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เอกสารแนบทายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

เรื่อง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดจ ัดทําแนวปฏิบัติในการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลข้ึน  

เพื ่อกําหนดขั ้นตอนและวิธีการดําเนินงานในการปฏิบัติกับขอมูลสวนบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 
การคุ มครองขอมูลสวนบุคคล และสอดคลองกับหลักปฏิบัติสากลในเรื ่องการคุ มครองขอมูลสวนบุคคล  
ท่ีมีหลักการสําคัญวา ขอมูลสวนบุคคลตองไดรับการคุมครองที่เหมาะสมในทุกขั้นตอน ตั้งแตการเก็บ รวบรวม  
การเก็บรักษา การนำไปใช และการเปดเผย ดังตอไปนี้      

๑. การกำหนดและแยกแยะขอมูลสวนบุคคล 
๒. การนำขอมูลสวนบุคคลไปใชหรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
๓. แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูล 

สวนบุคคล และเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
๔. แนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
๕. แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 

(Guideline on Cross-border Data Transfer) 
๖. แนวปฏิบัติเก่ียวกับการการจัดทำขอมูลนิรนาม (Guideline on Anonymisation) 
 
  

 __________________________ 
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หมวดท่ี ๑ 
การกำหนดและแยกแยะขอมูลสวนบุคคล 

 
๑.๑ การกำหนดความหมาย และขอบเขตของขอมูลสวนบุคคล 

๑.๑.๑ ขอมูลสวนบุคคล คือ ขอมูลท้ังหลายท่ีสามารถใชระบุถึงบุคคลท่ีเปน “เจาของขอมูล” ได   
หรือขอมูลที ่หากใชรวมกันกับขอมูลหรือสารสนเทศอื ่น ๆ ประกอบกันแลวก็จะสามารถระบุถึงตัวบุคคลได
ตัวอยางเชน    

(๑) ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อเลน   
(๒) เลขประจำตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม, เลขใบอนุญาต 

ขับข่ี, เลขประจำตัวผูเสียภาษี, เลขบัญชีธนาคาร และเลขบัตรเครดิต (รวมถึงการเก็บเปนภาพสำเนาบัตรประชาชน
หรือสำเนาบัตรอ่ืน ๆ ท่ีมีขอมูลสวนบุคคลท่ีกลาวมาสามารถใชระบุตัวบุคคลไดโดยตัวมันเอง) 

(๓) ท่ีอยู , อีเมล และเลขโทรศัพท 
(๔) ขอมูลอุปกรณหรือเครื่องมือ เชน IP address, MAC address & Cookie ID   
(๕) ขอมูลทางชีวมิติ (Biometric) เชน รูปภาพใบหนา, ลายนิ ้ว มือ, ฟลมเอกซเรย,  

ขอมูลสแกนมานตา, ขอมูลอัตลักษณเสียง และขอมูลพันธุกรรม   
(๖) ขอมูลระบุทรัพยสินของบุคคล เชน ทะเบียนรถยนต และโฉนดท่ีดิน   
(๗) ขอมูลที ่สามารถเชื ่อมโยงไปยังขอมูลขางตนได เชน วันเกิดและสถานที่เกิด,  

เชื ้อชาติ, สัญชาติ, น้ำหนัก, สวนสูง และขอมูลตำแหนงที่อยู  (Location), ขอมูลการแพทย, ขอมูลการศึกษา,  
ขอมูลทางการเงิน และขอมูลการจางงาน เปนตน 

(๘) ขอมูลหมายเลขอางอิงที่เก็บไวในไมโครฟลม แมไมสามารถระบุตัวบุคคลไดทันที 
แตหากใชรวมกับระบบดัชนีขอมูลอีกระบบหนึ่งก็จะสามารถระบุไปถึงตัวบุคคลได   

(๙) ขอมูลการประเมินผลการทำงานหรือความเห็นของนายจางตอการทำงานของลูกจาง   
(๑๐) ขอมูลบันทึกตางๆ ท่ีใชติดตามตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ของบุคคล เชน Log file   
(๑๑) ขอมูลท่ีสามารถใชในการคนหาขอมูลสวนบุคคลอ่ืนในอินเทอรเน็ต  

๑.๑.๒ ขอมูลสวนบุคคลที่เปนขอมูลออนไหว คือ ขอมูลสวนบุคคลที่เปนเรื่องสวนตัวโดยแท 
ของบุคคล แตมีความละเอียดออนและสุมเสี่ยงตอการถูกใชในการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ตัวอยางเชน  

(๑) เชื้อชาติ   
(๒) เผาพันธุ   
(๓) ความคิดเห็นทางการเมือง   
(๔) ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา  
(๕) พฤติกรรมทางเพศ   
(๖) ประวัติอาชญากรรม   
(๗) ขอมูลสุขภาพ ความพิการ หรือขอมูลสุขภาพจิต  
(๘) ขอมูลสหภาพแรงงาน   
(๙) ขอมูลพันธุกรรม   
(๑๐) ขอมูลชีวภาพ   
(๑๑) ขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลในทำนองเดียวกัน 
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๑.๑.๓ ขอมูลท่ีไมเปนขอมูลสวนบุคคล คือ   
(๑) เลขทะเบียนบริษัท   
(๒) ขอมูลสำหรับการติดตอทางธุรกิจที่ไมไดระบุถึงตัวบคุคล เชน หมายเลขโทรศัพท 

หรือแฟกซที่ทำงาน, ที่อยูสำนักงาน, อีเมลที่ใชในการทำงาน และอีเมลของบริษัท เชน info@companay.com 
เปนตน   

(๓) ขอมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือขอมูลแฝง (Pseudonymous Data)  
หมายถึง ขอมูลหรือชุดขอมูลท่ีถูกทำใหไมสามารถระบุตัวบุคคลไดอีกโดยวิธีการทางเทคนิค   

(๔) ขอมูลผูเสียชีวิต 
๑.๒ การตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล   

สำนักงานกำหนดข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล 
  ๑.๒.๑ ครั้งท่ีหนึ่ง อาจดำเนินการเองหรือโดยระบบอัตโนมัติ 

  ๑.๒.๒ ครั้งตอ ๆ ไป เปนกระบวนการตอเนื่อง 

๑.๓ แหลงท่ีมาขอมูล ความเชื่อมโยง และเสนทางของขอมูลสวนบุคคลในสำนักงาน 
๑.๓.๑  เจาของขอมูล  

๑.๓.๑.๑ เจาของขอมูล จะสงขอมลูสวนบุคคลใหกับ “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” 
หลังจากไดแสดงความยิมยอมโดยรูปแบบการ “ขอความยินยอมจากบุคคลผูเปนเจาของขอมูล” แลวเทานั้น 

๑.๓.๑.๒ ในการใหขอมูลสวนบุคคลหากเจาของขอมูล พิจารณาเห็นวามีการขอเก็บ 
ขอมูลเกินความจำเปน สามารถปฏิเสธหรือใหขอมูลไดเทาท่ีตนเห็นควร 

๑.๓.๒  ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (สำนักงาน) 
  ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ดำเนินการกำหนดรูปแบบการ “ขอความยินยอมจากบุคคล 

ผูเปนเจาของขอมูล” รวมถึงมีอำนาจพิจารณากำหนดวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม การใช 
การเปดเผย และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล  

๑.๓.๓  ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (เจาหนาท่ีประมวลผลขอมูล) 
ผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล มีหนาที ่ดำเนินการตามคำสั ่ งหรือในนามของ              

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามรูปแบบการ “ขอความยินยอมจากบุคคลผูเปนเจาของขอมูล” การเก็บรวบรวม  
การใช การเปดเผย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล ตามวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมตามที่ผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคล กำหนด 

๑.๓.๔  บุคคลภายนอก  
๑.๓.๔.๑ ผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล สงขอมลูสวนบุคคลใหกับบุคคลภายนอก  

ตามที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสั่งการ ตามวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมตามที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
กำหนด 

๑.๓.๔.๒ กำหนดใหบุคคลภายนอก มีการลงนามในบันทึกขอตกลงการไมเปดเผยขอมูล 
(Non-Disclosure Agreement : NDA) และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ หรือทำขอตกลงอื่นๆ อยางเหมาะสมทุกครั้ง
กอนอนุญาตใหเริ่มปฏิบัติงาน หรือเขาถึงและใชขอมูล 
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๑.๓.๕ หนวยงานภายนอก ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล สงขอมลูสวนบุคคลใหกับหนวยงาน 
ภายนอก เชน หนวยงานของรัฐ หนวยงานตางประเทศ ตามที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสั่งการ ตามวิธีการหรือ
มาตรการท่ีเหมาะสมตามท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

๑.๔   การกำหนดความเสี่ยงของขอมูลสวนบุคคล 
สำนักงานกำหนดมาตฐานในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยของ

ขอมูลสวนบุคคลโดยมีการกำหนดความเสี่ยงและความรายแรงของผลกระทบ (Impact Levels) อาจแบงไดเปน ๓ 
ระดับ ตามมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  ไดแก 

๑.๔.๑ ระดับต่ำ (Low) ไดแก  กรณี ท่ีผลกระทบจากการสูญเสียการรักษาชั้นขอ มูล 
(Confidentiality), ความถูกตองสมบูรณ (Integrity) ความพรอมใชงาน (Availability) และมีแนวโนมที่จะมีอยู
อยางจำกัด (limited adverse effect) ท้ังในระดับบุคคลและระดับองคกร เชน  

๑.๔.๑.๑ เกิดผลกระทบเล็กนอยตอระบบสารสนเทศทำใหสังเกตเห็นไดวาดอย 
ประสิทธิภาพลงแตยังคงสามามาถทำหนาท่ีหรือใหบริการพ้ืนฐานขององคกรได 

๑.๔.๑.๒ เกิดความเสียหายทางการเงินเพียงเล็กนอย 
๑.๔.๑.๓ เกิดความเสียหายเล็กนอยตอสินทรัพยขององคกร 
๑.๔.๑.๔ เกิดผลกระทบเล็กนอยตอบุคคล เชน ทำใหตองเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท 

๑ .๔ .๒ ระดับกลาง (Moderate) กรณีท ี ่ผลกระทบจากการส ูญเส ียการร ักษาช ั ้นข อมูล
(Confidentiality), ความถูกตองสมบูรณ (Integrity) ความพรอมใชงาน (Availability) และมีแนวโนมที ่จะมี
ผลกระทบมาก (serious adverse effect) ท้ังในระดับบุคคลและระดับองคกร เชน 

๑.๔.๒.๑ เกิดผลกระทบมากตอระบบสารสนเทศทำใหดอยประสิทธิภาพลงอยางมี 
นัยสำคัญ แตยังคงสามารถทำหนาท่ีหรือใหบริการพ้ืนฐานขององคกรได 

๑.๔.๒.๒ เกิดความเสียหายมากอยางมีนัยสำคัญตอสินทรัพยขององคกร 
๑.๔.๒.๓ เกิดความเสียหายทางการเงินมากอยางมีนัยสำคัญ 
๑.๔.๒.๔ เกิดผลกระทบมากอยางมีน ัยสำคัญตอบุคคล แตไมถ ึงขนาดที ่เก ี ่ยวกับ 

ความเปนความตาย หรือไดรับบาดเจ็บข้ันรายแรงถึงชีวิต เชนทำใหเกิดความเสียหายทางการ เงินเพราะถูกสวมรอย
บุคคลหรือถูกปฏิเสธไมใหประโยชนบางอยาง ทำใหตองอับอายแกสาธารณะ ทำใหถูกเลือกปฏิบัติ, ทำใหถูก 
แบล็คเมล เปนตน 

๑.๔.๓ ระดับสูง (High) กรณีท่ีผลกระทบจากการสูญเสียการรักษาชั้นขอมูล (Confidentiality),  
ความถูกตองสมบูรณ (Integrity) ความพรอมใชงาน (Availability) มีแนวโนมที่จะมีความรายแรงหรือเปนหายนะ 
(severe or catastrophic adverse effect) ท้ังในระดับบุคคลและระดับองคกร เชน 

๑.๔.๓.๑ เกิดผลกระทบรายแรงตอระบบสารสนเทศทำใหดอยประสิทธิภาพลงอยางมาก 
จนถึงขนาดไมสามารถทำหนาท่ีหรือใหบริการพ้ืนฐานหนึ่งหรือมากกวานั้นขององคกรได 

๑.๔.๓.๒ เกิดความเสียหายรายแรงตอสินทรัพยขององคกร 
๑.๔.๓.๓ เกิดความเสียหายรายแรงทางการเงิน 
๑.๔.๓.๔ เกิดผลกระทบรายแรงตอบุคคลถึงขนาดที่เกี ่ยวกับความเปนความตาย  

หรือไดรับ บาดเจ็บขั้นรายแรงถึงชีวิต เชน ความเสียหายรายแรงทางรางกาย, สังคม หรือ ทางการเงิน ทำใหตอง
สูญเสียชีวิต, สูญเสียความเปนอยูอันปกติสุข หรือถูกหนวงเหนี่ยวกักขัง เปนตน 

๑.๔.๓.๕ สงผลกระทบตอ “สิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูล” เชน สิทธิในการไมถูก 
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เลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพทางความคิดความเชื ่อและศาสนา เสรีภาพในการ
เคลื่อนยายถ่ินฐาน 

๑.๕   การกำหนดมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
เพื่อใหการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงาน 

จึงกำหนดระเบียบภายในหนวยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเขาถึงหรือใชขอมูลสวนบุคคล โดยใหมีมาตรการ 
ที่เหมาะสม ตั้งแตการรวบรวม และจัดเก็บขอมูลสวนบุลคล เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลดังกลาว 
โดยมิชอบ หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ รวมถึงปองกันการกระทำใดที่จะ
สงผลใหขอมูลไมอยูในสภาพพรอมใชงาน  

๑.๕.๑ มีการกำหนดเง่ือนไขการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล  
๑.๕.๑.๑ การกำหนดชั้นความลับขอมูลสวนบุคคล  
๑.๕.๑.๒ การจำกัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล  
๑.๕.๑.๓ การควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ตาม เวลา สถานท่ี  
๑.๕.๑.๔ กำหนดบทบาทของผูเขาถึงขอมูลสวนบุคคล และรับผิดชอบ  

๑.๕.๒ มีกระบวนการรองรับการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลทางกายภาพ 
๑.๕.๒.๑ การกำหนดพ้ืนท่ีเพ่ือความปลอดภัย (secure areas)  
๑.๕.๒.๒ การกำหนดหนวยเก็บขอมูลสวนบุคคล เพ่ือความปลอดภัย (secure storage)  
๑.๕.๒.๓ การกำหนดกระบวนการการจัดขอมูลสวนบุคคลและอุปกรณเพ่ือความ 

ปลอดภัย (secure disposal) 
๑.๕.๓ มีกระบวนการรองรับการจัดการขอมูลสวนบุคคล ตลอดการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เชน การแฝงขอมูล (pseudonymization) หรือการเขารหัสขอมูล (encryption)  
๑.๕.๔ จัดใหมีมาตรฐานในการการตรวจสอบเพื ่อดำเนินการปลดระวาง ลบหรือทำลาย 

ขอมูลสวนบุคคลเม่ือพนกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา  หรือท่ีไมเก่ียวของหรือเกินความจำเปนตามวัตถุประสงค
ในการเก็บรวบรวม ขอมูลสวนบุคคลนั้น หรือตามท่ีเจาของขอมูลรองขอ หรือท่ีเจาของขอมูล ไดถอนความยินยอม 

๑.๕.๕ แผนเผชิญเหตุเม่ือมีการรั่วไหลหรือละเมิดขอมูลสวนบุคคล 
๑.๕.๖ มาตรการเม่ือมีการไมปฏิบัติตามข้ันตอนการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
๑.๕.๗ กระบวนการฝกอบรมบุคลากร 

๑.๖  ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหวเปนพิเศษ 
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ 

ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพ
แรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใด ซ่ึงกระทบตอ เจาของขอมูลในทำนองเดียวกัน จะตอง
ไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูล อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๒ ไดบัญญัติขอยกเวนของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ที่มีความออนไหว ไมตองขอความยินยอมจาก
เจาของขอมูล ในกรณีดังตอไปนี้ 

๑.๖.๑ เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงเจาของขอมูล  
สวนบุคคลไมสามารถใหความยินยอมไดไมวาดวยเหตุใดก็ตาม เชน กรณีที่เจาของขอมูลประสบอุบัติเหตุรายแรง
และอาจมีอันตรายตอชีวิต และมีความจำเปนจะตองเก็บรวบรวม ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวของบุคคล
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ดังกลาว โดยที่เจาของขอมูล “ไมมีสติที่จะใหความยินยอม” หามมิใหใชในกรณีที่เปนการรักษาที่มีการวางแผน
ลวงหนา 

การปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลดังกลาวมิไดจำกัดเฉพาะ  
ชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลเจาของขอมูลเทานั้น แตยังหมายความรวมถึงการรักษาประโยชนสาธารณะ
ของบุคคลอื่นอีกดวย เชน การเก็บรวบขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว เพื่อประโยชนในทางมนุษยธรรม เชน 
การเฝาระวังโรคระบาด และการแพรกระจายของโรคระบาด หรือในกรณีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเปน
ภัยพิบัติท่ีมนุษยไดกอข้ึนเปนตน 

๑.๖.๒ เปนการดำเนินกิจกรรมโดยชอบดวยกฎหมาย  
๑.๖.๓ เปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะดวยความยินยอมโดยชัดแจงของเจาของขอมูลสวน 

บุคคล ในกรณีที่เปนขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวที่เปดเผยตอ สาธารณะดวยความยินยอมโดยชัดแจงของ
เจาของขอมูล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถเก็บ รวบรวมขอมูลดังกลาวไดโดยไมจำเปนจะตองขอความ
ยินยอมโดยชัดแจงอีก เชน กรณีที ่เจาของขอมูลไดใหสัมภาษณและถูกตีพิมพเผยแพรในหนังสือพิมพหรือ
ออกอากาศทาง โทรทัศน ขอมูลที่เผยแพรในกรณีนี้จะตองเปนขอมูลที่“ทุกคน” ไมวาจะเปน บุคคลธรรมดา หรือ 
เจาหนาท่ีของรัฐสามารถเขาถึงไดโดยความประสงคของเจาของขอมูล 

๑.๖.๔ กรณีท่ีเปนการจำเปนเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการ 
ใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูตาม “สิทธิเรียกรอง” ตามกฎหมาย ยกตัวอยาง เชน ในกรณีท่ี          
ผูทรงสิทธิเรียกรองอยูระหวางการเตรียมคำฟองเพื่อของใหศาลยุติธรรมบังคับ การตามสิทธิเรียกรองของตน ซ่ึง
การเตรียมคำฟองดังกลาวนั้นทนายความผูรับมอบอำนาจอาจมีความจำเปนท่ีจะตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
ของบุคคลท่ีสาม 

๑.๖.๕ ในกรณีที ่มีความจำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื ่อใหบรรลุว ัตถุประสงค 
ทางเวชศาสตรปองกันหรืออาชีวเวชศาสตร ซ่ึงการจะไดรับยกเวนในกรณีนี้จะตองปรากฏความจำเปน เชน 

๑.๖.๕.๑ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจาง 
๑.๖.๕.๒ การวินิจฉัยโรคทางการแพทย 
๑.๖.๕.๓ การใหบริการดานสุขภาพหรือดานสังคม 
๑.๖.๕.๔ การรักษาทางการแพทย 
๑.๖.๕.๕ การจัดการดานสุขภาพ หรือระบบและการใหบริการดานสังคมสงเคราะห 

๑.๖.๖ ในกรณีท่ีจำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือประโยชนสาธารณะดานการสาธารณสุข  
ซ่ึงการจะไดรับยกเวนในกรณีนี้จะตองปรากฏความจำเปน เชน 

๑.๖.๖.๑ การปองกันดานสุขภาพจากโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาดท่ีอาจติดตอหรือ 
แพรเขามาในราชอาณาจักร 

๑.๖.๖.๒ การควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ หรือเครื่องมือแพทย 
๑.๖.๗ กรณีที่จำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชนสาธารณะ ซึ่งการจะไดรับยกเวน 

ในกรณีนี้จะตองปรากฏความจำเปน เชน 
๑.๖.๗.๑ การคุมครองแรงงาน 
๑.๖.๗.๒ การประกันสังคม 
๑.๖.๗.๓ หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
๑.๖.๗.๔ สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของผูมีสิทธิตามกฎหมาย 
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๑.๖.๗.๕ การคุมครองผูประสบภยัจากรถ 
๑.๖.๗.๖ การคุมครองทางสังคม 

๑.๖.๘ กรณีท่ีจำเปนในการปฏิบัติตาม กฎหมายเพ่ือประโยชนดานการศึกษาวิจัยทาง 
วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ หรือ ประโยชนสาธารณะ  

๑.๖.๙ เพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีมีความสำคัญ โดยสามารถยกตัวอยางได เชน 
๑.๖.๙.๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงานรัฐ 
๑.๖.๙.๒ การปฏิบัติหนาท่ีของสภานิติบัญญัติ 
๑.๖.๙.๓ การดำเนินการเพ่ือสรางความเทาเทียม 
๑.๖.๙.๔ การดำเนินการเพ่ือสรางความหลากหลายดานชาติพันธุ 
๑.๖.๙.๕ การปองกันการดำเนินการท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
๑.๖.๙.๖ การคุมครองสาธารณชนจากการกระทำอันไมสุจริต (ซ่ึงหมายรวมถึงการ 

ดำเนินการของ สื่อมวลชนเก่ียวกับการกระทำอันไมสุจริต) 
๑.๖.๙.๗ การปองกันการฉอโกง  
๑.๖.๙.๘ การตองสงสัยเก่ียวกับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการกอการรายหรือการ 

