ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัท แม่น้าสแตนเลสไวร์ จ้ากัด (มหาชน)
ด้วยบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จ้ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส้ำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและ
ข้อมูลอื่น อีกทังเพื่อให้กำรด้ำเนินงำนของบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จ้ำกัด (มหำชน) มีควำมโปร่งใสและ
ควำมรับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่ำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงออกระเบียบนี
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรท้ำงำนต่อไปดังนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่ำ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จ้ำกัด (มหำชน)
ข้อ ๒

ระเบียบนีให้มีผลใช้บังคับตังแต่วันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ กำรรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระเบียบนี ไม่ได้ก้ำหนดเอำไว้ ให้ด้ำเนินกำรไป
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกฎหมำยล้ำดับรอง และนโยบำยกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จ้ำกัด (มหำชน)
ข้อ ๔ นิยำมศัพท์
“บริษัท” หมำยถึง บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จ้ำกัด (มหำชน)
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท้ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนันได้ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และข้อมูลของนิติบุคคล
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ข้อมูลนันระบุตัวตนไปถึงได้ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูล
ทำงตรง ข้อมูลทำงอ้อม ข้อมูลอ่อนไหว
“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง กำรด้ำเนินกำรใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำจะเป็น
กำรเก็บรวบรวม บันทึก ส้ำเนำ จัดระเบียบ เก็บรักษำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่ง ต่อ
เผยแพร่ โอน รวม ลบ ท้ำลำย
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จ้ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้
มีอ้ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลซึ่งด้ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค้ำสั่ง หรือกระท้ำในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด้ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค้ำสั่งหรือในนำมของบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จ้ำกัด
(มหำชน) ในฐำนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทังนี บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด้ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล

หน้า ๑ / ๑๕

“ผู้บริหาร” หมำยถึง ผู้บริหำรในแผนก หรือฝ่ำย หรือสำขำที่มีอ้ำนำจบังคับบัญชำสูงสุดในแผนก
หรือฝ่ำย หรือสำขำนัน ซึ่งบริษัทก้ำหนดให้เป็นผู้มีหน้ำที่ควบคุมก้ำกับให้กำรรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมถึง
มำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ในแผนหรือฝ่ำยหรือสำขำนันให้เป็นไปตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมู ล
ส่วนบุคคล และระเบียบนี ซึ่งบริษัทจะประกำศรำยชื่อเอำไว้ให้ทรำบในระเบียบนี
“พนักงาน” หมำยถึง พนักงำนซึ่งผูกพันกับบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จ้ำกัด (มหำชน) ตำมสัญญำ
จ้ำงแรงงำน และ/หรือมีนิติสัมพันธ์กันตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนในฐำนะนำยจ้ำง ลูกจ้ำง
“ข้อมูลอ่อนไหว” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลที่อำจน้ำไปสู่กำรเลือกปฏิบัติอัน ได้แก่ เชือชำติ เผ่ำพันธ์
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำ หรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม
ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมกำร
อำจประกำศออกมำเพิ่มเติม

หน้า ๒ / ๑๕

หมวดที่ ๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ ๕

ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ้ำนำจ หน้ำที่ ดังนี
(๑) ก้ำหนดนโยบำย และแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) ก้ำกับดูแลให้มีกำรด้ำเนินกำรตำมกฎหมำย นโยบำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๖ ผู้บริหำรซึ่งมีต้ำแหน่งดังต่อไปนี เป็นผู้ก้ำกับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบใน
แผนกหรือฝ่ำยที่ตนเองมีหน้ำที่รับผิดชอบ คือ
(๑) ผู้จัดกำรฝ่ำย
(๒) ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำย
(๓) หัวหน้ำแผนก
(๔) หัวหน้ำงำน
(๕) หัวหน้ำกะ
(๖) เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
อนึ่ง รำยชื่อผู้บริหำร บริษัทจะออกประกำศให้ทรำบ
มีอ้ำนำจและหน้ำที่ดังนี
(๑) ด้ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อกฎหมำยในกำรรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้
เหมำะสมกับลักษณะหรือสภำพของงำน
(๒) จัดให้มีกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทังทำงด้ำนบริหำร ด้ำน
กำยภำพ และด้ำนเทคนิคส้ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมรับผิดขอบของตน เพื่อป้องกันกำรสูญ หำย
เข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ้ำนำจหรือโดยมิชอบ รวมทังแจ้ง
ให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทรำบถึงเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึน
(๓) บริ ห ำรจั ด กำรให้ พ นั ก งำนที่ อ ยู่ ภ ำยใต้ ก ำรบั ง คั บ บั ญ ชำด้ ำ เนิ น กำรปฏิ บั ติ ต ำม
กฎหมำย โดยห้ำมไม่ให้รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
(๔) พิจำรณำโทษทำงวินัยแก่พนักงำนที่อยู่ภ ำยใต้บัง คับบัญ ชำ ที่ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบั ติ ต ำม
ระเบียบนี หรือระเบียบอื่น หรือค้ำสั่งที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) กำรติดต่อบุคคลภำยนอกเพื่อท้ำกำรประมวลผลจะต้องมีกำรท้ำสัญญำก้ำกับไม่ให้
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย รวมถึงควรคัดเลือกบุคคลที่มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และมีระบบกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมู ล ส่วน
บุคคล

