


















แบบ(ก)  
เอกสารแสดงความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(Data Subject Consent Form) 
 

วันที_่_______________ 

ชื่อกิจกรรม/บริการ _______________________________________________________________ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________________ 

ไดท้ำการศึกษาและทำความเข้าใจในกิจกรรมหรือบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีแล้ว และเข้าใจว่าการเข้า
ดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า รวมถึงนำข้อมูล
ส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้หรือเปิดเผยในภายหลังหรือในอนาคต ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยดังกล่าว
อาจเป็นวัตถุประสงค์ที่สืบเนื่องหรือต่อเนื่องหรือนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องขอความยินยอมจากข้าพเจ้าก่อนหรือขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้าอาทเิช่นเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้  

• ทางการตลาดที่อาจตอบสนองความต้องการของข้าพเจ้า 
• วิจัย ทำข้อมูลสถิติ  พัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์สูงสุดใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ที่อาจตอบสนองความต้องการของข้าพเจ้า 
• วิจัย ทำข้อมูลสถิติ  พัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับภารกิจ

หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยตรง 
• ติดต่อข้าพเจ้าเพื ่อเสนอหรือจัดให้มีหรือประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข่าวสาร           

การบริจาค หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่เหมาะสมแก่ข้าพเจ้า 
• อ่ืนๆ ระบุ......................................... 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอให้ท่านโปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (......ทำลิ้งเชื่อมต่อไป CMU Privacy Policy........) และคำประกาศความเป็น
ส่วนตัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (....ทำลิ้งเชื่อมต่อไป…..CMU Privacy Notice……) และนโยบาย ประกาศอ่ืนๆ
ที ่จำเป ็นหร ือท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการค ุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลของข ้าพเจ ้าแล ้วตามที ่ เว ็บไซต ์ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.cmu.ac.th/  

การให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้  ข้าพเจ้าทำด้วยความสมัครใจ 
ปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้  เว้นแต่
ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ประโยชน์แก่
ข้าพเจ้าอยู่  

กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ 
ข้าพเจ้าอาจได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลง หรือ ไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแล            
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ด้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม 
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กรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอมหรือขอถอนความยินยอมในภายหน้า ท่านอาจพลาดโอกาสในการรับ
ข้อเสนอกิจกรรมหรือบริการ สิทธิประโยชน์ทีเ่หมาะสมกับความต้องการของท่านจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กรุณากดให้ความยินยอม หากท่านตกลงให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 

 ❒  “ใหค้วามยินยอมตามวัตถุประสงค์ข้างต้น” 

❒  “ไมใ่ห้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ข้างต้น” 

 

 

ลงชื่อ……………………………….………………………….……. 

(…..………… ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง ……………...) 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

วันที่เก็บข้อมูล…………/…………………/….………… 

 



แบบ (ข) 
ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(Data Processing Agreement) 

สัญญา/ข้อตกลง .....(ระบุชื่อ สัญญา/ข้อตกลง ฉบับหลัก).... 
--------------------------------- 

 

บันทึกข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(Data Processing Agreement) ฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อ
วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. 25.... ณ ................................................. ระหว่าง  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั ้งอยู ่ เลขที ่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.ส ุเทพ อ.เมือง จ.เช ียงใหม่  โดย 
.....................................................  ตำแหน่ง .............................................. ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ได้รับมอบ
อำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ 

..............(ชื่อหน่วยงาน)............................. สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ................... ถนน...................          
ตำบล/แขวง...................อำเภอ/เขต................... จังหวัด...................  โดย .....................................................  
ตำแหน่ง ..............................................  ผู ้มีอำนาจลงนาม/ผู้ได้รับมอบอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือนี้ เรียกว่า “.......(ระบุชื่อคู่สัญญา)............” อีกฝ่ายหนึ่ง 

ตาม.........(ระบุชื่อ สัญญา/ข้อตกลง ฉบับหลัก).... ดังกล่าวกำหนดให้มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในส่วนของการ.......(ระบุขอบเขต สิทธิ หน้าที่ของมหาวิทยาลัยตามสัญญา/ข้อตกลง ฉบับหลัก)...... 
ซึ ่งในการดำเนินการดังกล่าวประกอบด้วยการมอบหมายหรือแต่งตั ้งให้ .. (ระบุชื ่อคู ่สัญญา).......  เป็น
ผู้ดำเนินการกระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งกำหนดรูปแบบและกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้.....(มอบหมาย/แต่งตั้ง/จ้าง/อื่น ๆ).....ให้..... (ระบุชื่อคู่สัญญา)....... เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ดำเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1) ..... (ระบุวัตถุประสงค์ที่ มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คู่สัญญาดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น เพื่อการรับจ้างทำระบบยืนยันตัวตน เพื่อการรับทำ Survey เพื่อการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
สัมมนา เพื่อการรับจ้างพิมพ์บัตรพนักงาน เพ่ือการรับส่งเอกสาร เป็นต้น)......... 

2) ............................................................ 

