทั และบริษทัในเครือ เพื่อเก็บรวบรวมตาม

กฎหมายก าหนด รวมทั้งการใชข้อ้มูลเพื่อให้บริการกบัเจา้ของขอ้มูล ในการเพิ่มความสะดวกให้กบัเจา้ของ

ขอ้มูล เช่น การบริการรับช าระเงิน รวมไปถึงการบริการท าประกนัภยัต่างๆ, การท า พ.ร.บ.รถจกัรยานยนต ์

รถยนต ์ตามความตอ้งการของเจา้ของขอ้มูล และตวัพนกังานเอง 

วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวมรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   

การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลภายในกิจกรรมของบริษทั ตามความจ าเป็นในการท าธุรกรรมต่างๆ โดย

ยดึตามกฎหมายท่ีก าหนดไว ้เพื่อใชใ้นการตรวจเช็คขอ้มูลภายในบริษทั รวมทั้งการจดัเก็บขอ้มูลพนกังานใน

เบ้ืองตน้ท่ีมีความจ าเป็นของบริษทั และการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลกบับริษทัภายนอก เพื่อใชใ้นการท าธุรกรรม

ต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของขอ้มูล ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล   

เช่น ขอ้มูลการให้บริการสินเช่ือ ขอ้มูลการให้บริการเช่าซ้ือ เป็นตน้ รวมทั้งการให้ขอ้มูลกบับริษทัภายนอก 

เช่น เจา้ของขอ้มูลมีความตอ้งการท่ีจะท าประกนัอุบติัเหตุ, ท าพ.ร.บ. รถจกัรยานยนต์, รถยนต์ ของตนเอง 

หรือเจา้ของขอ้มูลตอ้งการจ่ายเงินให้กบับริษทั ผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส รวมทั้งเจา้ของขอ้มูลตอ้งการ

เขา้ใชง้านตรวจเช็คประวติัผา่นระบบ Mobile Application เป็นตน้ 
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รูปแบบการขอความยนิยอม 

1. การจดัท าหนังสือในการให้เจา้ของขอ้มูล (กรณีปล่อยสินเช่ือ) และพนกังาน (รับพนักงานใหม่)  ให้

ความยนิยอมการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดย 

1.1. ตอ้งแจง้วตัถุประสงคข์องการเก็บ  รวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

1.2. ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล พร้อมทั้งบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.3. ขอ้ความตอ้งเขา้ถึงไดง่้าย เขา้ใจได ้ใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย 

1.4. ตอ้งชดัเจนไม่หลอกลวง และท าใหเ้ขา้ใจผดิในวตัถุประสงค ์

1.5. ตอ้งแยกส่วนออกจากขอ้ความอ่ืน อยา่งชดัเจน (เป็นหนงัสือยนิยอมเพียงอยา่งเดียว) 

** หมายเหตุ จดัท าเป็นเอกสารแนบในการพิมพอ์อกมาพร้อมกบัเอกสารหนงัสือสัญญาให้กบัเจา้ของ

ขอ้มูลเซ็นรับรอง ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนของระบบงาน 

2. ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การยินยอมผา่นระบบ Mobile Application ในการลงทะเบียนก่อนเขา้ใช้

งานในระบบ โดยจะตอ้งใหผู้ใ้ชง้านกดยนืยนัก่อนการใชง้าน 

3. ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูล หรือพนกังานไม่ยนิยอม  

3.1. ไม่มีผลผูกพนักบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือไม่สามารถรับเป็นเจา้ของขอ้มูลหรือพนกังานได้

เน่ืองจากข้อมูลเป็นส่ิงจ าเป็นในการใช้งานเบ้ืองต้น รวมถึงเอกสารจะต้องเก่ียวข้องกับด้าน

กฎหมายดว้ย เช่น ส าน าบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น, ทะเบียนรถ ฯ โดยใช้ช่ือ-สกุล เลขท่ี

บตัรประชาชน  ท่ีอยู ่เลขทะเบียนรถ ฯ 

3.2. ไม่ท าใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

ด าเนินการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวมรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูล หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

2. เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ผู ้

ควบคุมสามารถถอนไดเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีไดย้กเลิกการใชง้าน ท่ีมีอยูใ่นระบบการเงิน ซ่ึงไดปิ้ดบญัชี

