
     
 

ขอตกลงการแบงปนขอมูลสวนบุคคล  
(Personal Data Sharing Agreement) 

ระหวาง 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ……..(ชื่อคูสัญญา)…..…. 

(Version 1.0 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

--------------------------------- 

ขอตกลงการแบงปนขอมูลสวนบุคคล (“ขอตกลง”) ฉบับนี้ทําข้ึน เม่ือวันท่ี.... (ระบุวันท่ีลงนาม ใน

ขอตกลง) ....... ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยท่ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงตอไปในขอตกลงฉบับนี้เรียกวา “กรอ.” ฝายหนึ่ง ไดตกลงใน.... (ระบุ

ชื่อบันทึกขอตกลงความรวมมือ/สัญญาหลัก) .... ฉบับลงวันท่ี ..... (ระบุวันท่ีลงนามขอตกลงความรวมมือหรือวันทํา

สัญญาหลัก) .......... ซ่ึงตอไปในขอตกลงฉบับนี้เรียกวา “สัญญาหลัก” กับ ........ (ระบุชื่อคูสัญญาอีกฝาย) ........ ซ่ึง

ตอไปในขอตกลงฉบับนี้เรียกวา “..... (ระบุชื่อเรียกคูสัญญาอีกฝาย ......” อีกฝายหนึ่ง รวมเรียกวา “คูสัญญา” 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตความตกลงของสัญญาหลัก คูสัญญามีความจําเปนตองแบงปน โอน 

แลกเปลี่ยน หรือเปดเผย (รวมเรียกวา “แบงปน”) ขอมูลสวนบุคคลท่ีตนเก็บรักษาแกอีกฝาย ซ่ึงขอมูลสวนบุคคล

ท่ีแตละฝาย เก็บรวมรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) นั้น แตละฝายตางเปนผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคล ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กลาวคือแตละฝายตางเปนผูมีอํานาจตัดสินใจ 

กําหนดรูปแบบ และกําหนดวัตถุประสงค ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในขอมูลท่ีตนตองแบงปน ภายใต

ขอตกลงนี้ 

ดวยเหตุนี้ คูสัญญาจึงตกลงจัดทําขอตกลงฉบับนี้ และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาหลัก เพ่ือเปนหลักฐาน

การแบงปนขอมูลสวนบุคคลระหวางคูสัญญาและเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีออกตามความใน พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ซ่ึงตอไปในขอตกลงฉบับนี้ รวมเรียกวา “กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”  ท้ังท่ีมีผลใชบังคับอยู ณ วันทํา

ขอตกลงฉบับนี้ และท่ีจะมีการเพ่ิมเติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Logo คู่สญัญา 



๑. คูสัญญารับทราบวา ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซ่ึงทําใหสามารถ

ระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม โดยคูสัญญาแตละฝาย จะดําเนินการตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคลกําหนด เพ่ือคุมครองใหการ ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย 

๒. ขอมูลสวนบุคคลท่ีคูสัญญาแบงปนกัน คูสัญญาแตละฝายตกลงแบงปนขอมูลสวนบุคคลดัง
รายการตอไปนี้แกคูสัญญาอีกฝาย  

ขอมูลสวนบุคคลท่ีแบงปนโดย กรอ. วัตถุประสงคในการแบงปนขอมูลสวนบุคคล 

1. (ระบุรายการขอมูลสวนบุคคลท่ี กรอ. แบงปนให
คูสัญญาอีกฝาย เชน ชื่อ นามสกุลของเจาหนาท่ี 
หมายเลขโทรศัพท ขอมูลผูใชงานแอปพลิเคชัน
ทางรัฐ) 

1. เพ่ือความจําเปนในการ … (ระบุเหตุผลความ
จําเปนในการแบงปนขอมูลสวนบุคคล ระหวาง
คูสัญญา เชน เพ่ือการเชื่อมโยงแสดงผลขอมูลใน
แอปพลิเคชัน) 

2. … 2. … 

3.  3.  

