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DPOaaS (Dec 2021)

หัวข้อการนําเสนอ

Achieving PDPA Compliance

Personal Data LifeCycle

Data Subject’s Rights

Why do you need to comply with Data Protection Law?

PDPA LIABILITIES

Data Processing Obligations

Material Scope & Territorial Scope

Data Controller’s Responsibilities

1
2
3

4

5
6

7

8
9

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

Lawful Basis for Data Processing

Overview of PDPA

10

An Introduction to 

the Personal Data 

Protection Act of 

Thailand (PDPA)
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Why do you need to comply with Data Protection Law?

Start

DPOaaS (Dec 2021)

1
Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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Public TrustAccountability

WHY… Why do you need to comply with  
Data Protection Law?

(Meet expectations of business 
clients and partners) 

(Meet consumer expectations/ 
enhance trust)

(Meet regulatory compliance 
obligations)

IAPP Survey 2019

Security Processing
 (Safeguard data against attacks 

and threats)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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Canada

California Republic
China Japan

Brazil

Chile South Africa

India

South Korea

Thailand

Australia

New Zealand

GDPR: 12 Countries with GDPR-Like Data Protection Laws

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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Adequacy Decision (European Commission) [25 December 2021] 
 Andorra, Argentina, Canada (commercial organizations), Faroe Islands, Guernsey, Israel, Isle of Man, 

Japan, Jersey, New Zealand, Switzerland, Uruguay, the United Kingdoms, South Korea

ประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตาม GDPR

Suphawatchara  MALANOND ( Dec 2021)  
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https://iapp.org/media/pdf/resource_center/State_Comp_Privacy_Law_Chart.pdf
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LAWS PASSED (TO DATE)

California CCPA California Consumer Privacy Act 
(2018; e!ective Jan. 1, 2020) x x x x L 16 x x

California I Proposition 24 California Privacy Rights Act (2020; 
e!ective Jan. 1, 2023) x x x x x x x L 16 x x x x

Colorado SB 190 x x x x x x~ s x x x x

Virginia SB 1392 *Consumer Data Protection Act x x x x x x 13 x x x x

ACTIVE BILLS

Massachusetts SD 1726 Massachusetts Information Privacy Act x x x x x in x x all x x x

Minnesota HF 1492 Minnesota Consumer Data Privacy Act x x x x x x s x x x x

New York A 680 New York Privacy Act x x x x x in x x x x

New York S 6701 New York Privacy Act x x x x x in x x x x

New York  II A 6042 Digital Fairness Act x x x in x x all x a x x

New York  II SB 567 x x x x x x x

North Carolina SB 569 Consumer Privacy Act x x x x x x~ x s x x x x

Ohio HB 376 Ohio Personal Privacy Act x x x x 13 x x x

Pennsylvania HB 1126 x x x L 16 x x

FAILED BILLS

Alabama HB 216 Alabama Consumer Privacy Act x x x x 18 x x x

Alaska SB 116 Consumer Data Privacy Act x x x x 18 x x x

Arizona HB 2865 x x x x x x x u x

Connecticut SB 893 x x x x x x x x x

Florida SB 1734 Florida Privacy Protection Act x x x x x 18 x x

Florida HB 969 x x x x x x 16 x x x

Illinois HB 3910 Consumer Privacy Act x x x x 18 x x x x

Kentucky HB 408 x 16 x x

Maryland SB 0930 Maryland Online Consumer  
Protection Act x x x x x x

Minnesota HF 36 x x x x x x x x

Mississippi SB 2612 Mississippi!Consumer!Privacy!Act x x x x x x x

North Dakota HB 1330 in x x

Oklahoma HB 1602 Oklahoma Computer Data  
Privacy Act x x x all x x

Texas HB 3741 x x x x x x

Utah SB 200 Consumer Privacy Act x x x x x x s x x x x

Washington SB 5062 Washington Privacy Act 2021 x x x x x x x x x x x

Washington HB 1433 People's Privacy Act x x x x x in x x x x x

West Virginia HF 3159 x x x x x x 16 x x

In Session: all 
above states
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Bold - passed law
Strikethrough - bill died in committee or postponed
* Continued to 2021 Special Session

L - private right of action for security violations only
in - opt-in consent requirement
p - prohibition without consent
u - unclear
s - opt-in requirement for all sensitive data
a - risk assesment limited to impact of automated 

decisions
~ - right to opt out of certain automated 

decisionmaking

I  California Privacy Rights Act’s right of restriction/limitation is only applicable to sensitive personal data
II Companion bills introduced at di"erent time during legislative session

Legislative Process: Introduced > In Committee > Crossed Chamber > Cross Committee > Passed > Signed

Further information and most recent version of the IAPP’s US State Comprehensive Privacy Law Comparison can be found here.

                 Last updated: 9/16/2021

US State Privacy Legislation Tracker 
Bills introduced 2021
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LAWS PASSED (TO DATE)

California CCPA California Consumer Privacy Act 
(2018; e!ective Jan. 1, 2020) x x x x L 16 x x

California I Proposition 24 California Privacy Rights Act (2020; 
e!ective Jan. 1, 2023) x x x x x x x L 16 x x x x

Colorado SB 190 x x x x x x~ s x x x x

Virginia SB 1392 *Consumer Data Protection Act x x x x x x 13 x x x x

ACTIVE BILLS

Massachusetts SD 1726 Massachusetts Information Privacy Act x x x x x in x x all x x x

Minnesota HF 1492 Minnesota Consumer Data Privacy Act x x x x x x s x x x x

New York A 680 New York Privacy Act x x x x x in x x x x

New York S 6701 New York Privacy Act x x x x x in x x x x

New York  II A 6042 Digital Fairness Act x x x in x x all x a x x

New York  II SB 567 x x x x x x x

North Carolina SB 569 Consumer Privacy Act x x x x x x~ x s x x x x

Ohio HB 376 Ohio Personal Privacy Act x x x x 13 x x x

Pennsylvania HB 1126 x x x L 16 x x

FAILED BILLS

Alabama HB 216 Alabama Consumer Privacy Act x x x x 18 x x x

Alaska SB 116 Consumer Data Privacy Act x x x x 18 x x x

Arizona HB 2865 x x x x x x x u x

Connecticut SB 893 x x x x x x x x x

Florida SB 1734 Florida Privacy Protection Act x x x x x 18 x x

Florida HB 969 x x x x x x 16 x x x

Illinois HB 3910 Consumer Privacy Act x x x x 18 x x x x

Kentucky HB 408 x 16 x x

Maryland SB 0930 Maryland Online Consumer  
Protection Act x x x x x x

Minnesota HF 36 x x x x x x x x

Mississippi SB 2612 Mississippi!Consumer!Privacy!Act x x x x x x x

North Dakota HB 1330 in x x

Oklahoma HB 1602 Oklahoma Computer Data  
Privacy Act x x x all x x

Texas HB 3741 x x x x x x

Utah SB 200 Consumer Privacy Act x x x x x x s x x x x

Washington SB 5062 Washington Privacy Act 2021 x x x x x x x x x x x

Washington HB 1433 People's Privacy Act x x x x x in x x x x x

West Virginia HF 3159 x x x x x x 16 x x

In Session: all 
above states
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Bold - passed law
Strikethrough - bill died in committee or postponed
* Continued to 2021 Special Session