ไปแล้ว และหมดอายุความตามกฎหมาย หรือระบบเสริมต่างๆ เท่านั้น ในกรณีท่ีขอ้มูลนั้นมีขอ้

ผกูพนักบัดา้นกฎหมาย หรือยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชีของบริษทั ซ่ึงจะตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อแจง้

ทางกรมสรรพากร หรือหน่วยงานของรัฐ บริษทัก็ไม่สามารถด าเนินการถอนความยินยอมให้กบั

เจา้ของขอ้มูลได ้ซ่ึงจะท าไดเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีเป็นส่วนเสริมเท่านั้น เช่น ขอ้มูลในระบบการช าระเงิน

ผา่นระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส ,ขอ้มูลในระบบ Mobile Application , ขอ้มูลในการท าประกนัต่างๆ 

เป็นตน้ 

3. เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคล และผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธค าขอได ้หรือกรณีท่ีเป็นการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย 

4. เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามท่ีก าหนดไว ้

การจดัท าเอกสารในการร้องขอให้กบัลูกคา้ เช่น ลูกคา้ตอ้งการยกเลิกการใชง้านระบบรับช าระเงินผา่น

เคาน์เตอร์เซอร์วสิ หรือตอ้งการยกเลิกขอ้มูลท่ีเคยท าประกนัอุบติัเหตุไวก้บับริษทั เป็นตน้ โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี  
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 Introduction 

 รายละเอียดของผูข้อใชสิ้ทธิ 

o ช่ือ-สกุล 

o ท่ีอยู ่

o เบอร์โทรศพัท ์

o อีเมล 

 ความเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  (กรณีผูข้อใชสิ้ทธิไม่ใช่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล)  

o หลักฐานการเป็นผูมี้อ  านาจในการยื่นขอใช้สิทธิของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 

หนงัสือมอบอ านาจ 

 สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 กรณีท่ีไม่อาจด าเนินการตามสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

 ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทัในเบ้ืองต้น 

1. ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลจดัให้มีมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นการ

ป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจ

หรือโดยมิชอบ ดงัน้ี 

ส าหรับสาขาปฏิบัติ ดังนี ้

1.1. ในเอกสารท่ีเป็นส าเนาทั้งหมดของเจา้ของขอ้มูล(ลูกคา้) และพนกังาน ตอ้งใชไ้ดแ้ค่คร้ังเดียว โดย

ตอ้งมีระบบการป้องกนั และใชไ้ดเ้ฉพาะสัญญาท่ีระบุเท่านั้น ดงัน้ี 

 โดยการระบุวนัท่ีพร้อมลายเซ็นก ากบั และเพื่อใชด้ าเนินการเก่ียวกบัธุรกรรมอะไร 

 มีป้ายแสดงท่ีชดัเจน เพื่อใหลู้กคา้ทราบวา่ส าเนาเอกสารของลูกคา้นั้นใชง้านไดเ้พียงคร้ังเดียว 

สัญญาเดียวตามวนัเวลาท่ีระบุในส าเนาท่ีลูกคา้เซ็นรับรองถูกตอ้ง 
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 หา้มพนกังานท าส าเนาเอกสารเปล่าทิ้งไว ้เพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ส าเนา

บตัรประชาชน, ทะเบียนรถ, ทะเบียนบา้น เป็นตน้ 

1.2. ในกรณีมีการพิมพ์รายงานประจ าเดือนออกมาใช้งาน ผูป้ฏิบติังานจะต้องท าลายเอกสารนั้น        

เม่ือครบก าหนด เอกสารนั้นใช้ได้เฉพาะภายในเดือนเท่านั้น เช่น ในกรณีเอกสารนั้นใช้ในการ

ติดตาม ทวงถาม รายละเอียดของการช าระเงินของลูกคา้ภายในเดือน หรือเอกสารท่ีไม่ไดเ้ก็บตาม

การท างานประจ าวนั หรือประจ าเดือน เช่นรายงานการออกเก็บ รายงานประวติัลูกคา้ท่ีจ่าย รายงาน

ใบคุมต่างฯ และพนักงานท่ีพิมพ์เอกสารออกมา ซ่ึงระบุในรายงานแล้วจะต้องรับผิดชอบต่อ

เอกสารท่ีพิมพอ์อกมาใชง้าน 

1.3. ในกรณีท่ีพนักงานท าการพิมพ์เอกสารรายงานต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดลูกคา้ เม่ือเอกสารนั้นมี

