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The information contained in this material is strictly confidential and intended solely for 
your personal reference. Please do not circulate this material. If you are not an intended 
recipient, you are not allowed to read, disclose, use, copy, retain, distribute, print, 
reproduce or take any action in reliance upon it. 

Some statements made in this material are forward-looking statements with relevant 
assumptions. ,These forward-looking statements are, by their nature, subject to risks and 
uncertainties, which may cause the actual result/performance to be materially deviated 
from any future result/performance expressed or implied by such forward-looking 
statements. Please note that the company and management/staff are not capable to 
control and do not guarantee the accuracy or completeness of forward-looking statements 
contained herein. 

Disclaimer :

Copyrights :

All market data, names and sources that may be included or mentioned in this material 
may be the exclusive property of its acknowledged publisher as identified as the source of 
the data. 
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Update  Corporate Compliance Case 
regarding PDPA  

ความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล
และการบังคับใช้กฎหมาย



สรุปภาพรวมของประเทศไทยต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• เกิดการให้/ใช้ส าเนาบัตรประชาชนได้อย่างอิสระ และเข้าถึงข้อมูลในบัตรประชาชนได้ง่าย
• เกิดขาย/โอนข้อมูลส่วนบุคคล (เพื่อประโยชน์ทางการค้า) โดยท่ีเจ้าของข้อมูลไม่ให้

ความยินยอม
• ขาดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจรกรรมข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกค้า

ถูกแฮกจากการลงทะเบียน ไฟล์บัตรประชาชน/ใบขับขี่ลูกค้าถูกแฮก หรือเรียกค่าไถ่ 
• ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วจากคนใน (Human Error) เช่น อุปกรณ์เก็บข้อมูลหาย / ถูก

ขโมย การโพสต์รูปหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีมีรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการท่ี
พนักงานน าข้อมูลลูกค้าผู้ใช้บริการไปขายให้บุคคลภายนอก

หน้า 513 พฤษภาคม 2564 For Internal use only
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IRPC กับ การก ากับดูแล / Way of Conduct & International best practice   

IRPC

ผู้ถือ
หุ้น

ลูกค้า

คู่ค้า

เพื่อน 

เจ้าหนี้ภาครัฐ

พนักงาน

ชุมชน 
สังคม

สิ่งแวด 
ล้อม

การด าเนินธุรกจิดว้ยหลกั

ธรรมาภบิาลเพือ่ให ้ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีท ัง้หลายไดร้บั

ในสิง่ทีค่วร จะไดอ้ย่างเหมาะสมและยุตธิรรม
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IRPC comply with international best practice of corporate compliance 



Tone at the Top & Management Mind Set 
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CEO and Management sing the same song  

อาริสรา สุธาสุทธิ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักกิจการองค์กร 

/ Head of PDPA Committee 



PDPA Organization 

1
0



Must have  1. PDPA Policy / Notice นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (ของทีต่อ้งมี )

เบื้องต้นใช้เครืองมือได้แก่ PDPA 
Questionnaire มาใช้เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์
ความเกี่ยวข้องระหว่างองค์กรและ ข้อมูล ทั้งเรื่อง 
จ านวน และประเภทข้อมูล และ ผู้เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล วัตถุประสงค์การน าไปใช้ และน าผลมา

ก าหนดมอบหมายว่าคณะท างานหรือ working 
team ควรมีตัวแทนจากหน่วยงานไหนบ้าง เพ่ือ
move ไปในรายละเอียดกับคณะท างานหรือ 
working team ต่อไป รวมถึงการก าหนด 

นโยบายเป็นต้น  follow ไปตาม ขั้นตอนการท า
ระบบ PDPA ในรายละเอียด ตาม step ต่อไป 

เช่น การท า ROPA และการสื่อสารต่อไป    

Should have แตง่ต ัง้คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล PDPA/ Privacy  Committee

มั่นทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ/คู่มือ อยู่เสมอ 



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

IRPC Website รองรบั PDPA
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ประกาศนโยบาย และการขอความยินยอมในการเกบ็ Cookie



https://pdpa.irpc.co.th/LegalPrivacy/PrivacyNotic

• นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
(ฉบบัปรบัปรงุปี 2564)

• แนวปฏบิตัติามนโยบายคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล(ฉบบัปรบัปรงุปี
2564)

• นโยบายการใชคุ้ก้กี้

• การใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลู

แจง้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล บนหนา้ Website
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Having sufficient PDPA Corporate 

Compliance Training Program for 

Board, Management and Staff at 

every level including new staff

Training at every level

Must have 2. in PDPA Corporate Compliance Program is 
Communication for  building awareness  



การอบรม ควรมีเนื้อหาครอบคลุมอะไรบ้าง?

