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1. คำนิยาม 

เจาของขอมูลสวนบุคคล  

(Data Subject) 

หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนไดโดยขอมูลสวนบุคคลนั้นๆ ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม 

ขอมูลสวนบุคคล  

(Personal Data) 

หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือ

ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผถูึงแกกรรมโดยเฉพาะ (มาตรา 6 พ.ร.บ.คมุครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562) เชน ชื่อนามสกุล อีเมล รูป ลายนิ้วมือ รหัสประชาชน 

ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลไดในทางตรง หรือการเก็บ Location หรือ Cookie เปน

การเก็บขอมูลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลไดในทางออม นอกจากนี้ ขอมูลท่ีโดย

พ้ืนฐานแลวไมสามารถนำไประบุตัวบุคคลไดแตเมื่อนำไปใชรวมกับขอมูลอ่ืนแลว กอ 

ใหเกิดชุดขอมูลท่ีสามารถระบุขอมูลสวนบุคคลได ก็ถือเปนขอมูลสวนบุคคลเชนกัน 

เชน ที่อย ูเพศ และอายุ ที่เมื่อนำมารวมกันแลวสามารถระบุตัวบุคคลได 

การประมวลผลขอมูลสวน

บุคคล (Processing) 

หมายถึง การดำเนินการใดๆ ซึ่งกระทำตอขอมูลสวนบุคคลหรือชุดขอมูลสวนบุคคล

ไมวาจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม เชน การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสรางเก็บ

รักษา เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยน การรับ พิจารณา ใช เปดเผยดวยการสงตอ 

เผยแพร หรือการกระทำอื่นใดซึ่งทำใหเกิดความพรอม ใชงาน การจัดวางหรือผสม

เขาดวยกัน การจำกัด การลบ หรือการทำลาย 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคคล 

(Data Controller) 

หมายถึง ผูที่มีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเก่ียวกับการรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล 

ผูประมวลผลขอมูลสวน

บุคคล (Data Processor) 

หมายถึง ผูซึ่งดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ตามคำสั่ง หรือในนามของผคูวบคุมขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลบริษัทฯ                  หมายถึง ขอมูลในรูปแบบใดก็ตามทั้งในแบบอิเล็กทรอนิกส และไมใชแบบ

อิเล็กทรอนิกส เชน ขอมูลในสิ่งพิมพซึ่งอยใูนระบบภายใน หรือระบบภายนอกที่

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และปรากฏเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

- ขอมูลท่ีพนักงานของบริษัทฯหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายไดมาประมวลผลจัดการ 

และ/หรือดูแล (เชน ผูรับเหมา หนวยงานภายนอก ที่ปรึกษา) เพ่ือปฏิบัติหนาที่ 

- ขอมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดการ การปฏิบัติงาน วางแผน รายงาน หรือการ   

ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ 

- ขอมูลท่ีใชอางอิง หรือจำเปนตอการทำงานของหนวยงานอยางนอยหนึ่งหนวย 
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การเขาถึงขอมูล (Access) หมายถึง สิทธิในการอาน/ดู บันทึก คดัลอก เก็บสำรอง จัดเก็บ สืบคน ดาวนโหลด

หรือแกไข (อัพเดท แทรก/เพิ่ม ลบ) ขอมูล รวมถึงการจัดการสิทธิการเขาถึงนั้นๆ 

ผูใช หรือ ผใูชขอมูล     

(Data Users) 

หมายถึง บุคคลดังตอไปนี้ 

- พนักงาน บริษัท พงษระวี จำกัด  

 - บุคลากรที่บริษัทฯ กำหนดใหเขาถึงขอมูล เพ่ือปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย   

เชน ผรูับเหมา หนวยงานภายนอก ที่ปรึกษา  

- บุคลากรของพันธมิตรของบริษัทฯ  ซึ่งไดรับความยินยอม / อนุญาตจากบริษัทฯ   

ใหเขาถึงขอมูลอยางเฉพาะเจาะจงและจำกัดเพื่อปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย

ซึง่เปนไปเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ 

หนวยธุรกิจ หมายถึง สายงาน ฝายงานหรือหนวยปฏิบัติงานภายใตความรับผิดชอบของบริษัทฯ   

เพ่ือกิจกรรมเฉพาะขององคกร 

การบันทึก (Record) หมายถึง ขอมูล หรือสารสนเทศในรูปแบบเฉพาะ ซึ่งถูกสรางข้ึน หรือไดมาจาก

