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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

มูลนิธิมาดามแป้ง 
 

 มูลนิธิมาดามแป้ง ตระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดม้อบให้แก่มูลนิธิฯ ประกอบกบัปัจจุบนัการด าเนิน
ธุรกิจ มีความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีอิทธิพลเป็นอยา่งมาก ทั้งระบบการส่ือสาร รวมถึงระบบการท างานของมูลนิธิฯ 
ท าให้การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว อนัอาจน ามาซ่ึงความ
เดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหายในกรณีท่ีมีการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จึงเห็นสมควรก าหนดให้มี
นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีข้ึน เพ่ือจดัให้มีมาตรการก ากบัดูแลเก่ียวกบัการให้ความคุม้ครองหรือจดัการขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีปลอดภยัและเหมาะสม รวมทั้งเพ่ือป้องกนัและเยยีวยาการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

1. ค ำนิยำม  
“มูลนิธิฯ” หมายความวา่ มูลนิธิมาดามแป้ง  
“ผู้ใช้บริกำร” หมายความวา่ ผูท้  าธุรกรรมกบัมูลนิธิฯ (เช่น ลูกคา้ผูซ้ื้อประกนัภยั ผูใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องตามสัญญาประกนัภยั ผูรั้บ

ประโยชน์ คู่คา้ คู่สญัญาต่าง ๆ ตวัแทน นายหนา้ และลูกจา้ง เป็นตน้) รวมถึงผูเ้ขา้เยี่ยมชมหรือใชง้านเวบ็ไซตข์องมูลนิธิฯท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดา 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า  ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดา ซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่วา่ทางตรง หรือ
ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว” หมายความวา่ขอ้มลส่วนบุคคลท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะตามมาตรา 26 ของ พ.ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือ
ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือ
ขอ้มูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนั  

“เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถระบุตวัตนได ้ 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ มูลนิธิฯซ่ึงท าหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูใ้ชบ้ริการ หรือ บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีท าหนา้ท่ี เช่นเดียวกนั 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรือในนามของมูลนิธิฯ   
“คณะท ำงำนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ คณะกรรมการชุดยอ่ยของมูลนิธิฯมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล ควบคุมการด าเนิน

ธุรกิจของมูลนิธิฯใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบติัวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
“เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมูลนิธิฯแต่งตั้งและมอบหมายตามมาตรา 41 แห่ง

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือให้ปฏิบติัหน้าท่ีในการให้ค  าแนะน า ก ากบัดูแล ตรวจสอบหน่วยงานภายใน ลูกจา้ง ผู ้
ให้บริการ และผูป้ระมวลผลขอ้มูลแทนมูลนิธิฯ เพ่ือให้ปฏิบติัตามนโยบายและคู่มือหรือแนวทางการปฏิบติัว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียนจากผูใ้ชบ้ริการหรือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และประสานงานกบัส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

“คู่มือหรือแนวปฏิบัตว่ิำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ คู่มือหรือขั้นตอนท่ีก าหนดถึงวธีิการ และเง่ือนไขของ
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การปฏิบติังานของหน่วยงานภายในมูลนิธิฯ รวมถึงผูใ้ห้บริการภายนอก เพื่อให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

“บุคคล” หมายความวา่ บุคคลธรรมดา 
“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎ ระเบียบ หรือ

กฎหมายล าดบัรองอ่ืนท่ีตราข้ึนโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
“กฎหมำยข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับภาค

ธุรกิจประกนัภยั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบั  
 

2. วตัถุประสงค์ของนโยบำย 
มูลนิธิฯจดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี เพ่ือใชเ้ป็นหลกัเกณฑส์ าหรับการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงรวมถึงการเก็บรวบรวม การใชแ้ละ การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือคุม้ครองความ
ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ หากมูลนิธิฯมีการเปล่ียนวตัถุประสงคข์องการด าเนินการใด ๆ  ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ไดผ้า่นการพิจารณา และ อนุมติัโดยผูบ้ริหารระดบัสูงของมูลนิธิฯ ท่ีใหค้วามส าคญัต่อการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรในมูลนิธิฯ รวมถึงผูใ้ชบ้ริการภายนอก โดยมูลนิธิฯไดป้ระกาศนโยบายฉบบัน้ีให้แก่พนกังาน 
และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบโดยทัว่กนั  

