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	 ปัจจุบันประเทศไทยมีก�รออกพระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	 (Personal	Data	

Protection	 Act	 :	 PDPA)	 (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ)	 มีผลบังคับใช้วันที่	 27	 พฤษภ�คม	 2563	 ต่อ

ม�ได้มีก�รออกพระร�ชกฤษฎีก�ขย�ยเวล�ก�รบังคับใช้พระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	 2562 

ในส่วนก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกไปอีก	 1	 ปี	 ถึงวันท่ี	 31	 พฤษภ�คม	 2564	 และปัจจุบันได้มีก�รออก 

พระร�ชกฤษฎีก�ขย�ยเวล�ก�รบงัคบัใช้เพิม่เตมิอกี	1	ปี	โดยขย�ยเวล�ก�รบังคับใช้ไปถงึวนัที	่31	พฤษภ�คม	2565

										พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคลฯ	ได้กำ�หนดหลกัเกณฑ์และหน้�ทีเ่กีย่วกบัก�รคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล

ให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	(Data	Controller)	และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	(Data	Processor)	ซึ่ง

เป็นฝ่ังของผู้ประกอบก�ร	 เพือ่คุม้ครองสทิธขิองเจ้�ของข้อมลูส่วนบคุคล	รวมถงึก�รกำ�หนดบทลงโทษทัง้คว�มรับผดิ	

ท�งแพ่ง	 โทษอ�ญ�	 และโทษท�งปกครองกับผู้ประกอบก�รที่ปฏิบัติฝ่�ฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติต�มพ.ร.บ.คุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคลฯ	ไว้ด้วย	เช่น	ก�รไม่ใช้ข้อมลูส่วนบุคคลต�มวัตถปุระสงค์ทีไ่ด้แจ้งไว้กบัเจ้�ของข้อมูลส่วนบคุคล	

เป็นต้น	

										สภ�ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย	(สภ�ดิจิทัลฯ)	ในฐ�นะตัวแทนของผู้ประกอบก�ร

ในอุตส�หกรรมดิจิทัล	 ซึ่งมีหน้�ที่ในก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รใช้ก�รเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคม	 ได้ตระหนัก

เห็นถงึคว�มสำ�คญัของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลฯ	จงึได้จดัทำ�คูมื่อเตรยีมตัวสำ�หรบัผูป้ระกอบก�รในก�รปฏิบติั	

ต�มกฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นม�ให้กับผู้ประกอบก�ร	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งผู้ประกอบก�รร�ยเล็ก	

เช่น	SMEs	Start-up	ตลอดจน	 Influencer	ทีท่ำ�เนือ้ห�เผยแพร่ต�มแพลตฟอร์มต่�ง	ๆ	 (YouTuber,	Blogger)	

ที่มีคว�มพร้อมหรือศักยภ�พในก�รเตรียมตัวที่จะปฏิบัติต�มพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	 2562 

น้อยกว่�ผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ท่ีส่วนใหญ่มักจะมีที่ปรึกษ�กฎหม�ยให้คำ�แนะนำ�หรือให้คำ�ปรึกษ�สำ�หรับ

ก�รเตรียมตัวในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยอยู่แล้ว	 ทั้งน้ี	 เอกส�รฉบับนี้	 (Version	 1.0)	 เป็นก�รนำ�หลักเกณฑ์ที่

พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคลฯ	บญัญตัไิว้ม�สงัเคร�ะห์เป็นข้อมลู	โดยในส่วนของกฎหม�ยทีย่งัไม่มคีว�มชัดเจน

ซึง่จะต้องรอก�รประก�ศกฎหม�ยลำ�ดบัรองจ�กคณะกรรมก�รคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคลฯ	ก่อน	สภ�ดจิทิลัฯ	จะ

ได้รวบรวมหลักเกณฑ์ดังกล่�วม�จัดทำ�เอกส�รเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ต่อไป	

	 สภ�ดิจิทลัฯ	หวงัเป็นอย่�งยิง่ว่�	“คูม่อืเตรยีมตวัสำ�หรบัผูป้ระกอบก�รในก�รปฏบิติัต�มกฎหม�ยคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล”	จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบก�รในก�รเตรียมพร้อมขององค์กรของท่�นในก�รปฏิบัติต�ม

กฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ซึ่งเป็นมิติท�งกฎหม�ยใหม่ของไทยที่จะกล�ยเป็น	Norm	ของสังคมต่อไป

สภ�ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งประเทศไทย

คำ�นำ�



คำ�นำ�

ส�รบัญ

ศัพท์ PDPA ที่ควรรู้ 

A. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)
				A1.	คว�มหม�ยของข้อมูลส่วนบุคคล

				A2.	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล	

				A3.	หลักก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

				A4.	ก�รจำ�แนกฐ�นในก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

				A5.	หลักก�รขอคว�มยินยอม

B. การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตาม PDPA
				B1.	สำ�รวจองค์กร

				B2.	จัดทำ�เอกส�รที่เกี่ยวข้อง	

				B3.	จัดทำ�นโยบ�ยและแผนง�นป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

				B4.	แต่งตั้งเจ้�หน้�ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(DPO)	

				B5.	สร้�งคว�มตระหนักรู้และอบรมให้แก่คนในองค์กร	

C. ความสัมพันธ์ระหว่าง Data Controller และ Data Processor
				C1.	ขอบเขตก�รดำ�เนินก�รของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

				C2.	ตัวอย่�งข้อคว�มในสัญญ�ว่�จ้�งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	

				C3.	คว�มรับผิดของนิติบุคคลจ�กก�รกระทำ�คว�มผิดต�ม	PDPA

กฎหมายลำาดับรองของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(DATA SUBJECT)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(DATA CONTROLLER)