ขอมูลสวนบุคคลท่ีแบงปนโดย (ระบุช่ือคูสัญญาอีก
ฝาย) 

วัตถุประสงคในการแบงปนขอมูลสวนบุคคล 

1. (ระบุรายการขอมูลสวนบุคคลท่ีคูสัญญาอีกฝาย
แบงปนแก กรอ. เชน ชื่อ นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท ขอมูล Location) 

1. เพ่ือความจําเปนในการ … (ระบุเหตุผลความ
จําเปนในการแบงปนขอมูลสวนบุคคล ระหวาง
คูสัญญา เชน เพ่ือการเชื่อมโยงแสดงผลขอมูลใน
แอปพลิเคชัน) 

2. … 2. … 

3. … 3. … 

๓. ฐานกฎหมายในการแบงปนขอมูลสวนบุคคล ภายใตวัตถุประสงคท่ีระบุในขอ ๒ คูสัญญาแตละ
ฝายมีฐานกฎหมายตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี ้ในการแบงปนขอมูลสวนบุคคลแกคูสัญญาอีก
ฝาย (แตละฝายอาจใชฐานกฎหมายท่ีตางกันในการแบงปนขอมูลสวนบุคคล) 

ฐานกฎหมายของ กรอ. 

1. (ระบุฐานกฎหมายในการแบงปนขอมูลสวนบุคคลของ กรอ. เชน เพ่ือการ
ใหบริการตามสัญญากับเจาของขอมูลสวนบุคคล) 



2. เพ่ือการดําเนินภารกิจสาธารณะหรือใชอํานาจรัฐท่ี กรอ. ไดรับตาม... 
3. ไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ฐานกฎหมายของ (ระบุช่ือคูสัญญาอีกฝาย) 

1. (ระบุฐานกฎหมายในการแบงปนขอมูลสวนบุคคลของคูสัญญาอีกฝาย เชน เพ่ือ
การใหบริการตามสัญญากับเจาของขอมูลสวนบุคคล) 

2. ไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 

๔. คูสัญญารับทราบและตกลงวา แตละฝายตางเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลในสวนของขอมูลสวน

บุคคลท่ีตนประมวลผล และตางอยูภายใตบังคับในการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในบทบัญญัติ

ท่ีเก่ียวของกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตางหากจากกัน 

๕. คูสัญญารับรองและยืนยันวา กอนการแบงปนขอมูลสวนบุคคลแกอีกฝาย ตนไดดําเนินการแจง
ขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับการแบงปนขอมูลและขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล และ/หรือ มีฐาน
กฎหมายหรืออํานาจหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมายใหสามารถเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหอีกฝาย และใหอีกฝาย
สามารถทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับนั้นตามวัตถุประสงคท่ีไดตกลงกันอยางถูกตองตามกฎหมาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคลแลว 

๖. คูสัญญารับรองวา คูสัญญาฝายท่ีแบงปนขอมูลสวนบุคคล จะไมถูกจํากัดสิทธิ ยับยั้งหรือมีขอหาม
ใด ๆ ในการ 

๖.๑. ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีตนเปนฝายแบงปน ภายใตวัตถุประสงคท่ีกําหนดในขอตกลง
ฉบับนี ้

๖.๒. แบงปนสวนบุคคลไปยังคูสัญญาอีกฝายเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามขอตกลงฉบับนี้ 

๗. คูสัญญาจะทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีรับมาจากอีกฝายเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดในขอ ๒ ของขอตกลงฉบับนี้ และแตละฝายจะไมประมวลผลขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน 

เวนแตไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือเปนความจําเปนเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น 

๘. คูสัญญารับรองวาจะควบคุมดูแลใหเจาหนาท่ี และ/หรือลูกจาง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากอีกฝายภายใตขอตกลงฉบับนี้ รักษาความลับและปฏิบัติตาม

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัด และดําเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค

ตามขอตกลงฉบับนี้เทานั้น โดยจะไมทําซํ้า คัดลอก ทําสําเนา บันทึกภาพขอมูลสวนบุคคลไมวาท้ังหมดหรือแต

บางสวนเปนอันขาด เวนแตเปนไปตามเง่ือนไขของสัญญาหลัก หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของจะระบุหรือบัญญัติไวเปน

ประการอ่ืน 



๙. คูสัญญารับรองวาจะกําหนดใหการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลภายใตขอตกลงฉบับนี้ถูกจํากัดเฉพาะ