3) ............................................................ 
โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัย มอบหมาย.....(มอบหมาย/แต่งตั้ง/จ้าง/อ่ืน ๆ).....ให้.... (ระบุชื่อ

คู่สัญญา)....... ประมวลผล ประกอบด้วยข้อมูลที่ระบุไว้ใน ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงจัดทำข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง....(ระบุชื่อ 
สัญญา/ข้อตกลง ฉบับหลัก).... ....เพื ่อเป็นหลักฐานการควบคุมดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
มหาวิทยาลัย มอบหมายหรือแต่งตั้งให้.........  (ระบุชื ่อคู ่สัญญา)........... ดำเนินการ อันเนื่องมาจากการ
ดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบตาม....(ระบุชื่อ สัญญา/ข้อตกลง ฉบับหลัก).....ฉบับลงวันที่ ..... 
(ระบุชื่อ สัญญา/ข้อตกลง ฉบับหลัก)......... และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้ รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ ณ 
วันทำข้อตกลงฉบับนี้และที่จะมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อ 1 ........ (ระบุชื่อคู่สัญญา)........ รับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดย ........ (ระบุชื่อคู่สัญญา)........ จะ
ดำเนินการ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อคุ้มครองให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อ 2  ในการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเมื่อได้รับคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย           
การดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย....... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตาม....(ระบุชื่อ สัญญา/ข้อตกลง ฉบับหลัก)....ถือเป็นการได้รับคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย
แล้ว 

ข้อ 3 ......... (ระบชุื่อคู่สญัญา)............จะกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับ
นี้ถูกจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือ
มีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้พนักงาน 
และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก......... (ระบุชื ่อคู่สัญญา)............ทำการ
ประมวลผลและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

ข้อ 4 ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือ
บุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเคร่งครัด และดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามข้อตกลง
ฉบับนี้เท่านั้น โดยจะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ทำสำเนา บันทึกภาพข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็น
อันขาด เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกความร่วมมือหรือสัญญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะระบุหรือ
บัญญัติไว้เป็นประการอื ่น......... (ระบุชื ่อคู ่สัญญา)............ .จะดำเนินการเพื ่อช่วยเหลือหรือสนับสนุน
มหาวิทยาลัยในการตอบสนองต่อคำร้องที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งต่อมหาวิทยาลัยอันเป็นการใช้สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลในขอบเขตของข้อตกลงฉบับนี้  
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ข้อ 5 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล         
ต่อ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา).............โดยตรง ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะดำเนินการแจ้งและส่งคำร้อง
ดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยทันที โดย......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)........จะไม่เป็นผู้ตอบสนองต่อคำร้องดังกล่าว            
เว้นแต่ มหาวิทยาลัยจะได้มอบหมายให้......... (ระบุชื่อคู่สัญญา).......ดำเนินการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ         
คำร้องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

ข้อ 6 ......... (ระบุชื ่อคู่สัญญา)............จะจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing) ทั้งหมดที่......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............ประมวลผล
ในขอบเขตของข้อตกลงฉบับนี้ และจะดำเนินการส่งมอบบันทึกรายการดังกล่าวให้แก่ มหาวิทยาลัยทุก.....(ระบุ
ความถี่ของการส่งมอบบันทึกรายการ เช่น ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน).... และ/หรือทันททีีม่หาวิทยาลัยร้องขอ 

ข้อ 7 ......... (ระบชุื่อคู่สญัญา)............จะจัดให้มีและคงไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับ
การประมวลผลข้อมูลที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ประกาศกำหนดและ/หรือตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์
ของการประมวลผลข้อมูลตามที่กำหนดในข้อตกลงฉบับนี้เป็นสำคัญ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความ
เสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด อุบัติเหตุ         
การลบ ทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เป็นต้น 

ข้อ 8 เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะบัญญัติไว้เป็นประการอื่น  ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............        
จะทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการประมวลผลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ภายใน....(ระบุจำนวนวันที่
จะทำการลบทำลายข้อมูล).....วัน นับแต่วันที่ดำเนินการประมวลผลเสร็จสิ้น หรือวันที่มหาวิทยาลัย และ ......... 
(ระบุชื่อคู่สัญญา)............ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิก....(ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญา
หลัก)....แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน   ในกรณีปรากฎว่า......... (ระบชุื่อคู่สญัญา)........หมดความจำเป็นจะต้อง
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว  .......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะทำการลบหรือ
ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงฉบับนี้ได้ต่อเมื่อแจ้งต่อมหาวิทยาลัยทราบแล้ว 

ข้อ 9 กรณีท่ี......... (ระบชุื่อคู่สญัญา)............พบพฤติการณ์ใด ๆ ที่มีลักษณะที่กระทบต่อการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่......... (ระบุชื ่อคู่สัญญา)............ .ประมวลผลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้         
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายจากการละเมิด อุบัติเหตุ การลบ ทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้ 
เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้ว......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............จะดำเนินการ
แจ้งให ้มช. ทราบโดยทันทภีายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง 

ข้อ 10 การแจ้งถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้......... (ระบุชื่อ
คู่สัญญา)............จะใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรในการระบุถึงสาเหตุของการละเมิด และป้องกันปัญหา
ดังกล่าวมิให้เกิดซ้ำ และจะให้ข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
กำหนดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) รายละเอียดของลักษณะและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของการละเมิด 
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(2) มาตรการที่ถูกใช้เพื่อลดผลกระทบของการละเมิด 
(3) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิด หากมีปรากฎ 
(4) ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการละเมิด 

ข้อ 11 หน้าที่และความรับผิดของ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะ
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ปฏิบัติงานที่ตกลงเสร็จสิ้น หรือ วันที่......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............และมหาวิทยาลัยได้
ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิก....(ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญาหลัก)....แล้วแต่กรณีใดจะ
เกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ดี การสิ้นผลลงของข้อตกลงนี้ ไม่กระทบต่อหน้าที่ของ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............         
ในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงฉบับนี้ 

 ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ทั้งสองฝ่าย
จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 
 

ลงชื่อ …….………………..........................………....  