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับก�รเก็บรวบรวม	ใช้	หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคล

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(THE PERSONAL DATA 

PROTECTION COMMITTEE)

ส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(THE PERSONAL DATA
PROTECTION OFFICE) 

ข้อมูลส่วนบุคคล
(PERSONAL DATA)

ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถระบุตัวบุคคลนั้นได้	ไม่ว่�ท�งตรงหรือ
ท�งอ้อม	แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพ�ะ

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(DATA PROCESSOR)

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำ�เนินก�รต�มคำ�สั่ง
หรือในน�มของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

(DATA PROTECTION
OFFICER)

ศัพท์ PDPA ที่ควรรู้
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A1. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 	 	 	 	 	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 หม�ยถึงข้อมูลของบุคคลธรรมด�	 (ไม่รวมถึงข้อมูลของนิติบุคคล)	 ที่ส�ม�รถระบุตัวบุคคลนั้นได ้

ไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อม	ทั้งนี้	ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมด�ที่ถึงแก่คว�มต�ยไปแล้ว 
1 

 

A2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
							ข้อมูลส่วนบุคคลต�มกฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	

							 			1.	ข้อมูลส่วนบุคคล	(Personal	Data)	

					 			2.	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคว�มอ่อนไหว	(Sensitive	Personal	Data)

A. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
2  

(Sensitive Personal Data)

ชื่อ	น�มสกุล

เลขบัตรประจำ�ตัวประช�ชน	/

เลขหนังสือเดินท�ง

เลขใบอนุญ�ตขับขี่

เลขหน้�บัตรเครดิต

ที่อยู่

จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์	(อีเมล)

หม�ยเลขโทรศัพท์

เอกส�รระบุทรัพย์สินของบุคคล	เช่น

ทะเบียนรถยนต์	โฉนดที่ดิน

•

•

• 

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

 

•

•

•

•

• 

•

เชื้อช�ติ

เผ่�พันธ์ุ

คว�มคิดเห็นท�งก�รเมือง	

คว�มเชื่อในลัทธิ

ศ�สน�หรือปรัชญ�

พฤติกรรมท�งเพศ

ประวัติอ�ชญ�กรรม

ข้อมูลสุขภ�พ

คว�มพิก�ร

ข้อมูลสหภ�พแรงง�น

ข้อมูลพันธุกรรม

ข้อมูลชีวภ�พ

	(1)	ม�ตร�	6	แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562

	(2)	ม�ตร�	26	แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562
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A3. หลักการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
	 ก�รเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลให้เกบ็รวบรวมได้เท่�ท่ีจำ�เป็นภ�ยใต้วตัถุประสงค์อนัชอบด้วยกฎหม�ยของผูค้วบคมุ

ข้อมูลส่วนบุคคล3

 เท่าที่จำาเป็น หม�ยถึงผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเลือกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์

ท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้เพื่อประมวลผลเท่�น้ัน	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคว�มอ่อนไหว 
(Sensitive	Personal	Data)	

ฐานสัญญา (Contract) 

เป็นก�รจำ�เป็นเพื่อก�รปฏิบัติต�มสัญญ�ซ่ึงเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญ�	 หรือเพื่อใช้

ในก�รดำ�เนินก�รต�มคำ�ขอของเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคคลก่อนเข้�ทำ�สัญญ�นั้น	 เช่น	 เว็บไซต์	

E-Commerce	 เก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่ก�รจัดส่งเพ่ือส่งต่อให้ร้�นค้�จัดส่งสินค้�	 และข้อมูล

อีเมลเพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน	ซึ่งเป็นก�รปฏิบัติต�มสัญญ�ซื้อข�ยสินค้�	เป็นต้น	

 A4. การจ�าแนกฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
	 สำ�หรับฐ�นในก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหม�ย4	 	 ผู ้ประกอบก�รจะต้องพิจ�รณ�ว่� 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะนำ�ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด	 ห�กนำ�ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เข้�ฐ�นท�งกฎหม�ย 

ผู้ประกอบก�รก็ไม่ต้องขอคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนก�รเก็บรวบรวม	 แต่ห�กก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนบุคคลถกูนำ�ไปใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ทีไ่ม่เข้�ฐ�นท�งกฎหม�ย	ผู้ประกอบก�รมหีน้�ทีต้่องขอคว�มยนิยอมจ�กเจ้�ของข้อมลู

ส่วนบุคคลก่อนก�รเก็บรวบรวมทุกกรณี	

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

(3)	ม�ตร�	26	แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562

(4)	ม�ตร�	24	แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562

ฐานประโยชน์สำาคัญต่อชีวิต (Vital interest)

เป็นกรณทีีก่�รประมวลผลขอ้มลูมคีว�มจำ�เปน็ตอ่ก�รปกปอ้งประโยชนส์ำ�คญัของเจ�้ของขอ้มูล

หรอืบุคคลอืน่	เชน่	โรงพย�บ�ลหนึง่เปดิเผยประวตัสิขุภ�พใหแ้กอ่กีโรงพย�บ�ล	เพือ่ช่วยเหลอื

ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุท�งรถยนต์ที่หมดสติและต้องก�รก�รรักษ�อย่�งเร่งด่วน	เป็นต้น

ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

เป็นกรณีท่ีก�รประมวลผลข้อมูลจำ�เป็นต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้�ท่ี	

ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด	เช่น	น�ยจ้�งเปิดเผยข้อมูลเงินเดือนของลูกจ้�งต่อกรมสรรพ�กร	เพื่อ

แจกแจงร�ยละเอยีดในก�รคำ�นวณร�ยได้ร�ยจ่�ยของกจิก�ร	ต�มม�ตร�	65	ประมวลรษัฎ�กร	

เป็นต้น
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ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย (Legitimate interest)

