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พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
➢ หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
➢ หมวด 4 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ยกเว้น หมวด 2 (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) หมวด 3 (สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) 
หมวด 5 (การร้องเรียน) หมวด 6 (ความรับผิดทางแพ่ง) หมวด 7 (บทก าหนดโทษ) 
และความในมาตรา 95 (การด าเนินการกับข้อมูลเดิม)  และมาตรา 96 (การตรากฎหมายล าดับรอง) 
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป



ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่
ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ

ข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในกำรเก็บรวบรวม หรือประมวลผล เช่น เชื้อชำติ 
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อทำงศำสนำ รสนิยมทำงเพศ ข้อมูลทำงชีวภำพ ทั้งนี้ 
กฎหมำยให้กำรคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวเข้มงวดกว่ำข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดำ

ค านิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) 



การใช ้

บทบาทของผูเ้ก ีย่วขอ้ง และการบงัคบัใช้

การเก็บรวบรวม การเปิดเผย

เจา้ของขอ้มลู
(Data Subjects)

บคุคลภายนอก
(Third Parties)

ผูป้ระมวลผล
(Processors)

ผูค้วบคมุขอ้มลู
(Controllers)

ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (สคส)
Office of the Personal Data Protection Commission (PDPC)

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล - บคุคลหรอืนติบิคุคลซึง่
มอี านาจหนา้ทีต่ดัสนิใจเกีย่วกบัการเก็บ รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
(ม 6 พรบ ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562) 

ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล - บคุคลหรอืนติบิคุคลซึง่ด าเนนิการ
เกีย่วกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสัง่หรอื
ในนามผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล  ทัง้นี ้บคุคลหรอืนติบิคุคลดงักลา่วไม่
เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 
(ม 6 พรบ ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562) 

เจา้ของขอ้มลู – บคุคลที่
ขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ระบถุงึ

(บคุคลหมายถงึคนธรรม
ดารทีม่ชีวีติอยู ่ไมร่วมถงึ
นติบิคุคล)

4

*ความยนิยอม
*ตอ้งเก็บบจากเจา้ของขอ้มลู
*หา้มเก็บ Sensitive Data
*ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล ตอ้งแจง้เจา้ของขอ้มลู  เชน่ 
วตัถปุระสงค ์, อ านาจตามกฎหมายหรอืสญัญา , ขอ้มลูฯ ที่
จะเก็บ , ระยะเวลาทีเ่ก็บ , อาจจะเปิดเผยขอ้มลูใหใ้คร , 
สถานที ่วธิกีารตดิตอ่ สทิธขิองเจา้ของขอ้มลู
(ม 22,23 พรบ ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562) 

*ความยนิยอม
*การโอนขอ้มลูไปตา่งประเทศ ปลายทางตอ้งมี
มาตรฐานทีเ่พยีงพอ
(ม 28,29 พรบ ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562) 

*เชน่ บคุคล นติบิคุคลทีไ่ดร้บัขอ้มลูสว่น
บคุคลมาจากการเปิดเผย (ม 27 วรรคสอง 37 
(2) พรบ ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562) 



ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล (Consent)

เพื่อจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์ จดหมำยเหตุ วิจัย สถิติ (Scientific or research)

เพื่อป้องกันหรือระงับอัตรำต่อชีวิต (Vital Interest)

มีควำมจ ำเป็นเพื่อปฏิบัติตำมสัญญำระหว่ำงผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้ำของข้อมูล (Necessary for the performance of contracts)

มีควำมจ ำเป็นเพื่อด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์สำธำรณะของผู้ควบคุมข้อมูล หรือปฏิบัติหน้ำที่ในกำรใช้อ ำนำจรัฐที่ได้รับมอบหมำยแก่ผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Public Task) 

มีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูล แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดกำรละเมินสิทธิและ

เสรีภำพขั้นพื้นฐำนของเจ้ำของข้อมูล (Legitimate Interest)

เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูล (Legal Obligation)

การบังคับใช้กฎหมาย

การเก็บรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 24
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ได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้ง (Consent)

ป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต (Vital interest)

กำรด ำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมำยที่มีกำรคุ้มครองที่เหมำะสมของมูลนิธิ สมำคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไรที่มีวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับกำรเมือง ศำสนำ ปรัชญำ หรือสหภำพแรงงำน

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำมยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

กำรก่อตั้งสิทธิเรียบร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยหรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย

จ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด

การบังคับใช้กฎหมาย

การเก็บรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น Sensitive Data

มาตรา 26
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จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ส ำหรับกำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคลไปยัง
ต่ำงประเทศ ประเทศที่รับข้อมูลต้องมีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล

กำรปฏิบัติตำมสัญญำ

กำรท ำตำมสัญญำระหว่ำงผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ

เพื่อประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ

การบังคับใช้กฎหมาย

การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่
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สิทธิได้รับกำรแจ้งให้ทรำบ (Right to be informed)

สิทธิขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)

สิทธิในกำรขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)

สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

สิทธิขอให้ลบหรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคล (Right to erasure)

การบังคับใช้กฎหมาย

สิทธิของเจฉ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
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จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย

ด ำเนินกำรเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ

จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล

แจ้งเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

แต่งตั้งตัวแทนภำยในรำชอำณำจักร

จัดท ำบันทึกรำยกำร

หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล

หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล
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หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล

ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งที่ได้รับจำกผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำนั้น เว้นแต่ค ำสั่งนั้นขัดต่อ

กฎหมำยหรือบทบัญญัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ทรำบถึงเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น

จัดท ำและเก็บรักษำรำยกำรของกิจกรรมกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แต่งตั้งตัวแทนภำยในรำชอำณำจักร

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ได้รับจำกผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้ถือว่ำ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าที่ผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบคุคล
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ตำมวัตถุประสงค์เดิม

ต้องก ำหนดวิธีกำรยกเลิกควำมยินยอมและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำของข้อมูล

ส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวสำมำรถ

แจ้งยกเลิกควำมยินยอมได้โดยง่ำย

กำรเปิดเผยและกำรด ำเนินกำรอื่นที่มิใช่กำรเก็บรวบรวมและกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำม

พระรำชบัญญัตินี้
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การด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ

ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเมื่อวันวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 มีสำระส ำคัญ ดังนี้

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล

ประธานกรรมการ : รับสมัครจำกบุคคลไม่น้อยกว่ำ 3 รำยชื่อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : รับสมัครจำกบุคคลไม่น้อยกว่ำ 18 รำยชื่อ
ด ำเนินกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภำยใน  60 วันนับแต่วันที่ระเบียบฯ ใช้บังคับ 
(21 เมษายน 2563) ด้วยวิธีกำรรับสมัคร โดยก ำหนดให้เปิดรับสมัครเป็นระยะเวลำ 21 วัน
คณะกรรมกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม และยินยอมให้เสนอชื่อเข้ำรับคัดเลือกโดยให้ค ำนึงถึงควำมโปร่งใส
และควำมเป็นธรรมในกำรสรรหำ แล้วแจ้งรำยชื่อประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมหลักฐำนแสดงคุณสมบัติและกำรไม่มี
ลักษณะต้องห้ำม รวมทั้งควำมยินยอมของบุคคลดังกล่ำวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
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1. การตั้งคณะท างาน (Working Group) ภายในองค์กร

การตั้งคณะท างานภายในองค์กรควรประกอบไปด้วยกลุ่มคนต่อไปนี้

ฝ่ายก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทางธุรกิจฉขององค์กร

เพื่อศึกษำและท ำควำมเข้ำใจบริบทของกฎหมำย และเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจสอบ และปรับปรุงกำรด ำเนินของ
องคกร์ให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย
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2. การจฉับคู่ข้อมูล (Data Map)

ตรวจฉสอบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจฉัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

หน่วยงำนต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในองค์กร ตำมกระบวนกำรไหลของข้อมูล (Data flows)
เพื่อให้ทรำบว่ำข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรน ำมำใช้ในกำรประมวลผลมีที่มำจำกแหล่งใด ข้อมูลที่จัดเป็นข้อมูล   
ในลักษณะใด (แบบทั่วไป หรือ ข้อมูลอ่อนไหว) ถูกจัดเก็บไว้ที่ใด จัดเก็บด้วยเหตุผลใด และถูกควบคุมโดยใคร 
โดยใช้วิธีกำรท ำ Data Map เป็นต้น 
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3. การแต่งตั้งเจฉ้าหน้าที่คุม้ครองขอ้มูล (DPOs) ในองค์กร

กรณีที่หน่วยงานเข้าข่ายตามข้อก าหนดของกฎหมาย จฉะต้องด าเนินการแต่งตั้งเจฉ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office)

ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ผู้ประมวลผลข้อมูลฯ ลูกจฉ้าง ผู้รับจฉ้างของผู้ควบคุมข้อมูลฯ หรือที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ. นี้

เพื่อท าหน้าที่

ตรวจฉสอบการการด าเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล่วนบุคคล 

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานฯ กรณีเกิดปัญหา

รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาจฉากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้

9
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4. การประเมินผลกระทบด้านการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment)

เพื่ออธิบายขอบเขตและวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (จฉัดเก็บ ใช้ เปิดเผย)

เพื่อประเมินความจฉ าเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อจฉัดความเสี่ยงที่จฉะมีผลกระทบต่อเสรีภาพของบุคคล และ

เพื่อก าหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานที่มีความเหมาะสม



การเตรียมความพร้อมระดับองค์กร9

5. ระบุและบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลสว่นบุคคลที่หนว่ยงานจฉัดเก็บ

หน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญกับแหล่งที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงำนจัดเก็บ รวมทั้งต้องบันทึกกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล (รวบรวมจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และกำรท ำลำย) เพื่อกำรบริกำรจัดกำรข้อมูล
ส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดของกฎหมำย

6. ก าหนดและแยกแยะข้อมูลส่วนบุคคลตามความเสี่ยงและความร้ายแรงที่อาจฉกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

หน่วยงำนต้องจ ำแนกหรือแยกแยะข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อระบุและจัดกำรข้อมูล
บนพื้นฐำนควำมเสี่ยง รวมถึงก ำหนดฐำนกำรประมวลผลข้อมูลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม
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7. ระบ/ุก าหนดฐานการประมวลผลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562

หน่วยงำนจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐำนกำรประมวลผลที่ชอบกฎหมำย (Lawfulness of 
processing) ทั้งในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไป (Personal Data) และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำม
อ่อนไหว (Sensitive Data) ตำมมำตรำ 24 และมำตรำ 26 โดยล ำดับ 

8. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารขอความยินยอมสอดคล้องกับสิทธิของเจฉ้าของข้อมูล 

1

2

3

กำรพัฒนำกระบวนงำน และระบบงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมำย เช่น กำรขอควำมยินยอมที่ชัดแจ้ง ข้อควำมเข้ำใจง่ำย

กำรใช้สิทธิขอถอนควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

กำรขอเข้ำถึง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น 
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9. จฉัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหนว่ยงาน

หลักกำรกำรรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จ ำเป็น (Collection Limitation)

หน่วยงานควรพิจฉารณาจฉัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนือ้หาครอบคลุมตามหลักการอย่างน้อย ดังนี้

1

หลักกำรใช้ และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงจ ำกัด (Use Limitation)2

3 หลักกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูล (Security Safeguards)

4 หลักกำรกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Purpose Specification)

5 หลักกำรคุณภำพของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Quality)

6 หลักกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล (Individual Participation)

