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นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ (บริ ษทั ) ตระหนักถึงความสาคัญ
ของประเด็นการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล นโยบายนี้ อธิ บายถึ งวิธีการที่บริ ษทั ปฏิ บตั ิต่อข้อมูลส่ วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิ ดเผย รวมถึงสิ ทธิ ต่าง ๆ ของเจ้าของ
ข้อมูล เพื่อให้เจ้าของข้อมูล ได้รับทราบถึ งนโยบายในการคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุคคลของบริ ษทั บริ ษทั จึง
ประกาศนโยบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
ก. การเคารพสิ ทธิในความเป็ นส่ วนบุคคลของผู้ใช้ บริการ
1. บริ ษทั เคารพและให้ความสาคัญถึ งสิ ทธิ ข้อมูลส่ วนบุคคลและการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูล และบริ ษทั ตระหนักดี ว่า เจ้าของข้อมูลย่อมมี ความประสงค์ที่จะได้รับความมัน่ คง
ปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั
2. ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่บริ ษทั ได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนรถ เลขโฉนดที่ดิน ข้อมูลทางการเงิน เป็ นต้น ซึ่ งสามารถบ่งบอก
ตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ และเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และ
มีคุณภาพ จะถูกนาไปใช้ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การดาเนิ นงานของบริ ษทั เท่านั้น และบริ ษทั จะ
ดาเนิ นมาตรการที่ เข้ม งวดในการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัย ตลอดจนการป้ องกันมิ ให้มีก ารนา
ข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน
ข. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. บริ ษทั เก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อการดาเนิ นงานตามวัตถุประสงค์การ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั และแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและ
ระยะเวลาที่คาดหมายได้ว่าจะเก็บข้อมูลไว้ บุคคลหรื อหน่ วยงานที่ขอ้ มูลอาจจะถู กเปิ ดเผย ข้อมูล
ของผูป้ ระกอบการ และตัวแทนที่เป็ นผูเ้ ก็บข้อมูล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ ให้เจ้าของข้อมูล
ทราบอย่างชัดเจน
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2. ในกรณี ที่ บริ ษ ัทมี การเก็บ รวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคล เพื่ อดาเนิ นการอื่ น
นอกเหนื อจากวัตถุ ประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ เจ้าของข้อมูล มีสิทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวของข้อมู ล
ส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในการเลือกว่า จะให้บริ ษทั เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิ ดเผยหรื อไม่ให้
เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว
3. บริ ษทั จะไม่กระทาการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผใู ้ ช้บริ การทราบ และได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้บริ การ
(2) เป็ นกรณี ที่กฎหมายกาหนด
ค. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีคุณภาพของเจ้าของข้อมูล บริ ษทั จะใช้
วิธี ก ารที่ ช อบด้วยกฎหมาย และเป็ นธรรมในการเก็ บ รวบรวม และจัดเก็ บ ข้อมู ล ตลอดจนเก็ บ
รวบรวม และจัดเก็บข้อมู ลส่ วนบุ คคลอย่างจากัดเพียงเท่าที่ จาเป็ นแก่ การให้บริ การธุ รกรรมทาง
อิเล็ก ทรอนิ กส์ หรื อบริ การด้วยวิธี ก ารทางอิเล็กทรอนิ กส์ อื่นใดภายใต้วตั ถุ ประสงค์ของบริ ษ ทั
เท่านั้น
2. บริ ษทั จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนทาการเก็บรวบรวม เว้นแต่
(1) เป็ นกรณี ที่กฎหมายกาหนด
(2) เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ใน
เวลานั้น
(3) เป็ นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวติ สุ ขภาพ หรื อความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลและ
ผูใ้ ช้บริ การเจ้าของข้อมูลอื่น
(4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล
(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจยั หรื อการจัดทาสถิติ

บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร 10700 โทร. 02-8801033 แฟกซ์ 02-8801733

