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 ทางบริษัทฯ เห็นวาเอกสารฉบับนี้นอกจากวิทยากร ที่ปรึกษา และผูเขาอบรมหลักสูตร Train 
the Trainer ของบริษัท จะสามารถอานและศึกษาเพ่ือประโยชนในหนาท่ีการงานท่ีเก่ียวของกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลแลว ผูที่สนใจและผูที่มีหนาที่รับผิดชอบประจำองคกรตาง ๆ ในการดำเนินการปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลควรจะไดประโยชนจากการอานและศึกษาเอกสารฉบับนี้เชนกัน 
บริษัทจึงไดขออนุญาตจากอาจารยเธียรชัย ณ นคร ในการเผยแพรเอกสารฉบับนี้ผานเว็บไซตและสื่อ
ของบริษัทใหทุก ๆ ทานไดอานโดยทั่วถึง ซึ่งตรงกับความประสงคของอาจารยเธียรชัยเชนกัน

 ผูอานและผูศึกษาเอกสารฉบับนี้ทุกทาน ควรที่จะไดอานคำนำซึ่งเปนที่มาและเจตนารมณในการ
จัดทำเอกสารฉบับนี้ของอาจารยเธียรชัย กอนที่จะอานเนื้อหาในเอกสารเพื่อที่จะไดเขาใจบริบทของการ
จัดทำเอกสารฉบับนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและขอจำกัดบางประการของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งบริษัทฯ หวังเปน
อยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะชวยใหทุกทานที่มีภารกิจนำพาองคกรธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล มีแนวทางในการจัดการขอมูลสวนบุคคลในองคกรที่ชัดเจนมากขึ้น จนกวาสำนักงาน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลจะมีแนวปฏิบัติที่เปนทางการใหองคกรธุรกิจตาง ๆ ไดใชเปน
แนวทางในการดำเนินงานตอไป
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มาตรฐานกลางซึ่งเปนที่ยอมรับกันในทางสากลมานำเสนอเพื่อใหองคกรในภาคเอกชนไดนำไปพิจารณา
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องคกรในภาคเอกชนสามารถพัฒนาแนวทางในการประกอบธุรกิจของตนโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ
กับการใชขอมูลสวนบุคคลของลูกคาหรือผูใชบริการใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับใน
ระหวางประเทศที่มีการใชบังคับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในขณะนั้น การอางถึงบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในเอกสารฉบับนี้ เปนการอางอิงในสวนที่
ผูเขียนเห็นวาเปนการเพิ่มเติมสาระใหครบถวนและสอดรับกับสาระของพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น  
ผูเขียนจึงไมไดมีการปรับปรุงถอยคำตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ ใหเปนไปตามที่พระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติไว ซ่ึงตอไปหากมีเวลาผูเขียนก็จะปรับปรุงสาระและถอยคำใหเปนไป
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อผูอานจะไดเขาใจถึง
สาระของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามโครงสรางของหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่นำเสนอ
โดยเอกสารฉบับนี้ตอไป
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 ในปจจุบันองคกรธุรกิจไดนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองคกร และทำใหองคกรมีภาพลักษณเปนที่ยอมรับของประชาชน แตปรากฏวาหลาย
องคกรมิไดตระหนักหรือใหความสำคัญกับการเก็บรักษาความลับของขอมูลท่ีเก่ียวกับลูกคาหรือผูใชบริการ 
มีการนำขอมูลสวนบุคคลของลูกคาหรือผูใชบริการที่ถูกจัดเก็บอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของตนไปใชแสวงหาประโยชนในเชิงธุรกิจหรือเพื่อการพาณิชย โดยบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือ
ผูท่ีเก่ียวของกับขอมูลน้ันมิไดรูเห็นดวย และบางคร้ังไดกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลหรือบุคคล
ท่ีเก่ียวของกับขอมูลน้ัน ซ่ึงในกรณีขององคกรธุรกิจขนาดใหญหรือองคกรธุรกิจท่ีมีการติดตอทำการคา
กับองคกรธุรกิจในตางประเทศอาจจะตองมีการสงตอขอมูลหรือโอนขอมูลที่เกี่ยวกับลูกคาหรือผูใช
บริการระหวางกัน แตการดำเนินการดังกลาวตองพบกับอุปสรรคสำคัญเนื่องจากในหลายประเทศ
มีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลบังคับใชแลว ทำใหการเจรจาทางการคามีปญหาวาหากองคกรธุรกิจ
ในตางประเทศตองสงตอขอมูลหรือโอนถายขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล เชน ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา 
มายังประเทศไทย ขอมูลดังกลาวจะไดรับการคุมครองมิใหผูอื่นลวงรูหรือนำไปใชโดยมิชอบหรือผิดจาก
วัตถุประสงคของขอตกลงทางการคาหรือไม หรือแมแตการสงตอหรือโอนขอมูลระหวางองคกรธุรกิจ
ในประเทศไทยเองก็มีปญหาวาแตละองคกรมีมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลและการนำขอมูล
ไปใชที่แตกตางกันออกไป บางองคกรมีความเขมงวดในการจัดเก็บและการนำขอมูลเกี่ยวกับลูกคาไปใช 
แตบางองคกรไมไดใหความสนใจในการเก็บรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว การใหความ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลในภาคเอกชนจึงขาดเอกภาพและขาดหลักประกันที่ชัดเจน จากสภาพการณที่
เปนปญหาและเปนอุปสรรคตอการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้จึงมีความจำเปนตองกำหนดหลักเกณฑที่
เปนมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลในองคกรภาคเอกชน 
โดยอิงมาตรฐานสากล เพ่ือใหเปนท่ียอมรับของนานาประเทศและทำใหการเจรจาทางการคาและการติดตอ
สื่อสารถึงกันดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปดวยความสะดวก สมประโยชนของทุกฝาย และไดรับ
ความมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคลจะไดรับการคุมครองจากคูคาหรือคูสัญญาทุกฝาย
        
 สำหรับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลในองคกรภาคเอกชน
ไดแยกเปน 3 แนวทาง คือ 
1. หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลสำหรับผูบริหารองคกร เนื่องจาก
ในการดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลที่ดีมีประสิทธิภาพจำเปนที่ผูบริหารองคกรควรมีแนวปฏิบัติ
ที่เปนมาตรฐานสากลในระดับประเทศและระหวางประเทศ
2. หลักเกณฑและแนวทางการดำเนินการในเชิงนโยบายที่ตองประกาศใหสาธารณชนไดทราบ ซึ่งจะเนน
หลักเกณฑที่เปนมาตรฐานขั้นต่ำที่องคกรธุรกิจควรเปดเผยสูสาธารณชนเพื่อสรางความมั่นใจแกลูกคา
หรือผูใชบริการในระบบการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลขององคกรนั้นๆ
3. หลักเกณฑและแนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลภายในองคกรภาคเอกชน 
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1. หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลสำหรับผูบริหารองคกร 
 หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลสำหรับผูบริหารองคกร
สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้

 1.1 การเก็บรวบรวม การเก็บรักษาและการประมวลผลขอมูล
  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลที่เกี่ยวของ
กับบุคคล อาจจัดเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวไดเพียงเทาที่เกี่ยวของและจำเปนแกการดำเนินกิจการ
ตามอำนาจหนาท่ีหรือวัตถุประสงคท่ีชอบดวยกฎหมายขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนน้ันๆ เทาน้ัน
  2) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูล ตองจัดเก็บขอมูลตามที่กฎหมาย
ใหอำนาจไว และตองจัดเก็บดวยวิธีการที่ถูกตองและเปนธรรมกับเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
กับขอมูล และวิธีการดังกลาวตองไมใชเปนวิธีการที่มีลักษณะคุกคามหรือรบกวนสิทธิของเจาของขอมูล
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลโดยไมสมควร โดยจะตองเคารพในสิทธิสวนบุคคลของเจาของขอมูล
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลที่จัดเก็บตามที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญดวย
  3) ในขณะหรือกอนที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนจะทำการเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลหรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคลจากเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูล องคกรธุรกิจ
หรือหนวยงานเอกชนดังกลาวจะตองดำเนินการเพ่ือใหเกิดความแนใจวาเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ
กับขอมูลไดตระหนักและทราบถึง
   (1) ชื่อ สถานที่ทำการ และสถานภาพขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชน
ที่จัดเก็บขอมูล
   (2) วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
   (3) ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม
   (4) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
   (5) ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
   (6) เงื่อนไขในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
   (7) บุคคล องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่ขอมูลจะพึงเปดเผยตอ
   (8) กฎหมายที่อนุญาตใหจัดเก็บขอมูลไดเปนการเฉพาะ (ถามี)
   (9) ผลท่ีอาจจะเกิดข้ึน (ถามี) กับบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
กับขอมูล หากบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูลไมใหขอมูล ท้ังหมดหรือบางสวน
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หมายเหตุ นอกจาก (1) - (9) ดังกลาวขางตน พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
2562 มาตรา 23 (5) และ (6) ยังไดกำหนดสาระของขอมูลและสิทธิของเจาของขอมูลที่องคกร
ธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนจะตองแจงใหเจาของขอมูลทราบเปนการเพิ่มเติมดวย ดังนี้
(5) ขอมูลเก่ียวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล สถานท่ีติดตอ และวิธีการติดตอในกรณีท่ีมีตัวแทน
หรือเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล ใหแจงขอมูล สถานท่ีติดตอ และวิธีการติดตอของตัวแทน
หรือเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย
(6) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 19 วรรคหา มาตรา 30 วรรคหน่ึง มาตรา 31 
วรรคหน่ึง มาตรา 32 วรรคหน่ึง มาตรา 33 วรรคหน่ึง มาตรา 34 วรรคหน่ึง มาตรา 36 วรรคหน่ึง 
และมาตรา 73 วรรคหนึ่ง 
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  4) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลตองจัดเก็บขอมูลจากบุคคลผูเปน
เจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลโดยตรง
  5) ในกรณีองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนจัดเก็บขอมูลจากบุคคลท่ีสามหรือจากแหลง
อ่ืนท่ีไมใชจากเจาของขอมูลโดยตรง จะตองเปนขอมูลท่ีมาจากแหลงท่ีเช่ือถือได องคกรธุรกิจหรือหนวยงาน
เอกชนดังกลาวตองแจงใหเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลทราบ และตองขอความยินยอม
จากเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลกอนจัดเก็บ