L - private right of action for security violations only
in - opt-in consent requirement
p - prohibition without consent
u - unclear
s - opt-in requirement for all sensitive data
a - risk assesment limited to impact of automated 

decisions
~ - right to opt out of certain automated 

decisionmaking

I  California Privacy Rights Act’s right of restriction/limitation is only applicable to sensitive personal data
II Companion bills introduced at di"erent time during legislative session

Legislative Process: Introduced > In Committee > Crossed Chamber > Cross Committee > Passed > Signed

Further information and most recent version of the IAPP’s US State Comprehensive Privacy Law Comparison can be found here.

                 Last updated: 9/16/2021

US State Privacy Legislation Tracker 
Bills introduced 2021

US State Privacy Legislation Tracker 
Bills introduced 2021 

Last updated: 16  Sep 2021 
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LAWS PASSED (TO DATE)

California CCPA California Consumer Privacy Act 
(2018; e!ective Jan. 1, 2020) x x x x L 16 x x

California I Proposition 24 California Privacy Rights Act (2020; 
e!ective Jan. 1, 2023) x x x x x x x L 16 x x x x

Colorado SB 190 x x x x x x~ s x x x x

Virginia SB 1392 *Consumer Data Protection Act x x x x x x 13 x x x x

ACTIVE BILLS

Massachusetts SD 1726 Massachusetts Information Privacy Act x x x x x in x x all x x x

Minnesota HF 1492 Minnesota Consumer Data Privacy Act x x x x x x s x x x x

New York A 680 New York Privacy Act x x x x x in x x x x

New York S 6701 New York Privacy Act x x x x x in x x x x

New York  II A 6042 Digital Fairness Act x x x in x x all x a x x

New York  II SB 567 x x x x x x x

North Carolina SB 569 Consumer Privacy Act x x x x x x~ x s x x x x

Ohio HB 376 Ohio Personal Privacy Act x x x x 13 x x x

Pennsylvania HB 1126 x x x L 16 x x

FAILED BILLS

Alabama HB 216 Alabama Consumer Privacy Act x x x x 18 x x x

Alaska SB 116 Consumer Data Privacy Act x x x x 18 x x x

Arizona HB 2865 x x x x x x x u x

Connecticut SB 893 x x x x x x x x x

Florida SB 1734 Florida Privacy Protection Act x x x x x 18 x x

Florida HB 969 x x x x x x 16 x x x

Illinois HB 3910 Consumer Privacy Act x x x x 18 x x x x

Kentucky HB 408 x 16 x x

Maryland SB 0930 Maryland Online Consumer  
Protection Act x x x x x x

Minnesota HF 36 x x x x x x x x

Mississippi SB 2612 Mississippi!Consumer!Privacy!Act x x x x x x x

North Dakota HB 1330 in x x

Oklahoma HB 1602 Oklahoma Computer Data  
Privacy Act x x x all x x

Texas HB 3741 x x x x x x

Utah SB 200 Consumer Privacy Act x x x x x x s x x x x

Washington SB 5062 Washington Privacy Act 2021 x x x x x x x x x x x

Washington HB 1433 People's Privacy Act x x x x x in x x x x x

West Virginia HF 3159 x x x x x x 16 x x

In Session: all 
above states
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Bold - passed law
Strikethrough - bill died in committee or postponed
* Continued to 2021 Special Session

L - private right of action for security violations only
in - opt-in consent requirement
p - prohibition without consent
u - unclear
s - opt-in requirement for all sensitive data
a - risk assesment limited to impact of automated 

decisions
~ - right to opt out of certain automated 

decisionmaking

I  California Privacy Rights Act’s right of restriction/limitation is only applicable to sensitive personal data
II Companion bills introduced at di"erent time during legislative session

Legislative Process: Introduced > In Committee > Crossed Chamber > Cross Committee > Passed > Signed

Further information and most recent version of the IAPP’s US State Comprehensive Privacy Law Comparison can be found here.
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US State Privacy Legislation Tracker 
Bills introduced 2021
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LAWS PASSED (TO DATE)

California CCPA California Consumer Privacy Act 
(2018; e!ective Jan. 1, 2020) x x x x L 16 x x

California I Proposition 24 California Privacy Rights Act (2020; 
e!ective Jan. 1, 2023) x x x x x x x L 16 x x x x

Colorado SB 190 x x x x x x~ s x x x x

Virginia SB 1392 *Consumer Data Protection Act x x x x x x 13 x x x x

ACTIVE BILLS

Massachusetts SD 1726 Massachusetts Information Privacy Act x x x x x in x x all x x x

Minnesota HF 1492 Minnesota Consumer Data Privacy Act x x x x x x s x x x x

New York A 680 New York Privacy Act x x x x x in x x x x

New York S 6701 New York Privacy Act x x x x x in x x x x

New York  II A 6042 Digital Fairness Act x x x in x x all x a x x

New York  II SB 567 x x x x x x x

North Carolina SB 569 Consumer Privacy Act x x x x x x~ x s x x x x

Ohio HB 376 Ohio Personal Privacy Act x x x x 13 x x x

Pennsylvania HB 1126 x x x L 16 x x

FAILED BILLS

Alabama HB 216 Alabama Consumer Privacy Act x x x x 18 x x x

Alaska SB 116 Consumer Data Privacy Act x x x x 18 x x x

Arizona HB 2865 x x x x x x x u x

Connecticut SB 893 x x x x x x x x x

Florida SB 1734 Florida Privacy Protection Act x x x x x 18 x x

Florida HB 969 x x x x x x 16 x x x

Illinois HB 3910 Consumer Privacy Act x x x x 18 x x x x

Kentucky HB 408 x 16 x x

Maryland SB 0930 Maryland Online Consumer  
Protection Act x x x x x x

Minnesota HF 36 x x x x x x x x

Mississippi SB 2612 Mississippi!Consumer!Privacy!Act x x x x x x x

North Dakota HB 1330 in x x

Oklahoma HB 1602 Oklahoma Computer Data  
Privacy Act x x x all x x

Texas HB 3741 x x x x x x

Utah SB 200 Consumer Privacy Act x x x x x x s x x x x

Washington SB 5062 Washington Privacy Act 2021 x x x x x x x x x x x

Washington HB 1433 People's Privacy Act x x x x x in x x x x x

West Virginia HF 3159 x x x x x x 16 x x

In Session: all 
above states
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Bold - passed law
Strikethrough - bill died in committee or postponed
* Continued to 2021 Special Session