หน้า ๓ / ๑๕

(๖) ด้ำเนินกำรและควบคุมกำรลบหรือท้ำลำยข้อมูลเมื่อพ้นก้ำหนดระยะเวลำกำรเก็บ
รักษำ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินควำมจ้ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม หรือตำมที่เจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ร้องขอ
(๗) ตรวจสอบ และควบคุม ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน
(๘) เมื่อพบกำรรั่วไหล หรือกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุ ค คลต้องแจ้ง เจ้ำหน้ ำที่ คุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในทันที
(๙) ด้ำเนินกำรควบคุมกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุ คคลที่
รับผิดชอบ
(๑๐) ประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนรับผิดชอบ บริหำรจัดกำร
และด้ำเนินตำม มำตรกำรที่ก้ำหนดเพื่อลดควำมเสี่ยง
(๑๑) สร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนั กงำนที่อยู่ภำยใต้
กำรบังคับบัญชำ
(๑๒) ควบคุมกำรเข้ำถึง ข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์กำรจัดเก็บ และกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล
(๑๓) ธ้ำรงไว้ซึ่งควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคล
(๑๔) อนุญำต หรือไม่อนุญำตกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ ๗ ให้แต่งตังคณะบุคคลอย่ำงน้อยต้องประกอบไปด้วยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ฝ่ำยขำยและกำรตลำด ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน เป็นเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
ข้อ ๘

เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอ้ำนำจหน้ำที่ ดังนี
(๑) ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท และพนักงำนในกำรรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
และกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทังทำงด้ำนบริหำร ด้ำนกำยภำพ และด้ำนเทคนิค
(๒) ทวนสอบ ตรวจสอบกำรด้ำเนินงำนภำยในบริษัท เพื่อให้กำรรวบรวม ใช้ เปิดเผย
ประมวลผล และกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทังทำงด้ำนบริหำร ด้ำนกำยภำพ และด้ำนเทคนิคเป็นไป
ตำมกฎหมำย รวมถึงกำรตรวจสอบกำรบันทึกรำยกำรกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (Ropa) และ Privacy
Notice ในทุก ๆ ๓ เดือนเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
(๓) ประสำนงำน ให้ควำมร่วมมือกับส้ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) รับข้อร้องเรียน ตรวจสอบกำรกระท้ำที่ได้รับกำรร้องเรียน ด้ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อ
ร้องเรียน ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พิจำรณำควำมเสียหำยและเสนอแนะต่อบริษัท
(๕) ซักซ้อมกรณีข้อมูลรั่วไหล จัดให้มีกำรตระหนักรู้แก่พนักงำน รวมถึงจัดท้ำแผนงำน
ประจ้ำปีด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๖) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมำยอื่นก้ำหนด
หน้า ๔ / ๑๕

(๗) รั ก ษำควำมลั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอั น เนื่อ งมำจำกกำรที่ ต นได้ ล่ วงรู้อัน
เนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
หมวดที่ ๒
การรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ ๙

กำรรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้พนักงำนด้ำเนินกำรให้ด้ำเนินกำรดังนี
(๑) ห้ำมมิให้รวบรวม โดยไม่ได้รับควำมยินยอม หรือมีฐำนรองรับเพื่อให้เกิดควำมชอบ