ฟอกเงิน 
๑.๖.๙.๙ การใหความชวยเหลือบุคคลผูพิการหรือตองไดรับความชวยเหลือทาง 

การแพทย 
๑.๖.๙.๑๐ การใหคำปรึกษา 
๑.๖.๙.๑๑ การชวยเหลือเด็กหรือผูท่ีตกอยูในภาวะเสี่ยง 
๑.๖.๙.๑๒ การชวยเหลือทางดานสวัสดิการ (ทางดานเศรษฐกิจ) 
๑.๖.๙.๑๓ ประกันภัย 
๑.๖.๙.๑๔ บำนาญ 
๑.๖.๙.๑๕ พรรคการเมือง 
๑.๖.๙.๑๖ การเผยแพรคำพิพากษา 
๑.๖.๙.๑๗ การปองกันการใชสารตองหามในการแขงกีฬา 
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หมวดท่ี ๒ 

การนำขอมูลสวนบุคคลไปใชหรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 
สำนักงานตองดำเนินการ “ขอความยินยอมจากบุคคลผูเปนเจาของขอมูล” โดยพิจารณาการนำขอมูล

สวนบุคคลใช หรือประมวลผลขอมูลโดยอางอิงตาม ฐานความยินยอมได ๖ ฐาน ดังนี้ 
๒.๑ ฐานความยินยอม 

๒.๑.๑ การ “ขอความยินยอมจากบุคคลผูเปนเจาของขอมูล” บนฐานความยินยอมตองแยกสวน
ออกจากขอความอื่นอยางชัดเจน มีแบบหรือขอความที่เขาถึงไดงายและเขาใจไดรวมทั้งใชภาษาที่อานงาย 
ในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูล สำนักงานตองคำนึงอยางถึงที่สุดในความเปนอิสระของเจาของขอมูล          
ในการใหความยินยอม ทั้งนี้ ในการขอความยินยอมจากบุคคลผูเปนเจาของขอมูล ซึ่งรวมถึงการใหบริการใด ๆ 
ตองไมมีเง่ือนไขท่ีเปนเหตุใหเจาของขอมูลตองใหความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคลท่ี
ไมมีความจำเปน และตองแจงถึงผลกระทบท่ีเปนไปไดจากการไมใหขอมูลสวนบุคคล  

โดยรูปแบบการขอความยินยอมจากบุคคลผูเปนเจาของขอมูลอาจใชเปนหนังสือขอความยินยอม  
หนังสือลงทะเบียน หรือวิธีการแบบอ่ืนใดหรือโดยผานวิธีการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ท่ีสามารถใชเปนหลักฐาน
แสดงความยิมยอมได โดยรูปแบบการ “ขอความยินยอมจากบุคคลผูเปนเจาของขอมูล” จะตองมีรายละเอียด
อยางนอย ดังตอไปนี้  
   ๒.๑.๑.๑ ใคร หมายถึงขอมูลเกี่ยวกับตัวผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ทำการ “ขอความ
ยินยอมจากบุคคลผูเปนเจาของขอมูล” (ชื่อ ท่ีอยู DPO ฯลฯ) 

๒.๑.๑.๒ ทำอะไร หมายถึง วัตถุประสงคการประมวลผลท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
ขอมูลใดบางท่ีจะถูกเก็บรวบรวมและใช 

๒.๑.๑.๓ อยางไร หมายถึงวิธีการประมวลผลขอมูล การใชระบบตัดสินใจอัตโนมัติ  
หรือ โปรไฟลิ่ง (profiling) (หากมี) การโอนขอมูลไปตางประเทศ การเปดเผยขอมูลตอบุคคลอ่ืน 

๒.๑.๑.๔ เม่ือไหร หมายถึง ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 
๒.๑.๑.๕ หากมีปญหา หมายถึง วิธีการถอนความยินยอมสิทธิตาง ๆ ของเจาของขอมูล  

โดยเฉพาะสิทธิในการถอนความยินยอม 
๒.๑.๒ การขอความยินยอมจากผูเยาว การเก็บขอมูลสวนบุคคลของสำนักงาน ในกรณีท่ี

เจาของขอมูลเปนผูเยาวซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไมมีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว 
การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลดังกลาว ใหดำเนินการดังตอไปนี้ 

๒.๑.๒.๑ ในกรณีที่ผูเยาวมีอายุไมเกินสิบป ใหขอความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครอง
ท่ีมีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว  

๒.๑.๒.๒ ในกรณีท่ีเจาของขอมูลเปนคนไรความสามารถ การขอความยินยอมจาก
เจาของขอมูลดังกลาว ใหขอความยินยอมจากผูอนุบาลท่ีมีอำนาจกระทำการแทนคนไรความสามารถ 

๒.๑.๒.๓ ในกรณีท่ีเจาของขอมูลเปนคนเสมือนไรความสามารถการขอความยินยอมจาก
เจาของขอมูลดังกลาว ใหขอความยินยอมจากผูพิทักษท่ีมีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไรความสามารถ 

 ๒.๑.๓   เง่ือนไขการ “ขอความยินยอมจากบุคคลผูเปนเจาของขอมูล”  



-๙- 
 

๒.๑.๓.๑ การขอความยินยอมตองขอกอนจะมีการประมวลผลเกิดขึ้น ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลกอนจึงจะเก็บรวบรวม ใช ขอมูลนั้นๆ ได 

๒.๑.๓.๒ การขอความยินยอมตองไมเปนเงื ่อนไขในการใหบริการ ผูควบคุมขอมูล 
สวนบุคคลจะไมนำฐานความยินยอม กับฐานการปฏิบัติตามสัญญา มาปะปนกัน ดังนั้นจะตองแยกแยะใหไดวา
ขอมูลใดจำเปนสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาและขอมูลใดไมจำเปน  กอนการขอความยินยอมจากบุคคลผูเปน
เจาของขอมูล 

๒.๑.๓.๓ ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล ตองระบุชี ้แจงประโยชนที ่จะเกิดขึ ้นแกตน 
และแกเจาของขอมูล หากไดรับความยินยอม 

๒.๑.๓.๔ การขอความยินยอมตองอยูแยกสวนกับกับเงื่อนไขในการใหบริการ การขอ
ความยินยอมจะตองไมทำใหเขาใจผิดวาหากไมใหความยินยอมแลวจะไมไดรับบริการ 

๒.๑.๓.๕ สำนักงานจะเก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผยขอมูล สวนบุคคล ตามวัตถุประสงค
ที ่ไดแจงเจาของขอมูลไวกอนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมเทานั้น การประมวลผลหลายอยางเพื่อวัตถุประสงค
เดียวกัน สามารถรวมอยูในความยินยอมครั้งเดียว แตหากใชขอมูลชุดเดียวกันเพื่อประมวลผลหลายวัตถุประสงค 
ตองใหเจาของขอมูลมีทางเลือกไดวายินยอมสำหรับวัตถุประสงคใดบาง การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลท่ีแตกตางไปจากวัตถุประสงคท่ีไดแจงไว จะกระทำมิได  

๒.๑.๓.๖ การขอความยินยอมตองชัดเจนไมคลุมเครือ การใหความยินยอมตองเกิดข้ึน 
โดยสมัครใจและเปน การเลือกของเจาของขอมูลเสมอ ดังนั้นเพ่ือใหเจาของขอมูลสามารถ “เลือก” ไดอยางแทจริง 
จึงตองออกแบบใหเจาของขอมูลตองมีการกระทำที่ใหความยินยอมอยางชัดเจน (clear affirmative action) 
จะตองไมขอความยินยอมในลักษณะที่กำหนดไวแลวลวงหนา การเงียบ เฉยหรือการเช็คถูกในชองไวกอน  
(pre-ticked box) ไมถือเปนความยินยอมท่ีชัดเจน 

๒.๑.๔ ขอควรระวังในการจัดการความยินยอมผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล พึงระวังในการ
จัดการความยินยอม โดยเฉพาะประเด็นดังตอไปนี้ 

 ๒.๑.๔.๑ ขอความยินยอมเม่ือจำเปนตองประมวลผลขอมูลนั้นเทานั้น 
๒.๑.๔.๒ บันทึกเนื้อหาขอมูลท่ีแจงตอนขอความยินยอม และวิธีการใหความยินยอม 
๒.๑.๔.๓ แยกประเภทและขอบเขตของความยินยอมรายบุคคลเอาไว 
๒ .๑ .๔ .๔ กำหนดการตรวจสอบความเหมาะสมและขอบเขตของความย ินยอม 

เม่ือผานไประยะหนึ่ง 
๒.๑.๔.๕ กระบวนการถอนความยินยอมตองชัดเจน ไมยุงยากกวาตอนท่ีใหความยินยอม 
๒.๑.๔.๖ เตรียมพรอมเพ่ือตอบสนองตอคำขอการใชสิทธิของเขาของขอมูล โดยเฉพาะ 

การถอน ความยินยอมไดอยางรวดเร็ว มีกำหนดระยะเวลาแจงใหทราบชัดเจน 
๒.๑.๔.๗ ตองไมลงโทษหรือทำใหเจาของขอมูลเสียประโยชนเม่ือถอนความยินยอม 
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๒.๒ ฐานสัญญา 
๒.๒.๑ กรณีจำเปนตอการใหบริการตามสัญญาท่ีตกลงกันไวระหวางผูควบคุม ขอมูลและเจาของ 

ขอมูล เชน การประมวลผลขอมูลธุรกรรมการเงิน การประมวลผลขอมูลเพื่อปฏิบัติตามคำขอของเจาของขอมูล

กอนท่ีจะเขาสูการทำสัญญา  

   ๒.๒.๒ จำกัดอยูเฉพาะขอมูลของเจาของขอมูลที่เปนคูสัญญาเทานั้น การประมวลผลขอมูล       
ของบุคคลท่ีสามไมสามารถกระทำได  

การ “ขอความยินยอมจากบุคคลผูเปนเจาของขอมูล” ตามฐานสัญญา ไมสามารถใชไดกับขอมูล 
สวนบุคคลท่ีเปนขอมูลออนไหวได 

๒.๓ ฐานประโยชนสำคัญตอชีวิต  
 กรณีที่การประมวลผลขอมูลมีความจำเปนตอการปกปองประโยชนสำคัญของเจาของขอมูล 

หรือบุคคลอื่น เชน ปองกันอันตรายรายแรงอันอาจเกิดตอสุขภาพและชีวิตดวยการประมวลผล ขอมูลสุขภาพ 
หรือขอมูลออนไหว (sensitive data) ผูประกอบการจะสามารถใชฐานนี้ในการประมวลผลไดเฉพาะในกรณีท่ี 
“เจาของขอมูลอยูในสภาวะที่ไมสามารถใหความยินยอมได” และไมมีวิธีอื ่นที่สามารถปกปองชีวิตบุคคลอ่ืน                 
โดยไมตองประมวลผลขอมูลนี้แลว เชน เปดเผยประวัติสุขภาพเพื่อชวยเหลือผูปวยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต              
ที่ตองการการรักษาอยางเรงดวนและหมดสติ ประมวลผลขอมูลของพอแมเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับชีวิต
ของลูก หนวยงานดานสาธารณสุขประมวลผลขอมูลเกี ่ยวกับการติดเชื ้อของประชาชนเพื่อติดตามเฝาระวัง 
สถานการณโรคระบาด ขอมูลการเดินทางไปตางประเทศถือเปนขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป  

กรณีหากเปนขอมูลเก่ียวกับขอมูลสุขภาพจะตองอาศัยฐานของมาตรา ๒๖ ในพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงกำกับการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลท่ีมีความออนไหวแทน 

๒.๔ ฐานภารกิจของรัฐ  
๒.๔.๑ กรณีท่ีการประมวลผลขอมูลจำเปนตอการดำเนินงานตามภารกิจของรัฐเพ่ือประโยชน  

สาธารณะที่กำหนดไวตามกฎหมาย โดยอำนาจหนาที่อันเปนที่มาของภารกิจจะตองมีความชัดเจนโดยสามารถ
อางอิงถึงกฎหมายท่ีใหอำนาจไดอยางเฉพาะเจาะจง 

๒.๔.๒  ในกรณีท่ีประมวลผลตาม ฐานนี้ เจาของขอมูลจะไมมีสิทธิในการลบ และโอนยายขอมูล  
แตมีสิทธิในคัดคานการประมวลผล 

๒.๕ ฐานประโยชนอันชอบธรรม  
 ๒.๕.๑ กรณีการดำเนินการโดยฐานเพื่อประโยชนอันชอบธรรมของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

และบุคคลอื่น สามารถดำเนินการไดโดยไมเกินขอบเขตที่เจาของขอมูล สามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล 
เชน การปองกันอาชญากรรมและการฉอโกง การสงตอในหนวยงานเพื่อการบริหารจัดการภายในองคกรที่ไมรวม
การสงออกไปตางประเทศ การรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือขาย การชวยเหลือเจาหนาที่รัฐในการ
ปฏิบัติภารกิจในลักษณะท่ีไมขัดกับหนาท่ีในการรักษาความลับ 
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  ๒.๕.๒ ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล จะตองระบุชัดแจงวาอะไรคือประโยชนอันชอบธรรม 
ที่จะไดรับและอะไรคือความจำเปนของการประมวลผลขอมูล อีกทั้งยังตองมีหนาที่ในการปกปองสิทธิเสรีภาพ 
และประโยชนของเจาของขอมูลใหสมดุลกับประโยชนอันชอบธรรมท่ีพึงจะไดรับดวย 
  ๒.๖ ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย  

กรณีการ “ขอความยินยอมจากบุคคลผูเปนเจาของขอมูล” โดยใชฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองระบุอยางชัดเจนวากำลังปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือทำตาม
คำสั่งของหนวยงานใดของรัฐท่ีมีอำนาจ  

ในกรณีที่ประมวลผลตามฐานนี้ เจาของขอมูลจะไมมีสิทธิในการ ลบ โอนยายขอมูล หรือคัดคานการ
ประมวลผล เชน นายจางเปดเผยขอมลูเง ินเดือนของลูกจางตอกรมสรรพากรเพื ่อแจกแจงรายละเอียด 
ในการคำนวณรายไดรายจายของกิจการตามมาตรา ๖๕ ประมวลรัษฎากร สถาบันการเงินแจงผลการตรวจสอบ 
ความถูกตองของรายการทรัพยสินและหนี้สินให กับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ตาม ๑๑๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
การดำเนินการประมวลผลขอมูลตามคำสั่งศาล เพ่ือปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน       

๒.๗ ฐานเอกสารประวัติศาสตร จดหมายเหตุและการศึกษาวิจัยหรือสถิติ 
ตองจัดใหมีมาตรการปกปองท่ีเหมาะสมระหวางกัน 
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หมวดท่ี ๓ 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล  

และเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

 
๓.๑ แนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีโดยท่ัวไปของผูควบคุมและผูประมวลผลขอมูล 

๓.๑.๑ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (สำนักงาน)  
๓.๑.๑.๑ ดำเนินการกำหนดรูปแบบการ  “ขอความยินยอมจากบุคคลผูเปนเจาของ 

ขอมูล” รวมถึงมีอำนาจพิจารณากำหนดวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม การใช การเปดเผย 
และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล  

๓.๑.๑.๒ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล จะตองแจงเจาของขอมูลเมื่อไดรับขอมูลสวน
บุคคลไมวาจะไดรับขอมูลโดยตรง จากเจาของขอมูลหรือไดรับขอมูลจากแหลงอื่น โดยขอมูลที่จะตองจัดเตรียม
ใหแกเจาของขอมูลนั้นข้ึนอยูกับแหลงท่ีมาของขอมูล ดังนี้ 

 
ขอมูลท่ีตองจัดเตรียม กรณีไดรับขอมูล

จาก เจาของขอมูล 
กรณีไดรับขอมูล 
จากแหลงอ่ืน 

ชื่อและรายละเอียดการติดตอขององคกร ✓ ✓ 
ชื่อและรายละเอียดการติดตอของตัวแทนผูรับผิดชอบของทาน ✓ ✓ 
ชื ่อและรายละเอียดการติดตอผู รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมครอง
ขอมูล สวนบุคคลหรือ (ถามี) เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
(Data Protection Officer) ของทาน 

✓ ✓ 

วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูล ✓ ✓ 
ฐานท่ีชอบดวยกฎหมายของการประมวลผลขอมูล  
- การปฏิบัติตามสัญญาหรือการเขาทำสัญญา 
- ความยินยอมของเจาของขอมูล  
- หนาท่ีตามกฎหมาย  
- ประโยชนสำคัญตอชีวิต  
- ภารกิจของรัฐ  
- การจำเปนเพื ่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผู ควบคุม 
ขอมูล หรือบุคคลอ่ืน (legitimate interest) โดยจะตองระบุดวย วา
มีสิทธิดีกวาสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของเจาของขอมูลอยางไร 

✓ ✓ 

ขอมูลประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับ ✓ ✓ 
บุคคลท่ีสามท่ีเปนผูรับขอมูล หรือประเภทของผูรับขอมูลสวนบุคคล ✓ ✓ 
รายละเอ ียดการโอนข อม ูลส วนบ ุคคลไปย ังบ ุคคลท ี ่สามท่ี
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ (ถามี) 

✓ ✓ 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูลสวนบุคคล ✓ ✓ 
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สิทธิตางๆ ของเจาของขอมูลท่ีมีเก่ียวกบัการประมวลผลขอมูล ✓ ✓ 
การแจงสิทธิในการยื่นคำรองตอหนวยงานท่ีกำกับดูแลขอมูล ✓ ✓ 
แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล X ✓ 
รายละเอียดที่แสดงวาเจาของขอมูลมีหนาที่ตามสัญญา หรือ ตาม
กฎหมายที่ จะตองใหขอมูลแกผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือไม  
(ถามี) 

✓ X 

รายละเอียดที ่เกี ่ยวของกับการตัดสินใจอัตโนมัติ และโปรไฟลิ่ง 
(profiling) (ถามี) 

✓ ✓ 

 
๓.๑.๑.๓  กรณีไดรับขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูล ตองแจงกอนหรือขณะเก็บ 

รวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
๓.๑.๑.๔ กรณีไดรับขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืน ตองแจงภายในระยะเวลาตามสมควร  

แตตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันท่ีเก็บรวบรวม 
๓.๑.๑.๕ กรณีการใชขอมูลจากแหลงอ่ืน เปนไปเพ่ือการติดตอสื่อสารกับเจาของขอมูล  

จะตองแจง อยางชาเม่ือมีการติดตอสื่อสารครั้งแรก 
๓.๑.๑.๖ กรณีคาดหมายไดวาจะมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตอบุคคลท่ีสาม  

จะตองแจงอยางชาเม่ือมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนครั้งแรก 
๓.๑.๑.๗ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูลท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการ 

ประมวลผลที่เคยแจงใหเจาของขอมูลทราบ เชน การเพ่ิมขึ้นของบุคคลที่อาจไดรับการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
อยางมีนัยสำคัญ แมวาจะมีวัตถุประสงคในการเปดเผยตามที่เคยแจงไวก็ตาม หรือ เปนการเพิ่มขั้นตอนการ
ประมวลผลขอมูลอยางมาก ทานควรแจงกอนการมีผลของการเปลี่ยนแปลงของขอมูลนั้นๆ แกเจาของขอมูล
โดยเร็วท่ีสุด  

๓.๑.๑.๘  ขอมูลท่ีจัดเตรียมจะตองชัดเจน โปรงใส สามารถเขาใจไดงาย อยูในรูปแบบ 
ที่เขาถึงไดงาย ใชภาษาที่เรียบงาย เชน กำาหนดใหมีสัดสวน สีสัน ตำแหนงของขอมูลที่ชัดเจน ใหเจาของขอมูล
สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ใชวิธีนำเสนอขอมูลแบบเปนชั้น โดยอาจกำหนดหัวขอหลัก หรือใจความสำคัญของ
ขอความตางๆ ใหชัดเจนและงายตอการทำความเขาใจ และใหแยกสวนของรายละเอียดเพ่ิมเติมไวเปนอีกสวนหนึ่ง
ซึ่งจัดเตรียมไวสำหรับเฉพาะเจาของขอมูลที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม การใชไอคอน (Icons) โดยอาจทำเปน
สัญลักษณบางประการใหงายตอการมองเห็นและงายตอความเขาใจ สื่อความหมายชัดเจน หรือใชการแจงเตือน
ผานแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอัจฉริยะ การแจงขอมูลดวยแชทบอท (chatbot) สื่อ VDO 
หรือคลิปเสียงท่ีอธิบายขอมูล (อาจใชสำหรับกรณีผูพิการทางสายตา) ใช QR Code ท่ี link ไปยังขอมูล 

๓.๑.๑.๙ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล จะตองมีมาตรการเชิงเทคนิคและเชิงบริหาร
จัดการเพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงความเปนไปได 
รวมถึง ความรายแรงที่จะสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของเจาของขอมูล โดยอาจใชมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดังตอไปนี้ตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลและการประมวลผล เชน  

(๑) การแฝงขอมูล (pseudonymization) หรือการเขารหัส (encryption)  
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(๒)  การรักษาความลับ ความถูกตองและแทจริง ความพรอมใชงาน  
และการพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของระบบหรือบริการประมวลผล  

(๓) ความสามารถท่ีจะทำใหความพรอมและใชงานและเขาถึงขอมูลสวน 
บุคคลกลับสู สภาพท่ีใชงานไดทันทวงทีเม่ือมีเหตุขัดของทางกายภาพหรือทางเทคนิค 

(๔) กระบวนการตามปกติในการทดสอบ ประเมิน และวัดผลประสิทธิ 
ภาพของ มาตรการเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการเพ่ือสรางความม่ันคงปลอดภัยในการประมวลผล 

๓.๑.๑.๑๐ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล จะตองมีมาตรการเพื่อควบคุมบุคคลธรรมดา 
ซึ่งปฏิบัติงานภายใตอำนาจของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และเขาถึงขอมูลได ใหบุคคลนั้นไม ประมวลผลขอมูล
โดยปราศจากคำสั ่งหรือขอกำหนดของผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล เช น การเซ็น NDA (Non-Disclosure 
Agreement) สัญญาไมเปดเผยขอมูล 

