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บทบาทของ PDPA และความรบัผดิชอบ 

คําแนะนําการใช้งาน 
สว่นหัวกระดาษ ข้อความในสว่นนี้ รวมถึงสว่นข้อจํากัดความรับผิดจะต้องถูกนําออกจาก

เอกสารท่ีเป็นเวอร์ชันสุดท้าย  
 

วัตถุประสงค์ของเอกสาร 
เอกสารนี้เป็นเอกสารท่ีกําหนดเรื่องบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่น

บุคคล 
 

ขอบเขตภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
● มาตรา 37 – หน้าท่ีของผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล 
● มาตรา 40 – ผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 
● มาตรา 41 – การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
● มาตรา 42 – บทบาทของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 

คําแนะนําท่ัวไป 
ลักษณะขององค์กรอาจมีได้หลายรูปแบบ ท้ังนี้ขึ้นอยูกั่บขนาด ลักษณะภูมิศาสตร์ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงลูกค้าท่ีเป็นลูกค้าภายในองค์กรหรืออาจเป็นลูกค้าภายนอก
องค์กร ดังนั้นจึงจําเป็นต้องออกแบบเอกสารนี้ให้เหมาะสมกับองค์กร ลักษณะขององค์กรและ
บทบาทหน้าท่ีของงาน 

ในองค์กรขนาดใหญ ่หน้าท่ีต่าง ๆ จะถูกแบง่ให้บุคคลหลายคน สว่นในองค์กรท่ีมีขนาด
เล็ก หน้าท่ีก็จะถูกแบง่ให้เฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวข้องจํานวนไมก่ี่คน ซึ่งคุณสมบัติของแต่ละตําแหนง่
ขึ้นอยูกั่บว่า องค์กรของคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลหรือ
เป็นท้ังผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล และการดําเนินการนั้น ๆ 
เข้าเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลหรือไม ่
 

การทบทวนเอกสาร 
แนะนําให้ทําการทบทวนเอกสารนี้ทุกปี และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรท่ี

สําคัญ 
  

ตัวอ
ยา่ง
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ลิขสิทธิ ์

เว้นแต่มีการระบุถึงผลงานของบุคคลภายนอกไว้โดยเฉพาะในเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้
จัดทําขึ้นโดย PDPA Prokit ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท เดต้า ว้าว จํากัด (“เรา”) 
 

การอนุญาตให้ใช้ 

เอกสารฉบับนี้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขสิทธิการใช้งานตามมาตรฐานของ PDPA Prokit ซึ่ง
เป็นไปตามคําร้องขอหรือการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนลิขสิทธิ์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ท้ังหมด เว้นแต่คุณจะได้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้จากเราเท่านั้น คุณจะมีสิทธิในการทําซํ้าหรือดัดแปลง
เอกสารเท่านั้น เราไมอ่นุญาตให้แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณีไมว่่าเพื่อตนเองหรือ
ผู้อ่ืน  
 

ข้อจํากัดความรบัผิด (Disclaimer) 

การใช้ และการอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เอกสาร
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มจัดทําเอกสารของคุณเท่านั้น คุณจําเป็นต้อง
ตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมท้ังหมดก่อนการนําไปใชทุ้กครั้ง นอกจากนี้ คุณต้อง
ตรวจสอบให้แนใ่จว่าเนื้อหาของเอกสารใด ๆ ท่ีคุณสร้างขึ้นโดยใช้ตัวอยา่งรูปแบบของเรานั้นมี
ความถูกต้อง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ และเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกําหนด 