(............................................................) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ 

ลงชื่อ …….……………….........................………....  

(..............(ระบุชื่อคู่สัญญา)..................) 

ตำแหน่ง............................................................ 

 

 

ลงชื่อ ………….…...............…………..………........... พยาน 

(............................................................) 

ตำแหน่ง............................................................ 

 

 

ลงชื่อ ………….….................………….……........... พยาน 

(............................................................) 

ตำแหน่ง............................................................ 

 

 



แบบ (ค) 
ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล  

(Personal Data Sharing Agreement) 
--------------------------------- 

 
บันทึกข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Sharing Agreement) ฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อ

วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. 25.... ณ  ....................................................................................  ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขท่ี 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย..........................................  
ตำแหน่ง .............................................. ผู้มีอำนาจลงนาม /ผู้ได้รับมอบอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ 
เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ 

..............(ชื ่อหน่วยงาน)............................. สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ................... ถนน...................          
ตำบล/แขวง...................อำเภอ/เขต................... จังหวัด...................  โดย .....................................................  
ตำแหน่ง .............................................. ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ได้รับมอบอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือนี้ เรียกว่า “.......(ระบุชื่อคู่สัญญา)............” อีกฝ่ายหนึ่ง  รวมเรียกว่า “คู่สัญญา” 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ความตกลง .........(ระบุชื่อ สัญญา/ข้อตกลง ฉบับหลัก).... ซึ่งเป็นสัญญา
หลัก คู่สัญญามีความจำเป็นต้องแบ่งปัน โอน แลกเปลี่ยน หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “แบ่งปัน”) ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ตนเก็บรักษาแก่อีกฝ่าย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่แต่ละฝ่าย เก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) 
นั้น แต่ละฝ่ายต่างเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
กล่าวคือแต่ละฝ่ายต่างเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ กำหนดรูปแบบ และกำหนดวัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลในข้อมูลที่ตนต้องแบ่งปัน ภายใต้ข้อตกลงนี้ 

ด้วยเหตุนี้ คู่สัญญาจึงตกลงจัดทำข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก เพ่ือเป็นหลักฐาน
การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างคู่สัญญาและเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้ รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”  ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ ณ วันทำ
ข้อตกลงฉบับนี้ และท่ีจะมีการเพ่ิมเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ ๑ คู่สัญญารับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุ
ตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่าย จะดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลกำหนด เพ่ือคุ้มครองให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อ ๒ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คู่สัญญาแบ่งปันกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังรายการ
ต่อไปนี้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย  
  ๒.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันโดยมหาวิทยาลัย ได้แก่ (.....ระบุรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ 
มหาวิทยาลัย แบ่งปันให้คู่สัญญาอีกฝ่าย เช่น ชื่อ นามสกุลของเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลผู้ใช้งานแอป
พลิเคชันทางรัฐ.....)  
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โดยข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้  
(1) เพื่อ…..(ระบุเหตุผลความจำเป็นในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างคู่สัญญา เช่น 

เพ่ือการเชื่อมโยงแสดงผลข้อมูลในแอปพลิเคชัน) 
(2) …………………………… 
(3) ………………………….. 

  ๒.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันโดย (ระบุชื่อคู่สัญญา) ได้แก่ (ระบุรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ 
(ระบุชื่อคู่สัญญา) แบ่งปันให้มหาวิทยาลัย เช่น ชื่อ นามสกุลของเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลผู้ใช้งานแอป
พลิเคชันทางรัฐ)  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
(1) เพื่อ…..(ระบุเหตุผลความจำเป็นในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างคู่สัญญา เช่น 

เพ่ือการเชื่อมโยงแสดงผลข้อมูลในแอปพลิเคชัน) 
(2) …………………………… 
(3) ………………………….. 

ข้อ ๓  ฐานกฎหมายในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ ๒ คู่สัญญาแต่ละฝ่าย
มีฐานกฎหมายตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย (กรณีที่
แต่ละฝ่ายอาจใช้ฐานกฎหมายที่ต่างกันในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล) ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ฐานกฎหมายของมหาวิทยาลัย (ระบุฐานกฎหมายในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของ 
มหาวิทยาลัย เช่น เพ่ือการให้บริการตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) 
  ๓.๒ ฐานกฎหมาย (ระบุชื ่อคู่สัญญา) (ระบุฐานกฎหมายในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของ 
มหาวิทยาลัย เช่น เพ่ือการให้บริการตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) 

ข้อ ๔  คู่สัญญารับทราบและตกลงว่า แต่ละฝ่ายต่างเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของข้อมูลส่วน
บุคคลที่ตนประมวลผล และต่างอยู่ภายใต้บังคับในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบทบัญญตัิ
ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต่างหากจากกัน 
 