๓.๑.๑.๑๑ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ควรตองมีการเตรียมพรอมไวเพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการ เมื่อเกิดเหตุการณฝาฝนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (information security incident 
management) ซ่ึงมีหลักการและข้ันตอนเบื้องตนดังนี้ 

 
Prepare • กำหนดนโยบายหร ือแผนเพื ่อเตร ียมพร อมร ับมือกับ

เหตุการณดังกลาว  
• กำหนดตัวผูรับผิดชอบ (incident response team) 

Identify • ระบุประเภทหรือลักษณะของเหตุการณดังกลาววามีการฝา
ฝนมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยอยางไร  
(security breach)  
• รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวของในกรณีท่ี
มีขอมูลสวนบุคคลรั ่วไหลหรือถูกละเมิดจะตองพิจารณา
หนาท่ีแจงตามกฎหมาย 

Assess • ประเมินความเสียหายและหาแนวทางที่จะดำเนินการแกไข
ตอไป  
• ตัดสินใจเพ่ือเลือกมาตรการท่ีจะใชรับมือเหตุการณดังกลาว 

Respond • สืบเสาะที่มาของปญหาระบุจุดออน (vulnerability) ที่ทำ
ใหเกิดเหตุการณ  
• แกไขปญหาโดยอาจเพิ ่มมาตรการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยหรืออุดชองโหวของระบบ (patching) 

Learn • เรียนรูจากเหตุการณที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาความเสี่ยงใน
อนาคต  
• มีแนวทางเพื ่อเพิ ่มมาตรการในการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยท่ีรัดกุมข้ึน 
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๓.๑.๑.๑๒ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล จะตองแจงเหตุแกผูกำกับดูแลหรือเจาของขอมูล
เมื่อมีขอมูลสวนบุคคลรั่วไหล ถูกทำลาย การสูญหาย การแกไขเปลี่ยนแปลง การเปดเผย หรือการเขาถึง สงตอ 
เก็บรักษา หรือถูกประมวลผลอยางอ่ืน ไมวาจะเกิดจากการกระทำอันมิชอบดวยกฎหมายหรือโดย อุบัติเหตุ เชน  

(๑) อุปกรณท่ีเก็บฐานขอมูลของลูกคาสูญหายหรือถูกขโมยไป  
(๒) ขอมูลถูกผูท่ีไมไดรับอนุญาตลบ 
(๓) กุญแจ (key) สำหรับการถอดรหัส (decryption) ของขอมูลท่ีได 

เขารหัส (encrypted) ไวไดสูญ หายไปทำใหเขาถึงขอมูลไมได 
(๔ ) การถูกโจมตีดวย DoS ทำใหระบบไมสามารถเขาถึงขอมูลสวน 

บุคคลได 
(๕) การถูกโจมตีดวย ransomware ทำใหเขาถึงขอมูลไมได 

 
๓.๑.๑.๑๓  ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล มีหนาที ่แจงกรณีขอมูลสวนบุคคลรั ่วไหล  

ภายใน ๗๒ ชั่วโมงนับแตไดทราบ เวนแตเหตุที่เกิดนั้นไมนาจะกอใหเกิดความเสี่ยงใดๆ ตอ สิทธิและเสรีภาพของ
เจาของขอมูล กรณีที่ไมอาจแจงเหตุไดภายใน ๗๒ ชั่วโมง ผูควบคุม จะตองแจงเหตุผลแหงการแจงเหตุลาชาดวย 
ขอมูลท่ีตองแจงมีดังตอไปนี้ 

(๑) ลักษณะของการละเมิดขอมูลหรือขอมูลรั ่วไหล ประเภทของขอมูล 
และจำนวนเจาของขอมูลท่ีไดรับผลกระทบโดยประมาณ และปริมาณขอมูลท่ีเก่ียวของ 

(๒) ชื่อหรือขอมูลติดตอสำหรับการติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
(๓) คำอธิบายผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจากเหตุการณดังกลาว 
(๔) คำอธิบายขั ้นตอนกระบวนการในการรับมือเหตุการณดังกล าว  

เพ่ือลดหรือปองกันผลรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
๓.๑.๑.๑๔ แนวทางในการดำเนินการกรณีที ่มีการละเมิดขอมูลหรือขอมูลรั ่วไหล 

สามารถดำเนินการโดยพิจารณาจากแผนภาพดานลางนี้ได 
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แผนภาพ แนวทางในการดำเนินการกรณีท่ีมีการละเมิดขอมลูหรือขอมูลร่ัวไหล 
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๓.๑.๑.๑๕ ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล จะตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบเพื ่อ
ดำเนินการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลเมื่อพนกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไมเกี่ยวของหรือเกิน
ความจำเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น เชนการออกแบบระบบในการเก็บและ
บริหารจัดการขอมูลใหเปนระบบที่สามารถตรวจสอบไดวาขอมูลใดจะตองถูกลบและทำลายภายใตเงื่อนไขใด เชน  
การตรวจสอบขอมูลที่พนระยะเวลาในการเก็บรักษา หรือไมเกี่ยวของหรือเกินความจำเปนตามวัตถุประสงคที่ได
เก็บมา 

๓.๑.๑.๑๖ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (รวมถึงตัวแทนของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล) 
จะตองเก็บบันทึกรายการประมวลผลขอมูลโดยจัดทำเปนลายลักษณอักษร หรือจะอยู ในรูปแบบขอมูล
อิเล็กทรอนิกสก็ได โดยมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑) ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม  
(๒) วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลแตละประเภท  
(๓) ขอมูลเก่ียวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  
(๔) ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 
(๕) สิทธิและวิธีการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคล 

ท่ีมีสิทธิเขาถึง  
(๖) การใชหรือเปดเผยขอมูล  
(๗) การปฏิเสธคำขอหรือการคัดคานของเจาของขอมูล  
(๘) คำอธิบายเก่ียวกับมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

๓.๑.๑.๑๗ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองดำเนินการประเมินผลกระทบดานการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล GDPR: Data Protection Impact Assessment 

๓.๑.๑.๑๘ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่มอบหมายใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
เปนผูดำเนินการแทนจะตองจัดใหมีขอตกลง กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อควบคุมใหผูประมวลขอมูล
ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

๓.๑.๑.๑๙ ในกรณีท่ีตองใหขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุม 
ขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองดำเนินการเพื่อปองกันมิใหผู อื ่นใชหรือเปดเผยขอมูลโดย
ปราศจากอำนาจ หรือโดยมิชอบ 

๓.๑.๑.๒๐ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองมีบุคลากรท่ีทำหนาท่ีเก่ียวกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer) 

๓.๑.๒ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (เจาหนาท่ีประมวลผลขอมูล) ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ตองไดรับการแตงตั้ง จากผูควบคุมขอมูล โดยมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

๓.๑.๒.๑ ประมวลผลขอมูลตามขอตกลงระหวางผูควบคุมและผูประมวลผลขอมูล 
สวนบุคคล หรือตามคำสั่งของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ขัดคำสั่งของผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลจะกระทำมิได 

๓.๑.๒.๒ ตองพิจารณาถึงความเสี่ยงความเปนไปไดรวมถึงความรายแรงท่ีจะสงผล 
กระทบตอสิทธิเสรีภาพของเจาของขอมูล โดยอาจใชมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังตอไปนี้ตามที่เห็นวา
เหมาะสมกับลักษณะของขอมูล และการประมวลผลตองมีมาตรการเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการเพื่อรักษา
ความม่ันคง ปลอดภัยในการประมวลผลท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยง เชน  
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(๑) การแฝงขอมูล (pseudonymization) หรือการเขารหัส (encryption) 
(๒) ความสามารถในการรักษาความลับ ความถูกตองและแทจร ิ ง  

ความพรอมใชงาน และการพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของระบบหรือบริการประมวลผล  
(๓) ความสามารถที่จะทำใหความพรอมและใชงานและเขาถึงขอมูล

สวนบุคคลกลับสูสภาพท่ีใชงานไดทันทวงทีเม่ือมีเหตุขัดของทางกายภาพหรือทางเทคนิค  
(๔) กระบวนการตามปกติในการทดสอบ ประเมิน และวัดผลประสิทธิภาพ 

ของมาตรการเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการเพ่ือสรางความม่ันคงปลอดภัยในการประมวลผลขอมูล 
๓.๑.๒.๓ ผูประมวลขอมูลจะตองมีมาตรการเพื่อควบคุมบุคคลธรรมดาซึ่งปฏิบัติงาน

ภายใตอำนาจของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและเขาถึงขอมูลไดใหบุคคลนั้นไมประมวลผลขอมูลโดยปราศจาก
คำสั่งหรือขอกำหนดของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

๓ .๑ .๒ .๔ แจงผ ู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที ่ เห ็นว ามีทางเล ือกในการ
ประมวลผลท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยสูงกวา เพ่ือใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทราบถึงทางเลือกดังกลาว 

๓.๑.๒.๕ เตรียมพรอมไวเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุการณฝาฝนมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย (information security incident management) ซึ่งมีหลักการและขั้นตอนเบื้องตน
อยางนอย ดังนี้   
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แผนภาพ ตัวอยางการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณฝาฝนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
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๓.๑.๒.๖ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองแจงเหตุแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
โดยไมชักชากรณีขอมูลสวนบุคคลรั่วไหลเมื่อเกิดเหตุการณ ขอมูลสวนบุคคลรั่วไหลมีความหมายกวางครอบคลุม
การที่ขอมูลถูกทำลาย การสูญหาย การแกไขเปลี่ยนแปลง การเปดเผย หรือการเขาถึง สงตอ เก็บรักษา หรือถูก
ประมวลผลอยางอ่ืนไมวาจะเกิดจากการกระทำอันมิชอบดวยกฎหมายหรือ โดยอุบัติเหตุ  

๓.๑.๒.๗ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไมมีหนาที่แจงผูกำกับดูแล หรือเจาของ
ขอมูล เวนแตผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล มอบหมายใหทำโดยอาศัยสัญญาระหวางผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  
และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

๓.๑.๒.๘ ผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล จะตองแตงตั ้ง เจาหนาที ่คุ มครองขอมูล 
สวนบุคคล (DPO)  

  
๓.๑.๓  เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Protection 

Officer) 
๓.๑.๓.๑ สถานะและคุณสมบัติของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(๑) เจ าหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคลจะผู ปฏิบัต ิงานหรือผู ร ับจาง 
ตามสัญญาใหบริการก็ได 

(๒) เจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลควรจะมีคุณสมบัติ เปนผูมี
ความรูดานกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เขาใจกิจกรรมการประมวลผลขอมูลขององคกร เขาใจงาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมีความรูเกี ่ยวกับองคกร และมีความสามารถ 
ท่ีจะสรางวัฒนธรรมคุมครองขอมูลสวนบุคคลภายในองคกร 

 
   ๓.๑.๓.๒ การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(๑) เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลจะตองไดรับสนับสนุนการ
ทำงานและไดรับการอำนวยความสะดวกอยางเพียงพอ เชนการฝกอบรม อยางตอเนื่อง เปนตน  

(๒) เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลไดรับความคุมครองและควรมี
มาตรการเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปโดยอิสระ 

(๓) เจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลตองสามารถรายงานไปยัง
ผูบริหารสูงสุดขององคกรได 

(๔) เจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
ภารกิจอื่นได แตตองไมขัดหรือแยงกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (conflict of interest) 
เชน เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลจะเปนบุคคลคนเดียวกับ ผูบริหารองคกรในระดับสูงอยางประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร (CEO) ผูจัดการฝายการตลาด หรือหัวหนาฝายบุคคลไมได เปนตน 
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๓.๑.๓.๓ ภารกิจของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
(๑) ใหคำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงานใหการประมวลผลขอมูล 

สวนบุคคลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๒) ประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง 

ขอมูลสวนบุคคล 
(๓) รักษาความลับท่ีไดมาเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี 

๓.๑.๓.๔ ความรับผิดของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 กรณีเจาหนา ท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลนำขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับ 

เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เปดเผยแกผูอื่นตองระวางโทษอาญาตามกฎหมาย เวนแตจะเปน
การเปดเผยท่ีชอบดวยกฎหมาย 

๓.๑.๔  เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล ของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (DPO) 
๓.๑.๔.๑ สถานะและคุณสมบัติของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(๑) เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลจะเปนผู ปฏิบัติงานหรือผูรับจาง 
ตามสัญญาใหบริการก็ได 

(๒) เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลควรจะมีคุณสมบัติเปนผูมีความรู 
ดานกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เขาใจกิจกรรมการประมวลผลขอมูลขององคกร เขาใจงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  
   ๓.๑.๔.๒ การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(๑) เจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลจะตองไดรับการสนับสนุนการ
ทำงานและไดรับ การอำนวยความสะดวกอยางเพียงพอ การใหเวลาเพียงพอในการทำงานของเจาหนาที่คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล การจัดหาทรัพยากรในการทำงาน ใหเพียงพอแกการทำงาน ไมวาจะในลักษณะของเงิน 
โครงสรางพ้ืนฐาน และพนักงาน สนับสนุน การสื่อสารองคกร การเขาถึงบริการอ่ืน ๆ ของกิจการเพ่ือสนับสนุนการ 
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล การฝกอบรมอยางตอเนื่อง เปนตน  

(๒) เจาหนา ท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดรับความคุมครองและควร
มีมาตรการเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปโดยอิสระ การใหออกหรือ           
เลิกจางเพราะเหตุท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จะทำมิได  

(๓) เจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลตองสามารถรายงานไปยัง
ผูบริหารสูงสุดขององคกรได    

(๔) เจาหนาที ่คุ มครองขอมูลสวนบุคคลอาจไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืน แตตองไมขัดหรือแยงกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (conflict of interest) เชน 
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลจะเปนบุคคลคนเดียวกับผูบริหารองคกรในระดับสูงอยางประธานเจาหนาท่ี
บริหาร (CEO) หรือหัวหนาฝายบุคคลไมได เปนตน   

๓.๑.๔.๓ ภารกิจของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
(๑) ใหคำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงาน ใหการประมวลผลขอมูล 

สวนบุคคลเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 



-๒๒- 
 

(๒) เปนบุคคลท่ีประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ 
คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(๓) รักษาความลับท่ีไดมาเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ี 
๓.๑.๔.๔ ความรับผิดของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 กรณีเจาหนา ท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลนำขอมูลสวนบุคคลที่ ไดรับ 
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เปดเผยแกผูอื่นตองระวางโทษอาญาตามกฎหมาย เวนแตจะเปน
การเปดเผยท่ีชอบดวยกฎหมาย 

๓.๒ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทำขอตกลงระหวางผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลสำนักงาน มีขอตกลงระหวางผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล แยกเปน ๒ 
สวนดังนี้ 
 ๓ .๒ .๑ ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล และผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที ่ เปนบุคลากรภายใน
สำนักงาน 

๓.๒.๑.๑ ดำเนินการเซ็นเอกสาร NDA (Non-Disclosure Agreement) กับบุคลากร 
ภายในสำนักงาน โดยดำเนินการกอนเริ่มปฏิบัติงาน 

 ๓ .๒ .๒ ผู  ควบคุมขอมูลส วนบุคคล และผู ประมวลผลขอมูลส วนบุคคลเปนบุ คคล  
หรือหนวยงานจากภายนอกสำนักงาน 

๓ .๒ .๒ .๑ ดำเนินการเซ็นเอกสาร NDA (Non-Disclosure Agreement) กับ
บุคคลภายนอกท่ีรวมปฏิบัติงานกับสำนักงาน โดยดำเนินการกอนเริ่มปฏิบัติงาน 

๓.๒.๒.๒ ดำเนินการเซ็นเอกสาร NDA (Non-Disclosure Agreement) หรือสัญญาอ่ืน
ใดที่มีผลบังคับใชในมาตรฐานเดียวกัน กับหนวยงานภายนอกที่รวมปฏิบัติงานกับสำนักงาน โดยดำเนินการ 
กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

๓.๓ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคำรองขอของเจาของขอมูล 
๓.๓.๑ หนาท่ีของผูควบคุมขอมูลเม่ือเจาของขอมูลรองขอการรองขอตามสิทธิของเจาของขอมูล 

สามารถรองขอตอผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล โดยมีแนวปฏบิัติของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ดังนี้  
  ๓.๓.๑.๑ สิทธิของเจาของขอมูลท่ีไดรับ 

(๑) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
(๒) สิทธิการไดรับแจงขอมูล 
(๓) สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
(๔) สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง  
(๕) สิทธิในการลบขอมูลสวนบุคคล 
(๖) สิทธิในการหามมิใหประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
(๗) สิทธิในการใหโอนยายขอมูลสวนบุคคล 
(๘) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
(๙) สิทธิในการไมตกอยูภายใตการตัดสินใจอัตโนมัติเพียงอยางเดียว 
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๓.๓.๑.๒ ขั้นตอนสำหรับการปฏิบัติหนาที่ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เมื่อเจาของ
ขอมูลรองขอมีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) รับคำรองขอของเจาของขอมูล 
(๒) ตรวจสอบตัวตนของผูยื่นคำรองขอ 
(๓) พิจารณาความถูกตองของคำขอ 
(๔) พิจารณาดำเนินการตามสิทธิท่ีรองขอ 
(๕) แจงผลการพิจารณาดำเนินการตามสิทธิท่ีรองขอ 
(๖) รวบรวมขอมูลท่ีไดรับการรองขอใหชี้แจง 
(๗) ดำเนินการตามสิทธิท่ีรองขอ 

๓.๓.๑.๓ ตองดำเนินการทุกข้ันตอนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา และจะตองไมเกิน ๓๐ วัน 
นับแตไดรับคำขอรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

 
ข้ันตอน คำอธิบาย บุคคลท่ีเก่ียวของ 

ไดรับคำรองขอ
ข อ ง เ จ  า ข อ ง
ขอมูล 

• เจาของขอมูลยื่นคำรองขอตอทาน  
- การยื่นคำขอดังกลาวในรูปแบบตางๆ เชน อิเล็กทรอนิกส 
(อีเมล หรือ เว็บไซต) วาจา (โทรศัพท หรือ ตอหนาบุคคล) 
ลายลกัษณอักษร   
- ทานอาจพิจารณาจัดทำแบบฟอรมคำรองขอเปนลาย
ลักษณอักษร และแจงใหแกเจาของขอมูลทราบในเอกสาร
ขอความยินยอม หรือ เอกสารแจงการประมวลผลขอมูล 
(ถามี) ใหติดตอและยื่นคำรองขอใหแกทานตามรูปแบบท่ี
กำหนดไวเพื่อใหงายตอการดำเนินการตาม สิทธิที่รองขอ 
และการจัดทำระบบสำหรับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการ รอง
ขอตอไป 

ฝ  ายบร ิ หารจั ด 
การขอมูล / ฝาย
ท่ีรับผิดชอบ 

• บุคลากรหรือฝายท่ีไดรับคำรองขอดังกลาวจะตอง
ดำเนินการสงเรื่องตอ ใหแกฝายบริหารจัดการขอมูล/ฝายท่ี
รับผิดชอบของทานเพ่ือดำเนินการ ข้ันตอนตอไปทันที 

พนักงานทุกราย 

• ทานจะตองจัดใหมีระบบบันทึกรายการเกี่ยวกบัคำรองขอ 
เชน วันที ่ไดร ับ ผู ขอ และผู ร ับเรื ่อง เปนตน โดยอาจ
พิจารณาจัดทำระบบการบันทึกรายการ เกี่ยวกับคำรองขอ
ในรูปแบบ  
  (๑) บันทึกใหอยูในไฟลเดียวกับตัวขอมูลที่เจาของขอมูล

รองขอ   
 (๒) จัดทำเปนเอกสารหรือระบบการบันทึกแยกจากขอมูล

ที่เจาของขอมูล รองขอโดยอาจทำเปนลักษณะตาราง

ฝายบริหาร
จัดการขอมูล /
ฝายท่ีรับผิดชอบ 
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ที่มีรายละเอียดอยางนอย คือ เรื ่องวันที่ไดรับเรื ่อง           
ผูขอ ผูรับเรื่องความคืบหนาในการดำเนินการ เปนตน   

• นอกจากนี้ ทานอาจจัดใหมีบุคลากรผูรับผิดชอบสำหรับ
การติดตามความ คืบหนาของการดำเนินการตามคำรองขอ 
เพ่ือมิใหเกิดการตกหลนในการดำเนินการตามคำรองขอ 

ตรวจสอบตัวตน
ของผูยื่นคำรอง
ขอ 

• ทานจะตองตรวจสอบตัวตนของผูยื่นคำรอง โดยในกรณีท่ี
เปนเจาของ ขอมูลยื่นคำรองขอดวยตนเอง ก็ใหพิจารณา
เอกสารที่เกี่ยวของเพื่อระบุ ตัวตนวาเปนเจาของขอมูลท่ี
แทจริง   
• ในกรณีที ่ผ ู ย ื ่นคำรองขอเปนบุคคลอื ่น ทานจะตอง
พิจารณาตอไปวาบุคคล ดังกลาวเปนบุคคลที่มีอำนาจใน
การดำเนินการแทนเจาของขอมูลหรือไม อาทิ หนังสือมอบ
อำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) หรือผูปกครอง (ในกรณี เจาของ
ขอมูลเปนเด็ก) หรือผูอนุบาล ผูพิทักษ (ในกรณีเจาของ
ขอมูลเปน คนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ)  
• หากทานมีความจำเปนใหผูยื่นคำรองขอหรือเจาของขอมูล
จัดเตรียม ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณายืนยันตัวตน ทาน
จะตองแจงใหแกบุคคล ดังกลาวทราบโดยไมชักชา  
• เมื่อทานไดดำเนินการตรวจสอบตัวตนเรียบรอยแลว ทาน
อาจพิจารณาเก็บขอมูลเทาที่จำเปนเกี่ยวกับการพิจารณา
ยืนยันตัวตน เชน log ในการ ขอใชสิทธิ วัน เวลา รูปแบบ
คำขอผลสำเร็จในการตรวจสอบตัวตน เพื่อ เปนหลักฐานไว
พิส ูจนความนาเชื ่อถือ และมาตรการในการตรวจสอบ 
ตัวตนของทาน หากเกิดกรณีมีการฟองรองคดีในอนาคต 