  
ทั้งน้ี มูลนิธิฯไดจ้ดัท าคู่มือหรือแนวปฏิบติัว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีสอดคลอ้งตามนโยบายฉบบัน้ี เพ่ือก าหนด

รายละเอียดหลกัเกณฑว์ธีิการด าเนินงานวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับหน่วยงานภายในของมูลนิธิฯดว้ย 
 

3. หลกักำรในกำรเกบ็รวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
1. มูลนิธิฯด าเนินการเพียงเท่าท่ีจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ ภายใตว้ตัถุประสงค์

อนัชอบดว้ยกฎหมาย และตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายน้ี                      
2. ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ มูลนิธิฯจะกระท าโดยตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนหรือขณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงมูลนิธิฯจะด าเนินการเพียงเท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบ
วตัถุประสงคข์องความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
เพ่ือปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาประกันภยัหรือค าขอเขา้ท าสัญญาประกนัภยั การเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือกรณีอ่ืนท่ีกฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดเป็นการเฉพาะให้กระท าได้
โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน ท่ีไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจะกระท าไดห้ากกฎหมายขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดอ้นุญาตหรือยกเวน้ไวเ้ป็นการเฉพาะเท่านั้น   

4. มูลนิธิฯจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว โดยไม่ไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จาก
เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคลได้
อนุญาตหรือยกเวน้ไวเ้ป็นการเฉพาะเท่านั้น   

5. มูลนิธิฯจะด าเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
6. มูลนิธิฯไดด้ าเนินการจดัให้มีการบนัทึก และ/หรือรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลในขั้นตอนต่าง ๆ ภายใตน้โยบายน้ีและตามท่ี 

พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด และแจง้ใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท าการบนัทึก และ/หรือรายงานกิจกรรม
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด โดยมูลนิธิฯไดจ้ดัให้
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มีขอ้ตกลงระหวา่งมูลนิธิฯ และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือควบคุมการด าเนินงานตามหนา้ท่ีของผูป้ระมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามท่ีพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด  

7. มูลนิธิฯจดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเพ่ือป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใชเ้ปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ และจะด าเนินการทบทวนมาตรการดงักล่าว เม่ือมีความจ าเป็น หรือเม่ือ
เทคโนโลยเีปล่ียนแปลงไป  

8. มูลนิธิฯจดัใหมี้การด าเนินการเพ่ือป้องกนัมิใหบุ้คคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจ 
หรือโดยมิชอบ 

9. มูลนิธิฯจดัท าระบบการตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อด าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลา
การเก็บรักษา หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือตามท่ี
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้อนความยนิยอม  

10. มูลนิธิฯมีหนา้ท่ีแจง้เหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทราบภายใน 
72 ชัว่โมงนบัแต่ทราบเหตุเท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้เวน้แต่ การละเมิดดงักล่าวไม่มีความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล กรณีท่ีการละเมิดมีความเส่ียงสูง ท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มูลนิธิฯจะแจ้ง
เหตุการณ์ละเมิด ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกบัแนวทางการเยยีวยาโดยไม่ชกัชา้ดว้ย ทั้งน้ี การแจง้ดงักล่าว และ
ขอ้ยกเวน้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

11. มูลนิธิฯไดก้ าหนดให้มีคณะท างานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท าหน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองร้องเรียนท่ีมีความ
ยุง่ยากซบัซอ้น และ /หรือท่ีมีการเรียกร้องค่าเสียหายสูง  เพ่ือน าเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงพิจารณาด าเนินการตามล าดบั พร้อม
ทั้งก ากบัดูแลหน่วยงานภายในเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายฉบบัน้ี 