ข้อ ๕  คู่สัญญารับรองและยืนยันว่า ก่อนการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่อีกฝ่าย ตนได้ดำเนินการแจ้ง
ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และ/หรือ มีฐาน
กฎหมายหรืออำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายให้สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้อีกฝ่ าย และให้อีกฝ่าย
สามารถทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับนั้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 

ข้อ ๖  คู ่สัญญารับรองว่า คู่สัญญาฝ่ายที่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ ยับยั ้งหรือ                 
มีข้อห้ามใด ๆ ในการ 

๖.๑ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเป็นฝ่ายแบ่งปัน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อตกลง
ฉบับนี้ 

๖.๒ แบ่งปันส่วนบุคคลไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ 
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ข้อ ๗  คู่สัญญาจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รับมาจากอีกฝ่ายเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดในข้อ ๒ ของข้อตกลงฉบับนี้ และแต่ละฝ่ายจะไม่ประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน 
เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น 

ข้อ ๘  คู่สัญญารับรองว่าจะควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากอีกฝ่ายภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้  รักษาความลับและปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์
ตามข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น โดยจะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ทำสำเนา บันทึกภาพข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนเป็นอันขาด เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหลัก หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะระบุหรือบัญญัติไว้เป็น
ประการอื่น 

ข้อ ๙  คู่สัญญารับรองว่าจะกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ถูกจำกัดเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น 

ข้อ ๑๐ คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากฝ่ายที่โอนข้อมูลแก่บุคคลของ
คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องในการประมวลผล หรือบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ที่มีความ
จำเป็นต้องกระทำตามหน้าที่ในสัญญาหลัก ข้อตกลงฉบับนี้หรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ที่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาฝ่ายที่โอนข้อมูลก่อน 

ข้อ ๑๑ คู่สัญญาจัดให้มีและคงไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่มีความ
เหมาะสมทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศกำหนดและ/
หรือตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล เพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  เช่น ความเสียหายอันเกิดจาก
การละเมิด อุบัติเหตุ ลบ ทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ ๑๒ กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด พบพฤติการณ์ที่มีลักษณะที่กระทบต่อการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันกันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายจากการละเมิด อุบัติเหตุ 
ลบ ทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
คู่สัญญาฝ่ายที่พบเหตุดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบโดยทันทีภายในเวลาไม่เกิน .... (ระบุเวลา
เป็นหน่วยชั่วโมงท่ีคู่สัญญาต้องแจ้งเหตุแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย เช่น ภายใน 24 ชั่วโมงหรือ 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 
48 ชั่วโมงเนื่องจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวแก่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลภายใน 72 ชั่วโมง).... ชั่วโมง 

ข้อ ๑๓ การแจ้งถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้
มาตรการตามที่เห็นสมควรในการระบุถึงสาเหตุของการละเมิด และป้องกันปัญหาดังกล่าวมิให้เกิดซ้ำ และจะให้
ข้อมูลแก่อีกฝ่ายภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนด ดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑ รายละเอียดของลักษณะและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนของการละเมิด 
๑๓.๒ มาตรการที่ถูกใช้เพ่ือลดผลกระทบของการละเมิด 
๑๓.๓ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิด หากมีปรากฎ 
๑๓.๔ ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการละเมิด 
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ข้อ ๑๔ คู่สัญญาตกลงจะให้ความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลแก่อีกฝ่าย เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลที่ใช้บังคับ ในการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องใด ๆ  ที่สมเหตุสมผลจากการใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใต้กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาถึงลักษณะการประมวลผล ภาระหน้าที่ภายใต้
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ และข้อมูลส่วนบุคคลที่แต่ละฝ่ายประมวลผล 

ทั้งนี ้กรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวต่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพ่ือใช้สิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือได้รับมาจากอีกฝ่าย คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับคำร้องจะต้องดำเนินการแจ้ง
และส่งคำร้องดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นฝ่ายโอนข้อมูลโดยทันที โดยคู่สัญญาฝ่ายที่รับคำร้องนั้นจะต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการจัดการตามคำขอหรือข้อร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๑๕ หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากอีกฝ่ายไปยัง
ต่างประเทศ การส่งออกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับปกป้องตามมาตรฐานการส่งข้อมูลระหว่าง
ประเทศตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่ส่งข้อมูลไปนั้นกำหนด ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
ตกลงที่จะเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับการโอนข้อมูล 

ข้อ ๑๖ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
โอนและรับโอน โดยคู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องทำสัญญากับผู้ประมวลผลข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งสัญญา
ดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนและรับโอนไม่น้อยไปกว่าเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อตกลงฉบับนี้ และเงื่อนไขทั้งหมดต้องเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยง        
ข้อสงสัย หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ว่าจ้างหรือมอบหมายผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คู่สัญญาฝ่ายนั้นยังคง
ต้องมีความรับผิดต่ออีกฝ่ายสำหรับการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

ข้อ ๑๗ เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะบัญญัติไว้เป็นประการอื่น คู่สัญญาจะทำการลบหรือทำลายข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ตนได้รับจากอีกฝ่ายภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ภายใน.... (ระบุจำนวนวันที่จะทำการลบทำลายข้อมูล) .....
วัน นับแต่วันที่ดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เสร็จสิ้น  หรือวันที่คู่สัญญาได้ตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิกสัญญาหลักแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ตน
ได้รับจากอีกฝ่ายตามข้อตกลงฉบับนี้ก่อนสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะทำการลบหรือทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้รับตามข้อตกลงฉบับนี้ทันที 

