คําแนะนําในการจัดทําเอกสาร
ส่วนหัวของเอกสารและหัวข้อนี้ รวมถึงข้อปฏิเสธความรับผิดจะต้องไม่ถูกนํามารวมใน
เอกสารฉบับสมบูรณ์ สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนโลโก้ ข้อความที่ปรากฏไฮไลท์สี
เหลือง และข้อกําหนดทั่วไป โปรดศึกษา “เอกสารคําแนะนําในการกรอกเอกสาร”

ง
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วัตถุประสงค์ของเอกสาร

วิธีปฏิบัติงานฉบับนี้ระบุวิธีท่ีองค์กรจะต้องดําเนินการตามข้อกําหนดขั้นตํ่าของกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ขอบเขตภายใต้พระราชบัญญัติค้ม
ุ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีร่ ะบุใน
เอกสารฉบับนี:้

● มาตรา 23 – การแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เจ้าของข้อมูลโดยตรง
● มาตรา 25 -การแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้อ่ ืนที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล

คําแนะนําทั่วไป

ัตว

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความเฉพาะเจาะจงในแง่ของข้อมูลที่ต้องให้กับ

เจ้าของข้อมูลเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากพวกเขาหรือเมื่อได้รับข้อมูลจาก

ทางอ้อม สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการบอกพวกเขาว่าข้อมูลนั้นจะถูกใช้เพื่ออะไรและสิทธิของพวก
เขาคืออะไร

การทบทวนเอกสาร

เราขอแนะนําให้มีการทบทวนเอกสารนี้เป็นประจําทุกปี

ลิขสิทธิ์

เว้นแต่มีการระบุถึงผลงานของบุคคลภายนอกไว้โดยเฉพาะในเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัด
ทําขึ้นโดย PDPA Prokit ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท เดต้า ว้าว จํากัด (“เรา”)
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การอนุญาตให้ใช้
เอกสารฉบับนี้อยูภ
่ ายใต้เงื่อนไขสิทธิการใช้งานตามมาตรฐานของ PDPA Prokit ซึ่ง
เป็นไปตามคําร้องขอหรือการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด เว้นแต่คุณจะได้ซ้ อ
ื ผลิตภัณฑ์น้จ
ี ากเราเท่านั้น คุณจะมีสิทธิในการทําซํ้าหรือดัดแปลง
เอกสารเท่านั้น เราไม่อนุญาตให้แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณีไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้
อื่น

ข้อจํากัดความรับผิด (Disclaimer)
การใช้ และการอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เอกสาร
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเริม
่ จัดทําเอกสารของคุณเท่านั้น คุณจําเป็นต้อง
ตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมทั้งหมดก่อนการนําไปใช้ทุกครั้ง นอกจากนี้ คุณต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของเอกสารใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ตัวอย่างรูปแบบของเรานั้นมี
ความถูกต้อง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ และเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกําหนด เราไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ถึงความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา
ในเอกสารนี้ และเราขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งว่าไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อ
เนื้อหาของเอกสารทั้งหมดฉบับนี้ ข้อแนะนําที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์
บางลักษณะ เนื้อหาของเอกสารนี้จึงไม่ใช่การให้คําปรึกษาทางกฎหมายหรือคําปรึกษาทาง
วิชาชีพใด ๆ ทั้งสิ้น คุณจําเป็นต้องได้รับคําปรึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดต่อขอคําปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง เราจึงไม่มีความรับผิดชอบ และไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหาย
ที่อ้างว่าเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเอกสารฉบับนี้ และหากมีการอ้างอิงใด ๆ ถึงเอกสารฉบับนี้ไม่
ว่าในรูปแบบใด เราขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งว่าไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันการอ้างอิงนั้น
การรับรองใด ๆ ที่อาจมีข้ึนต้องออกเป็นหนังสือโดยเราเท่านั้น นอกจากนี้ คุณควรตระหนักด้วยว่า
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่กําลังมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน เนื้อหาหลายประการในที่น้อ
ี าจล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมในหลายสถานการณ์เมื่อเวลา
ผ่านไป รายการอ้างอิงทางเว็บไซต์ใด ๆ ในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายได้

ง
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ัตว
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วิธป
ี ฏิบต
ั ิงานเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูล
(Privacy Notice)
เลขเอกสารอ้างอิง

PDPA-DOC-31

ฉบับที่

1

วันที่

[ระบุวันที่]

ผูจ
้ ัดทําเอกสาร

[ระบุช่ อ
ื ]

เจ้าของเอกสาร

[ระบุช่ อ
ื /ตําแหน่ง]
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การแจกจ่ายเอกสาร
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1.

