
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของมูลนิธิเพ่ือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2565  

___________________________________________ 

มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายล าดับ
รองที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เจ้าของข้อมลูสว่นบุคคลเช่ือมั่นว่าข้อมูลสว่นบุคคลได้รับการดูแลรกัษา และ จัด
ให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 มูลนิธิฯ จึงออกนโยบายฉบับนี้ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ค านิยาม1 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
พนักงาน หรือ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลตามค าสั่งหรอืในนามของผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบคุคล ทั้งนี้
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ที่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล แต่งตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ ให้ค าแนะน า และตรวจสอบการ
ด าเนินงานเพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

“คณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นคณะท างานเพื่อเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้
มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองตามนโยบายของมูลนิธิฯและหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

                              
1 ค านิยามของ “ข้อมูลส่วนบุคคล”, “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”, “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”, “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ผู้

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ก าหนดตามพระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 6. 
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2. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1. คณะกรรมการมูลนิธิ 

1) พิจารณาอนุมัติ นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและการประเมินความเสี่ยง ความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562  

2) ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างน้อย อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ เพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน านโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไปปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ 

2.2. คณะกรรมการสถาบัน 

1) จัดให้มีการควบคุมการปฏิบัติงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ด าเนินงานของสถาบัน  

2) เสนอแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
3) สนับสนุนการท างานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

2.3. ผู้อ านวยการสถาบัน 

1) จัดให้มีมาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การจัดหา
เครื่องมือ และอุปกรณ์ อย่างเพียงพอ รวมถึงการบริหารจัดการระบบการ
คุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลให ้เป ็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

2) จัดให้มีการด าเนินงานจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บ 
ใช้ รักษาตามความจ าเป็นในการท างาน พร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการใช้ 
และให้มีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม มีการก าหนดระยะเวลาจัดเก็บ และ
ท าลายตามระยะเวลาที่ก าหนด  

3) จัดให้มีมาตรการ แนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  
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4) แต่งตั้งคณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ผู้อ านวยการฝ่าย 
ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันก าหนดข้อมูลที่จะเก็บ ใช้ รักษา ตรวจสอบการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้ครบถ้วน เป็นระบบเดียวกันและสอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

5) เป็นผู้ทบทวน / อนุมัติการใช้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกินจาก
อ านาจของผู้ประมวลผลข้อมูล หรือ การส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานภายนอก 
หรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

6) จัดให้มีการประชุมทบทวนระบบการคุ้มครองข้อมูลอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง 
เพื่อให้มั่นใจว่าการคุ้มครองเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ และตามกฎหมายที่
ก าหนดไว้  

7) ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และตักเตือน ลงโทษทางวินัย กรณีพบเห็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
เหมาะสม 

2.4. คณะท างานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1) จัดท ารายการข้อมูล การขอ การใช้ การเก็บรักษา การตรวจสอบและการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2) รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที ่เกี ่ยวข้อง ส่งให้ผู้อ านวยการสถาบันทบทวน 
อนุมัติ  

3) ก ากับ ตรวจสอบให้พนักงานในฝ่าย เก็บ ใช้ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่
หน่วยงานตนเองเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ และ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

4) ร่วมกันทบทวน การเก็บ การใช้ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยปีละ 
หนึ ่งครั ้ง เพื ่อให้มั ่นใจว่าการคุ ้มครองเป็นไปตามนโยบายนี ้และตามที่
กฎหมายก าหนด และให้เป็นปัจจุบัน รายงานต่อผู้อ านวยการสถาบัน 

2.5. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล2 

1) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที ่เหมาะสม และต้องทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเปน็หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลีย่นแปลงไปเพือ่ให้
มีประสิทธิภาพในการักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  

                              
2 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 37. 
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2) กรณีต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล ต้องด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

3) จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ
พ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็น
ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  

4) แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้  
เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี ่ยงที ่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  

5) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด3 

 

 

2.6. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล4 

1) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อ
กฎหมาย  

2) จัดให้มีมาตรการักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญ
หาย เข้าถึง ใช้ เปลี ่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบถึงสาเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดข้ึน 

2.7. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล5 

1) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

                              
3 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 41.. 
4 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 40. 
5 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 42. 
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2) ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

4) รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

2.8. พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

1) แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใหไ้ด้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนหรือขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และ
สิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

2) ด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง และ/หรือลบ/ท าลายข้อมูลสว่นบุคคล ตามที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลร้องขอ ตามมาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้งบันทึกรายการและจัดเก็บ
หลักฐานในการท าธุรกรรมดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน  

3) รับผิดชอบในการจัดเก็บ ดูแล รักษา และป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิฯได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติฉบับนี ้ ตลอดจนแนวทาง มาตรการและคู ่มือการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