PDPA Privacy Policy /Notice เรื่องการจัดท านโยบายถือว่าส าคัญ เพราะเจตนาไม่ปฏิบัตติามถอืเป็นโทษทางวินัย

เน้ือหาในนโยบาย

• ขอ้มลูสว่นบุคคลที ่IRPC เกบ็รวบรวม

• แหลง่ทีม่า

• วตัถุประสงค ์/ การขอความยนิยอม

• การเปิดเผยขอ้มลู

• ระยะเวลาการจดัเกบ็

• สทิธขิองเจา้ของขอ้มลู

• ชอ่งทางการตดิต่อ กรณี มปัีญหาหรอื ขอ้สงสยัเรื่อง PDPA ตดิต่อใคร ตดิต่อทีไ่หน 

Marketing

Procurement

Employee

Visitor
CSR

Others



PDPA NEWS อยา่งนอ้ยเดอืนละ 1-2 ครัง้ 

What is PDPA ขอ้มลูสว่นบคุคลคอือะไรบา้ง เตรยีมพรอ้มกอ่น PDPA บงัคบัใช ้1 ม.ิย. 2564 Clubhouse เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งไรใครเป็นใครใน PDPA

เจา้ของขอ้มลูมสีทิธอิะไรบา้ง ใน PDPA มาท าความรูจั้กกบัคณะกรรมการ PDPA ของ IRPC PDPA เลือ่นบงัคบัใชอ้กี 1 ปี
16

การสือ่สาร อบรมสมัมนา



การสือ่สาร อบรมสมัมนา

17

Work shop 
is the best 
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ตวัอยา่งการจดัอบรมใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานท ัง้ปจัจบุนัและพนกังานเขา้ใหม ่

จดัอบรม ใหก้บัคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร  

เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2564

จดัการอบรมหลกัสตูร 
การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลส าหรบับุคลากรในองคก์ร

เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2564



PDPA Communication

EP1

EP
2

EP
3



PDPA Communication

EP4

EP
5

EP
6
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พยายาม ใช้ Digital เข้ามาช่วย 

Go digital by using Software & Tool 

Website 

รองรบั PDPA 

Data Subject Rights

(DSR)



ระบบการใชส้ทิธขิอง
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

Data Subject Rights 
(DSR)

22
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•Monitor
ทุกกลุม่งานใหม้กีารปฏบิตัติาม 
พรบ.PDPA
• Phase 1  PDPAcenter provide  

Consult Recommendation

Monitor Audit

•Audit
การปฏบิตังิานไดต้าม Policy, PM
(Yearly Plan Audit) by self audit 
and/or external compliance audit  

PDPA Compliance Monitor & Audit
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ตวัชว่ยใหม้ ีmovement ทีด่ี คอื น า PDPA ไปเป็น1 ในความเสีย่งบนกระดานของ Enterprise Risk 
ตวัอยา่ง PDPA RISK: MONITORING & Report 

RISK EVENT RISK TREATMENT
TARGET 
(Q1)

ACTUAL(Q1)

1. IT พฒันา IRPC Website เสร็จ
ไมท่ันตามก าหนด 

แผน Q1
1. ใชว้ธิกีารท างานแบบ Manual/Paper (รองรับการใชส้ทิธิ
ของเจา้ของขอ้มลู)

N/A N/A

2. คณะท างานที่เป็นตัวแทนรับผิดชอบ
ขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ 6 กลุ่มขอ้มูล 
ข า ด ค ว า ม รู ้ค ว า ม เ ข ้า ใ จ ใ น
กระบวนการจัดการขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 100% 100%

