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ผูค้วบคมุ และผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล
ม. 37-42

ผู้ควบคุม

บุคคลธรรมหรือนิตบุิคคล ซึง่มีอ ำนำจหน้ำที่
ตัดสินใจเกีย่วกับกำรเกบ็รวบรวม ใช้หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล

จัดท ำสัญญำกำรประมวลผลข้อมูลกับผู้ประมวลผล

เก็บรักษำบันทกึกิจกรรมกำรประมวลผลข้อมูล

แต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
(ในกรณีทีต่้องแต่งตั้ง)

ร่วมมือกับหน่วยงำนก ำกับดูแล (Supervisory
Authority)

ใช้มำตรกำรทำงเทคนิคและทำงองคก์รทีจ่ ำเป็น

ประเมินผลกระทบกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แต่งตั้งผู้แทนใน รำชอำณำจักร

รับเร่ือง ประสำนงำนตอบกำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูล

แจ้งกำรละเมิดไปยังหน่วยก ำกับดูแลภำยใน 72 
ช่ัวโมง

ผู้ประมวลผล

บุคคลธรรมหรือนิตบุิคคล ซึง่ด ำเนินกำรเกีย่วกับ
กำรเกบ็รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตำมค ำส่ังหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูล

• จัดท ำสัญญำกำรประมวลผลข้อมูลกับผู้ควบคุมข้อมูล
• เก็บรักษำบันทกึกิจกรรมกำรประมวลผลข้อมูล         

• แต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
(ในกรณีทีต่้องแต่งตั้ง)

• ร่วมมือกับหน่วยงำนก ำกับดูแล (Supervisory    
Authority)

• ใช้มำตรกำรทำงเทคนิคและทำงองคก์รทีจ่ ำเป็น

• แต่งตั้งผู้แทนใน รำชอำณำจักร

• แจ้งกำรละเมิดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลโดยไม่ชักช้ำ
• ปฏิบัตติำมเงือ่นไขของกำรโอนข้อมูลยังประเทศทีส่ำม

หรือองคก์รระหว่ำงประเทศ
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มาตรา ๔๐

ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปนี้

(๑) ด  าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามค าสั่งท่ีไดร้บัจากผูค้วบคมุขอ้มูลส่วนบคุคลเท่านัน้ เวน้
แต่ค  าสั่งนัน้ขดัต่อกฎหมายหรอืบทบญัญตัิในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลตามพระราชบญัญตัินี ้(๒) จดัใหมี้มาตรการรกัษาความ
มั่นคงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย เขา้ถึงใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอ านาจ
หรอืโดยมิชอบ รวมทัง้แจง้ใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลทราบถึงเหตกุารละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเกิดขึน้ (๓) จดัท าและเก็บรกัษา
บนัทกึรายการของกิจกรรมการประมวลผล าขอ้มลูส่วนบคุคลไวต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธการท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด

ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลซึง่ไม่ปฏบิตัิตาม (๑) ส าหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลใด ใหถื้อว่าผูป้ระมวลผล
ขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนั้น

กำรด ำเนินงำนตำมหน้ำทีข่องผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตำมวรรคหน่ึง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดใหม้ีข้อตกลง
ระหว่ำงกัน เพือ่ควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำทีข่องผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้
เป็นไปตำมพระรำชบญัญัตนีิ้
ความใน (๓) อาจยกเวน้มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลซึง่เป็นกิจการขนาดเล็กตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด เวน้แต่มีการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีมีความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรภีาพของ
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หรอืมิใช่กิจการท่ีเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นครัง้คราว หรอิมีการเก็บรวบรวม ใชห้รอื
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามมาตรา ๒๖
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หนว่ยงานควรเร ิม่ตน้อยา่งไร

1.ส ำรวจวำ่หน่วยงำนมกีำรประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลหรอืไม?่

• เริม่กระบวนกำรจัดท ำเอกสำร

– Privacy Checklist

– นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล(Privacy 
Policy)

– ผังกำรไหลของขอ้มลู (Data Flow Mapping)

– บนัทกึกจิกรรมกำรประมวลผลขอ้มลู (Record of 
Processing Activity-ROPA)
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2. ส ำรวจวำ่ หน่วยงำนมกีำรจำ้งบคุคลภำยนอก
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืไม?่

• จัดท ำเอกสำรสญัญำกำรประมวลผลขอ้มลู 
(Data Processing Agreement) 

– Controller- Processor
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ขอ้ปฏบิตัสิ ำหรับลกูคำ้ บคุคลทีไ่มไ่ดใ้ห ้
ควำมยนิยอม หรอืถอนควำมยนิยอม

- หำ้มสง่ Promotional Materials

- หำ้มโทรหำลกูคำ้เพือ่โฆษณำขำยตรง

- หำ้มท ำกำร tracking cookies ตำ่ง ๆ

- หำ้มสง่ขอ้มลูใหก้บั partner ทำงธรุกจิ

- ใชค้วำมระมัดระวงัในกำรสือ่สำรทำงชอ่งทำง
ตำ่ง ๆ
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สญัญำประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล
ระหวำ่งผูค้วบคมุและผูป้ระมวลผล