12. มูลนิธิฯไดก้ าหนดให้มีเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท าหนา้ท่ีในการให้ค  าแนะน า ก ากบัดูแล ตรวจสอบ หน่วยงาน
ภายใน ลูกจา้ง ผูใ้หบ้ริการต่าง ๆ ตวัแทน นายหนา้ และผูป้ระมวลผลขอ้มูลแทนมูลนิธิฯ เพ่ือให้ปฏิบติัตามนโยบายและคู่มือ
หรือแนวทางการปฏิบติัวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียนจากผูใ้ชบ้ริการ หรือเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล หรือจากช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี รวมทั้งประสานงานกบัส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

13. เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลยอ่มมีสิทธิในการให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของตนและ/
หรือผูท่ี้ตนมีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย การคดัคา้น และ/หรือจ ากดัสิทธิของการเก็บรักษา ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของตน และ/หรือผูท่ี้ตนมีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย การขอใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ตนและ/หรือผูท่ี้ตนมีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย รวมทั้ง มีสิทธิในการระงบัการเก็บรักษา ใช ้เปิดเผย และ/หรือ
ขอให้ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือผูท่ี้ตนมีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย สิทธิในการขอให้เก็บรักษา ถ่ายโอน 
และ/หรือคดัลอกขอ้มูลส่วนบุคคลของตน และ/หรือผูท่ี้ตนมีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย 

 

หมวด 1 : วตัถุประสงค์กำรเกบ็รวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ก. มูลนิธิฯจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย และ/หรือภายใตว้ตัถุประสงค์

ของนโยบายน้ี ตามท่ีไดแ้จง้ไวก่้อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น  

เว้นแต่  

1) ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่นั้นใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ และไดรั้บความยนิยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผย

แลว้ 

2) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
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3) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบวตัถุประสงคใ์หม่ หรือรายละเอียดนั้นอยูแ่ลว้ โดย พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ได้

ก าหนดใหต้อ้งขอความยนิยอมเพ่ือการด าเนินการดงักล่าว 

4) มูลนิธิฯพิสูจน์ไดว้า่การแจง้วตัถุประสงคใ์หม่ หรือรายละเอียดดงักล่าวไม่สามารถท าได ้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ ซ่ึงไดจ้ดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

5) การใช ้หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งกระท าโดยเร่งด่วนตามท่ีกฎหมายก าหนดซ่ึงไดจ้ดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสม

เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

6) เม่ือมูลนิธิฯเป็นผูซ่ึ้งล่วงรู้ หรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล จากหน้าท่ี หรือจากการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ และ

ตอ้งรักษาวตัถุประสงคใ์หม่ ไวเ้ป็นความลบัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

ข. มูลนิธิฯมีนโยบายเป็นการทัว่ไปในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง เวน้แต่เฉพาะกรณีซ่ึง

มูลนิธิฯจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน โดยมูลนิธิฯจะด าเนินการ แจง้ถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล

จากแหล่งอ่ืนและรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามหมวด 2 ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลทราบโดยไม่ชกัชา้ แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัท่ีเก็บรวบรวมและไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล ทั้งน้ี เวน้แต่ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยนิยอม หรือก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนตาม

พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

หมวด 2 : กำรแจ้งรำยละเอยีดกำรเกบ็รวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
หลกักำรกำรแจ้งรำยละเอยีดกำรเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
ในการเก็บรวบรวม ขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดท้ราบถึงรายละเอียดนั้นอยูแ่ลว้ มูลนิธิฯไดด้ าเนินการแจง้ให้
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อน หรือในขณะ  เก็บรวบรวบขอ้มูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

1) วตัถุประสงคข์องมูลนิธิฯในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

2) หากเป็นวตัถุประสงคเ์พื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือสญัญา หรือมีความจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ท าสัญญา 

รวมทั้ง แจง้ถึงผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคล 

3) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดมี้การเก็บรวบรวม และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว ้ทั้งน้ี ในกรณี ท่ีไม่สามารถก าหนดระยะเวลา

ดงักล่าวไดช้ดัเจน มูลนิธิฯไดก้ าหนดระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม  

4) ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงานซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย หรือเขา้ถึง 

5) ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลนิธิฯ สถานท่ีติดต่อ และวิธีการติดต่อ พร้อมทั้งเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สถานท่ีติดต่อ และ

วธีิการติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย (ถา้มี) 

6) สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดไวใ้นพ.ร.บ. ขอ้มูลส่วนบุคคล (พิจารณารายละเอียดตามหมวดท่ี 4.) 
 

