แนวปฏิบัติสำหรับกำรดำเนินกำรของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันพระปกเกล้า กาหนดกรอบการทางานเป็นขั้นตอนของผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) ตามมาตรา
37 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้อ
ดังนี้
มาตรา 37 (1) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจาเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลีย่ นแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่
1) การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality)
2) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และ
3) สภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ
โดยดาเนินการ ดังนี้
1. มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard)
1.1 มีการออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ สาหรับควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยคานึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย มี
การกาหนดบันทึกการเข้าออกพื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบผู้มีสิทธิผ่าน
เข้าออก โดยความเข้มข้นของมาตรการ เป็นไปตามระดับความเสี่ยง หรือ ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นหากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกแก้ไข ถูกคัดลอก หรือ ถูกทาลาย โดยมิชอบ
1.2 มีการกาหนดเกี่ยวกับ การอนุญาตหรือการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ ใ ช้ ง าน (user responsibilities) แบ่ ง เป็ น รู ป แบบต่ า งๆ เช่ น สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ดู แก้ ไ ข
เพิ่มเติม เปิดเผยและเผยแพร่ การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตลอดจนการลบทาลาย
2. มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard)
a. การจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ
หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
b. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) เพื่อควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต ตามระดับสิทธิการใช้งาน ได้แก่ การนาเข้า
เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย ตลอดจนการลบทาลาย
c. จัดให้มีระบบสารองและกู้คืนข้อมูล เพื่อให้ระบบ และ/หรือ บริการต่างๆ ยังสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

3. มาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูล
ส่วนบุคคล (access control)
3.1 มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วน
บุ คคลโดยคานึ ง ถึ ง การใช้ง านและความมั่ น คงปลอดภัย เช่น มีบันทึ กการเข้า ออกพื้ น ที่
มีเจ้ าหน้ าที่รั กษาความปลอดภัยของพื้นที่ มีระบบกล้ องวงจรปิดติดตั้ง มีการล็ อคประตู
ทุกครั้ง มีระบบบัตรผ่านเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าออก
ทั้งนี้ความเข้มข้นของมาตรการ ให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง หรือ ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นหากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกแก้ไข ถูกคัดลอก หรือ ถูกทาลาย โดยมิชอบ
3.2 กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (user responsibilities) เพื่อป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทาสาเนาข้อมูล
ส่วนบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การลักลอบนา
อุปกรณ์เข้าออก
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรา 37 (2) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องดาเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1. การประเมินก่อนส่งมอบข้อมูล
a. ดาเนินการตรวจสอบสิทธิ อานาจหน้าที่ และฐานกฎหมายที่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลราย
อื่นนั้น ใช้เพื่อร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล
b. สอบถามวัตถุประสงค์ในการนาข้อมูลไปใช้งานเพื่อให้สามารถประเมินว่าควรสาเนาข้อมูลให้
ในระดับรายละเอียดเท่าใด (เพื่อให้ทราบระดับความละเอียดของข้อมูลที่ต้องการ ใช้เท่าที่
ต้องการใช้)
2. การส่งมอบข้อมูล
a. จัดเตรียมข้อมูลใหม่จากข้อมูลดิบให้มีระดับรายละเอียดเท่าที่จาเป็นต่อจุดประสงค์การใช้งาน
b. ส่งมอบข้อมูล พร้อมทาการบันทึกชื่อผู้ขอข้อมูล ข้อมูลสาหรับติดต่อ วัน-เดือน-ปี ที่ให้ข้อมูล
ฐานกฎหมายที่ใช้สาหรับเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนวัตถุประสงค์การนาไปใช้งาน
c. แจ้งให้บุคคล หรือ นิติบุคคลนั้น ทราบว่าเมื่อรับข้อมูลไปแล้ว ผู้รับข้อมูลจะต้องดาเนินการ
ตามหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับข้อมูลชุดที่ร้องขอไปนั้นเช่นเดียวกัน ตาม
ขอบเขตและวัตถุประสงค์การใช้งานที่แจ้งไว้
3. เมื่อส่งมอบข้อมูลไปแล้ว
a. ติดตามการใช้งานเป็นครั้งคราว เพื่อบันทึกสถานะล่าสุดในการใช้งานข้อมูลนั้น หากไม่มี
ความจาเป็นใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เดิม ควรแจ้งให้บุคคล หรือ นิติบุคคลนั้น ลบ
ทาลายข้อมูล

b. กาหนดวิธีการในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยต่อการใช้งานของผู้ใช้อยู่เสมอ เช่น มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับเชื่อมต่อปรับปรุงให้ข้อมูลต้นทางและปลายทางมีความทันสมัย
เท่ากันโดยอัตโนมัติตลอดเวลา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรา 37 (3) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกาหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจาเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม เว้น
แต่เก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 24 (1) หรือ (4) หรือมาตรา 26 (5) (ก) หรือ (ข) การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้นาความใน มาตรา 33 วรรคห้า มาใช้บังคับกับการลบหรือทาลายข้อมูลส่วน
บุคคลโดยอนุโลม
มีการดาเนินการ ดังนี้
1. มีการติดตามเป็นระยะว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของตนนั้น (ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล) มีรายการหรือมีชุดข้อมูลใดที่พ้นกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือไม่ (ตามที่แจ้งเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) หรือ ตามที่ขอ
ความยินยอมไว้) ทั้งนี้เพื่อดาเนินการลบทาลายหรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามแต่กรณี
2. กรณีทเี่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิให้ลบทาลายข้อมูล (หรือขอถอนความยินยอม) ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ฐานความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล เช่นนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องดาเนินการลบทาลายหรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามแต่กรณี
3. การลบทาลายข้อมูล หรือ การทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ อาจยกเว้นไม่กระทาก็ได้ในกรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุผลความ
จาเป็นที่เหนือกว่าสิทธิของเจ้าของข้อมูล เช่น
(ก) เพื่อวัตถุประสงค์การจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะ การศึกษาวิจัยหรือสถิติ
(ข) เพื่อการสร้างประโยชน์สาธารณะตามหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายนั้น
(ค) เพื่อประเมินความสามารถในการทางานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การ
ให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและ
การให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์
(ง) การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามา
ในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์

ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีมาตรการดูแลข้อมูลที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่
หรือตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรา 37 (4) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สานักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง
นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทาได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยา
โดยไม่ชักช้าด้วย ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
มีการดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งให้พนักงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมและวิธีการแจ้งเหตุละเมิดให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล สถาบันพระปกเกล้าในฐานะตัวแทนของสถาบันให้ชัดเจน เช่น การส่งอีเมล และ แจ้งทาง
โทรศัพท์กรณีเป็นเหตุละเมิดที่มีความรุนแรงและเร่งด่วน
2. กาหนดวิธีปฏิบัติให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันต้องดาเนินการแจ้งสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายใน 72 ชั่วโมง (นับ
แต่ทราบเหตุ)
3. การแจ้งเหตุละเมิดอาจได้รับยกเว้นไม่ต้องดาเนินการก็ได้ หากไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล เช่น
a. ตัวอย่างกรณีความเสี่ยงต่า: ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้ารหัส (ไม่สามารถเปิดอ่านได้หากไม่ทราบ
รหัสผ่าน) ถูกซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) เข้ารหัสจนไม่สามารถใช้งานได้ และ
ไม่ได้ถูกโจรกรรมข้อมูลออกไป อย่างไรก็ตามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีระบบสารองรองรับ
การบริการได้อย่างต่อเนื่อง กรณีนี้ถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่าที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการเพียงบันทึกเหตุการณ์ไว้ (เป็นการ
ภายใน) ก็เพียงพอ ไม่จาเป็นต้องแจ้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
และ ไม่จาเป็นต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
b. ตัวอย่างกรณีความเสี่ยงสูง: เว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์ถูกละเมิด โดยผู้โจมตีทาการ
ฝังมัลแวร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลใบสมัครงานออนไลน์(ตรวจพบ 1 เดือนหลังมัลแวร์ถูกติดตั้ง)
เนื้อหาข้อมูลเป็นข้อมูลทั่วไปเพื่อการสมัครงาน อย่างไรก็ตาม ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่
เหตุการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เช่นนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลจะต้องดาเนินการบันทึก (เป็นการภายใน) ว่าเคยมีเหตุโจรกรรม พร้อมทั้งแจ้งเหตุ
ดังกล่าว (ภายใน 72 ชั่วโมง) ไปยังสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
และ ยังต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบด้วย

c. ตัวอย่างกรณีความเสี่ยงต่า: เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่งอีเมลไปยังผู้รับผิดพลาด ซึ่งแนบไฟล์
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่อีเมล และ
ข้อจากัดในการทานอาหาร ซึ่งมีเพียง 2 คน ใน 15 คนที่ระบุว่า แพ้น้าตาลแลคโตสในนม
(ถือเป็นข้อมูลสุขภาพ) กรณีนี้อีเมลถูกส่งไปยังผู้เข้าอบรมในรุ่นก่อนหน้าแทนที่จะเป็น
เจ้าหน้าที่ของโรงแรมที่จัดอาหาร ซึ่งถือเป็นการทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล อย่างไรก็ตาม
แม้ข้อมูลสุขภาพ จะถูกเผยแพร่ไปยังผู้ไม่เกี่ยวข้อง แต่ก็ไม่สามารถระบุความเสี่ยงต่อสิทธิ
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แน่ชัด เช่นนี้ ถือว่าเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่า
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการเพียงบันทึกเหตุการณ์ไว้ (เป็นการภายใน) ก็เพียงพอ
ไม่จาเป็นต้องแจ้งสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และ
ไม่จาเป็นต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรา 37 (5) ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 5 วรรคสอง ต้องแต่งตั้งตัวแทนของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอานาจ
ให้กระทาการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจากัดความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อนี้ ยังไม่มีความจาเป็นที่ สถาบันพระปกเกล้า ต้องดาเนินการใดๆ

หมำยเหตุ แนวปฏิบัติสาหรับการดาเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาเนินการภายใต้นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันพระปกเกล้า