ฝายบริหาร
จัดการขอมูล /
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

พิจารณาความ 
ถูกตองของคำ
ขอ 

• โดยหลักแลวเมื่อเจาของขอมูลรองขอใหทานดำเนินการ
ประการใดตามสิทธิที่เจาของขอมูลมีทานจะตองดำเนินการ
ตามคำรองขอนั้น โดยไมคิด คาใชจาย อยางไรก็ดี ทานอาจ
ปฏิเสธการดำเนินการตามสิทธิหรือคิด คาใชจายเพิ่มเติมได
หากเปนไปตามเหตุแหงการปฏิเสธท่ีกำหนดไวตามกฎหมาย   
• ทานตองพิจารณาวาคำรองขอดังกลาวถูกตอง สมบูรณจะ
เปนคำรองขอที่มีสิทธิตามที่กฎหมายรับรองหรือไม และมี
ขอยกเวนในการปฏิเสธ อาทิ คำขอนั ้นไมสมเหตุสมผล 
unfounded) หรือฟุมเฟอยเกินความจำเปน (excessive) 
อยางชัดแจง หรือเหตุอ่ืนๆ หรือไม  
• หากเปนไปตามเงื่อนไขแหงการปฏิเสธขางตน ทานมีสิทธิ
ที ่จะปฏิเสธไมดำเนินการตามคำรองขอหรือคิดคาใชจาย

ฝายบริหาร
จัดการขอมูล /
ฝายท่ีรับผิดชอบ 
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ตามสมควร (reasonable fee) สำหร ับการดำเน ินการ
ดังกลาวได 
• ในกรณีที่มีการปฏิเสธไมดำเนินการตามคำรองขอนั้นทาน
จะตองแจงให เจาของขอมูลทราบถึงเหตุผลแหงการปฏิเสธ
สิทธิในการรองทุกขตอหนวยงานกำกับดูแล และสิทธิในการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนทางศาล (judicial remedy) 
ใหแกเจาของขอมูลทราบดวย  
• ในกรณีท ี ่ท านประสงคจะคิดคาใช จ ายสำหร ับการ
ดำเนินการตามคำรองขอนั้น ทานจะตองแจงใหเจาของ
ขอมูลทราบโดยไมชักชา และทานมีสิทธิยังไมดำเนินการ
ตามคำรองขอจนกวาจะไดรับชำระเงินคาใชจายดังกลาว 

พิจารณา
ดำเนินการตาม 
สิทธิท่ีรองขอ 

• เม ื ่อพิจารณาแลวคำร องขอนั ้นเข าเกณฑท ี ่จะต อง
ดำเนินการนั้น ทานอาจพิจารณาการดำเนินการตามสิทธิใน
ประเด็น ดังนี้ (๑) คาใชจายสำหรับการดำเนินการตามคำ
รองขอ  (๒) ระยะเวลาสำหรับการดำเนินการ (๓) บุคคลท่ี
เก่ียวของสำหรับการดำเนินการตามคำรองขอ 

ฝายบริหาร
จัดการขอมูล/
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

แจงผลการ 
พิจารณา
ดำเนินการตาม 
สิทธิท่ีรองขอ 

• ในกรณีที่มีการปฏิเสธการกำหนดเงื ่อนไขเพิ่มเติม เชน 
การคิดคาใชจาย เพิ่มเติมกับเจาของขอมูล หรือเกิดความ
ลาชาในการดำเนินการตามคำรองขอทานจะตองแจงให
เจาของขอมูลทราบถึงเหตุผลสนับสนุนของการนั้น โดย
จะตองระบุถึงสิทธิของเจาของขอมูลในการรองทุกขตอ
หนวยงาน กำกับดูแลที่เกี่ยวของตอไปได และสิทธิในการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนทางศาล (judicial remedy) 
ดวย 

ฝายบริหาร
จัดการขอมูล /
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

รวบรวมขอมูลท่ี 
ไดรับการรอง 
ขอใหชี้แจง 

• เม่ือพิจารณาแลวทานเห็นวาจะตองดำเนินการตามคำรอง
ขอแลวทาน จะตองติดตอกับฝายที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวม
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อแจงและดำเนินการตามคำรอง
ขอของเจาของขอมูล 

ฝายบริหาร
จัดการขอมูล /
ฝายท่ีรับผิดชอบ 
/ ฝายท่ีเก่ียวของ
กับการเก็บรักษา
ขอมูล 

ดำเนินการตาม 
สิทธิท่ีรองขอ 

• ดำเนินการตามสิทธิท่ีรองขอ ฝายบริหาร
จัดการขอมูล / 
ฝายท่ีรับผิดชอบ 
/ ฝายท่ีเก่ียวของ
กับการจัดเก็บ
รักษาขอมูล 
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๓.๓.๑.๔ การหยุดการดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเม่ือเจาของขอมูลเพิกถอน 
ความยินยอม 

(๑) เม่ือเจาของขอมูลเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลแลว 
ทานจะตองหยุดประมวลผลขอมูลดังกลาว เวนแต กรณีมีเหตุใหการดำเนินการประมวลผลไมจำเปนตองขอความ
ยินยอมจากเจาของขอมูล เชนการประมวลผลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญาระหวางทานและเจาของขอมูล 
หรือกรณีการประมวลผลเพ่ือปกปองสิทธิในชีวิตของเจาของขอมูล เปนตน 

(๒ ) การ เ พิกถอนความยินยอมนั้ นอาจทำในรูปแบบใด ก็ ได  ซ่ึ งต อง   
สามารถกระทำไดด วยขั ้นตอนที ่ไม ยากไปกวาการใหความยินยอม อาทิ การเพิกถอนความยินยอมทาง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน ทั้งนี้ ความยินยอมที่มีลักษณะเปนลายลักษณอักษร ควรกำหนดใหการเพิกถอนมีลักษณะ
เปนลายลักษณอักษรเชนกัน เพ่ือใหมีหลักฐานท่ี ชัดเจน 

(๓) ในกรณีท่ีเจาของขอมูลเปนผูเยาวซ่ึงมีอายุต่ำกวา ๒๐ ป การเพิกถอน 
ความยินยอมอาจตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง ผูแทนโดยชอบธรรมหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย 
เวนแตกรณีท่ีการถอนความยินยอมนั้นมีลักษณะท่ีกฎหมายกำหนดใหผูเยาวอาจเพิกถอนความยินยอมไดเอง 

(๔) การดำเนินการเม่ือเพิกถอนความยินยอมแลว เม่ือเจาของขอมูลไดเพิก 
ถอนความยินยอมแลว หากทานไมมีความจำเปนหรือไมมีฐานโดยชอบดวยกฎหมายอื่นๆ ที่จะประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลดังกลาวอีกตอไป ทานจะตองดำเนินการลบขอมูลสวนบุคคล นั้นออกจากระบบการจัดเก็บขอมูลของ
ทานทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากการประมวลผลโดยนิยามแลวรวมถึงการจัดเก็บขอมูลดวย อยางไรก็ตามการเพิกถอน
ความยินยอมไมกระทบตอการประมวลผลที่เกิดขึ้นกอนหนาอันเนื ่องมาจากการใหความยินยอมที่ชอบดวย
กฎหมายแลว 

๓.๓.๑.๕ หนาท่ีในการใหเจาของขอมูลเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
(๑) การปฏิบัติตามสิทธิ  

เ ม่ือ ได รั บคำร องขอจากเจ าของขอ มูล เ พ่ือขอเข า ถึ งข อ มูลส วน 
บุคคลของตนท่ีอยูในความครอบครองของสำนักงาน สำนักงานจะตองจัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของขอมูลสวนบุคคล
และการประมวลผลขอมูล 

(๒) เหตุแหงการปฏิเสธ 
(๒.๑) เปนการปฏิเสธตามกฎหมาย หรือ ตามคำสั่งศาล 
(๒.๒) การดำเนินการดังกลาวกระทบในดานลบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

อ่ืนๆ เชน การเปดเผยขอมูลท่ีมีความลับทางการคา (trade secret) หรือ มีทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืนเปน
สวนหนึ่งของขอมูลดังกลาว 

     (๒.๓) กรณีมีขอมูลของบุคคลท่ี ๓ ดวยในชุดขอมูล 
     (๒.๔) กรณีท่ีมีการปฏิเสธการปฏิบัติตามสิทธิตองบันทึกคำรองขอของ 

เจาของขอมูลไวดวย 
(๓) แนวปฏิบัติท่ีดี 
    พิจารณาจัดใหมีระบบในการตรวจสอบเขาถึงขอมูลสวนบุคคลทางไกล  

(remote access) ของเจาของขอมูล เพื่อใหเจาของขอมูลสามารถรับรูและเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนได
ตลอดเวลา เชน การเขาถึงขอมูลผานระบบออนไลนใน เว็บไซตของทาน (website interface) โดยจะตองมีการ
ยืนยันตัวตนผานชื่อผูใช (username) และรหัส (password) 
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๓.๓.๑.๖ หนาท่ีในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง 
(๑) หนาท่ีตามกฎหมาย 

ตองดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลถูกตองเปนปจจุบัน  
สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (แมจะไมมีเจาของขอมูลรองขอ) 

(๒) การปฏิบัติตามสิทธิ 
ตองแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง หรือเพิ่มเติมใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวใหครบถวนสมบูรณเปนปจจุบัน 
รวมถึงการจัดทำรายละเอียด ประกอบการแกไขขอมูล (supplementary statement) เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
ที่ไม สมบูรณ ตามที่เจาของขอมูลรองขอ ขอมูลที่ไมถูกตอง (inaccurate) คือ ขอมูลที่ไมถูกตองตรงกับความเปน
จริง ขอมูลท่ีไมสมบูรณ (incomplete) คือ ขอมูลท่ีถูกตองตรงกับความเปนจริงแตไมครบถวนสมบูรณ 

(๓) คำแนะนำ 
กำหนดหลักเกณฑใหเจาของขอมูลนำหลักฐานหรือเอกสารท่ี 

เก่ียวของมาเพ่ือพิสูจนประกอบการพิจารณาวาขอมูลสวนบุคคลท่ีทานมีอยูไมถูกตอง หรือไมสมบูรณอยางไร 
(๔) การเก็บขอมูลการแกไข 

ในกรณีท่ีขอมูลนั้นไมถูกตองในตัวเองอันเนื่องมาจากความผิดพลาดใน 
การพิจารณาขอมูลดังกลาวและมีการแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตองนั้นทานจะตองเก็บขอมูลท้ัง ๒ ชุดไวเพ่ือเปนหลักฐาน
แสดงความมีอยูของขอมูลสวนบุคคลนั้น อาทิ กรณีมีการวินิจฉัยโรคของผูปวยผิดพลาดในตอนแรก และมีการ
วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งใหถูกตอง ขอมูลท้ัง ๒ ชุดจะตองถูกเก็บไวเพ่ือเปนหลักฐาน 

(๕) แจงการแกไขไปยังบุคคลท่ีสาม 
     ในกรณีท่ีขอมูลสวนบุคคลไดถูกเผยแพรไปยังบุคคลท่ีสามเม่ือมี 

การแกไขเพ่ิมเติมความถูกตองหรือความสมบูรณ ทานจะตองแจงรายการ ดังกลาวใหแกผูรับขอมูลทราบดวย 
(๖) แนวปฏิบัติท่ีดี 

ทานอาจพิจารณาจัดใหมีระบบงานดังตอไปนี้ เพ่ือเปนแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานท่ีดี 
 (๖.๑) ในกรณีท่ีเจาของขอมูลรองขอใหตรวจสอบขอมูลสวน 
บุคคลนั้น ทานควรจะตองระงับการประมวลผลขอมูลดังกลาว ในระหวางการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล ไมวา
เจาของขอมูลจะใชสิทธิในการหามมิใหประมวลผลแลวหรือไมก็ตาม  
 (๖.๒) จัดใหมีระบบหรือขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลสวนบุคคลตั้งแตขณะที่ไดรับขอมูลดังกลาว หรือตรวจสอบในชวงเวลาอื่นๆ แมจะยังมิไดมีการรองขอ
จากเจาของขอมูลก็ตาม  
 (๖.๓) จัดใหมีบันทึกการรองขอใหมีการแกไขหรือตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลนั้นพรอมดวยเหตุผลของเจาของขอมูลประกอบ 

(๗) การปฏิเสธสิทธิ 
กรณีท่ีมีการปฏิเสธการปฏิบัติตามสิทธิในการแกไขขอมูลอาทิ ไมมีเหตุผล 

เพียงพอเพราะขอมูลถูกตองอยูแลว ทานจะตองบันทึกคำรองขอของเจาของขอมูล 
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๓.๓.๑.๗ หนาท่ีในการดำเนินการตามสิทธิการขอใหลบขอมูลสวนบุคคล 
(๑) การปฏิบัติตามสิทธิ 

ตองดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลนั้นเปนขอมูล 
ท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลได หากปรากฏเหตุตามคำรองขอของเจาของขอมูล ดังนี้  

   (๑.๑) ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไมมีความจำเปนสำหรับการ 
เก็บรวบรวมหรือประมวลผลตามวัตถุประสงคท่ีไดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอีกตอไป 
 (๑ .๒) เจาของขอมูลเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคล และทานไมสามารถอางฐานในการประมวลผลอ่ืนได  
 (๑.๓) เจาของขอมูลทำการคัดคานการประมวลผลโดยทานไม
สามารถอางความยินยอมในการใหเก็บรวบรวมขอมูลได  
 (๑.๔) เจาของขอมูลใชสิทธิในการคัดคานการประมวลผล และ
ทานไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายหรือ เพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ 
เรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติ ตามกฎหมาย เพื่อใชอาง
เพ่ือประมวลผลได   
 (๑.๕) เจาของขอมูลทำการคัดคานกาประมวลผลที่มีลักษณะ
เพ่ือวัตถุประสงค เก่ียวกับการตลาดแบบตรง  
 (๑.๖) การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้นไมชอบดวยกฎหมาย  
 (๑.๗) การลบขอมูลเปนไปตามหนาท่ีตามกฎหมายของทาน 

(๒) การปฏิบัติตามสิทธิ 
ทานจะตองลบ หรือทำลาย หรือ ทำใหขอมูลสวนบุคคลนั้นเปนขอมูล 

ที ่ ไม สามารถระบุต ัวบุคคลที ่เป นเจ าของขอมูลได ในลักษณะที ่ทำใหบ ุคคลอื ่นไมสามารถเขาถึง อาน  
หรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวได รวมถึงทำใหไมสามารถนำกลับมาใชไดอีกดวย 

(๓) การปฏิบัติตามสิทธิ 
ในกรณีท่ีขอมูลสวนบุคคลถูกเปดเผยใหแกบุคคลท่ีสาม หรือทานไดทำใหขอมูล 

ดังกลาวเผยแพรสูสาธารณะ ทานจะตองจัดใหมีมาตรการทางเทคโนโลยีสำหรับการแจงใหบุคคลอื่นลบขอมูล
ดังกลาวดวย ไมวาขอมูลนั้นจะอยูในรูปแบบใด ไมวาตนฉบับหรือสำเนา หรือลิงคใดๆ ที่เชื่อมโยงถึงขอมูลสวน
บุคคลนั้น ดวยคาใชจายของทานเอง อาทิกรณีมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทางออนไลน 

(๔) เหตุแหงการปฏิเสธ 
หากมีกรณีดังตอไปนี้ สำนักงานสามารถปฏิเสธไมดำเนินการลบขอมูล 

ตามคำรองขอได 
     (๔.๑) เม่ือการประมวลผลมีความจำเปนในการแสดงออกหรือการใชสิทธิ 

เสรีภาพในขอมูล ท้ังนี้ควรพิจารณาความจำเปนและความเหมาะสมในการนำขอมูลสวนบุคคลมาใชเพ่ือแสดงออก 
เชน ขอมูลดังกลาวเกาเกินสมควรท่ีจะนำมาใชแลวหรือไม  
 (๔.๒) การประมวลผลเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดทำเอกสาร
ประวัติศาสตร หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติซึ่งไดจัดใหมี
มาตรการปกปองที่เหมาะสมเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูล หรือเปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติ
หนาท่ีในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของทาน หรือ การใชอำนาจรัฐที่ไดมอบหมายใหแกทาน หรือ
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เปนการเก็บขอมูลสวนบุคคลที่เปนขอมูลออนไหว (sensitive data) ที่เปนการจำเปนในการปฏิบัติหนาที่ตาม 
กฎหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในดานเวชศาสตรปองกัน อาชีวเวชศาสตร ประโยชนสาธารณะดานการ
สาธารณสุข ตามมาตรา ๒๖ (๕) แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๔.๓) เปนการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลนั้นเปนไปเพ่ือการกอตาม 
สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรอง 
ตามกฎหมาย หรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย  

(๔.๔) กรณีท่ีมีการปฏิเสธการปฏิบัติตามสิทธิในการลบขอมูล ทาน 
จะตองบันทึกคำรองขอของเจาของขอมูลไว 

๓.๓.๑.๘ หนาท่ีในการระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแบงออกเปน ๒ กรณี คือ  
(๑)  กรณีท่ีเจาของขอมูลหามมิใหประมวลผล และ 
(๒)  กรณีท่ีเจาของขอมูลคัดคานการประมวลผล 

๓.๓.๑.๙ หนาท่ีในการระงับการประมวลผลเม่ือเจาของขอมูลหามมิใหประมวลผล 
(๑) การปฏิบัติตามสิทธิ 

(๑.๑) เม่ือเจาของขอมูลหามมิใหประมวลขอมูลสวนบุคคลดวยเหตุ 
ดังตอไปนี้ ทานจะตองระงับการประมวลผล (โดยสวนใหญแลวจะเปนการหามมิใหประมวลผลเปนชวงระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่ง อันเนื่องมาจากความถูกตองของขอมูล หรือลักษณะของการประมวลผลไมถูกตอง) 

 (๑.๒) เจาของขอมูลโตแยงความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล และอยูใน 
ระหวางการตรวจสอบความถูกตอง 
 (๑ .๓) การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
และเจาของขอมูลไดรองขอใหมีการหามมิใหประมวลผลแทนการขอใหลบขอมูลสวนบุคคล  
 (๑ .๔) ทานไมมีความจำเปนตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาว
ตอไป แตเจาของขอมูลไดเรียกรองใหทานเก็บขอมูลไวเพื่อใชในการกอตั้ง ใช หรือปองกันสิทธิเรียกรองทาง
กฎหมายของเจาของขอมูล 
 (๑.๕) เจาของขอมูลคัดคานการประมวลผลขอมูลเพื่อรอการพิสูจน
ขออางตามกฎหมายของทานวามีสิทธิในการประมวลผลขอมูลเหนือกวาเจาของขอมูลหรือไม 

(๒) การปฏิบัติตามสิทธิ 
    ทั้งนี้ เจาของขอมูลอาจหามมิใหประมวลผลไดแมจะไดใชสิทธิอื่นๆ อยูแลว
ก็ตาม เชน กรณีการขอหามมิใหประมวลผลในระหวางทานตรวจสอบความถูกตอง ของขอมูลตามสิทธิ หรืออยูใน
ระหวางการพิจารณาการระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามสิทธิในการคัดคานการประมวลผล 

(๓) การดำเนินการระงับการประมวลผล 
    การระงับการประมวลผลนั ้น อาจกระทำไดหลายวิธีขึ ้นอยูกับลักษณะ           
การประมวลผลในรูปแบบตางๆ โดยทานอาจระงับการประมวลผล ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

(๓.๑) การเคลื่อนยายขอมูลสวนบุคคลชั่วคราวไปไวท่ีระบบการประมวลผลอ่ืน 
(๓.๒) การระงับการใหผูใชขอมูลเขาถึงขอมูลชั่วคราว  
(๓.๓) การถอนขอมูลออกจากหนาเว็บไซต หรือระบบชั่วคราว 
 
 



-๓๐- 
 

(๔) แจงบุคคลท่ีสามใหระงับการประมวลผลดวย 
ในกรณีท่ีขอมูลสวนบุคคลถูกเปดเผย ใหแกบุคคลท่ีสาม ทานจะตองแจงให 

บุคคลอ่ืนระงับการประมวลผลดวย  
(๕) เหตุแหงการปฏิเสธ  

กรณีท่ีมีการระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแลว หากเกิดกรณีดังตอไปนี้  
ทานอาจพิจารณาในการยกเลิกการระงับการประมวลผลและแจงใหแกเจาของขอมูลทราบกอนการยกเลิก             
การระงับการประมวลผล พรอมทั้งแจงสิทธิในการดำเนินการตางๆ ในลักษณะเดียวกันกับการแจงการปฏเิสธสิทธิ
ตามท่ีระบุไวในตารางขางตน 

(๑) กรณีท่ีทานตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลท่ีรองขอแลวเห็นวา 
ขอมูลดังกลาวถูกตอง ครบถวนสมบูรณ หรือทานเห็นวาทานมีสิทธิปฏิเสธไมลบขอมูลตามคำรองขอ  

(๒) กรณีเจาของขอมูลคัดคานการประมวลผลแลวทานเห็นวา 
ทานมีสิทธิในการดำเนินการประมวลผลตอไปตามเหตุแหงการปฏิเสธ อาทิ การปฏิบัติหนาที่เพื ่อประโยชน
สาธารณะ หรือการอางผลประโยชนโดยชอบธรรมเพ่ือประมวลผล เปนตน   

(๓) กรณีท่ีมีการปฏิเสธการปฏิบัติตามสิทธิในการระงับการ 
ประมวลผลขอมูล ทานจะตองบันทึกคำรองขอของเจาของขอมูลไว 

(๖) แนวปฏิบัติท่ีดี 
ทานควรจะตองระงับการประมวลผลทันทีท่ีมีการรองขอจากเจาของขอมูลหรือ  