หมวด 3 : กำรเกบ็รวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
1. หลกักำรขอควำมยนิยอมส ำหรับกำรเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
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หากการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจ าตอ้งอาศยัความยินยอม มูลนิธิฯจะด าเนินการขอความยินยอมตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไข ดงัน้ี 

1) การขอความยนิยอมจะกระท าก่อน หรือ ขณะท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 
2) การขอความยนิยอมจะกระท าโดยชดัแจง้เป็นหนงัสือ หรือท าโดยผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เวน้แต่โดยสภาพไม่อาจขอความ

ยนิยอมดว้ยวธีิการดงักล่าวได ้
3) การขอความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือการเก็บรวบรวม  ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจะค านึงถึงความ

อิสระของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และปราศจากเง่ือนไขท่ีไม่จ าเป็น หรือเก่ียวขอ้งส าหรับการเขา้ท าสัญญา และ/หรือการ
ใหบ้ริการ 

4) จะมีการแจง้วตัถุประสงค ์ของการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
5) การขอความยนิยอมจะแยกส่วนออกจากขอ้ความอ่ืนอยา่งชดัเจน  
6) การขอความยนิยอมจะกระท าโดยมีแบบ หรือขอ้ความท่ีเขา้ถึงไดง่้าย และเขา้ใจได ้รวมทั้ง ใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย และไม่เป็นการ

หลอกลวง หรือ ท าให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใจผิดในวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคล 

7) จะด าเนินการตามแบบ หรือ ขอ้ความท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด (หากมี) 
  

กรณีทีเ่จ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยำว์ซ่ึงยงัไม่บรรลุนิตภิำวะตำมกฎหมำย  
ในการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว มูลนิธิฯจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1) การให้ความยินยอม เพ่ือการใด ๆ ของผูเ้ยาวท่ี์ไม่อาจให้ความยินยอมไดโ้ดยล าพงั ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจ
ปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาวด์ว้ย 

2) หากผูเ้ยาวมี์อายไุม่เกินสิบ (10) ปี ใหข้อความยนิยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครอง ท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์
 

กรณีทีเ่จ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  
การขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ให้ขอความยินยอมจากผูอ้นุบาลท่ีมีอ านาจกระท าการแทนคนไร้

ความสามารถ  
 

กรณีทีเ่จ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  
การขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ใหข้อความยนิยอมจากผูพ้ิทกัษท่ี์มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้

ความสามารถ  
 

2. ข้อยกเว้นของกำรขอควำมยนิยอมในกำรเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
การดงัต่อไปน้ี มูลนิธิฯสามารถเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัความยินยอมของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล  
1) เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกับการจัดท าเอกสารประวติัศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือท่ี

เก่ียวกบัการศึกษาวจิยั หรือสถิติซ่ึงไดจ้ดัใหมี้มาตรการปกป้องท่ีเหมาะสม เพื่อคุม้ครองสิทธิ และเสรีภาพของเจา้ของข้อมูล
ส่วนบุคคล  

2) เพ่ือป้องกนั หรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  
3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัตามสญัญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญา หรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสญัญานั้น  
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4) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจ เพ่ือประโยชน์สาธารณะของมูลนิธิฯ หรือปฏิบติัหน้าท่ีในการใช้
อ านาจรัฐท่ีไดม้อบใหแ้ก่มูลนิธิฯ  

5) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของมูลนิธิฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่มูลนิธิฯ เวน้แต่
ประโยชน์ดงักล่าวมีความส าคญั นอ้ยกวา่สิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

6) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
 

3. ข้อยกเว้นของกำรขอควำมยนิยอมในกำรเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหว 
การดงัต่อไปน้ี มูลนิธิฯสามารถเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัความยินยอม

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
1) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถใหค้วามยนิยอม

ได ้ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม 
2) เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมายท่ีมีการคุม้ครองท่ีเหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรท่ี

มีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานใหแ้ก่สมาชิก ผูซ่ึ้งเคยเป็นสมาชิก หรือผูซ่ึ้งมีการติดต่อ
อยา่งสม ่าเสมอกบัมูลนิธิ สมาคม หรือองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรตามวตัถุประสงคด์งักล่าวโดยไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
นั้นออกไปภายนอกมูลนิธิสมาคม หรือองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรนั้น 

3) เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยนิยอมโดยชดัแจง้ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
4) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึน

ต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
5) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบั 

(ก)  เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง
การแพทย ์การให้บริการดา้นสุขภาพหรือดา้นสังคม การรักษาทางการแพทย ์การจดัการดา้นสุขภาพ หรือระบบและ
การใหบ้ริการดา้นสงัคมสงเคราะห์  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่ใช่การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่นความ
รับผิดชอบของผูป้ระกอบอาชีพหรือวชิาชีพหรือผูมี้หนา้ท่ีรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไวเ้ป็นความลบัตามกฎหมาย ตอ้ง
เป็นการปฏิบติัตามสญัญาระหวา่งเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบัผูป้ระกอบวชิาชีพทางการแพทย ์

(ข)  ประโยชน์สาธารณะดา้นการสาธารณสุข เช่น การป้องกนัดา้นสุขภาพจากโรคติดต่ออนัตรายหรือโรคระบาดท่ีอาจ
ติดต่อหรือแพร่เขา้มาในราชอาณาจกัร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภณัฑ ์หรือเคร่ืองมือแพทย ์ซ่ึง
ไดจ้ดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมและเจาะจงเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการ
รักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลตามหนา้ท่ีหรือตามจริยธรรมแห่งวชิาชีพ 

(ค)  การคุม้ครองแรงงาน การประกนัสงัคม หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของผูมี้สิทธิ
ตามกฎหมาย การคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ หรือการคุม้ครองทางสังคม ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเป็น
ส่ิงจ าเป็นในการปฏิบติัตามสิทธิหรือหนา้ท่ีของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไดจ้ดัให้มี
มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ง)  การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน  ทั้งน้ี ตอ้งกระท าเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ดงักล่าวเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น และไดจ้ดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและ
ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(จ)  ประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั โดยได้จดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัประวตัอิำชญำกรรม 
ในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัประวติัอาชญากรรม มูลนิธิฯจะกระท าโดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ของหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือ ไดจ้ดัใหมี้มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลก าหนดเท่านั้น 

4. กำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่ำงประเทศ 
4.1 กำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทัว่ไป 
หากมูลนิธิฯจะตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ มูลนิธิฯจะโอนหรือส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัประเทศท่ีมีมาตรฐาน

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ ตามหลกัเกณฑก์ารให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลประกาศก าหนดเท่านั้น 

เว้นแต่กำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดงัต่อไปนี ้
1) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
2) ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไดแ้จง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีรับขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ 
3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัตามสญัญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสญัญานั้น 
4) เป็นการกระท าตามสญัญาระหวา่งผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล 
5) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เม่ือเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลไม่สามารถใหค้วามยนิยอมในขณะนั้นได ้
6) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั 

 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่าง
ประเทศท่ีรับขอ้มูลส่วนบุคคล มูลนิธิฯอาจพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือให้คณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูว้นิิจฉยั 
 

4.2 กำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงมูลนิธิฯในเครือ (หำกม)ี 
หากมูลนิธิฯจะมีการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัมูลนิธิฯในเครือท่ีตั้งอยูต่่างประเทศ มูลนิธิฯอาจจดัให้มีนโยบายในการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงอยู่
ต่างประเทศส าหรับมูลนิธิฯในเครือหรือในกลุ่ม (Binding Corporate Rules : BCRs) และจะด าเนินการให้นโยบายดงักล่าวไดรั้บการ
อนุมติัจากคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมูลนิธิฯจะปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีมูลนิธิฯจะไม่จ าตอ้งค า
นึกถึงหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลกรณีทัว่ไปขา้งตน้ 