ด้วยกฎหมำย
(๒) กำรรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท้ำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยต้องแยกควำมยินยอมนันออกจำกข้อควำมอื่นอย่ำงชัดแจ้ง มีแบบ หรือข้อควำมที่เข้ำถึง ได้ง่ำยและ
เข้ำใจได้ ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย ไม่หลอกลวงหรือท้ำให้เข้ำใจผิดในวัตถุประสงค์
(๓) ในกำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องด้ำเนินกำรโดยให้เจ้ำของ
ข้อมูลเป็นอิสระ
(๔) ให้ด้ำเนินกำรตรวจสอบสิทธิ อ้ำนำจและฐำนอื่น ๆ เพื่อร้องขอกำรรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล
(๕) ต้องมีกำรแจ้งวัตถุประสงค์ในขณะที่ขอควำมยินยอมเพื่อรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนหรือขณะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(๖) ต้องมีกำรด้ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสโดยกำรแจ้งรำยละเอียดควำมเป็นส่วนตัว หรือ
Privacy Notice ทุกครัง
(๗) ห้ำมมิให้หลอกลวง เงื่อนไขด้ำนรำคำ เงื่อนไขด้ำนส่วนลด หรือเอำผลเชิงลบอื่น มำ
เป็นเงื่อนไขในกำรรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(๘) กำรเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุ คคลต้องด้ ำเนินกำรโดยน้อ ยที่ สุด เฉพำะที่จ้ำ เป็ น
เท่ำนัน โดยต้องด้ำเนินกำรสอบถำมวัตถุประสงค์ในกำรน้ำข้อมูลไปใช้งำนเพื่อให้สำมำรถประเมินว่ำ ควร
ส้ำเนำข้อมูลให้ในระดับรำยละเอียดเท่ำใด เช่น กรณีส่งสินค้ำจ้ำเป็นต้องทรำบทรำบที่อยู่ และ GPS แต่ไม่
จ้ำเป็นต้องทรำบ วัน เดือน ปีเกิด หรือหมู่โลหิต หรือรหัสไปรษณีย์เป็นต้น
(๙) ห้ำมมิให้รวบรวมข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่จ้ำเป็น
ข้อ ๑๐ ห้ำมมิให้พนักงำนรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้ำของข้อมูลโดยตรง เว้น
แต่ในกรณีดังต่อไปนี
(๑) ได้แจ้งถึงกำรเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่นให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ทรำบภำยใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล ส่วน
บุคคล
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(๒) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่นที่ไม่ได้รับควำมยินยอม แต่มีฐำนอื่น
ที่ไม่ต้องขอควำมยินยอมรองรับ ได้แก่
(ก) ฐำนที่ไม่ต้องได้รับควำมยินยอมกรณีข้อมูลทั่วไป
- ฐำนจัดท้ำเอกสำรประวัติศำสตร์หรือจดหมำยเหตุเพื่อประโยชน์สำธำรณะ
หรือที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิ จัย หรือสถิ ติซึ่ง ได้จั ดให้มีม ำตรกำรปกป้องที่เ หมำะสมเพื่อ คุ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละ
เสรีภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
- ฐำนป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล
- ฐำนจ้ ำเป็ นเพื่ อกำรปฏิ บั ติ ต ำมสั ญ ญำซึ่ ง เจ้ ำ ของข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น
คู่สัญญำหรือเพื่อใช้ในกำรด้ำเนินกำรตำมค้ำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำท้ำสัญญำนัน
- ฐำนจ้ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด้ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะ
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้ำที่ในกำรใช้อ้ำนำจรัฐที่ไ ด้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล ส่ว น
บุคคล
- ฐำนจ้ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมส้ำคัญน้อย
กว่ำสิทธิขันพืนฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
- ฐำนปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(ข) ฐำนที่ไม่ต้องได้รับควำมยินยอมกรณีข้อมูลอ่อนไหว
- ฐำนป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคลซึ่ง
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม
- ฐำนด้ำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมำยที่มีกำรคุ้มครองที่ เหมำะสมของ
มูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหำก้ำไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรเมือง ศำสนำ ปรัชญำ หรือสหภำพ
แรงงำนให้แก่สมำชิก ผู้ซึ่งเคยเป็นสมำชิก หรือผู้ซึ่ง มีกำรติดต่ออย่ำงสม่้ำเสมอกับ มูลนิธิ สมำคม หรือ
องค์กรที่ไม่แสวงหำก้ำไรตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนันออกไปภำยนอก
มูลนิธิสมำคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหำก้ำไรนัน
- ฐำนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำมยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
- ฐำนจ้ำเป็นเพื่อกำรก่อตังสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำร
ใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
- ฐำนเป็นกำรจ้ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับ
(ค) เวชศำสตร์ป้องกันหรืออำชีวเวชศำสตร์ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท้ำงำน
ของลูก จ้ำ ง กำรวินิจ ฉัย โรคทำงกำรแพทย์ กำรให้บ ริก ำรด้ำ นสุข ภำพหรือ ด้ำ นสัง คม กำรรัก ษำ ทำง
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กำรแพทย์ กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ หรือระบบและกำรให้บริกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ ทังนี ในกรณีที่ไม่ใช่
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อมูลส่วนบุคคลนันอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบอำชีพหรือวิชำชีพหรือ
ผู้มีหน้ำที่รักษำข้อมูลส่วนบุคคลนันไว้เป็นควำมลับตำมกฎหมำย ต้องเป็นกำรปฏิบัติตำมสัญญำระหว่ ำง
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์
(ง) ประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำรสำธำรณสุข เช่น กำรป้องกันด้ำนสุขภำพจำก
โรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดที่อำจติดต่อหรือแพร่เข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือกำรควบคุม มำตรฐำน