N/A N/A

3. พนกังาน ไม่รูถ้งึสทิธิและหนา้ที่ของ
ตนตามกฎหมาย และขาดความ
ตระหนักถึงความส าคัญและโทษ
ส่งผลใหเ้กดิการใช ้/เปิดเผยขอ้มูล
สว่นบคุคลทีไ่มต่รงตามวัตถุประสงค์
ของผูใ้หข้อ้มูล ซึง่อาจน าไปสู่การ
ฟ้องรอ้งด าเนินคด ีหรอืเสยีหายต่อ
ทรัพยส์นิและภาพลักษณ์ของบรษัิท
ฯ 

N/A N/A

Draft ร่าง เป็นเพียง
ตัวอย่าง



ตัวอย่าง : จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอความร่วมมอืและการสนับสนุนจาก MC & VP

1. ร่วมผลกัดนัเสรมิสรา้งการตระหนกัรู้ (Tone At / From The Top)

2. สนับสนุนคณะท างานอยา่งเป็นรปูธรรม

ขอบคณุส าหรบั Tone at the Top อยา่งดมีาตลอด

#ไม่ประมาทการด์ไม่ตก
#เราจะรอดไปด้วยกนั



ขอบคุณทุกตัวอย่างสื่อความจากภาครัฐทุกภาคส่วน กลต สคส  ETDA จุฬา และอีก
หลายองค์กร ที่ช่วย share ข้อมูลความรู้ไว้ให้ ได้หยิบมา apply เพื่อให้เหมาะสมกับ
บริบทของเรา 
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ตดิตามการประกาศใชก้ฎหมายลูกทีเ่กีย่วขอ้งกบั PDPA

ติดตามเรื่อง PDPA 

https://sites.google.com/view/pdpa-2019/pdpa-home

This document is strictly private, confidential

https://sites.google.com/view/pdpa-2019/pdpa-home?fbclid=IwAR1ICf7wIKoDAzl-tNRkKovq-RtR2FbPQWFjIKky90tQx_TZ3Ss9szYzhAQ
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Key Success & Key Take Away for today 

ระดับกลุ่มย่อย  1. Tone at from the Top 
2. Key person / leader

3. Teamwork  & 
engagement from Data 

Champion & all 

ระดับองค์กร
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Contact IRPC PDPA Center ท่านสามารถติดต่อขอประสานงาน หรือ ขอข้อมูลหรือปรึกษาหารือเร่ืองต่างๆ 

ติดต่อขอค าปรึกษาหารือ หรือ 
ให้ค าแนะน าได้ที่ 
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THANK YOU

ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
เหมือนดูแลข้อมูลของตนเอง
ด้วยความขอบคุณจาก IRPC  คิดและท าเพื่อส่วนรวม 
PDPAcenter@irpc.co.th
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Back up 



Checklist การด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

32

ทีม่า : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม : พรบ. คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 โดย นางสาวอจัฉรนิทร ์พฒันพนัธช์ยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

ขอ้มูล ณ วนัที ่1 มนีาคม 2563



Checklist การด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562
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หวัขอ้
ด าเนินการเสรจ็

เรยีบรอ้ย
(แนบหลกัฐาน)

อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ

ยงัไม่มกีาร
ด าเนินการ

หมายเหตุ

1. การตัง้คณะท างานภายในองคก์ร
(Working Group)

 ฝ่ายก าหนดนโยบายและยุทธศาสตรขององคก์ร
 ฝ่ายกฎหมาย
 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
 ฝ่ายบุคคล หรอืฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัขบวนการทางธรุกจิ

ขององคก์ร

2. การจบัขอ้มูล (Data Map)
ตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัเก็บ ใช ้และ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลขององคก์ร

3. การแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูล (DPOs) 
Data Protection Office ( ถา้มจี านวนขอ้มูลมาก )  หรอื 
ผูป้ระสานงาน ในองคก์ร
กรณีที่หน่วยงานเขา้ข่ายตามขอ้กฎหมายก าหนด จะตอ้ง
ด าเนินการแต่งตัง้เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

4. การประเมนิผลกระทบดา้นการคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบุคคล 
(Data Protection Impact Assessment)

*กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม : พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย นางสาวอจัฉรนิทร ์พฒันพนัธช์ยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม



Checklist การด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562
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หวัขอ้
ด าเนินการเสรจ็