  6) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลตองไมจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับขอมูลที่มีลักษณะออนไหวตอความรูสึกของบุคคล เชน ขอมูลที่แสดงใหเห็นถึง ชาติพันธุ 
ลัทธิความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือทางศาสนา ความเช่ือสวนบุคคล รายละเอียดเก่ียวกับ
สุขภาพ ทัศนะคติเกี่ยวกับเพศ ประวัติอาชญากรรม และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เวนแต
   (1) บุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลไดใหความยินยอม
เปนหนังสือ หรือ
   (2) เปนการเก็บขอมูลตามกฎหมายหรือไดรับการอนุญาตโดยผลของกฎหมาย หรือ
   (3) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่จำเปนสำหรับการปองกันภยันตรายที่กำลังจะ
เกิดข้ึนตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพของเจาของขอมูล หรือการรักษาพยาบาลเจาของขอมูล และเจาของ
ขอมูลไมสามารถที่จะใหความยินยอมได หรือ
   (4) การเก็บรวบรวมน้ันเปนการดำเนินการท่ีจำเปนตอการตอสูคดีในกรณีท่ีมีการ
ฟองเรียกรองคาเสียหายจากองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูล หรือ
   (5) การเก็บรวบรวมขอมูลนั้นจำเปนสำหรับวัตถุประสงคเชิงปองกันในทางการ
แพทย หรือการตรวจสอบทางการแพทย หรือ
   (6) เปนการเก็บรวบรวมตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกฎที่ออกโดยองคกร
วิชาชีพซ่ึงองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลมีหนาท่ีท่ีจะตองรักษาความลับตามจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพนั้นๆล
   (7) เปนการเก็บรวบรวมเพ่ือการสืบสวน สอบสวน หรือการตรวจสอบการกระทำ
หรือความประพฤติ และมีเหตุที่นาเชื่อไดวาการเก็บขอมูลสวนบุคคลโดยขอคำยินยอมจากเจาของขอมูล
กอนจะมีผลกระทบตอความมีอยูหรือความถูกตองของขอมูล
   (8) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดจากการดูหรือสังเกตการณ
การแสดง กีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน เมื่อบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมขอมูลนั้นไดปรากฏตัว
หรือเขารวมในกิจกรรมนั้นดวยความสมัครใจ และกิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมที่เปดเผยตอสาธารณะ

หมายเหตุ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 25 ไดบัญญัติหาม
มิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลโดยตรง เวนแต  
(1) ไดแจงถึงการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่นใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ
โดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่เก็บรวบรวมและไดรับความยินยอมจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล
(2) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมตามมาตรา 24 
หรือมาตรา 26
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   (9) การเก็บรวมรวมนั้นเปนสิ่งจำเปนเพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินความ
เหมาะสมของบุคคลในการไดรับรางวัลเกียรติยศ  หรือผลประโยชนในลักษณะคลายคลึงกัน
   (10) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยหนวยงานดานขอมูลเครดิต ซึ่งมีหนาที่เก็บรวม
รวมขอมูลของบุคคลเพื่อทำรายงานขอมูลเครดิต และเจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหคำยินยอมไวในครั้ง
แรกที่มีการจัดเก็บขอมูลวาใหสามารถเก็บรวบรวมและเปดเผยเพื่อการจัดทำขอมูลเครดิตดังกลาวได

หมายเหตุ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 หามมิใหเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับเช้ือชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูล
สหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูล
สวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด โดยไมไดรับความยินยอมโดย
ชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแต
(1) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงเจาของขอมูลสวน
บุคคลไมสามารถใหความยินยอมได ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม
(2) เปนการดำเนินกิจกรรมโดยชอบดวยกฎหมายท่ีมีการคุมครองท่ีเหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม 
หรือองคกรที่ไมแสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพ 
แรงงานใหแกสมาชิก ผูซ่ึงเคยเปนสมาชิก หรือผูซ่ึงมีการติดตออยางสม่ำเสมอกับมูลนิธิ สมาคม 
หรือองคกรที่ไมแสวงหากำไรตามวัตถุประสงคดังกลาวโดยไมไดเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้น
ออกไปภายนอกมูลนิธิสมาคม หรือองคกรที่ไมแสวงหากำไรนั้น
(3) เปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะดวยความยินยอมโดยชัดแจงของเจาของขอมูลสวนบุคคล
(4) เปนการจำเปนเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ
เรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
(5) เปนการจำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับ
 (ก) เวชศาสตรปองกันหรืออาชีวเวชศาสตร การประเมินความสามารถในการทำงาน
ของลูกจาง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย การใหบริการดานสุขภาพหรือดานสังคม การรักษา
ทางการแพทย การจัดการดานสุขภาพ หรือระบบและการใหบริการดานสังคมสงเคราะห ทั้งนี้
ในกรณีท่ีไมใชการปฏิบัติตามกฎหมายและขอมูลสวนบุคคลน้ันอยูในความรับผิดชอบของผูประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพหรือผูมีหนาท่ีรักษาขอมูลสวนบุคคลน้ันไวเปนความลับตามกฎหมาย ตองเปน
การปฏิบัติตามสัญญาระหวางเจาของขอมูลสวนบุคคลกับผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย
 (ข) ประโยชนสาธารณะดานการสาธารณสุข เชน การปองกันดานสุขภาพจากโรคติดตอ
อันตรายหรือโรคระบาดท่ีอาจติดตอหรือแพรเขามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐาน
หรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ หรือเคร่ืองมือแพทย ซ่ึงไดจัดใหมีมาตรการท่ีเหมาะสมและเจาะจง
เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของ
ขอมูลสวนบุคคลตามหนาที่หรือตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ
 (ค) การคุมครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลของผูมีสิทธิตามกฎหมาย การคุมครองผูประสบภัยจากรถ หรือการ
คุมครองทางสังคม ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเปนส่ิงจำเปนในการปฏิบัติตามสิทธิหรือ
หนาที่ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยไดจัดใหมีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล
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  7) การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล ตองเขาใจวาขอมูลสวนบุคคลมีความแตกตางจากขอมูล
อ่ืนเพราะเปนขอมูลท่ีมีผลกระทบตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวของบุคคล ดังน้ันการจัดใหมีมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ จึงถือเปนหนาที่ที่สำคัญขององคกรทุกองคกรที่มี
การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
  8) การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (data processing) ตามมาตรฐานสากลจะเปนไป
ตามหลักการเปดเผยโปรงใส  หลักความยินยอมของเจาของขอมูล และหลักการจำกัดการใชขอมูล
กลาวคือ กระบวนการตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูล บันทึก จัดลำดับ แกไข เลือก เรียก ใช การใชหรือ
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ผานกระบวนการประมวลผลขอมูล จะตองใหเจาของขอมูลไดรับรูและให
ความยินยอมกอน สวนการนำขอมูลไปใชถูกจำกัดใหใชตามวัตถุประสงคของการจัดเก็บเทานั้น เวนแต 
เจาของขอมูลจะอนุญาต หรือโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

 1.2 การใชและเปดเผยขอมูล
  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
บุคคล ตองใชหรือเปดเผยขอมูลเพียงเทาที่เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดเก็บ ในกรณีที่องคกร
ธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนตองการใชหรือเปดเผยขอมูลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคของการจัดเก็บเดิม 
องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนดังกลาวตองแจงเปนหนังสือใหเจาของขอมูลทราบโดยแสดงเหตุผลใน
การดำเนินการดังกลาว และตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลกอน เวนแต
   (1) วัตถุประสงคในการใชหรือเปดเผยเปนวัตถุประสงคที่เกี่ยวเนื่องหรือมีความ
สัมพันธกับวัตถุประสงคของการจัดเก็บเดิม และบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูล
สามารถท่ีจะคาดการณไดอยางมีเหตุมีผลวาองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนน้ันจะใชหรือเปดเผยขอมูล
ตามวัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงคที่จัดเก็บขอมูลเดิม

 (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ หรือประโยชนสาธารณะ
อ่ืน ท้ังน้ี ตองกระทำเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวเพียงเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน และไดจัดให
มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 (จ) ประโยชนสาธารณะที่สำคัญ โดยไดจัดใหมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุมครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ขอมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงขอมูลสวนบุคคลที่เกิดจากการใชเทคนิคหรือ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการนำลักษณะเดนทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคล 
มาใชทำใหสามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไมเหมือนกับบุคคลอื่นได เชน ขอมูลภาพ
จำลองใบหนา ขอมูลจำลองมานตา หรือขอมูลจำลองลายนิ้วมือ

ในกรณีที่เปนการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมตองกระทำ
ภายใตการควบคุมของหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือไดจัดใหมีมาตรการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
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   (2) ในกรณีท่ีองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนไดใชขอมูลเพ่ือประโยชนเก่ียวกับ
การตลาดแบบตรง ซ่ึงในทางปฏิบัติเปนการยากท่ีองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนจะขอคำยินยอมจาก
บุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูลกอนการใชหรือเปดเผยขอมูลน้ัน อยางไรก็ตาม 
ในทันทีที่ผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลรองขอปฏิเสธที่จะรับการติดตอสำหรับการ
ตลาดแบบตรงอีกตอไป องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนน้ันจะตองยุติการใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว
   (3) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนน้ันมีเหตุผลอันสมควรเช่ือไดวาการใชหรือ
เปดเผยขอมูลเปนกรณีที่จำเปนตอการปองกันภยันตรายตอชีวิต รางกายหรืออนามัยของบุคคลและ
ภยันตรายนั้นเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง หรือเพื่อการรักษาพยาบาลเจาของขอมูล ซึ่งในขณะนั้น เจาของ
ขอมูลไมอยูในสภาวะตามกฎหมายที่จะใหคำยินยอมได
   (4) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนนั้นมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวามีการกระทำ
ที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือมีการกระทำซึ่งกำลังเกิดขึ้นและเปนการกระทำที่เกี่ยวของกับการกระทำที่
ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกลาวเปนกรณี
จำเปนสำหรับการสืบสวนสอบสวนหรือการฟองคดี หรือการใชหรือเปดเผยดังกลาวเปนสวนหน่ึงของการ
จัดทำรายงานที่ตองจัดทำขึ้นเพื่อประโยชนของบุคคลที่เกี่ยวของหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของ
กับเรื่องดังกลาว
   (5) เปนการใชหรือเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกำหนด หรือเปนการใชหรือเปด
เผยตอศาลหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาว
   (6) เปนการใชหรือเปดเผยอยางสมเหตุสมผลและจำเปนตอการบังคับใชกฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ
   (7) เปนการใชหรือเปดเผยตามที่องคกรหรือหนวยงานดานความมั่นคงรองขอ
ดวยเหตุผลที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ
   (8) เปนการใชหรือเปดเผยเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยตองไมระบุชื่อหรือ
มีสวนใดที่ทำใหรูวาเปนขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
  2) หากองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะตองใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลกอนไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลดวยเหตุดังกลาวในขอ 1) ขางตน องคกรธุรกิจหรือ
หนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลตองใชหรือเปดเผยขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวของกับเจาของขอมูลนั้นโดยตรง
เทานั้น และตองทำเทาที่จำเปน และเมื่อเปดเผยขอมูลใดแลวตองแจงใหเจาของขอมูลทราบโดยไมชักชา 
สวนผูซึ ่งไดรับขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตองไมใชหรือเปดเผยขอมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงคอยางอื่น
นอกเหนือจากท่ีไดแจงความประสงคไวแลว องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลตองจัดทำ
บันทึกการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบของเจาของขอมูล
สวนบุคคลและพนักงานเจาหนาที่ดวย
  3) ในกรณีท่ีเอกสารฉบับหน่ึงฉบับใดมีขอมูลเก่ียวกับบุคคลของบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป 
องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลจะอนุญาตใหเขาถึงขอมูลดังกลาวได แตจะปกปดขอมูล
ของบุคคลอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับบุคคลผูขอขอมูล โดยการปดบังช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือ
สัญลักษณอื่นใดที่สามารถระบุตัวบุคคลอื่นนั้นได
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 1.3 คุณภาพของขอมูล
 องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลตองดำเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือทำให
เกิดความแนใจวาขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จัดเก็บ ใชหรือเปดเผย เปนขอมูลที่มีความ
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน สัมพันธกับวัตถุประสงคของการจัดเก็บ และไมนอกเหนือ
วัตถุประสงคที่กำหนด