L - private right of action for security violations only
in - opt-in consent requirement
p - prohibition without consent
u - unclear
s - opt-in requirement for all sensitive data
a - risk assesment limited to impact of automated 

decisions
~ - right to opt out of certain automated 

decisionmaking

I  California Privacy Rights Act’s right of restriction/limitation is only applicable to sensitive personal data
II Companion bills introduced at di"erent time during legislative session

Legislative Process: Introduced > In Committee > Crossed Chamber > Cross Committee > Passed > Signed

Further information and most recent version of the IAPP’s US State Comprehensive Privacy Law Comparison can be found here.

                 Last updated: 9/16/2021

US State Privacy Legislation Tracker 
Bills introduced 2021
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LAWS PASSED (TO DATE)

California CCPA California Consumer Privacy Act 
(2018; e!ective Jan. 1, 2020) x x x x L 16 x x

California I Proposition 24 California Privacy Rights Act (2020; 
e!ective Jan. 1, 2023) x x x x x x x L 16 x x x x

Colorado SB 190 x x x x x x~ s x x x x

Virginia SB 1392 *Consumer Data Protection Act x x x x x x 13 x x x x

ACTIVE BILLS

Massachusetts SD 1726 Massachusetts Information Privacy Act x x x x x in x x all x x x

Minnesota HF 1492 Minnesota Consumer Data Privacy Act x x x x x x s x x x x

New York A 680 New York Privacy Act x x x x x in x x x x

New York S 6701 New York Privacy Act x x x x x in x x x x

New York  II A 6042 Digital Fairness Act x x x in x x all x a x x

New York  II SB 567 x x x x x x x

North Carolina SB 569 Consumer Privacy Act x x x x x x~ x s x x x x

Ohio HB 376 Ohio Personal Privacy Act x x x x 13 x x x

Pennsylvania HB 1126 x x x L 16 x x

FAILED BILLS

Alabama HB 216 Alabama Consumer Privacy Act x x x x 18 x x x

Alaska SB 116 Consumer Data Privacy Act x x x x 18 x x x

Arizona HB 2865 x x x x x x x u x

Connecticut SB 893 x x x x x x x x x

Florida SB 1734 Florida Privacy Protection Act x x x x x 18 x x

Florida HB 969 x x x x x x 16 x x x

Illinois HB 3910 Consumer Privacy Act x x x x 18 x x x x

Kentucky HB 408 x 16 x x

Maryland SB 0930 Maryland Online Consumer  
Protection Act x x x x x x

Minnesota HF 36 x x x x x x x x

Mississippi SB 2612 Mississippi!Consumer!Privacy!Act x x x x x x x

North Dakota HB 1330 in x x

Oklahoma HB 1602 Oklahoma Computer Data  
Privacy Act x x x all x x

Texas HB 3741 x x x x x x

Utah SB 200 Consumer Privacy Act x x x x x x s x x x x

Washington SB 5062 Washington Privacy Act 2021 x x x x x x x x x x x

Washington HB 1433 People's Privacy Act x x x x x in x x x x x

West Virginia HF 3159 x x x x x x 16 x x

In Session: all 
above states
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Bold - passed law
Strikethrough - bill died in committee or postponed
* Continued to 2021 Special Session

L - private right of action for security violations only
in - opt-in consent requirement
p - prohibition without consent
u - unclear
s - opt-in requirement for all sensitive data
a - risk assesment limited to impact of automated 

decisions
~ - right to opt out of certain automated 

decisionmaking

I  California Privacy Rights Act’s right of restriction/limitation is only applicable to sensitive personal data
II Companion bills introduced at di"erent time during legislative session

Legislative Process: Introduced > In Committee > Crossed Chamber > Cross Committee > Passed > Signed

Further information and most recent version of the IAPP’s US State Comprehensive Privacy Law Comparison can be found here.

                 Last updated: 9/16/2021

US State Privacy Legislation Tracker 
Bills introduced 2021

US State Privacy Legislation Tracker 
Bills introduced 2021 

Last updated: 16  Sep 2021 
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US State Privacy Legislation Tracker

Signed

In Commi!ee

Passed

Cross Commi!ee

Cross Chamber

Introduced

Statute/Bill in Legislative Process:

None

Task Force Substituted
for Comprehensive Bill
Bill Died in Commi!ee
or Postponed

Last updated: 9/16/2021

AK

WA

OR

CA

NV

AZ

CO

OK

KS

IA

TX

MI

MO

TN
NC

WI

IL

KY

PA

WV
VA

ME
NH

CT
NJ

RI

MA

MD
DC

DE

VT

OH

NY

IN

AR SC

GA

FL

ALMS

HI

LA

MT

ID

UT

NE

NM

WY

MN

ND

SD

https://iapp.org/media/pdf/resource_center/State_Comp_Privacy_Law_Map.pdf
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Overview of PDPA

Start

DPOaaS (Dec 2021)

2
Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

ภาพรวม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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▪ Personal Data Protection Act 
B.E. 2562 (PDPA)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562

▪ บังคับใช้ทั้งฉบับ  1 มิถุนายน  2565 
▪ ส่วนมาตรการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยใช้บังคับแล้ว

▪ Risk-based & Right-based 
Regulatory compliance

PDPA คืออะไร

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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ภาพรวม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7

หมวดเฉพาะกาล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การรอ้งเรยีน

ความรบัผิดทางแพ่ง

บทกําหนดโทษ

มาตรา  
19-27

หลักการขอความยินยอนข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลของผู้เยาว์ 
หลักการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อยกเว้นในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
หลักการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