เป็นกรณีที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินก�รเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

และบุคคลอื่น	โดยไม่เกินขอบเขตที่เจ้�ของข้อมูลส�ม�รถค�ดหม�ยได้อย่�งสมเหตุสมผล	เช่น	

ธน�ค�รดำ�เนนิก�รต�มแนวปฏบิตัขิองตนเพือ่ตรวจสอบขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ยนืยนัตวัตนของ

ลูกค้�ที่ต้องก�รเปิดบัญชีใหม่กับธน�ค�ร	และบันทึกว่�ได้ใช้ข้อมูลใดเพื่อยืนยันตัวตน	เป็นต้น

ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task)

เป็นกรณีท่ีก�รประมวลผลข้อมูลจำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินง�นต�มภ�รกิจของรัฐที่กำ�หนดไว้ต�ม

กฎหม�ย	 เช่น	 คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติเก็บรวบรวมข้อมูล

เกีย่วกับก�รตรวจสอบคว�มถกูต้องของร�ยก�รทรัพยสิ์นและหนีสิ้นจ�กสถ�บนัก�รเงิน	เป็นตน้	

ฐานจดหมายเหตุ/วิจัย/สถิติ (Historical Document, Research, or Statistics)

เป็นกรณีประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับก�รจัดทำ�เอกส�รประวัติศ�สตร์

หรือจดหม�ยเหตุ	เพื่อประโยชน์ส�ธ�รณะ	หรือที่เกี่ยวกับก�รศึกษ�วิจัยหรือสถิติ

ฐานความยินยอม (Consent)

	 ห�กก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่เข้�ฐ�นท�งกฎหม�ยต�มท่ีได้กล่�วแล้วข้�งต้น	

(ไดแ้ก	่ฐ�นสญัญ�	ฐ�นประโยชนส์ำ�คญัตอ่ชวิีต	ฐ�นก�รปฏบิติัหน�้ทีต่�มกฎหม�ย	ฐ�นภ�รกิจ

ของรัฐ	ฐ�นประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหม�ย	และฐ�นจดหม�ยเหตุ	วิจัย	สถิติ)	ผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสมอ

	 ก�รดำ�เนินก�รขององค์กรท่ีเข้�ข่�ยจะต้องขอคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของข้อมูล 

ส่วนบุคคลม�กที่สุด	คือ	กิจกรรมสื่อส�รก�รตล�ด	โดยเฉพ�ะก�รจัดทำ�ก�รตล�ดแบบเฉพ�ะ

เจ�ะจงเข้�ถึงตัวลูกค้�หรือผู้ใช้บริก�รได้โดยตรง	 เช่น	 ก�รส่งข้อคว�มผ่�นช่องท�ง	 SMS	

โทรศัพท์	 หรืออีเมล	 เป็นต้น	 และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในท�งพ�ณิชย์	 เช่น	 ประช�สัมพันธ์

ข�ยสินค้�หรือบริก�ร	 เป็นต้น	 ซ่ึงก�รกระทำ�ในลักษณะเช่นนี้ไม่เข้�ข้อยกเว้นท�งกฎหม�ย 

ผู้ประกอบก�รจึงมีหน้�ท่ีต้องขอคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลสำ�หรับก�รประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสมอ	
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	 					คว�มยินยอม	จะต้องขอก่อนหรือขณะที่มีการประมวลผล เกิดขึ้น	

																ก�รขอคว�มยนิยอมต้องชดัแจ้ง	โดยดำ�เนนิก�รในรปูแบบก�รทำ�เป็นหนงัสอื	(กระด�ษ)	หรอืดำ�เนนิก�รผ่�นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	(เว็บไซต์,	แอปพลิเคชัน)	

	 					ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลต้องแจ้งวตัถปุระสงค์ในก�รประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล	เพือ่ให้เจ้�ของข้อมลูส่วนบคุคล

ทร�บขอบเขตวตัถปุระสงค์ในก�รใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของตนเอง	และผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลจะประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล

นอกเหนือไปจ�กวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ไม่ได้

		 	 	 	 	 	 ก�รขอคว�มยินยอมจะต้องแยกส่วนออกจ�กข้อคว�มอื่นอย่�งชัดเจน	 และใช้ภ�ษ�ที่อ่�นแล้วเข้�ใจง่�ย 

ทัง้นี	้ก�รขอคว�มยนิยอมทีก่ำ�หนดไว้ล่วงหน้�	เช่น	ก�รเช็คถกูในช่องให้คว�มยนิยอมก่อน	(Pre-ticked	box)	หรอืนำ�ส่วนของ

ก�รขอคว�มยินยอมไปปะปนหรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อคว�มจำ�นวนม�กจนทำ�ให้เจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลให้คว�มยินยอมไป

อย่�งไม่เข้�ใจถึงคว�มมุ่งหม�ยอย่�งแท้จริง	กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่�เป็นก�รให้คว�มยินยอมที่ชัดเจน	

	 	 	 	 	 คว�มยินยอมต้องแยกส่วนกับเงื่อนไขในก�รให้บริก�ร	 กล่�วคือก�รขอคว�มยินยอมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

สญัญ�หรอืเง่ือนไขในก�รให้บรกิ�ร	หรอืทำ�ให้เข้�ใจได้ว่�ห�กไม่ให้คว�มยนิยอมแล้วจะไม่ได้รบับรกิ�ร	อย่�งไรกด็	ีห�กก�รประมวล	

ข้อมูลส่วนบุคคลมีคว�มจำ�เป็นสำ�หรับก�รทำ�สัญญ�หรือก�รให้บริก�ร	 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส�ม�รถใช้ฐ�นสัญญ�ใน 