 1.4 การรักษาความปลอดภัยของขอมูล
  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลอาจจัดเก็บรักษาขอมูลไวไดเทา
ระยะเวลาท่ีกำหนดหรือเพียงเทาท่ีจำเปนแกการทำใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดแจงตอเจาของขอมูลหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลไวแลว เวนแตบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลหรือบุคคลผูเปนเจาของขอมูลไดให
ความยินยอมอยางชัดแจงวาใหเก็บรักษาขอมูลนั้นเกินกวาระยะเวลาตามที่กำหนดไวในนโยบายดังกลาว 
หรือเวนแตมีเหตุจำเปนที่กำหนดหนาที่ใหองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลตองเก็บรักษา
ขอมูลเกินกวาระยะเวลาที่กำหนด หรือมีเหตุจำเปนอื่นใดเพื่อประโยชนในกิจการขององคกรธุรกิจหรือ
หนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีจะตองเก็บรักษาขอมูลเกินกวาระยะเวลาท่ีกำหนด และองคกรธุรกิจหรือ
หนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะลบหรือทำลายขอมูลดังกลาวเมื่อพนระยะเวลาที่กำหนดหรือหมด
ความจำเปนในการเก็บรวบรวมหรือเจาของขอมูลเพิกถอนความยินยอม ทั้งนี้ องคกรธุรกิจหรือหนวย
งานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลจะดำเนินการดวยความระมัดระวังและรอบคอบเพ่ือใหเกิดความแนใจวาไดมีการ
ลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคล หรือทำใหขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไม
สามารถระบุตัวตนของบุคคลไดอยางถาวร 
  2) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลตองดำเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
เพื่อปองกันมิใหมีการเขาถึงขอมูลโดยไมมีอำนาจหรือไมไดรับอนุญาต หรือปองกันมิใหมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมชอบ รวมทั้งตองดำเนินการปองกันมิใหขอมูลเกิดการสูญหาย ใชหรือเปดเผย
ขอมูลโดยมิชอบ
  3) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลตองคุมครองรักษาขอมูลสวนบุคคล
ตลอดเวลาดวยเทคนิคและการวางระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปองกันขอมูลสูญหาย หรือ
มิใหผูใดนำไปใชในทางที่ผิดหรือโดยไมสมควร หรือทำลายหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล หรือเพื่อปองกัน
มิใหผูที่ไมไดรับอนุญาต เขาถึงขอมูลหรือเปดเผยขอมูล
  4) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลอาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลที่
อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลใหแกบุคคลอื่นได หากเจาของขอมูลใหความยินยอมเปนหนังสือ
หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด เวนแตกรณีจำเปนเรงดวนเก่ียวกับประโยชนของสวนรวม หรือกรณีท่ีอาจกอ
ใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกายหรืออนามัยของบุคคล องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บ
ขอมูลอาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไปกอนได แตตองแจงใหเจาของขอมูลทราบโดยเร็ว
ภายใน 15 วัน นับแตวันสงหรือโอนขอมูลนั้น
  5) ในกรณีที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลไดวาจางหรือมอบหมาย
ใหบุคคลท่ีสามเปนผูดำเนินการเก่ียวกับระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลตองดำเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความ
แนใจวาบุคคลท่ีสามซ่ึงไดรับมอบหมายใหดำเนินการดังกลาว ไดตระหนักถึงความจำเปนท่ีตองปฏิบัติตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
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 1.5 ความโปรงใส
  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลตองกำหนดแนวนโยบายที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคล และเปดเผยแนวนโยบายดังกลาวให
เปนที่ปรากฏชัดตอบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูล
  2) หากมีการรองขอ องคกรหรือหนวยที่จัดเก็บขอมูลตองดำเนินการตามขั้นตอนที่
เหมาะสมและอยางสมเหตุสมผล เพื่อใหบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ตนจัดเก็บได
ทราบถึงประเภทของขอมูลที่จัดเก็บ วัตถุประสงคของการจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ การเก็บรักษา การใช
หรือเปดเผยขอมูลนั้น

 1.6 การเขาถึงขอมูลและการแกไขขอมูล
  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลตองเปดโอกาสใหบุคคลผูเปนเจาของ
ขอมูลหรือที่เกี่ยวของกับขอมูลเขาตรวจดูขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ขอสำเนาหรือขอสำเนารับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือใหระงับการใชหรือระงับการเปดเผยขอมูล
หรือใหลบหรือทำลายขอมูลสวนท่ีพนระยะเวลาการเก็บรวบรวมหรือท่ีไมเก่ียวของหรือเกินกวาความจำเปน
ตามวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมนั้นได เมื่อมีการรองขอ เวนแต
   (1) การอนุญาตใหเขาถึงน้ันจะกอใหเกิดภัยท่ีเปนการคุกคามอยางรายแรงตอชีวิต
รางกายหรือสุขภาพของบุคคล
   (2) การอนุญาตใหเขาถึงนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลของบุคคล
อื่นโดยไมสมควร
   (3) การอนุญาตใหเขาถึงนั้นจะกอใหเกิดภาระอันเกินสมควรแกองคกรธุรกิจหรือ
หนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูล
   (4) การรองขอเพ่ือเขาถึงขอมูลเปนการรองขอท่ีไมจริงจังหรือไมมีเจตนาท่ีตองการ
เขาถึงขอมูลซึ่งเปนที่เห็นไดชัดเจน
   (5) การอนุญาตใหมีการเขาถึงจะกอใหเกิดความเสียหายตอการสืบสวนสอบสวน
ที่เกี่ยวกับการกระทำที่มิชอบดวยกฎหมาย
   (6) การอนุญาตใหเขาถึงเปนการอันตองหามโดยกฎหมาย
   (7) มีกฎหมายหามมิใหมีการเขาถึงขอมูลดังกลาวไวเปนการเฉพาะ
   (8) ขอมูลท่ีขอเขาถึงเปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอโตแยงทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท ระหวางองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลกับบุคคลท่ีรองขอ 
และขอมูลดังกลาวเปนขอมูลซึ่งไมสามารถเขาถึงหรือเปดเผยไดโดยกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น
   (9) การอนุญาตใหเขาถึงจะเปนการเปดเผยถึงแนวทางการเจรจาตอรองของ
องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลกับบุคคลผูรองขอ ซึ่งหากมีการเปดเผยจะทำใหเกิด
ความเสียหายตอการเจรจาตอรองนั้น
   (10) หนวยงานทางดานความมั่นคง หนวยงานที่เกี่ยวของกับราชการลับหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายสั่งหามมิใหองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บ
ขอมูลอนุญาตใหมีการเขาถึงขอมูลดังกลาว เนื่องจากเหตุผลที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ
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  2) ถาการอนุญาตใหเขาถึงขอมูลจะเปนการเปดเผยถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ตัดสินใจทางการคาขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูล องคกรธุรกิจหรือหนวยงาน
เอกชนดังกลาวอาจใชวิธีการอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจแทนการอนุญาตใหเขาถึงขอมูลนั้นได
  3) ถาการเขาถึงขอมูลเปนสิ่งที่ไมสามารถปฏิบัติไดอยางสมเหตุสมผล องคกรธุรกิจหรือ
หนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลและบุคคลผูรองขออาจตกลงที่จะพิจารณาวาการดำเนินการแทนโดย
คนกลาง จะเปนการเขาถึงที่เพียงพอตอความตองการของทั้งสองฝายหรือไม
  4) ในกรณีที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลกำหนดคาใชจายในการ
อนุญาตใหเขาถึงขอมูล คาใชจายนั้น
   (1) ตองไมสูงจนเกินไป และ
   (2) ตองไมใชกับคำขอเขาถึงขอมูล
  5) ถาองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูล หรือบุคคลผูรองขอขอมูล สามารถ
แสดงใหเห็นไดวาขอมูลที่จัดเก็บนั้นไมถูกตอง สมบูรณ หรือไมเปนปจจุบัน องคกรธุรกิจหรือหนวยงาน
เอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลตองดำเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือทำใหขอมูลท่ีจัดเก็บถูกตอง สมบูรณและ
เปนปจจุบัน
  6) ถาองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูล และบุคคลท่ีรองขอขอมูลมีความ
เห็นไมตรงกันกรณีความถูกตอง สมบูรณหรือเปนปจจุบันของขอมูล หากบุคคลผูรองขอขอมูลไดขอให
องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนดังกลาวจัดทำหมายเหตุหรือบันทึกเพ่ือใหมีการระบุถึงความไมถูกตอง 
สมบูรณ หรือไมเปนปจจุบันของขอมูลนั้น องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนดังกลาวตองดำเนินการ
ตามที่รองขอตามขั้นตอนที่เหมาะสม
  7) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลมีหนาท่ีท่ีจะตองใหเหตุผลในการปฏิเสธ
การเขาถึงขอมูลตามที่รองขอ หรือในกรณีที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลปฏิเสธ
ท่ีจะดำเนินการแกไขขอมูลตามท่ีรองขอดวยเหตุผลตามท่ีมีกฎหมายใหอำนาจไว องคกรธุรกิจหรือหนวย
งานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลมีหนาท่ีท่ีจะตองแจงใหบุคคลท่ีรองขอทราบถึงการปฏิเสธดังกลาวพรอมท้ังเหตุผล

 1.7 การปกปดตัวตน
 ในกรณีที่ไมเปนการขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมาย บุคคล
ยอมมีสิทธิหรือทางเลือกที่จะไมเปดเผยตัวตนหรือแสดงตนเมื่อติดตอหรือทำธุรกรรมกับองคกรธุรกิจ
หรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูล

 1.8 การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศอื่น
 องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลอาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูล
ที่เกี่ยวของกับบุคคลไปยังประเทศอื่นได หาก
  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลเชื่อโดยปราศจากขอสงสัยวาผูรับ
ขอมูลอยูภายใตบังคับของกฎหมาย ขอตกลงหรือขอสัญญาซ่ึงยึดถือหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดและมีมาตรฐานในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสาระสำคัญ
ไมต่ำกวาบทบัญญัติแหงกฎหมายภายในประเทศ
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  2) บุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือที่เกี่ยวของกับขอมูลไดใหความยินยอมเปนหนังสือใน
การสงขอมูลนั้น
  3) การสงขอมูลไปยังประเทศอ่ืนดังกลาวเปนกรณีท่ีจำเปนตอการปฏิบัติตามสัญญาระหวาง
บุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลกับองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บ
ขอมูล หรือเปนเรื่องที่จำเปนตอการดำเนินการกอนทำสัญญาตามคำรองขอของบุคคลดังกลาวนั้น
  4) การสงขอมูลไปยังประเทศอ่ืนเปนความจำเปนตอการดำเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของสัญญาระหวางองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลกับบุคคลที่สาม เพื่อประโยชนของ
บุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูล
  5) การสงขอมูลไปยังประเทศอื่นเปนไปเพื่อประโยชนของบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูล และ
   (1) เปนการยากในทางปฏิบัติท่ีจะไดรับความยินยอมของบุคคลผูเปนเจาของขอมูล
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูล และ
   (2) เปนที่เชื่อไดวาในทางปฏิบัติ บุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
กับขอมูลจะใหความยินยอมในการสงขอมูลนั้น
  6) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะดำเนินการเพื่อใหเกิดความแนใจ
วาขอมูลที่จัดสง จะไมถูกเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใชหรือเปดเผยโดยผูรับขอมูลในลักษณะที่ไมสอดคลอง
กับหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลท่ีเก่ียวกับบุคคลท่ีใชบังคับอยูในประเทศ ในขณะท่ีมีการสงขอมูล
  7) การสงขอมูลไปยังประเทศอื่นดังกลาวเปนการกระทำตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
หรือเพื่อการดำเนินคดีนอกราชอาณาจักร

หมายเหตุ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  มาตรา 28 ในกรณีท่ีผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ ประเทศปลายทางหรือองคการ
ระหวางประเทศที่รับขอมูลสวนบุคคลตองมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ 
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนดตามมาตรา 16 (5) เวนแต
(1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย
(2) ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยไดแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ
ถึงมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอของประเทศปลายทางหรือองคการ
ระหวางประเทศที่รับขอมูลสวนบุคคลแลว
(3) เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญาหรือเพื่อ
ใชในการดำเนินการตามคำขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทำสัญญานั้น
(4) เปนการกระทำตามสัญญาระหวางผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือ
ประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล
(5) เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคล
หรือบุคคลอื่น เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลไมสามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได
(6) เปนการจำเปนเพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับ
มาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองคการระหวาง
ประเทศท่ีรับขอมูลสวนบุคคล ใหเสนอตอคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ท้ังน้ี คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อาจขอใหทบทวนไดเม่ือมีหลักฐานใหมทำใหเช่ือไดวาประเทศปลายทางหรือองคการระหวางประเทศ
ที่รับขอมูลสวนบุคคลมีการพัฒนาจนมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ในองคกรภาคเอกชน : เธียรชัย ณ นคร
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 1.9 ความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูล 

  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลตองแตงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
ใหมีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับความเปนสวนตัวและการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล ฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายอยางจริงจัง องคกรควรกำหนด
ศูนยประสานงานเพื่อคอยตอบคำถามและรับเรื่องรองเรียน และคอยดูแลใหมีการเยียวยาความเสียหาย
จากการที่ขอมูลเกี่ยวกับตัวของผูนั้นถูกนำไปใชโดยมิชอบ

  2) ในกรณีที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลกระทำการใดๆ เกี่ยวกับ
ขอมูลสวนบุคคลแลวกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลหรือแกบุคคลท่ีเก่ียวของ องคกรธุรกิจหรือ
หนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ันไมวาจะกระทำโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอก็ตาม รวมทั้งตองรับผิดในทางแพงสำหรับการกระทำหรือการดำเนินการของพนักงาน
ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาหรือควบคุมดูแลขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในกรณีที่พนักงานนั้นกระทำ
การหรือดำเนินการโดยฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย แมวาการกระทำหรือการดำเนินการดังกลาวจะ
เปนการกระทำหรือดำเนินการท่ีองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลไมทราบหรือไมไดใหการ
อนุญาตก็ตาม เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทำนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเปนการกระทำตามกฎหมาย
หรือตามคำสั่งของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือเกิดเพราะการกระทำของเจาของขอมูลเอง
หรือของบุคคลที่เกี่ยวของ

  3) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลตองรับผิดในทางแพงสำหรับการก
ระทำหรือการดำเนินการของบุคคลที่สาม ซึ่งดำเนินการในนามขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่
จัดเก็บขอมูล หรือในฐานะตัวแทนขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลไมวาโดยชัดแจง
หรือโดยปริยายดวย

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ในองคกรภาคเอกชน : เธียรชัย ณ นคร

หมายเหตุ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  มาตรา 37 ไดกำหนดให 
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ ดังตอไปนี้

(1) จัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช 
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และตอง
ทบทวนมาตรการดังกลาว เม่ือมีความจำเปนหรือเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี ใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด

(2) ในกรณีท่ีตองใหขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ตองดำเนินการเพื่อปองกันมิใหผูนั้นใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือ
โดยมิชอบ

(3) จัดใหมีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลเมื่อพนกำหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไมเกี่ยวของหรือเกินความจำเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น หรือตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอ หรือที่เจาของขอมูล
สวนบุคคลไดถอนความยินยอม เวนแตเก็บรักษาไวเพ่ือวัตถุประสงคในการใชเสรีภาพ
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หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ในองคกรภาคเอกชน : เธียรชัย ณ นคร

ในการแสดงความคิดเห็น  การเก็บรักษาไวเพื่อวัตถุประสงคตามมาตรา 24 (1) หรือ (4) หรือ
มาตรา 26 (5) (ก) หรือ (ข) การใชเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
หรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายหรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพื่อ
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ท้ังน้ี ใหนำความในมาตรา 33 วรรคหา มาใชบังคับกับการลบหรือทำลาย
ขอมูลสวนบุคคลโดยอนุโลม

(4) แจงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลแกสำนักงานโดยไมชักชาภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต
ทราบเหตุเทาที่จะสามารถกระทำได เวนแตการละเมิดดังกลาวไมมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีท่ีการละเมิดมีความเส่ียงสูงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ใหแจงเหตุการละเมิดใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบพรอมกับแนวทางการเยียวยา
โดยไมชักชาดวย ทั้งนี้ การแจงดังกลาวและขอยกเวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะ
กรรมการประกาศกำหนด

(5) ในกรณีที่เปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 5 วรรคสอง ตองแตงตั้งตัวแทนของ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปนหนังสือซึ่งตัวแทนตองอยูในราชอาณาจักรและตัวแทนตองไดรับ
มอบอำนาจใหกระทำการแทนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีขอจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตาวัตถุประสงคของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล

(6) การใชหรือเปดเผยตามมาตรา 27 วรรคสาม

(7) การปฏิเสธคำขอหรือการคัดคานตามมาตรา 30 วรรคสาม มาตรา 31 วรรคสาม มาตรา 32 
วรรคสาม และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง

(8) คำอธิบายเก่ียวกับมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรา ๓๗ (๑) ความในวรรค
หน่ึงใหนำมาใชบังคับกับตัวแทนของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 5 วรรคสอง โดยอนุโลม 
ความใน (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8) อาจยกเวนมิใหนำมาใชบังคับกับผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลซึ่งเปนกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เวนแตมีการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล หรือมิใชกิจการที่เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเปน
ครั้งคราว หรือมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 26

หมายเหตุ  พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 77 ไดกำหนดใหผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลซึ่งดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคลอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ทำใหเกิดความ
เสียหายตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแกเจาของขอมูล
สวนบุคคล ไมวาการดำเนินการน้ันจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไมก็ตาม 
เวนแตผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวา

(1) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระทำหรือละเวนการกระทำของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นเอง

(2) เปนการปฏิบัติตามคำสั่งของเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่และอำนาจตามกฎหมาย

คาสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึงคาใชจายท้ังหมดท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคล
ไดใชจายไปตามความจำเปนในการปองกันความเสียหายท่ีกำลังจะเกิดข้ึนหรือระงับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแลวดวย
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2. หลักเกณฑและแนวทางการดำเนินการในเชิงนโยบายท่ีตองประกาศใหสาธารณชนไดทราบ
 องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลควรกำหนดแนวนโยบายที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคล และเปดเผยแนวนโยบายดังกลาวให
เปนที่ปรากฏชัดตอบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูล โดยตองไมถือวากระบวนการเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล
สวนบุคคลดังกลาวเปนความลับขององคกร ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาหรือผูใชบริการ และ
เพื่อใหองคกรธุรกิจนั้นๆ เปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับระหวางประเทศ การดำเนินการใน
เชิงนโยบายที่ควรประกาศใหสาธารณชนไดทราบควรมีหัวขอที่เปนมาตรฐานขั้นต่ำดังตอไปนี้

 2.1 แนวนโยบายเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การเก็บรักษาและการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
 ควรมีหลักการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ดังนี้
  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลที่เกี่ยวของ
กับบุคคลจะจัดเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวเพียงเทาที่เกี่ยวของและจำเปนตอการดำเนินการตามอำนาจ
หนาที่หรือวัตถุประสงคที่ชอบดวยกฎหมายขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนนั้นๆ
  2) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะจัดเก็บขอมูลตามที่กฎหมายให
อำนาจไว และจะจัดเก็บดวยวิธีการที่ถูกตองและเปนธรรมกับเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ
ขอมูล โดยจะเคารพในสิทธิสวนบุคคลของเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูลตามรัฐธรรมนูญ
  3) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล
ทราบกอนหรือในขณะท่ีจะดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลถึงการใหขอมูลตองเปนไปตามความสมัครใจโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
   (1) ชื่อและสถานที่ติดตอขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูล
   (2) วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
   (3) ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม
   (4) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
   (5) ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
   (6) เง่ือนไขหรือหลักเกณฑท่ีเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูลสามารถ
เขาถึงขอมูลที่จัดเก็บได
   (7) บุคคล องคกรหรือหนวยงานที่ขอมูลจะพึงเปดเผยตอ 
   (8) กฎหมายที่อนุญาตใหจัดเก็บขอมูลไดเปนการเฉพาะ (ถามี)
   (9) สิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูลในอันท่ีจะรองขอเพ่ือเขาถึงขอมูล ซ่ึงรวม
ถึงสิทธิที่จะขอใหมีการแกไขขอมูลที่เกี่ยวของกับตนใหถูกตอง 
   (10) ผลท่ีอาจจะเกิดข้ึน (ถามี) กับบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ
กับขอมูล หากบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลไมใหขอมูลทั้งหมดหรือบางสวน