กิจกรรมบุคคล หรือ กิจกรรมองคกร และไดสำรอง (เก็บรักษา) ไวเปนหลักฐานของ

กิจกรรมนั้นๆ เพ่ือใชอางอิงในอนาคต 

บริษัทฯ  หมายถึง บริษัท พงษระวี จำกัด 

กฎหมายคมุครองขอมูลสวน

บุคคล 

หมายถึง พระราชบัญญัติคมุครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 และที่จะมีการแกไข

สวนบุคคลเพ่ิมเติมรวมถึงกฎ ระเบียบ และคำสั่งท่ีเกี่ยวของ 

    

2. วัตถุประสงค 

บริษัท พงษระวี จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคมุครองขอมูลสวนบุคคล อันเปนสวน

หนึ่งของการรับผิดชอบตอสังคม และเปนรากฐานในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจที่นาเชื่อถือระหวางบริษัทฯ กับ

บุคคลภายนอก บริษัทฯ จึงยึดม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมายคมุครองขอมูลสวนบุคคล และกฎเกณฑทางการอื่นๆ ที่

เก่ียวของ เอกสารฉบับนี้ไดรับการจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

  2.1 เพ่ือชี้แจงความรับผิดชอบเก่ียวกับการคมุครองขอมูลสวนบุคคล 

2.2 เพ่ือกำหนดมาตรฐาน และแนวทางบริหารขอมูลสวนบุคคล โดยครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม ใช และ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
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3. ขอบเขต  

นโยบายฉบับนี้ใชบังคับกับการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลซึ่งมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล โดย

ครอบคลุมถึงบุคลากรทั้งหมด ไดแก พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจาง รวมถึงสายงาน หนวยธุรกิจ

รวมถึงพันธมิตรของบริษัทฯ ซึ่งมีสวนรวมในการเขาถึง หรือประมวลผลขอมูลของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึง

การสงตอขอมูลสอูงคกรภายนอก หนวยงานราชการ หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอบังคับ

กฎหมายอ่ืนๆ และใชบังคับกับขอมูลทุกรูปแบบทั้งขอมูลอิเล็กทรอนิกส และไมใชอิเล็กทรอนิกส 

 

4. คำแถลงนโยบาย 

4.1 นโยบายการคมุครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Policy) 

4.1.1 นโยบายการคมุครองขอมูลสวนบุคคล ดูแลโดยเจาหนาที่คมุครองขอมูลสวนบุคคล และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ และตองจัดใหมีการประกาศและสื่อสารไปยังพนักงานและหนวยงานที่เก่ียวของ และกำหนดให

มีการทบทวน และ ปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 

4.1.2 การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล จะตองเปนไปตามกฎหมาย มีความเปน  

ธรรม และมีความโปรงใส 

4.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล จะตองพอเหมาะเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนด  และเปนไปตาม

ฐานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล     

4.1.4 การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล จะตองมีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอยางจำกัด  และสอดคลอง

ตามวัตถุประสงคที่กำหนด  

4.1.5 การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล จะตองมีการปรับปรุงอยเูสมอ  รวมทั้งจะตองมีการกำหนดข้ันตอนใน

การตรวจสอบ เพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลมีความถูกตองเปนไปตามกฎหมาย หรือหนวยงานกำกับดูแลที่

เก่ียวของกำหนด  

4.1.6 บริษัทฯ   อนุญาตใหจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเทานั้น ขอมูลสวน       

บุคคลที่มีการจัดเก็บเกินระยะเวลาที่กำหนด ผรูับผิดชอบจะตองมีการลบ ทำลาย หรือทำให ขอมูลสวน

บุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลได  

4.1.7 การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล จะตองคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการปองกัน      

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยผูที่ไมมีสิทธิ การลบ หรือทำลายขอมูลท้ังโดยความตั้งใจ และไมตั้งใจ 

และรวมถึงการบริหารความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได  
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4.2 การปฏิบตัิตามสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Rights of Data Subject) 
 

4.2.1 สายงานที่เก่ียวของจะตองพิจารณาถึงสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้  

4.2.1.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  

4.2.1.2 สิทธิในการขอเขาถึง และขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคล  

4.2.1.3 สิทธิในการขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคล ไมไดใหความ