ความเสียหาย เช่น กระดาษติด หรือพิมพอ์อกมาไม่ชดัเจน ให้ท าลายเอกสารนั้นทนัที และในการ

ท าลาย ควรฉีกหรือ เผา บด ท าลายแบบไม่ให้ทราบรายละเอียดของประวติัลูกคา้หรือพนกังาน

นั้นๆ 

1.4. ในการเขา้ใช้งานระบบตรวจเช็ครายละเอียดลูกคา้(ปักธง) จะตอ้งใช้งานไดเ้ฉพาะภายในวนันั้น

เท่านั้น และจะตอ้งยกเลิกออกอตัโนมติัเม่ือส้ินวนันั้น พร้อมระบุช่ือผูเ้ขา้ใชข้อ้มูล  

1.5. การห้ามถ่ายภาพจากหนา้จอคอมพิวเตอร์ หรือท าการ Capture จอภาพท่ีมีรายละเอียดขอ้มูลส่วน

บุคคลรวมทั้งภาพถ่ายบุคคลท่ีเขา้มาท าธุรกรรม แลว้น าไปโพสในท่ีสาธารณะต่างๆ เช่น Facebook  

Line ฯ เป็นตน้ 

1.6. ในกรณีท่ีลูกคา้โทรศพัท์เขา้มาสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง พนักงานจะตอ้งสอบถาม

ขอ้มูล เพื่อให้ลูกค้ายืนยนัตวัตนของตนเองทุกคร้ัง โดยระบุเลขบตัรประชาชน,วนัเดือนปีเกิด 

เพื่อใหท้ราบวา่เป็นตวัตนของลูกคา้รายนั้นจริงๆ และหา้มเปิดเผยขอ้มูลลูกคา้ใหบุ้คคลอ่ืนทราบ 

1.7. ในกรณีท่ีลูกคา้มีการขอส าเนาเอกสารต่างๆ เช่น ส าเนาทะเบียนรถจกัรยานยนต์ จะให้ส าเนาได้

เฉพาะตวัของเจา้ของขอ้มูลเท่านั้น บุคคลอ่ืนไม่สามารถขอส าเนาได ้

1.8. การห้ามพนกังานใช้อุปกรณ์ส่วนตวั เช่น โน๊ตบุค, มือถือ, แท๊ปเล็ต ในการเขา้มาเรียกใช้ขอ้มูล

ภายในของบริษทั เพื่อป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ส่วนตวัไม่สามารถ

เขา้ไปควบคุมใหต้รงตามนโยบายดา้นความปลอดภยัในสารสนเทศของบริษทัได ้
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2. บริษทัตอ้งมีการทบทวนมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั เม่ือมีความจ าเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยี

เปล่ียนไป เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม โดยปรับเปล่ียนให้เหมาะ

กบัเทคโนโลยท่ีีพฒันาข้ึน  

 

ขั้นตอนเม่ือมกีารละเมดิข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษทั 

1. เม่ือทราบวา่มีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งแจง้เหตุการละเมิดขอ้มูลส่วน

บุคคลแก่ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชัว่โมง นบัตั้งแต่ทราบเหตุ เท่าท่ี

สามารถกระท าได ้เวน้แต่ การละเมิดนั้นไม่มีความเส่ียงท่ีจะกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

2. กรณีท่ีการละเมิดมีความเส่ียงสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ต้องแจ้งเหตุ           

การละเมิดใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ เช่น เจา้ของขอ้มูล(ลูกคา้) หรือพนกังาน พร้อมแนวทางการ

เยยีวยาโดยไม่ชกัชา้ 

3. การแจง้เหตุแห่งการละเมิด และขอ้ยกเวน้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 

การแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอยีดเบื้องต้นเกีย่วกบัผู้แจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

 วนั เดือน ปี และเวลา ท่ีแจง้การละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ข้อมูลผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือผูค้วบคุมข้อมูล, ท่ีอยู่, เบอร์โทรศพัท์ หรือช่อง

ทางการติดต่ออ่ืนๆ  

 ขอ้มูลผูป้ระมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ช่ือผูค้วมคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท ์