เจาหนาท่ี และ/หรือลูกจาง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย มีหนาท่ีเก่ียวของหรือมีความจําเปนในการ

เขาถึงขอมูลสวนบุคคลภายใตขอตกลงฉบับนี้เทานั้น 

๑๐. คูสัญญาฝายท่ีรับขอมูลจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากฝายท่ีโอนขอมูลแกบุคคลของ

คูสัญญาฝายท่ีรับขอมูลท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการประมวลผล หรือบุคคลภายนอกใด ๆ เวนแตท่ีมีความ

จําเปนตองกระทําตามหนาท่ีในสัญญาหลัก ขอตกลงฉบับนี้หรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบังคับ หรือ ท่ีไดรับ

ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาฝายท่ีโอนขอมูลกอน 

๑๑. คูสัญญาจัดใหมีและคงไวซ่ึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับการประมวลผลขอมูลท่ีมีความ

เหมาะสมท้ังในเชิงองคกรและเชิงเทคนิคตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดประกาศกําหนดและ/

หรือตามมาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล เพ่ือคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลจากความเสี่ยงอันเก่ียวเนื่องกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เชน ความเสียหายอันเกิดจาก

การละเมิด อุบัติเหตุ ลบ ทําลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แกไข เขาถึง ใช เปดเผย หรือโอนขอมูลสวนบุคคลโดยไม

ชอบดวยกฎหมาย 

๑๒. กรณีท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด พบพฤติการณท่ีมีลักษณะท่ีกระทบตอการรักษาความปลอดภัย

ของขอมูลสวนบุคคลท่ีแบงปนกันภายใตขอตกลงฉบับนี้ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายจากการละเมิด อุบัติเหตุ 

ลบ ทําลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แกไข เขาถึง ใช เปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

คูสัญญาฝายท่ีพบเหตุดังกลาวจะดําเนินการแจงใหคูสัญญาอีกฝายทราบโดยทันทีภายในเวลาไมเกิน.... (ระบุเวลา

เปนหนวยชั่วโมงท่ีคูสัญญาตองแจงเหตุแกคูสัญญาอีกฝาย เชน ภายใน 24 ชั่วโมงหรือ 48 ชั่วโมง ท้ังนี้ไมควรเกิน 

48 ชั่วโมงเนื่องจากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตองแจงเหตุดังกลาวแกคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลภายใน 72 ชัว่โมง).... ชั่วโมง 

๑๓. การแจงถึงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึนภายใตขอตกลงนี้ คูสัญญาแตละฝายจะใช
มาตรการตามท่ีเห็นสมควรในการระบุถึงสาเหตุของการละเมิด และปองกันปญหาดังกลาวมิใหเกิดซํ้า และจะให
ขอมูลแกอีกฝายภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดกําหนด ดังตอไปนี้ 

๑๓.๑. รายละเอียดของลักษณะและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนของการละเมิด 
๑๓.๒. มาตรการท่ีถูกใชเพ่ือลดผลกระทบของการละเมิด 
๑๓.๓. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลและเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกละเมิด หากมีปรากฎ 
๑๓.๔. ขอมูลอ่ืน ๆ เก่ียวของกับการละเมิด 

๑๔. คูสัญญาตกลงจะใหความชวยเหลืออยางสมเหตุสมผลแกอีกฝาย เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลท่ีใชบังคับ ในการตอบสนองตอขอเรียกรองใด ๆ ท่ีสมเหตุสมผลจากการใชสิทธิตาง ๆ ภายใต



กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยพิจารณาถึงลักษณะการประมวลผล 

ภาระหนาท่ีภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีใชบังคับ และขอมูลสวนบุคคลท่ีแตละฝายประมวลผล 

 ท้ังนี้ กรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลยื่นคํารองขอใชสิทธิดังกลาวตอคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด เพ่ือ

ใชสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในความรับผิดชอบหรือไดรับมาจากอีกฝาย คูสัญญาฝายท่ีไดรับคํารองจะตอง

ดําเนินการแจงและสงคํารองดังกลาวใหแกคูสัญญาซ่ึงเปนฝายโอนขอมูลโดยทันที โดยคูสัญญาฝายท่ีรับคํารองนั้น

จะตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงการจัดการตามคําขอหรือขอรองเรียนของเจาของขอมูลสวนบุคคล

นั้นดวย 

๑๕. หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดมีความจําเปนจะตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากอีกฝายไป

ยังตางประเทศ การสงออกซ่ึงขอมูลสวนบุคคลดังกลาวจะตองไดรับปกปองตามมาตรฐานการสงขอมูลระหวาง

ประเทศตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศท่ีสงขอมูลไปนั้นกําหนด ท้ังนี้ คูสัญญาท้ังสองฝาย 

ตกลงท่ีจะเขาทําสัญญาใด ๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบังคับกับการโอนขอมูล 

๑๖. คูสัญญาแตละฝายอาจใชผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เพ่ือทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ท่ีโอนและรับโอน โดยคูสัญญาฝายนั้นจะตองทําสัญญากับผูประมวลผลขอมูลเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงสัญญา

ดังกลาวจะตองมีเง่ือนไขในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีโอนและรับโอนไมนอยไปกวาเง่ือนไขท่ีไดระบุไวใน

ขอตกลงฉบับนี้ และเง่ือนไขท้ังหมดตองเปนไปตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด เพ่ือหลีกเลี่ยงขอ

สงสัย หากคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไดวาจางหรือมอบหมายผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล คูสัญญาฝายนั้นยังคง

ตองมีความรับผิดตออีกฝายสําหรับการกระทําการหรือละเวนกระทําการใด ๆ ของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

นั้น 

๑๗. เวนแตกฎหมายท่ีเก่ียวของจะบัญญัติไวเปนประการอ่ืน คูสัญญาจะทําการลบหรือทําลายขอมูล

สวนบุคคลท่ีตนไดรับจากอีกฝายภายใตขอตกลงฉบับนี้ภายใน.... (ระบุจํานวนวันท่ีจะทําการลบทําลายขอมูล) .....

วัน นับแตวันท่ีดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคภายใตขอตกลงฉบับนี้เสร็จสิ้น หรือวันท่ีคูสัญญาไดตกลง

เปนลายลักษณอักษรใหยกเลิกสัญญาหลักแลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนกอน 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีปรากฏวาคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดหมดความจําเปนในการเก็บรักษาขอมูลสวน

บุคคลท่ีตนไดรับจากอีกฝายตามขอตกลงฉบับนี้กอนสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง คูสัญญาฝายนั้นจะทําการลบหรือ

ทําลายขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไดรับตามขอตกลงฉบับนี้ทันที 

๑๘.  คูสัญญาแตละฝายจะตองชดใชความเสียหายใหแกอีกฝายในคาปรับ ความสูญหายหรือเสียหาย

ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับฝายท่ีไมไดผิดเง่ือนไข อันเนื่องมาจากการฝาฝนขอตกลงฉบับนี้ แมวาจะมีขอจํากัดความรับผิด

ภายใตสัญญาหลักก็ตาม 



๑๙. หนาท่ีและความรับผิดของคูสัญญาในการปฏิบัติตามขอตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงนับแตวันท่ีการ

ดําเนินการตามสัญญาหลักเสร็จสิ้นลง หรือ วันท่ีคูสัญญาไดตกลงเปนลายลักษณอักษรใหยกเลิกสัญญาหลัก 

แลวแตกรณีใดจะเกิดข้ึนกอน อยางไรก็ดี การสิ้นผลลงของขอตกลงฉบับนี้ ไมกระทบตอหนาท่ีของคูสัญญาแตละ

ฝายในการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลตามท่ีไดกําหนดในขอ ๑๗ ของขอตกลงฉบับนี้ 

ในกรณีท่ีขอตกลง คํารับรอง การเจรจา หรือขอผูกพันใดท่ีคูสัญญามีตอกันไมวาดวยวาจาหรือ

เปนลายลักษณอักษรใดขัดหรือแยงกับขอตกลงท่ีระบุในขอตกลงฉบับนี้ ใหใชขอความตามขอตกลงฉบับนี้บังคับ 

ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว เพ่ือเปนหลักฐานแหงการนี้  

ท้ังสองฝายจึงไดลงนามไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุขางตน 
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