หรือคุณภำพของยำ เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่ง ได้จัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมและเจำะจงเพื่อ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพำะกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคล
ตำมหน้ำที่หรือตำมจริยธรรมแห่งวิชำชีพ
(จ) กำรคุ้มครองแรงงำน กำรประกันสังคม หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของผู้มีสิทธิตำมกฎหมำย กำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ หรือกำรคุ้มครองทำง
สัง คม ซึ่งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่ง จ้ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมสิทธิหรือหน้ำที่ของผู้ควบคุม
ข้อ มูล ส่วนบุคคลหรือเจ้ำของข้อ มูลส่วนบุคคล โดยได้จัด ให้มีม ำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขัน
พืนฐำนและประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
(ฉ) กำรศึกษำวิจัย ทำงวิ ท ยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือสถิติ หรื อประโยชน์
สำธำรณะอื่น ทังนี ต้องกระท้ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวเพียงเท่ำที่จ้ำเป็นเท่ำนัน และได้จัดให้มี
มำตรกำรที่ เ หมำะสมเพื่ อคุ้ ม ครองสิ ท ธิขั นพืนฐำนและประโยชน์ ข องเจ้ ำ ของข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล ตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก้ำหนด
(ช) ประโยชน์สำธำรณะที่ส้ำคัญ โดยได้จัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ขันพืนฐำนและประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ ๑๑ ห้ำมมิให้ พนักงำนรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ยัง ไม่บรรลุนิติภำวะ ซึ่ง มีอำยุครบ ๒๐ ปี
บริบูรณ์ เว้นแต่
(๑) บุ ค คลที่ มี อ ำยุ ค รบ ๑๗ ปี บ ริ บู ร ณ์ และได้ ท้ ำ กำรสมรสตำมกฎหมำยสำมำรถ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลนันได้
(๒) ผู้เยำว์ที่มีฐำนะดั่งเช่นบุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้ว ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมได้ให้ควำม
ยินยอมในกำรท้ำธุรกิจ กำรค้ำ ท้ำสัญญำจ้ำงแรงงำนไว้แล้ว
(๓) ผู้เยำว์ซึ่งมีอำยุ ๑๐ ปี แต่ไม่ครบ ๒๐ ปี โดยได้รับควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบ
ธรรม หรือกิจกำรอื่นที่ต้องท้ำเองเฉพำะตัว อันได้แก่ กำรได้ไปซึ่งสิทธิ หรือหลุดพ้นจำกหน้ำที่ หรือกำรที่
ต้องท้ำเองเฉพำะตัว หรือกำรนันสมควรแก่ฐำนำนุรูป
(๔) ผู้เยำว์ที่มีอำยุต่้ำกว่ำ ๑๐ ปี กำรขอควำมยินยอมในกำรรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
จะต้องขอกับผู้ใช้อ้ำนำจปกครอง
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ข้อ ๑๒ กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้พนักงำนด้ำเนินกำรดังนี
(๑) ห้ ำ มมิ ใ ห้ ใ ช้ ข้ อ มู ลส่ ว นบุ ค คลโดยไม่ ไ ด้ รับ ควำมยิ นยอมหรือ มีฐ ำนรับ เพื่อ ให้ เกิด
ควำมชอบด้วยกฎหมำย
(๒) ห้ำมมิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีควำมจ้ำเป็น
(๓) ห้ำมมิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งรำยละเอียดเอำไว้ในกำรแจ้งรำยละเอียด
ควำมเป็นส่วนตัว หรือ Privacy Notice
(๔) ห้ ำ มมิ ใ ห้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนอกจำกวั ต ถุป ระสงค์ ที่ ไ ด้ ขอควำมยิ นยอมไว้ จำก
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) ห้ำมมิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรอื่นนอกจำกกิจกำรของบริษัท
(๖) ห้ำมมิให้ท้ำลำย คัดลอกท้ำส้ำเนำ เปิดเผย ขโมยหรือเอำไปเสียซึ่งอุปกรณ์กำร
จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(๗) เมื่อพ้นก้ำหนดระยะเวลำกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ห้ำมมิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ต่อไป เว้นแต่จะมีกฎหมำยก้ำหนด และให้รำยงำนผู้บริหำร
(๘) ห้ำมมิให้เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกควบคุมกำรเข้ำถึง เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก
ผู้บริหำร
ข้อ ๑๓ กำรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้พนักงำนด้ำเนินกำรดังนี
(๑) ห้ำมมิให้ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมควบคุมของบริษัทโดยไม่ได้
รับควำมยินยอม หรือมีฐำนทำงกฎหมำยรองรับเพื่อควำมชอบธรรมในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) ห้ำมมิให้ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรอื่นนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่
ได้แจ้งเอำไว้ในขณะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และดังที่ได้แจ้งเอำไว้ในกำรแจ้งรำยละเอียดควำมเป็นส่วนตัว
หรือ Privacy Notice
(๓) กำรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับควำมยินยอม แต่สำมำรถอ้ำงฐำนอื่น
เพื่อควำมชอบธรรมได้ ให้ผู้บริหำรด้ำเนินกำรให้มีกำรบันทึกกำรใช้ หรือเปิดเผยเอำไว้ในบันทึกรำยกำร
กิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Ropa
(๔) ห้ำมมิให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือส่งข้อมูลไปต่ำงประเทศ เว้นแต่จะได้รับควำม
ยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีฐำนรองรับเพื่อให้เกิดควำมชอบธรรม หรือนโยบำยกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจะได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
(๕) กำรด้ำเนินกำรจะต้องได้รับกำรอนุญำตจำกผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
(๖) ห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมูลส่ว นบุคคลโดยมิไ ด้แจ้งประเภทของบุคคลหรือหน่ว ยงำน
เอำไว้ในกำรแจ้งรำยละเอียดควำมเป็นส่วนตัว หรือ Privacy Notice
หน้า ๘ / ๑๕

