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1. บทนํา

วัตถุประสงค์ของคู่มือฉบับนี้มีไว้เพื่อชว่ยเตรียมความพร้อมให้องค์กรของคุณสามารถ
ดําเนินการท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล โดยใช้คู่มือฉบับ
นี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม ซึ่งการจะทําให้องค์กรดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของ
กฎหมายอาจมีได้หลายวิธี หนึ่งในวิธีดังกล่าวคือรูปแบบและเนื้อหาท่ีปรากฏในเอกสารเหล่านี้ 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลนั้นเป็นกฎหมายท่ีมีความซับซ้อน ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จะชว่ยให้
คุณเข้าใจประเด็นสําคัญของกฎหมายดังกล่าว โดยจะนําเสนอออกมาในรูปแบบท่ีง่ายต่อการทํา
ความเข้าใจ ท้ังนี้ เพื่อให้คุณสามารถดําเนินการท่ีเก่ียวข้องได้ทันทีท่ีสามารถทําได้ 

1.1 ความสาํคัญของความเหน็ด้านกฎหมาย 

สิ่งท่ีจะนําเสนอต่อไปนี้ (รวมถึงสิ่งท่ีอยูใ่นคู่มือ) เป็นความเข้าใจของเราเก่ียวกับสิ่งท่ี
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลกําหนด เพื่อให้การดําเนินการถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล ท้ังนี้ สืบเนื่องจากการท่ีอยูใ่นวงการไอทีและอุตสาหกรรมด้านการ
คุ้มครองข้อมูลมาหลายปี รวมท้ัง จากการวิเคราะห์เก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
ตลอดจนการประชุม หนังสือ การสัมมนาออนไลน์ การนําเสนองาน หรือการตรวจสอบ อยา่งไรก็
ดีก่อนท่ีคุณจะเริ่มเข้าสูเ่นื้อหา เราขอแจ้งให้ทราบก่อนว่า พวกเราไมใ่ชน่ักกฎหมาย และเนื้อหา
ดังต่อไปนี้ไมส่ามารถใช้แทนความเห็นทางกฎหมายได้ จึงควรมีการพิจารณาตรวจสอบแหล่งท่ีมา
ของข้อมูลต่าง ๆ ก่อนทําการตัดสินใจ โดยการศึกษาทําความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
สว่นบุคคลก่อน 

1.2 ความสาํคัญของการคุ้มครองข้อมูล 

ความเก่ียวสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลและแนวคิดเก่ียวกับระบบ
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System หรือ 
ISMS) โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลไมไ่ด้อยูภ่ายใต้ระบบการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) หรือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลสว่นบุคคล (Personal Information 
Management System หรือ PIMS) ซึ่งเป็นระบบท่ีเก่ียวกับมาตรฐานสากลสําหรับเรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กล่าวคือ ISO/IEC 27001 และเมื่อต้องให้หนว่ยงานกํากับดูแล
เห็นว่าคุณได้มีการดําเนินการในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคล การมีกรอบการทํางาน
ท่ีมาชว่ยวางแผนงาน บริหารความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนเพื่อให้เกิดผลสําเร็จ ก็จะชว่ยให้
งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเก่ียวสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
และแนวคิดเก่ียวกับระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 
Management System หรือ ISMS) ตัวอยา่งเชน่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2563 กับ
รายละเอียดใน ISO/IEC 27001:2013 มาตรฐาน ISO ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 มีดังต่อไปนี้  
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● ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System) ระบบบริหาร
จัดการความมั่นปลอดภัยสารสนเทศ

● ISO/IEC 27701:2019 (Privacy Information Security Management Systems)
เป็นสว่นท่ีเพิ่มเติมจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27002 ซึ่งกล่าวถึง
การบริหารจัดการข้อมูลสว่นบุคคลโดยเฉพาะ

2. สรุปสาระสําคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(PDPA)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 
27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 28 พฤษภาคม 2562 แล้วในบางสว่น ได้แก่ หมวด 1 
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล และ หมวด 4 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
สว่นบุคคล โดยระหว่างวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เป็นชว่งท่ี 
พระราชบัญญัตินี้ได้รับการยกเว้นไมต้่องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ซึ่งจะมีผลให้กฎหมายนี้มีผล
บังคับใช้ท้ังฉบับในวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ 
เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นสว่นตัวของข้อมูลสว่นบุคคลเป็นจํานวนมากจน
สร้างความเดือดร้อนรําคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล ประกอบกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลอันเป็นการ
ล่วงละเมิดดังกล่าว ทําได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม สมควรกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลเป็นการท่ัวไปขึ้น เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกํากับดูแลเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล
ท่ีเป็นหลักการท่ัวไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ท้ังนี้ มีความพยายามท่ีจะทําให้
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลง่ายสําหรับองค์กร  และขณะเดียวกันก็พยายามทําให้ธุรกิจ
สามารถดําเนินต่อไปได้ ดังนั้นจึงไมไ่ด้เป็นกฎหมายท่ีให้ประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว 
อยา่งไรก็ดี มีหลายสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล
ก่อนท่ีจะเข้าสูเ่นื้อหา 

ประการท่ีหนึ่ง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลซึ่งอยู่
ในราชอาณาจักร ไมว่่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้นได้กระทําในหรือนอกราชอาณาจักรก็
ตาม รวมถึง กรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลอยูน่อก
ราชอาณาจักรท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล
ซึ่งอยูใ่นราชอาณาจักร และมีการดําเนินกิจกรรมต่อไปนี้ (1) เสนอขายสินค้าหรือบริการให้แก่
เจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลท่ีอยูใ่นราชอาณาจักรไมว่่าจะมีการชําระเงินหรือไมก็่ตาม หรือ (2) มีการ
เฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลท่ีเกิดขึ้นในราชอาณาจักร กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลสว่นบุคคลก็มีผลบังคับใช้กับบุคคลเหล่านี้ด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัตินี้
ครอบคลุมท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทย 
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ประการท่ีสอง ถ้าองค์กรของคุณไมไ่ด้ดําเนินการจัดทําข้อมูลอยา่งท่ีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนดให้ทํา องค์กรของคุณก็จะต้องได้รับบทลงโทษตามท่ี
พระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนด โดยในกรณีท่ีมีความรุนแรง บทลงโทษดังกล่าวก็ถูกกําหนด
ขึ้นมาเพื่อจะลงโทษ 

ประการท่ีสาม หากคุณได้ละเมิดขอ้มูลสว่นบุคคล คุณก็จะไมม่ีทางเลือกอ่ืน และ
จําเป็นต้องแจ้งหนว่ยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้องทราบ อยา่งไรก็ดีจะมีข้อยกเว้นซึ่งจะกล่าวถึงใน
ลําดับถัดไป  แต่การเก็บเรื่องการละเมิดข้อมูลสว่นบุคคลไว้กับตัวไมไ่ด้เป็นทางเลือกอยา่งแนน่อน 
อยา่งไรก็ตาม หลักการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล คือ การบังคับให้องค์กรต้องปฏิบัติ
ตามเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของบุคคลอยา่งจริงจัง 

2.1 รูปแบบของกฎหมาย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562 มีความยาว 37 หน้า ประกอบด้วย 7 
หมวด ได้แก่ หมวดท่ี 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล หมวดท่ี 2 การคุ้มครองข้อมูล
สว่นบุคคล หมวดท่ี 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล หมวดท่ี 4 สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล หมวดท่ี 5 การร้องเรียน หมวดท่ี 6 ความรับผิดทางแพง่ หมวดท่ี 7 บท
กําหนดโทษ 

2.2 คํานิยาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562 ได้กําหนดคํานิยามไว้ในมาตรา 6 มี
รายละเอียดดังนี้ 

“ข้อมูลสว่นบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัว 
บุคคลนั้นได้ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไมร่วมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ผู้ควบคมุข้อมูลสว่นบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจ
หน้าท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผู้
ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล ท้ังนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการดังกล่าวไมเ่ป็นผู้ควบคุมข้อมูล
สว่นบุคคล 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

ตัวอ
ยา่ง
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2.3 หลักการ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562 ได้กําหนดหลักการทางกฎหมาย
และมีโครงสร้างโดยใช้ข้อกําหนดดังนี้ (แต่ละหลักการสามารถสรุปสั้นๆ ได้ดังนี้) 