เราไมไ่ด้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ถึงความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาในเอกสาร
นี้ และเราขอปฏิเสธอยา่งชัดแจ้งว่าไมไ่ด้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ท้ังสิ้น ต่อเนื้อหาของ
เอกสารท้ังหมดฉบับนี้ ข้อแนะนําท่ีปรากฏในเอกสารนี้อาจไมเ่หมาะสมต่อสถานการณ์บาง
ลักษณะ เนื้อหาของเอกสารนี้จึงไมใ่ชก่ารให้คําปรึกษาทางกฎหมายหรือคําปรึกษาทางวิชาชีพใด 
ๆ ท้ังสิ้น คุณจําเป็นต้องได้รับคําปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงติดต่อขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านนี้โดยตรง เราจึงไมม่ีความรับผิดชอบ และไมต้่องรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายท่ีอ้างว่าเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามเอกสารฉบับนี้ และหากมีการอ้างอิงใด ๆ ถึงเอกสารฉบับนี้ไมว่่าในรูปแบบใด 
เราขอปฏิเสธอยา่งชัดแจ้งว่าไมใ่ห้การรับรองหรือการรับประกันการอ้างอิงนั้น การรับรองใด ๆ ท่ี
อาจมีขึ้นต้องออกเป็นหนังสือโดยเราเท่านั้น นอกจากนี้ คุณควรตระหนักด้วยว่ากฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลสว่นบุคคลเป็นเรื่องท่ีกําลังมกีารพัฒนาและปรับปรุงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบัน เนื้อหาหลาย
ประการในท่ีนี้อาจล้าสมัยหรือไมเ่หมาะสมในหลายสถานการณ์เมื่อเวลาผา่นไป รายการอ้างอิง
ทางเว็บไซต์ใด ๆ ในเอกสารนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสูญหายได้ 
  

ตัวอ
ยา่ง
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บทบาทของ PDPA และความรบัผิดชอบ 

 

เลขเอกสารอ้างอิง PDPA-DOC-12 

เวอรช์ัน 1 

วันที ่ [-โปรดระบุวันท่ีทําเอกสาร-] 

ผูจั้ดทําเอกสาร [-โปรดระบุ-] 

เจ้าของเอกสาร [-โปรดระบุชื่อ/ตําแหนง่-] 

 
  

ตัวอ
ยา่ง
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ประวัติการตรวจสอบ/แก้ไข 

ฉบบัที ่ วันที ่ ผูต้รวจสอบ/แก้ไข สรุปสาระสาํคัญ 

    

    

    

 

การแจกจ่ายเอกสาร 
ชื่อ ตําแหน่ง 

  

  

  

 

ผู้อนุมัติ 
ชื่อ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ วันที ่

    

    

    

 
  

ตัวอ
ยา่ง
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1. บทนํา 
[ชื่อองค์กร] ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลเป็นอยา่งมาก โดยสิ่งสําคัญ

ในการคุ้มครองข้อมูลคือการจัดสรรบทบาทหน้าท่ีในการทํางานให้มีความชัดเจน โดยอาจจัดสรร
หน้าท่ีดังกล่าวให้บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะภายในองค์กรก็ได้ อยา่งไรก็ดีสิ่งท่ี
สําคัญ 

โดยมีความจําเป็นอยา่งยิ่งท่ีบุคลากรทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีในการ
จัดการข้อมูลสว่นบุคคลให้ปลอดภัย โดยควรอ่านเอกสารนี้รว่มกับเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับวิธี
จัดการความปลอดภัยของข้อมูลภายใน [ชื่อองค์กร] รวมถึง : 

• นโยบายการคุ้มครองข้อมูล 
• ระเบียบการปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

สว่นบุคคล 
• การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล  
• ระเบียบการปฏิบัติการโต้ตอบต่อเหตุการณ์เก่ียวกับการคุ้มครองความปลอดภัย

ของข้อมูล 
• ระเบียบการปฏิบัติการแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลสว่นบุคคล 
• ระเบียบการปฏิบัติการร้องขอข้อมูลสว่นบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

หากมีการกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบไว้ชัดเจนก็จะสามารถป้องกันข้อมูลสว่น
บุคคล ไมใ่ห้มีเหตุการณ์ท่ีละเมิดหรือกระทบต่อข้อมูลสว่นบุคคลรวมท้ังจะสามารถโต้ตอบต่อ
เหตุการณ์ดังกล่าวได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

