
      
 
      
 
 

ขอตกลงการเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรวม 
(Joint Controller Agreement) 

ระหวาง 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ …(ช่ือคูสัญญา)… 

--------------------------------- 
ข อตกลงการเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรวม (“ข อตกลง”) ฉบับนี ้ทําข้ึนเม่ือวันท่ี (ระบุวันท่ีลงนาม) 

ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
โดยท่ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงตอไปในขอตกลงฉบับนี้เรียกวา “กรอ.” ฝายหนึ่ง ไดตกลงใน 

...(ระบุชื่อบันทึกขอตกลงความรวมมือ/สัญญา)... ฉบับลงวันท่ี ... (ระบุวันท่ีลงนาม)... ซ่ึงตอไปในขอตกลงฉบับ
นี้เรียกวา “สัญญาหลัก” กับ ...(ชื่อคูสัญญา)... ซ่ึงตอไปในขอตกลงฉบับนี้เรียกวา “...(ชื่อเรียกคูสัญญา)...” อีก
ฝายหนึ่ง รวมท้ังสองฝายวา “คูสัญญา” 

 
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีคูสัญญาไดตกลงกันภายใตสัญญาหลัก คูสัญญามีความจําเปนตอง

รวมกันเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยท่ีคูสัญญามีอํานาจตัดสินใจ กําหนดรูปแบบ รวมถึงวัตถุประสงคใน
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้นรวมกัน ในลักษณะของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรวม  

คูสัญญาจึงตกลงจัดทําขอตกลงฉบับนี้ และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลัก เพ่ือกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคูสัญญาในการรวมกันประมวลผลขอมูลสวนบุคคล โดยขอตกลงนี้ใช
บังคับกับกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท้ังสิ้นท่ีดําเนินการโดยคูสัญญา รวมถึงผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลซ่ึงถูกหรืออาจถูกมอบหมายใหประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยคูสัญญา ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีออกตามความของ
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงตอไปในขอตกลงฉบับนี้เรียกวา “กฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล” ท้ังท่ีมีผลใชบังคับอยู ณ วันท่ีทําขอตกลงฉบับนี้ และท่ีอาจมีเพ่ิมเติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลง
ในภายหลัง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
1. ภายใตขอตกลงของการเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรวมนี้  

1.1. คูสัญญารวมกันกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการในการประมวลผลขอมูลดังรายการกิจกรรมการ
ประมวลผลขอมูลสวนบคุคล (“กิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลหลัก”) ดังตอไปนี้ 

ในสวนนี้ใหระบุชื่อกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีคูสัญญาทํารวมกัน เชน รวมกัน
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุภารกิจหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนรวมกัน เชน พัฒนาและใหบริการ

 

Logo คูสัญญา 



แอปพลิเคชันสําหรับรับบริการจดทะเบียนกอตั้งธุรกิจ กอสรางอาคาร และนําเขาสินคา (ซ่ึง
ภายใตกิจกรรมหลักประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ ท่ีผูควบคุมข้ัอมูลสวนบุคคลแตละราย
รับผิดชอบ)   
ท้ังนี้ หากมีกิจกรรมหลักมากกวา 1 กิจกรรม ใหระบุเปนขอ ๆ 
 

นอกจากนี้ จากรายการกิจกรรมการประมวลผลหลักท่ีคูสัญญารวมกันกําหนดวัตถุประสงคขางตน 
คูสัญญาแตละฝายมีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (“กิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลยอย”) ดัง
รายละเอียดตอไปนี้  

1.2. กิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลยอยซ่ึงดําเนินการโดย กรอ.. 

 
 
 
 
 
 

1.3. กิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลยอยซ่ึงดําเนินการโดย...(ชื่อเรียกคูสัญญา)... 

รายการกิจกรรมการ
ประมวลผล 

ฐานกฎหมายท่ีใชในการ
ประมวลผล 

รายการขอมูลสวนบุคคลท่ีใชประมวลผล 

(ระบุรายการ “กิจกรรม” 
การประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลท่ี กรอ.. ดําเนินการ
ภายใตขอบเขตของสัญญา
หลัก เชน การเก็บขอมูลจาก
เอกสารลงทะเบียน, การ
เช่ือมโยงขอมูล, การยืนยัน
ตัวตน เปนตน) 

(ระบุ “ฐานกฎหมาย” การ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ี 
กรอ.. ดําเนินการตามรายการ
กิจกรรม) 
 

(ระบุรายการขอมูลสวนบุคคลท่ี กรอ.. ใชเพ่ือประมวลผล
ตามกิจกรรมท่ีระบุ เชน ช่ือ นามสกุล วันเกิด เบอร
โทรศัพท เปนตน)  
… 
… 
… 