3. บริ ษทั จะไม่จดั เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ซึ่ งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุ กรรม พฤติกรรม
ทางเพศ หรื อข้อมูลที่อาจเป็ นผลร้ าย ทาให้เสี ยชื่ อเสี ยง หรื ออาจก่ อให้เกิ ดความรู ้ สึกเกี่ ยวกับการ
เลือกปฏิบตั ิ โดยไม่เป็ นธรรมหรื อความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่
(1) ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากเจ้าของข้อมูล
(2) เป็ นกรณี ที่กฎหมายกาหนด
(3) เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ใน
เวลานั้น
(4) เป็ นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวติ สุ ขภาพ หรื อความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล
(5) เพื่ อประโยชน์แก่ ก ารสอบสวนของพนัก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรื อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(6) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจยั หรื อการจัดทาสถิติ และได้เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อ
การนั้นไว้เป็ นความลับ
4. บริ ษทั อาจรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเข้ากับข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่
ได้รับมาจากแหล่ ง อื่ น เฉพาะในกรณี ที่มีความจาเป็ น และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมู ล
เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ งข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั และ
เพื่อปรับปรุ งคุณภาพ และประสิ ทธิภาพของการให้บริ การของบริ ษทั ดียงิ่ ขึ้น
ง. การนาข้ อมูลส่ วนบุคคลไปใช้
1. บริ ษทั จะใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลของเจ้าของข้อมูลได้ ต่อเมื่ อได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลโดยชัดแจ้ง และเป็ นหนังสื อ หรื อทาโดยเป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอ
ความยินยอมด้วยวิธีดงั กล่าวได้ และเป็ นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั เท่านั้น
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2. บริ ษทั จะดูแลให้ผูป้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั มิให้เปิ ดเผย แสดง หรื อทาให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่ ง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรื อต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
(1) เป็ นกรณี ที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
(3) เป็ นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวติ สุ ขภาพ หรื อความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล
(4) เพื่ อประโยชน์แก่ ก ารสอบสวนของพนัก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรื อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจยั หรื อการจัดทาสถิติ
3. ในบางกรณี บริ ษทั อาจให้บุคคล หรื อหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรื อใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
เท่าที่จาเป็ น และเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ และอานาจหน้าที่ของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
ง. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
1. บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูล บริ ษทั จึงกาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อป้ องกันการสู ญหาย การ
เข้าถึ ง ทาลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรื อโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยให้เป็ นไปตามที่กาหนดในนโยบาย และแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั
2. บริ ษทั จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งมีหน้าที่ให้
คาแนะนาในการปฏิ บตั ิ ตรวจสอบการดาเนิ นการให้ถูกต้อง ประสานงานเมื่อมีปัญหา และรักษา
ความลับ ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตนได้ล่วงรู ้จากการปฏิบตั ิหน้าที่
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ฉ. การมีส่วนร่ วมของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะทราบข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง เจ้าของข้อมูลสามารถมีคา
ร้องขอตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริ ษทั กาหนด เมื่อบริ ษทั ได้รับคาร้องขอดังกล่าวแล้ว บริ ษทั จะ
รี บดาเนิ นการแจ้งถึ งความมี อยู่ หรื อรายละเอี ยดของข้อมู ลส่ วนบุ ค คลดัง กล่ าวให้เจ้าของข้อมู ล
ภายในระยะเวลาอันสมควร
2. หากเจ้าของข้อมูลเห็ นว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็ นจริ ง เจ้าของข้อมูล
สามารถแจ้งบริ ษทั เพื่อให้แก้ไข เปลี่ ยนแปลง หรื อลบข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ บริ ษทั จะ
จัดทาบันทึกคาคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรื อการกระทาใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลไว้เป็ นหลักฐานด้วย
3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่ วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนาข้อมูล
ไปใช้ และสถานที่ทาการของบริ ษทั นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(1) ขอสาเนา หรื อขอสาเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของตน
(2) ขอแก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
(3) ขอระงับการใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(4) ขอให้ดาเนินการลบ หรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(5) ขอให้เปิ ดเผยถึ งการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ ยวกับตน ในกรณี ที่เป็ นข้อมูลซึ่ ง
ผูใ้ ช้บริ การไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรื อจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
อาจปฏิเสธสิ ทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณี ที่กฎหมายกาหนด หรื อในกรณี ที่ขอ้ มูล
ส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลถูกทาให้ไม่ปรากฏชื่อ หรื อสิ่ งบอกลักษณะอันสามารถ
ระบุตวั เจ้าของข้อมูลได้อีก
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การเปลีย่ นแปลงนโยบายส่ วนบุคคล
1. บริ ษทั อาจปรับปรุ งนโยบายส่ วนบุคคลนี้ เป็ นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของ
การให้บริ การ การดาเนินงานของบริ ษทั และข้อแสนอแนะ ความคิดเห็นจากเจ้าของข้อมูล บริ ษทั
จะประกาศแจ้งการเปลี่ ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่ มดาเนิ นการเปลี่ ยนแปลง หรื ออาจ
ส่ งประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยตรง
2. สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบตั ิคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โปรดศึกษาจาก
นโยบาย และแนวปฏิ บตั ิคุ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล หากเจ้าของข้อมูล มี ขอ้ สงสัยเพิ่มเติ ม โปรด
ติ ดต่ อบริ ษทั ได้ที่ : สถานที่ติดต่ อ บริ ษทั เมื องไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) เลขที่ 32/1
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-8801033
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ระเบียบปฏิบัติตามนโยบายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562 นั้น ทางบริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล
จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษัท ในเครื อ ได้ จ ัด ตั้ง คณะกรรมการเพื่ อ เข้ า มาก ากั บ ดู แ ลให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษทั
นายสุ รพงษ์