จัดใหมีผูรับผิดชอบ หรือระบบในการติดตามการระงับการประมวลผล เพื่อตรวจสอบความถูกตองขอมูล หรืออยู
ในระหวางการพิจารณาฐานตามกฎหมายในการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามสิทธิของเจาของขอมูล 

๓.๓.๑.๑๐ หนาท่ีในการระงับการประมวลผลเม่ือเจาของขอมูลคัดคานการประมวลผล 
ขอมูล 

(๑) การปฏิบัติตามสิทธิ 
เม่ือเจาของขอมูลคัดคานการประมวลขอมูลสวนบุคคลดวยเหตุ ดังตอไปนี้ 

ทานจะตองระงับการประมวลผล 
(๑.๑) กรณีที่มีการประมวลผล หรือโปรไฟลิ่ง (profiling) โดยทั่วไป  

ซึ่งรวมถึงกรณีการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสาธารณะ การปฏิบัติตามคำสั่งของเจาหนาที่รัฐ การประมวลผล 
โดยใชฐานผลประโยชนโดยชอบธรรม ตามมาตรา ๒๔ (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เวนแตการประมวลผลนั้นสำคัญกวาผลประโยชน สิทธิ เสรีภาพของเจาของขอมูล หรือเปนการ
ประมวลผลเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือ
การยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 
 (๑.๒) กรณีขอมูลที ่ประมวลผล หรือโปรไฟลิ ่ ง (profiling) นั ้น 
เปนขอมูลทางการวิจัย เกี่ยวกับวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือ ขอมูลทางสถิติ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับขอมูล 
สวนบุคคลของเจาของขอมูล ท้ังนี้ เวนแตเปนการประมวลผลเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
 ( ๑ .๓ ) ก ร ณี ก า ร คั ด ค า น จ ะ ต อ ง แ จ ง ส ิ ท ธ ิ ใ น ก า ร คั ด ค า น               
การประมวลผลใหแกเจาของขอมูลทราบ อยางชาท่ีสุด ณ เวลาแรกท่ีทานไดติดตอกับเจาของขอมูล 
 
 



-๓๑- 
 

(๒) ขอแนะนำ 
โดยทั ่วไปแลว เมื ่อทานตองระงับการประมวลผลขอมูลตามสิทธิ              

การคัดคานการประมวลผล ทานจะตองดำเนินการลบขอมูลสวนบุคคลดังกลาวดวย (ไมไดมีขอยกเวน ใหเก็บขอมูล
ไดเชนเดียวกับกรณีการระงับการประมวลผลขอมูลตามสิทธิในการหามการประมวลผลตามขอยอยขางตน)  
อยางไรก็ดี อาจมีบางกรณีที ่ทานไมตองลบขอมูลสวนบุคคลดังกลาว หากทานยังคงมีความจำเปนในการ
ประมวลผลตามวัตถุประสงคอ่ืนท่ีเจาของขอมูลมิไดคัดคาน หรือไมมีสิทธิคัดคาน 

(๓) เหตุแหงการปฏิเสธ 
กรณีที่มีการปฏิเสธการปฏิบัติตามสิทธิในการระงับการประมวลผล 

เจาของขอมูลมีสิทธิในการรองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเพ่ือสั่งใหดำเนินการตามสิทธิ 
๓.๓.๑.๑๑ หนาท่ีในการโอนยายขอมูลสวนบุคคล 

(๑) การปฏิบัติตามสิทธิ 
(๑.๑) ทานจะตองจัดเตรียมขอมูลสวนบุคคลใหอยูในรูปแบบท่ีมีการ  

จัดเรียงแลว (structured) ใชกันทั่วไป และเครื่องคอมพิวเตอรสามารถอานได เพื่อเตรียมพรอมกรณีที่มีการ            
รองขอใหมีการโอนยายขอมูลสวนบุคคลใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น โดยการโอนยายขอมูลนั้นจะตอง
ไมมีลักษณะท่ีเปนอุปสรรคตอการประมวลผลของผูรับโอนยายขอมูล 

(๑.๒) ขอมูลสวนบุคคลท่ีทานตองปฏิบัติตามขอนี้ จะตองเปนขอมูล 
สวนบุคคลที่ไดรับมาจากเจาของขอมูลเทานั้น ซึ่งรวมถึงกรณีการสอดสองพฤติกรรม กิจกรรมของเจาของขอมูล
ดวย เชน ขอมูลการคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต ขอมูลการจราจร ขอมูลของตำแหนงของเจาของขอมูล ขอมูลดิบ
ที่ไดรับการประมวลผลจากเครื่องมือวัด หรืออุปกรณสวมใส (อาทิ เครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจในอุปกรณวิ่ง 
เปนตน) เทานั้น อยางไรก็ดีขอมูลดังกลาวไมรวมถึงขอมูลที่มีการทำใหไมสามารถบงบอกถึงตัวตนของเจาของ         
ขอมูลได (anonymization) แตหากเปนแฝงขอมูล (pseudonymize) จะตองตกอยูภายใตเรื ่องนี้หากสามารถ
เชื่อมโยงกับเจาของขอมูลไดอยางชัดเจน 

(๑.๓) การโอนยายขอมูลสวนบุคคลสามารถกระทำไดเฉพาะกรณี  
ดังตอไปนี้  

       (๑.๓.๑) ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล และเปนขอมูลท่ี 
เกิดจากการประมวลผลดวยวิธีการอัตโนมัติ (automated means)  

(๑.๓.๒) เปนการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาระหวางเจาของขอมูล 
กับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และเปนขอมูลท่ีเกิดจากการประมวลผลดวยวิธีการอัตโนมัติ (automated means) 

(๒) เหตุแหงการปฏิเสธ 
         ขอยกเวน ในการปฏิเสธไมดำเนินการโอนยายขอมูล มีดังนี้ 
         (๒.๑) การประมวลผลนั้นเปนการดำเนินการตามหนาท่ีเ ก่ียวกับ 

ประโยชนสาธารณะ   
 (๒.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เปนหนวยงานรัฐท่ีใชอำนาจรัฐเอง 
 (๒.๓) การดำเนินการดังกลาวกระทบในดานลบตอสิทธิ เสรีภาพของ

บุคคลอ่ืนๆ เชน การเปดเผยขอมูลท่ีมีความลับทางการคา (trade secret) หรือมีทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน
เปนสวนหนึ่งของขอมูลดังกลาว  



-๓๒- 
 

 (๒.๔) กรณีที่มีการปฏิเสธการปฏิบัติตามสิทธิในการโอนยายขอมูล 
จะตองบันทึกคำรองขอของเจาของขอมูลไว เจาของขอมูลมีสิทธิในการรองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ             
เพ่ือสั่งใหทานดำเนินการตามสิทธิได  

๓.๓.๑.๑๒ หนาที่ในการไมใชกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติและโปรไฟลิ่ง (profiling) 
เพียงอยางเดียว (automated individual decision-making) 

(๑) การปฏิบัติตามสิทธิ 
ในกรณีท่ีทานใชกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติและโปรไฟลิ่ ง 

(profiling) ที่กอใหเกิดผลทางกฎหมาย หรือผลในลักษณะเดียวกันตอเจาของขอมูล ซึ่งมีผลในทางดานลบอยาง
รุนแรง อาทิ การอนุมัติเงินกูออนไลน การจางงานออนไลน การ ประมวลผลการทดสอบตางๆ การประมวลผล
ขอมูลเพื่อกำหนดรสนิยมของบุคคล หรือพฤติกรรมของเจาของขอมูล ซึ่งสวนใหญจะเกิดขึ้นในธุรกิจเกี่ยวกับ
การตลาด การเงิน การศึกษา สุขภาพ เปนตน ซ่ึงเจาของขอมูลมีสิทธิท่ีจะรองขอใหทานจัดใหมีบุคคลเขาไปมีสวน
รวมในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ ดวย โดยไมใชแคกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติเพียงอยางเดียว 

(๒) เหตุแหงการปฏิเสธ 
     หากมีกรณีดังตอไปนี้ ทานสามารถที่จะดำเนินการใชกระบวนการ
ตัดสินใจอัตโนมัติเพียงอยางเดียวไดแมเปนเรื่องท่ีกระทบตอผลทางกฎหมาย หรือผลในลักษณะเดียวกันตอเจาของ
ขอมูลก็ตาม แตทานจะตองมีมาตรการเพื่อปกปองสิทธิของเจาของขอมูลจากการประมวลผลในรูปแบบดังกลาว  
ซึ่งอยางนอยจะตองมีการใหสิทธิเจาของขอมูลในการใหมีบุคคลเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจดวย หรือมีสิทธิ           
ในการโตแยงการตัดสินใจดังกลาวได 

(๒.๑) กรณีการเขาทำสัญญา หรือการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา 
ระหวางเจาของขอมูลกับทาน 
 (๒.๒)  ไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูล 
 (๒.๓) หากเปนกรณีมีกฎหมายกำหนดใหสามารถใชการประมวลผล  
รูปแบบดังกลาวไดเพียงอยางเดียว อาทิ กรณีการพิจารณาเรื่องการฉอโกง หรือการเลี่ยงภาษี ทานก็สามารถที่จะ
ดำเนินการใชกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติเพียงอยางเดียวไดแม เปนเรื่องที่กระทบตอผลทางกฎหมาย หรือผล          
ในลักษณะเดียวกันตอเจาของขอมูลก็ตาม 
 (๒.๔) หากเปนกรณีขอมูลท่ีประมวลผลนั้นเปนขอมูลสวนบุคคล 
ชนิดพิเศษ จะไมสามารถกระทำการประมวลผลดวยกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติเพียงอยางเดียวได เวนแตไดรับ
ความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูล และการประมวลผลมีความจำเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

(๓) แนวปฏิบัติท่ีดี 
         อยางไรก็ดี แมวาทานจะสามารถใชแคกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติ  

เพียงอยางเดียวได แตทานควรคำนึงถึงความรูความเขาใจ และหลักเกณฑในการตัดสินใจ ซึ่งมีผลกระทบทางดาน
กฎหมายตอเจาของขอมูลดวย โดยทานอาจจัดใหมีสิ่งดังตอไปนี้ 

(๓.๑) จัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการประมวลผลและกระบวนการ 
ตัดสินใจอัตโนมัติเพียงอยางเดียว เชน ตรรกะทางการตัดสินใจ หรือกระบวนการทางคณิตศาสตร สถิติ เพื่อชี้แจง
ตอเจาของขอมูล รวมถึงตองไมมีอคติ หรือเลือกปฏิบัติในการตัดสินใจใหสิทธิเจาของขอมูลในการโตแยง หรือให
ความเห็นตอการตัดสินใจดังกลาวได   
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 (๓ .๒ )  จ ัดให ม ีมาตรการทางเทคนิค หร ือในเช ิงบร ิหารจ ัดการ  
ที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการในการคุมครองสิทธิเสรีภาพ รวมถึงผลประโยชนโดยชอบธรรมของเจาของขอมูล            
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล และลดความเสี่ยงของความผิดพลาดของการตัดสินใจ 

๓.๓.๑.๑๓ ตารางเปรียบเทียบสิทธิของเจาของขอมูลและเหตุในการปฏิเสธไมดำเนินการ 
ตามคำรองขอของเจาของขอมูล ดังตอไปนี้ 
    (๑) คำขอไมสมเหตุสมผล  
    (๒) คำขอฟุมเฟอย  
    (๓) เจาของขอมูลมีขอมูลอยูแลว  
    (๔) เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
    (๕) เก่ียวกับการทำตามสัญญา หรือการเขาทำสัญญาระหวางเจาของขอมูล 
กับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
    (๖) ตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล 
    (๗) การประมวลผลกอใหเกิดผลกระทบดานลบแกบุคคลอ่ืน  
    (๘) ขอมูลนั้นจำเปนสำหรับการประมวลผล  
    (๙) ประมวลผลเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประโยชนสาธารณะ การวิจัยดาน 
วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร สถิติ หรือเปนการใชอำนาจรัฐ หรือเปนหนาท่ีตามกฎหมาย  
    (๑๐) กอตั้ง ใช หรือปองกันสิทธิทางกฎหมาย  
    (๑๑) ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือ
บุคคลอ่ืนอยูเหนือกวาสิทธิของเจาของขอมูล 

๓.๓.๒ หนาท่ีของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเม่ือเจาของขอมูลรองขอ 
๓.๓.๒.๑ ผูประมวลผลไมมีหนาท่ีโดยตรงตอเจาของขอมูลท่ีรองขอ หากมีกรณีเจาของ 

ขอมูลมารองขอตามสิทธิตางๆ ของตนแลว ผูประมวลผลก็ยังควรจัดใหมีมาตรการดำเนินการโดยสังเขป ดังนี้ 
(๑) ไดรับคำรองขอของเจาของขอมูล 
(๒) สงคำรองขอใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
(๓) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพิจารณา 
(๔) ผูควบคุมสั่งใหดำเนินการตามคำรองขอ 
(๕) รวบรวมขอมูลท่ีไดรับการรองขอใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

๓.๓.๒.๒ หากเปนกรณีที ่ทานเปนผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที ่ใหบริการตอ           
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลในลักษณะรับผิดชอบในหนาที่ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ทั้งหมดนั้น ทานก็มี
หนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอกำหนด หนาที่เงื่อนไขวาดวยสิทธิตาง ๆ ของเจาของขอมูลตามที่ไดอธิบายโดย
ละเอียดแลวในสวนของหนาท่ีของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

๓.๔ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคำรองขอจากรัฐหรือเจาหนาท่ีรัฐ 
๓.๔.๑ กรณีนี้เปนกรณีที่หนวยงานรัฐหรือองคกรผูถืออำนาจรัฐมีคำรองขอเขาถึงขอมูล 

สวนบุคคลเทานั้น ไมรวมไปถึงกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล มีหนาที่ตาม
กฎหมายอยูแลวในการรายงานหรือสงขอมูลใหแกผูกำกับดูแลตามปกติ เชน การรายงานธุรกรรมที่ตองสงสัยตาม
กฎหมายฟอกเงิน กรณีนี้แมไมมีการรองขอก็เปนหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองทำอยูแลว เปนตน กรณีเชนนี้  
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เมื ่อกฎหมายกำหนดใหต องทำจึงเปนฐานในการประมวลผลที ่ชอบแลวเพราะเปนหนาที ่ตามกฎหมาย  
(Legal Obligation) 

๓.๔.๒ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล มีหนาที่ใหหนวยงานของรัฐ/รัฐบาลเขาถึงขอมูลสวนบุคคลได
เฉพาะเม่ือรัฐมีอำนาจตามกฎหมายเทานั้น หากรัฐไมมีอำนาจตามกฎหมาย ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองไมให
รัฐเขาถึงหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มิเชนนั้นผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะมีความรับผิดตามกฎหมายจากการให
รัฐเขาถึงหรือเปดเผยขอมูลใหรัฐโดยไมมีหนาท่ีตามกฎหมาย 

๓.๔.๓ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหหนวยงานของรัฐ/รัฐบาลเขาถึงขอมูลสวนบุคคลได
เฉพาะเมื่อรัฐมีอำนาจตามกฎหมายเทานั้น ในขณะเดียวกันตนก็มีความผูกพันกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตาม
สัญญาวาจะไมใหเขาถึงหรือเปดเผยขอมูลแกบุคคลอ่ืน หากรัฐไมมีอำนาจตามกฎหมาย ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
จะตองไมใหรัฐเขาถึงหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มิเชนนั้นผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอาจมีความรับผิดตาม
กฎหมาย และความรับผิดทางสัญญาตอผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หากใหรัฐเขาถึงขอมูลหรือเปดเผยขอมูล
ดังกลาวใหรัฐอีกดวย  

๓.๔.๔ ข้ันตอนในการพิจารณาดำเนินการเม่ือมีคำรองขอหรือคำสั่งจากรัฐเพ่ือเขาถึงขอมูลสวน  
บุคคล  

๓.๔.๕ การท่ีกิจกรรมบางประเภทไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล  
สวนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔ นั้น ทานยังคงมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากกิจกรรมของหนวยงานรัฐ
เทานั้นที่ไดรับยกเวน ทานในฐานะเอกชน องคกรธุรกิจ หรือองคกรในรูปแบบอื่นใด ไมไดรับยกเวนไปดวยตาม
มาตรา ๔ การท่ีทานจะเปดเผยให หนวยงานรัฐเขาถึงขอมูลนั้น ทานจะตองม่ันใจวาทานมีหนาท่ีตามกฎหมายหรือ
ประโยชนอันชอบธรรมอื่นที่จะเปดเผยใหแกหนวยงานเหลานั้น มิเชนนั้นก็จะเปนการเปดเผยขอมูลที่ไมชอบดวย
กฎหมาย 

๓.๕ ความรับผิดทางแพง ความรับผิดทางอาญา และโทษทางปกครอง 
ในสวนนี้จะไดอธิบายความรับผิดทางแพง ความรับผิดทางอาญา และโทษทางปกครองท่ี ปรากฏ 

ในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ จากการปฏิบัติการฝาฝน หรือขัดตอกฎหมายดังกลาว  
ซ่ึงแบงออกเปน ๓ สวน ไดแก ความรับผิดทางแพง ความรับผิดทางอาญา และโทษทางปกครอง 

๓.๕.๑ ความรับผิดทางแพง 
๓.๕.๑.๑  คาสินไหมทดแทนท่ีแทจริง การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ทำใหเจาของขอมูลเสียหาย ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลจะตองใชคาสินไหมทดแทนไมวาการดำเนินการที่ฝาฝนกฎหมายนั้นจะเปนการกระทำโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอหรือไม เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากการกระทำหรือละ
เวนการกระทำของเจาของขอมูลนั้นเอง หรือเปนการปฏิบัติตามคำสั่งของเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่และ
อำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้คาสินไหมทดแทนยังหมายความ รวมถึงคาใชจายท่ีเจาของขอมูลไดใชจายไปตามความ
จำเปนเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีกำลังจะเกิดข้ึนหรือระงับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวดวย 

 ๓.๕.๑.๒ คาสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษ นอกจากคาสินไหมทดแทนแลว ศาลอาจสั่ง 
ใหมีการจายคาสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนคาสินไหมทดแทนที่แทจริงแตไมเกิน ๒ เทาของ
คาสินไหมทดแทนท่ีแทจริง  

๓.๕.๑.๓ อายุความ การเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคลตาม 
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พระราชบัญญัตินี้มีอายุความ ๓ ป นับแตวันที่ผู เสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีตองรับผิด หรือ ๑๐ ป นับแตวันท่ีมีการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

๓.๕.๒ ความรับผิดทางอาญา 
๓.๕.๒.๑ ความรับผิดทางอาญาของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล มีดังตอไปนี้ 

(๑) การใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนขอมูลออนไหวโดยปราศจาก 
ฐานทางกฎหมาย หรือการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนขอมูลออนไหวนอกไปจากวัตถุประสงคท่ีไดแจงไว 
หรือโอนขอมูลออนไหวไปยังตางประเทศโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยประการท่ีนาจะทำใหผูอ่ืนเกิดความเสียหาย 
เสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความ อับอาย ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

(๒) การใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนขอมูลออนไหวโดยปราศจาก 
ฐานทางกฎหมาย หรือการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนขอมูลออนไหวนอกไปจากวัตถุประสงคท่ีไดแจงไว 
หรือโอนขอมูลออนไหวไปยังตางประเทศโดยไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย (โดยทุจริต) สำหรับตนเองหรือผูอ่ืน ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจำท้ังปรับ 

๓.๕.๒.๒ ความผิดฐานเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ผูใดลวงรูขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน 
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวนำไปเปดเผยแกผูอื่น ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน 
หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ เวนแตจะเปนการเปดเผยตามหนาท่ี การเปดเผยเพ่ือประโยชน
แกการสอบสวนหรือพิจารณาคดี การเปดเผยแกหนวยงานของรัฐในประเทศหรือตางประเทศที่มีอำนาจหนาท่ี           
ตามกฎหมาย การเปดเผยท่ีไดรับความยินยอมเปนหนังสือเฉพาะครั้งจากเจาของขอมูล หรือการเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลท่ีเก่ียวกับการฟองรองคดีตางๆ ท่ีเปดเผยตอสาธารณะ 

๓.๕.๒.๓ กรณีนิติบุคคลเปนผูกระทำความผิด ถาการกระทำความผิดของนิติบุคคลเกิด 
จากการสั่งการ หรือกระทำของกรรมหรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทำการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทำการจนเปนเหตุให             
นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไว สำหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

 
๓.๕.๓ โทษทางปกครอง 

๓.๕.๓.๑ โทษทางปกครองของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล สามารถสรุปไดในตารางตอไปนี้ 
 

การกระทำท่ีเปนความผิด โทษปรับทาง
ปกครอง (บาท) 

การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากฐานทาง
กฎหมาย (มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗) 

ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

การไมขอความยินยอมใหถูกตองตามกฎหมายหรือไมแจงผลกระทบจาก          
การถอนความยินยอม (มาตรา ๑๙) 

ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 



-๓๖- 
 

การเก็บรวบรวมใชหรือเปดเผยขอมูลผิดไปจากวัตถปุระสงคที ่ไดแจงไวโดย
ไมไดแจงวัตถุประสงคใหมหรือมีกฎหมายใหทำได (มาตรา ๒๑) 

ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

การเก็บรวบรวมขอมูลเกินไปกวาที่จำเปนภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวย 
กฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๒๒) 

ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

การเก็บขอมูลจากแหลงอื ่นที ่ไมใชเจาของขอมูลโดยตรงที ่ต องหามตาม
กฎหมาย (มาตรา ๒๕) 

ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

การขอความยินยอมที่เปนการหลอกลวงหรือทำใหเจาของขอมูลเขาใจผิด                 
ในวัตถุประสงค 

ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย การโอนขอมูลออนไหวโดยไมชอบดวย
กฎหมาย (มาตรา ๒๖, มาตรา ๒๗, มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙) 

ไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

การไมแจงเจาของขอมูลทั้งในกรณีเก็บขอมูลจากเจาของขอมูลโดยตรง หรือ
โดยออม (มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๕) 

ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

การไมใหเจาของขอมูลเขาถึงขอมูลตามสิทธิ (มาตรา ๓๐) ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

การไมดำเนินการตามสิทธิคัดคานของเจาของขอมูล (มาตรา ๓๒ วรรค ๒) ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

การไมจัดใหมีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๔๑) ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
การไมจัดใหมีการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที ่ของเจาหนาที่คุ มครองขอมูล              
สวนบุคคลอยางเพียงพอ หรือการใหออกหรือเลิกจางเจาหนาที่คุมครองขอมูล
สวนบุคคลเพราะเหตุท่ีปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 
๔๒) 

ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

การโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศโดยไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 
๒๘ และมาตรา ๒๙) 
 

ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

การไมจัดใหมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม การไมจัด
ใหมีระบบตรวจสอบเพ่ือลบทำลายขอมูลหรือไมปฏิบัติสิทธิในการลบเมื่อถอน
ความยินยอมหรือตามสิทธิในการขอลบขอมูลโดยไมมีเหตุตามกฎหมาย               
การไมแจงเหตุละเมิดขอมูล หรือการไมตั้งตัวแทนในราชอาณาจักร 

ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๗- 
 

๓.๕.๓.๒ โทษทางปกครองของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลสามารถสรุปไดในตาราง
ตอไปนี้ 

 
การกระทำท่ีเปนความผิด 

 
โทษปรับทาง

ปกครอง (บาท) 
การไมจัดใหมีเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๔๑) หรือการไมจัด
ใหมีการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที ่ของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
อยางเพียงพอหรือการใหออกหรือเลิกจางเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล
เพราะเหตุท่ีปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๔๒) 

ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

การไมปฏิบัติตามคำสั่งของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล การไมจัดใหมีมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม การไมจัดทำบันทึกรายการกิจกรรม      
การประมวลผล (มาตรา ๔๐) 

ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

การโอนขอมูลไปตางประเทศโดยไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๒๙) ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

การไมตั ้งตัวแทนในราชอาณาจักรในกรณีที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓๘  
วรรค ๒ และมาตรา ๓๗ (๕)) 

ไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

การโอนขอมูลออนไหวไปตางประเทศโดยไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๒๙ 
และมาตรา ๒๖) 

ไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๓.๕.๓.๓ โทษทางปกครองอ่ืน ๆ  

(๑) ตัวแทนของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
ตัวแทนซ่ึงไมจัดใหมีบันทึกรายการประมวลผลขอมูลตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

(๒) การขัดคำส ั ่งคณะกรรมการผ ู  เช ี ่ยวชาญ ผ ู  ใดไม ปฏ ิบ ัต ิตามคำสั่ง
คณะกรรมการผู  เช ี ่ยวชาญ หรือไมมาชี ้แจงข อเท ็จจริง หรือไมส งขอมูลใหคณะกรรมการผู  เช ี ่ยวชาญ  
(มาตรา ๗๕, มาตรา ๗๖(๑)) มีระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๓๘- 
 

หมวดท่ี ๔ 

แนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

๔.๑ ขอบเขตของ DPIA 
๔.๑.๑ เปนกระบวนการท่ีสำคัญและจำเปนตองจัดทำตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน  

บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะตามบทบัญญัติดังตอไปนี้ก็ไดระบุถึงข้ันตอนท่ีตองทราบถึงผลกระทบและมาตรการ
ท่ีเหมาะสมกับผลกระทบและความเสี่ยงนั้น ไดแก 
   ๔.๑.๑.๑ มาตรา ๓๐ กำหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองใหเหตุผลในการปฏิเสธ
การเขาถึงขอมูลใหเจาของขอมูลทราบถึงผลกระทบที่อาจกอนใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพ            
ของบุคคลอ่ืน 

๔.๑.๑.๒ มาตรา ๓๗ (๔) กำหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงเหตุละเมิดขอมูล
สวนบุคคลตามความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

๔.๑.๑.๓ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสี ่ กำหนดใหผู ควบคุมขอมูล 
สวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองบันทึกรายการโดยคำนึงถึงความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของเจาของขอมูล 

๔.๑.๑.๔ มาตรา ๓๗ (๑) กำหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีจัดใหมีมาตรการ 
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และตองทบทวนมาตรการดังกลาวเมื่อมีความจำเปนหรือเมื่อเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไป 

๔.๑.๑.๕ มาตรา ๓๙ (๘) และมาตรา ๔๐ (๒) กำหนดใหผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคล และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล จะตองบันทึกรายการโดยคำอธิบายและจัดใหมีมาตรการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม 
   ๔.๑.๑.๖ มาตรา ๔ วรรคสามกำหนดใหผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวน           
การดำเนินการตามวรรคกอน ตองจัดใหมีการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตาม                
มาตรฐานดวย 

๔.๑.๒ ความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของเจาของขอมูลอาจเปนไปไดใน  
หลายระดับขึ้นอยูกับ “ความนาจะเปน” (likelihood) และความรายแรง (severity) ของผลที่จะเกิดตามมาจาก
การประมวลผลขอมูลนั้น ตัวอยางเชน การถูกเลือกปฏิบัติ, การถูกสวมรอยบุคคล (identity theft) หรือฉอโกง, 
ความเสียหายทางการเงิน, การเสียชื่อเสียง, การถูกเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ตองคุมครองตามมาตรการรักษา
ความลับทางวิชาชีพ, การถอดรหัสขอมูลแฝงโดยไมไดรับอนุญาต, หรือการเสียประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางมีนัยสำคัญ เปนตน อันจะสงผลใหสิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูลตองเสื่อมเสียไป หรือทำใหไมสามารถ
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลของตนได 

๔.๑.๓ การพิจารณาวากรณีใดเปนกรณีท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ  
บุคคล พึงประกอบดวยขอพิจารณาดังตอไปนี้ ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวหากปรากฏวาเขาขายตามขอพิจารณาตั้งแต ๒ ขอ
ข้ึนไปก็ถือวามีแนวโนมท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

๔.๑.๓.๑ เปนกระบวนการทำโปรไฟลิ่งและประเมินเพ่ือคาดการณ โดยเฉพาะจากขอมูล 
ตางๆเกี่ยวกับเจาของขอมูล เชน ผลงาน, สถานะทางเศรษฐกิจ, สุขอนามัย, รสนิยมหรือความสนใจ, ความ
นาเชื่อถือหรือพฤติกรรม, ตำแหนงที่อยู หรือการเคลื่อนไหว เปนตน ตัวอยางเชน สถาบันการเงินดำเนินการ
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ตรวจสอบ ประวัติลูกคาจากฐานขอมูลเครดิตหรือฐานขอมูลการฟอกเงินและการกอการราย (AML/CTF) หรือ
ฐานขอมูลการฉอโกง หรือบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสามารถตรวจสอบพันธุกรรมของลูกคาเพื่อประเมินความเสี่ยง
ทางสุขภาพ หรือบริษัทเทคโนโลยีบางประเภทจัดทำฐานขอมูลพฤติกรรมหรือขอมูลการตลาดจากขอมูลการใชงาน
เว็บไซต เปนตน 

๔.๑.๓.๒  เปนการประมวลผลขอมูลเพ่ือตัดสินใจตอตัวเจาของขอมูลอันสงผล 
ทางกฎหมายหรือสงผลที่มีนัยสำคัญทำนองเดียวกันตอบุคคล ตัวอยางเชน การประมวล ผลขอมูลดังกลาวอาจ
นำไปสูการจำกัดหรือเลือกปฏิบัติตอบุคคล อยางไรก็ดีการประมวลผลที่สงผลนอยจนถึงไมมี ผลกระทบตอบุคคล      
ไมถือวาเขาขายนี้ 

๔.๑.๓.๓ เปนการประมวลผลขอมูลเพ่ือใชในการเฝาสังเกตหรือ เฝาระวังหรือควบคุม 
เจาของขอมูล รวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดำเนินการเปนเครือขาย หรือเฝาระวังอยางเปนระบบในพื้นท่ี
สาธารณะ เนื่องจากการเฝาระวังลักษณะนี้อาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เจาของขอมูลไมทราบวาใครเปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูลและขอมูลนั้นจะถูกนำไปใชอยางไร และในหลายกรณีบุคคลไมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะไมถูกเก็บ
รวบรวมขอมูลเหลานี้เพ่ือการประมวลผลในพ้ืนท่ีสาธารณะได 

๔.๑.๓.๔  เปนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลประเภทพิเศษท่ีมีความออนไหว รวมถึง 
ประวัติอาชญากรรม ตัวอยางเชน โรงพยาบาลจัดเก็บขอมูลทาง การแพทย หรือนักสืบเอกชนเก็บรวบรวม
รายละเอียดของผูกระทำความผิด เปนตน อยางไรก็ดีขอมูลบางประเภทอาจพิจารณาวามีความเสี่ยงสูงที่จะมี
ผลกระทบตอสิทธิ เสรีภาพของบุคคลไดแมไมเขาเงื่อนไขตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ เชน ขอมูลที ่เกี ่ยวกับกิจกรรมในครอบครัวหรือกิจกรรมสวนตัว ซึ ่งไมควรลวงรู ไปถึง
บุคคลภายนอก หรือขอมูลตำแหนงท่ีอยู (location) ท่ีอาจกระทบตอเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู 
หรือกรณีที่ถาหากมีการละเมิดขอมูลจะทำใหมีผลกระทบรายแรงตอปกติสุขประจำวันของเจาของขอมูล เชน 
ขอมูลทางการเงินที่อาจถูกใชในการฉอโกงการชำระเงินของเจาของขอมูล เปนตน กรณีเชนนี้อาจตองพิจารณา
ประกอบกับการที่เจาของขอมูลหรือบุคคลอื่นไดเผยแพรขอมูลดังกลาวไวแลวสูสาธารณะ ซึ่งจะเปนปจจัยในการ
ประเมินวาขอมูลท่ีถูกเผยแพร ดังกลาวจะถูกนำไปใชเพ่ือวัตถุประสงคหนึ่งๆหรือไม เชน เอกสารสวนบุคคล, อีเมล, 
บันทึกสวนตัว, อุปกรณสำหรับอานและใชจดบันทึกบนเอกสาร, แอพพลิเคชั่นที่เก็บ บันทึกขอมูลสวนบุคคลของ
ผูใชงานในเรื่องตางๆ เชน การออกกำลังกาย, การนอน, การเดินทาง, ภาพถาย เปนตน 

๔.๑.๓.๕ เปนการประมวลผลปริมาณมากโดยพิจารณาจากปจจัยดังตอไปนี้ 
(๑) จำนวนเจาของขอมูลท่ีเก่ียวของ 
(๒) ปริมาณขอมูลหรือขอบเขตของขอมูลตางๆท่ีถูกประมวลผล 
(๓) ระยะเวลาของการประมวลผล 
(๔) ขอบเขตทางภูมิศาสตรของการประมวลผล 

๔.๑.๓.๖ เปนการประมวลผลท่ีไดมาจากการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตั้งแต ๒ 
กระบวนการขึ้นไปที ่มีขอบเขตและวัตถุประสงคแตกตางกัน หรือประมวลผลโดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
คนละรายกัน ซึ่งอาจทำใหการประมวลผลดังกลาวเกินกวาขอบเขตท่ีเจาของขอมูลจะคาดหมายไดวาจะมีการ
ประมวลผลขอมูล เชนวานั้น 

๔.๑.๓.๗ เปนการประมวลผลขอมูลท่ีเ ก่ียวกับผู เปราะบางท่ีมีขอจำกัดในทางท่ี 
เสียเปรียบที ่อาจไมสามารถใหความยินยอมหรือปฏิเสธการ ประมวลผลขอมูลเพื ่อการใชสิทธิของตนได                           
ผูเปราะบางอาจรวมถึง เด็กหรือผูเยาวที่อาจไมเขาใจหรือไมตั้งใจที่จะใหความยินยอมหรือปฏิเสธการประมวลผล 
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หรือลูกจาง และพนักงาน หรือบุคคลกลุมเฉพาะที่ตองการความคุมครองเปนพิเศษ เชน ผูปวยทางจิต, ผูลี้ภัย 
ผู สูงอายุ หรือผู ปวย เปนตน หรือกรณีใดๆที ่สามารถระบุขอจำกัดหรือความเสียเปรียบทำนองเดียวกันนี้               
ระหวางเจาของขอมูลกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

๔.๑.๓.๘ เปนการประมวลผลท่ีใชเทคโนโลยี เชน ลายนิ้วมือและการจดจำใบหนาเพ่ือ 
การควบคุมการเขาออกอาคารสถานที่ เปนตน เนื่องจากการใชเทคโนโลยีลักษณะนี้นำไปสูการเก็บรวบรวมและ
การใชขอมูลสวนบุคคลที่คนทั่วไปไมคุนเคยมากอนและอาจนำไปสูความเสี่ยงระดับสูงที่จะมีผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล เพราะการใชงานลักษณะนั้นไมเคยปรากฎมากอนทำใหไมสามารถคาดหมาย ผลกระทบตอตัว
บุคคลและสังคมโดยรวมได ตัวอยางเชน การใชแอพพลิเคชั่นของเทคโนโลยี IoT เปนนวัตกรรมใหมท่ียังไมสามารถ
คาดหมายผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได จึงจำเปนตองทำการประเมิน DPIA 

๔.๑.๓.๙ เปนกรณีท่ีการประมวลผลนั้นๆ สงผลเปนการใหเปลี่ยนแปลง หรือปฏิเสธ  
สิทธิของเจาของขอมูลที่จะเขาถึงบริการหรือสัญญาหนึ่งๆ ตัวอยางเชน ธนาคารทำการตรวจสอบประวัติลูกคา                    
ดวยขอมูลเครดิตเพ่ือท่ีจะกำหนดวงเงินกู เปนตน 

๔.๑.๓.๑๐ ตัวอยางการพิจารณาวาเขาขายตองทำ DPIA 
(๑) เปนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการใชเทคโนโลยีใหม เชน  

ปญญาประดิษฐ (artificial intelligence)  
(๒) การใชโปรไฟลิ่งหรือขอมูลท่ีออนไหวในการปฏิเสธไมใหเขาถึงบริการ 
(๓) การทำโปรไฟลิ่งของบุคคลในปริมาณมาก 
(๔) การประมวลผลขอมูลชีวภาพ 
(๕) การประมวลผลขอมูลพันธกุรรม 
(๖) การจับคูหรือเชื่อมโยงขอมูลหรือชุดขอมูลจากแหลงขอมูลหลายแหลง  
(๗) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชจากเจาของขอมูล 

โดยตรงโดยไมมีการแจงเตือนเก่ียวกับความเปนสวนตัว 
(๘) การติดตามตำแหนงท่ีอยูหรือพฤติกรรมของบุคคล  
(๙ ) การทำโปรไฟลิ่ ง หรือทำการตลาดแบบระบุเปาหมาย (target  

marketing) หรือบริการออนไลนแกผูเยาวหรือผูเปราะบาง  
(๑๐)  การประมวลผลขอมูลท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขอนามัยหรือความปลอดภัย 

ของบุคคลในกรณีท่ีมีการรั่วไหล 
๔.๑.๔ กรณีที่กฎหมายกำหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล มีหนาที่ตองประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลทั ้ ง โดยฐานหนาที ่ตามกฎหมาย (legal obligation) หรือโดยฐานภารกิจของรัฐ (public task)  
ทานไมจำเปนตองจัดทำ DPIA ในกรณีดังกลาว 

๔.๒ ข้ันตอนของ DPIA 
๔.๒.๑ ผูเก่ียวของกับการจัดทำ DPIA ไดแก 
 ๔.๒.๑.๑ เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือ “DPO” (Data Protection Officer) 

๔.๒.๑.๒ บุคลากรดานความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ  
๔.๒.๑.๓ ผูประมวลขอมูล 
๔.๒.๑.๔ ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือผูเชี่ยวชาญอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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 ๔.๒.๒ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ควรกำหนดใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบเริ่มดำเนินการกอน

หรือระหวางเตรียมการที่จะเริ่มโครงการหรือเริ่มกระบวนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้น ในบางกรณีอาจ
กำหนดใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดทำ DPIA แทนก็ได โดยควรประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ตามภาพ 

 
 

 
 

 

 
   

๔.๒.๓ DPIA Identification กรณีที่มีโครงการหรือมีกระบวนการที่จะตองประมวลผลขอมูล 
สวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล จำเปนตองประเมินวาจะตองจัดทำ DPIA หรือไม ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล ควรขอความเห็นจาก DPO  

๔.๒.๔ Description การอธิบายรายละเอียดของกระบวนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
อยางนอยตองประกอบดวย สภาพ (nature), ขอบเขต (scope), บริบท (context) และวัตถุประสงค (purpose) 
ของการประมวลผล 

๔.๒.๔.๑ อธิบายสภาพของการประมวลผลขอมูล โดยรวมถึงรายละเอียดตอไปนี้ 
(๑) การเก็บรวมรวมขอมูล 
(๒) การจัดเก็บขอมูล 
(๓) การใชขอมูล 
(๔) ผูท่ีสามารถเขาถึงขอมูล 
(๕) ผูท่ีไดรับขอมูล  
(๖) ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
(๗) ระยะเวลาจัดเก็บขอมูล 
(๘) มาตรการความปลอดภัย  
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(๙) เทคโนโลยีใหมท่ีใชในการประมวลผลขอมูล 
(๑๐)  กระบวนการแบบใหมท่ีใชในประมวลผลขอมูล  
(๑๑)  ปจจัยท่ีทำใหมีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ 

บุคคล 
๔.๒.๔.๒ ระบุขอบเขตของการประมวลผลขอมลู โดยรวมถึงรายละเอียดตอไปนี้ 

(๑) สภาพและลักษณะของขอมูลสวนบุคคล 
(๒) ปริมาณและความหลากหลายของขอมูลสวนบุคคล 
(๓) ความออนไหวของขอมูลสวนบุคคล  
(๔) ระดับและความถ่ีของการประมวลผลขอมูล 
(๕) ระยะเวลาของการประมวลผลขอมูล  
(๖) จำนวนของเจาของขอมูลท่ีเก่ียวของ  
(๗) พ้ืนท่ีเชิงภูมิศาสตรท่ีการประมวลผลขอมูลครอบคลุมไปถึง 

๔.๒.๔.๓ อธิบายบริบทของการประมวลผลขอมูลท้ังปจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจ 
สงผลตอความคาดหวังและผลกระทบของการประมวลผลขอมูล โดยรวมถึงรายละเอียดตอไปนี้ 
    (๑) แหลงขอมูลสวนบุคคล  
    (๒) ลักษณะของความสัมพันธกับเจาของขอมูล 
    (๓) ระดับความสามารถในการควบคุมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล 
สวนบุคคล  
    (๔) ระดับความคาดหวังของเจาของขอมูลท่ีมีตอการประมวลผลขอมูล 
    (๕) มีขอมูลสวนบุคคลของผูเยาวหรือผูเปราะบางหรือไม 
    (๖) ประสบการณท่ีผานมาของการประมวลผลขอมูลแบบเดียวกัน 
    (๗) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีหรือมาตรการความปลอดภัยทางสารสนเทศ 
ท่ีเก่ียวของ 
    (๘) ประเด็นท่ีเปนขอวิตกกังวลของสาธารณะ  
    (๙) มีการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของหรือไม 

๔.๒.๔.๔ อธิบายวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล โดยรวมถึงรายละเอียดตอไปนี้ 
(๑) ฐานประโยชนอันชอบธรรม (legitimate interest) 
(๒) ผลลัพธท่ีตองการสำหรับบุคคล 
(๓) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับสำหรับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือสังคม

โดยรวม 
๔.๒.๕ Consultation  

๔.๒.๕.๑ Data subject เจาของขอมูล  
(๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ควรตองรับฟงความเห็นจากเจาของขอมูล 

เวนแตมีเหตุผลความจำเปนที่ไมสามารถดำเนินการได ในกรณีเชนนั้นผู ควบคุมขอมูลจะตองบันทึกการตัดสินใจ
พรอมเหตุผลคำอธิบายดังกลาวไวใน DPIA ตัวอยางเชน ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล อาจตัดสินใจไมรับฟงความเห็น
จากเจาของขอมูลเพราะการรับฟงความเห็นจะเปนการเปดเผยความลับทางธุรกิจ เปนการบั ่นทอนระบบ                   
ความปลอดภัยทางสารสนเทศ หรือไมไดสัดสวนหรือเปนไปไมได ในทางปฏิบัติ 
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(๒) ในกรณีจัดทำ DPIA ที ่ครอบคลุมการประมวลผลขอมูลสวนบคุคล 
ที่มีอยูเดิม ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ควรออกแบบวิธีการรับฟงความเห็นจากเจาของขอมูลหรือตัวแทนของเขา
เหลานั้น แตในกรณีที่จัดทำ DPIA สำหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหมที่ยังไมทราบตัวเจาของขอมูล 
ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล ควรออกแบบวิธีการรับฟงความเห็นสาธารณะ หรือจัดทำเปนงานวิจัยสำหรับ
กลุมเปาหมายในลักษณะเดียวกันกับการวิจัยตลาด เปนตน 

(๓) หากผลของการจัดทำ DPIA ไมสอดคลองกับความเห็นของเจาของขอมูล 
สวนบุคคลท่ีไดรับฟงมาผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปนตองบันทึกเหตุผลท่ีไมรับเอาความเห็นนั้นไวพิจารณาดวย 

๔.๒.๕.๒ Data processor ในกรณีท่ีมีการใชผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุม 
ขอมูลควรจัดทำ DPIA ประกอบกับขอมูลที่เกี ่ยวของของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ในกรณีนี้ ขอตกลง                 
ใหประมวลผลขอมูล (Data Processing Agreement) ควรระบุหนาท่ีในเรื่องนี้ไวดวย 