หรือช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ 

รายละเอยีดเบื้องต้นเกีย่วกบัการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

 วนั เดือน ปี และเวลา ท่ีเกิดการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ลกัษณะของการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 
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 รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกละเมิด เช่น ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกละเมิด 

 ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ระดบัความเส่ียงต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล 

 การจดัการกบัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

บทก าหนดโทษ (Penal Penalties) กรณทีีม่ีการละเมดิข้อมูลส่วนบุคคล 

ความรับผดิทางแพ่ง (Civil Liabilities) 

แพ่ง (ละเมิด) : ผูค้วบคุมหรือผูป้ระมวลผลด าเนินการใดๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

เจา้ของขอ้มูลฯ (จงใจหรือประมาทเลินเล่อ) ตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทน เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ 

1. จากเหตุสุดวสิัย หรือเกิดจากการกระท า หรือละเวน้การกระท าของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

2. ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัการตามอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

- ค่าสินไหมทดแทนให้รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความ

จ าเป็นในการป้องกนัความเสียหายท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน หรือระงบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้ดว้ย 

- อายคุวาม : สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนขาดอายคุวาม เม่ือ 

o พ้น 3 ปี  นับแต่ว ันท่ี รู้ ถึงความเสียหาย และรู้ตัวผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูรั้บผดิ หรือ 

o พน้ 10 ปี นบัแต่ท่ีมีการละเมิด 
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ค่าเสียหายเพ่ือการลงโทษ (Punitive damages)  

 ศาลมีอ านาจสั่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึนจากจ านวนค่าสินไหมทดแทนท่ี

แทจ้ริงได ้แต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่าสินไหมทดแทนท่ีแทจ้ริง 

 การค านวณค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษใหค้ านึงถึงพฤติการณ์ๆ เช่น 

1. ความร้ายแรงของความเสียหายท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดรั้บ 

2. ผลประโยชน์ท่ีผูค้วบคุมหรือผูป้ระมวลผลไดรั้บ 

3. สถานะทางการเงินของผูค้วบคุมหรือผูป้ระมวลผล 

4. การท่ีผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความ

เสียหายท่ีเกิด หรือ 

5. การท่ีเจา้ของขอ้มูลมีส่วนในการก่อใหเ้กิดความเสียหายดว้ย 

ความรับผดิทาง (อาญา) 

 กรณทีีผู้่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (No Processor)  

1. ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล 

2. ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลนอกเหนือวตัถุประสงคท่ี์แจง้ต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ 

3. ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการโอนหรือส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศอนัเก่ียวกบั 

sensitive personal data 

o โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผูอ่ื้นเกิดความเสียหาย เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินถูกเกลียดชัง 

หรือไดรั้บความอบัอาย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 

บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

o เพื่อแสวงหาประโยชน์ ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ตอ้ง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

ความผดิน้ีเป็นความผดิท่ียอมความได ้ 
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กรณพีนักงานน าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปใช้ท าธุรกรรมโดยมิชอบ (อาญา) 

ผูใ้ดล่วงรู้ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูอ่ื้น เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล แลว้น าไปเปิดเผยแก่ผูอ่ื้น ท าให้เกิดความเสียหาย เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินถูกเกลียดชงั หรือไดรั้บ

ความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้ งจ  าทั้ งปรับ   

ตวัอย่างเช่น พนกังานถ่ายภาพประวติัลูกคา้, ภาพส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนรถ ฯ ของบริษทั

ส่งผา่น Application เช่น Line , Facebook  ในการทวงหน้ี ซ่ึงในภาพนั้นมีขอ้มูลเจา้ของขอ้มูลอยู ่หรือส่ง

ขอ้มูลระหวา่งสาขา แลว้ภาพท่ีส่งหลุดไปถึงบุคคลภายนอก ท าใหเ้จา้ของขอ้มูลเดือดร้อน เป็นตน้ 

ข้อยกเว้นในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน 

1. เปิดเผยตามหนา้ท่ี 

2. เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือพิจารณาคดี 

3. เปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

4. การเปิดเผยท่ีไดรั้บความยนิยอมเฉพาะคร้ัง จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

5. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัการฟ้องร้องคดีต่างๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 

