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คําแนะนําในการจัดทําเอกสาร 
สว่นหัวของเอกสารและหัวข้อนี้ รวมถึงข้อปฏิเสธความรับผิดจะต้องไมถู่กนํามารวมใน

เอกสารฉบับสมบูรณ์ สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับการเปล่ียนโลโก้ ข้อความท่ีปรากฏไฮไลท์สี
เหลือง และข้อกําหนดท่ัวไป โปรดศึกษา “เอกสารคําแนะนําในการกรอกเอกสาร” 

 

วัตถุประสงค์ของเอกสาร 
วิธีปฏิบัติงานฉบับนี้ระบุวิธีท่ีองค์กรจะต้องดําเนินการตามข้อกําหนดขั้นตํ่าของกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ขอบเขตภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีร่ะบุใน
เอกสารฉบับนี:้ 

● มาตรา 23 – การแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เจ้าของข้อมูลโดยตรง 

● มาตรา 25 -การแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้อ่ืนท่ีไมใ่ชเ่จ้าของข้อมูล 

 
คําแนะนําท่ัวไป  

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลมีความเฉพาะเจาะจงในแง่ของข้อมูลท่ีต้องให้กับ
เจ้าของข้อมูลเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลโดยตรงจากพวกเขาหรือเมื่อได้รับข้อมูลจาก
ทางอ้อม สิ่งเหล่านี้เก่ียวข้องกับการบอกพวกเขาว่าข้อมูลนั้นจะถูกใช้เพื่ออะไรและสิทธิของพวก
เขาคืออะไร  

 

การทบทวนเอกสาร 
เราขอแนะนําให้มีการทบทวนเอกสารนี้เป็นประจําทุกป ี
 

ลิขสิทธิ ์
เว้นแต่มีการระบุถึงผลงานของบุคคลภายนอกไว้โดยเฉพาะในเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้จัด 

ทําขึ้นโดย PDPA Prokit ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท เดต้า ว้าว จํากัด (“เรา”) 
  

ตัวอ
ยา่ง
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การอนุญาตให้ใช้ 
เอกสารฉบับนี้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขสิทธิการใช้งานตามมาตรฐานของ PDPA Prokit ซึ่ง

เป็นไปตามคําร้องขอหรือการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนลิขสิทธิ์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น
ท้ังหมด เว้นแต่คุณจะได้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้จากเราเท่านั้น คุณจะมีสิทธิในการทําซํ้าหรือดัดแปลง
เอกสารเท่านั้น เราไมอ่นุญาตให้แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณีไมว่่าเพื่อตนเองหรือผู ้
อ่ืน  
 

ข้อจํากัดความรบัผิด (Disclaimer) 
การใช้ และการอ้างอิงเอกสารฉบับนี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เอกสาร

ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มจัดทําเอกสารของคุณเท่านั้น คุณจําเป็นต้อง
ตรวจสอบรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมท้ังหมดก่อนการนําไปใช้ทุกครั้ง นอกจากนี้ คุณต้อง
ตรวจสอบให้แนใ่จว่าเนื้อหาของเอกสารใด ๆ ท่ีคุณสร้างขึ้นโดยใช้ตัวอยา่งรูปแบบของเรานั้นมี
ความถูกต้อง และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณ และเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกําหนด เราไมไ่ด้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ถึงความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา
ในเอกสารนี้ และเราขอปฏิเสธอยา่งชัดแจ้งว่าไมไ่ด้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ท้ังสิ้น ต่อ
เนื้อหาของเอกสารท้ังหมดฉบับนี้ ข้อแนะนําท่ีปรากฏในเอกสารนี้อาจไมเ่หมาะสมต่อสถานการณ์
บางลักษณะ เนื้อหาของเอกสารนี้จึงไมใ่ชก่ารให้คําปรึกษาทางกฎหมายหรือคําปรึกษาทาง
วิชาชีพใด ๆ ท้ังสิ้น คุณจําเป็นต้องได้รับคําปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงติดต่อขอคําปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง เราจึงไมม่ีความรับผิดชอบ และไมต้่องรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหาย
ท่ีอ้างว่าเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเอกสารฉบับนี้ และหากมีการอ้างอิงใด ๆ ถึงเอกสารฉบับนี้ไม่
ว่าในรูปแบบใด เราขอปฏิเสธอยา่งชัดแจ้งว่าไมใ่ห้การรับรองหรือการรับประกันการอ้างอิงนั้น 
การรับรองใด ๆ ท่ีอาจมีขึ้นต้องออกเป็นหนังสือโดยเราเท่านั้น นอกจากนี้ คณุควรตระหนักด้วยว่า
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลเป็นเรื่องท่ีกําลังมีการพัฒนาและปรับปรุงอยา่งรวดเร็วใน 
ปัจจุบัน เนื้อหาหลายประการในท่ีนี้อาจล้าสมัยหรือไมเ่หมาะสมในหลายสถานการณ์เมื่อเวลา
ผา่นไป รายการอ้างอิงทางเว็บไซต์ใด ๆ ในเอกสารนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสูญหายได้ 
  ตัวอ