 

4.3 กำรโอนข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่ยังไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และนโยบำยกำรโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลระหว่ำงมูลนิธิฯในเครือยงัไม่ได้รับกำรอนุมตั ิ

ในกรณีท่ียงัไม่มีก าหนดมาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ หรือ ยงัไม่มีนโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลระหว่างมูลนิธิฯในเครือ มูลนิธิฯอาจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศโดยจดัให้มีมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม
สามารถบงัคบัตามสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 
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หมวด 4 : สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิดงัต่อไปน้ี  
1. กำรถอนควำมยนิยอมในกำรเกบ็รวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม  ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เว้นแต่ มีขอ้จ ากดั
สิทธิในการถอนความยนิยอมโดยกฎหมาย หรือสญัญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

2. กำรเข้ำถึง ขอรับข้อมูล และ/หรือส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองซ่ึงอยู่ในควำมรับผดิชอบของมูลนิธิฯ หรือขอให้เปิดเผยถึง
กำรได้มำซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่ำวทีต่นไม่ได้ ให้ควำมยนิยอม 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถขอเขา้ถึง ขอรับขอ้มูล และ/หรือส าเนาขอ้มูล ส่วนบุคคลของตนเอง ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบ
ของมูลนิธิฯ หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้า ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีตนไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

 

กำรปฏิเสธ 
การปฏิเสธค าขอดงักล่าวมูลนิธิฯสามารถด าเนินการไดเ้ฉพาะท่ีเป็นการปฏิเสธตามกฎหมาย และ/หรือค าสั่งศาล ซ่ึงการเขา้ถึง 
และขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น จะส่งผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน โดย
มูลนิธิฯตอ้งบนัทึกการปฏิเสธดงักล่าวพร้อมเหตุผลไวด้ว้ย 

 

3. กำรคดัค้ำนกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองในกรณีดงัต่อไปน้ี  
1) กรณีท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยนิยอม ดงัน้ี   

(1) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของมูลนิธิฯ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใช้
อ านาจรัฐท่ีไดม้อบใหแ้ก่มูลนิธิฯ  

(2) เป็นการจ าเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของมูลนิธิฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่มูลนิธิฯ 
เว้นแต่ มูลนิธิฯพิสูจน์ไดว้า่  
(ก) การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น มูลนิธิฯไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีส าคญัยิ่ง

กวา่ 
(ข) การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมายการปฏิบติัตาม 

หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
2) กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 
3) กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือวตัถุประสงค์เก่ียวกบัการศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ เวน้แต่ เป็นการจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของมูลนิธิฯ 
 

ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใชสิ้ทธิคดัคา้น มูลนิธิฯจะปฏิบติัโดยแยกส่วนออกจากขอ้มูลอ่ืนอย่างชดัเจนในทนัที เม่ือ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้จง้การคดัคา้นให้มูลนิธิฯทราบ และไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น
ต่อไปได ้

 

ในกรณีท่ีมูลนิธิฯปฏิเสธการคดัดา้นดว้ยเหตุผลตามกรณี 1) (ก) หรือ (ข) หรือ กรณี 3) ให้มูลนิธิฯบนัทึกการปฏิเสธการคดัคา้น
พร้อมดว้ยเหตุผล 
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4. กำรลบ  หรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
ส่วนที ่1 :  
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคลมีสิทธิขอใหมู้ลนิธิฯด าเนินการลบ หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวั
บุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็น ในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคล 
2) เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถอนความยนิยอม ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และมูลนิธิฯไม่มีอ านาจ

ตามกฎหมายท่ีจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไดต้่อไป 
3) เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอ้ 4.3) ในกรณี 1) และมูลนิธิฯไม่

อาจปฏิเสธค าขอดว้ยอาศยัขอ้ยกเวน้ (ก) หรือ (ข) ได ้หรือเป็นการคดัคา้นตามขอ้ 4.3) ในกรณี 2)  
4) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ี 

ข้อยกเว้น ซ่ึงความในขอ้น้ีไม่ใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีดงัต่อไปน้ี  
1) การเก็บรักษาไว ้

