Logo คู่สัญญา

ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
โครงการ.....(ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือสัญญาฉบับหลัก)....
ระหว่าง
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กับ……..(ชื่อคู่สัญญา)…..….
--------------------------------ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้ทาขึ้น เมื่อวันที่.... (ระบุวันที่ลงนามใน
ข้อตกลง)....... ณ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยที่ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “สมอ.” ฝ่าย
หนึ่ง ได้ตกลงใน....(ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ /สัญญาหลัก).... ฉบับลงวันที่ ..... (ระบุวันที่ลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือหรือวัน ทาสัญญาหลัก).......... ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “(บันทึกความร่วมมือ/
สัญญา)” กับ ........ (ระบุชื่อคู่สัญญา)........ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “.....(ระบุชื่อเรียกคู่สัญญา......”
อีกฝ่ายหนึ่ง
ตาม (ระบุชื่อบันทึกความร่วมมือ/สัญญาหลัก) ดังกล่าวกาหนดให้ สมอ. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในส่วนของการ.......(ระบุขอบเขต สิทธิ หน้าที่ของ สมอ. ตามบันทึกความร่วมมือ/สัญญาหลัก)...... ซึ่งในการ
ดาเนิ น การดังกล่ าวประกอบด้วยการมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ ...... (ระบุชื่อคู่สั ญญา)......เป็นผู้ดาเนินการ
กระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ สมอ.
สมอ. ในฐานะผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ผู้ มี อ านาจตั ด สิ น ใจ ก าหนดรู ป แบบและก าหนด
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้.....(มอบหมาย/แต่งตั้ง/จ้าง/อื่น ๆ).....ให้..... (ระบุชื่อ
คู่สัญญา).......ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดาเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. ..... (ระบุวัตถุประสงค์ที่ สมอ. มอบหมายให้คู่สัญญาดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
เพื่อการรับจ้างทาระบบยืนยันตัวตน เพื่อการรับทา Survey เพื่อการลงทะเบียนผู้เข้าร่ว มงาน
สัมมนา เพื่อการรับส่งเอกสาร เป็นต้น).........
๒. ............................................................

โดยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ สมอ. มอบหมาย.....(มอบหมาย/แต่ ง ตั้ ง /จ้ า ง/อื่ น ๆ).....ให้ .... (ระบุ ชื่ อ
คู่สัญญา).....ประมวลผล ประกอบด้วย
๑. ..... (ระบุรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ สมอ. มอบหมาย/เปิดเผยให้คู่สัญญาประมวลผล เช่น ชื่อ
นามสกุลของเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูล ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นทางรัฐ รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
สัมมนา เป็นต้น).........
๒. ............................................................
ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงจัดทาข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง....(ระบุชื่อ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญาหลัก)....เพื่อเป็นหลักฐานการควบคุมดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ สมอ. มอบหมายหรือแต่งตั้งให้......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)........... ดาเนินการ อันเนื่องมาจากการดาเนินการ
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบตาม....(ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ /สัญญาหลัก)....ฉบับลงวันที่ .....
(ระบุ วั น ที่ ล งนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ หรื อ วัน ท าสั ญญาหลั ก )......... และเพื่ อ ด าเนิ น การให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้ รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุ คคล” ทั้งที่มีผ ลใช้บั งคับ อยู่ ณ วัน ทาข้อตกลงฉบับนี้และที่จะมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ ยนแปลงใน
ภายหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ........ (ระบุชื่อคู่สัญญา)........ รับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่ง
ทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดย........ (ระบุชื่อคู่สัญญา)........ จะดาเนินการ
ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด เพื่อคุ้มครองให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
โดยในการดาเนินการตามข้อตกลงนี้ ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก สมอ. แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย การดาเนินการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย....... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............ตามหน้าที่และความรับผิดชอบตาม....(ระบุชื่อ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญาหลัก)....ถือเป็นการได้รับคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก สมอ. แล้ว
๒. ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะกาหนดให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ถูก
จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือมี
ความจาเป็นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ เท่านั้น และจะดาเนินการเพื่อให้พนักงาน
และ/หรื อลู กจ้ าง ตั ว แทนหรื อบุ คคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก......... (ระบุชื่อคู่สั ญญา)............ทาการ
ประมวลผลและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรฐานเดียวกัน
๓. ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
และดาเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินการตามข้อตกลงฉบับนี้ เท่านั้น
โดยจะไม่ทาซ้า คัดลอก ทาสาเนา บันทึกภาพข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นอันขาด เว้นแต่