1. หลักความถูกต้อง ยุติธรรม และความโปรง่ใส – การทําให้ถูกกฎหมายและเป็นกลาง 
โดยการระบุให้ชัดเจนว่าจะนําข้อมูลไปทําอะไร 

2. กําหนดวัตถุประสงค์ – ไมทํ่านอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้ง 
3. การจํากัดข้อมูล – เก็บรวบรวมข้อมูลเท่าท่ีจําเป็น 
4. ความถูกต้อง – อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแก้ไขหากข้อมูลไมถู่กต้อง 
5. ระยะเวลาจัดเก็บ – ไมเ่ก็บข้อมูลนานเกินจําเป็น 
6. ความซื่อตรงและการรักษาความลับ – เก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยขณะท่ีม ี
7. ความรับผิดชอบ – สามารถแสดงได้ว่ามีการปฏิบัติตามให้สอดคล้องตามหลักการ
ข้างต้น 

หากคุณสามารถจําและปฎิบัติตามหลักการเหล่านี้ได้ คุณก็อาจจะมั่นใจได้ว่าไมทํ่าผิด
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
 

2.4 หลักความชอบด้วยกฎหมาย 

การประมวลผลข้อมูลข้อมูลสว่นบุคคลจะต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยการ
ประมวลข้อมูลจะต้องประกอบด้วยฐานในการประมวลผลข้อมูลอยา่งน้อยหนึ่งข้อ โดยขั้นแรก
จะต้องทราบว่า ข้อมูลสว่นบุคคลท่ีเก่ียวข้องมีอะไรบ้าง ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร และฐานการ
ประมวลผลข้อมูลฐานใด  
 

ฐานในการประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย 7 ฐาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล (Consent) 
2. เก่ียวกับการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

(Scientific and Research) 
3. เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต รา่งกาย สุขภาพของเจ้าของข้อมูลสว่น
บุคคล (Vital Interest) 

4. เป็นการจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างองค์กรของคุณและเจ้าของข้อมูล หรือ
เพื่อใช้ดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลก่อนเข้าทําสัญญา 
(Contract) 

5. เรื่องเก่ียวกับภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการใช้อํานาจของรัฐ (Public 
task) 

6. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคุณ ตราบเท่าท่ีไมส่ง่ผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล (Legitimate interest) 

7. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของคุณ (Legal obligation) 

ตัวอ
ยา่ง
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ดังนั้น ความยินยอมจึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญในแง่ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล ซึ่ง
ไมใ่ชเ่ฉพาะกรณีรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลท่ีจะทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
แต่อันท่ีจริงแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งท่ีสําคัญในการดําเนินการและประมวลผลไมใ่ชเ่รื่องความยินยอม 
แต่ขึ้นอยูกั่บว่าแต่ละข้อมูลใช้ฐานอะไรในการประมวลผล เชน่ การให้ความชว่ยเหลือลูกค้า (ใช้
ฐานสัญญา) การจ่ายเงินให้ลูกจ้าง (ใช้ฐานสัญญา/ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย) หรือ การแจ้ง
ข้อมูลภาษีให้เจ้าหน้าท่ีทราบ (ใช้ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย) อยา่งไรก็ดีการจะได้มาซึ่งความ
ยินยอมอาจจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการดําเนินธุรกิจ และระบบงาน  
 

ดังนั้นจะต้องมั่นใจว่าไมม่ีฐานอ่ืนใช้บังคับกับเรื่องนั้น ๆ แล้วในหลายกรณี การจะใช้หลัก
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลจะต้องใช้ความระมัดระวัง หากจะ
เลือกใช้หลักเกณฑ์นี้จะต้องทําการประเมินพิจารณาให้รอบคอบในทุกแง่มุม 
 