๔.๒.๕.๓ Internal stakeholders ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลควรรับฟงความเห็น
จากผูเก่ียวของภายในองคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอมาตรการความปลอดภัยทางสารสนเทศ 

๔.๒.๕.๔ Independent experts ในกรณีท่ีสมควร ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ควรรับ
ฟงความเห็นจากผูเชี ่ยวชาญทางกฎหมายและผูเชี ่ยวชาญดานที่เกี ่ยวของจากภายนอก เชน ผูเชี ่ยวชาญดาน
สารสนเทศ, ผูเชี่ยวชาญดานสังคมวิทยา และผูเชี่ยวชาญดานชาติพันธุ เปนตน 

๔.๒.๕.๕ Data Protection Agency ในบางกรณีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล อาจขอ
ความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

๔.๒.๖ Necessity and proportionality  
๔.๒.๖.๑ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล จำเปนตองแสดงใหเห็นความจำเปนและความ

ไดสัดสวนของการประมวลผลขอมูล โดยอาจพิจารณาตอบคำถามดังตอไปนี้  
(๑) การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ชวยใหไดผลลัพธท่ีประสงค 

หรือไม อยางไร  
(๒) มีชองทางอ่ืนหรือไมท่ีสามารถดำเนินการไดตามสมควรเพ่ือใหไดผลลัพธ 

เดียวกัน 
๔.๒.๖.๒ ในการประเมินความจำเปนและความไดสัดสวนควรระบุถึงรายละเอียด 

ดังตอไปนี้ ดวย 
(๑) ฐานในการประมวลผลขอมูลตามกฎหมาย  
(๒) แนวทางปองกันไมใหมีการประมวลผลขอมูลท่ีไมเหมาะสม 
(๓) แนวทางดำเนินการเพ่ือประกันคุณภาพของขอมูล 
(๔ ) แนวทางดำเนินการเ พ่ือประกันการจัด เ ก็บขอมูล เท า ท่ีจำเปน  

(data minimization)  
(๕) แนวทางการแจงขอมูลการประมวลผลขอมูลท่ีเก่ียวของแกเจาของขอมูล  
(๖) แนวทางดำเนินการเพ่ือรองรับการใชสิทธิของเจาของขอมูล 
(๗) มาตรการเพ่ือประกันการปฏิบัติตามข้ันตอนของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล  
(๘) มาตรการคุมครองการสงขอมูลระหวางประเทศ 
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๔.๒.๗ Risk assessment 
 ๔.๒.๗.๑ ในการประเมินความเสี่ยง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ควรจะไดประเมิน

เบื้องตนมาแลวตามสวน วาดวยแนวปฏิบัติการกำหนดและแยกแยะขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงหากพบวามีความเสี่ยงสูง 
ก็จะสงมาถึงขั้นตอน DPIA โดยการประเมินในขั้นนี้ก็จะคำนึงถึง “ความนาจะเปน” (likelihood) และ “ความ
รายแรง” (severity) ประกอบกัน โดยไมจำเปนวา ผลกระทบท่ีมีความรายแรงมากจะถือเปนความเสี่ยงสูงเสมอไป 
แตควรจะตองมีความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นอยางมีนัยสำคัญดวย ในทำนองเดียวกันหากความรายแรงนอยแตมี
ความนาจะเปนสูงก็ถือเปนความเสี่ยงสูงไดเชนกัน การประเมินความเสี่ยงจึงเปนข้ันตอนท่ีตองการขอมูลท่ีคอนขาง
ชัดเจนและเปนระบบ โดยอาจใชแผนผังตอไปนี้ชวยในการประเมินได 

๔.๒.๗.๒ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ตองประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากการ 
ประมวลผลขอมูลดังกลาวท่ีจะมีตอเจาของขอมูล ท้ังในเชิงรางกาย จิตใจ และ ทรัพยสิน โดยควรคำนึงถึงประเด็น
เฉพาะตอไปนี้วาจะมีผลกระทบตอเจาของขอมูลหรือไม โดยพิจารณาดังนี้ 
    (๑) ทำใหไมสามารถใชสิทธิไดตามสมควรทั ้งที ่เปนสิทธิความเปนสวนตัว 
และสิทธิอ่ืน ๆ 
    (๒) ทำใหไมสามารถเขาถึงบริการ หรือเสียโอกาสบางอยาง  
    (๓) ทำใหไมสามารถควบคุมการใชงานขอมูลสวนบุคคลของตนได  
    (๔) ทำใหถูกเลือกปฏิบัติ  
    (๕) ทำใหถูกสวมรอยบุคคล (identity theft) หรือหลอกลวงได 
    (๖) ทำใหเกิดความเสียหายทางการเงิน 
    (๗) ทำใหเกิดความเสียหายแกชื่อเสียง  
    (๘) ทำใหเกิดความเสียหายแกรางกาย 
    (๙) ทำใหสูญเสียความลับ 
            (๑๐) ทำใหขอมูลสวนบุคคลท่ีผานกระบวนการแฝงขอมูล  
(pseudonymization) สามารถระบุตัวบุคคลได 
    (๑๑) ผลกระทบอ่ืน ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีนัยสำคัญ 

๔.๒.๗.๓ ในการประเมินความเสี่ยงควรจะไดประเมินกรณีท่ีจะเกิดเหตุการณท่ีกระทบ 
ตอความปลอดภัยทางสารสนเทศ โดยควรระบุถึงบอเกิดของความเสี่ยงตางๆ และ ความนาจะเปนที่จะเกิด
เหตุการณและผลกระทบจากเหตุการณเหลานั้น เชน การเขาถึงระบบโดยมิชอบ และการดัดแปลงหรือสูญเสีย
ขอมูล เปนตน 
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 ๔.๒.๘  Mitigating measures  
เมื่อผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ไดระบุความเสี่ยงตางๆที่มีและไดบันทึกพรอมบอเกิด

ของความเสี่ยงไวแลว ในขั้นตอนนี้ควรจะไดระบุมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว โดยควรระบุวามาตรการ
ดังกลาวสามารถลดหรือกำจัดความเสี่ยงไดหรือไม อยางไร ขอดีและขอเสียของแตละมาตรการทางเลือกใช                
และควรไดรับคำปรึกษาจาก DPO ตัวอยางเชน 

๔.๒.๘.๑ การไมจัดเก็บขอมูลบางประเภท  
๔.๒.๘.๒ การลดขอบเขตของการประมวลผลขอมูล 
๔.๒.๘.๓ การลดระยะเวลาการจัดเก็บขอมลู  
๔.๒.๘.๔ การเพ่ิมมาตรการทางเทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัย  
๔.๒.๘.๕ การฝกอบรมบุคลากรใหสามารถประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงได  
๔.๒.๘.๖ การแฝงขอมูลหรือการทำใหขอมูลไมสามารถระบุตัวบุคคลได  
๔.๒.๘.๗ การกำหนดแนวปฏิบัติภายในเพ่ือลดความเสียง 
๔.๒.๘.๘ การเพ่ิมข้ันตอนท่ีดำเนินการโดยมนุษยเพ่ือทบทวนการประมวลผลดวยระบบอัตโนมัติ 
๔.๒.๘.๙ การใชเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน 
๔.๒.๘.๑๐ การจัดใหมีขอตกลงการใชขอมูลรวมกัน (data sharing) ท่ีชัดเจน  
๔.๒.๘.๑๑ การปรับปรุงขอมูลแจงเตือนเก่ียวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
๔.๒.๘.๑๒ การจัดใหมีชองทางท่ีเจาของขอมูลสามารถเลือกท่ีจะไมใหความยินยอม 
๔.๒.๘.๑๓ การจัดใหมีระบบอำนวยความสะดวกแกเจาของขอมูลสวนบคุคลในการใช 

สิทธิของเขา 
๔.๒.๙ Documentation and planning   

๔.๒.๙.๑ ในข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสรุปการจัดทำ DPIA โดยควรจะตองบันทึก 
รายละเอียดของแตละข้ันตอนท่ีผานมาขางตน โดยไมจำเปนท่ีจะตองกำจัดความเสี่ยงท้ังหมดท่ีมี แตอาจจะระบุวา
ความเสี่ยงบางกรณีอยูในระดับที่ยอมรับไดเมื่อ เปรียบเทียบกับประโยชนที่ไดจากการประมวลผลและตนทุนท่ี
จะตองจัดใหมีมาตรการเพิ่มเติม โดยควรปรึกษาหารือกับ DPO วาการดำเนินการตามแผนที่สรุปมาเปนไปตาม 
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือไม รวมถึง 

(๑) แผนท่ีจะดำเนินมาตรการเพ่ิมเติม 
(๒) ความเสี่ยงตางๆ ไดรับการจัดการใหลดลงหรือกำจัดใหหมดไป 

หรืออยูในระดับยอมรับได 
(๓) ภาพรวมของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู (residual risk)ภายหลังจาก 

ท่ีมีการเพ่ิมมาตรการตางๆ  
(๔) เหตุผลท่ีไมดำเนินการตามความเห็นของ DPO หรือเจาของ 

ขอมูลสวนบุคคล หรือท่ีปรึกษาอ่ืนๆ  
(๕ ) กรณี ท่ี มีความเสี่ ยงสู ง เหลืออยู มีความจำเปน ท่ีจะตอง  

ปรึกษาหารือกับสำนักงานคุมครองขอมูลสวนบุคคลกอนท่ีจะสามารถดำเนินการตอไปได 
๔.๒.๙.๒ ในขั้นตอนนี้ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล จะตองกำหนดใหผลสรุป 

ที่ไดจาก DPIA เขาเปนสวนหนึ่งของแผนการดำเนินการตามโครงการที่พิจารณา โดยควรระบุเปนแผนปฏิบัติการ 
และผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมเพ่ือใหแผนสามารถดำเนินการไดอยางบรรลุผล 
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๔.๒.๑๐ Monitoring and review 
๔.๒.๑๐.๑ เม่ือไดดำเนินการผานข้ันตอนตางๆ ขางตนมาแลว ในข้ันตอน 

สุดทายนี้คือข้ันตอนการติดตามตรวจสอบและทบทวนการดำเนินการตามแผนและมาตรการ ท่ีไดจากการทำ DPIA 
ซึ่งบางกรณีอาจจำเปนตองทบทวนกระบวนการทั้งหมดใหมอีกครั้ง กอนที่จะสรุปผลการดำเนินการ และภายหลัง
จากการดำเนินการโครงการตามแผนแลว ก็อาจจำเปนตองมีการทบทวน DPIA ใหมหากมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการประมวลผลอยาง มีนัยสำคัญที่กระทบตอสภาพ (nature), ขอบเขต (scope), บริบท (context) 
และวัตถุประสงค (purpose) ของการประมวลผล 

๔.๒.๑๐.๒ เอกสารบันทึกผลการจัดทำ DPIA ควรจะไดมีการเผยแพรสู  
สาธารณะเพื่อความโปรงใสและตรวจสอบไดในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอขอมูลความลับทางการคาหรือขอมูลอ่ืน
ใดที่อาจกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยหรือความเสี่ยงตางๆ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจดำเนินการโดยปกปด
เฉพาะขอมูลสวนนั้น หรือตัดขอมูลสวนนั้นออกจากการเผยแพรก็ได 
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หมวดท่ี ๕ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ  

(Guideline on Cross-border Data Transfer) 

 

 ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลดังกลาว

จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด ซ่ึงมีประเด็นท่ีจะตองพิจารณา ดังตอไปนี้ 

๕.๑ การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศปลายทางหรือองคการระหวางประเทศตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Transfer or Transit) 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคท่ีจะคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีจะมี

การ “สง” หรือ “โอน” ไปยังตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ โดยกำหนดเงื่อนไขวาประเทศปลายทาง

หรือองคการระหวางประเทศนั้นจะตองมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ  

อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ไมไดกำหนดบทนิยามของการสงหรือ

โอนขอมูลสวนบุคคลจึงตองพิจารณาวาการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในกรณีใดท่ีจะตกอยูในบังคับของกฎหมาย 

โดยหลักการแลว “การสงหรือโอน” (transfer) ไมใชสิ่งเดียวกันกับ “การสงผาน” (transit) การสื่อสาร

ขอมูลท่ีเพียงแคเดินทางผานประเทศท่ีสามไมไดทำใหเปนการสงหรือโอนท่ีตองมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม

ความหมายนี้ “เวนแตจะมีการประมวลผลขอมูลอยางมีนัยสำคัญ ณ ประเทศท่ีสามนั้น” โดยมีรายละเอียดประเภท

ดังนี้ 

๕.๑.๑ กรณีเปนการสงหรือโอนขอมูลบุคคลไปยังตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

๕.๑.๒ กรณีท่ีไมเปนการสงหรือโอนขอมูลบุคคลไปยังตางประเทศ 

๕.๒ กรณีท่ีตองสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 

  ในกรณีที่จำเปนตองมีการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศหรือองคการระหวาง

ประเทศตามมาตรา ๒๘ ของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

ในประเทศไทยจะสามารถสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังผูรับซ่ึงตั้งอยูนอกประเทศไทยโดยชอบดวยกฎหมายได

ในกรณีตอไปนี้ 

๕.๒.๑ ประเทศปลายทางหรือองคการระหวางประเทศที่รับขอมูล สวนบุคคลมีมาตรฐาน                   

คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ 

 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลในประเทศไทยจะสามารถสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังผูรับซ่ึง

ตั้งอยูนอกประเทศไทยโดยชอบดวยกฎหมายไดก็ตอเมื่อประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลที่เพียงพอซึ่งความ “เพียงพอ” จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กำหนดซ่ึงหากเทียบเคียงกับแนวทางของ GDPR แลวคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลก็จะตองพิจารณาวา

ประเทศปลายทางมีความคุมครองท่ีเพียงพอตามขอพิจารณา ดังตอไปนี้ 
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ขอพิจารณาความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีสงหรือโอนไปยังตางประเทศ 
กฎหมาย องคกร พันธกรณีในระดับนานาชาติ 

หลักนิติธรรม การคุ มครองสิทธิ 
มนุษยชนและสิทธิขั ้นพื ้นฐานใน 
ภาพรวมหรือเฉพาะภาค ซึ่งหมาย 
รวมถึงความมั่นคงของรัฐ กลาโหม 
ความสงบเรียบรอยของประเทศ 
กฎหมายอาญา และการเข าถึง 
ขอมูลสวนบุคคลของรัฐ กฎเกณฑ 
ของผ ู  ป ร ะกอบว ิ ช าช ี พ  และ 
มาตรการ เม ื ่ อความปลอดภั ย 
รวมถึง การสงหรือโอนขอมูลสวน 
บุคคลไปยังตางประเทศหรือองคกร 
ระหวางประเทศ แนวคำพิพากษา 
และการใชบังคับไดของสิทธิของ
เจาของขอมูลและ มาตรการทาง
ปกครอง และการเยียวยาหรับ
บุคคลที ่ถูกโอนขอมูลโดยองคกร
ตุลาการ 
 

การม ีอย ู ขององค กรอ ิสระหรือ 
องคกรตรวจสอบที่มีอำนาจหนาท่ี 
ในการบังค ับการให เป นไปตาม 
กฎเกณฑเก ี ่ยวก ับการคุ มครอง
ขอมูลสวนบุคคล รวมถึง การมี           
อ ำนาจอย  า ง เพ ี ย งพอ ในกา ร
ช วยเหล ือหร ือให คำปร ึกษาแก
เจาของขอมูลเกี่ยวกับการใชสิทธิ
ของตน และเพื่อทำหนาที่รวมมือ
กับคณะกรรมการคุ มครองขอมูล
สวนบุคคลของประเทศไทย 

การที่ประเทศหรือองคกรระหวาง
ประเทศผู ร ับโอนไดเขาผูกพันตน 
ในเร ื ่องการคุ มครองขอมูลส วน 
บุคคลในรูปแบบเชน อนุสัญญาที่มี 
ผลบังคับผูกพันทางกฎหมาย หรือ 
การเขารวมในระบบพหุภาคีหรือ 
ภูมิภาค 

 

อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาประกาศบัญชีรายชื่อประเทศท่ีถือวามีการคุมครอง

ท่ีเพียงพอ (adequacy decision) ในอนาคตอันใกลประกอบกับมีการวินิจฉัยเปนรายกรณีตามท่ีมีผูขอใหพิจารณา

ก็ได  

๕.๒.๒ กรณีท่ีไดรับการยกเวนตามกฎหมายใหสงหรือโอนไดแมวาประเทศปลายทางหรือองคการ

ระหวางประเทศที่รับขอมูลสวนบุคคลจะไมมีมาตรฐานคุมขอมูลสวน บุคคลที่เพียงพอ ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศปลายทางหรือองคการระหวางประเทศ แตปรากฏ

วาประเทศปลายทางหรือองคการระหวางประเทศท่ีรับขอมูลสวนบุคคลไมมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ที่เพียงพอ ไมปรากฏวาประเทศที่ตองสงหรือโอนขอมูล มีกฎหมาย และกฎเกณฑ องคกร และพันธะกรณีระหวาง

ประเทศเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลในประเทศไทยจะสามารถโอน

ขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศดังกลาวไดโดยพิจารณาขอยกเวนตามกฎหมาย ดังตอไปนี้ 
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๕.๒.๒.๑ เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(๑) กรณีการดำเนินการทางแพงและทางอาญาซ่ึงรวมถึงข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนนอก 

ศาลหรือกอนฟองคดี 

(๒) กรณีการดำเนินการทางปกครอง ซ่ึงรวมถึงการใหขอมูลแกหนวยงานกำกับ 

ดูแลในขั้นตอนการคนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆเพื่อดำเนินการทางปกครอง เชน กำลังรออนุมัติ              

การควบรวมกิจการ หรือการออกคำสั่งทางปกครองอ่ืนๆ 

(๓) กรณีนี้ไมรวมถึงการดำเนินการเพียงเพ่ือเตรียมการรองรับการฟองคดีหรือ 

ขอเรียกรองตามกฎหมายท่ีอาจมีข้ึนในอนาคต 

    ๕.๒.๒.๒ ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลโดยไดแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล

ทราบถึงมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอของประเทศปลายทาง หรือองคการระหวางประเทศท่ี

รับขอมูลสวนบุคคลแลว 

   ๕.๒.๒.๓ เปนการจำเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเจาของขอมูลเปนคูสัญญา  

หรือเพ่ือใชในการดำเนินการตามคำขอของเจาของขอมูลกอนเขาทำสัญญานั้น 

   ๕.๒.๒.๔ เปนการกระทำตามสัญญาระหวางผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลหรือ

นิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนของเจาของขอมูล 

   ๕.๒.๒.๕ เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เม่ือเจาของขอมูลไมสามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได 

   ๕.๒.๒.๖ เปนการจำเปนเพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ 

๕.๓ มีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ 

 ๕.๓.๑ นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules) 

ในกรณีท่ีกฎหมายองคกร หรือพันธกรณีในระดับนานาชาติของประเทศปลายทางยังไมมี 

ความพรอมในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (ผูโอน) อาจทำ 

“นโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังผูควบคุมขอมูล 

สวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลซึ่งอยูตางประเทศและอยูในเครือกิจการ หรือเครือธุรกิจเดียวกัน 

เพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจรวมกัน” 

 ๕.๓.๒ มาตรการคุมครองท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ ท่ีสามารถบังคับสิทธิของเจาของขอมูลได 

โดยอาจเลือกใชตามแนวทางของ GDPR ดังตอไปนี้ 

๕.๓.๒.๑ เครื่องมือหรือตราสารท่ีมีผลบังคับใชทางกฎหมายระหวางหนวยงานของรัฐ 

๕.๓.๒.๒ ขอสัญญามาตรฐานซ่ึงคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอนุมัติ 

๕.๓.๒.๓ ประมวลขอปฏิบัต ิท ี ่กำหนดหนาที ่ของผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือ                         

ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในตางประเทศ 

๕.๓.๒.๔ คำรับรองท่ีไดรับการยอมรับโดยสำนักงาน คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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หมวดท่ี ๖ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการจัดทำขอมูลนิรนาม  

(Guideline on Anonymisation) 

 

หลักการสำคัญของการจัดทำขอมูลนิรนาม คือ หากเปนกรณีที่การใชประโยชนจากการใชขอมูลนั้น 

ไมจำเปนตองทำการระบุตัวเจาของขอมูล แตเปนประโยชนที่ไดมาจากการวิเคราะหขอมูลทุกฉบับ ก็ควรจัดทำ

ขอมูลใหอยูในลักษณะที่เปนการยากที่จะระบุตัวตนยอนกลับมายังตัวเจาของขอมูลได โดยที่ยังคงรักษาประโยชน

ของขอมูลในการวิเคราะหเพ่ือทำความเขาใจในภาพรวมดังกลาว ไวอยูในระดับท่ีเหมาะสม    

ดังนั้น ในการเคลื่อนยายขอมูลสวนบุคคลจำเปนตองมีการทำใหแนใจวามีมาตรการ หรือกระบวนการ 

ในการปองกันการละเมิดขอมูลสวนบุคคล โดยเฉพาะหากเปนการเคลื่อนยายขอมูลไปในตางประเทศที่มีกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเขมแข็ง ในกรณี ดังกลาว ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล สามารถจัดทำกระบวนการทำ  

“ขอมูลนิรนาม” เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไข ดังกลาวได หลักการดังกลาวสามารถปรับใชไดกับกรณีท่ีขอมูลสวน

บุคคลนั้นจะถูกเปดเผย หรือสง ตอไปยังบุคคลท่ีสาม ซ่ึงอาจเปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลหรือไมก็ได   

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล มีหนาท่ีตามกฎหมายในการจัดใหมีมาตรการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ หากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

บกพรองในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ดังกลาวยอมมีความผิดซึ่งอาจนำไปสูบทลงโทษตาม

กฎหมายได 

๖.๑ การจัดทำขอมูลนิรนาม 

  ๖.๑.๑ การจัดทำขอมูลนิรนาม คือ กระบวนการท่ีทำใหความเสี่ยงในการระบุตัวตนของเจาของ 

ขอมูลนั้นนอยมากจนแทบไมตองใหความสำคัญกับความเสี่ยง (negligible risk) 

