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ระเบียบปฏิบัติการตรวจประเมินภายในระบบบริ หารจัดการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงในกำรตรวจประเมินภำยในของระบบบริ หำรจัดกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลของบริษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปตำมระเบียบปฏิบตั ิที่กำหนด
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ กำรดำเนินกำรตำมระบบบริ หำรจัดกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัทเป็ นไป
ตำมที่บริษัทกำหนด
1.2 เพื่อให้ ส ำมำรถระบุโอกำสในกำรปรับปรุ ง พัฒ นำระบบบริ หำรจัดกำรคุ้ม ครองข้ อมูลส่วน
บุคคลของบริษัทให้ มีควำมเหมำะสม เพียงพอในกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
2. ผู้รับผิดชอบ
2.1 ให้ ผ้ แู ทนฝ่ ำยบริ หำรระบบบริหำรจัดกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล (DPMR) มีหน้ ำที่ควบคุม
กำรตรวจประเมินภำยในของระบบบริหำรจัดกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
2.2 ให้ DPMR เป็ นผู้ตรวจประเมิ น ภำยในของระบบบริ หำรจัดกำรคุ้ม ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ทังหมด
้
ยกเว้ นข้ อกำหนด หรื อระเบียบปฏิบตั ิใดๆ ภำยใต้ ระบบบริ หำรจัดกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่
กำหนดให้ DPMR เป็ นผู้รับผิดชอบข้ อกำหนด หรื อระเบียบปฏิบตั ินนั ้ หรือผู้ที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ น DPMR เป็ น
ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลตำมระเบียบปฏิบตั ิใดๆ
2.3 ให้ ผ้ ูบังคับบัญชำฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นผู้ตรวจประเมิน ภำยในของข้ อกำหนด หรื อ
ระเบียบปฏิบัติภำยใต้ ระบบบริ หำรจัดกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่ DPMR ไม่ มีอำนำจในกำรตรวจ
ประเมินภำยใน
2.4 ให้ DPO เป็ นผู้ตรวจสอบกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด มี อำนำจเป็ นผู้ตรวจสอบ
ภำยนอกเพื่อทำให้ มนั่ ใจว่ำกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเหมำะสมและเพียงพอ
2.5 ให้ ผ้ ูควบคุมข้ อมูลและผู้ประมวลผลข้ อมูลให้ ควำมร่ วมมือในกำรตรวจประเมินภำยในของ
ระบบบริหำรจัดกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
3. ขัน้ ตอนการตรวจประเมินภายในระบบบริ หารจัดการคุ้มครองข้ อมูล
3.1 วางแผนการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน
3.1.1 ให้ DPMR จัดทำแผนกำรตรวจประเมินภำยในระบบบริ หำรจัดกำรคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยแผนกำรตรวจประเมินจะต้ องครอบคลุมหัวข้ อต่ำงๆ ที่ กำหนดไว้ ใน
ระบบบริหำรจัดกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
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3.1.2 แจ้ งผู้ควบคุม ข้ อมูลและผู้ประมวลผลข้ อมูล รวมถึงฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทรำบถึงแผนกำรตรวจประเมิน เพื่อขอกำรยืนยันในเรื่องของกำหนดเวลำในกำรตรวจประเมิน
3.1.3 ผู้ ตรวจประเมิ น จัด เตรี ย ม Check List ให้ ครอบคลุ ม เนื อ้ หำที่ จ ะท ำกำรตรวจ
ประเมิน
3.2 การดาเนินการตรวจประเมิน
3.2.1 ผู้ต รวจประเมิ น ชี แ้ จงผู้ ค วบคุม ข้ อมูล และผู้ป ระมวลผล รวมถึง ฝ่ ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่รับกำรตรวจประเมินให้ ทรำบถึงวัตถุประสงค์และกำหนดกำรในกำรตรวจประเมิน
3.2.2 ข้ อบกพร่ องที่ตรวจพบระหว่ำงกำรตรวจประเมินอันเนื่องมำจำกระบบ หรื อกำร
ปฏิบตั ิงำน ให้ เขียน “ใบคำร้ องขอดำเนินกำรแก้ ไข (CAR)” และให้ ผ้ รู ับกำรตรวจประเมินแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จ
ภำยใน 90 วัน
3.3 สรุปผลและรายงานการตรวจประเมิน
3.3.1 ให้ DPMR รวบรวมรำยงำนกำรตรวจประเมิน รำยงำนให้ DPO ทรำบ เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูล ในกำรตรวจสอบกำรคุ้ม ครองข้ อมูลส่วนบุคคล และรำยงำนให้ ผ้ ูบริ หำรทรำบเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล
สำหรับกำรประชุมทบทวนระบบบริ หำรจัดกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำร
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลให้ มีประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น
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