เป็นไปตามเงื่อนไขของบัน ทึกความร่วมมือ หรือสัญญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะระบุหรือบัญญัติไว้เป็น
ประการอื่น
๔. ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา).............จะดาเนินการเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุน สมอ. ในการตอบสนองต่อ
คาร้องที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งต่อ สมอ. อันเป็นการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตของข้อตกลงฉบับนี้
อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี ที่ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลยื่ น ค าร้ อ งขอใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วต่ อ ......... (ระบุ ชื่ อ
คู่สัญญา).............โดยตรง ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะดาเนินการแจ้งและส่งคาร้องดังกล่าวให้แก่ สมอ.
ทันที โดย......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)........จะไม่เป็นผู้ตอบสนองต่อคาร้องดังกล่าว เว้นแต่ สมอ. จะได้มอบหมาย
ให้......... (ระบุชื่อคู่สัญญา).......ดาเนินการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคาร้องดังกล่าว
๕. ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะจัดทาและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing) ทั้งหมดที่......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............ประมวลผลในขอบเขต
ของข้อตกลงฉบับนี้ และจะดาเนินการส่งมอบบันทึกรายการดังกล่าวให้แก่ สมอ. ทุก.....(ระบุความถี่ของการส่ง
มอบบันทึกรายการ เช่น ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน).... และ/หรือทันทีที่ สมอ. ร้องขอ
๖. ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะจัดให้มีและคงไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยสาหรับการ
ประมวลผลข้อมูลที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิค ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลได้ประกาศกาหนดและ/หรือตามมาตรฐานสากล โดยคานึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของ
การประมวลผลข้อมูลตามที่กาหนดในข้อตกลงฉบับนี้เป็นสาคัญ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสี่ยง
อันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด อุบัติเหตุ การลบ
ทาลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็น
ต้น
๗. เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะบัญญัติไว้เป็นประการอื่น ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะทาการลบ
หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาการประมวลผลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ภายใน....(ระบุจานวนวันที่จะทาการลบ
ท าลายข้ อ มู ล ).....วั น นั บ แต่ วั น ที่ ด าเนิ น การประมวลผลเสร็ จสิ้ น หรื อ วั น ที่ สมอ. และ ......... (ระบุ ชื่ อ
คู่สัญญา)............ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิก....(ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญาหลัก)....
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
นอกจากนี้ ในกรณีปรากฏว่า......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)........หมดความจาเป็นจะต้องเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลตามข้อตกลงฉบับนี้ก่อนสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง .......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะทาการลบ
หรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงฉบับนี้ทันที
๘. กรณีที่......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............พบพฤติการณ์ใด ๆ ที่มีลักษณะที่กระทบต่อการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่......... (ระบุชื่อคู่สัญญา).............ประมวลผลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายจากการละเมิด อุบัติเหตุ การลบ ทาลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้

เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้ว......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะดาเนินการ
แจ้งให้ สมอ. ทราบโดยทันทีภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง
๙. การแจ้งถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายใต้ ข้อตกลงนี้......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............
จะใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรในการระบุถึงสาเหตุของการละเมิด และป้องกันปัญหาดังกล่าวมิให้เกิดซ้า
และจะให้ข้อมูลแก่ สมอ. ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กาหนด ดังต่อไปนี้
- รายละเอียดของลักษณะและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของการละเมิด
- มาตรการที่ถูกใช้เพื่อลดผลกระทบของการละเมิด
- ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิด หากมีปรากฏ
- ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการละเมิด
๑๐. หน้าที่และความรับผิดของ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะสิ้นสุดลงนับ
แต่วันที่ปฏิบัติงานที่ตกลงเสร็จสิ้น หรือ วันที่......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............และ สมอ. ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ยกเลิก....(ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ /สัญญาหลัก)....แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็
ดี การสิ้นผลลงของข้อตกลงนี้ ไม่กระทบต่อหน้าที่ของ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............ในการลบหรือทาลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กาหนดในข้อ ๗ ของข้อตกลงฉบับนี้
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ทั้งสองฝ่าย
จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น
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