(๗)

กรณีส่งข้อมูลให้กับบุคคลภำยนอกซึ่งอยู่ในรำชอำณำจักรเพื่อท้ำกำรประมวลผล
ข้อมูลผู้บริหำร และพนักงำนจะต้องด้ ำเนินเพื่ อป้ องกันมิ ใ ห้ ผู้นันใช้ หรือเปิดเผยข้อมู ล ส่วนบุ ค คลโดย
ปรำศจำกอ้ำนำจหรือมิชอบ ดังนี
(ก) จัดท้ำสัญญำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(ข) ตรวจสอบนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภำยนอกซึ่งเป็นผู้
ประมวลผล
(ค) ผู้ประมวลผลต้องมีกำรด้ำเนินกำรตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยครบถ้วน
ข้อ ๑๔ ให้ผู้บริหำร ด้ำเนินกำรบันทึกกิจกรรมกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Ropa) ให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และแจ้งกำรด้ำเนินกำร หรือปรับปรุงกำรด้ำเนินงำนให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ
และให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปรับปรุงข้อมูลในกำรแจ้งรำยละเอียดกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ข้อ ๑๕ ให้ผู้บริหำร พนักงำน และเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบเพื่อด้ำเนินกำรลบ
หรือท้ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุดังนี
(๑) เมื่อพ้นก้ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) เมื่อไม่เกี่ยวข้องหรือเกินควำมจ้ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลนัน
(๓) ตำมที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนควำม
ยินยอม เว้นแต่เก็บรักษำไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นกำรเก็บรักษำไว้เพื่อ
วัตถุประสงค์ตำมที่มีฐำนอื่นอันได้แก่
(ก) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ฐำนกำรจั ด ท้ ำ เอกสำรประวัต ศำสตร์ห รือ จดหมำยเหตุเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรศึกษำวิจัย หรือฐำนป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำยหรือสุขภำพ
หรือฐำนจ้ำเป็นเพื่อปฏิบัติตำมสัญญำ หรือฐำนประโยชน์สำธำรณะ หรือฐำนประโยชน์อันชอบธรรมของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือฐำนปฏิบัตติ ำมกฎหมำย
(ข) ข้ อ มู ล อ่ อ นไหว เป็ น กำรจ้ ำ เป็ น ในกำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับ (ก) เวชศำสตร์ป้องกันหรืออำชีวเวชศำสตร์ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท้ำงำนของ
ลูก จ้ำ ง กำรวิน ิจ ฉัย โรคทำงกำรแพทย์ กำรให้บ ริก ำรด้ำ นสุข ภำพหรือ ด้ำ นสัง คม กำรรัก ษำ ทำง
กำรแพทย์ กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ หรือระบบและกำรให้บริกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ ทังนี ในกรณีที่ไม่ใช่
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อมูลส่วนบุคคลนันอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบอำชีพหรือวิชำชีพหรือ
ผู้มีหน้ำที่รักษำข้อมูลส่วนบุคคลนันไว้เป็นควำมลับตำมกฎหมำย ต้องเป็นกำรปฏิบัติตำมสัญญำระหว่ ำง
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์ (ข) ประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำรสำธำรณสุข
เช่น กำรป้อ งกัน ด้ำ นสุข ภำพจำกโรคติ ด ต่ อ อั น ตรำยหรื อ โรคระบำดที่ อ ำจติ ด ต่ อ หรื อ แพร่ เ ข้ ำ มำใน
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รำชอำณำจักร หรือกำรควบคุมมำตรฐำนหรือคุณภำพของยำ เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้จัดให้มี
มำตรกำรที่เหมำะสมและเจำะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพำะกำร
รักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลตำมหน้ำที่หรือตำมจริยธรรมแห่งวิชำชีพ
หมวดที่ ๓
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ข้อ ๑๖ กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิ ชอบ ผู้บริหำร และพนักงำน หรือบุคคลำกรไม่ว่ำจะอยู่ในต้ำแหน่ง หรื อ
สถำนะใดต้องด้ำเนินกำรให้ครอบคลุมใน ๓ หัวข้อ ดังนี
(๑) กำรธ้ำรงไว้ซึ่งควำมลับ
(๒) ควำมถูกต้อง ครบถ้วน
(๓) สภำพพร้อมใช้งำน
ข้ อ ๑๗ ให้ ผู้ บ ริ ห ำร และพนั ก งำน หรื อ บุ ค คลำกรไม่ ว่ ำ จะอยู่ ใ นต้ ำ แหน่ ง หรื อ สถำนะใดกำร
ด้ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยต้องด้ำเนินกำรใน ๓ ด้ำน ดังนี
(๑) ด้ำนบริหำร
(๒) ด้ำนเทคนิค
(๓) ด้ำนกำยภำพ
กำรด้ำเนินกำร อย่ำงน้อยต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนขันต่้ำที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลก้ำหนด
ข้อ ๑๘ กำรด้ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนบริหำร ให้ ผู้บริหำร และพนักงำน หรือ
บุคคลำกรไม่ว่ำจะอยู่ในต้ำแหน่งหรือสถำนะใดด้ำเนินกำรดังนี
(๑) ผู้บริหำร พนักงำนจะต้องด้ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวกับกำรรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผย ในข้อ ๘ ถึงข้อ ๑๕ โดยเคร่งครัด
(๒) กำรใช้งำน กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล กำรเข้ำพืนที่ซึ่งมีกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่
ถูกจัดไว้เป็นควำมลับพนักงำนจะต้องมีกำรขออนุญำตจำกผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้อนุญำต
(๓) ให้ ผู้ บ ริ ห ำรมี ก ำรก้ ำ หนดรำยชื่ อ พนั ก งำนผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โดย
ออกเป็นประกำศภำยในส่วนงำน
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำน (user responsibilities) ผู้บริหำรอำจแบ่งเป็น
รูปแบบต่ำง ๆ เช่น สิทธิในกำรเข้ำอ่ำนอย่ำงเดียว หรือสิทธิในกำรแก้ไขเพิ่มเติม สิทธิในกำรเปิดเผยและ
เผยแพร่ สิทธิในกำรตรวจสอบคุณภำพข้อมูล สิทธิในกำรลบท้ำลำย ทังนีบริษัทจะประกำศให้ทรำบต่อไป
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(๔) บุคคลตำม (๓) หำกจะเข้ำถึงข้อมูลเพื่ออ่ำน หรือเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม หรือเพื่อเปิดเผย
และเผยแพร่ หรือตรวจสอบคุณภำพข้อมูล หรือลบท้ำลำยข้อมูล จะกระท้ำได้ต่อเมื่อได้ขออนุญำตจำก
ผู้บริหำร โดยให้ผู้บริหำรตรวจสอบสิทธิ ตำมประกำศ ตรวจสอบว่ำกำรขอใช้สิทธิดังกล่ำวมีเหตุอันสมควร
และชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ หรือกำรเข้ำออกพืนที่ หรือสถำนที่ หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และให้
ลงบันทึกกำรเข้ำใช้งำนเอำไว้ ซึ่งกำรบันทึกอำจท้ำในรูปกระดำษ หรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
(๕) เมื่อมีกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลตำมข้อ (๔) แล้ว ผู้บริหำรจะต้องมีกำรตรวจสอบ
ถูกแก้ไข ถูกคัดลอก หรือ ถูกท้ำลำย หรือมีกำรกระท้ำที่ผิดกฎหมำยหรือระเบียบนีหรือไม่
(๖) ให้พนักงำนและบุคลำกรทุกคนปฏิบัติตำมระเบียบกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงเคร่งครัด
ข้อ ๑๙ กำรด้ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคนิค ให้ ผู้บริหำร และพนักงำน หรือ
บุคคลำกรไม่ว่ำจะอยู่ในต้ำแหน่งหรือสถำนะใดด้ำเนินกำรดังนี
(๑) ให้ ฝ่ำยเทคโนโลยี สำรสนเทศจั ดให้มี วิธี กำรเพื่ อให้ สำมำรถตรวจสอบย้อ นหลัง
เกี่ยวกับกำรเข้ำถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและสื่อ
ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) ให้ ฝ่ำยเทคโนโลยี สำรสนเทศกำรบริ ห ำรจั ดกำรกำรเข้ ำ ถึ ง ของผู้ ใช้ ง ำน (user
access management) เพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำต ตำมระดับสิทธิกำร
ใช้งำน ได้แก่ กำรน้ำเข้ำ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย ตลอดจนกำรลบท้ำลำย
(๓) ให้ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดให้มีระบบส้ำรองและกู้คืนข้อมูล เพื่อให้ระบบ และ/
หรือ บริกำรต่ำง ๆ ยังสำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยด้ำเนินกำรทุกระยะ 1 วัน ส้ำหรับเครื่อง
Server backup และด้ำเนินกำรเฉพำะวันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันเสำร์และอำทิตย์) ส้ำหรับเครื่อง Ext.
HDD
(๔) ให้ ฝ่ำยเทคโนโลยี สำรสนเทศจั ดให้ มีร ะบบกำรป้ อ งกันกำรกระท้ ำที่ มิ ชอบด้วย
กฎหมำยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เช่น กำรติดตังไฟล์วอลแบบมำตรฐำน ระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ /AI โปรแกรมแอนตีไวรัส และก้ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล เป็นต้น
(๕) กำรใช้คอมพิวเตอร์ในพืนที่ซึ่งมีบุคคลภำยนอกสำมำรถมองเห็นหน้ำจอได้ พนักงำน
จะต้องปรับมุมคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันกำรมองเห็น รวมถึงกำรใช้ Screen saver หรือต้องมีกำรพักหน้ำจอ
เอำไว้
(๖) เมื่ อ ใช้ ง ำนคอมพิ ว เตอร์ ท้ ำงำนที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเสร็ จ สิ น ห้ ำมมิ ใ ห้
พนักงำนเก็บข้อมูลเอำไว้ตรงส่วน Desktop จะต้องจัดเก็บข้อมูลเอำไว้ในเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ หรือตู้
หรือพืนที่ซึ่งมีระบบป้องกันกำรเข้ำถึง หรือกำรตังรหัสผ่ำนทุกครัง
(๗) กำรใช้ข้อมูลทำงด้ำนสำรสนเทศพนักงำนต้องมีกำรตังรหัสผ่ำน และเก็บรหัสผ่ำน
เอำไว้ในสถำนที่ปลอดภัย และธ้ำรงไว้ซึ่งควำมลับ
หน้า ๑๑ / ๑๕