ข้อ ๑๘ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่อีกฝ่ายในค่าปรับ ความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่ไม่ได้ผิดเงื่อนไข อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดความรับผิดภายใต้
สัญญาหลักก็ตาม 

ข้อ ๑๙ หน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่การ
ดำเนินการตามสัญญาหลักเสร็จสิ้นลง หรือ วันที่คู ่สัญญาได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิกสัญญาหลัก 
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ดี การสิ้นผลลงของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่กระทบต่อหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละ
ฝ่ายในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีได้กำหนดในข้อ ๑๗ ของข้อตกลงฉบับนี้ 

ในกรณีที่ข้อตกลง คำรับรอง การเจรจา หรือข้อผูกพันใดที่คู่สัญญามีต่อกันไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรใดขัดหรือแย้งกับข้อตกลงที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความตามข้อตกลงฉบับนี้บังคับ 
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ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เพ่ือเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้
ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 

 
ลงชื่อ …….………………..........................………....  

(............................................................) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย/มอบอำนาจ 

 
ลงชื่อ …….……………….........................………....  
(...................ระบุชื่อคู่สัญญา......................) 

ตำแหน่ง............................................................ 

ลงชื่อ ………….…...............…………..………........... พยาน 
(............................................................) 

ตำแหน่ง............................................................ 

ลงชื่อ ………….….................………….……........... พยาน 
(............................................................) 

ตำแหน่ง............................................................ 
 



แบบ (ง) 
ข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม 

(Joint Controller Agreement) 

_____________________ 

 
บันทึกข้อตกลงการเป็นผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม (Joint Controller Agreement) ฉบับนี้          

ทำขึ้นเมื่อวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. 25....   ณ ........................................................................  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ..............(ชื่อส่วนงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) ตั้งอยู่เลขที่ 239 
ถนนห้วยแก้ว ต.ส ุเทพ อ.เมือง จ.เช ียงใหม่  โดย .....................................................  ตำแหน่ง 
.............................................. ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ได้รับมอบอำนาจลงนาม   ซ่ึงต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้จะ
เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลง/สัญญา
......................ฉบับลงวันที่...................................ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “สัญญาหลัก” ฝ่ายหนึ่ง กับ
  (ชื่อคู่สัญญา)         สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ................... ถนน.................ตำบล /แขวง
...................อำเภอ/เขต................... จังหวัด...................โดย .....................................................  ตำแหน่ง 
.............................................. ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ได้รับมอบอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือนี้ เรียกว่า “.......(ระบุชื่อคู่สัญญา)............” อีกฝ่ายหนึ่ง  รวมเรียกว่า “คู่สัญญา” 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คู่สัญญาได้ตกลงกันภายใต้สัญญาหลัก  คู่สัญญามีความ
จำเป็นต้องร่วมกันเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่คู่สัญญามีอำนาจตัดสินใจ กำหนดรูปแบบ รวมถึง
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นร่วมกัน ในลักษณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม 

คู่สัญญาจึงตกลงจัดทำข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก เพ่ือกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของคู ่ส ัญญาในการร่วมกันประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล             
โดยข้อตกลงนี้ใช้บังคับกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้นที่ดำเนินการโดยคู่สัญญา รวมถึงผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกหรืออาจถูกมอบหมายให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคู่สัญญา ทั้งนี้ เพ่ือ
ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่ออก
ตามความของพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า  
“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้ และท่ีอาจมีเพ่ิมเติมหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ภายใต้ข้อตกลงของการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมนี้  

ข้อ 1 คู่สัญญาร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลดัง
รายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหลัก”) 
ดังต่อไปนี้…………………………………………… 

ข้อ 2 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตกลงทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม
อำนาจหน้าที่และภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที ่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    



ข้อ 3 คู่สัญญารับรองว่าจะควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือ
บุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รักษาความลับและปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคลเพ่ือ
วัตถุประสงค์ตามข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น โดยจะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ทำสำเนา บันทึกภาพข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นอันขาด เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหลัก หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะระบุ
หรือบัญญัติไว้เป็นประการอ่ืน 

ข้อ 4 คู่สัญญารับรองว่าจะกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
ถูกจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือมี
ความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น 

ข้อ 5 คู่สัญญาจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงนี้แก่บุคคลที่ไม่มีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องในการประมวลผล หรือบุคคลภายนอก เว้นแต่ที่มีความจำเป็นต้องกระทำตามหน้าที่ในสัญญา
หลัก ข้อตกลงฉบับนี้หรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ ที่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อ 

ข้อ 6 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ รายการ
รายละเอียดที่ต้องแจ้งให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ข้อ 7 กรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด พบพฤติการณ์ที่มีลักษณะที่กระทบต่อการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายจากการ
ละเมิด อุบัติเหตุ การลบ ทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คู ่สัญญาฝ่ายที ่พบเหตุดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งให้คู ่สัญญาอีกฝ่ายทราบพร้อม
รายละเอียดของเหตุการณ์โดยทันที ทั้งนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวแก่สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามแต่กรณี 