  4) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะจัดเก็บขอมูลจากบุคคลผูเปเจา

ของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลโดยตรง

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ในองคกรภาคเอกชน : เธียรชัย ณ นคร
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  5) ในกรณีองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนจัดเก็บขอมูลจากบุคคลที่สามหรือจาก
แหลงอ่ืนท่ีไมใชจากเจาของขอมูลโดยตรง จะตองเปนขอมูลท่ีจัดเก็บจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได และองคกร
ธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนดังกลาวจะตองแจงใหเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูลทราบ และจะ
ตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลกอนจัดเก็บ 
  6) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะตองไมจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับขอมูลที่มีลักษณะออนไหวตอความรูสึกของบุคคล เชน ขอมูลที่แสดงใหเห็นถึง ชาติพันธุ 
ลัทธิความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือทางศาสนา ความเช่ือสวนบุคคล รายละเอียดเก่ียวกับ
สุขภาพ ทัศนะคติเกี่ยวกับเพศ และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เวนแต
   (1) บุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูลไดใหความยินยอม หรือ
   (2) เปนการเก็บขอมูลตามกฎหมายหรือไดรับการอนุญาตโดยผลของกฎหมาย หรือ
   (3) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจำเปนตอการปองกันภยันตรายท่ีกำลังจะเกิดข้ึน
หรือเกิดตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพของบุคคล และบุคคลนั้นไมสามารถที่จะใหความยินยอมได หรือ
   (4) การเก็บรวบรวมนั้นเปนการดำเนินการที่จำเปนตอการสูคดีในกรณีที่มีการ
ฟองเรียกรองคาเสียหายจากองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูล หรือ
   (5) การเก็บรวบรวมขอมูลนั้นจำเปนสำหรับวัตถุประสงคเชิงปองกันในทางการ
แพทย หรือการตรวจสอบทางการแพทย หรือ
   (6) เปนการเก็บรวบรวมตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกฎที่ออกโดยองคกร
วิชาชีพซึ่งองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลมีหนาที่ที่จะตองรักษาความลับตามจรรยา
บรรณแหงวิชาชีพนั้นๆ

 2.2 แนวนโยบายเก่ียวกับการใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 ควรมีหลักการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ดังนี้
  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับ
บุคคลจะใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพียงเทาที่เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดเก็บ
  2) ในกรณีท่ีองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนตองการใชหรือเปดเผยขอมูลนอกเหนือไป
จากวัตถุประสงคของการจัดเก็บเดิม องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนดังกลาวจะแจงใหเจาของขอมูล
ทราบและขอความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน เวนแต
   (1) วัตถุประสงคในการใชหรือเปดเผยเปนวัตถุประสงคที่เกี่ยวเนื่องหรือมีความ
สัมพันธกับวัตถุประสงคของการจัดเก็บเดิม และบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูล
สามารถท่ีจะคาดการณไดอยางมีเหตุมีผลวาองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนน้ันจะใชหรือเปดเผยขอมูล
ตามวัตถุประสงคอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงคที่จัดเก็บขอมูลเดิม
   (2) ในกรณีท่ีองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนไดใชขอมูลเพ่ือประโยชนเก่ียวกับ
การตลาดแบบตรง ซ่ึงในทางปฏิบัติเปนการยากท่ีองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนจะขอคำยินยอมจาก
บุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูลกอนการใชหรือเปดเผยขอมูลน้ัน อยางไรก็ตาม 
ในทันที่ที่ผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลรองขอปฏิเสธที่จะรับการติดตอสำหรับการ
ตลาดแบบตรงอีกตอไป องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนน้ันจะตองยุติการใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว
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   (3) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนน้ันมีเหตุผลอันสมควรเช่ือไดวาการใชหรือ
เปดเผยขอมูลเปนกรณีที่จำเปนตอการปองกันภยันตรายตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพของบุคคลและ
ภยันตรายนั้นเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง
   (4) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนนั้นมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวามีการกระทำ
ที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือมีการกระทำซึ่งกำลังเกิดขึ้นและเปนการกระทำที่เกี่ยวของกับการกระทำที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกลาวเปนกรณี
จำเปนสำหรับการสืบสวนสอบสวน หรือการใชหรือเปดเผยดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการจัดทำรายงาน
ท่ีตองจัดทำข้ึนเพ่ือประโยชนของบุคคลท่ีเก่ียวของหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวของกับเร่ืองดังกลาว
   (5) เปนการใชหรือเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายกำหนด หรือเปนการใชหรือเปด
เผยตอผูมีอำนาจตามกฎหมาย
   (6) เปนการใชหรือเปดเผยอยางสมเหตุสมผลและจำเปนตอการบังคับใชกฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ
   (7) เปนการใชหรือเปดเผยตามที่องคกรหรือหนวยงานดานความมั่นคงรองขอ
ดวยเหตุผลที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ
  3) หากองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลจะตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
กอนไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลดวยเหตุดังกลาวใน 2) ขางตน องคกรธุรกิจหรือหนวยงาน
เอกชนจะเปดเผยขอมูลเฉพาะท่ีเก่ียวของกับเจาของขอมูลน้ันโดยตรงเทาน้ัน และจะทำเทาท่ีจำเปน และเม่ือ
เปดเผยขอมูลใดแลวจะแจงใหเจาของขอมูลทราบโดยไมชักชา สวนผูซึ่งไดรับขอมูลสวนบุคคลดังกลาว
จะตองไมใชหรือเปดเผยขอมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงคอยางอื่นนอกเหนือจากที่ไดแจงความประสงคไวแลว
  4) ในกรณีท่ีเอกสารฉบับหน่ึงฉบับใดมีขอมูลเก่ียวกับบุคคลข
องบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป หามมิใหองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลปฏิเสธการเขาถึง
ขอมูลดังกลาว หากองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลสามารถที่จะปกปดขอมูลของ
บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับบุคคลผูขอขอมูลได โดยการปดบังชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือ
สัญลักษณอื่นใดที่สามารถระบุตัวบุคคลอื่นนั้นได 

2.3 แนวนโยบายเก่ียวกับการเก็บรักษา การแกไขและการโอนขอมูลสวนบุคคล 
 ควรมีหลักการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ดังนี้
  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะจัดเก็บรักษาขอมูลไวเพียงเทาที่
จำเปนแกการทำใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดแจงตอเจาของขอมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับขอมูลไวแลว 
เวนแตบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลหรือบุคคลผูเปนเจาของขอมูลไดใหความยินยอมอยางชัดแจงวาใหเก็บ
รักษาขอมูลนั้นเกินกวาระยะเวลาตามที่กำหนดไวในนโยบายดังกลาว หรือเวนแตมีเหตุจำเปนที่กำหนด
หนาท่ีใหองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลตองเก็บรักษาขอมูลเกินกวาระยะเวลาท่ีกำหนด 
หรือมีเหตุจำเปนอื่นใดที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลตองเก็บรักษาขอมูลเกินกวา
ระยะเวลาท่ีกำหนด และองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลจะลบหรือทำลายขอมูลดังกลาว
เมื่อพนระยะเวลาที่กำหนดหรือหมดความจำเปนในการเก็บรวบรวมหรือเจาของขอมูลเพิกถอนความ
ยินยอม ทั้งนี้ องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะตองดำเนินการดวยความระมัดระวัง
และรอบคอบเพื่อใหเกิดความแนใจวาไดมีการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับ
บุคคล หรือทำใหขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของบุคคลไดอยางถาวร 
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  2) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลจะดำเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม
เพื่อทำใหเกิดความแนใจวาขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จัดเก็บ ใชหรือเปดเผย เปนขอมูล
ท่ีมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณและเปนปจจุบัน สัมพันธกับวัตถุประสงคของการจัดเก็บ และไมนอกเหนือ
วัตถุประสงคที่กำหนด

  3) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลจะดำเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
เพื่อปองกันมิใหมีการเขาถึงขอมูลโดยไมมีอำนาจหรือไมไดรับอนุญาต หรือปองกันมิใหมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมชอบ รวมทั้งจะดำเนินการปองกันมิใหขอมูลเกิดการสูญหาย ใชหรือเปดเผย
ขอมูลโดยมิชอบ

  4) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะคุมครองรักษาขอมูลสวนบุคคล
ตลอดเวลาดวยเทคนิคและการวางระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปองกันขอมูลสูญหาย หรือ
มิใหผูใดนำไปใชในทางที่ผิดหรือโดยไมสมควร หรือทำลายหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล หรือเพื่อปองกัน
มิใหผูที่ไมไดรับอนุญาต เขาถึงขอมูลหรือเปดเผยขอมูล

  5) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลอาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลที่
อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลใหแกบุคคลอื่นได หากเจาของขอมูลใหความยินยอม เวนแต
กรณีจำเปนเรงดวนเกี่ยวกับประโยชนของสวนรวม หรือกรณีที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต 
รางกายหรืออนามัยของบุคคล องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลอาจสงหรือโอนขอมูล
สวนบุคคลดังกลาวไปกอนได แตจะแจงใหเจาของขอมูลทราบโดยไมชักชา

  6) ในกรณีที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลไดวาจางหรือมอบหมาย
ใหบุคคลท่ีสามเปนผูดำเนินการเก่ียวกับระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดความ
แนใจวาบุคคลท่ีสามซ่ึงไดรับมอบหมายใหดำเนินการดังกลาว ไดตระหนักถึงความจำเปนท่ีตองปฏิบัติตาม
มาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล

  7) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลอาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล
หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคลไปยังประเทศอื่นได หาก

   (1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลเชื่อโดยปราศจากขอสงสัย
วาผูรับขอมูลอยูภายใตบังคับของกฎหมาย ขอตกลงหรือขอสัญญาซึ่งยึดถือหลักการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดและมีมาตรฐานในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลใน
สาระสำคัญไมต่ำกวาบทบัญญัติแหงกฎหมายภายในประเทศ

   (2) บุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือที่เกี่ยวของกับขอมูลไดใหความยินยอมในการ
สงขอมูลนั้น

   (3) การสงขอมูลไปยังประเทศอื่นดังกลาวเปนกรณีที่จำเปนตอการปฏิบัติตาม
สัญญาระหวางบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลกับองคกรธุรกิจหรือหนวยงาน
เอกชนที่จัดเก็บขอมูล หรือเปนเรื่องที่จำเปนตอการดำเนินการกอนทำสัญญาตามคำรองขอของบุคคล
ดังกลาวนั้น
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   (4) การสงขอมูลไปยังประเทศอ่ืนเปนความจำเปนตอการดำเนินการเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของสัญญาระหวางองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลกับบุคคลที่สาม เพื่อ
ประโยชนของบุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูล

   (5) การสงขอมูลไปยังประเทศอื่นเปนไปเพื่อประโยชนของบุคคลผูเปนเจาของ
ขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูล และ

    (ก) เปนการยากในทางปฏิบัติที่จะไดรับความยินยอมของบุคคลผูเปน
เจาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูล และ

    (ข) เปนที่เชื่อไดวาในทางปฏิบัติ บุคคลผูเปนเจาของขอมูลหรือบุคคลที่
เกี่ยวของกับขอมูลจะใหความยินยอมในการสงขอมูลนั้น

   (6) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะดำเนินการเพื่อใหเกิด
ความแนใจวาขอมูลที่จัดสง จะไมถูกเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใชหรือเปดเผยโดยผูรับขอมูลในลักษณะที่
ไมสอดคลองกับหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ใชบังคับอยูในประเทศ
ในขณะที่มีการสงขอมูล

 2.4 แนวนโยบายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

 ควรมีหลักการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ดังนี้

  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะเปดโอกาสใหบุคคลผูเปนเจาของ
ขอมูลหรือที่เกี่ยวของกับขอมูลเขาตรวจดูขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ขอสำเนาหรือขอสำเนารับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือใหระงับการใชหรือระงับการเปดเผยขอมูล
หรือใหลบหรือทำลายขอมูลสวนท่ีพนระยะเวลาการเก็บรวบรวมหรือท่ีไมเก่ียวของหรือเกินกวาความจำเปน
ตามวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมนั้นได เมื่อมีการรองขอ เวนแต

   (1) การอนุญาตใหเขาถึงน้ันจะกอใหเกิดภัยท่ีเปนการคุกคามอยางรายแรงตอชีวิต
รางกายหรือสุขภาพของบุคคล

   (2) การอนุญาตใหเขาถึงนั้นจะกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลของบุคคล
อื่นโดยไมสมควร

   (3) การอนุญาตใหเขาถึงน้ันจะกอใหเกิดภาระอันเกินสมควรแกองคกรธุรกิจหรือ
หนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูล

   (4) การรองขอเพ่ือเขาถึงขอมูลเปนการรองขอท่ีไมจริงจังหรือไมมีเจตนาท่ีตองการ
เขาถึงขอมูลซึ่งเปนที่เห็นไดชัดเจน

   (5) การอนุญาตใหมีการเขาถึงจะกอใหเกิดความเสียหายตอการสืบสวนสอบสวน
ที่เกี่ยวกับการกระทำที่มิชอบดวยกฎหมาย

   (6) การอนุญาตใหเขาถึงเปนการอันตองหามโดยกฎหมาย

   (7) มีกฎหมายหามมิใหมีการเขาถึงขอมูลดังกลาวไวเปนการเฉพาะ
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   (8) ขอมูลที่ขอเขาถึงเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับขอโตแยงทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท ระหวางองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลกับบุคคล
ที่รองขอ และขอมูลดังกลาวเปนขอมูลซึ่งไมสามารถเขาถึงหรือเปดเผยไดโดยกระบวนการไกลเกลี่ยขอ
พิพาทนั้น
   (9) การอนุญาตใหเขาถึงจะเปนการเปดเผยถึงแนวทางการเจรจาตอรองของ
องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลกับบุคคลผูรองขอ ซึ่งหากมีการเปดเผยจะทำใหเกิด
ความเสียหายตอการเจรจาตอรองนั้น
   (10) หนวยงานทางดานความมั่นคง หนวยงานที่เกี่ยวของกับราชการลับหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายสั่งหามมิใหองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนอนุญาตให
มีการเขาถึงขอมูลดังกลาว เนื่องจากเหตุผลที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ
  2) ถาการอนุญาตใหเขาถึงขอมูลจะเปนการเปดเผยถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ตัดสินใจทางการคาขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูล องคกรธุรกิจหรือหนวยงาน
เอกชนดังกลาวอาจใชวิธีการอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจแทนการอนุญาตใหเขาถึงขอมูลนั้นได
  3) ถาการเขาถึงขอมูลเปนสิ่งที่ไมสามารถปฏิบัติไดอยางสมเหตุสมผล องคกรธุรกิจหรือ
หนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลและบุคคลผูรองขออาจตกลงที่จะพิจารณาวาการดำเนินการแทนโดย
คนกลาง จะเปนการเขาถึงที่เพียงพอตอความตองการของทั้งสองฝายหรือไม
  4) ในกรณีที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลกำหนดคาใชจายในการ
อนุญาตใหเขาถึงขอมูล คาใชจายนั้น
   (1) ตองไมสูงจนเกินไป และ
   (2) ตองไมใชกับคำขอเขาถึงขอมูล
  5) ถาองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูล หรือบุคคลผูรองขอขอมูล สามารถ
แสดงใหเห็นไดวาขอมูลที่จัดเก็บนั้นไมถูกตอง สมบูรณ หรือไมเปนปจจุบัน  องคกรธุรกิจหรือหนวยงาน
เอกชนที่จัดเก็บขอมูลจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำใหขอมูลที่จัดเก็บถูกตอง สมบูรณและ
เปนปจจุบัน
  6) ถาองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูล และบุคคลท่ีรองขอขอมูลมีความ
เห็นไมตรงกันกรณีความถูกตอง สมบูรณหรือเปนปจจุบันของขอมูล หากบุคคลผูรองขอขอมูลไดขอให
องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนดังกลาวจัดทำหมายเหตุหรือบันทึกเพ่ือใหมีการระบุถึงความไมถูกตอง 
สมบูรณ หรือไมเปนปจจุบันของขอมูลนั้น องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนดังกลาวจะดำเนินการตาม
ที่รองขอตามขั้นตอนที่เหมาะสม
  7) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลมีหนาที่ที่จะตองใหเหตุผลในการ
ปฏิเสธการเขาถึงขอมูลตามที่รองขอ หรือในกรณีที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูล
ปฏิเสธท่ีจะดำเนินการแกไขขอมูลตามท่ีรองขอดวยเหตุผลตามท่ีมีกฎหมายใหอำนาจไว องคกรธุรกิจหรือ
หนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลมีหนาท่ีท่ีจะตองแจงใหบุคคลท่ีรองขอทราบถึงการปฏิเสธดังกลาวพรอม
ทั้งเหตุผล
  8) ในกรณีท่ีไมเปนการขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือแนวปฏิบัติท่ีชอบดวยกฎหมาย 
บุคคลยอมมีสิทธิหรือทางเลือกที่จะไมเปดเผยตัวตนหรือแสดงตนเมื่อติดตอหรือทำธุรกรรมกับองคกร
ธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูล

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ในองคกรภาคเอกชน : เธียรชัย ณ นคร
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หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ในองคกรภาคเอกชน : เธียรชัย ณ นคร

หมายเหตุ ในสวนของการคุมครองสิทธิของเจาของขอมูล พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562  มาตรา 32 ไดกำหนดใหเจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิคัดคานการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได ดังตอไปนี้

(1) กรณีที่เปนขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดโดยไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมตาม
มาตรา 24 (4) หรือ (5) เวนแตผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพิสูจนไดวา
(ก) การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้น ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดแสดง
ใหเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกวา
(ข) การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นเปนไปเพื่อกอตั้งสิทธิเรียกรองตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรอง
ตามกฎหมาย

(2) กรณีท่ีเปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการตลาด
แบบตรง

(3) กรณีที่เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ เวนแตเปนการจำเปนเพ่ือการดำเนินภารกิจ
เพื่อประโยชนสาธารณะของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลใชสิทธิคัดคานตามวรรคหนึ่ง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไม
สามารถเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นตอไปได  ทั้งนี้ ผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลตองปฏิบัติโดยแยกสวนออกจากขอมูลอ่ืนอยางชัดเจนในทันทีเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคล
ไดแจงการคัดคานใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทราบ

ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธการคัดดานดวยเหตุผลตาม (1) (ก) หรือ (ข) หรือ 
(3) ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลบันทึกการปฏิเสธการคัดคานพรอมดวยเหตุผลไวในรายการ
ตามมาตรา 39

หมายเหตุ นอกจากตามท่ีกำหนดไวในมาตรา 32 แลวพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562 มาตรา มาตรา 33 ยังกำหนดใหเจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอใหผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัว
บุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได ในกรณีดังตอไปนี้

(1) เม่ือขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

(2) เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลและผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปด
เผยขอมูลสวนบุคคลนั้นไดตอไป

(3) เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตาม
มาตรา 32 (1) และผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอาจปฏิเสธคำขอตามมาตรา 32 (1) (ก) หรือ (ข) 
ได หรือเปนการคัดคานตามมาตรา 32 (2)

(4) เมื่อขอมูลสวนบุคคลไดถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมายตามที่
กำหนดไวในหมวดนี้
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หมายเหตุ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  มาตรา 28 ในกรณีท่ีผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ ประเทศปลายทางหรือองคการ
ระหวางประเทศที่รับขอมูลสวนบุคคลตองมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ 
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนดตามมาตรา 16 (5) เวนแต
(1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย
(2) ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยไดแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ
ถึงมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอของประเทศปลายทางหรือองคการ
ระหวางประเทศที่รับขอมูลสวนบุคคลแลว
(3) เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญาหรือเพื่อ
ใชในการดำเนินการตามคำขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทำสัญญานั้น
(4) เปนการกระทำตามสัญญาระหวางผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือ
ประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล
(5) เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคล
หรือบุคคลอื่น เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลไมสามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได
(6) เปนการจำเปนเพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับ
มาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองคการระหวาง
ประเทศท่ีรับขอมูลสวนบุคคล ใหเสนอตอคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ท้ังน้ี คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อาจขอใหทบทวนไดเม่ือมีหลักฐานใหมทำใหเช่ือไดวาประเทศปลายทางหรือองคการระหวางประเทศ
ที่รับขอมูลสวนบุคคลมีการพัฒนาจนมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ในองคกรภาคเอกชน : เธียรชัย ณ นคร

ความในวรรคหน่ึงมิใหนำมาใชบังคับกับการเก็บรักษาไวเพ่ือวัตถุประสงคในการใชเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น การเก็บรักษาไวเพ่ือวัตถุประสงคตามมาตรา 24 (1) หรือ (4) หรือ มาตรา 26 
(5) (ก) หรือ (ข) การใชเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช
สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ
และผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลถูกขอใหลบหรือทำลายหรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไม
สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลไดตามวรรคหน่ึง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ตองเปนผูรับผิดชอบดำเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและคาใชจายเพื่อใหเปนไปตามคำขอนั้น โดย
แจงผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ เพื่อใหไดรับคำตอบในการดำเนินการใหเปนไปตามคำขอ

กรณีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เจาของขอมูลสวน
บุคคลมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเพื่อสั่งใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดำเนิน
การได

คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑในการลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคล
เปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได

หมายเหตุ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 41 ไดกำหนดใหผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตองจัดใหมีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของตน ในกรณีดังตอไปนี้

(1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนหนวยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด

(2) การดำเนินกิจกรรมของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย จำเปนตองตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลหรือระบบอยางสม่ำเสมอ
โดยเหตุที่มีขอมูลสวนบุคคลเปนจำนวนมากตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(3) กิจกรรมหลักของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 26

 2.5 แนวนโยบายที่สะทอนใหเห็นถึงความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชน
ที่จัดเก็บขอมูล  
 ควรมีหลักการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ดังนี้
  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลจะตองแตงต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน
ใหมีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับความเปนสวนตัวและการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล ฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายอยางจริงจัง องคกรควรกำหนด
ศูนยประสานงานเพื่อคอยตอบคำถามและรับเรื่องรองเรียน และคอยดูแลใหมีการเยียวยาความเสียหาย
จากการที่ขอมูลเกี่ยวกับตัวของผูนั้นถูกนำไปใชโดยมิชอบ
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หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ในองคกรภาคเอกชน : เธียรชัย ณ นคร

ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอยูในเครือกิจการหรือ
เครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจรวมกันตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนดตามมาตรา 29 วรรคสอง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาวอาจจัดใหมีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลรวมกันได  ท้ังน้ี สถานท่ีทำการแตละแหง
ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่อยูในเครือกิจการหรือเครือ
ธุรกิจเดียวกันดังกลาวตองสามารถติดตอกับเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลไดโดยงาย

ความในวรรคสองใหนำมาใชบังคับแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐตาม (1) ซึ่งมีขนาดใหญหรือมีสถานที่ทำการหลายแหงโดยอนุโลม

ในกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหน่ึงตองแตงต้ัง
ตัวแทนตามมาตรา 37 (5) ใหนำความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกตัวแทนโดยอนุโลม

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ตองแจงขอมูลเกี่ยวกับเจา
หนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล สถานท่ีติดตอ และวิธีการติดตอใหเจาของขอมูลสวนบุคคลและ
สำนักงานทราบ ท้ังน้ี เจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวน
บุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ได

คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลได โดย
คำนึงถึงความรูหรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลอาจเปนพนักงานของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผู
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลหรือเปนผูรับจางใหบริการตามสัญญากับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลก็ได

หมายเหตุ  พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  มาตรา 42 ไดกำหนดให
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ ดังตอไปนี้

(1) ใหคำแนะนำแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งลูกจาง
หรือผูรับจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้

(2) ตรวจสอบการดำเนินงานของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
รวมทั้งลูกจางหรือผูรับจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

(3) ประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงานในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
รวมทั้งลูกจางหรือผูรับจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(4) รักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลท่ีตนลวงรูหรือไดมาเน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม 
พระราชบัญญัตินี้

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตองสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณอยางเพียงพอ 
รวมท้ังอำนวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหนาที่
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ในการแสดงความคิดเห็น  การเก็บรักษาไวเพื่อวัตถุประสงคตามมาตรา 24 (1) หรือ (4) หรือ
มาตรา 26 (5) (ก) หรือ (ข) การใชเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
หรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมายหรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพื่อ
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ท้ังน้ี ใหนำความในมาตรา 33 วรรคหา มาใชบังคับกับการลบหรือทำลาย
ขอมูลสวนบุคคลโดยอนุโลม

(4) แจงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลแกสำนักงานโดยไมชักชาภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต
ทราบเหตุเทาที่จะสามารถกระทำได เวนแตการละเมิดดังกลาวไมมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีท่ีการละเมิดมีความเส่ียงสูงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ใหแจงเหตุการละเมิดใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบพรอมกับแนวทางการเยียวยา
โดยไมชักชาดวย ทั้งนี้ การแจงดังกลาวและขอยกเวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะ
กรรมการประกาศกำหนด

(5) ในกรณีที่เปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 5 วรรคสอง ตองแตงตั้งตัวแทนของ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปนหนังสือซึ่งตัวแทนตองอยูในราชอาณาจักรและตัวแทนตองไดรับ
มอบอำนาจใหกระทำการแทนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีขอจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตาวัตถุประสงคของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล

(6) การใชหรือเปดเผยตามมาตรา 27 วรรคสาม

(7) การปฏิเสธคำขอหรือการคัดคานตามมาตรา 30 วรรคสาม มาตรา 31 วรรคสาม มาตรา 32 
วรรคสาม และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง

(8) คำอธิบายเก่ียวกับมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรา ๓๗ (๑) ความในวรรค
หน่ึงใหนำมาใชบังคับกับตัวแทนของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 5 วรรคสอง โดยอนุโลม 
ความใน (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8) อาจยกเวนมิใหนำมาใชบังคับกับผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลซึ่งเปนกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เวนแตมีการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล หรือมิใชกิจการที่เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเปน
ครั้งคราว หรือมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 26

หมายเหตุ  พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 77 ไดกำหนดใหผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลซึ่งดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคลอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ทำใหเกิดความ
เสียหายตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแกเจาของขอมูล
สวนบุคคล ไมวาการดำเนินการน้ันจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไมก็ตาม 
เวนแตผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวา

(1) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระทำหรือละเวนการกระทำของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นเอง

(2) เปนการปฏิบัติตามคำสั่งของเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่และอำนาจตามกฎหมาย

คาสินไหมทดแทนตามวรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึงคาใชจายท้ังหมดท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคล
ไดใชจายไปตามความจำเปนในการปองกันความเสียหายท่ีกำลังจะเกิดข้ึนหรือระงับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแลวดวย

  2) ในกรณีที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลกระทำการใดๆ เกี่ยวกับ
ขอมูลสวนบุคคลแลวกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลหรือแกบุคคลที่เกี่ยวของ ก็จะตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ันไมวาจะกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม รวมท้ังตองรับผิดใน
ทางแพงสำหรับการกระทำหรือการดำเนินการของพนักงานผูมีหนาที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาหรือ
ควบคุมดูแลขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในกรณีที่พนักงานนั้นกระทำการหรือดำเนินการโดยฝาฝนบทบัญญัติ
ของกฎหมาย แมวาการกระทำหรือการดำเนินการดังกลาวจะเปนการกระทำหรือดำเนินการที่องคกร
ธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลไมทราบหรือไมไดใหการอนุญาตก็ตาม เวนแตจะพิสูจนได
วาการกระทำนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเปนการกระทำตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของเจาหนาที่
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือเกิดเพราะการกระทำของเจาของขอมูลเองหรือของบุคคลที่เกี่ยวของ

  3) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลตองรับผิดในทางแพงสำหรับการ 
กระทำหรือการดำเนินการของบุคคลที่สาม ซึ่งดำเนินการในนามขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชน
ที่จัดเก็บขอมูล หรือในฐานะตัวแทนขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลไมวาโดยชัด
แจงหรือโดยปริยายดวย

3. หลักเกณฑและแนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลภายในองคกรภาคเอกชน 
 องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลควรจัดทำหลักเกณฑการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลข้ึนใชภายในองคกรเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ
ขอมูลสวนบุคคลสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

 3.1 แนวทางในการกำหนดนโยบายการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคาหรือ
ผูใชบริการ 
  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลควรจำแนกความสำคัญของขอมูล
ตามลักษณะของขอมูล เชน ขอมูลที่มีลักษณะออนไหวตอความรูสึกของบุคคล ซึ่งการเปดเผยอาจเสี่ยง
ตอการทำใหเจาของขอมูลหรือผูที่เกี่ยวของกับขอมูลไดรับความเสียหาย 
  2) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยตามระดับความสำคัญของขอมูลที่จำแนก 
  3) จัดใหมี Data Privacy Policy ที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของ Moral obligation และความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ในองคกรภาคเอกชน : เธียรชัย ณ นคร

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะใหเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวน
บุคคลออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจางดวยเหตุท่ีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไมได ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติหนาที่ เจาหนาท่ีคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลตองสามารถรายงานไปยังผูบริหารสูงสุดของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผู
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เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลอาจปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจอื่นได แตผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตองรับรองกับสำนักงานวาหนาที่หรือภารกิจดังกลาว
ตองไมขัดหรือแยงตอการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
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  4) กำหนดระดับของการเขาถึงขอมูลไวใน Access Control Policy เนื่องจากพนักงาน
แตละฝายอาจมีความจำเปนในการเขาถึงขอมูลที่แตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสในการใชขอมูลในทางที่
มิชอบและเขาถึงขอมูลโดยไมจำเปน Access Control Policy ควรเปนไปตามหลักการ Need-to-know
  5) กำหนดการลบหรือทำลายขอมูลดังกลาวเมื่อพนระยะเวลาที่กำหนดหรือหมดความ
จำเปนในการเก็บรวบรวมหรือเจาของขอมูลเพิกถอนความยินยอม

 3.2 แนวทางในการกำหนดมาตรการทางเทคนิคที่จำเปนสำหรับการใหความคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของลูกคาหรือผูใชบริการ 

  1) กำหนดใหมี Access Authorization System ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

   (1) application procedures สำหรับการขออนุญาตใหเขาถึงขอมูลสวนบุคคล

            (2) กำหนดตัวผูมีอำนาจในการอนุญาตหรืออนุมัติในแตละระดับอยางเหมาะสม 

   (3) กำหนด User name และ Password สำหรับพนักงานที่มีสิทธิในการเขาถึง
ขอมูลสวนบุคคล 

    (4) มีการแจงเตือนถึงความจำเปนในการรักษาความลับของ User name และ 
Password รวมทั้งการ log off ออกจากระบบภายหลังการใชงาน ทั้งนี้เพื่อมิใหลวงรูถึงบุคคลอื่นที่ไมมี
สิทธิในการเขาถึงขอมูลได

   (5) ควรมีแนวทางการจัดการ Password อยางเหมาะสม (Password      
Management) เชน การใหคำแนะนำไมใหใช Password ที่สามารถคาดเดาไดโดยงาย หรือบังคับใหมี
การเปลี่ยน Password ทันที เมื่อเขาสูระบบครั้งแรก หรือในแตละชวงเวลา 

  2) ในกรณีท่ีลูกคาตองการทราบขอมูลเก่ียวกับตนเอง รวมท้ังขอมูลการใชบริการของตน 
องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลควรกำหนดแนวปฏิบัติใหลูกคาแตละรายตองแจงขอมูล
หรือรายละเอียดที่สามารถระบุและยืนยันตัวตนของลูกคากอนที่จะใหบริการขอมูลแกลูกคา 