เรยีบรอ้ย
(แนบหลกัฐาน)

อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ

ยงัไม่มกีาร
ด าเนินการ

หมายเหตุ

5. ระบุและบนัทกึแหลง่ทีม่าของขอ้มูลสว่นบุคคลที่
หน่วยงานจดัเก็บ
รวมทัง้ตอ้งบนัทกึกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ตลอดวงจรชวีติของขอ้มูล 
(รวบรวมจดัเก็บ ใช ้เปิดเผย และท าลาย)เพื่อการบรหิาร
จดัการขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย

6. ก าหนดนโยบายและแยกแยะขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามความเสี่ยงและความรา้ยแรงที่อาจกระทบต่อ
สทิธแิละเสรภีาพของบุคคล
หน่วยงานตอ้งจ าแนกหรือแยกแยะขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่
ขอ้มูลส่วนบุคคล เพือ่ระบุและจดัการขอ้มูลบนพืน้ฐานความ
เสี่ยง รวมถึงก าหนดฐานการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่
เหมาะสม

*กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม : พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย นางสาวอจัฉรนิทร ์พฒันพนัธช์ยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
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หวัขอ้
ด าเนินการเสรจ็
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7. ร ะ บุ / ก า ห นดฐ า นก า ร ป ร ะ ม ว ลผ ลต า ม
พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562
หน่วยงานจะตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลบนฐานการ
ประมวลผลทีช่อบกฎหมาย (Lawfulness of processing) 
ทัง้ในส่วนของขอ้มูลส่วนบุคคลแบบทั่วไป (Personal Data) 
และขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่ีความอ่อนไหว (Sensitive Data) 
ตามมาตรา 24 และมาตรา 26 โดยล าดบั

8. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารขอความยินยอม
สอดคลอ้งกบัสทิธขิองเจา้ของขอ้มูล
 การพัฒนากระบวนงาน และระบบงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ

รองรบัการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่
สอดคลอ้งกบักฎหมาย เชน่ การขอความยนิยอมทีช่ดัแจง้ 
ขอ้ความเขา้ใจง่าย

 การใชส้ิทธิขอถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล

 การขอเขา้ถงึ และปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั

*กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม : พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย นางสาวอจัฉรนิทร ์พฒันพนัธช์ยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

Checklist การด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562
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9. จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการคุม้ครอง
ขอ้มูลสว่นบุคคลของหน่วยงาน
หน่วยงานพิจารณาจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่ีเนือ้หาครอบคลุมตามหลกัการ
อย่างนอ้ย ดงันี้
 หลักการการรวบรวม จดัเก็บ ขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าที่

จ าเป็น
 หลกัการใช ้และเปิดเผยขอ้มูลอย่างจ ากดั
 หลกัการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัขอ้มูล
 หลกัการการก าหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน
 หลกัการคุณภาพของขอ้มูลส่วนบุคคล
 หลกัการมสี่วนรว่มของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
 หลกัการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย
 หลกัการรบัผิดชอบของบุคคลที่ท าหนา้ที่ควบคุมขอ้มูล

ส่วน บุคคล/ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

10. ก าหนดให ้มีมาตรการร ักษาความมั่ นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศ
ก าหนดมาตรการในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มูล
ส่วนบุคคลทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล เพือ่ป้องกนัการสูญ
หาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ขหรอืเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยไม่มสีทิธหิรอืโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย

*กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม : พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย นางสาวอจัฉรนิทร ์พฒันพนัธช์ยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

Checklist การด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562
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11. ก ากบัดแูลและตรวจสอบและประเมนิความเสีย่ง
เพือ่ปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้

12. ทบทวนหรือปรบัปรุงกระบวนการงานและ
มาตรการที่เกี่ยวกบัการรวมรวม จดัเก็บ ใช ้และ
เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล

*กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม : พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย นางสาวอจัฉรนิทร ์พฒันพนัธช์ยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