ข้อ 8 คู ่ส ัญญาตกลงจะให้ความช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผลแก่อีกฝ่ายในการ
ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ที่สมเหตุสมผลจากการใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาถึงลักษณะการประมวลผล ภาระหน้าที่ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลที่ใช้บังคับ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ทั้งนี้ คู่สัญญาทราบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจยื่นคำ
ร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวต่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้ ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับคำร้องจะต้องดำเนินการแจ้งถึงคำ
ร้องดังกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายโดยทันที โดยคู่สัญญาฝ่ายที่รับคำร้องนั้นจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึง
การจัดการตามคำขอหรือข้อร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลนั้นด้วย 

ข้อ 9 ในกรณีที่มีการใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงนี้ ให้ดำเนินการแจ้งต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน ทั้งนี้คู่สัญญาฝ่ายที่ใช้ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องทำสัญญากับผู้ประมวลผลข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรตามเงื่อนไขที่กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ว่าจ้างหรือมอบหมายผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล คู่สัญญาฝ่ายนั้นยังคงต้องมีความรับผิดต่ออีกฝ่ายสำหรับการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ 
ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 



ข้อ 10 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่อีกฝ่ายในค่าปรับ ความสูญ
หายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายที่ไม่ได้ผิดเงื่อนไข อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ แม้ว่าจะมี
ข้อจำกัดความรับผิดภายใต้สัญญาหลักก็ตาม 

ข้อ 11 หน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุด
ลงนับแต่วันที่การดำเนินการตามสัญญาหลักเสร็จสิ้นลง หรือ วันที่คู่สัญญาได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ยกเลิกสัญญาหลัก แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน  

ข้อ 12 คู่สัญญาตกลงแต่งตั้งผู้แทนของแต่ละฝ่าย ดังรายการต่อไปนี้ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
          ผู้แทน :…….ระบุชื่อ-นามสกุลผู้แทน)..... ติดต่อได้ที่ : .......................... 
 เจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล : ................................................... 
 ติดต่อได้ที่ : .......................................................................................... 
  
 .....ชื่อคู่สัญญา......... 
           ผู้แทน :…….ระบุชื่อ-นามสกุลผู้แทน)..... ติดต่อได้ที่ : .......................... 
 เจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล : ................................................... 
 ติดต่อได้ที่ : .......................................................................................... 

            ในกรณีที่ข้อตกลง คำรับรอง การเจรจาหรือข้อผูกพันใดที่คู่สัญญามีต่อกันไม่ว่าด้วยวาจา
หรือเป็นลายลักษณ์อักษรใดขัดหรือแย้งกับข้อตกลงที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความตามข้อตกลงฉบับนี้
บังคับ 

            ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้  
ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 

 
 

ลงชื่อ …….………………..........................………....  
(............................................................) 

ตำแหน่ง............................................................ 

 
ลงชื่อ …….……………….........................………....  
(...................ระบุชื่อคู่สัญญา......................) 

ตำแหน่ง............................................................ 

ลงชื่อ ………….…...............…………..………........... พยาน 
(............................................................) 

ตำแหน่ง............................................................ 

ลงชื่อ ………….….................………….……........... พยาน 
(............................................................) 

ตำแหน่ง............................................................ 
 



แบบ (จ)  
บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(Record of Processing Activities) 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดกรอบการทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) โดยอ้างอิง
จากมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เรื ่องการจัดทำบันทึกรายการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถตรวจสอบได้    

โดยในทุกกิจกรรมที ่ม ีการประมวลผลข้อม ูลส ่วนบุคคล จะต้องมีการจ ัดทำตารางบ ันทึก 
การประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (....ชื่อสังกัด/ส่วนงาน....) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ที่อยู่ (....ชื่อสังกัด/ส่วนงาน....) 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมูลการติดต่อ 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (ถ้ามี) 

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail 

ผู้ประสานงาน/ผู้แทน (ถ้ามี) ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail 
 

2. บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.1 
ลำดับ ชื่อรายการ ตัวอย่างการบันทึก 

1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม 

1. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ได้แก่ ชื ่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/
อีเมล เป็นต้น 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การเข้ารับฝึกอบรม  
3. ข้อมูลเกี่ยกับการขอกำหนดตำแหน่ง/ตำแหน่งวิชาการ 
4. ข้อมูลวันลาศึกษา ลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ  
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเบิกสวัสดิการ 

2 วัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม 

1. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ได้แก่ ชื ่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง 
หมายเลขบ ัตรประจำต ัวประชาชน/ท ี ่อย ู ่ /หมายเลข
โทรศัพท์/อีเมล เป็นต้น เพ่ือใช้ติดต่อกับเจ้าของข้อมูล 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา การเข้ารับฝึกอบรม  
(เพ่ือใช้จัดเก็บเป็นประวัติบุคลากร) 

3. ข้อมูลเกี่ยกับการขอกำหนดตำแหน่ง/ตำแหน่งวิชาการ  
(เพ่ือใช้จัดเก็บเป็นประวัติบุคลากร) 



ลำดับ ชื่อรายการ ตัวอย่างการบันทึก 
4. ข้อมูลวันลาศึกษา ลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ (เพ่ือใช้จัดเก็บ