เพ็ชรอาไพ

ประธานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูล

นายสุ รัตน์

ฉายาวรเดช

คณะกรรมการ (ฝ่ ายบัญชี)

นางสาวดวงแข สงนุย้

คณะกรรมการ (ฝ่ ายกฎหมาย)

นายสมเกียรติ รัศมี

คณะกรรมการ (ฝ่ ายกิจการสาขา)

นายอานาจ

เนียมสี

คณะกรรมการ (ฝ่ ายหนี้สิน)

นายเฉลิม

อินหอม

คณะกรรมการ (ฝ่ ายตรวจสอบ)

เจ้ าหน้ าทีค่ ุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
นายวิโรจน์

ลอยทับเลิศ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทส

นายอัศวิน

เครื อวัลย์

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทส

นายวรวรรธ

กาญจนกุล

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อมู ลที่ เกี่ ย วกับ บุ ค คลซึ่ งท าให้สามารถระบุ ตวั บุ ค คลนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม
ยกตัวอย่างเช่ น ชื่ อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, ที่อยู่, เบอร์ โทรศัพท์, เอกสารทะเบียนรถ ฯ ของ
เจ้าของข้อมูลที่ใช้บริ การของบริ ษทั (ลูกค้า) หรื อผูร้ ่ วมทาธุ รกรรม (ผูค้ ้ าประกัน) รวมถึงข้อมูลของพนักงาน
ในบริ ษทั ทั้งหมด

ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
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ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ สี ่ วนเกีย่ วข้ องกับบริษทั
สาหรับการให้ บริการรับชาระเงินให้ เจ้ าของข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั บิ๊กซี ซู เปอร์ เซ็ นเตอร์ จากัด (มหาชน) ,บริ ษทั เอก-ชัย ดี สทริ บิวชั่น ซิ สเทม จากัด,บริ ษทั
เคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ จากัด, ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ,บริ ษทั แอร์ เพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สาหรับทาประกัน และพ.ร.บ. ให้ กบั เจ้ าของข้ อมูล และพนักงาน
บริ ษทั นาสิ นประกันภัย จากัด (มหาชน), บริ ษทั เอไอเอ จากัด , บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ จากัด, บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

ขอบเขตในการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเฉพาะภายในกิ จกรรมของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ เพื่อเก็บรวบรวมตาม
กฎหมายกาหนด รวมทั้งการใช้ขอ้ มูลเพื่อให้บริ การกับเจ้าของข้อมูล ในการเพิ่มความสะดวกให้กบั เจ้าของ
ข้อมูล เช่น การบริ การรับชาระเงิน รวมไปถึงการบริ การทาประกันภัยต่างๆ, การทา พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
รถยนต์ ตามความต้องการของเจ้าของข้อมูล และตัวพนักงานเอง

วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวมรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
การเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลภายในกิ จกรรมของบริ ษทั ตามความจาเป็ นในการทาธุ รกรรมต่างๆ โดย
ยึดตามกฎหมายที่กาหนดไว้ เพื่อใช้ในการตรวจเช็คข้อมูลภายในบริ ษทั รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลพนักงานใน
เบื้องต้นที่มีความจาเป็ นของบริ ษทั และการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลกับบริ ษทั ภายนอก เพื่อใช้ในการทาธุ รกรรม
ต่างๆ ที่มีความจาเป็ น และเป็ นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูล ซึ่ งจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
เช่น ข้อมูลการให้บริ การสิ นเชื่อ ข้อมูลการให้บริ การเช่าซื้ อ เป็ นต้น รวมทั้งการให้ขอ้ มูลกับบริ ษทั ภายนอก
เช่ น เจ้าของข้อมูลมีความต้องการที่จะทาประกันอุบตั ิเหตุ, ทาพ.ร.บ. รถจักรยานยนต์, รถยนต์ ของตนเอง
หรื อเจ้าของข้อมูลต้องการจ่ายเงินให้กบั บริ ษทั ผ่านระบบเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส รวมทั้งเจ้าของข้อมูลต้องการ
เข้าใช้งานตรวจเช็คประวัติผา่ นระบบ Mobile Application เป็ นต้น
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รู ปแบบการขอความยินยอม
1. การจัดทาหนังสื อในการให้เจ้าของข้อมูล (กรณี ปล่ อยสิ นเชื่ อ) และพนักงาน (รั บพนักงานใหม่) ให้
ความยินยอมการนาข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้โดย
1.1. ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวมใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
1.2. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
1.3. ข้อความต้องเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจได้ ใช้ภาษาที่อ่านง่าย
1.4. ต้องชัดเจนไม่หลอกลวง และทาให้เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์
1.5. ต้องแยกส่ วนออกจากข้อความอื่น อย่างชัดเจน (เป็ นหนังสื อยินยอมเพียงอย่างเดียว)
** หมายเหตุ จัดทาเป็ นเอกสารแนบในการพิมพ์ออกมาพร้ อมกับเอกสารหนังสื อสัญญาให้กบั เจ้าของ
ข้อมูลเซ็นรับรอง ซึ่ งอยูใ่ นขั้นตอนของระบบงาน
2. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น การยินยอมผ่านระบบ Mobile Application ในการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้
งานในระบบ โดยจะต้องให้ผใู ้ ช้งานกดยืนยันก่อนการใช้งาน
3. ในกรณี ที่เจ้าของข้อมูล หรื อพนักงานไม่ยนิ ยอม
3.1. ไม่มีผลผูกพันกับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อไม่สามารถรับเป็ นเจ้าของข้อมูลหรื อพนักงานได้
เนื่ อ งจากข้อมู ล เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นในการใช้ง านเบื้ อ งต้น รวมถึ ง เอกสารจะต้องเกี่ ย วข้อ งกับ ด้า น
กฎหมายด้วย เช่น สานาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนรถ ฯ โดยใช้ชื่อ-สกุล เลขที่
บัตรประชาชน ที่อยู่ เลขทะเบียนรถ ฯ
3.2. ไม่ทาให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลทาการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลได้
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สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ขอให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
ดาเนิ นการลบ หรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลหมดความจาเป็ นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูล หรื อนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดไว้
2. เมื่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ผู ้
ควบคุมสามารถถอนได้เฉพาะข้อมูลที่ได้ยกเลิกการใช้งาน ที่มีอยูใ่ นระบบการเงิน ซึ่ งได้ปิดบัญชี
ไปแล้ว และหมดอายุความตามกฎหมาย หรื อระบบเสริ มต่างๆ เท่านั้น ในกรณี ที่ขอ้ มู ลนั้นมี ขอ้
ผูกพันกับด้านกฎหมาย หรื อยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งจะต้องใช้ขอ้ มูลเพื่อแจ้ง
ทางกรมสรรพากร หรื อหน่ วยงานของรัฐ บริ ษทั ก็ไม่สามารถดาเนิ นการถอนความยินยอมให้กบั
เจ้าของข้อมูลได้ ซึ่ งจะทาได้เฉพาะข้อมูลที่เป็ นส่ วนเสริ มเท่านั้น เช่น ข้อมูลในระบบการชาระเงิน
ผ่านระบบเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ,ข้อมูลในระบบ Mobile Application , ข้อมูลในการทาประกันต่างๆ
เป็ นต้น
3. เมื่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคล และผูค้ วบคุ ม
ข้อมูลส่ วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธคาขอได้ หรื อกรณี ที่เป็ นการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
4. เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่กาหนดไว้
การจัดทาเอกสารในการร้องขอให้กบั ลูกค้า เช่น ลูกค้าต้องการยกเลิกการใช้งานระบบรับชาระเงินผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ หรื อต้องการยกเลิกข้อมูลที่เคยทาประกันอุบตั ิเหตุไว้กบั บริ ษทั เป็ นต้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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 Introduction
 รายละเอียดของผูข้ อใช้สิทธิ
o ชื่อ-สกุล
o ที่อยู่
o เบอร์โทรศัพท์
o อีเมล
 ความเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล (กรณี ผขู ้ อใช้สิทธิ ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล)
o หลักฐานการเป็ นผูม้ ี อานาจในการยื่นขอใช้สิท ธิ ข องเจ้าของข้อมู ล ส่ วนบุ คคล เช่ น
หนังสื อมอบอานาจ
 สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
 กรณี ที่ไม่อาจดาเนินการตามสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้
 ผลกระทบจากการใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล

มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคลของบริษทั ในเบื้องต้ น
1. ผูค้ วบคุ มข้อมู ลส่ วนบุคคลจัดให้มีมาตรฐานการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัยที่ เหมาะสม เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันการสู ญหาย เข้าถึ ง ใช้ เปลี่ ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอานาจ
หรื อโดยมิชอบ ดังนี้
สาหรับสาขาปฏิบัติ ดังนี้
1.1. ในเอกสารที่เป็ นสาเนาทั้งหมดของเจ้าของข้อมูล(ลูกค้า) และพนักงาน ต้องใช้ได้แค่ครั้งเดียว โดย
ต้องมีระบบการป้ องกัน และใช้ได้เฉพาะสัญญาที่ระบุเท่านั้น ดังนี้


โดยการระบุวนั ที่พร้อมลายเซ็นกากับ และเพื่อใช้ดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมอะไร



มีป้ายแสดงที่ชดั เจน เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าสาเนาเอกสารของลูกค้านั้นใช้งานได้เพียงครั้งเดียว
สัญญาเดียวตามวันเวลาที่ระบุในสาเนาที่ลูกค้าเซ็นรับรองถูกต้อง
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ห้ามพนักงานทาสาเนาเอกสารเปล่าทิ้งไว้ เพื่อป้ องกันการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น สาเนา
บัตรประชาชน, ทะเบียนรถ, ทะเบียนบ้าน เป็ นต้น

1.2. ในกรณี มี ก ารพิ ม พ์ร ายงานประจาเดื อ นออกมาใช้ง าน ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านจะต้องท าลายเอกสารนั้น
เมื่ อครบกาหนด เอกสารนั้นใช้ได้เฉพาะภายในเดื อนเท่านั้น เช่ น ในกรณี เอกสารนั้นใช้ในการ
ติดตาม ทวงถาม รายละเอียดของการชาระเงินของลูกค้าภายในเดือ น หรื อเอกสารที่ไม่ได้เก็บตาม
การทางานประจาวัน หรื อประจาเดือน เช่นรายงานการออกเก็บ รายงานประวัติลูกค้าที่จ่าย รายงาน
ใบคุ ม ต่ า งฯ และพนัก งานที่ พิ ม พ์เอกสารออกมา ซึ่ ง ระบุ ใ นรายงานแล้วจะต้องรั บ ผิ ดชอบต่ อ
เอกสารที่พิมพ์ออกมาใช้งาน
1.3. ในกรณี ที่พนักงานทาการพิมพ์เอกสารรายงานต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดลู กค้า เมื่ อเอกสารนั้นมี
ความเสี ยหาย เช่น กระดาษติด หรื อพิมพ์ออกมาไม่ชดั เจน ให้ทาลายเอกสารนั้นทันที และในการ
ทาลาย ควรฉี กหรื อ เผา บด ทาลายแบบไม่ให้ทราบรายละเอียดของประวัติลูกค้าหรื อพนักงาน
นั้นๆ
1.4. ในการเข้าใช้งานระบบตรวจเช็ครายละเอียดลูกค้า(ปั กธง) จะต้องใช้งานได้เฉพาะภายในวันนั้น
เท่านั้น และจะต้องยกเลิกออกอัตโนมัติเมื่อสิ้ นวันนั้น พร้อมระบุชื่อผูเ้ ข้าใช้ขอ้ มูล
1.5. การห้ามถ่ายภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรื อทาการ Capture จอภาพที่มีรายละเอียดข้อมูลส่ วน
บุคคลรวมทั้งภาพถ่ายบุคคลที่เข้ามาทาธุ รกรรม แล้วนาไปโพสในที่สาธารณะต่างๆ เช่น Facebook
Line ฯ เป็ นต้น
1.6. ในกรณี ที่ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูล ส่ วนบุคคลของตนเอง พนักงานจะต้องสอบถาม
ข้อมูล เพื่อให้ลูก ค้ายืนยันตัวตนของตนเองทุ ก ครั้ ง โดยระบุ เลขบัตรประชาชน,วันเดื อนปี เกิ ด
เพื่อให้ทราบว่าเป็ นตัวตนของลูกค้ารายนั้นจริ งๆ และห้ามเปิ ดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นทราบ
1.7. ในกรณี ที่ลูกค้ามีการขอสาเนาเอกสารต่างๆ เช่ น สาเนาทะเบียนรถจักรยานยนต์ จะให้สาเนาได้
เฉพาะตัวของเจ้าของข้อมูลเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถขอสาเนาได้
1.8. การห้ามพนักงานใช้อุปกรณ์ ส่วนตัว เช่ น โน๊ตบุค, มือถื อ, แท๊ปเล็ต ในการเข้ามาเรี ยกใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริ ษทั เพื่อป้ องกันความปลอดภัยของข้อมูล เนื่ องจากเป็ นอุปกรณ์ส่วนตัวไม่สามารถ
เข้าไปควบคุมให้ตรงตามนโยบายด้านความปลอดภัยในสารสนเทศของบริ ษทั ได้
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2. บริ ษทั ต้องมี การทบทวนมาตรการรั กษาความมัน่ คงปลอดภัย เมื่อมีความจาเป็ นหรื อเมื่อเทคโนโลยี
เปลี่ยนไป เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะ
กับเทคโนโลยีที่พฒั นาขึ้น