(๘) ห้ำมมิให้พนักงำนคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคล (Copy) หรือกำรท้ำซ้ำข้อมูลไม่ว่ำจะ
ผ่ำนอุปกรณ์ เครื่องมือ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้บริหำร
(๙) ห้ำมมิให้พนักงำนเคลื่อนย้ำยข้อมูลผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
ผู้บริหำร และกำรส่งต่อนันจะต้องมีกำรตังรหัสผ่ำนเพื่อป้องกันกำรเข้ำถึง
(๑๐) ห้ำมมิให้พนักงำนจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอำไว้ในคอมพิวเตอร์ Note Book เว้นแต่
คอมพิวเตอร์เครื่องที่ได้รับอนุญำตจำกบริษัท ภำยใต้เงื่อนไขที่ต้องดูแลคอมพิวเตอร์นันเป็นอย่ำงดี
(๑๑) กำรใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Notebook ที่มีข้อมูลส้ำคัญ พนักงำนจะต้องมีกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่มำกกว่ำคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น ต้องมีกำรเข้ำรหัส (Encrypted) โดยกำร
ก้ำหนดรหัสแทนชื่อบุคคล รวมถึงมีมำตรกำรอื่นเสริม เช่น มีกำรก้ำหนดรหัสผ่ำน (Password)
(๑๒) พนักงำนจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอำไว้ในพืนที่ซึ่งบริษัทจัดหำให้ และแจ้งให้
พนักงำนทรำบ
(๑๓) ห้ำมมิให้พนักงำนจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล แบบพกพำ เช่น
Hard Disk แบบ External หรือ Flash Drive
(๑๔) กรณีพนักงำนกำรท้ำงำนจำกระยะไกล ซึ่งไม่ใช่ที่บริษัทหำกจะมีกำรเข้ ำระบบ
คอมพิวเตอร์ จะต้องมีมำตรกำรป้องกันกำรถูกโจมตีที่เหมำะสม และต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บริหำร
(๑๕) ห้ ำ มมิ ใ ห้ พ นั ก งำนน้ ำ อุ ป กรณ์ ต่ ำ ง ๆ จำกภำยนอกมำต่ อ พ่ ว งเข้ ำ กั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกผู้บริหำร
(๑๖) เมื่อมีกำรพิมพ์งำนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล พนักงำนจะต้องมีกำรรักษำควำมปลอดภัย
(๑๗) ห้ำมมิให้พนักงำนท้ำกำรเปลี่ยนแปลงเครือข่ำย เช่น IP Address หรืออุปกรณ์อื่น
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้บริหำรของฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(๑๘) ให้ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศทบทวนมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อป้องกันกำรสูญหำย
กำรเข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงเทคนิคที่เหมำะสม
(๑๙) พนักงำนจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทอย่ำง
เคร่งครัด
ข้อ ๒๐ กำรด้ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนกำยภำพ ให้ผู้บริหำร และพนักงำน หรือ
บุคคลำกรไม่ว่ำจะอยู่ในต้ำแหน่งหรือสถำนะใดด้ำเนินกำรดังนี
(๑) ให้ฝ่ำยผู้บริหำรแต่ละฝ่ำย หรือ พนักงำนแต่ละแผนกจัดให้มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล และอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยค้ำนึงถึงกำรใช้งำน และ
ควำมมั่นคงปลอดภัย โดยมีตู้ ซึ่งมีกำรล็อกกุญแจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีห้องเก็บเอกสำร หรือมีกำร
ติดตังกล้อง CCTV หรืออำจมีกำรก้ำหนดให้ล้อมรัว หรือก้ำหนดให้ต้องมีบัตรผ่ำนเข้ำออก
หน้า ๑๒ / ๑๕