ยา่ง
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วิธปีฏิบัติงานเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูล  
(Privacy Notice) 

 
เลขเอกสารอ้างอิง PDPA-DOC-31 

ฉบบัที ่ 1 

วันที ่ [ระบุวันท่ี] 

ผูจั้ดทําเอกสาร [ระบุชื่อ] 

เจ้าของเอกสาร [ระบุชื่อ/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 
วิธีปฏิบัตินี้มีจุดมุง่หมายเพื่อใช้เมื่อมีการกําหนดกระบวนการทางธุรกิจใหมห่รือ

กระบวนการทางธุรกิจเดิมท่ีมีเปล่ียนแปลงซึ่งต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลจากเจ้าของ
ข้อมูลท่ีอยูภ่ายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล มาตรา 23 และ มาตรา 25 กําหนดให้มีการจัดเตรียม

ข้อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง เมื่อมีการเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูล ซึ่งจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบเก่ียวกับการนําข้อมูลไปใช้และสิทธิของพวกเขาในข้อมูลนั้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะแตกต่าง
กันไปตามแต่ละสถานการณ์เฉพาะและควรใช้วิธีปฏิบติันี้เพื่อให้แนใ่จว่าได้แจ้งข้อมูลท่ีถูกต้องใน
รูปแบบท่ีถูกต้องเพื่อให้ [ชื่อองค์กร] ยังคงปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล
ตลอดเวลา 

 
ในขณะท่ีในอดีต ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นสว่นตัวมักจะถูกระบุไว้ในเอกสารฉบับเดียว (มัก

เรียกว่า“ นโยบายความเป็นสว่นตัว”) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลจึงให้ประโยชน์มากขึ้น
เพื่อความเป็นสว่นตัวตามแต่ละธุรกรรมท่ีเก่ียวข้อง ตัวอยา่งเชน่ อาจมีการแสดงเอกสารแจ้ง
ข้อมูลการประมวลผลข้อมูลเมื่อมีการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ และอาจมีการแสดงเอกสารแจ้งข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลอีกฉบับท่ีแตกต่างกันเมื่อผู้ใช้สมัครรับจดหมายขา่ว สิ่งเหล่านี้จะชว่ยทําให้
ข้อมูลความเป็นสว่นตัวมีความโปรง่ใสมากขึ้นและไมเ่กิดความสับสนสําหรับเจ้าของข้อมูล 

 
เอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอาจใช้รว่มกับประกาศนโยบายความเป็น

สว่นตัวแบบเดิมได้หากต้องการ 
 

เอกสารดังต่อไปนี้มีความเก่ียวข้องกับวิธีปฏิบัติงานนี้: 
● แบบฟอร์มเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลสําหรับเจ้าของข้อมูล 
● แบบฟอร์มเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลสําหรบัแหล่งข้อมูลอ่ืน 
● กระบวนการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
● นโยบายการเก็บรักษาและคุ้มครองรายการบันทึกท่ีเก่ียวกับข้อมูลสว่นบุคคล 
● นโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคุล 
● วิธีปฏิบัติงานการประเมินการใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 
 
