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องค์กรจะมสีถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ                                  

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
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บุคคลหรือนิติบุคคลซึ.งดาํเนินการเกี.ยวกบั

การเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล        

ส่วนบุคคลตามคาํสั.งหรือในนามของ                

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

ทัEงนีE  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ.งดาํเนินการดงักล่าว

ไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

vs

5

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ.งมี

อาํนาจหนา้ที.ตดัสินใจ

เกี.ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA มาตรา 6 PDPA มาตรา 6

6

หลกัพจิารณาสถานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

- เป็นผูมี้อาํนาจหน้าที.ในการกาํหนดวตัถุประสงค์และวิธีการในการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

- แต่ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูก้าํหนดวิธีการเองทัEงหมด ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการกาํหนดวธีิการดว้ยได้
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- มีอาํนาจเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสัAงของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

- ยกตวัอยา่งเช่น เป็นผูรั้บจา้งดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้กบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล โดย

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลทีAอยูใ่นความดูแล/ครอบครองของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

- ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจะไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลสาํหรับการดาํเนินกิจกรรม

เดียวกนัเพืAอใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั

หลกัพจิารณาสถานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

GDPR PDPA
8

สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๔๐ วรรค ๓
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สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Ø Data Processing Agreement (DPA)

Ø สญัญาระหวา่งผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

Ø กาํหนดสถานะ หนา้ที. และความรับผดิของคู่สญัญา

10

องค์กรจะใช้ฐานทางกฎหมายใดในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละกรณี
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ข้อมูลส่วนบุคคล

ขอ้มูลเกี.ยวกบับุคคลซึ.งทาํให้

สามารถระบุตวับุคคลนัEนได้

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ

vs ขอ้มลูสว่นบุคคลเกี1ยวกบัเชื6อชาต ิเผา่พนัธุ ์

ความคดิเหน็ทางการเมอืง ความเชื1อในลทัธ ิ

ศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัิ

อาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพกิาร 

ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม 

ขอ้มลูชวีภาพ หรอืขอ้มลูอื1นใด ซึ1งกระทบต่อ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในทาํนองเดยีวกนั

ตามที1คณะกรรมการประกาศกาํหนด

PDPA มาตรา 6
PDPA มาตรา 26

ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพเิศษ

ฐานทางกฎหมายสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล

(1) เพื8อให้บรรลุวตัถุประสงคเ์กี8ยวกบัการจดัทาํเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื8อประโยชน์สาธารณะ หรือที8

เกี8ยวกบัการศึกษาวิจยัหรือสถิติซึ8 งไดจ้ดัให้มีมาตรการปกป้องที8เหมาะสมเพื8อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล

(2) เพื8อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(3) เป็นการจาํเป็นเพื8อการปฏิบติัตามสัญญาซึ8 งเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื8อใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอ

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ทาํสญัญานัSน

(4) เป็นการจาํเป็นเพื8อการปฏิบติัหนา้ที8ในการดาํเนินภารกิจเพื8อประโยชน์สาธารณะของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ

ปฏิบติัหนา้ที8ในการใชอ้าํนาจรัฐที8ไดม้อบใหแ้ก่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

(5) เป็นการจาํเป็นเพื8อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื8นที8ไม่

ใชผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมีความสาํคญันอ้ยกว่าสิทธิขัSนพืSนฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

(6) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

PDPA มาตรา 24
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ความยนิยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

(1) เพื8อป้องกันหรือระงับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคลซึ8งเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถใหค้วามยนิยอมได ้

(2) เป็นการดาํเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที8มีการคุ้มครองที8

เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองคก์รที8ไม่แสวงหากาํไร

(3) เป็นขอ้มูลที8เปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

(4) เป็นการจาํเป็นเพื8อการก่อตัSงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบติั

ตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึSนต่อสู้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย

(5) เป็นการจาํเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพื8อให้บรรลุวตัถุประสงค์

เกี8ยวกบั

(ก) เวชศาสตร์ป้องกนัหรืออาชีวเวชศาสตร์ 

(ข) ประโยชน์สาธารณะดา้นการสาธารณสุข

(ค) การคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม หลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ

(ง) การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติหรือ

ประโยชน์สาธารณะอื8น

(จ) ประโยชน์สาธารณะที8สําคัญ โดยได้จัดให้มีมาตรการที8

เหมาะสมเพื8อคุ้มครองสิทธิขัSนพืSนฐานและประโยชน์ของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมายสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ

PDPA มาตรา 26

14

หลกัการพจิารณาเลือกใช้ฐานทางกฎหมาย

Ø พิจารณาวา่การเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นการ

ดาํเนินการเพื.อวตัถุประสงค์ใด หากไม่เขา้ขอ้ใดเลย จึงจะพิจารณาเลือกใช้

ฐานความยนิยอม
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แบบขอความยนิยอมที?มผีลสมบูรณ์ตามกฎหมายจะต้องมี

องค์ประกอบอะไรบ้าง

ความยินยอม

ü การขอความยนิยอมตอ้งทาํโดยชดัแจง้ เป็นหนงัสือหรือทาํโดยผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เวน้แต่

โดยสภาพไม่อาจขอความยนิยอมดว้ยวธีิการดงักล่าวได้

ü ตอ้งแจง้วตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ü ขอ้ความขอความยนิยอมตอ้งแยกส่วนออกจากขอ้ความอืLนอยา่งชดัเจน
ü ตอ้งสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ใชภ้าษาทีLอ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทาํให้เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลเขา้ใจผดิในวตัถุประสงค ์