ยินยอม  

4.2.1.4 สิทธิในการขอใหโอนยายขอมูลสวนบุคคลไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืน  

4.2.1.5 สิทธิในการคดัคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

4.2.1.6 สิทธิในการขอใหลบ ทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปน

เจาของขอมูลสวนบุคคลได  

4.2.1.7 สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล 

4.2.1.8 สิทธิในการขอใหแกไขขอมูลใหถูกตอง เปนปจจุบัน และสมบูรณ 

4.2.2 สายงานที่เก่ียวของและเจาหนาที่คมุครองขอมูลสวนบุคคล จะตองรวมจัดทำบันทึกรายการการประมวล 

ผลขอมูลสวนบุคคล โดยรายละเอียดของบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองมีความ

สอดคลองกับ พ.ร.บ.คมุครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 และหลักเกณฑที่เก่ียวของ  

4.2.3 จัดใหมีการระบุชองทางในการใชสิทธิใหกับเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ  

4.2.4 สายงานที่เก่ียวของและเจาหนาที่คมุครองขอมูลสวนบุคคล จะตองบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับการขอ       

ใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้  

4.2.4.1 รายละเอียดของเจาของขอมูลสวนบุคคล  

4.2.4.2 รายละเอียดการขอใชสิทธิตามสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล  

4.2.4.3 รายละเอียดของการดำเนินการซึ่งรวมถึงเหตุผลในกรณีที่มีการปฏิเสธการขอใชสิทธิตามสิทธิของ

เจาของขอมูลสวนบุคคล  

4.2.5 เมื่อมีการขอใชสิทธิจากเจาของขอมูลสวนบุคคล หนวยธุรกิจและสายงานทีเ่ก่ียวของจะตองปฎิบัติตาม  

กระบวนการการขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ โดยเครงครัด  
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4.3 การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหสอดคลองตามกฎหมาย (Lawfulness of Processing) 

4.3.1 สายงานที่เก่ียวของและเจาหนาที่คมุครองขอมูลสวนบุคคล จะตองรวมกันทบทวนใหการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลมีความสอดคลองกับกฎหมาย โดยจะตองระบุฐานในการเก็บรวบรวมใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล โดยการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคอัน

ชอบดวยกฎหมาย และมีความสอดคลองกับ พ.ร.บ.คมุครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 โดยการระบุฐาน

ในการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคล สามารถพิจารณา ไดดังนี้  

4.3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล  

ก) การขอความยินยอม  

ข) ความจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 

ค) ความจำเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล หรือปฏิบัติหนาที่ในการใชอำนาจรัฐที่ไดมอบใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  

ง) ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย  

จ) ความจำเปนเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย  

ฉ) เพ่ือการวิจัย และสถิติ  

ช) เพ่ือปองกัน หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

4.3.1.2 ขอมูลสวนบุคคลที่มีลักษณะออนไหว  

ก) การขอความยินยอมโดยชัดแจง  

ข) เพ่ือปองกัน หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล  

ค) เปนการดำเนินกิจกรรมโดยชอบดวยกฎหมาย ท่ีมีการคุมครองที่เหมาะสมของมูลนิธ ิสมาคม หรือ 

องคกรไมแสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงคเก่ียวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงาน

ใหแกสมาชิก ผซูึ่งเคยเปนสมาชิก หรือผซูึ่งมีการติดตออยางสม่ำเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรอื

องคกรไมแสวงหากำไรตามวัตถุประสงคดังกลาวโดยไมไดเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นออกไป

ภายนอกมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรไมแสวงหากำไรนั้น  

ง) เปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะดวยความยินยอมโดยชัดแจงของเจาของขอมูลสวนบุคคล  

จ) ความจำเปนเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย  การปฏิบัติตาม หรือการใชสิทธิเรียกรอง

ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสสูิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 
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ฉ) ความจำเปนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ี   พ.ร.บ.   คมุครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ.2562 ระบุไว  

4.3.2 หากหนวยธุรกิจเลือกใชวิธีการขอความยินยอม  จะตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล        

เทานั้น และจะตองขอความยินยอมกอนที่จะมีการประมวลผลเกิดขึ้น  

4.3.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไปจากเดิม       

จะตองขอความยินยอมใหมทุกครั้ง  

4.3.4 หนวยธุรกิจจะตองมีการคำนึงถึงการเก็บหลักฐานของการขอความยินยอมไวอยางเหมาะสม  

4.3.5 การเปดเผยขอมูลจะตองเปนไปตามแนวทาง และกระบวนการเปดเผยขอมูลท่ีบริษัทฯ กำหนดไว  