เป็นประวัติบุคลากร) 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเบิกสวัสดิการ (เพ่ือใช้จัดเก็บเป็น

ประวัติบุคลากร และใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการคาดการณ์
เกี่ยวกับรายการค่าใช่จ่ายของมหาวิทยาลัย) 

3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล 

1. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการติดต่อ.............ปี  
(นับตั ้งแต่บรรจุเข้าเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย จนถึง
เกษียณอายุงาน) 

5 สิทธิและวิธ ีการเข้าถึงข้อมูล
ส ่วนบ ุคคล รวมทั ้ งเง ื ่อนไข
เกี ่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขใน
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

1. เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสังกัด/ส่วนงาน ที่เก่ียวข้องกับข้อมูล
สามารถเข้าถึงได้ผ่านคลาวด์เก็บข้อมูลกลาง  

2. บุคลากรผู้เป็นเจ้าของข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติ
ส่วนบุคคลของตนเอง 

6 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ขอความยินยอม  

มหาวิทยาลัยได้นำข้อมูลบางส่วนมาวิเคราะห์เพ่ือประกอบการ
จัดทำ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

7 มาตรการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
มาตรา 37 (1)  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ประเด็นดังนี้ 1) การธำรงไว้ซึ่งความลับ 
(confidentiality) 2) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และ 3) 
สภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ 
เพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ 

 
ตารางที่ 2.2 

8 การปฏิเสธคำขอหรือการคัดค้าน 
8.1 ตามมาตรา 30 วรรคสาม   

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

- คำขอเข้าถึงข้อมูลของนาย.......................................... 
เมื่อวันที่.................. ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก................. 

- คำขอสำเนาข้อมูลของนาย.......................................... 
เมื่อวันที่.................. ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก................. 

- คำขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมของนาย……….......  
เมื่อวันที่.................. ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก................. 

8.2 ตามมาตรา 31 วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

- คำขอของนาย.................เมื่อวันที่..................เพ่ือให้
โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง..................................ด้วย
วิธีการอัตโนมัติได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก.......................... 



8 การปฏิเสธคำขอหรือการคัดค้าน 
- คำขอของนาย.................เมื่อวันที่..................ซึ่งร้องขอ

สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งไปยัง.........(ระบุชื่อผู้
ควบคุมข้อมูลรายที่รับข้อมูลไปจากรายต้นทาง)........ 
ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก................................................ 

8.3 ตามมาตรา 32 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

- คำขอใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนของนาย.................เมื่อ
วันที่..................ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก.......................... 

8.4 ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

- คำขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ ของนาย.............เมื่อวันที่..................
ได้ถูกปฏิเสธเนื่องจาก................................................... 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกในตารางข้างต้นเป็นขั้นต่ำตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

2562 กำหนด ผู้ใช้งานสามารถปรับเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
2. เมื่อนำไปใช้งานจริง ตารางต่าง ๆ สามารถนำไปพัฒนาลงในฐานข้อมูล หรือ จัดเก็บด้วยซอฟต์แวร์

ประเภทสเปรดชีต ตามท่ีผู้ใช้เห็นสมควร หรืออาจจะพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับ
บันทึกข้อมูลผ่านระบบออไลน์/ออไฟไลน์ ได้ ซ่ึงในแนวปฏิบัตินี้ได้แนบตัวอย่างไฟล์ Excel ROPA มาด้วย 

3. การพัฒนากระดานรายงานข้อมูล (dashboard) สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้เองตามที่ต้องการ 



แบบ (ฉ) 
 หนังสือแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ถึงผู้ถูกประมวลผลข้อมูล  

(Data Breach Notification Form to Data Subjects) 
 

 
 

หห(สำเนา) 
 

ที ่อว 8392(1)/                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง 
 จังหวัดเชียงใหม่ 50200        

 (วันที่).......... (เดือน)................. 25........ 

เรื่อง    แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  

เรียน    นาย/นาง/นางสาว/ผู้ถูกประมวลผลข้อมูล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     .............(เอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี))................. 

   ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตรวจพบเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เก็บรักษาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งเปน็เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นเพื่อเป็นการปฏิบัติ
ตามความในมาตรา 37(4) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที ่แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูล      
ส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ให้ระบุรายละเอียด โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลสำคัญดังนี้)   
   1. รายละเอียดของเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  
    ระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที ่จะ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เช่น 1) ข้อมูลถูกลักลอบ/คัดลอกออกไปภายนอก 2) ฐานข้อมูลขององค์กร    
ถูกโจมตีและเข้าถึงโดยมิชอบ 3) ฐานข้อมูลขององค์กรถูกโจมตีโดย Ransomware ทำให้ไม่สามารถให้บริการ
นักศึกษาหรือประชาชนได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือทำให้บริการเกิดล่าช้า 4) เอกสาร(กระดาษ) ที่มีรายการ
ข้อมูลส่วนบุคคลถูกโจรกรรม ฯลฯ เป็นต้น  
  2. วันเวลาที่ทราบเหตุ 
    ระบุวันเวลาที่ทราบเหตุ เช่น วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.   
  3. ผู้ที่รายงานเหตุให้ทราบ (หากมี) 
    ระบุชื่อผู้ที่แจ้ง/พบเหตุการณ์ เป็นคนแรก  
  4. รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ 
    ระบุรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับกระทบจากเหตุการณ์ เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล 
ประวัติสุขภาพ ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ฯลฯ เป็นต้น  
  5. รูปแบบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคล 
   ระบุรูปแบบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
และอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสื่อมเสีย ถูกลบทำลายโดยไม่ตั้งใจทำให้นักศึกษาหรือประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริการ อาจถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและนำไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ  ฯลฯ 
เป็นต้น  
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ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(............................................................. ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