7 หลักกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมำย (Openness)

8 หลักควำมรับผิดชอบของบุคคลที่ท ำหน้ำที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Accountability)
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10. ก าหนดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

หน่วยงำนต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ ใช้ 
และเปิดเผย โดยต้องก ำหนดให้มำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล เพื่อป้องกันกำรสูญหำย กำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
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11. ก ากับดูแลและตรวจฉสอบและประเมินความเสีย่ง 

หน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแล และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนบุคคลำกร และผู้เกี่ยวเกี่ยวเพื่อให้เกิดกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงำนท ำกำรรวบรวม 
จัดเก็บ และเผยแพร่ถูกควบคุมภำยใต้มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ รวมถึงต้องมีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยง
เป็นประจ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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12. ทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนงานและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม จฉัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงำนต้องทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนงำนและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพบว่ำมีควำมเสี่ยง หรือพบว่ำมีกระบวนงำนที่ไม่สอดคล้องกับข้อก ำหนด
ของกฎหมำย โดยทบทวนตำมวงจรชีวิตของข้อมูล ตั้งแต่กำรสร้ำง จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย ลบหรือท ำลำยข้อมูล

13. สร้างความตระหนักรู้ และฝึกอบรม

หน่วยงำนต้องสร้ำงควำมตระหนักรู้ ส ำนึกรับผิดชอบต่อสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล และหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน รวมถึงกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และผลกระทบที่เกิดขึ้น
จำกกำรละเมิดนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงำน ให้แก่บุคลำกร
ของหน่วยงำน โดยกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประจ ำสม่ ำเสมอ
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14. ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมด้านการรั่วไหลของขอ้มูล (Data Breaches)

หน่วยงำนต้องก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อป้องกันกำรละเมิด และตรวจสอบ รวมถึงกำรรำยงำนผลกำร
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อำจเกิดขึ้น และต้องแจ้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภำยใน 
72 ชั่วโมง 

15. การออกแบบและพัฒนาระบบโดยค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Security and Privacy by Design)

หน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบงำนที่ค ำนึงถึงกำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบระบบงำน กล่ำวคือหน่วยงำนต้องใช้มำตรกำรทำงเทคนิค
และทำงกำรจัดกำรองค์กรที่เหมำะสมและเพียงพอ ตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบไปจนถึงขั้นตอนพัฒนำ
ระบบงำน ตลอดจนบริกำร ผลิตภัณฑ์ หรือกำรด ำเนินกำร ในลักษณะที่คุ้มครองสิทธิ์ส่วนบุคคลและข้อมูลส่วน
บุคคล ตัวอย่ำง Data protection by design เช่น กำรใช้นำมแฝง และ กำรเข้ำรหัส (Encoding) 
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16. ก าหนดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลทางด้านกายภาพ (Physical Security)

หน่วยงำนต้องก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงด้ำนกำยภำพของอุปกรณ์ประมวลผล
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ถูกน ำมำใช้ในองค์ทั้งจำกบุคคลภำยนอกและภำยในองค์กร เช่น ก ำหนดนโยบำย
ของศูนย์ข้อมูล เครือข่ำยและระบบสื่อสำร รวมถึงกำรจัดสำรสื่อบันทึกข้อมูล เป็นต้น

17. ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ชัดเจฉน

หน่วยงำนต้องก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่ำงชัดเจน และสิทธิกำรเข้ำถึงได้เฉพำะผู้ที่มีสิทธิและมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรขององค์กร
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18. ก าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศที่เพียงพอ (Cross-Border Data Transfer)

หำกหน่วยงำนมีกำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศประเทศปลำยทำงหรือองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ จะต้องค ำนึงถึงว่ำประเทศปลำยทำงที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เพียงพอหรือไม่ เว้นแต่ด ำเนินกำรเป็นตำมข้อยกเว้นตำมที่กฎหมำยก ำหนดในมำตรำ 28



Thank you