รายการกิจกรรมการ
ประมวลผล 

ฐานกฎหมายท่ีใชในการ
ประมวลผล 

รายการขอมูลสวนบุคคลท่ีใชประมวลผล 



 
 ท้ังนี้ คูสัญญาแตละฝายรับรองวาจะดําเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังรายละเอียดขางตนให
เปนไปตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความชอบดวยกฎหมายของ
การประมวลผลขอมูลภายใตความเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรวม โดยคูสัญญาแตละฝายจะจัดใหมีและ
คงไวซ่ึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับการประมวลผลขอมูลท่ีมีความเหมาะสมท้ังในเชิงองคกรและเชิง
เทคนิคตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดประกาศกําหนดและ/หรือตามมาตรฐานสากล โดย
คํานึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล เพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลจากความ
เสี่ยงอันเก่ียวเนื่องกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เชน ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด อุบัติเหตุ การ
ลบ ทําลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แกไข เขาถึง ใช เปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
เปนตน 
2. คูสัญญารับรองวาจะควบคุมดูแลใหเจาหนาท่ี และ/หรือลูกจาง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลภายใตขอตกลงฉบับนี้ รักษาความลับและปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลอยางเครงครัด และดําเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคตามขอตกลงฉบับนี้
เทานั้น โดยจะไมทําซํ้า คัดลอก ทําสําเนา บันทึกภาพขอมูลสวนบุคคลไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวนเปนอันขาด 
เวนแตเปนไปตามเง่ือนไขของสัญญาหลัก หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของจะระบุหรือบัญญัติไวเปนประการอ่ืน 
3. คูสัญญารับรองวาจะกําหนดใหการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลภายใตขอตกลงฉบับนี้ถูกจํากัดเฉพาะเจาหนาท่ี 
และ/หรือลูกจาง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย มีหนาท่ีเก่ียวของหรือมีความจําเปนในการเขาถึง
ขอมูลสวนบุคคลภายใตขอตกลงฉบับนี้เทานั้น 
4. คูสัญญาจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตขอตกลงนี้แกบุคคลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของในการ
ประมวลผล หรือบุคคลภายนอก เวนแตท่ีมีความจําเปนตองกระทําตามหนาท่ีในสัญญาหลัก ขอตกลงฉบับนี้
หรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบังคับ หรือ ท่ีไดรับความยินยอมจากคูสัญญาอีกฝายกอน 
5. คูสัญญาแตละฝายมีหนาท่ีตองแจงรายละเอียดของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแกเจาของขอมูลสวน
บุคคลซ่ึงถูกประมวลผลขอมูลกอนหรือขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ รายการรายละเอียดท่ีตองแจง
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
6. กรณีท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด พบพฤติการณท่ีมีลักษณะท่ีกระทบตอการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
สวนบุคคลท่ีประมวลผลภายใตขอตกลงฉบับนี้ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายจากการละเมิด อุบัติเหตุ การลบ 
ทําลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แกไข เขาถึง ใช เปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
คูสัญญาฝายท่ีพบเหตุดังกลาวจะดําเนินการแจงใหคูสัญญาอีกฝายทราบพรอมรายละเอียดของเหตุการณโดย

(ระบุรายการ “กิจกรรม” 
การประมวลผลขอมูลสวน
บุคคล ท่ีคู สัญญา อีกฝ า ย 
ดําเนินการภายใตขอบเขต
ของสัญญาหลัก เชน การ
เ ก็ บ ข อ มู ล จ า ก เ อ ก ส า ร
ลงทะเบียน, การเช่ือมโยง
ขอมูล, การยืนยันตัวตน เปน
ตน) 

(ระบุ “ฐานกฎหมาย” การ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ี 
คูสัญญาอีกฝายดําเนินการตาม
รายการกิจกรรม) 
 

(ระบุรายการขอมูลสวนบุคคลท่ีคูสัญญาอีกฝายใชเพ่ือ
ประมวลผลตามกิจกรรมท่ีระบุ เชน ช่ือ นามสกุล วันเกิด 
เบอรโทรศัพท เปนตน)  
… 
… 
… 