2. บทบาทของการคุ้มครองข้อมูล 
ซึ่งกรอบของการคุ้มครองข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่น

บุคคลนั้น  จะต้องมีการกําหนดและจัดสรรบทบาทหน้าท่ีของตําแหนง่ดังต่อไปนี้: 

• ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล  
• ผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 
• ผู้จัดการความปลอดภัยของข้อมูล 
• เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

โดยความรับผิดชอบของแต่ละบทบาทหน้าท่ีเหล่านี้จะกําหนดไว้ในสว่นต่อไปของเอกสาร
นี้ นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลเฉพาะท่ีต้องดําเนินการโดยบุคคลภายใน
องค์กร ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้กําหนดไว้โดยสรุปในเอกสารนี้แล้ว 
บทบาทดังกล่าวได้แก่: 

• ผู้จัดการแผนก 
• พนักงาน/ลูกจ้าง 

 
โดยท่ัวไปแล้ว ความรับผิดชอบท่ีใช้กับพนักงาน/ลูกจ้าง ผู้รับเหมาและผู้ท่ีมีสว่นได้สว่น

เสียอ่ืน ๆ ท้ังหมดจะถูกกําหนดไว้ในนโยบายขององค์กร 
  

ตัวอ
ยา่ง
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แผนผังขององค์กรเก่ียวกับบทบาทท่ีเก่ียวข้องในการคุ้มครองข้อมูล รายละเอียดแสดง
ตามด้านล่าง: 
 
รูปท่ี 1: แผนผังองค์กร 
 
[อธิบายหลักของโครงสร้างและข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ตําแหนง่ทางภูมิศาสตร์ สถานท่ี การ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ตําแหนง่งานพาร์ทไทม์ เป็นต้น] 
 

 
 

3. หน้าทีค่วามรบัผิดชอบเฉพาะ 
ในสว่นนี้จะให้รายละเอียดเก่ียวกับความรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลของแต่ละ

บทบาทภายใน [ชื่อองค์กร] แต่จะไมร่วมถึงความรับผิดชอบอ่ืน ๆ เชน่ การจัดการ เทคนิค ท้ังนี้ 
ไมค่วรจะนํามาเป็นรายละเอียดงานท้ังหมด สิ่งท่ีจําเป็นในการกําหนดบทบาทหน้าท่ีได้กําหนดไว้
ในเอกสารระเบียบการปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคล 

 

3.1 ผูค้วบคมุข้อมูลสว่นบุคคล 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลให้นิยาม "ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล" ว่าเป็น "บุคคล

ธรรมดา หนว่ยงานราชการ องค์การ หรือหนว่ยงานซึ่งอาจจะโดยลําพังหนว่ยงานนั้นๆ หนว่ยงาน
เดียวหรือรว่มกับผู้อ่ืน กําหนดวัตถุประสงค์และการดําเนินการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล" 
ดังนั้นหน้าท่ีรับผิดชอบซึ่งได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้อาจจะถูกมอบหมายให้กับบุคคลแต่ละคนหรือ
อาจจะนําไปใช้กับองค์กรท้ังหมด 

ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลมีหน้าท่ีรับผิดชอบดังต่อไปนี้ : 
• ตรวจสอบว่าหลักการท่ีเก่ียวข้องกับการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลท่ีอธิบายไว้

ในมาตรา 19 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562 ได้ถูกปฏิบัติตาม
และการดําเนินการก็เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งโดยสรุปแล้วหลักการ
ดังกล่าวจะชว่ยตรวจสอบว่าข้อมูลสว่นบุคคลมีลักษณะ: 

• ถูกประมวลอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรมและโปรง่ใส 
• ถูกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีระบุชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย 

ตัวอ
ยา่ง