ขั้นตอนเมื่อมีการละเมิดข้ อมูลส่ วนบุคคลภายในบริษทั
1. เมื่อทราบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่ วน
บุคคลแก่สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลภายใน 72 ชัว่ โมง นับตั้งแต่ทราบเหตุ เท่าที่
สามารถกระทาได้ เว้นแต่ การละเมิดนั้นไม่มีความเสี่ ยงที่จะกระทบสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคล
2. กรณี ที่ ก ารละเมิ ด มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ และเสรี ภ าพของบุ ค คล ต้อ งแจ้ง เหตุ
การละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบ เช่น เจ้าของข้อมูล(ลูกค้า) หรื อพนักงาน พร้อมแนวทางการ
เยียวยาโดยไม่ชกั ช้า
3. การแจ้งเหตุแห่งการละเมิด และข้อยกเว้นให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
การแจ้ งการละเมิดข้ อมูลส่ วนบุคคลต่ อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายละเอียดเบื้องต้ นเกีย่ วกับผู้แจ้ งการละเมิดข้ อมูลส่ วนบุคคล
 วัน เดือน ปี และเวลา ที่แจ้งการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
 ข้อ มู ล ผูค้ วบคุ ม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เช่ น ชื่ อผู ค้ วบคุ ม ข้อมู ล , ที่ อ ยู่, เบอร์ โ ทรศัพ ท์ หรื อช่ อ ง
ทางการติดต่ออื่นๆ
 ข้อมูลผูป้ ระมวลผลข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ชื่ อผูค้ วมคุ มข้อมูลส่ วนบุคคล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์
หรื อช่องทางการติดต่ออื่นๆ
รายละเอียดเบื้องต้ นเกีย่ วกับการละเมิดข้ อมูลส่ วนบุคคล
 วัน เดือน ปี และเวลา ที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
 ลักษณะของการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
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 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกละเมิด เช่น ประเภทข้อมูลส่ วนบุคคล จานวน
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกละเมิด
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
 ระดับความเสี่ ยงต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
 การจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล

บทกาหนดโทษ (Penal Penalties) กรณีทมี่ ีการละเมิดข้ อมูลส่ วนบุคคล
ความรับผิดทางแพ่ง (Civil Liabilities)
แพ่ ง (ละเมิด) : ผูค้ วบคุมหรื อผูป้ ระมวลผลดาเนิ นการใดๆ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
เจ้าของข้อมูลฯ (จงใจหรื อประมาทเลินเล่อ) ต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่
1. จากเหตุสุดวิสัย หรื อเกิดจากการกระทา หรื อละเว้นการกระทาของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
2. ปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งปฏิบตั ิการตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
- ค่าสิ นไหมทดแทนให้รวมถึ งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ เจ้าของข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้ใช้จ่ายไปตามความ
จาเป็ นในการป้ องกันความเสี ยหายที่กาลังจะเกิดขึ้น หรื อระงับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วด้วย
- อายุความ : สิ ทธิ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนขาดอายุความ เมื่อ
o พ้น 3 ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ รู้ ถึ ง ความเสี ย หาย และรู ้ ต ัว ผู ้ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผูร้ ับผิด หรื อ
o พ้น 10 ปี นับแต่ที่มีการละเมิด
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ค่ าเสี ยหายเพื่อการลงโทษ (Punitive damages)
 ศาลมีอานาจสั่งจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจานวนค่าสิ นไหมทดแทนที่
แท้จริ งได้ แต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่าสิ นไหมทดแทนที่แท้จริ ง
 การคานวณค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการลงโทษให้คานึงถึงพฤติการณ์ๆ เช่น
1. ความร้ายแรงของความเสี ยหายที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้รับ
2. ผลประโยชน์ที่ผคู ้ วบคุมหรื อผูป้ ระมวลผลได้รับ
3. สถานะทางการเงินของผูค้ วบคุมหรื อผูป้ ระมวลผล
4. การที่ ผูค้ วบคุ ม ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คล หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลได้บรรเทาความ
เสี ยหายที่เกิด หรื อ
5. การที่เจ้าของข้อมูลมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสี ยหายด้วย
ความรับผิดทาง (อาญา)
 กรณีทผี่ ้ คู วบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล (No Processor)
1. ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
2. ใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อ
3. ไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการโอนหรื อส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่างประเทศอันเกี่ยวกับ
sensitive personal data
o โดยประการที่ น่าจะทาให้ผูอ้ ื่นเกิ ดความเสี ยหาย เสี ยชื่ อเสี ยง ถู กดู หมิ่ นถู กเกลี ยดชัง
หรื อได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 500,000
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
o เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ความผิดนี้เป็ นความผิดที่ยอมความได้
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กรณีพนักงานนาข้ อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลไปใช้ ทาธุรกรรมโดยมิชอบ (อาญา)
ผูใ้ ดล่วงรู ้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูอ้ ื่น เนื่ องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล แล้วนาไปเปิ ดเผยแก่ผอู ้ ื่น ทาให้เกิดความเสี ยหาย เสี ยชื่ อเสี ยง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรื อได้รับ
ความอับ อาย ต้อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น 6 เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เกิ น 500,000 บาท หรื อ ทั้ง จ าทั้ง ปรั บ
ตัวอย่างเช่ น พนักงานถ่ ายภาพประวัติลูกค้า, ภาพสาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนรถ ฯ ของบริ ษทั
ส่ งผ่าน Application เช่น Line , Facebook ในการทวงหนี้ ซึ่ งในภาพนั้นมีขอ้ มูลเจ้าของข้อมูลอยู่ หรื อส่ ง
ข้อมูลระหว่างสาขา แล้วภาพที่ส่งหลุดไปถึงบุคคลภายนอก ทาให้เจ้าของข้อมูลเดือดร้อน เป็ นต้น
ข้ อยกเว้นในการนาข้ อมูลส่ วนบุคคลไปใช้ งาน
1. เปิ ดเผยตามหน้าที่
2. เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรื อพิจารณาคดี
3. เปิ ดเผยแก่หน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
4. การเปิ ดเผยที่ได้รับความยินยอมเฉพาะครั้ง จากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
5. การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีต่างๆ ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
โทษทางปกครอง
1. ผูค้ วบคุมข้อมูลไม่แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บก่อน หรื อขณะเก็บรวมรวมข้อมูล ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
2. ผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคลใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000,000 บาท
3. ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลไม่จดั ให้มีเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท
4. ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริ ง หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หนังสื อแจ้งให้มาให้ขอ้ มูล หรื อส่ งเอกสาร หรื อไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ ง
ระวางโทษ ปรับทางปกครองไม่เกิน 500,000 บาท
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การปฏิบัติกรณีทมี่ กี ารติดต่ อกับบริษทั อื่นภายนอก (ผู้ประมวลผลข้ อมูล)
ในกรณี ที่บริ ษทั มีการร่ วมมือกับบริ ษทั ภายนอก ในการจัดทาระบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการรับชาระ
ผ่า นระบบเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส ,ระบบ Mobile Application ฯ บริ ษ ทั จะต้องจัด ท าลัก ษณะของสัญญา
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล

ลักษณะเบื้องต้ นของสั ญญา
 เป็ นสัญญาที่ทาขึ้นระหว่าง ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
 เพื่อให้การดาเนิ นการของประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ดาเนิ นการโดยผูป้ ระมวลผลข้อมู ล
ส่ วนบุคคลเป็ นไปตามกฎหมาย
ลักษณะหรื อโครงสร้ างของสั ญญา
 วัน เดือน ปี ที่เข้าทาสัญญา
 อารัมภบท (preamble)
 ชื่อ และข้อมูลของคู่สัญญา (ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล)
 Definitions and interpretations
o คาที่ควรมีในสัญญาประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล เช่ น ข้อมูลส่ วนบุคคล ผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่ วนบุ ค คล ผูป้ ระมวลผลข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล พระราชบัญญัติคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นต้น
หน้ าทีข่ องผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
 เช่ น หน้า ที่ ที่ จ ะต้อ งเก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย รวมถึ ง การโอนข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
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หน้ าทีข่ องผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล เช่ น
 หน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามคาสั่งของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
 การว่าจ้างช่วง เช่น กาหนดห้ามผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับจาก
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลไปให้บุคคลอื่นดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
 การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
 การแจ้งผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
 ระบุสิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
 หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
การตรวจสอบการประมวลผลโดยผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
 กาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลใน
การให้ผคู ้ วบคุมฯ เข้าตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ความรับผิดและการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
 กาหนดขอบเขตความรับผิดของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล และผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
 กรณี ที่ผูป้ ระมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลต้องรั บผิด หรื อ ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ ผูค้ วบคุ ม
ข้อมูลส่ วนบุคคล
 Indemnities (การชดเชยความเสี ยหาย)
การเลิกสั ญญา -พิจารณาระยะเวลาการบอกเลิก
กฎหมายทีใ่ ช้ บังคับระหว่ างคู่สัญญา
การระงับข้ อพิพาท - คณะกรรมการ/ศาล
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การทบทวนการปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ
 บริ ษัทจะต้ องติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุ คคลอย่ าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรการทีก่ าหนดไว้
 บริ ษัทอาจปรั บปรุ งระเบียบปฏิบัตินโยบายส่ วนบุคคลนี้โดยทุกๆ ปี โดยเจ้ าหน้ าที่ค้ ุมครองข้ อมูลส่ วน
บุคคลตามที่ได้ จัดตั้งไว้ เป็ นครั้ งคราวเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้ บริ การในการ
ดาเนินงานของบริ ษัท และข้ อแสนอแนะความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ การคุ้มครองข้ อมูลส่ วน
บุคคลเป็ นไปตาม พระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่ อไป
หนังสื อยินยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทเกี่ยวกับพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูล
ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของบริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้อ่านและทาความเข้าใจในนโยบายของบริ ษทั เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.
2562 และระเบี ยบขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานในกระบวนการที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมที่ จะยอมรับ
เงื่ อนไขข้อตกลงที่ ได้ระบุ ไว้ท้ งั หมด และหรื อที่ ทางบริ ษทั มี การแก้ไขหรื อเพิ่ มเติ มในภายหลัง และยิน ดี จ ะให้บริ ษ ัท
ดาเนินการ ลงโทษหากข้าพเจ้าละเมิดเงื่อนไขนี้
ชื่อสาขาใหญ่_____________________________________________
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ว/ด/ป

ชื่ อ-สกุล

รหัส

ตาแหน่ ง

สังกัดสาขา(ญ ย ศ)

ลายเซ็น

บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ลาดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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41
42
43
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ว/ด/ป
ชื่ อ-สกุล
รหัส
ตาแหน่ ง
สังกัดสาขา(ญ ย ศ)
ลายเซ็น

บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
ลาดับ

เลขที่ 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร 10700 โทร. 02-8801033 แฟกซ์ 02-8801733
ว/ด/ป
ชื่ อ-สกุล
รหัส
ตาแหน่ ง
สังกัดสาขา(ญ ย ศ)
ลายเซ็น
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56
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59
60
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64
65
66
67
68
69
70

( นายชูชาติ เพ็ชรอาไพ )
ประธานกรรมการบริ หาร