  ๖.๑.๒ ความเสี่ยงในการระบุตัวตนของเจาของขอมูล (disclosure risk) นั้นขึ้นอยูกับปจจัยสอง 

ประการ ไดแก ตัวขอมูลเอง และสภาพแวดลอมของขอมูล (ขอมูล + สภาพแวดลอม = ขอมูลนิรนาม) 

  ๖.๑.๓ ลำพังเพียงการลบขอมูลที่เปนขอมูลที่ระบุตัวเจาของขอมูลโดยตรง (direct identifiers) 

มักไมเพียงพอตอการรับประกันวาผูใชจะไมสามารถระบุตัวตนของเจาของขอมูลได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ี

ขอมูลนั้นเปนขอมูลท่ีมีความออนไหว (sensitive data) 

๖.๑.๔ การจัดทำขอมูลนิรนาม (data anonymization) นั้นอาจมองไดวาเปนการรักษาความ 

มั่นคงปลอดภัยของขอมูล (data security) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในแงของการรักษาความลับของขอมูล 

(confidentiality) 

๖.๑.๕ ความเสี่ยงในการระบุตัวตนของเจาของขอมูลนั้น นอกจากจะข้ึนอยูกับตัวขอมูลเองแลว  

ยัง ขึ ้นอยูกับสภาพแวดลอมของขอมูลดวย ขอมูลชุดหนึ่งๆ จึงอาจเปนไดทั ้งขอมูลนิรนามสำหรับบุคคลหนึ่ง                

แตเปนขอมูลสวนบุคคลสำหรับอีกบุคคลหนึ่ง ยกตัวอยางเชน หากมีการเปดเผย วันเกิด และประวัติอาการเจ็บปวย

ของผูปวยกลุมหนึ่ง เชนนี้อาจเปนขอมูลนิรนามสำหรับบุคคลทั่วไป แตหากขอมูลดังกลาวตกไปอยูกับบุคคลท่ี

ทราบถึงวันเกิดของผูปวยกลุมนั้น และขอมูลสวนตัวของผูปวยทุกคน ก็ยอมตองถือวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูล  
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สวนบุคคลของผูปวย ทั้งยังเปนขอมูลที่มีความออนไหว และจำเปนตองมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกัน และ 

ดูแลรักษาขอมูลดังกลาว เปนตน 

๖.๑.๖ หลักการสำคัญสำหรับการจัดทำขอมูลนิรนามคือ การทำใหไมอาจระบุคุณลักษณะของตัว  

เจาของขอมูลไดจากขอมูลดังกลาว (non-attributable) เพราะในบางกรณีเจาของขอมูลอาจถูกระบุคุณลักษณะ

ได โดยท่ีไมจำเปนตองมีการระบุตัวตนอยางชัดเจน 

๖.๑.๗ วิธีการจัดทำขอมูลนิรนามอาจแบงออกเปน ๔ วิธี คือ 

๖.๑.๗.๑ การจัดทำขอมูลนิรนามแบบเปนทางการ คือ การกำจัด หรือซอนตัวระบุ 

เจาของขอมูลโดยตรง (direct identifier หรือ formal identifier) ออกจากตัวขอมูล โดยตัวระบุนี ้อาจเปนตัว

เลขที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อระบุตัวบุคคลโดยเฉพาะ อาทิ เลข ประจำตัวประชาชน หรือ serial number อาจเปน

ขอมูลชีวมิติที ่เปนเอกลักษณ (Digitised unique biometrics) เชน ลายนิ้วมือ มานตา ใบหนา ดีเอ็นเอ หรือ

ลายมือชื่อ เปนตน อาจเปนตัวระบุท่ีเก่ียวของ (Associational unique identifiers) เชน เบอรโทรศัพท หมายเลข

บัตรเครดิต หรือ static IP address ของเครื่องใชของบุคคลหนึ่งๆ เปนตน อาจเปนตัวระบุอันเปนเอกลักษณท่ี 

เกี่ยวของกับธุรกรรมหนึ่งๆ (Transactional unique identifiers) ก็ได เชน cookies หรือdynamic IP address 

เปนตน และสุดทายอาจเปนตัวระบุอันเปนเอกลักษณที่สามารถใชงานได (Functional Unique Identifiers, 

FUIs) เชน ชื่อ นามสกุล และที่อยูของคน ๆ หนึ่ง ก็มักเปนตัวระบุที่ชัดเจนมากพอในการระบุตัวบุคคลได แมจะมี

ความเปนไปไดที่จะมีคนชื่อเหมือนกันอาศัยอยูที่เดียวกัน แตในหลายๆบริบท อาทิ ประเทศไทย ที่ชื่อนามสกุลนั้น

มักมีความเปนเอกลักษณในตัวสูง เชนนี้ก็ยอมสามารถจัดตัวระบุประเภทนี้เขาเปนตัวระบุโดยตรงไดเชนเดียวกัน 

โดยตัวระบุเจาของขอมูลนั้นอาจเปนไปตามตัวอยางดังตอไปนี้ 

ก. ชื่อ-นามสกุล  

ข. รหัสไปรษณีย และเมือง  

ค. เบอรโทรศัพท  

ง. รหัสประจำตัวตาง ๆ อาทิ รหัสประจำตัวประชาชน รหัสประกันสังคม หมายเลขบัญชี 

ธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต 

จ. ฯลฯ 

๖.๑.๗.๒ การจัดทำขอมูลนิรนามแบบไดรับการรับรอง  

(๑ )  การจั ดทำข อ มูลนิ รนามแบบได รับการรั บรอง  (Gua ran teed  

anonymization) เปนการจัดทำขอมูลนิรนามโดยชุดของสมมติฐานใดสมมติฐานหนึ ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สมมติฐานบนความรูเบื้องตนของผูลวงละเมิด ซึ่งการจัดทำขอมูลในรูปแบบดังกลาวจะทำใหไมมีความเสี่ยงในการ

ระบุตัวตนของบุคคล 

(๒) ปจจุบันวิธีท่ีเปน Guaranteed anonymization นั้นยากท่ีจะสามารถ 

รับรองได 100% แตอยางไรก็ตาม วิธีที่ใกลเคียงกับบทนิยามที่สุดคือ differential privacy ซึ่งจะได กลาวถึงใน

รายละเอียดในสวนตอไป 
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๖.๑.๗.๓ การจัดทำขอมูลนิรนามทางสถิติ 

(๑) การจัดทำขอมูลนิรนามทางสถิติ เปนการจัดทำขอมูลนิรนามท่ีลดความ 

นาจะเปนในการระบุตัวตนของเจาของขอมูลยอนหลังใหต่ำลงแตไมถึงกับทำใหความนาจะเปนดังกลาวเปนศูนยแต

ประการใด โดยการจัดทำขอมูลนิรนามทางสถิติมีหลักการคิดที่วา เปนการยากและไมเปนประโยชนที่จะทำให

ความเสี่ยงในการระบุตัวเจาของขอมูลนัน้เปนศูนย ดังนั้นผูมีหนาที่จึงจำเปนเพียงแตลดความเสี่ยงของขอมูลใหถึง

ระดับท่ีเหมาะสมเทานั้น 

    (๒) อาจมองการจัดทำขอมูลนิรนามแบบเปนทางการ และการจัดทำขอมูล             

นิรนามแบบไดรับการรับรอง เปนกรณีพิเศษของการจัดทำขอมูลทางสถิติ ที่ลดความเสี่ยงใหต่ำลงจากคาสูงสุด 

หรือใหเทากับศูนย 

    (๓) ขอมูลท่ีระบุตัวบุคคลอาจถูกเปดเผยไดใน ๒ กรณี ไดแก 

                                               (๓.๑) กรณีที่เปนการเปดเผยโดยไมไดตั้งใจ (inadvertent disclosure)

เปนกรณีที่ผูลุกล้ำขอมูลนั้นไมไดตั้งใจที่จะระบุตัวตนเจาของขอมูล แตดวยความบังเอิญ ประกอบกับ ความรู

เบื้องตน (response knowledge) เกี่ยวกับเจาของขอมูลจึงสามารถระบุตัวตนเจาของขอมูลได ซึ่งแนนอนวา

ความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนนั้นยอมต่ำลงในกรณีท่ีขอมูลมีขนาดใหญพอ ตัวอยางท่ีอาจเกิดปญหา

นี้ไดก็คือ กรณีท่ีเปนการเก็บขอมูลภายในหนวยงานท่ีคนในหนวยงานรูจักกันดี และมีจำนวนไมมาก เปนตน 

 (๓.๒) กรณีที่เปนการตั้งใจโจมตีของผูรุกล้ำขอมูล (deliberate attack 

of data intruder) ซ่ึงเปนกรณีท่ีมีโอกาสเกิดมากท่ีสุด และเปนกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และผูประเมินผล

ขอมูลสวนบุคคลจำเปนตองใหความสำคัญเปนอยางมาก 

(๒) วิธีการจัดทำขอมูลนิรนามท่ีไดรับความนิยม ไดแก 

(๔.๑) การผสมขอมูล เปนการสลับลำดับของตัวอักษร ในขอมูลดวย 

กฎเกณฑหนึ่งๆ อาทิ กำหนดกฎเกณฑวาใหสลับตัวอักษรตัวแรกกับตัวที่สามของทุก ชองขอมูล ยกตัวอยางเชน  

คำวา กามเทพ ก็จะเปน มากเทพ หรือคำวา วิษณุ ก็จะเปนคำวา ณิษวุ เปนตน 

(๔.๒) การปดทับขอมูล การเปลี่ยนสวนใดสวนหนึ่งของ ขอมูลโดยการใช 

กลุมของตัวอักษรที่ไดจากการสุม หรือขอมูลอื่นๆ เชน ลบขอมูลที่เปนชื่อ แลวนำชื่อแตละคนไปจับคูกับขอมูล

ตัวอักษรที่สรางขึ้นโดยสุมไวตางหาก หลังจากนั้นจึงเอาขอมูลตัวอักษร ดังกลาวมาแทนที่ชื่อในขอมูลปจจุบันแทน 

เปนตน วิธีท่ีไดรับความนิยมใชในการเปลี่ยนขอมูลดังกลาวก็คือการใชฟงกชั่นแฮช (Hash function) ซ่ึงเปนการใช

ฟงกชั่นทางคณิตศาสตรในการเปลี่ยนคาตางๆ ไปเปนอีกคาท่ีตางออกไป และเปนการยาก หรือแทบจะเปนไปไมได

เลยที่จะสามารถเปลี่ยนขอมูลยอนกลับได ดังนั้นผูที่จะสามารถสืบทราบถึงการระบุตัวตนที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป            

ไดนั้น จะตองเปนผูที่สามารถเขาถึงขอมูลที่ถูกเทียบเคียงไวกับขอมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยฟงกชั่นแฮชไวเทานั้น 

การมีขอมูลภายหลังจากที่ผานการแปลงขอมูลจากฟงกชั่นแฮชแตเพียงอยางเดียวนั้น ไมสามารถทำใหระบุตัวตน

ของเจาของขอมูลได 
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     (๔.๓) การจัดทำขอมูลนิ รนามโดยเจ าของขอมูล  คือการให

เจาของขอมูลเลือกวิธี หรือรูปแบบของตนในการทำใหขอมูลกลายเปนขอมูลนิรนาม โดยเสมือนใหเจาของขอมูล

เปนผูถือกุญแจ และกำหนดความปลอดภัยของการเขารหัส (encryption) ในการเขาถึงขอมูลดวยตนเอง 

(๔.๔)  การลดความชั ด เจนของข อ มูลลง  เป นการ ใช ข อ มูล  

โดยประมาณแทนที่ขอมูลดั้งเดิม เพื่อลดความเฉพาะเจาะจงของขอมูลลง วิธีดังกลาวนั้น ทวีความนิยมมากขึ้นใน

ภาครัฐ ภาคเอกชนทั ่วโลก หรือที ่อาจรู จ ักกันในชื ่อของการใช differential privacy ซึ ่งจะไดกลาวถึงใน

รายละเอียดในภายหลัง 

๖.๑.๗.๔ การจัดทำขอมูลนิรนามในเชิงการใชงาน โดยท่ีการจัดทำขอมูลนิรนามในเชิง 

สถิตินั้นเปนการจำกัดอยูเพียงแตลักษณะของขอมูล ซึ่งในความเปนจริง แลวยังมีปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลตอความ

เสี่ยงของการระบุตัวเจาของขอมูลเชนกัน ซึ่งอาจหมายรวมถึง แรงจูงใจของผูรุกล้ำขอมูลสวนบุคคล (Intruder’s 

motivation) ผลกระทบของการถูกเปดเผยของขอมูลนิรนาม (Consequence of re-identification) โอกาสท่ีจะ

เกิดเหตุการณที่ขอมูลถูกเปดเผยโดยไมตั้งใจ (Spontaneous identification) ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงใน

การระบุตัวตนเจาของขอมูลกับการจัดการขอมูลของผูมีหนาที่ เปนตน ปจจัยเหลานี้หากสามารถนำมารวม 

พิจารณาควบคูไปกับการจัดทำขอมูลนิรนามในเชิงสถิติ ก็จะกอใหเกิดการจัดทำขอมูลนิรนามในเชิงการใชงานข้ึน 

ซ่ึงนอกจากพิจารณาตัวขอมูลเองแลว ยังพิจารณาสภาพแวดลอมของขอมูลอีกดวย 

๖.๑.๘  การแฝงขอมูล เปนวิธีการในการแทนท่ีสิ่งท่ีระบุตัวตนของเจาของขอมูลโดยตรง เชน ชื่อ 

 ที่อยู หรือ รหัสประจำตัวตาง ๆ ดวยชื่อหรือรหัสที่สรางขึ้นมาดวย วิธีการใดวิธีการหนึ่งอันเปนเอกลักษณ  

และผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ไดเก็บรักษาขอมูลท้ังสองชุดไวแยกจากกัน 

๖.๑.๙ การขจัดตัวตน คือการลบขอมูลในสวนท่ีจะทำใหมีการระบุตัวตนใหม (re-identification) 

 ออกจากตัวขอมูลเอง โดยพิจารณาถึงตัวขอมูลเปนหลัก ซ่ึงหมายรวมถึง การแฝงขอมูลดวย 

๖.๑.๑๐ การทำขอมูลนิรนามนั้น หมายความรวมถึงการขจัดตัวตน และการลดความเสี่ยงในการ 

ระบุตัวตนใหมโดยพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมของขอมูลดวย นอกเหนือไปจากการพิจารณาตัวขอมูลหลักแตเพียง                  

อยางเดียว 

๖.๑.๑๑ กระบวนการทำขอมูลนิรนามนั้นโดยหลักการแลวเปนการชั่งน้ำหนักระหวาง 

๖.๑.๑๑.๑ คุณคาจากการใชประโยชนของขอมูล (Value)  

๖ .๑ .๑๑ .๒ การร ักษาความล ับของเจ าของขอมูล (Confidentiality) หากในกรณีน ั ้น ๆ  

ผูท่ีจัดทำขอมูลนิรนามสามารถแสดงใหเห็นวาไดดำเนินการตามสมควรใน การรักษาความลับของเจาของขอมูลนั้น 

(confidentiality) โดยไมสูงเกินไปกวาคุณคาจากการใชประโยชนของขอมูล (value) ดังกลาวแลว ก็ยอมถือวา 

มีการจัดทำขอมูลนิรนามในระดับที่เหมาะสม โดยที่การจัดทำขอมูลนิรนามนั้นแมจะเพิ่มการรักษาความลับ  

แตในขณะเดียวกันก็จะลดคุณคาของขอมูลดวยเชนกัน 

  ๖.๑.๑๒ กระบวนการในการจัดทำขอมูลนิรนามอาจแบงออกไดเปน ๒ ข้ันตอน 

   ๖.๑.๑๒.๑  การพิจารณาสถานการณของขอมูล 

   ๖.๑.๑๒.๒  การวิเคราะหความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง 



-๕๔- 
 

๖.๒ การพิจารณาสถานการณของขอมูล 

  ๖.๒.๑ การพิจารณาความรับผิดทางกฎหมาย 

๖.๒.๑.๑ ขอมูลท่ีอยูในความครอบครองนั้นเปนขอมูลสวนบุคคล หรือไม 

๖.๒.๑.๒ ตนมีหนาท่ีเปนผูควบคุม หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลหรือไม อยางไร 

๖.๒.๒ การพิจารณาตัวขอมูล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ตองพิจารณาถึงคุณสมบัติหลัก ๆ  

ท่ีเก่ียวของกับขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๖.๒.๒.๑ ใครเปนผูเปนเจาของขอมูล 

(๑) เปนบุคคลธรรมดา หรือเปนหนวยขอมูลท่ีอาจทำใหระบุบุคคลธรรมดา  

หรือกลุมบุคคลธรรมดาไดหรือไม (เชน บาน หรือองคกร เปนตน) 

(๒) เปนกลุมบุคคลท่ีมีความเปนไปไดวาจะถูกละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคล 

มากกวากลุมบุคคลอ่ืน (vulnerable group) 

   ๖.๒.๒.๒ ขอมูลเปนขอมูลประเภทใด 

(๑) เปนขอมูลท่ีเปนตัวเลข ตัวอักษร หรือรูปภาพ 

(๒) หากเปนขอมูลตัวเลขเปนขอมูลท่ีอยูในมาตรวัดแบบใด เชน เปนขอมูล 

มาตรวัดสัดสวน (ratio scale) หรือเปนขอมูลมาตรวัดนามบัญญัติ (nominal scale) เปนตน 

(๓) เปนขอมูลในระดับใด เชน เปนขอมูลรายบุคคล หรือเปนขอมูลรวมกลุม  

(๔) เปนขอมูลออนไหว (sensitive data) หรือไม 

   ๖.๒.๒.๓ ตัวแปรในขอมูลเปนตัวแปรประเภทใดบาง 

(๑) ตัวแปรใดเปนตัวแปรท่ีระบุตัวตนของเจาของขอมูลไดโดยตรง  

(๒) ตัวแปรใดเปนตัวแปรท่ีอาจระบุตัวตนของเจาของขอมูลไดโดยออม 

   ๖.๒.๒.๔ คุณสมบัติของชุดขอมูล 

(๑) คุณภาพของการวัด (measurement quality) กลาวคือ คาของตัวแปรใน 

ชุดขอมูลนั้นมีความแมนยำ และความสม่ำเสมอมากนอยเพียงใด  

(๒) อายุของขอมูล (age of data) ยิ่งขอมูลมีอายุมากเทาใด ยิ่งเปนการยากท่ี 

จะระบุตัวตนของเจาของขอมูลมากเทานั้น  

(๓) โครงสรางของขอมูล โดยอาจเปนขอมูลท่ีเปนการศึกษาขอมูลของเจาของ 

ขอมูลหลายๆ คนในระยะเวลาหนึ่ง (longitudinal data) หรือเปนขอมูลที่ศึกษาขอมูลของเจาของขอมูลหลายๆ 

คนท่ีอยูตางกลุมกัน (hierarchical data) นอกจากนั้น ยังอาจพิจารณาไดอีกวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลประชากร 

หรือกลุมตัวอยาง (population or sample) 
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๖.๒.๓ การพิจารณาการใชงานของขอมูล ผู ครอบครองขอมูลจะตองพิจารณาวาขอมูลนั้น 

อาจจะนำไปใชไดในกรณีใดบาง โดยตั้งคำถามดังตอไปนี้ 

๖.๒.๓.๑ ทำไม ตองมีคำตอบท่ีชัดเจนวาทำไมถึงอยากท่ีจะเปดเผยขอมูล หรือเปดเผย 

ขอมูลใหกับผูอ่ืน หรือสาธารณะ 

(๑)  เพ่ือใหขอมูลกับผูมีสวนไดเสีย  

(๒) เพ่ือใหขอมูลอันเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

(๓) เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับผูมีสิทธิเขาถึงขอมูล 

(๔) จำเปนตองทำดวยผลของกฎหมาย อาทิ กฎหมายท่ีวาดวยการเปดเผย 

ขอมูลของรัฐ 

๖.๒.๓.๒ ใคร ตองระบุใหชัดเจนวาใครบางท่ีจะมีสิทธิเขาถึงขอมูล 

(๑) บุคคล  

(๒) องคกร  

(๓) กลุมบุคคล หรือกลุมองคกร 

๖.๒.๓.๓ อยางไร ตองอธิบายใหไดอยางละเอียดวา ผูท่ีจะเขาถึงขอมูลจะนำขอมูลไปใช 

อยางไรบาง  

(๑) สัมภาษณผูท่ีอาจมีสิทธิเขาถึงขอมูลโดยตรง 

(๒) ศึกษาจากการใหใชขอมูลจำลอง หรือขอมูลตัวอยางท่ีมีขนาดเล็กกอน  

การพิจารณาการใชงานของขอมูลมีความจำเปนในการกำหนดวิธีการในการเปดเผยขอมูลซึ่ง จะไดพิจารณา 

ในภายหลังตอไป 

๖.๒.๔  การพิจารณาการขอใชขอมูลโดยชอบแมขอมูลนั ้นจะเปนขอมูลนิรนามแลวก็ตาม 

แมในกรณีที่ขอมูลนั้นถูกจัดทำเปนขอมูลนิรนามแลว แตมาตรฐานตางๆในการขอความยินยอม การแสดงความ

โปรงใสในการใชขอมูล และการมีระบบธรรมาภิบาลในดานขอมูลที่ดี มาตรฐานดังที่กลาวเหลานี้ก็ควรเปนขอ

ปฏิบัติที ่ผู ควบคุม หรือประมวลผลขอมูลควรที่จะปฏิบัติตาม กลาวคือ มาตรฐานอื่นใดที่ไดอธิบาย และให

คำแนะนำไวในหนังสือคูมือฉบับนี้ ในกรณีท่ีเปนขอมูลสวนบุคคล หากเปนไปไดก็ควรนำมาปรับใชกับขอมูลนิรนาม

ดวยเชนกัน 

 

 __________________________ 
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