ก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้อยู่แล้ว	

	 						จะต้องมที�งเลอืกให้ส�ม�รถปฏิเสธท่ีจะให้คว�มยนิยอมได้	ซึง่ผูค้วบคุมข้อมลูต้องประเมินและแยกแยะให้ชดัเจน

ว่�	 ข้อมูลใดจำ�เป็นสำ�หรับก�รปฏิบัติต�มสัญญ�หรือก�รให้บริก�ร	 และข้อมูลใดจำ�เป็นต้องขอคว�มยินยอมเพื่อให้บริก�ร

เสริม	ดังนั้น	เมื่อเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธก�รให้คว�มยินยอมจะต้องไม่กระทบถึงก�รให้บริก�รหลัก	แม้อ�จจะทำ�ให้มี

ประสิทธิภ�พน้อยลงก็ต�ม	

 1) ลักษณะการขอความยินยอม (Consent) 

A5. หลักการขอความยินยอม
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 2) ตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน
	 โดยหลักแล้ว	 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีผู้ประกอบก�รเก็บรวบรวมม�จ�กเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคล	ห�กเป็นข้อมูลที่จำ�เป็น

ต่อก�รให้บรกิ�รหรอืสนบัสนนุก�รดำ�เนนิก�รใด	ๆ	ระหว่�งผูป้ระกอบก�รกบัเจ้�ของข้อมลูส่วนบคุคล	กรณเีช่นนีผู้ป้ระกอบก�ร 

ไม่ต้องขอคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคล	

	 อย่�งไรก็ต�ม	ห�กผูป้ระกอบก�รเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลไปเพือ่วตัถปุระสงค์อืน่ทีไ่ม่เคยมคีว�มสมัพนัธ์กับเจ้�ของ

ข้อมูลส่วนบุคคลม�ก่อน	กรณีเช่นนี้ผู้ประกอบก�รจะต้องขอคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสมอ	

ไม่ต้องขอความยินยอม ต้องขอความยินยอม

งานบริการหรือสนับสนุน 
เช่น	ก�รใช้ยนืยนัตัวบคุคล	ใช้เพือ่ทำ�สญัญ�หรอื

กรอกคำ�ขอเพื่อใช้บริก�ร

กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามกฎหมาย

กรณีที่ผู ้ประกอบการมีหน้าที่ต้องปฏิบัต ิ

ตามกฎหมาย

การตดิต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ือความปลอดภยั

ของบุคคลและทรัพย์สิน

เพ่ือวัตถุประสงค์ท�งก�รตล�ด	 เฉพ�ะ

กรณีท่ีผู ้ประกอบก�รเข้�ห�ลูกค้�เพื่อ

ทำ�ก�รตล�ด

ตัวอย่างกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมและต้องขอความยินยอม ดังนี้
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	 ในก�รดำ�เนนิก�รต�ม	พ.ร.บ.	คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	พ.ศ.	2562	องค์กรอ�จพิจ�รณ�แนวท�งดำ�เนนิก�รในรปูแบบ

ก�รจดัตัง้คณะทำ�ง�น	หรอืมอบหม�ยให้บุคคลใดหรือหน่วยง�นใดเป็นผูร้บัผดิชอบดูแลในเรือ่งดังกล่�วกไ็ด้	อ�ท	ิฝ่�ยกฎหม�ย	

ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ	ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล	ฝ่�ยก�รตล�ด	

1) จัดทำาแผนผังข้อมูล (Data Map)
	 Data	Map	 เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยให้องค์กรส�ม�รถสำ�รวจกจิกรรมท่ีมกี�รประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล	และเหน็ภ�พรวม	

ของข้อมูลที่มีอยู่ภ�ยในองค์กรได้ครบถ้วนและชัดเจนม�กยิ่งขึ้น	

B1. ส�ารวจองค์กร

B. ก�รเตรียมคว�มพร้อมของผู้ประกอบก�ร
ในก�รปฏิบัติต�ม PDPA

ทำ�ไมข้อมูลถึงถูกประมวลผล	(Why)

การจัดทำาแผนผังข้อมูลควรรวบรวมรายละเอียดของข้อมูล	ได้แก่

ข้อมูลของใครที่ถูกประมวลผล	(Who)

ระยะเวล�ในก�รเก็บข้อมูล	(เริ่มต้น-สิ้นสุด)	(When)

ข้อมูลอะไรบ้�งที่ถูกประมวลผล	(What)

จัดเก็บข้อมูลไว้ที่ไหน	(Where)
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1) เอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
	 เอกส�รฉบับนี้มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�ก	 เพร�ะไม่ว่�วัตถุประสงค์ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น	จะต้องขอ

ความยินยอมหรอืเข้าฐานทางกฎหมายทีไ่ม่ต้องขอความยนิยอมกต็าม	ผูป้ระกอบก�รยงัมหีน้�ทีจ่ดัทำ�นโยบ�ยก�รคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล	หรือ	Privacy	Notice	ทั้งสองกรณี

	 ก�รจัดทำ�นโยบ�ยก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้	 ผู้ประกอบก�รอ�จพิจ�รณ�จัดทำ�แยกประเภทของเจ้�ของข้อมูล

ส่วนบุคคลก็ได้	เช่น	สำ�หรับพนักง�น	ลูกค้�	คู่ค้�	เป็นต้น	

B2. จัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2) แยกหมวดหมู่และประเภทของข้อมูล
	 เมื่อทำ�	 Data	Map	 เรียบร้อยแล้ว	 จึงแยกหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละกิจกรรม	 โดยพิจ�รณ�ว่�ข้อมูลใดเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล	