มาตรา  
28-29

หลักเกณฑ์การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลต่างประเทศ

มาตรา  
30-36

การกําหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูล ได้แก่ การขอเข้าถึงและขอรับสําเนา
ข้อมูล (Access) การขอโอนหรือรับข้อมูลที่เก็บแบบอัตโนมัติ (Data 
portability) การขอคัดค้านการเก็บข้อมูล (Objection) การขอให้ลบหรือ
ทําลาย (Erasure) การระงับการใช้ (Restriction) การขอทําให้ข้อมูลถูกต้อง 
(Rectification)

มาตรา  
37-39

หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data controller) ต้องจัดให้มี
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย จัดทําบันทึกรายการกิจกรรมและต้อง
แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สํานักงาน

มาตรา  
40

หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data processer) ต้องจัดให้มี
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและจัดทําบันทึกรายการกิจกรรม

มาตรา  
41-42

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค (Data protection officer, DPO) 

การแต่งตั้ง คกก.ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและ
ไกล่เกลี่ยการแต่งตั้งแะละอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

การกําหนดค่าสินไหมทดแทนและอายุความ

มาตรา  
71-76

มาตรา  
77-78

มาตรา  
79-81

การกําหนดโทษอาญา สูงสุดจําคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา  
82-90

การกําหนดทางปกครอง ปรับสูงสุด 5 ล้านบาท
มาตรา  

95 การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเดิม

13 of 164



เป็นกฎหมายที่ ให้อ ํานาจในการควบคุม  
“control” การเก็บรวบรวม  ใช้  เปิดเผย  
ข้อมูลส่วนบุคคล  (GDPR  processing/
การประมวลผล )  กับเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
(Right to data protection)  
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองความ
เป็นส่วนตัว   (Right to Privacy)

ประชาชนได้อะไรจาก PDPA

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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เก็บรวบรวม

01

ใช้

02

เปิดเผย

03

การประมวลผล (Processing)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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LIABILITIES

Start

DPOaaS (Dec 2021)

3
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ความรับผิด 
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https://dataprivacymanager.net/5-biggest-gdpr-fines-so-far-2020/?utm_content=183440550&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-14051592

20 Biggest GDPR Fines (2019-2021)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

As of December 2021

0

200

400

600

800

TIM-Telecom Provider Google Inc. H&M Hennes&Mauritz Amazon Europe WhatsApp

€ 27,800,000 € 50,000,000 € 35,258,708

€ 746,000,000

€ 225,000,000

1

2

3 45

promotional calls 
without proper consent

lack of transparency, inadequate 
information,  
lack of valid consent regarding the 
ads personalization.

company’s network drive was 
accessible  
to everyone in the 
company for a few hours.

Infringements of transparency  
Privacy Notice

advertising targeting system  
 without proper consent
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ความรบัผิดทางแพ่ง

‣ ห้าแสน 

‣ 1 ล้าน 

‣ 3 ล้าน  

‣ 5 ล้านบาท  

‣ (แล้วแต่กรณี)

จําคุกกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ของนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน 
หรอื 1 ปี

ความรับผิด

‣ ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) 

‣ การดําเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) 

‣ ค่าธรรมเนียมทนายความ (Attorney 
Contingency Fee)

ค่าปรบัทางปกครอง จํานวน

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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ค่าเสียหายทัง้หมดทีอ่าจจะต้องจ่ายในคดีนี ้

[Awarded Damages for Class’s Member = [AD+(2AD)] x No. of Class’s Member  

Attorney Fee = 30% of Awarded Damages for Class’s Member

[                 ] x 

ความรบัผิดทางแพ่ง: การดําเนินคดีแบบกลุ่ม

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

Possible 
Outcome:

Scenario: 
Data Breach

สมมติว่ามีข้อมูลรัว่ไหลไปจํานวน 10,000 รายการ 

Punitive  
Damages

ศาลกําหนดค่าเสียหายให ้2 เท่า ของค่าเสียหายทีแ่ท้จรงิ 

ทนายความได้ รอ้ยละ 30 ของค่าเสียหายทัง้หมด

C

Attorney 
Contingency Fee

(PD)

D

(ACF) 
(AD)

แต่ละรายมีค่าเสียหายรายละ 1,000 บาท

ผู้เสียหายตัง้ทนายความทีป่รกึษาเพือ่ดําเนินคดีแบบกลุ่ม

Actual 
Damages @1,000 B.

Class Action

B

B (2x      )B A

A

ADM

ACF 0.3 x AD
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ความรบัผิดทางแพ่ง: การดําเนินคดีแบบกลุ่ม

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

ค่าเสียหายทัง้หมดทีอ่าจจะต้องจ่ายในคดีนี ้

1

2
Attorney Fee = 30% of Awarded Damages for Class’s Member

Awarded 
Damages for 
Class’s 
Member

= [1,000 + (2x1,000)] x 10,000

Awarded Damages for Class’s Member = [AD+(2AD)] x No. of Class’s Member 

฿ 30 M.

= 30,000,000 x 0.3Attorney 
Fee

 9 M.

฿ 39 M.

฿

1

2

Class Action
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ROI: Return on Investment / Cost Saving Estimator

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

ตารางค่าเสียหาย

จํานวน Breach ค่าเสียหาย 
ตามความเป็นจรงิ

ค่าเสียหาย 
เพื่อการลงโทษ ค่าเสียหาย 

ที่ต้องชําระต่อโจทก์

ค่าทนายความ 
(30%)

(PD) (ACF) (AD)

10,000

50,000

100,000

1,000

1,000

1,000

2,000 30,000,000

150,000,000

300,000,000

9,000,000

45,000,000

90,000,000

2,000

2,000

(N) [(PD)+(AD)] x (N)
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ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลตามมาตรา 26 
โดยปราศจากฐานทาง

กฎหมาย 
(PDPA Art. 27 para1)

ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วน
บุคคลตามมาตรา 26 

ไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ 

(PDPA Art.27 para3)

โอนข้อมูลส่วนบุคคล
ตามมาตรา 26 ไปต่าง

ประเทศโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (PDPA 

Art.28)

โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่น
เสียหาย เสียชือ่เสียง ถูกดูหมิน่ 
ถูกเกลียดชัง ฯลฯ

เพื่อแสดงหาประโยชน์ที่มิชอบ
ด้วยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรอืผู้อืน่

• จําคุกไม่เกิน 6 เดือน 

• ปรบัไม่เกิน 500,000 บาท 

• หรอืทัง้จําทัง้ปรบั

• เกิดจากการสั่งการ
หรือ การกระท ํา
ของกรรมการ 

• ละเว้นการกระทํา   
(PDPA Art.79,81) 

 