ทันที ท้ังนี้ คูสัญญาแตละฝายตางมีหนาท่ีตองแจงเหตุดังกลาวแกสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลหรือเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามแตกรณี 
7. คูสัญญาตกลงจะใหความชวยเหลืออยางสมเหตุสมผลแกอีกฝายในการตอบสนองตอขอเรียกรองใด ๆ ท่ี
สมเหตุสมผลจากการใชสิทธิตาง ๆ ภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยเจาของขอมูลสวนบุคคล โดย
พิจารณาถึงลักษณะการประมวลผล ภาระหนาท่ีภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลท่ีใชบังคับ และขอมูลสวน
บุคคลท่ีประมวลผล ท้ังนี้ คูสัญญาทราบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลอาจยื่นคํารองขอใชสิทธิดังกลาวตอคูสัญญา
ฝายหนึ่งฝายใดก็ได ซ่ึงคูสัญญาฝายท่ีไดรับคํารองจะตองดําเนินการแจงถึงคํารองดังกลาวแกคูสัญญาอีกฝาย
โดยทันที โดยคูสัญญาฝายท่ีรับคํารองนั้นจะตองแจงใหเจาของขอมูลทราบถึงการจัดการตามคําขอหรือขอ
รองเรียนของเจาของขอมูลนั้นดวย 
8. ในกรณีท่ีมีการใชผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลภายใตขอตกลงนี้ 
ใหดําเนินการแจงตอคูสัญญาอีกฝายกอน ท้ังนีคู้สัญญาฝายท่ีใชผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองทําสัญญา
กับผูประมวลผลขอมูลเปนลายลักษณอักษรตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลกําหนด เพ่ือหลีกเลี่ยงขอ
สงสัย หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไดวาจางหรือมอบหมายผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล คูสัญญาฝายนั้นยังคง
ตองมีความรับผิดตออีกฝายสําหรับการกระทําการหรือละเวนกระทําการใด ๆ ของผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลนั้น 
9. คูสัญญาแตละฝายจะตองชดใชความเสียหายใหแกอีกฝายในคาปรับ ความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนกับฝายท่ีไมไดผิดเง่ือนไข อันเนื่องมาจากการฝาฝนขอตกลงฉบับนี้ แมวาจะมีขอจํากัดความรับผิดภายใต
สัญญาหลักก็ตาม 
10. ในกรณีท่ีคูสัญญาตองรับผิดรวมกันในคาปรับหรือการชดใชความเสียหายตามกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคล โดยไมสามารถพิจารณาเปนท่ีประจักษไดวาฝายหนึ่งฝายใดการทําการเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แตเพียงผูเดียว หรือจากการถูกศาลหรือหนวยงานผูมีอํานาจมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดใหคูสัญญารวมกัน
รับผิดดังกลาว คูสัญญาตกลงกันแบงความรับผิดเปนสัดสวนดังตอไปนี้  

10.1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 50 
10.2. …(ชื่อคูสัญญา)… รอยละ 50 

ท้ังนี้ การตกลงกันของคูสัญญานี้ ไมมีอํานาจเหนือไปกวาคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดของศาลหรือ
หนวยงานผูมีอํานาจท่ีกําหนดใหคูสัญญาหรือคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดตองถูกปรับหรือชดใชคาเสียหาย 
11. หนาท่ีและความรับผิดของคูสัญญาในการปฏิบัติตามขอตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงนับแตวันท่ีการดําเนินการ
ตามสัญญาหลักเสร็จสิ้นลง หรือ วันท่ีคูสัญญาไดตกลงเปนลายลักษณอักษรใหยกเลิกสัญญาหลัก แลวแตกรณี
ใดจะเกิดข้ึนกอน  
12. คูสัญญาตกลงแตงตั้งผูแทนของแตละฝาย ดังรายการตอไปนี้ 

12.1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ผูแทน : …(ระบุชื่อ-นามสกุลผูแทน)…   ติดตอไดท่ี : …(ระบุชองทางติดตอผูแทน)… 
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล : …(ระบุชื่อ-นามสกุลเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล)
ติดตอไดท่ี : …(ระบุชองทางติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล)… 

12.2. …(ชื่อคูสัญญา)… 
ผูแทน : …(ระบุชื่อ-นามสกุลผูแทน)…   ติดตอไดท่ี : …(ระบุชองทางติดตอผูแทน)… 
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (หากมี) : (ระบุชื่อ-นามสกุลเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล)   
ติดตอไดท่ี : …(ระบุชองทางติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล)… 



 
ในกรณีท่ีขอตกลง คํารับรอง การเจรจาหรือขอผูกพันใดท่ีคูสัญญามีตอกันไมวาดวยวาจาหรือเปนลาย

ลักษณอักษรใดขัดหรือแยงกับขอตกลงท่ีระบุในขอตกลงฉบับนี้ ใหใชขอความตามขอตกลงฉบับนี้บังคับ 
ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว เพ่ือเปนหลักฐานแหงการนี้ ท้ังสองฝาย

จึงไดลงนามไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุขางตน 
 
 
ลงชื่อ …….………………..........................………....  
        (............................................................) 
          .......................................................... 
 

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

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

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

 