(1) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(2) เป็นการเก็บรักษาไวต้ามท่ีกฎหมายก าหนด 

2) การใช ้ 
(1) เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
(2) เพื่อการปฏิบติัตามเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
(3) เพื่อการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
(4) เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย 

 

ส่วนที ่2 :  
ในกรณีท่ีมูลนิธิฯท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ และถูกขอให้ลบ หรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้มูลนิธิฯเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ ทั้งในทาง
เทคโนโลย ีและค่าใชจ่้ายเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าขอนั้นโดยแจง้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามค า
ขอ 

 

5. กำรระงบักำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถขอใหมู้ลนิธิฯท าการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี   
1) ในระหวา่งการตรวจสอบของมูลนิธิฯตามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดร้้องขอ ให้จดัท าขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกตอ้งเป็น

ปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  
2) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งลบ หรือท าลาย อนัเน่ืองมาจากไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลขอใหร้ะงบัการใชแ้ทน  
3) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีหมดความจ าเป็น ในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล แต่เจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นตอ้งขอใหเ้ก็บรักษาไวเ้พ่ือใชใ้นการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม หรือการ
ใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

4) ในระหวา่งการพิสูจน์เพ่ือปฏิเสธการคดัคา้นของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลของมูลนิธิฯวา่ดว้ยเหตุของการท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลนั้นไดโ้ดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยนิยอม  
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6. กำรขอให้สิทธิในกำรแจ้งให้มูลนิธิฯด ำเนินกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
ผดิ 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้มูลนิธิฯด าเนินการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิด
ความเขา้ใจผิด 
 

โดยหากมีการปฏิเสธการด าเนินการตามค าขอ มูลนิธิฯจะบนัทึกเหตุแห่งการปฏิเสธพร้อมเหตุผลไว ้
 

หมวด 5 : กำรใช้บริกำรบุคคลภำยนอก  
มูลนิธิฯใชบ้ริการบุคคลภายนอกตามนโยบายการใชบ้ริการบุคคลภายนอก เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ การลดตน้ทุน และ

เพ่ิมความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการจดัสรรการบริการลูกคา้ให้ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุดจากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
และเครือข่ายของผูใ้หบ้ริการภายนอก  
 

หลกักำรใช้บริกำรบุคคลภำยนอกต่อกำรเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
มูลนิธิฯ ใชบ้ริการบุคคลภายนอกตามนโยบายการใชบ้ริการบุคคลภายนอกตามประเภท/ลกัษณะงาน และหลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

มูลนิธิฯจะใชบ้ริการบุคคลภายนอก ท่ีมีการคดัสรร/คดัเลือกผูใ้หบ้ริการตามกฎเกณฑ ์เพ่ือป้องกนัมิให้มีการใชบ้ริการบุคคลภายนอกไป
ทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ทบัซอ้น และ/หรือคอรัปชัน่ ดว้ยความรับผิดชอบ และการด าเนินการไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพตามสญัญา และ
ขอ้ตกลง  

มูลนิธิฯจัดให้มีการก าหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุม/บริหารความเส่ียงจากการใช้บริการ
บุคคลภายนอกไวอ้ยา่งชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีเหมาะสมกบัความส าคญัของงานท่ีใชบ้ริการ และสอดคลอ้งกบันโยบายการ
บริหารความเส่ียงโดยรวม 

มูลนิธิฯจะเขา้ท าสัญญาการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) กบับุคคลภายนอกผูใ้ห้บริการท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือควบคุมการด าเนินการของบุคคลภายนอกดงักล่าวให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดในพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ ตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ  
 

หมวด 6 : มำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัย และกำรแจ้งเหตุละเมดิ 
มูลนิธิฯไดจ้ดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใชเ้ปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ และจะทบทวนมาตรการดงักล่าวเม่ือมีความจ าเป็น หรือเม่ือเทคโนโลยี
เปล่ียนแปลงไปเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานขั้นต ่าท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด และจดัให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้
ก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
ตามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้อนความยินยอมพร้อมแจง้เหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล
แก่ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกบัแนวทางการเยียวยาโดยไม่
ชกัชา้ดว้ย  
 