 
 
  

ตัวอ
ยา่ง
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2.  วิธีปฏิบัติงานเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูล 

จุดประสงค์ของวิธีปฏิบัตินี้คือการจัดทําเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลท่ี
เหมาะสมแก่เจ้าของข้อมูลอยา่งยุติธรรมและโปรง่ใสท่ีสุด 

มี 2 วิธีหลักในการได้รับข้อมูลสว่นบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลกําหนด 
ได้แก่: 

1. เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล (มาตรา 23) 
2. เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ่ืนท่ีไมใ่ชเ่จ้าของข้อมูล (มาตรา 25) 

ในท้ังสองกรณี กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลจะระบุข้อมูลท่ีต้องให้กับเจ้าของข้อมูล  
วิธีปฏิบัตินี้จะอธิบายข้อมูลดังกล่าวและอธิบายวิธีจัดทําเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูล
ท่ีตรงตามข้อกําหนด 
 
2.1 เจ้าของข้อมูลมขี้อมูลอยูแ่ล้วหรอืไม?่   

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลกําหนดให้เจ้าของข้อมูลต้องได้รับข้อมลูท่ีระบุไว้ เว้น
แต่เจ้าของข้อมูลจะมีข้อมูลนั้นอยูแ่ล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญท่ีจะต้องพิจารณาว่ามีความ
สมเหตุสมผลหรือไมท่ี่จะเชื่อว่าเจ้าของข้อมูลได้รับทราบข้อมูลท้ังหมดท่ีจําเป็นต้องให้แล้ว 

 
ในกรณีนี้เหตุผลของความเชื่อนี้จะต้องได้รับการจัดทําเป็นเอกสารและเก็บรักษาไว้เพื่อ

เป็นหลักฐานด้วย ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล ควรใช้ความระมัดระวัง
เพื่อให้แนใ่จว่าสิ่งเหล่านี้ได้นําไปใช้กับข้อมูลท้ังหมดท่ีจําเป็นและเจ้าของข้อมูลท้ังหมดท่ีได้รับ
ผลกระทบ มิฉะนั้นควรมีการดําเนินการตามเพื่อแก้ไขชอ่งว่างดังกล่าว 

 
2.2 ข้อมูลสว่นบุคคลทีถ่กูรวบรวมจากเจ้าของข้อมูล  

หากเจ้าของข้อมูลไมม่ีข้อมูลท่ีจําเป็น จะต้องแจ้งรายการดังต่อไปนี้เมื่อมีการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลสว่นบุคคล: 

1. ข้อมูลประจําตัวและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมและตัวแทนของผู้ควบคุม (ถ้า
ม)ี 

2. รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูล (ถ้าม)ี 
3. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (เชน่ ความยินยอมตามหน้าท่ี
และประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น) 

4. ชอบด้วยกฎหมายท่ีดําเนินการโดยผู้ควบคุมข้อมูลหรือโดยบุคคลท่ีสาม (หาก
ประโยชน์ท่ีชอบด้วยกฎหมายถูกกําหนดให้เป็นฐานทางกฎหมายของการประมวลผล) 

5. ผู้รับข้อมูลหรือประเภทของผู้รับข้อมูล (ถ้าม)ี 
6. รายละเอียดของแผนการถ่ายโอนข้อมูลสว่นบุคคลไปยังประเทศท่ีสามหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ 

7. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลสว่นบุคคล (หรือเกณฑ์ท่ีใช้กําหนดชว่งระยะเวลานั้น) 
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการเข้าถึง แก้ไข ลบและเคล่ือนย้ายข้อมูลสว่นบุคคล (ขึ้นอยู่
กับฐานทางกฎหมายท่ีใช้ โปรดดูด้านล่าง) 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการห้ามหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลของ
พวกเขา 

ตัวอ
ยา่ง