ความรับผิดทางอาญาของกรรมการ/ผู้มีอ ํานาจนิติบุคคล

• จําคุกไม่เกิน 1 ปี 

• ปรบัไม่เกิน 1 ล้าน บาท 

• หรอืทัง้จําทัง้ปรบั

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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Personal Data Lifecycle

Start

DPOaaS (Dec 2021)

4
Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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วงจรชีวิตของข้อมูลส่วนบุคคล   
Personal Data Lifecycle

Data Collection

Data Storage Data  Disclosure

Data Transfer

Data Archival

Data Disposal 

Ensuring Data Privacy & Security (Breach Notification) 
[การมีมาตรการด้านความั่นคงปลอดภัยที่ เหมาะสม/การแจ้งเหตุุการละเมิด]

(Lawful basis, 
Notice requirement, purpose 
limitation, data minimization)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

(Handling of Data Subject Request/Response of Request)

Data Use 
Access to 

Personal Data
(Rules for international transfer)

Retention Period 
(ระยะเวลาการจัดเก็บ)

Physical/Electronic

(ฐานทางกฎหมาย,การแจ้ง, วัตถุประสงค์จํากัด,  
ใช้ข้อมูลน้อยที่สุด)

(รูปแบบการจัดเก็บ 
แหล่งที่จัดเก็บ)

(ภายในองค์กร: ใครบ้าง
ที่ใช้และเข้าถึงข้อมูล)

(องค์กรภายนอกที่มีการ
เปิดเผยข้อมูล)

(มีการโอนข้อมูลฯ ไปต่างประเทศหรือไม่ 
รูปแบบ, วิธีการโอน)

(มีการสํารองข้อมูลไว้
ที่ไหนหรือไม่)

(การลบและทําลายข้อมูล)

24 of 164



ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

หมายความว่า   

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทาง

ตรงหรือทางอ้อม  แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้ อ มู ล ส่วนบุคคล” 

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลตาม  GDPR

[GDPR Art. 4(1)]

ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค ค ล

ข้อมูลสารสนเทศใดที่ สัมพันธ์กับบุคคลธรรมดาที่ ถูกระบุหรือ
สามารถถู กร ะบุ อั ตลั กษณ์ ได้  ( ” เ จ้ า ของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ” )  
บุ ค ค ล ธ ร ร มด า ที่ ส า ม า ร ถ ถู ก ร ะ บุ อั ต ลั ก ษณ์ ไ ด้ คื อ บุ ค ค ล ที่
ส าม ารถถู ก ร ะบุ อั ตลั กษณ์ ไ ด้ ไ ม่ ว่ า จ ะ โดยตรงหรื อทางอ้ อม  
โ ด ย เ ฉพ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ด้ ว ย ก า ร อ้ า ง อิ ง จ า ก สิ่ ง ร ะ บุ อั ต ลั ก ษณ์
เป็นการเฉพาะเช่น  ชื่อ  หมายเลขประจ ําตัว  ข้อมูลสถานที่  สิ่ง
ระบุอัตลักษณ์ออนไลน์  หรือ  ปัจจัยอย่างหนึ่งหรือมากกว่าที่
เ จาะจงไปยั งอัตลักษณ์ทางกายภาพ  สรีรวิทยา  พันธุกรรม  
สภาวะทางจิต  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  หรือสังคมของบุคคล
ธรรมดานั้น

หมายถึง

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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1 โดยทางตรง

2 เชือ่มโยงกับข้อมูลอืน่ ๆ

32K

PDPA มาตรา 6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า 
ข้อมูลเกีย่วกับบุคคล (ธรรมดา) ซึง่ทําให้สามารถ
ระบุตัวบุคคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม แต่
ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึ งแก่กรรมโดยเฉพาะ

[พิจารณาตามบรบิทประมวลผล]

ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล  มีอย่างไรบ้าง

บุคคลธรรมดาทีข่้อมูลส่วนบุคคลนัน้ระบุไปถึง 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล?

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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01 02

03 04
ผู้ ถื อ หุ้ น

พ นั ก งาน

ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร

คู่ ค้ า

ใครบ้างเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
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CASE STUDY

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

WARNING !

72
hours

VIDEO
SURVEILLANCE

(PDPA Compliance)

Real Time Monitoring

Recording/ Data Storage

Only real time monitoring.

Image are recorded and stored.

DSAR
CCTV  

Privacy 
Policy

Data Retention Period
To put in place in case of data recording.

24
hours

7
days

48
hours

72
hours72

hours

• จัดทํา CCTV Privacy Policy สอดคล้อง
กับกฎหมาย

ความรับผิด
โทษปรับทางปกครองสูงสุดตั้งแต่ 1,3,5 ล้านบาท แล้วแต่กรณี 
และความรับผิดทางอาญาสําหรับกรรมการ (ในบางกรณี)

คุณสมบัติของระบบกล้องวงจรปิดที่สอดคล้องกับ PDPA

• สามารถตอบสนองต่อคําขอใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูล

• มีความโปร่งใสในระบบการบันทึก

• ใช้และจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จําเป็น

• มีระบบการลบและการทําลายข้อมูลเมื่อไม่จําเป็น

• มีระบบจํากัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล

Our Professional Service:

• อบรมพนักงานเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ถูก
ต้องตามกฎหมาย

• จัดเตรียมระบบคําขอใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject 
Access Request, DSAR) (web form)

• จัดหาระบบ CCTV อุปกรณ์บันทึกข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานทางกฎหมาย (on 
cloud, on prem)

LexTech Consultant Co.,Ltd    Address :24 Soi Ramintra 20, Ramintra Road, Tharang Bangkhen, Bangkok 10230

suphawatchm@lextech.co.th
raweewank@lextech.co.th+66 084 754 0459+66 2 080 1191

 PDPA Smart CCTV
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SPECIAL CATEGORIES OF PERSONAL DATA/SENSITIVE DATA

Racial or Ethnic origin
เชื้ อชาติ  เผ่ าพันธ์

Political opinion
ความคิด เห็นทางการ เมือง

Religious or 
philosophical beliefs
ความเชื่ อ ในลัทธิ  ศาสนาหรือปรัชญา

Sexual orientation
พฤติกรรมทาง เพศ

Criminal record
ประวัติ อาชญากรรม

Health information
ข้อมูลสุ ขภาพ

Disability
ข้อมูลความพิการ

Trade union information
ข้อมูลสหภาพแรงงาน

Genetic data
ข้อมูลพันธุกรรม

Biometric data
ข้อมูลชี วภาพ

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

ต้องการฐานทางกฎหมาย
เพิม่เติมในการประมวลผล
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In addition, there can also be situations in which a natural person is identifiable even if there is no 
single attribute that uniquely identifies him or her. This is the case where a combination of several 
attributes taken together distinguishes this natural person from other natural persons. Whether or not 
a natural person is identifiable on the basis of a combination of attributes might also be dependent 
on the specific domain. For instance, the combination of the attributes “female”, “45” and “lawyer” 
can be sufficient to identify a natural person within a particular company, but will often be insufficient 
to identify that natural person outside of that company.  