4.4 การโอนขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Transfer) 

4.4.1 การโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศจะตองคำนึงถึงมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่

เพียงพอ และเปนไปตามหลักเกณฑของคณะกรรมการคมุครองขอมูลสวนบุคคล 

4.4.2 หามโอนขอมูลสวนบุคคลใหกับผูนำเขาขอมูลท่ีอยูนอกประเทศ เวนแต  

4.4.2.1 บริษัทฯ และผูนำเขาขอมูลไดตกลงกันเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหสัญญาเกี่ยวกับเจาของ ขอมูล

สวนบุคคลมีความสมบูรณ  

4.4.2.2 เปนการกระทำตามสัญญาเพื่อประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล  

4.4.2.3 เพ่ือปองกัน หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคล       

4.4.2.4 บริษัทฯ   ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยไดแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล

ทราบถึงมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอของประเทศปลายทางแลว  

4.4.3 การโอนและการประมวลผลขอมูล ตองดำเนินการดวยวิธีท่ีปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยข้ันต่ำของบริษัทฯ พรอมทั้งสอดคลองกับนโยบายและกระบวนการความมั่นคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศ  

4.5 การควบคุมหนวยงานภายนอกที่มีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Controlling Other Parties 

Involving the Processing of Personal Data)  

4.5.1 สายงานที่เก่ียวของจะตองมีการระบุรายละเอียดเก่ียวกับการคมุครองขอมูลสวนบุคคลในสัญญาระหวาง

บริษัทฯ และหนวยงานภายนอก โดยจะตองครอบคลุมเนื้อหา ดังตอไปนี้  

4.5.1.1 ขอตกลงการไมเปดเผยความลับของขอมูล  

4.5.1.2 รายละเอียดเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล  

4.5.1.3 สิทธิของบริษัทฯ ในการตรวจสอบการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานภายนอก 

4.5.1.4 มาตรการการลบ ทำลาย หรือสงคืนขอมูลเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการประมวลผลขอมูล  
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4.5.1.5 การแจงตอบริษัทฯ เมื่อเกิดเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

4.6 เจาหนาที่คมุครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 

4.6.1 บริษัทฯ  จะตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่คมุครองขอมูลสวนบุคคลอยางเปนทางการโดยเจาหนาที่คมุครอง

ขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

4.6.1.1 ใหคำแนะนำแกผูที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

4.6.1.2 ตรวจสอบการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 

4.6.1.3 ประสานงาน และใหความรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคมุครองขอมูลสวนบุคคล 

4.6.1.4 ใหคำแนะนำในการวิเคราะหผลกระทบของขอมูลสวนบุคคล 

4.6.1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคมุครองขอมูลสวนบุคคลใหกับผบูริหารสูงสุดของบริษัทฯ 

4.6.1.6 แจงรายชื่อเจาหนาที่คมุครองขอมูลสวนบุคคลใหกับสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลทราบ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  

4.7 การออกแบบโดยคำนึงถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy by Design) 

4.7.1 บริษัทฯ จะตองคำนึงถึงการคมุครองขอมูลสวนบุคคลตั้งแตขั้นตอนของการออกแบบผลิตภัณฑ หรือ         

บริการ โดยคำนึงถึงหลักการดังตอไปนี้ 

4.7.1.1 การจัดเก็บขอมูลอยางจำกัด  

4.7.1.2 การประมวลผลขอมูลอยางจำกัด  

4.7.1.3 ความถูกตอง และคุณภาพของขอมูลสวนบุคคล  

4.7.1.4 การระบุวัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลข้ันต่ำ  

4.7.1.5 การลบ ทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลได  

4.7.1.6 การจัดการทำขอมูลท่ีถูกจัดเก็บไวชั่วคราวในระหวางการประมวลผล 

4.7.1.7 ระยะเวลาการจัดเก็บขอมูล  

4.7.1.8 มาตรการในการแลกเปลี่ยนขอมูล  

4.8 การวิเคราะหผลกระทบของขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Impact Assessment) 

4.8.1 สายงานที่เก่ียวของจะตองเปนผูจัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการวิเคราะหผลกระทบของขอมูลสวนบุคคลและ