  6. จำนวนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ 
   ระบุจำนวนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ  
  7. มาตรการตอบสนองเพื่อหยุดย้ังเหตุละเมิดข้อมูล  
   ระบุมาตรการ/การดำเนินการเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคาม เช่น ระงับการใช้งานระบบ
ทันที, เรียกคืน (Recall) อีเมลที่ส่งผิดพลาดทันที, แจ้งผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อทำการล็อคอุปกรณ์ที่       
สูญหายทันที ฯลฯ เป็นต้น  
  8. การแจ้งเหตุต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล)  
   ระบุการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในการแจ้งเหตุแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   
(หากมี) พร้อมมาตรการเยียวยา เช่น มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือแจ้งเหตุดังกล่าวแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่
อาจได้รับผลกระทบทางอีเมล โดยได้แนบ link เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเข้าระบบทันที  
  9. การร้องทุกข์/กล่าวโทษ/ลงบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)  
   10. ชื่อ – นามสกุล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล  
  11. อื่น ๆ (ถ้ามี)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

                       

                

 
         

 
 
  
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ :+66 5394 1000, +66 5394 1300 
โทรสาร : +66 5321 7143 
อีเมล : ccarc@cmu.ac.th 



แบบ (ช) 
 หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 
 

หห(สำเนา) 
 

ที ่อว 8392(1)/                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง 
 จังหวัดเชียงใหม่ 50200        

 (วันที่).......... (เดือน)................. 25........ 
 

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เรียน  (ผู้ยื่นคำร้อง) 

อ้างถึง  คำร้องที่.................................  

 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเรียนให้ท่านทราบถึงผลการพิจารณาคำขอใช้สิทธิของท่าน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายละเอียดคำร้องขอของท่าน 

ชื่อ - นามสกุลผู้ยื่นคำร้องขอ  
ชื่อ - นามสกุลเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล  

(โปรดระบุเฉพาะกรณีผู้ยื่นคำร้องขอไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) 

          โปรดเลือกเฉพาะรายการสิทธิโดยอ้างอิงตามคำร้องขอใช้สิทธิที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่น ได้แก่  
❒ 1. ขอเพิกถอนความยินยอม  
❒ 2. ขอเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผย
ที่มาของข้อมูล  
❒ 3. ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล  
❒ 4. ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล  
❒ 5. ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
❒ 6. ขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
❒ 7. ขอให้หน่วยงานโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
❒ 8. อ่ืน ๆ .......................................................... 

 
 
 
 



~ ๒ ~ 

ผลการพิจารณาคำขอ 
❒ ดำเนินการตามคำร้องขอ 
❒ ปฏิเสธคำร้องขอ 

รายละเอียด : ...........(โปรดระบุเหตุผลประกอบผลการพิจารณา 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
- กรณีดำเนินการตามคำร้องขอ โปรดระบุรายละเอียดการ

ดำเนินการ เช่น กองกฎหมาย ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ ............. 

- กรณีปฏิเสธคำร้องขอ โปรดระบุรายละเอียดและเหตุผล
ประกอบการปฏิเสธ เช่น กองกฎหมาย ไม่สามารถดำเนินการลบ
ข้อมูลของท่านตามที่ร้องขอได้ เนื่องจากท่านยังมีสัญญา............
กับกองกฎหมายอยู่ ซึ่งทำให้กองกฎหมายจำเป็นต้องเก็บรักษา
ข้อมูลของท่านต่อไปเพ่ือการให้บริการตามสัญญา ทั้งนี้ หากท่าน
ยืนยันต้องการให้ลบข้อมูล โปรดดำเนินการเพ่ือยกเลิกสัญญา
ดังกล่าวก่อน โดยติดต่อได้ที่ช่องทาง........... 

 
 หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาคำขอดังกล่าว โปรดติดต่อ....(ชื่อหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง)....ได้ที่ ................................ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(................................................................ ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ :+66 5394 1000, +66 5394 1300 
โทรสาร : +66 5321 7143 
อีเมล : ccarc@cmu.ac.th 
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หมายเหตุ  
1. รายละเอียดในหนังสือข้างต้นเป็นประเด็นการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นต่ำตามท่ี

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนด  
2. เมื่อนำไปใช้งานจริงหนังสือดังกล่าวสามารถนำไปปรับรูปแบบการแจ้งผลการพิจารณาให้ตรงกับลักษณะ

ตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้  นอกจากนี้สามารถนำไปพัฒนาลงในฐานข้อมูล หรือ 
จัดเก็บด้วยซอฟต์แวร์ตามที่ผู้ใช้เห็นสมควร หรืออาจจะพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสร้างแพลทฟอร์ม(platform) 
ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการบันทึกและแจ้งข้อมูลผ่านระบบออไลน์/ออไฟไลน์ ได้ 
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