Table 2 provides some examples of attributes that could be PII, depending on the domain. These 
examples are informative. 

Table 2 – Example of attributes that can be used to identify natural persons 

Examples 

Age or special needs of vulnerable natural persons 
Allegations of criminal conduct 
Any information collected during health services  
Bank account or credit card number 
Biometric identifier  
Credit card statements 
Criminal convictions or committed offences 
Criminal investigation reports 
Customer number 
Date of birth 
Diagnostic health information 
Disabilities 
Doctor bills  
Employees’ salaries and human resources files 
Financial profile 
Gender 
GPS position 
GPS trajectories 
Home address 
IP address 
Location derived from telecommunications systems 
Medical history 
Name 
National identifiers (e.g., passport number) 
Personal e-mail address 
Personal identification numbers (PIN) or passwords 
Personal interests derived from tracking use of internet web sites 
Personal or behavioural profile 
Personal telephone number 
Photograph or video identifiable to a natural person 
Product and service preferences 
Racial or ethnic origin 
Religious or philosophical beliefs 
Sexual orientation 
Trade-union membership 
Utility bills 

 

4.4.3 Information which is or might be linked to a PII principal 

If the information in question does not identify a PII principal, it should be determined whether the 
information is or can be linked to an identity of a natural person. 

Once the relationship with an identifiable natural person is established, it needs to be decided 
whether the information says something about this natural person, for instance if it refers to her or 
his characteristics or behaviour. Examples include medical records, financial profiles, or the personal 
interests derived from tracking use of internet websites. Also, simple attribute statements about a 
natural person such as age or gender of a natural person can qualify the linked information as PII. 
Regardless, if the relationship with an identifiable natural person can be established, such 
information must also be treated as PII.  
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ด้านดินแดน

ขอบเขต

ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย

เชิงเนือ้หา1

2
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(1) ในกรณีทีก่ฎหมายว่าด้วยการนัน้ไม่มีบทบัญญัติเกีย่วกับการรอ้งเรยีน 
(2) ในกรณีทีก่ฎหมายว่าด้วยการนัน้มีบทบัญญัติทีใ่ห้อํานาจแก่เจ้าหน้าทีผู่้มีอํานาจพิจารณาเรือ่งรอ้งเรยีนตามกฎหมายดังกล่าวออก

คําสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่เพียงพอเท่ากับอํานาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้
และเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวร้องขอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้เสียหายยื่น
คํารอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผู้เชีย่วชาญตามพระราชบัญญัตินี ้แล้วแต่กรณี

ในกรณีทีม่ีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกีย่วกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรอืหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้บังคับ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนัน้ เว้นแต่

บทบัญญั ติ เ กี่ ย ว กั บก า ร เ ก็ บ ร วบรวม  ใ ช้  หรื อ เ ปิ ด เผยข้ อมู ล ส่ วนบุ คคล  แล ะบทบัญญั ติ เ กี่ ย ว กั บสิ ท ธิ ข อ ง
เจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุคคล  รวมทั้ งบทก ําหนดโทษที่ เ กี่ ย วข้ อง  ให้ บั งคับตามบทบัญญัติ แห่ งพระราชบัญญัติ นี้
เ ป็นการ เพิ่ ม เติม  ไม่ ว่ าจะซํ้ ากับบทบัญญัติ แห่ งกฎหมายว่ าด้ วยการนั้ นหรือ ไม่ก็ตาม

บทบั ญญั ติ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น  บทบั ญญั ติ ที่ ใ ห้ อ ํา น า จ แ ก่ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญออ กค ํา สั่ ง เ พื่ อ
คุ้ มครอง เจ้ าของข้อมู ลส่ วนบุคคล  และบทบัญญัติ เกี่ ยวกับอ ํานาจหน้ าที่ ของพนักงาน เจ้ าหน้ าที่  รวมทั้ งบท
ก ําหนดโทษที่ เ กี่ ยวข้ อง  ให้บั งคับตามบทบัญญัติ แห่ งพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีดั งต่ อ ไปนี้

ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย:     สถานะความเป็นกฎหมายกลาง

1
2
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พระราชบัญญัติ นี้ ไ ม่ ใ ช้ บั งคั บแก่

การเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
ที่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือ เพื่ อกิ จกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้ น เท่ านั้ น 
(Personal use and household activities)

การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษา
ความมั่นคงของรฐั  ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการคลังของรฐั 
หรอืการรกัษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทัง้หน้าทีเ่กีย่ว
กับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร ์
หรอืการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ทําการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน งาน
ศิลปกรรม หรอืงานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจรยิธรรมแห่ง
การประกอบวิชาชีพหรอืเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านัน้

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรฐัสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการที่
แต่งตัง้โดยสภาดังกล่าว ซึง่เก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอํานาจของสภาผู้แทน
ราษฎร วุฒิสภา รฐัสภา หรอืคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้า
หน้าทีใ่นกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวาง
ทรัพย์ รวมทั้งการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา

 การดําเนินการกับข้อมูลของบรษัิทข้อมูลเครดิตและสมาชิก
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

1 2

3 4

5 6

ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย: ขอบเขตเชิงเนื้อหา
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การเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ เจ้ าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ งอยู่ ในราชอาณาจักร  ไม่ว่ า
จะมีการช ําระ เงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม  

 การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกิดขึ้นในราชอาณาจักร

พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้ บั งคับแก่ การ เก็บรวบรวม  ใช้  หรือ เ ปิด เผยข้ อมู ลส่ วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่ วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ ในราชอาณาจักร  ไม่ว่ าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเ ปิดเผยนั้น  
ได้กระท ํา ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม

ในกรณีที่ผู้ ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจักร  พระราชบัญญัตินี้
ใ ห้ ใ ช้ บั งคั บแก่ ก าร เก็ บรวบรวม  ใ ช้  หรือ เ ปิด เผยข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของ เจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคลซึ่ ง อยู่ ใ นราช
อาณาจักรโดยการด ํา เนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  เมื่ อ
เ ป็นกิจกรรม  ดังต่อไปนี้