หมวด 7 : สัญญำ และข้อตกลง 
มูลนิธิฯไดจ้ดัใหมี้แนวทาง/คู่มือการท าสัญญา และขอ้ตกลงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือก าหนดขอบเขตท่ีครอบคลุมถึงหลกัการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ภายใตน้โยบายน้ี และ/หรือนโยบายอ่ืน ๆ ภายในมูลนิธิฯ และตามประกาศกฎหมาย
ต่าง ๆ เพ่ือความสมบูรณ์ในการปฏิบติั และการบงัคบัใชต้ามสญัญา และขอ้ตกลงระหวา่งคู่สัญญา เพ่ือสร้างแนวทางการร่างสัญญา และ
ขอ้ตกลงใหเ้ป็นมาตรฐาน มีการติดตาม การปรับปรุง การต่ออายสุญัญา/ขอ้ตกลง และ/หรือการท าลายสญัญา/ขอ้ตกลงท่ีส้ินสุดแลว้อยา่ง
เป็นรูปแบบชดัเจน 
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หมวด 8 : กำรอบรม และกำรส่ือสำรภำยในองค์กร   
มูลนิธิฯไดจ้ดัใหมี้การอบรม และส่ือสารต่อบุคลากรภายในองคก์รเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อสิทธิ หนา้ท่ี และผลกระทบต่อ

การด าเนินงาน จากการใชบ้งัคบกฎหมาย และการใชบ้งัคบัภายใตน้โยบายและคู่มือหรือแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
น้ี 
 

หมวด 9 : กำรรับเร่ืองร้องเรียน    
มูลนิธิฯไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน มีการบนัทึกขอ้มูลการร้องเรียน และผลการด าเนินการหลงัรับเร่ืองร้องเรียนอยา่ง

เป็นระบบท่ีสามารถเรียกขอขอ้มูล/ตรวจสอบไดอ้ยูเ่สมอ ซ่ึงผูรั้บเร่ืองร้องเรียนไดผ้า่นการอบรมถึงวิธีการปฏิบติังาน และการส่ือสารต่อ
ผูร้้องเรียน และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร สร้างความรู้ความเขา้ใจผลกระทบต่อการด าเนินงานภายใตก้าร
ใชบ้งัคบัของกฎหมาย และภายใตน้โยบายและคู่มือหรือแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล น้ี 
 

หมวด 10 : กำรบริหำรควำมต่อเน่ือง และกำรบริหำรควำมเส่ียง 
มูลนิธิฯไดจ้ดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง มีการจดัสรรทรัพยากรรองรับการด าเนินงานอย่างเพียงพอ มีการ

ประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุม/บริหารความเส่ียงอย่างชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความ
เส่ียงโดยรวม  
 

หมวด 11 : กำรตดิตำม ประเมนิผล และกำรตรวจสอบ   
มูลนิธิฯมีระบบท่ีชดัเจนในการก ากบัดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบติังานภายใตน้โยบายน้ีอย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้มีมาตรฐานการควบคุมภายใน และการให้บริการท่ีดี เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ทั้งจดัท าขอ้มูลรายละเอียด
เก่ียวกบัการติดตาม ประเมินผล และการตรวจสอบน้ีให้มีความถูกตอ้งเพ่ือการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
ทนัท่วงที  
 

หมวด 12 : กำรทบทวน และกำรปรับปุรงแก้ไข  
มูลนิธิฯอาจท าการทบทวน ปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายน้ี โดยการพิจารณาอนุมติัของผูบ้ริหารสูงสุดของมูลนิธิฯ และไม่ตอ้งแจง้

ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหน้า ทั้ งน้ีเพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือเพ่ือให้สอดคลอ้งตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลภาครัฐ รวมถึงประกาศหรือระเบียบต่างๆของคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่กรณีท่ี
มีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคญั โดยมูลนิธิฯอาจแจง้รายละเอียดดงักล่าว และ/หรือ ขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หาก
พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดใหต้อ้งกระท าการดงักล่าว 
  

นโยบายฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 เป็นตน้ไป 
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