	 ห�กส�ม�รถคัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลได้แล้ว	 จ�กนั้นจะต้องนำ�ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้ม�แยกประเภท 

โดยพจิ�รณ�ต่อว่�ข้อมลูส่วนบุคคลเหล่�นัน้	ข้อมลูใดเป็นข้อมลูส่วนบคุคลทัว่ไป	(Personal	Data)	ข้อมูลใดเป็นข้อมลูส่วนบคุคล	

ที่มีคว�มอ่อนไหว	(Sensitive	Personal	Data)	

ข้อมูลที่มีการจัดเก็บ

ข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

	(5)		ม�ตร�	23	แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562

โดยมีร�ยละเอียดและตัวอย่�งดังนี้	5

 วัตถุประสงค์ในก�รเก็บรวบรวม

	 แจ้งให้ทร�บถึงกรณีที่เจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติต�มกฎหม�ย	

	 หรือสัญญ�หรือมีคว�มจำ�เป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้�ทำ�สัญญ�	รวมทั้งแจ้งถึงผลกระทบ

	 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีก�รเก็บรวบรวมและระยะเวล�ในก�รเก็บรวบรวม	

	 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยง�นที่จะเปิดเผย

	 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	รวมถึงเจ้�หน้�ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

	 สิทธิของเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคล
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ตัวอย่�งนโยบ�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

6

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัท	____	ทำ�ก�รเก็บรวบรวม	 ใช้	 และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่�น	บริษัทให้คำ�มั่นในก�รคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่�น	ต�มที่พระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องประก�ศกำ�หนด

	 เพือ่เป็นก�รปฏบัิตติ�มหน้�ท่ีในก�รแจ้งให้เจ้�ของข้อมูลส่วนบคุคลทร�บถงึวตัถปุระสงค์ของก�รเก็บรวบรวมข้อมลู

ส่วนบคุคล	ฐ�นท�งกฎหม�ย	(Legal	Basis)	ระยะเวล�ก�รเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล	ก�รเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล	ข้อมลู

เก่ียวกับผูค้วบคุมข้อมลูส่วนบคุคล	และสทิธิของเจ้�ของข้อมลูส่วนบคุคล	ต�มม�ตร�	23	ของพระร�ชบญัญตัคิุม้ครองข้อมูล

ส่วนบคุคล	พ.ศ.	2562	บรษิทัจงึได้ออกหนงัสอืแจ้งนโยบ�ยก�รคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลสำ�หรบั	_____	ฉบบันี	้ซึง่จะอธบิ�ย

ถึงลักษณะและเหตุผลของก�รเก็บรวบรวม	ใช้	และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่�น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

	 ข้อมลูเกีย่วกบับุคคลซึง่ทำ�ให้ส�ม�รถระบุตวับคุคลนัน้ได้ไม่ว่�ท�งตรงหรอืท�งอ้อม	แต่ไม่รวมถงึข้อมลูของผูถ้งึแก่กรรม 

โดยเฉพ�ะ	ซึ่งบริษัทดำ�เนินก�รเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่�นดังต่อไปนี้	

	 -	ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่มีก�รเก็บรวบรวม	-

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

(ระบุทั้งวัตถุประสงค์ที่ต้องขอคว�มยินยอมและวัตถุประสงค์ที่เข้�ข้อยกเว้นท�งกฎหม�ยที่ไม่ต้องขอคว�มยินยอม)

	 -	ระบุวัตถุประสงค์ที่มีก�รเก็บรวบรวม	-

4. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

	 	-	ระบุชื่อบุคคลหรือหน่วยง�นที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้	-

	(6)	THAILAND	DATA	PROTECTION	GUIDELINES	3.0	หน้�	138	
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กิจกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ฐานการประมวลผล

กิจกรรม กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล บุคคล/หน่วยงาน

กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล

รายการข้อมูลส่วนบุคคล



9คู่มือเตรียมตัวสำ�หรับผู้ประกอบก�รในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

	 บริษัทมีม�ตรก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่�นต�มม�ตรฐ�นขั้นตำ่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด	

เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บรวบรวมสูญห�ยโดยอุบัติเหตุ	 หรือถูกเข้�ถึง	 เปิดเผย	 หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงโดย

ปร�ศจ�กอำ�น�จหรือโดยมิชอบ

	 ทั้งน้ี	 ก�รเข้�ถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่�นดังกล่�วจะเป็นไปโดยจำ�กัด	 โดยบริษัทจะอนุญ�ตให้เฉพ�ะบุคคลที่มี 

คว�มจำ�เป็นจะต้องเข้�ถึงข้อมลูส่วนบุคคลนัน้เพือ่ปฏบิตัหิน้�ทีข่องตน	นอกจ�กนี	้ ในกรณทีีบ่คุคลทีส่�มทำ�ก�รประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลขอท่�นจะเป็นก�รประมวลผลต�มคำ�สั่งของบริษัทต�มที่กำ�หนดในข้อตกลงระหว่�งผู้ควบคุมข้อมูล 

ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	(Data	Processing	Agreement:	DPA)	เท่�นั้น

6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

	 บรษัิทจะเกบ็รกัษ�ข้อมลูส่วนบคุคลของท่�นตร�บเท่�ทีม่คีว�มจำ�เป็นเพือ่วตัถปุระสงค์ของก�รเกบ็รวบรวม	ซึง่หม�ยถงึ 

ข้อกำ�หนดในกระบวนก�รท�งกฎหม�ย	บัญชี	และก�รร�ยง�น	โดยร�ยละเอียดเกี่ยวกับระยะเวล�ของก�รเก็บรักษ�ข้อมูล