1

2

Extra 
Territorial 
Application 
o f  L a w

ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย:        ขอบเขตด้านดินแดน
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Data Processing 
Obligations 

   หน้าที่ต่อการประมวลผล

ปฏิบัติตามกรอบของ
กฎหมาย เป็นธรรมและ
โปรง่ใส 
(Lawfulness, fairness 
and transparency) 
(PDPA Art. 24)

มีวัตถุประสงค์ที่
จํากัด  
(Purpose limitation) 
(PDPA Art. 21, 37(3)) 

ใช้ข้อมูลให้น้อย
ทีสุ่ด  
(Data minimisation) 
(PDPA Art. 22)

ระยะเวลาการจัดเก็บ
ข้อมูลเท่าทีจ่ําเป็น 
(Storage limitation) 
(PDPA Art. 23(3), 
37(3), 39(4)) 

ความปลอดภัยของ
ข้อมูล 
(Integrity and 
confidentiality 
(PDPA Art. 37(1))

05

01 02 03

06
ความรบัผิดชอบ 
(Accountability) 
RoPA PDPA Art.39

07

ความถูกต้องของ
ข้อมูล 
(Accuracy) 
(PDPA Art.35)

04

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

ISO/IEC 27701:2019 PIMS

(PIMS clause 7.2.2)

(PIMS clause 7.2.1) (PIMS clause 7.4.4) (PIMS clause 7.4.3)

(PIMS clause 7.4.4, 
7.4.5, 7.4.7, 7.4.8)

(PIMS clause 5.1, 6.1)

(PIMS 0.1, ref to ISO/
IEC 29100)
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ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย 
เป็นธรรมและโปรง่ใส 
(Lawfulness, fairness and 
transparency) 
(PDPA Art. 24, 26 และ 23)

01

Data Processing Obligations (1)

▪ ถูกประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และด้วยวิธีการอันโปรง่ใส   

▪ กฎหมาย หมายถึง PDPA และกฎหมายอืน่ ๆ (การประมวลผลต้องไม่ละเมิด
กฎหมายอืน่ ๆ) 

▪ โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องมีฐานทางกฎหมายในการประมวลผลตาม PDPA 
(lawful basis)  

✓ ประมวลผลข้อมูลฯ  ต้องมีฐานทางกฎหมาย  ดูมาตรา  
24 (และ  26) ทุกคร้ัง  

✓ ความโปร่งใสจึงต้องมีการบันทึกกิจกรรม  (ม .39) 
และแจ้งการประมวลผล  (ม .23)

GDPR

PDPA

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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มีวัตถุประสงค์ทีจ่ํากัด 
(Purpose limitation) 
(PDPA Art. 21, 37(3)) 

02

ถูกรวบรวมเพือ่วัตถุประสงค์ทีเ่ฉพาะ ชัดเจนและ
ชอบธรรม และไม่ถูกประมวลผลนอกเหนือไปจาก
ที่ตกลงไว้แต่ต้นด้วยวิธีการที่เข้ากับวัตถุประสงค์
ตัง้ต้นไม่ได้  
(initial purpose, compatible purpose)

(มาตรา 21) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้
ก่อนหรอืในขณะทีเ่ก็บรวบรวม 
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจาก

วัตถุประสงค์ทีไ่ด้แจ้งไว้ตามวรรคหนึง่จะกระทํามิได้ เว้นแต่ 

1. ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับ
ความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยแล้ว 

2. บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินีห้รอืกฎหมายอืน่บัญญัติให้กระทําได้

GDPR

PDPA

01 02 03 04 05 06 07

Data Processing Obligations  (2)
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ใช้ข้อมูลให้น้อยทีสุ่ด  
(Data minimisation) 
(PDPA Art. 22)

03

เพียงพอ เกีย่วเนือ่งและอยู่ในขอบเขตทีจ่ําเป็น โดย
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ทีข่้อมูลถูกประมวลผล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่าทีจํ่าเป็นภาย
ใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(มาตรา 22) 

PDPA

GDPR

01 02 03 04 05 06 07

Data Processing Obligations (3)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพือ่ดําเนินการลบหรอืทําลายข้อมูลส่วน
บุคคลเมือ่พ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรกัษา หรอืทีไ่ม่เกีย่วข้อง
หรอืเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน้...( มาตรา 37(3))
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ความถูกต้องของข้อมูล 
(Accuracy) 
(PDPA Art.35)

04

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ขัน้ตอนทีจ่ําเป็นทัง้หมดจะต้องถูกปฏิบัติ
เพือ่รบัประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ม่ถูกต้องจะถูกลบหรอืแก้ไข
โดยไม่ชักช้า โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ทีข่้อมูลถูกประมวลผล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
(ม.35)

PDPAGDPR

01 02 03 04 05 06 07

Data Processing Obligations (4)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลเท่าทีจ่ําเป็น 
(Storage limitation) 
(PDPA Art. 23(3), 37(3), 39(4)) 

05
o ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้  ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่ม่
สามารถกําหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน ให้กําหนดระยะเวลาทีอ่าจคาดหมายได้ตามมาตรฐาน
ของการเก็บรวบรวม (23(3))  

o จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพือ่ดําเนินการลบหรอืทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมือ่พ้นกําหนดระยะ
เวลาการเก็บรกัษา หรอืทีไ่ม่เกีย่วข้องหรอืเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ หรอืตามทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรอ้งขอ หรอืทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ถอนความยินยอม (37(3)) 

o ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ “ระยะเวลาการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคค” เพือ่ให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสํานักงานสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรอืระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (39(4)) 

PDPA

01 02 03 04 05 06 07

Data Processing Obligations (5)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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ความปลอดภัยของข้อมูล 
(Integrity and 
confidentiality 
(PDPA Art. 37(1), 40(2))

06

▪ ถูกประมวลผลโดยมีหลักประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคล 

▪ มีมาตรการคุ้มครองจากการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมายและจากการสูญเสีย การถูกทําลายหรอืความเสีย
หายโดยอุบัติเหตุ โดยใช้มาตรการทางเทคนิคหรือการจัดการ
องค์กรตามสมควร