โทษทางปกครอง 

1. ผูค้วบคุมขอ้มูลไม่แจง้รายละเอียดการจดัเก็บก่อน หรือขณะเก็บรวมรวมขอ้มูล ตอ้งระวางโทษปรับ

ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

2. ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000,000 บาท 

3. ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลไม่จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท 

4. ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญ หรือไม่มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง หรือไม่ปฏิบติัตาม

หนงัสือแจง้ให้มาให้ขอ้มูล หรือส่งเอกสาร หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้ง

ระวางโทษ ปรับทางปกครองไม่เกิน 500,000 บาท 
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การปฏบิัติกรณทีีม่กีารติดต่อกบับริษทัอ่ืนภายนอก (ผู้ประมวลผลข้อมูล) 

ในกรณีท่ีบริษทัมีการร่วมมือกบับริษทัภายนอก ในการจดัท าระบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการรับช าระ

ผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส,ระบบ Mobile Application ฯ บริษทัจะต้องจดัท าลักษณะของสัญญา

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

       ลกัษณะเบื้องต้นของสัญญา 

 เป็นสัญญาท่ีท าข้ึนระหวา่ง ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

 เพื่อให้การด าเนินการของประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีด าเนินการโดยผูป้ระมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎหมาย 

ลกัษณะหรือโครงสร้างของสัญญา 

 วนั เดือน ปี ท่ีเขา้ท าสัญญา 

 อารัมภบท (preamble) 

 ช่ือ และขอ้มูลของคู่สัญญา (ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) 

 Definitions and interpretations 

o ค าท่ีควรมีในสัญญาประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคล ผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคล ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นตน้ 

       หน้าทีข่องผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 เช่น หน้าท่ีท่ีจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมถึงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลตาม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
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      หน้าทีข่องผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

 หนา้ท่ีในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 การวา่จา้งช่วง เช่น ก าหนดห้ามผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลน าขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจาก

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลไปใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

 การจดัมาตรการรักษาความปลอดภยัในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 การแจง้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือเกิดการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

     สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ระบุสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

      การตรวจสอบการประมวลผลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 ก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใน

การใหผู้ค้วบคุมฯ เขา้ตรวจสอบการประมวลผลขอ้มูลของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

      ความรับผดิและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

 ก าหนดขอบเขตความรับผดิของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

 กรณีท่ีผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งรับผิด หรือ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 Indemnities (การชดเชยความเสียหาย) 

      การเลกิสัญญา  -พิจารณาระยะเวลาการบอกเลิก 

      กฎหมายทีใ่ช้บังคับระหว่างคู่สัญญา 

      การระงับข้อพพิาท - คณะกรรมการ/ศาล 
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การทบทวนการปฏบิัติงานตามระเบียบปฏบิัติ 

 บริษัทจะต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง

สม ่าเสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการทีก่ าหนดไว้  

 บริษัทอาจปรับปรุงระเบียบปฏิบัตินโยบายส่วนบุคคลนี้โดยทุกๆ ปี โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลตามที่ได้จัดตั้งไว้ เป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการในการ

ด าเนินงานของบริษัท และข้อแสนอแนะความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลเป็นไปตาม พระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อไป 

หนังสือยนิยอมรับเง่ือนไขการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทเกี่ยวกบัพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดอ่้านและท าความเขา้ใจในนโยบายของบริษทั เก่ียวกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.

2562 และระเบียบขั้นตอนการปฏิบติังานในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างละเอียดแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยินยอมท่ีจะยอมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีได้ระบุไวท้ั้ งหมด และหรือท่ีทางบริษทัมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในภายหลงั และยินดีจะให้บริษัท

ด าเนินการ ลงโทษหากขา้พเจา้ละเมิดเง่ือนไขน้ี 

ช่ือสาขาใหญ่_____________________________________________  

ล าดบั ว/ด/ป ช่ือ-สกลุ รหัส ต าแหน่ง สังกดัสาขา(ญ ย ศ) ลายเซ็น 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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ล าดบั ว/ด/ป ช่ือ-สกลุ รหัส ต าแหน่ง สังกดัสาขา(ญ ย ศ) ลายเซ็น 
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(    นายชูชาติ  เพช็รอ าไพ    ) 
   ประธานกรรมการบริหาร 