มีการทบทวนข้ันตอนปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ  

4.8.2 สายงานที่เก่ียวของจะตองเปนผูจัดทำและทบทวนการประเมินผลกระทบของขอมูลสวนบุคคลรวมกับ

เจาหนาที่คมุครองขอมูลสวนบุคคล  กอนริเริ่มดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โครงการ หรือการกระทำอื่น ๆ 

ที่อาจกอนใหเกิดผลกระทบตอการคมุครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ 

4.9 ความปลอดภัยของขอมูล (Data Security) 
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เอกสารใชภ้ายในบรษิัทหา้มเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนไดร้บัอนญุาต 

 

4.9.1 ควรเก็บขอมูลเปนความลับและเปดเผยตอบุคลากรที่ไดรับอนุญาตตามขอกำหนดทางกฎหมายและ         

กฎเกณฑที่บังคับใชเทานั้น  

4.9.2 มีการกำหนดหลักเกณฑดูแล และเก็บรักษาขอมูล ทั้งที่อยใูนรูปแบบเอกสารกระดาษ ขอมูลในรูปแบบ        

อิเล็กทรอนิกส และสื่อบันทึกขอมูลไวอยางปลอดภัย ปองกันการสูญหาย และพรอมใชงาน  

4.9.3 มีการจัดชั้นความลับของขอมูล  เก็บรักษา และทำลายขอมูลใหเหมาะสมกับชั้นความลับ และมีการ       

บริหารจัดการการเขารหัสขอมูลท่ีเชื่อถือได และเปนมาตรฐานสากล  

4.9.4 มีการกำหนดหลักเกณฑเพ่ือควบคุมการเขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข และเปดเผยขอมูล โดยผูทีม่ี        

อำนาจและไดรับมอบหมายรวมทั้งสายงานที่เกี่ยวของตองรวมดำเนินการใหมีการควบคุมการเขาถึงขอ 

มูลอยางเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่เก่ียวของมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเทาที่จำเปน  

4.9.5 การขอสิทธิเพ่ือเขาถึงขอมูลนอกเหนือจากที่กำหนดไว จะตองผานการพิจารณาจากผูมีอำนาจของ        

บริษัทฯ  

4.9.6 การดำเนินการทางเทคนิคในการใหสิทธิเขาถึงขอมูลตองเปนไปตามนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย       

สารสนเทศ และกระบวนการความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ  

4.9.7 กำหนดหลักเกณฑใหมีการทบทวนสิทธิแกพนักงานท่ีมีหนาที่เก่ียวของเพ่ือเขาถึงขอมูลเทาทีจ่ำเปนและ 

ควบคุมการเขาถึงระบบงานและบริหารจัดการสิทธิของพนักงานใหเปนปจจุบันโดยเฉพาะเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงตำแหนง หรือการจางงาน  

4.9.8 หากมีการจางผูใหบริการภายนอก หรือพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งตองมีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลสวน

บุคคล จะตองมีการกำหนดหลักเกณฑเพ่ือควบคุม และบริหารจัดการ การเขาถึง การใชและการดูแล

รักษาขอมูล รวมถึงกระบวนการทำลายหรือลบขอมูลตามมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

4.9.9 มีการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบงานใหมีความมั่นคงปลอดภัย มีความยืดหยนุ และมีการบำรุง        

รักษาสม่ำเสมอ  

4.10 การละเมิดขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Breaches) 

4.10.1 บริษัทฯจะตองกำหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการกับเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคล   หลักเกณฑ 

ในการแยกประเภทเหตุการณ ระดับความเสี่ยงและผลกระทบ ตลอดจนการดำเนินการแจงเหตุการ

ละเมิดขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตาม พ.ร.บ.คมุครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562  

4.10.2 หากบุคคลใดทราบถึงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ  บุคคลนั้นจะตองรายงานเหตุการณที่เกิด 

ขึ้นแกเจาหนาที่คมุครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ โดยทันที ทั้งนี้ การรายงานดังกลาวจะถูกเก็บเปน

ความลับ เมื่อมีการแจงการละเมิดความปลอดภัยแลว ทีมตอบสนองตอเหตุการณและสายงานที่เก่ียวของ

จะดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับเหตุการณรวมกับเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พรอมเสนอแนวทางแกไขที่เหมาะสมแกคณะบริหารของบริษัทฯ  
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