  3) ควรจัดใหมีการตรวจสอบการเขาถึงขอมูลของลูกคาของพนักงานเปนระยะๆ อยาง
สม่ำเสมอ เพื่อเปนการตรวจสอบการทำงานของพนักงานที่สามารถเขาถึงขอมูลของลูกคา ทั้งนี้ ขอมูล
การตรวจสอบดังกลาวตองเก็บรักษาไวช่ัวระยะเวลาหน่ึง เพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวน หรือเพ่ือ
กำหนดมาตรฐานในการเฝาระวัง   

  4) ในกรณีที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลมีหนวยงานสาขาซึ่งอาจมี
ความจำเปนที่จะตองเขาถึงขอมูลในระบบคอมพิวเตอรขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนผานทาง
เครือขายคอมพิวเตอร องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลตองตรวจสอบดวยวาการเขา
ถึงระบบขอมูลดังกลาวเปนการเขาถึงขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรที่ไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอและเขาถึง
ขอมูลหรือไม และในกรณีจำเปนอาจตองจัดใหมีการเขารหัสขอมูลที่มีการรับ-สงระหวางกัน ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันการดักขอมูลหรือขโมยขอมูลโดยมิชอบดวย  
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  5) ในกรณีการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคาหรือผูใชบริการท่ีเก่ียวของกับ
การใช Internet ควรดำเนินการดังนี้
   (1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลควรดำเนินการตามข้ันตอน
ที่เหมาะสมสำหรับการจัดใหมีมาตรการหรือวิธีการที่สามารถรักษาความปลอดภัยของการสงผานขอมูล
สวนบุคคลของลูกคาหรือผูใชบริการบนเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะ เชน Internet
   (2) ในกรณีที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลจัดใหมีระบบที่
สามารถเขาถึงหรือใช Internet ซ่ึงรวมถึงการใช E-mail เพ่ืออำนวยความสะดวกแกลูกคา องคกรธุรกิจ
หรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลควรแจงใหลูกคาทราบถึงนโยบายขององคกรท่ีเก่ียวกับการอนุญาต
ใหใชระบบดังกลาว รวมท้ังขอสงวนสิทธิขององคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลท่ีจะเขาถึง
หรืออาน E-mail ของลูกคาที่ใชระบบ E-mail ขององคกร 
  6) ควรจัดใหมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมีการเขาถึงหรือเปดเผยขอมูลตาง ๆ 
ของลูกคาที่จัดเก็บอยูในรูปของเอกสาร เชน รายละเอียดที่ระบุไวในใบสมัครขอใชบริการหรือในรายงาน
ที่จัดพิมพจากระบบคอมพิวเตอร หรือเอกสารอื่น ๆ 
  7) สำเนาเอกสารแสดงตนหรือยืนยันตัวบุคคลควรท่ีจะตองมีการจัดเก็บเพียงเทาท่ีจำเปน 
และควรท่ีจะตองถือปฏิบัติในลักษณะเดียวกับเอกสารท่ีตองเก็บรักษาไวเปนความลับ และตองจัดเก็บไวใน
สถานที่ที่มีความปลอดภัยและมีการจำกัดการเขาถึง และไมควรเก็บรักษาไวเปนระยะเวลานานเกินความ
จำเปน 

 3.3  แนวทางในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่และอุปกรณ 
  1) สถานท่ีต้ังของระบบคอมพิวเตอรแมขายและเคร่ืองลูกขาย รวมท้ังสถานท่ีเก็บเอกสาร
และอื่นๆ ซึ่งเปนสถานที่ที่สามารถเขาถึงขอมูลของลูกคาไดไมวาโดยวิธีการใด ตองจัดใหมีการควบคุม
ดูแลการเขาถึงอยางปลอดภัยและเหมาะสม และโดยผูอำนาจในการเขาถึงเทานั้น
  2) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนผูใหบริการท่ีอนุญาตใหมีการจัดสงเอกสารการสมัคร
ใชบริการโดยผานทางเครื่องแฟกซ จะตองระมัดระวังไมใหเครื่องแฟกซที่ใชในการรับเอกสารติดตั้งอยูใน
สถานที่ที่ไมมีการจำกัดการเขาถึง 

 3.4  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบตอการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล  
  1) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลควรจัดใหมีการฝกอบรมอยาง
สม่ำเสมอเพื่อใหความรูเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล รวมทั้งการฝกอบรมทาง
เทคนิคท่ีเก่ียวของแกพนักงานของตน โดยเฉพาะพนักงานท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับขอมูลของลูกคา รวมท้ัง
การจัดทำหนังสือเวียนแจงใหพนักงานทราบเพื่อเปนการกระตุนเตือนเปนระยะๆ และอยางสม่ำเสมอ 
  2) การรับพนักงาน ซ่ึงโดยตำแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนตำแหนงท่ีสามารถเขาถึงขอมูล
ท่ีสำคัญของลูกคา (Sensitive Customer Personal Data) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บ
ขอมูลตองใหความสำคัญเกี่ยวกับเกณฑการคัดเลือกที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงความซื่อสัตยและ/หรือ
ความนาเชื่อถือเฉพาะตัวของบุคคลที่สมัครงาน 
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  3) องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลตองจัดใหมีการกำกับ ตรวจสอบ หรือ
เฝาระวัง การปฏิบัติงานของพนักงานที่ถูกมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ที่มีความเสี่ยงตอการกระทำที่มิชอบ
ไดโดยงาย เชน พนักงานที่มีหนาที่จัดพิมพขอมูลของลูกคาเปนจำนวนมาก หรือที่สามารถ Download 
ขอมูลตางๆ ของลูกคาได  

 3.5  การโอนขอมูลสวนบุคคลของลูกคาหรือผูใชบริการ
 ในกรณีที่องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลตองมอบหมายหรือจางบุคคลที่สาม 
ใหทำหนาที่ในการใหบริการ ซอมแซมหรือบำรุงรักษา ซึ่งองคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บ
ขอมูลอาจตองใหขอมูลท่ีจำเปนของลูกคาหรือผูใชบริการตอบุคคลดังกลาว เพ่ือประโยชนในการใหบริการ 
ซอมแซมหรือบำรุงรักษา องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จัดเก็บขอมูลตองเปนผูรับผิดชอบในกรณี
ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นตอลูกคาหรือผูใชบริการ เนื่องจากการกระทำของบุคคลดังกลาวนั้น

 3.6 การทบทวนและประเมินระบบและมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในการทำธุรกิจ หรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี บางครั้ง
อาจทำใหมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใชอยูเดิมไมมีความเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
องคกรธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลควรจัดใหมีการทบทวน และประเมินระบบและมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยที่มีอยู เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของการทำธุรกิจหรือเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปดวย

 
 กลาวโดยสรุป สำหรับองคกรธุรกิจแลว การกำหนดหลักเกณฑการใหความคุมครองขอมูลสวน
บุคคลและแนวปฏิบัติภายในองคกรภาคเอกชน นอกจากจะมีความจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน
ที่เกี่ยวของแลว ยังเปนภาพลักษณที่ดีสำหรับองคกรในสายตาของประชาชนผูเปนลูกคาหรือผูใชบริการ 
เพราะจะมีความมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคลของตนที่ไดมอบใหแกองคกรธุรกิจนั้นๆ จะไดรับการดูแลรักษา
ความปลอดภัยมิใหบุคคลอื่นลวงรูหรือนำไปใชในทางที่มิชอบ โดยทุกองคกรมีมาตรฐานในการใหความ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เสมอเหมือนกัน และดวยเหตุนี้ไมวาจะมีการสงตอหรือโอนขอมูลไปยังองคกร
ธุรกิจอื่นใด ลูกคาหรือผูใชบริการก็จะยังคงมีความสบายใจในการดำเนินธุรกิจขององคกรดังกลาว 
การกำหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติขางตนจึงสามารถชวยสงเสริมความมั่นคงในการมีนิติสัมพันธ
ในทางธุรกิจ และชวยใหการประกอบธุรกิจขององคกรภาคเอกชนในประเทศไทยมีพัฒนาการที่กาวหนา
ภายใตมาตรฐานกลางซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากลตอไปดวย

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ในองคกรภาคเอกชน : เธียรชัย ณ นคร

หมายเหตุ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37 (1) ไดกำหนด
ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ ดังตอไปนี้

(1) จัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช 
เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และตอง
ทบทวนมาตรการดังกลาวเม่ือมีความจำเปนหรือเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี ใหเปนไปตามมาตรฐานข้ันต่ำท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกำหนด
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หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ในองคกรภาคเอกชน : เธียรชัย ณ นคร

PDPA Thailand Starter kit (New Arrival)
ชุดพื้นฐานรวม 8 สินคา/บริการ “ถูกตอง-ครบถวน-ปลอดภัย-คุมคา”
สำหรับองคกรเร่ิมตนดำเนินการตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

PDPA Consultant
บริการที่ปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ PDPA พรอมเปนผูชวยเปลี่ยนแปลง
ขององคกรคุณทุกยางกาว ใหมีการดำเนินงานท่ีสอดคลองตามกฎหมายฯ

PDPA Compliance Audit
สอบทานการดำเนินงานขององคกรเก่ียวกับเอกสารและการบริหารจัดการ
ขอมูลสวนบุคคล เสริมความม่ันใจจาก 0 เปน 100 วาถูกตองตามกฎหมาย
ลดความเสี่ยงละเมิดและโทษ

PDPA In-House Training
บริการอบรมภายในดวยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบ
เฉพาะองคกรของคุณ โดยผูเชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบ
ทักษะดิจิทัล (DDTI)

PDPA Public Training
จัดอบรมและ Workshop กฎหมาย PDPA อยางเจาะลึก ผูเรียนสามารถ
นำความรูไปปรับใชในดำเนินงานภายใตกฎหมายไดอยางถูกตอง ครบทุกมิติ

Certification
ทดสอบเพ่ือรับวุฒิบัตรดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมาตรฐานสากล 
ICDL, DCT, DDTI

Our PDPA Services

PDPA Thailand
เราคือผูเช่ียวชาญดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลภายใต พระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) มีบริการหลากหลายท่ีตอบโจทยองคกรทุกกลุม

https://bit.ly/37cwtjm, https : / /b i t . l y /3vByPl0



หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ในองคกรภาคเอกชน : เธียรชัย ณ นคร

pdpa@digitalbusinessconsult.asia

PDPA Thailand, PDPA Thailand Starter Kit

@pdpathailand 02-029-0707

จัดทำโดย

https://bit.ly/37cwtjm, https : / /b i t . l y /3vByPl0



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 4 มิถุนายน 2565 
หัวข้อ: หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน 
 Personal Data Management (PDPA) Guideline for Private Sector โดย เธียรชัย  ณ นคร 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน 
 Personal Data Management (PDPA) Guideline for Private Sector โดย เธียรชัย  ณ นคร 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  4  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2565 วันท่ี  4  เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  4  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
  

 