2.5 ความยนิยอม 

ถ้าคุณคิดว่าการประมวลผลข้อมูลของคุณได้ปฏิบัติอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจาก
คุณได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล คุณจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ ท้ังนี้ คุณไมส่ามารถรวม
เรื่องความยินยอมในสัญญา และคาดหวังว่าจะสามารถหลุดพ้นจากเรื่องนี้ได้ ดังนั้นจะต้องมี
แบบฟอร์มท่ีเข้าถึงได้ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย และชัดแจ้ง (มาตรา 19 วรรค 2 และ 3) หากไมม่ีแล้ว 
ก็จะถือว่าไมม่ีการขอความยินยอม และการประมวลผลข้อมูลของคุณก็จะถูกพิจารณาว่าไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

2.6 สทิธิของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลได้กําหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูล ท่ีเมื่อเจ้าของข้อมูล
จะใช้สิทธิ ผู้ควบคุมข้อมูลซึ่งมีข้อมูลจะต้องตอบสนองหรือทําการโต้ตอบ ซึ่งโดยปกติจะต้อง
ดําเนินการภายใน 1 เดือน 

1. สทิธิทีจ่ะได้รบัการแจ้งใหท้ราบ : สิทธิในการได้รับแจ้งว่าข้อมูลท่ีถูกเก็บจะนําไปทํา
อะไร เก็บทําไม โดยใครเป็นผู้เก็บ วัตถุประสงค์ในการเก็บคืออะไร และข้อมูลท่ี
จัดเก็บจะไปอยูท่ี่ไหน  

2. สทิธิในการเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคล : สิทธิท่ีจะขอเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคลท่ีถูกจัดเก็บ 
3. สทิธิแก้ไขข้อมูลสว่นบุคคล : สิทธิท่ีจะแก้ไขข้อมูลสว่นบุคคล หากข้อมูลนั้นไม่

ถูกต้อง 
4. สทิธิในการลบข้อมูลสว่นบุคคล : สิทธิท่ีจะขอลบหรือทําลายข้อมูล หากข้อมูลนั้นไม่

มีความจําเป็นอีกต่อไป 
5. สทิธิระงับการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล : สิทธิท่ีจะขอระงับการใช้ข้อมูล หาก

ต้องการ 
6. สทิธิใหโ้อนยา้ยข้อมูล : สิทธิในการได้รับข้อมูลและถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้

ประมวลผลข้อมูลคนอ่ืน 

ตัวอ
ยา่ง
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7. สทิธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล : สิทธิในการคัดค้านการ
ดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลสว่นบุคคล

8. สทิธิรอ้งเรยีน : เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคลได้ ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลไมป่ฏิบัติตาม PDPA

สิทธิของเจ้าของข้อมูลเหล่านี้มาจากหลักการซึ่งได้อธิบายไปข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรับรองว่าข้อมูลสว่นบุคคลถูกใช้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส และเจ้าของข้อมูลก็สามารถ
กระทําการบางอยา่งได้หากไมไ่ด้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เจ้าของข้อมูลจะต้องมีสิทธิได้รับการแจ้งว่าข้อมูลของเขาจะถูกนําไปใช้ทําอะไร ทําไม 
และจะถูกเก็บข้อมูลเมื่อไร (หรือภายในหนึ่งเดือน หากข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลอ่ืน) โดย
รายละเอียดข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการแจ้งเตือนความเป็นสว่นตัวโดยทันที เมื่อข้อมูลสว่นบุคคล
ถูกเก็บรวบรวม โดยตัวอยา่งการแจ้งเตือนความเป็นสว่นตัวก็สามารถเห็นได้จากหลายเว็บไซต์ 

2.7 เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

จะขึ้นอยูกั่บองค์กรและกิจกรรมเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล ดังนั้นคุณอาจ
จําเป็นต้องมีหรือไมจํ่าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลก็ได้ อยา่งไรก็ดีคุณอาจจะ
ต้องมี หากเป็นกรณีต่อไปนี้  

● เป็นหนว่ยงานของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลกําหนด
● มีการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลเป็นจํานวนมาก ตามประกาศคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลกําหนด

● กิจกรรมหลักองค์กรของคุณมีการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลอ่อนไหว (Sensitive
personal data)