ส่วนบุคคลจะแสดงไว้ในนโยบ�ยก�รเก็บรักษ�ข้อมูลของบริษัท	(Retention	Policy)

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

	 ต�มเงื่อนไขที่พระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.2562	กำ�หนดว่�	____	มีสิทธิดังต่อไปนี้

	 ได้รับก�รแจ้งถึงร�ยละเอียดในก�รเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

	 ขอเข้�ถึงและขอรับสำ�เน�ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนซ่ึงอยู่ในคว�มรับผิดชอบของบริษัท	 หรือขอให้เปิดเผยถึง 

           ก�รได้ม�ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่�วที่ตนไม่ได้ให้คว�มยินยอม

	 ขอให้โอนข้อมลูส่วนบคุคลทีอ่ยูใ่นรปูแบบทีส่�ม�รถอ่�นหรือใช้ง�นโดยทัว่ไปได้ด้วยเคร่ืองมอืหรืออปุกรณ์ทีท่ำ�ง�นได้							 

           โดยอัตโนมัติ	และส�ม�รถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีก�รอัตโนมัติ

	 คัดค้�นก�รเก็บรวบรวม	ใช้	หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

	 ขอให้บริษัทดำ�เนินก�รลบหรือทำ�ล�ย	 หรือทำ�ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ส�ม�รถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้�ของข้อมูล 

ส่วนบุคคลได้

	 ขอให้บริษัทระงับก�รใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

	 ขอให้บริษัทดำ�เนินก�รให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง	เป็นปัจจุบัน	สมบูรณ์	และไม่ก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจผิด	

8. การติดต่อกับบริษัท

	 ในกรณีที่ท่�นมีคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�รเก็บรวบรวม	 ใช้	 และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่�น	 ท่�นส�ม�รถติดต่อ 

เจ้�หน้�ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ได้ที่	เบอร์โทรศัพท์	__________________		หรือท�งอีเมล	__________________
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2) เอกสารขอความยินยอม (Consent Form) 
7

	 ห�กก�รประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลไม่เข้�ฐ�นท�งกฎหม�ย	ต้องขอคว�มยนิยอมจ�กเจ้�ของข้อมลูส่วนบคุคลก่อนเสมอ 

ดังน้ัน	 เจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลจึงจะต้องระมัดระวังและรอบคอบในก�รให้คว�มยินยอม	 โดยอ�จพิจ�รณ�ลักษณะก�รขอ

คว�มยินยอมดังนี้	

• ก�รขอคว�มยนิยอมต้องชดัแจ้ง	โดยดำ�เนนิก�รในรปูแบบก�รทำ�เป็นหนงัสอื	(กระด�ษ)	หรอืดำ�เนนิก�รผ่�นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	(เว็บไซต์,	แอปพลิเคชัน)	

• ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	 เพื่อให้เจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลทร�บขอบเขต

วัตถปุระสงค์ในก�รใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของตนเอง	และผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลจะประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล

นอกเหนือไปจ�กวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ไม่ได้	

• ก�รขอคว�มยินยอมจะต้องแยกส่วนออกจ�กข้อคว�มอื่นอย่�งชัดเจน	 และใช้ภ�ษ�ที่อ่�นแล้วเข้�ใจง่�ย	 

ทั้งน้ี	 ก�รขอคว�มยินยอมในลักษณะที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้�	 เช่น	 ก�รเช็คถูกในช่องให้คว�มยินยอมก่อน 

(Pre-ticked	 box)	 และนำ�ส่วนของก�รขอคว�มยินยอมไปปะปนหรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อคว�มจำ�นวนม�ก 

จนทำ�ให้เจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลให้คว�มยินยอมไปอย่�งไม่เข้�ใจถึงคว�มมุ่งหม�ยอย่�งแท้จริง	 กรณีเช่นนี ้

ไม่ถือว่�เป็นก�รให้คว�มยินยอมที่ชัดเจน	

• คว�มยินยอมต้องแยกส่วนกับเงื่อนไขในก�รให้บริก�ร	 กล่�วคือก�รขอคว�มยินยอมจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

สญัญ�หรอืเงือ่นไขในก�รให้บรกิ�ร	 หรอืทำ�ให้เข้�ใจได้ว่�ห�กไม่ให้คว�มยนิยอมแล้วจะไม่ได้รับบริก�ร	 อย่�งไรก็ดี 

ห�กก�รประมวลข้อมลูส่วนบุคคลมคีว�มจำ�เป็นสำ�หรบัก�รทำ�สญัญ�หรอืก�รให้บรกิ�ร	ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบุคคล

• ส�ม�รถใช้ฐ�นสัญญ�ในก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้อยู่แล้ว

	(7)	THAILAND	DATA	PROTECTION	GUIDELINES	3.0	หน้�	70

ตัวอย่�งประก�ศสงวนสิทธิก�รบันทึกภ�พและเสียง

ตัวอย่างการแจ้งการบันทึกภาพแบบย่อ

ตัวอย่�งประก�ศบันทึกภ�พด้วยกล้อง	CCTV
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3) บันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
8

	 ผู้ประกอบก�รจะต้องทำ�บันทึกร�ยก�รกิจกรรมก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	หรือ	 Record	 of	 Processing 

Activity	(RoPA)	ไม่ว่�จะในรูปแบบของหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 (1)	ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีก�รเก็บรวบรวม

	 (2)	วัตถุประสงค์ของก�รเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท

	 (3)	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

	 (4)	ระยะเวล�ก�รเก็บรักษ�ข้อมูลส่วนบุคคล

	 (5)	สิทธิและวิธีก�รเข้�ถึงข้อมูลส่วนบุคคล	รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้�ถึงข้อมูลส่วนบุคคล