(๒) กำรด้ำเนินกำรตำมข้อ (๑) หำกมีกำรรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้ถือว่ำเป็นกำร
ด้ำเนินกำรโดยอ้ำงฐำนประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท จึงไม่ต้องขอควำมยินยอม แต่ให้ด้ำเนินกำรตำม
กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
(๓) กำรขออนุญำตเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหำรจะต้องบันทึกกำรเปิดตู้ หรือกำรเข้ำ
พืนที่จัดเก็บข้อมูลเอำไว้
(๔) ในกำรปฏิบัติงำน กรณีที่มีกำรท้ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งงำนนันมีข้อมูลส่วนบุคคล
หำกปฏิบัติงำนนันเสร็จแล้ว พนักงำนจะต้องมีกำรจัดเก็บเอกสำรหรือข้อมูลนันเป็นควำมลับในทันที ห้ำมมิ
ให้วำงเอกสำรไว้ในที่ใด ๆ ซึ่งไม่มีมำตรกำรป้องกัน โดยพนักงำนจะต้องด้ำเนินกำรจัดเก็บเอำไว้ในสถำนที่
ซึ่ ง มี ก ำรป้ อ งกั นกำรเข้ ำ ถึ งเชิ ง กำยภำพเอำไว้ เช่ น มี ตู้ มี กุ ญ แจ มี ห้ อ งเก็ บ เอกสำร มี ก ล้ อ ง CCTV มี
เจ้ำหน้ำที่ช่วยกันสอดส่องดูแล
หมวดที่ ๔
แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ ๒๑ ให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมและวิธีกำรแจ้งเหตุละเมิด
ให้แก่ผู้บริหำรสูงสุด หรือผู้ได้รับมอบหมำย พร้อมทังแจ้ง ตัวแทนของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ทรำบโดย กำรส่งอีเมลล์ แต่ถ้ำเป็นจะต้องแจ้งโดยทำงโทรศัพท์
ข้อ ๒๒ กรณีควำมเสี่ยงต่้ำ ซึ่งมีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลไม่ ร้ำยแรง เจ้ำหน้ำที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่จ้ำเป็นต้องแจ้งส้ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีควำมเสี่ยงต่้ำตำมวรรคแรก เช่น กรณีมีกำรรั่วไหลของข้อมูล แต่ปรำกฎว่ำข้อมูลส่วนบุคคล
นันถูกเข้ำรหัสผ่ำนเอำไว้ ซึ่งไม่สำมำรถเปิดอ่ำน หรือเข้ำถึงได้หำกไม่ทรำบรหัสผ่ำน หรือถูกซอฟต์แวร์เรียก
ค่ำไถ่ (Ransomware) และมีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนท้ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้ เพื่อเรียกเงินแลกกับกำรปลด
กำรเข้ำรหัสเพื่อให้ใช้ข้อมูลได้ แต่หำกไม่ได้ถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
อนึ่ง กำรกระท้ำดังกล่ำวในวรรคแรก หำกมีกำรโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลให้ถือเป็นควำมเสี่ยงสูง
นอกจำกนีควำมเสี่ยงต่้ำอำจพิจำรณำจำกจ้ำนวนผู้เสียหำย จ้ำนวนข้อมูลส่วนบุคคล ควำมยำก
ง่ำยในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีกำรก้ำหนดหรือตังค่ำกำรเข้ำถึง
กรณีควำมเสี่ยงต่้ำให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้ำเนินกำรเพียงบันทึกเหตุกำรณ์ไว้เป็น
กำรภำยในก็เพียงพอ โดยไม่จ้ำเป็นต้องแจ้งส้ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ และไม่
จ้ำเป็นต้องแจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ
ข้อ ๒๓ กรณีมีควำมเสี่ยงสูง ซึ่งอำจกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ผู้โจมตีท้ำกำรฝังมัลแวร์
หรือไวรัส เพื่อเข้ำถึงข้อมูล ส่วนบุคคล หรือปริมำณข้อมูลส่วนบุคคลจ้ำนวนมำก ถือว่ำมีควำมเสี่ยงสูงที่
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคล เช่นนี ให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมู ล ส่วน
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บุคคลด้ำเนินกำรบันทึกไว้เป็นกำรภำยในถึงกำรเข้ำโจมตี และกำรโจรกรรมข้อมูล และแจ้งเหตุดังกล่ำวโดย
ไม่ชักช้ำภำยใน 72 ชั่วโมงนับตังแต่ทรำบเหตุเท่ำที่สำมำรถท้ำได้ ไปยังส้ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ และ ยังต้องแจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบด้วย
กรณีที่บริษัทท้ำหน้ำที่เป็นผู้ประมวลผล ให้แจ้งแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลถึงเหตุที่มีกำรละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึน
ข้อ ๒๔ ให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วน แจ้งกำรละเมิดต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทรำบ และ
แจ้งแนวทำงกำรเยียวยำควำมเสียหำยแก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้ำ ทังนี ตำมควำมเสียหำยที่
แท้จริง โดยรำยงำนไปยังผู้บริหำรสูงสุดหรือที่ได้รับมอบหมำยเพื่อด้ำเนินกำรต่อไป
ข้อ ๒๕ ให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมู ล ส่วนบุ คคลสอบสวนหำสำเหตุ กำรละเมิ ดข้อ มูล ส่ว นบุ ค คล
ในทันทีว่ำลักษณะกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่ำงไร ประเภทและจ้ำนวนข้อมูลส่วนบุคคลอะไร แหล่ง
ที่เกิดกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิด ณ จุดใด ผลกระทบที่เกิดขึนมีอะไรบ้ำง และหำมำตรกำรป้องกันที่
เหมำะสมในทันที