• สำระส ำคญั

– ขอ้ตกลงหลัก

– ค ำนยิำมทีส่ ำคัญ สำระส ำคัญทีจ่ะประมวลผล ระยะเวลำของสญัญำ

– หนำ้ทีข่องคูส่ญัญำ

– ขอ้ก ำหนดเรือ่งควำมปลอดภัย

– สทิธขิองเจำ้ของขอ้มลู

– กำรจำ้งงำนชว่ง

– กำรไมป่ฏบิัตติำมสญัญำ

– กำรละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคล

– กำรลบ กำรสง่คนืขอ้มลูสว่นบคุคล

– กำรบอกกลำ่ว ควำมชว่ยเหลอื และกำรสำมำรถปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนด

– กำรตรวจสอบควำมรับผดิ 

– กำรรับผดิชดใชค้วำมเสยีหำย และผูไ้ดรั้บประโยชนข์องขอ้มลู

– ค ำบอกกลำ่ว และผูต้ดิตอ่ประสำนงำน

– กำรรักษำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับ
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สญัญำประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล
ระหวำ่งผูค้วบคมุและผูป้ระมวลผล

• สำระส ำคญั

– ขอ้ตกลงหลัก

– ค ำนยิำมทีส่ ำคัญ สำระส ำคัญทีจ่ะประมวลผล ระยะเวลำของสญัญำ

– หนำ้ทีข่องคูส่ญัญำ

– ขอ้ก ำหนดเรือ่งควำมปลอดภัย

– สทิธขิองเจำ้ของขอ้มลู

– กำรจำ้งงำนชว่ง

– กำรไมป่ฏบิัตติำมสญัญำ

– กำรละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคล

– กำรลบ กำรสง่คนืขอ้มลูสว่นบคุคล

– กำรบอกกลำ่ว ควำมชว่ยเหลอื และกำรสำมำรถปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนด

– กำรตรวจสอบควำมรับผดิ 

– กำรรับผดิชดใชค้วำมเสยีหำย และผูไ้ดรั้บประโยชนข์องขอ้มลู

– ค ำบอกกลำ่ว และผูต้ดิตอ่ประสำนงำน

– กำรรักษำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับ
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เอกสำรแนบทำ้ย
เอกสารแนบทา้ย 1: รายละเอยีดของขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่ะท าการประมวลผล

1. สาระส าคญัของค าส ัง่

ค ำสั่งเกีย่วกบักำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลมสีำระส ำคัญคอืกำรทีผู่รั้บจำ้งใหบ้รกิำร หรอื
ท ำงำนทีร่ะบไุวต้อ่ไปนี:้

ตำมสญัญำทีอ่ยูใ่นระหวำ่งด ำเนนิกำร

2. ลกัษณะและวตัถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่ าหนดไว้

ตำมสญัญำทีอ่ยูใ่นระหวำ่งด ำเนนิกำร

3. ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคล

สำระส ำคัญในกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลประกอบดว้ยประเภท/กลุม่ของขอ้มลู
ดังตอ่ไปนี้

[ขอ้มลูหลักทีเ่ป็นขอ้มลูสว่นบคุคล (ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ป็นขอ้มลูส ำคัญ)]
[ขอ้มลูทีใ่ชส้ ำหรับตดิตอ่]
[ขอ้มลูส ำคัญเกีย่วกบัสญัญำ/ควำมสัมพันธท์ำงสัญญำ/ควำมสมัพันธท์ำงกฎหมำย
ผลประโยชนท์ำงสญัญำ หรอืผลประโยชนท์ำงผลติภัณฑ]์

[ประวตัลิกูคำ้]
[ขอ้มลูกำรเรยีกเก็บเงนิตำมสญัญำ และขอ้มลูกำรช ำระเงนิ]
[ขอ้มลูทีไ่ดรั้บกำรเปิดเผย (จำกบคุคลภำยนอก เชน่หน่วยงำนดำ้นเครดติหรอืสมดุรำยชือ่
สำธำรณะ]
[โปรดระบขุอ้มลูอืน่ (หำกม)ี]
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เอกสำรแนบทำ้ย
เอกสารแนบทา้ย 1: รายละเอยีดของขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่ะท าการประมวลผล

4. กลุม่ของเจา้ของขอ้มลู

เจำ้ของขอ้มลูประกอบดว้ยกลุม่ตอ่ไปนี้

 [ลกูคำ้]
 [ลกูคำ้ใหม]่
 [สมำชกิ]
 [พนักงำน]
 [ซพัพลำยเออร]์
 [ตวัแทนทีไ่ดรั้บอนุญำต]
 [ผูต้ดิตอ่ประสำนงำน]

 [กรณุำระบกุลุม่อืน่ (หำกม)ี
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3. ส ำรวจวำ่หน่วยงำนมกีำรโอนขอ้มลูสว่นบคุคล 
ใหไ้ปยังตำ่งประเทศหรอืไม่

• เตรยีมจัดท ำมำตรกำรในกำรโอนขอ้มลูสว่น
บคุคล

– พจิำรณำขอ้กฎหมำยของประเทศปลำยทำง

– Standard Contractual Clause (SCC) 

• Controller-Controller

• Controller-Processor

• Processor-Processor
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Data Across Boarders.pptx
Standard Data Protection Clauses - only for  transfers to third countries_V.02.07.01.22.DOC


กำรบนิไทย หว่งใยในลกูคำ้ 
ชว่ยกนัรักษำ 

ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล
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Q & A 
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