	 				และเงื่อนไขในก�รเข้�ถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

	 (6)	ก�รใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

	 (7)	ก�รปฏิเสธคำ�ขอหรือก�รคัดค้�น

	 (8)	คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับม�ตรก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัย

B3. จัดท�านโยบายและแผนงานป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Protection Policy)
1) กำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

	 ผู้ประกอบก�รจะต้องกำ�หนดตัวบุคคลท่ีมีสิทธิเข้�ถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นก�รเฉพ�ะ	 และจะต้องมีวิธีก�รเข้�ถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ม�ตรฐ�นและปลอดภัย	เพื่อป้องกันก�รถูกแก้ไข	เปลี่ยนแปลง	หรือทำ�ล�ยวิธีก�รเข้�ถึงข้อมูลได้โดยง่�ย

ผูป้ระกอบก�รจะต้องกำ�หนดคว�มรบัผดิให้กบัพนกัง�นทีมี่หน้�ทีร่บัผดิชอบก�รประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล	โดยอ�จจะแก้ไข

ข้อบังคับก�รทำ�ง�น	หรือนโยบ�ยก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นม�เป็นก�รเฉพ�ะก็ได้

	(8)	ม�ตร�	39	แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562



12คู่มือเตรียมตัวสำ�หรับผู้ประกอบก�รในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2) พัฒนากระบวนการแจ้งเตือน (Breach Notification) 

	 ในกรณทีีม่กี�รรัว่ไหลของข้อมลูส่วนบุคคล	ผูป้ระกอบก�รในฐ�นะผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลจะต้องแจ้งเหตกุ�รละเมิด

ข้อมลูส่วนบคุคลแก่สำ�นกัง�นโดยไม่ชกัช้�ภ�ยใน	72	ชัว่โมง	นบัแต่ทร�บเหตเุท่�ทีจ่ะส�ม�รถกระทำ�ได้	ดงันัน้	ผูป้ระกอบก�ร

จะต้องพัฒน�กระบวนก�รแจ้งเตือนเพื่อเตรียมพร้อมกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�ว	9  

	 ห�กสถ�นประกอบก�รของท่�นมลีกัษณะใดลกัษณะหนึง่	 ไม่ว�จะเป็นหน่วยง�นรฐั	 หรอืมข้ีอมลูส่วนบคุคลจำ�นวนม�ก	

หรือกิจกรรมหลักในก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคว�มอ่อนไหว	 ทั้งนี้	 ต�มที่คณะกรรมก�รฯ 

จะประก�ศกำ�หนดต่อไป	ผู้ประกอบก�รจะต้องจัดให้มีเจ้�หน้�ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	10

จัดอบรม	(Training)	 จัดทำ�คู่มือหรือแนวท�งปฏิบัติ

B4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

B5. สร้างความตระหนักรู้และอบรมให้แก่คนในองค์กร 

	(9)	ม�ตร�	37	(4)	แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562

	(10)	ม�ตร�	41	แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562
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ก�รดำ�เนินก�รของพนักง�นของบริษัท	 (ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคล)	 ในก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	 ยังถือ
เป็นก�รกระทำ�ของผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลอยู	่ก�รสัง่ก�ร
ของผูบ้งัคับบญัช�ให้พนกัง�นดำ�เนนิก�รดงักล่�วนัน้ ไม่มผีล
ทำาให้พนักงานกลายเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เกิดขึ้นในกรณีท่ีผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ดำ�เนิน
ก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองทั้งหมด	 แต่มี 
การว่าจ้างบุคคลอื่นเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้	
กรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Processor) และผู้ว่าจ้างก็ยังคงเป็นผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) อยู่เช่นเดิม	 ซึ่งมี
ร�ยละเอียดก�รดำ�เนินก�รดังนี้

พนักงานของบริษัทจะถือเป็น
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ?

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
จะเกิดเมื่อไหร่ ?

เกินขอบเขต ภายในขอบเขต

การดำาเนินการของ Data Processor

เก็บรวบรวม	ใช้	และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ของตนเอง

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุม 

ข้อมูลส่วนบุคคล	(ในส่วนของก�รเก็บรวบรวม	ใช้	

และเปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่นอกเหนือคำ�สั่งของ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

เก็บรวบรวม	ใช้	และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ต�มคำ�สั่งหรือในน�มของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่�นั้น

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยังเป็น 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

C. คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง Data Controller และ 
Data Processor

C1. ขอบเขตการด�าเนินการของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DATA CONTROLLER) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DATA PROCESSOR)
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	 สญัญ�/ข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมลูฉบบันีท้ำ�ขึน้	ณ	วนัที	่_______	เดือน	_____________	พ.ศ.	_______
ระหว่�ง
	 (1)	บริษทัซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ต�มกฎหม�ยของประเทศไทย	และมสีำ�นกัง�นตัง้อยูท่ี	่_______________
โดยมีเลขทะเบียนนิติบุคคลคือ	________	ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่�	“ผู้ให้บริก�ร/ผู้ประมวลผลข้อมูล”
	 (2)	บริษทัซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ต�มกฎหม�ยของประเทศไทย	และมสีำ�นกัง�นตัง้อยูท่ี	่_______________
โดยมีเลขทะเบียนนิติบุคคลคือ	________	ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่�	“ผู้รับบริก�ร/ผู้ควบคุมข้อมูล”
	 ในสญัญ�ฉบับน้ี	คำ�ว่�	“คูส่ญัญ�ฝ่�ยหน่ึง”	หม�ยถงึ	ผูป้ระมวลผลข้อมูล	หรือผู้ควบคุมข้อมูลเพียงฝ่�ยหนึ่งฝ่�ยใด 
ห�กเป็นกรณีที่หม�ยถึงคู่สัญญ�ทั้งสองฝ่�ยจะใช้คำ�ว่�	“คู่สัญญ�”
	 โดยที่
	 (1)	ผู้ให้บริก�รเป็นผู้ให้บริก�รประมวลข้อมูลซึ่งมีม�ตรก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคว�มเหม�ะสม	และ
เป็นผู้ดำ�เนินก�รเกีย่วกบัก�รเกบ็รวบรวม	ใช้	หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลต�มคำ�สัง่ของผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลโดย
ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
	 (2)	 ผู้ใช้บริก�รมีคว�มประสงค์ท่ีจะให้ผู้ประมวลผลข้อมูลให้บริก�รเกี่ยวกับ	_____	 ซ่ึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมลูส่วนบคุคล	โดยเป็นผูมี้อำ�น�จหน้�ทีต่ดัสินใจเกีย่วกับก�รเกบ็รวบรวม	ใช้	หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล
	 ด้วยเหตนุี	้คู่สัญญ�จึงได้ทำ�สัญญ�ซึ่งกำ�หนดสิทธิและหน้�ที่ไว้มีข้อคว�มดังต่อไปนี้
	 _________________________

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิด
ชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลส่ังการ

กระท�าการ การละเว้นกระท�าการ พนักงานของบริษัทด�าเนินการประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยฝ่าฝืน PDPA

ต้องรับผิดส�าหรับ
การกระท�าความผิดนั้นด้วย

ตัวอย่างข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
11

C2. ตัวอย่างข้อความในสัญญาว่าจ้างผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล 

C3. ความรับผดิของนติบิคุคลจากการกระท�าความผดิตาม PDPA 

 ในกรณีที่ผู้กระทำาความผิดเกิดขึ้นโดยนิติบุคคล	 และเกิดจ�กก�รสั่งก�รหรือก�รกระทำ�ของกรรมก�รหรือผู้จัดก�ร	

หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�นของนิติบุคคลนั้น	หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่�วมีหน้�ที่ต้องสั่งก�รหรือกระทำ�ก�ร

และละเว้นไม่สั่งก�รหรือไม่กระทำ�ก�รจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำ�คว�มผิด	 ผู้นั้นต้องรับโทษต�มที่บัญญัติไว้สำ�หรับ 

คว�มผิดนั้น	ๆ	ด้วย 
12

(11)	THAILAND	DATA	PROTECTION	GUIDELINES	3.0	หน้�	164

(12)	ม�ตร�	81	แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562
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กฎหม�ยลำ�ดับรอง
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3

-	 	 หลักเกณฑ์และวิธีก�รขอคว�ม
ยนิยอม	จ�กเจ้�ของข้อมลูส่วนบคุคล

- 	 ก � รแจ ้ ง วั ต ถุ ป ร ะส งค ์ แ ล ะ 
ร�ยละเอยีด	ในก�รประมวลผลข้อมลู
ส่วนบุคคล

-	 ม�ตรก�รคุ ้มครองที่ เหม�ะสม
สำ�หรับก�รประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลต�มม�ตร�	26

-	 กำ�หนดหลักเกณฑ์และนโยบ�ย 
ก�รให้คว�มคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	
ที่ส่งหรือโอนไปยังต่�งประเทศ	

-	 ก�รจัดให้มีบันทึกร�ยก�รกิจกรรม
ประมวลผล	 ก�รจัดม�ตรก�รเกี่ยว
กับก�รขอใช ้สิทธิ ในก�รเข ้ � ถึง
ของเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคล	 และ 
ก�รแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

-	ม�ตรฐ�นคว�มมัน่คงปลอดภัยของ
ก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

-	เจ้�หน้�ทีคุ้่มครองข้อมลูส่วนบคุคล

-	กระบวนก�รรับเรื่องร้องเรียนและ
ก�รบังคับท�งปกครอง

-	 ก�รกำ�หนดขอบเขตก�รบังคับ
ใช้พระร�ชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล	 พ.ศ.	 2562	 และก�รตั้ง
ตัวแทนภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร	

-	 ก�รร่วมมือและก�รประส�นง�น
เพือ่คว�มสอดคล้องในก�รกำ�กบัดูแล

- 	 ข ้ อ ยก เว ้ นและข ้ อ จำ � กั ด ใน 
ก�รดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

-	 หน้�ที่ในก�รให้ใช้สิทธิของเจ้�ของ
ข้อมูลส่วนบุคคล

-	 หน้�ที่คว�มรับผิดชอบทั่วไปของ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

-	 ม�ตรก�รที่ เหม�ะสมสำ�หรับ 
ก�รประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์ใน
ก�รจดัทำ�เอกส�รประวติัศ�สตร์หรือ
จดหม�ยเหตเุพือ่ประโยชน์ส�ธ�รณะ
หรือที่เกี่ยวกับก�รศึกษ�วิจัยหรือ
สถิติ

-	 ข้อปฏิบัติในก�รคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล

- 	 ก�รประเมินผลกระทบด ้ �น 
ก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
หน ้�ที่ ของผู ้ควบคุมข ้อมูลส ่วน
บุคคลท่ีจะให้เจ ้�ของข้อมูลส ่วน
บุคคลปฏิเสธก�รถูกตัดสินใจ	 โดยใช้
กระบวนก�รอตัโนมติัเพียงอย่�งเดยีว

-	 ม�ตรฐ�นและก�รรับรองด้�น 
ก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
-	 คว�มร่วมมือกับคณะกรรมก�ร
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	ในต่�งประเทศ	
และองค์ก�รระหว่�งประเทศ
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