3. แนวปฏิบัต ิ

3.1. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

มูลนิธิฯ จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีความปลอดภัยมั่นคง และสอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ การให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล เมื่อเข้าใช้บริการต่างๆ รวมถึง
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการน าเสนอบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดของ
มูลนิธิฯ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือ เพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบต่างๆที ่เกี ่ยวข้อง  และจะจัดให้มีการก าหนด
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วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อความชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลต่อไป  

3.2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1) มูลนิธิฯจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที ่จ าเป็นภายใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด  

2) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล 
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบ ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี ให้
เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ก าหนด  

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื ่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน  
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่กฎหมายก าหนด จะต้องได้รับความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจา้ของข้อมูลสว่นบุคคล เว้นแต่6 

- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดก็ตาม  

- เป็นข้อมูลที ่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

- เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
เก ี ่ยวกับ เวชศาสตร์ป ้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์  การประเมิ น
ความสามารถในการท างานของลูกจ้าง กานวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ 
การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การ
ป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อ
หรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม 

                              
6 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562, มาตรา 26. 
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หล ักประก ันส ุขภาพแห่ งชาต ิ  การศ ึกษาว ิจ ัยทางว ิทยาศาสตร์  
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่นที่ส าคัญ  

3.3. การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

1) มูลนิธิฯจะไม่เป ิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือแสดง หรือท าให้ปรากฏ 
ในลักษณะอื่นใดของข้อมูลส่วนบุคคล ที ่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ของการเก็บรวบรวม ใช้ หร ือเปิดเผย เว้นแต่ได้ร ับความยินยอมจาก 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
หรือสุขภาพของบุคคล หรือ เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่ง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือ เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในการด าเนินาภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย7 

2) การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทาง
หรือองค์การระหว่างประเทศที ่ร ับข้อมูลส ่วนบุคคลต้องมีมาตรฐาน  
การคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอทั้งนี ้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว8  

3) ในกรณีที่มูลนิธิฯว่าจ้างหน่วยงานภายนอกให้ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล มูลนิธิฯจะต้องจัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง 
การไม ่ เป ิดเผยข้อม ูล เก ี ่ยวกับการค ุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบุคคล ก ่อน 
การปฏิบัติงาน หรือเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่มีหลักเกณฑ์หรือ
แนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในนโยบายและแนวทางปฏิบัติน้ี  

3.4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

                              
7 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562, มาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 27. 

8 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 28. 
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1) จัดให้ม ีมาตรการร ักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เพื่อป้องกันการท าลาย การแก้ไข และ  
การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต  

2) เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม  
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   

3) เอกสารที่ไม่มีการท าธุรกรรมต่อกัน เช่น ใบสมัครงานที่รับเข้าท างาน ใบเสนอ
ราคา ข้อเสนอที่ไม่ได้รับการพิจารณา จะเก็บไว้ไม่เกินหกเดือน  

4) เอกสารที่ใช้ในการด าเนินงาน เช่นข้อมูลของพนักงานที่จ้างท างาน ข้อมูล
ผู้ใช้บริการ จะเก็บไว้ตลอดเวลาที่ท างานและหลังจากสิ้นสุดการท างานแล้ว
ไม่น้อยกว่า สิบปี 

3.5. การด าเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล 

1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล  
ที ่เกี ่ยวกับตนซึ ่งอยู ่ในความรับผิดชอบของผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการตามค าขอโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ9  

2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะปฏิเสธค าขอได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการปฏเิสธ
ทางกฎหมายหรือค าสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น  

3) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิธิขอรับข้อมลูสว่นบุคคลที่เกี่ยวกับตนโดยการสง่
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 

3.6. การรักษาความปลอดภัย และการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

1) ก  าหนดให ้ม ีมาตรการในการร ักษาปลอดภัยของข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล  
อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ การแก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหาร
จัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ 
รวมทั้งการประเมินและการบริหารความเสี่ยง  

                              
9 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 30. 
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2) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบ
หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล  
ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็น  
ในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือเมื ่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 10 

4. การทบทวนนโยบาย 

มูลนิธิฯ จะท าการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั ้ง เพื ่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที ่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปหรือเมื ่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ที่เป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มูลนิธิฯ
จะด าเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.ismed.or.th  

5. การเป ิดเผยเกี ่ยวก ับการด าเน ินการ แนวปฏิบ ัต ิและนโยบายท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

มูลนิธิมีการเปิดเผยนโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหาก
มีการแก้ไขหรือปรับปรุง จะด าเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ www.ismed.or.th 

6. ช่องทางการติดต่อ 

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มูลนิธิยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของมูลนิธิ
ต่อไป โดยสามารถติดต่อมูลนิธิได้ที่ 

มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รงัสิต  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 12120  
โทร.02 1054 778 เว็บไซต์ www.ismed.or.th 

 

                              
10 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562, มาตรา 33. 
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