Checklist การด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562
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13. สรา้งความตระหนักรู ้และฝึกอบรม
หน่วยงานตอ้งสรา้งความตระหนักรู ้ส านึกรบัผิดชอบต่อสทิธิ
ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของ
หน่วยงาน รวมถึงการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัขอ้มูลส่วน
บุคคล และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการละเมิดนโยบายและแนว
ปฏบิตัดิา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน ใหแ้ก่
บุคคลากรของหน่วยงาน โดยการเผยแพรข่อ้มูลข่าวสาร และ
การฝึกอบรมใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นประจ าอยู่เสมอ

14. ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมดา้นการร ัว่ไหล
ของขอ้มูล (Data Breaches)
หน่วยงานตอ้งก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกนัการ
ละเมิด และตรวจสอบ รวมถงึการรายงานผลการละเมิดขอ้มูล
ส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึน้ และตอ้งแจง้ส านักคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายใน 72 ช ัว่โมง

*กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม : พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย นางสาวอจัฉรนิทร ์พฒันพนัธช์ยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

Checklist การด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562
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15. การออกแบบและพัฒนาระบบโดยค านึงถึง
ความมั่นคงปลอดภยัและการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล (Security and Privacy by Design)
หน่วยงานใชม้าตรการทางเทคนิคและทางการจดัการองคก์รที่
เหมาะสมและเพยีงพอ ตัง้แต่ขัน้ตอนออกแบบไปจนถงึขัน้ตอน
พฒันาระบบงาน ตลอดจนบรกิาร ผลิตภณัฑ ์หรอืการด า
เนิการ ในลกัษณะทีคุ่ม้ครองสิทธิส์่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุ
คล ตวัอย่าง Data protection by design
เชน่ การใชน้ามแฝง และ การเขา้รหสั (Encoding)

16. ก าหนดใหม้ีการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย
ขอ้มูลทางดา้นกายภาพ(Physical Security)
หน่วยงานตอ้งก าหนดใหม้ีมาตรการในการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางดา้นกายภาพของอุปกรณ์ประมวลผลและ
อุปกรณ์ที่ เ กี่ยวข ้อ งที่ถู กน าม าใช ใ้นองค ์กร  ทั้ง จาก
บุคคลภายนอกและภายในองคก์ร เช่น ก าหนดนโยบายของ
ศูนยข์อ้มูล เครอืข่ายและระบบสื่อสาร รวมถึงการจดัสารสื่อ
บนัทกึขอ้มูล เป็นตน้

*กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม : พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย นางสาวอจัฉรนิทร ์พฒันพนัธช์ยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
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17. ก าหนดหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลทีช่ดัเจน
หน่วยงานตอ้งก าหนดหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของบุคลากรที่
เกีย่วขอ้งกบัการรวบรวม จดัเก็บ ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลไวอ้ย่างชดัเจน และสิทธกิารเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูท้ีม่ีสิทธิ
และหนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการด าเนินการขององคก์ร

18. ก าหนดมาตรการหรอืแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั
การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศที่
เพยีงพอ (Cross Border Data Transfer)
หากหน่วยงานมีการส่ งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 
จะตอ้งค านึงถึงว่าประเทศปลายทางที่รบัขอ้มูลส่วนบุคคลมี
มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่พยีงพอหรอืไม่ เวน้
แต่ด าเนินการเป็นตามขอ้ยกเวน้ตามที่กฎหมายก าหนดใน
มาตรา 28

*กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม : พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย นางสาวอจัฉรนิทร ์พฒันพนัธช์ยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
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19. ตดิตามการออกประกาศของคณะกรรมการฯ และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
20. แบบค าขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล
กรณีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงคจ์ะใชส้ทิธติามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซึง่ไดแ้กส่ทิธดิงัต่อไปนี ้โปรดกรอก
รายละเอยีดตามแบบค าขอนี้
- สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูล
- สทิธใินการแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง
- สทิธใินการลบขอ้มูล
- สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มูล
- สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผล
- สทิธใินการโอนยา้ยขอ้มูล
แบบค าขอถอนความยนิยอม
กรณีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงคจ์ะใชส้ทิธถิอนความ
ยนิยอมตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดกรอก
รายละเอยีดตามแบบค าขอนี้

*กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม : พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย นางสาวอจัฉรนิทร ์พฒันพนัธช์ยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
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