บทนํา
วิธีปฏิบัติน้ม
ี ีจุดมุง่ หมายเพื่อใช้เมื่อมีการกําหนดกระบวนการทางธุรกิจใหม่หรือ

กระบวนการทางธุรกิจเดิมที่มีเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของ
ข้อมูลที่อยูภ
่ ายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 23 และ มาตรา 25 กําหนดให้มีการจัดเตรียม
ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เมื่อมีการเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูล ซึ่งจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบเกี่ยวกับการนําข้อมูลไปใช้และสิทธิของพวกเขาในข้อมูลนั้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะแตกต่าง
กันไปตามแต่ละสถานการณ์เฉพาะและควรใช้วิธีปฏิบต
ั ิน้เี พื่อให้แน่ใจว่าได้แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องใน

ง
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รูปแบบที่ถูกต้องเพื่อให้ [ชื่อองค์กร] ยังคงปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดเวลา

ในขณะที่ในอดีต ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมักจะถูกระบุไว้ในเอกสารฉบับเดียว (มัก
เรียกว่า“ นโยบายความเป็นส่วนตัว”) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงให้ประโยชน์มากขึ้น
เพื่อความเป็นส่วนตัวตามแต่ละธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น อาจมีการแสดงเอกสารแจ้ง

ข้อมูลการประมวลผลข้อมูลเมื่อมีการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ และอาจมีการแสดงเอกสารแจ้งข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลอีกฉบับที่แตกต่างกันเมื่อผู้ใช้สมัครรับจดหมายข่าว สิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้
ข้อมูลความเป็นส่วนตัวมีความโปร่งใสมากขึ้นและไม่เกิดความสับสนสําหรับเจ้าของข้อมูล

ัตว

เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอาจใช้รว
่ มกับประกาศนโยบายความเป็น
ส่วนตัวแบบเดิมได้หากต้องการ

เอกสารดังต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติงานนี้:
● แบบฟอร์มเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลสําหรับเจ้าของข้อมูล
● แบบฟอร์มเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลสําหรับแหล่งข้อมูลอื่น
● กระบวนการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
● นโยบายการเก็บรักษาและคุ้มครองรายการบันทึกที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
● นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคุล
● วิธีปฏิบัติงานการประเมินการใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
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2. วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านเอกสารแจ้ ง ข้ อ มู ล การประมวลผลข้ อ มู ล
จุดประสงค์ของวิธีปฏิบัติน้ค
ี ือการจัดทําเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลที่
เหมาะสมแก่เจ้าของข้อมูลอย่างยุติธรรมและโปร่งใสที่สุด
มี 2 วิธีหลักในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
ได้แก่:
1. เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล (มาตรา 23)
2. เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ่ ืนที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล (มาตรา 25)
ในทั้งสองกรณี กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะระบุข้อมูลที่ต้องให้กับเจ้าของข้อมูล
วิธีปฏิบัติน้จ
ี ะอธิบายข้อมูลดังกล่าวและอธิบายวิธีจัดทําเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูล
ที่ตรงตามข้อกําหนด

ง
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า
อ

่ ล้วหรือไม่?
2.1 เจ้าของข้อมูลมีข้อมูลอยูแ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดให้เจ้าของข้อมูลต้องได้รับข้อมูลที่ระบุไว้ เว้น
แต่เจ้าของข้อมูลจะมีข้อมูลนั้นอยูแ
่ ล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องพิจารณาว่ามีความ
สมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะเชื่อว่าเจ้าของข้อมูลได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นต้องให้แล้ว

ในกรณีน้เี หตุผลของความเชื่อนี้จะต้องได้รับการจัดทําเป็นเอกสารและเก็บรักษาไว้เพื่อ
เป็นหลักฐานด้วย ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ควรใช้ความระมัดระวัง
เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้ได้นําไปใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นและเจ้าของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ

ัตว

ผลกระทบ มิฉะนั้นควรมีการดําเนินการตามเพื่อแก้ไขช่องว่างดังกล่าว
่ ก
ู รวบรวมจากเจ้าของข้อมูล
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีถ

หากเจ้าของข้อมูลไม่มีข้อมูลที่จําเป็น จะต้องแจ้งรายการดังต่อไปนี้เมื่อมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล:

1. ข้อมูลประจําตัวและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมและตัวแทนของผู้ควบคุม (ถ้า
มี)
2. รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่ค้ม
ุ ครองข้อมูล (ถ้ามี)
3. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (เช่น ความยินยอมตามหน้าที่
และประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น)
4. ชอบด้วยกฎหมายที่ดําเนินการโดยผู้ควบคุมข้อมูลหรือโดยบุคคลที่สาม (หาก
ประโยชน์ท่ีชอบด้วยกฎหมายถูกกําหนดให้เป็นฐานทางกฎหมายของการประมวลผล)
5. ผู้รับข้อมูลหรือประเภทของผู้รับข้อมูล (ถ้ามี)
6. รายละเอียดของแผนการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ
7. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเกณฑ์ท่ีใช้กําหนดช่วงระยะเวลานั้น)
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการเข้าถึง แก้ไข ลบและเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (ขึ้นอยู่
กับฐานทางกฎหมายที่ใช้ โปรดดูด้านล่าง)
9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการห้ามหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
พวกเขา

PDPA Prokit V.1

หน้าที่ 7 จาก 10