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลอาจจะเป็นพนักงานในองค์กร หรือจะจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลรว่มระหว่างองค์กรก็ได้  หรือจะว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกก็
ได้ แต่เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลจะต้องเป็นอิสระ และข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวต้อง
สามารถเข้าถึงได้ โดยจะต้องทําการแจ้งข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบด้วย เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลจะเป็นผู้ติดต่อหลักกับคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลและจะต้องเก่ียวข้องในเรื่องท่ีเก่ียวกับข้อมูลสว่นตัวและการคุ้มครอง
ข้อมูลท่ีอยูใ่นองค์กรนั้น ๆ เชน่ การประเมินผลกระทบเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลจําเป็นต้องทราบเก่ียวกับกฎหมายข้อมูลสว่นบุคคลเพื่อท่ีจะ
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ (ปัจจุบันยังไมไ่ด้มีการกําหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคล) 
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2.8 สญัญาระหว่างผูค้วบคมุข้อมูลสว่นบุคคลและผูป้ระมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล  

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากมีการ
กําหนดให้ต้องมีข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลกับผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 
ท้ังนี้เพื่อควบคุมการดําเนินงานของผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลในการดําเนินการเก่ียวกับการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลตามคําสั่งท่ีได้รับจากผู้ควบคุมข้อมลูสว่นบุคคล 
โดยท่ัวไปสัญญาจะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค์  และระยะเวลาในการดําเนินการ 
ประเภทของข้อมูลสว่นบุคคลท่ีจะเก่ียวข้อง และผลท่ีอาจกระทบเจ้าของข้อมูล ผู้ประมวลผล
ข้อมูลสว่นบุคคลจะต้องผูกพันข้อกําหนดหรือเง่ือนไขขั้นตํ่าท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองขอ้มูล โดย
สัญญาท่ีมีอยูแ่ล้วก็จะต้องถูกแก้ไขให้มีรายละเอียดดังท่ีกล่าวมาด้วย 

สิ่งท่ีองค์กรขนาดใหญอ่ยา่งเชน่ Google, Amazon Web Services และ Microsoft ทํา คือ 
จะให้ลูกค้าเซ็นสัญญายอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไข โดยมีเรื่องการประมวลผลข้อมูลในนั้นด้วย 
ท้ังนี้ก็เพื่อประหยัดเวลาให้กับทุกฝ่าย 
 

2.9 การออกแบบโดยคํานึงถึงความเป็นสว่นตัว (Privacy by design) และการประเมิน 
ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลสว่นบุคคล (Data Protection Impact 
Assessment)  

ในการท่ีจะผสมผสานความเป็นสว่นตัวของข้อมูลเข้ากับการประมวลผลหรือระบบใหม ่ๆ 
นั้น การคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลนั้นอาจจําเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลสว่นบุคคล ท้ังนี้เพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อเจ้าของข้อมูลมาเก่ียวข้องด้วยหรือไม ่ซึ่ง
การประมวลผลนี้จะต้องอาศัยความเข้าใจลักษณะข้อมูลสว่นบุคคลและลักษณะความเสี่ยง โดย
จะต้องมีวิธีการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม  
 

2.10 หลักการปฏิบติั  
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562 กําหนดให้ใช้บังคับแก่การเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
สว่นบุคคลซึ่งอยูใ่นราชอาณาจักร ไมว่่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้นได้กระทําในหรือนอก
ราชอาณาจักรก็ตาม อีกท้ัง ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลสว่น
บุคคลอยูน่อกราชอาณาจักร แต่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลซึ่งอยูใ่นราชอาณาจักร และเป็นการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของ
ข้อมูลสว่นบุคคลท่ีเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ก็ให้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลมีผลบังคับใช้
รว่มด้วย ดังนั้นจะเหน็ได้ว่าพระราชบัญญัตินี้ครอบคลุมท้ังในและนอกราชอาณาจักร 

ในสว่นของมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคลนั้น ได้มีประกาศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
สว่นบุคคล พ.ศ. 2563 กําหนดรายละเอียดไว้ ท้ังนี้ ผูค้วบคุมข้อมูลสว่นบุคคลอาจเลือกใช้
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคลท่ีแตกต่างไปจากประกาศฉบับนี้ได้ 
หากมาตรฐานดังกล่าวมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไมต่ํ่ากว่าท่ีกําหนดในประกาศนี้  
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