หน้า ๑๔ / ๑๕

หมวดที่ ๕
วินัยและโทษทางวินัยของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อ ๒๖ พนักงำนซึ่งไม่ปฏิบัติตำมระเบียบนี หรือระเบียบอื่น หรือประกำศนโยบำยคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมำยล้ำดับรองที่เกี่ยวข้อง
อำจได้รับโทษทำงวินัยโดยออกเป็นหนังสือตักเตือน
ข้อ ๒๗ พนักงำนซึ่งไม่ปฏิบัติตำมระเบียบนี หรือระเบียบอื่น หรือประกำศนโยบำยคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมำยล้ำดับรองที่เกี่ยวข้อง
จนเป็นเหตุให้ข้อมูลรั่วไหล หรือน้ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกโดยไม่ มีหน้ำที่
หรือไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล อำจได้รับโทษทำงวินัยในระดับกำรออกหนังสือตักเตือน
อนึ่ง หำกกำรด้ำเนินกำรฝ่ำฝืนระเบียบตำมวรรคแรกเป็นเหตุให้เกิดกำรรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
จนเกิดควำมเสี่ยงสูง พนักงำนอำจได้รับโทษถึงขันเลิกจ้ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย รวมถึงอำจต้องรับผิดในทำง
แพ่ง อำญำ และทำงปกครอง
ทังนี ระเบียบนีให้มีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ ๑ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ………………………………………………………………
(นำงสำวรุ่งรัตน์ ศิริรัตนำพำนิชย์)
กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จ้ำกัด (มหำชน)
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