ü ตอ้งเป็นการใหค้วามยนิยอมโดยอิสระของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
ü ตอ้งไม่มีเงืLอนไขในการใหค้วามยนิยอมเพืLอเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีLไม่มี

ความจาํเป็นหรือเกีLยวขอ้งสาํหรับการเขา้ทาํสญัญาซึLงรวมถึงการใหบ้ริการนัQนๆ 

ü เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะถอนความยนิยอมเสียเมืLอใดก็ไดโ้ดยจะตอ้งถอนความยนิยอมไดง่้าย
เช่นเดียวกบัการใหค้วามยนิยอม

PDPA มาตรา 19

16



9

17

ประเดน็พจิารณา

Ø การใชภ้าษาที.อ่านง่าย - ไม่จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาทางกฎหมาย

Ø การใหค้วามยนิยอมโดยอิสระของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล – เปิดโอกาสให้

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถเลือกแสดงเจตนาไดว้่าจะยินยอมหรือไม่

ยนิยอม

Ø หากมีองค์กรประกอบไม่ครบตามที.กฎหมายกาํหนดไว  ้ถือว่า ไม่มีผล

ผกูพนัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

18

กรณทีี?เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอยกเลกิความยนิยอม 

องค์กรจะต้องดาํเนินการอย่างไร
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แนวทางการบริหารจดัการ

Ø จดัใหมี้ช่องทางในการรับคาํร้อง เช่น แจง้อีเมล หรือช่องทางรับคาํร้องหนา้ website

Ø แจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบวา่ การยกเลิกความยนิยอมดงักล่าวจะไม่ส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินการที.องคก์รไดด้าํเนินการไปแลว้โดยอาศยัความยนิยอมนัEน

Ø แจง้ผลกระทบจากการยกเลิกความยนิยอมดงักล่าวแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 

องคก์รจะไม่สามารถใหบ้ริการใดกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดบ้า้ง

20

แนวทางในการถ่ายภาพและนําภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมงาน                          

เพื=อไปทาํประชาสัมพนัธ์
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Ø ขอความยินยอมโดยระบุข้อความขอความยินยอมในใบสมัคร เข้า ร่วมกิจกรรมหรือ                   

แบบลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน

Ø แจง้ในหนงัสือเชิญหรือโปสเตอร์ทีAทาํขึNนเพืAอประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรม ว่าในงานจะมีการ

ถ่ายภาพเพืAอนาํไปทาํประชาสมัพนัธ์ต่อไป

Ø ทาํป้ายแจง้เตือนวางไวต้รงจุดลงทะเบียนเขา้งาน เพืAอใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบวา่จะมีการ

ถ่ายภาพเพืAอนาํไปใชใ้นวตัถุประสงคใ์ด และแจง้ช่องทางการแจง้ความประสงคใ์นกรณีทีAเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ยนิยอมใหน้าํภาพถ่ายไปทาํประชาสมัพนัธ์

แนวทางการดาํเนินการ

22

แนวทางในการบริหารจดัการข้อมูลส่วนบุคคลกรณ ีCCTV
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23

การบริหารจดัการข้อมูลส่วนบุคคลกรณ ีCCTV

Ø แจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบวา่จะมีการเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดบา้ง และ

นาํไปใชเ้พืAอวตัถุประสงคใ์ดบา้ง รวมทัNงแจง้ช่องทางการติดต่อกรณีมีการขอขอ้มูลเพืAอ

นาํไปใชใ้นเป็นหลกัฐานในการดาํเนินคดีต่างๆ

Ø จาํกดัสิทธิของผูที้Aสามารถถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้และกาํหนดให้มีมาตรการในการรักษา

ความปลอดภยัทีAเหมาะสมกบัประเภทและลกัษณะของขอ้มูล

Ø กาํหนดแนวทางในการดาํเนินการกรณีมีการขอขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว (เช่น ให้มีการ

กรอกใบคํา ร้องขอระบุข้อมูลต่างๆ  พร้อมแนบเอกสารประกอบเพืAอ เสนอให้

คณะกรรมการหรือบุคคลผูมี้อาํนาจในองคก์รพิจารณาอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว)

24

ข้อควรระวงัในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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25

Ø พิจารณาเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าทีAจาํเป็นเท่านัNน และจะตอ้งมีฐานทางกฎหมายในการ

เกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

Ø จดัระเบียบการเก็บขอ้มูลและจดัให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภยัทีAเหมาะสมกบัขอ้มูล

ส่วนบุคคลแต่ละประเภท เช่น เกบ็ในตูเ้อกสารทีAมีกญุแจลอ็ค

Ø ไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีAแต่ละฝ่ายงานไดรั้บมาจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัพนกังาน  

ฝ่ายอืAนๆซึAงอยูภ่ายในองคก์รเดียวกนั แต่ไม่มีหนา้ทีAดาํเนินการเกีAยวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว

26

Øกรณีส่งเอกสารที,ปรากฏขอ้มูลส่วนบุคคล ให้ใส่ซองปิดผนึกและ
ระบุชื,อผูรั้บไวที้,หนา้ซอง 

Øกรณีส่งไฟลที์,ปรากฏขอ้มูลส่วนบุคคล ให้ใชอี้เมลขององคก์ร ควร
หลีกเลี,ยงการใช้ online social media applications ต่างๆ  ในการ

รับส่งขอ้มูล หากเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ ควรใชว้ิธีการใส่

รหสัขอ้มูลเพิ,มเติม
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Q&A
DATA

PDPA

GDPR Thank  you

28