จัดให้มีมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยทีเ่หมาะสม เพือ่
ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรอืโดยมิชอบ และต้อง
ทบทวนมาตรการดังกล่าวเมือ่มีความจําเป็นหรอืเมือ่เทคโนโลยี
เปลีย่นแปลงไปเพือ่ให้มีประสิทธิภาพในการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยทีเ่หมาะสม ( ม.37(1)) (Data Peocessor ดู ม.40(2))

GDPR
PDPA

01 02 03 04 05 06 07

Data Processing Obligations (6)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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ความรบัผิดชอบ 
(Accountability)

07
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (องค์กร) เป็นผู้รบัผิดชอบต่อการปฏิบัติ
ตามข้อ (1)-(6) และสามารถแสดงและพิสูจน์ได้ว่าได้ดําเนินการแล้ว 
(demonstrate of compliance)

01 02 03 04 05 06 07

Data Processing Obligations (7)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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APEC Framework: Accountability Principle

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

APEC Privacy Framework 2015     
Page 22 of 31 

IX. Accountability 
 
 
32. A personal information controller 

should be accountable for complying 
with measures that give effect to the 
Principles stated above.  When 
personal information is to be 
transferred to another person or 
organization, whether domestically 
or internationally, the personal 
information controller should obtain 
the consent of the individual or 
exercise due diligence and take 
reasonable steps to ensure that the 
recipient person or organization will 
protect the information consistently 
with these Principles. 

 

32. Efficient and cost effective business 
models often require information 
transfers between different types of 
organizations in different locations with 
varying relationships.  When 
transferring information, personal 
information controllers should be 
accountable for ensuring that the 
recipient will protect the information 
consistently with these Principles when 
not obtaining consent.  Thus, 
information controllers should take 
reasonable steps to ensure the 
information is protected, in accordance 
with these Principles, after it is 
transferred.   
 
There are certain situations where such 
due diligence may be impractical or 
impossible, for example, when there is 
no on-going relationship between the 
personal information controller and the 
third party to whom the information is 
disclosed.  In these types of 
circumstances, personal information 
controllers may choose to use other 
means, such as obtaining consent, to 
assure that the information is being 
protected consistently with these 
Principles.  However, in cases where 
disclosures are required by domestic 
law, the personal information controller 
would be relieved of any due diligence 
or consent obligations. 
 
A useful means for a personal 
information controller to help ensure 
accountability for the personal 

APEC Privacy Framework 2015     
Page 23 of 31 

information it holds is to have in place a 
privacy management programme.7  

 
 
Part. IV.  Implementation 
 

33. Part IV provides guidance to member economies on implementing the APEC Privacy 
Framework.  Section A. focuses on those measures member economies should 
consider in implementing the Framework domestically, while Section B sets out 
APEC-wide arrangements for the implementation of the Framework’s cross-border 
elements.   

 

 
A. GUIDANCE FOR DOMESTIC IMPLEMENTATION 
 
 
34. Member economies should have regard to the following basic concept in considering 

the adoption of measures designed for domestic implementation of the APEC Privacy 
Framework: 

 
 
I. Maximizing Benefits of Privacy Protections and Information Flows 
 
 
35. Personal information should be collected, held, processed, used, transferred, and 

disclosed in a manner that protects individuals’ privacy and allows individuals and 
economies to maximize the benefits of information flows within and across borders.   

 
 
36. Consequently, as part of establishing or reviewing their privacy protections to give 

effect to the APEC Privacy Framework, member economies should take all reasonable 
and appropriate steps to identify and remove unnecessary barriers to information 
flows and avoid the creation of any such barriers.  

 
 
II. Giving Effect to the APEC Privacy Framework 
 
 
37. There are several options for giving effect to the Framework and securing privacy 

protections for individuals including legislative, administrative, industry self-
regulatory or a combination of these policy instruments.    In practice, the Framework 

                                                 
7 See clauses 43-45 below. 

The APEC Framework 2015, published by the Asia-Pacific Economic 
Cooperation, is a framework to protect privacy within and beyond 
economies and to enable regional transfers of personal information benefits 
consumers, businesses, and governments. This framework is used as a basis 
for the APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR) System. (IAPP)

“A personal information controller should be accountable 
for complying with measures that give effect to the 
Principles stated above. ”

A useful means for a personal information controller to help 
ensure accountability for the personal information it holds 
is to have in place a privacy management 
programme. 
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Accountability as Corporate Responsibility

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

GDPR Art.5(2) The controller shall be 
responsible for, and be able to 
demonstrate compliance with the 
principles relating to processing of 
personal data.

Accountability is one of the most interesting concepts 
that we now are starting to see into the law. Could you 
tell me what accountability’s about? It’s about 
evidence. It’s no longer enough to be compliant. You 
need to be able to show how you comply. 
[Evidence] [IAPP] 

GDPR Art.24 (1) Taking into account the 
nature, scope, context and purposes 
of processing as well as the risks of varying 
likelihood and severity for the rights and 
freedoms of natural persons, the 
controller shall implement 
appropriate technical and 
organisational measures to ensure 
and to be able to demonstrate that 
processing is performed in accordance with 
this Regulation. Those measures shall 
be reviewed and updated where 
necessary.

ACCOUNTABILITY

Accountability is the most important aspect of 
privacy program management. Privacy program 
managers are accountable for the safekeeping and 
responsible use of personal information—not just 
to investors and regulators, but to the everyday consumer, 
as well as their fellow employees. [IAPP]

Documentation 
(RoPA) 

When an organisation outsources any data processing 
to a data processor/vendor; the organisation continues 
to be obliged to make reasonable security 
arrangements to protect personal data in its 
possession or under its control (Singapore PDPC)
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Start

Lawful Basis for Data Processing
(ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

7
48 of 164



GDPR PDPA

ความแตกต่างของ GDPR และ PDPA

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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ความยินยอม

ปฏิบัติตามสัญญาวิจัย สถิติ และเอกสาร
ประวัติศาสตร์

ป้องกันอันตรายเกีย่ว
กับชีวิต ฯลฯ

ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

เพือ่ประโยชน์
สาธารณะ

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1 2 3 4 5 6 7
ประมวลผลต้องมีฐาน
ทางกฎหมายเสมอ

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ให้พิจารณาฐานทางกฎหมายตามมาตรา 24
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ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป ให้พิจารณาฐานทางกฎหมายตามมาตรา 24

ความยินยอม (Consent) 

เป็นการจําเป็นเพือ่การปฏิบัติตามสัญญาซึง่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรอื
เพือ่ใช้ในการดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทําสัญญานัน้ 
(Contractual Basis)

เป็นการจําเป็นเพือ่ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรอืของบุคคลหรอืนิติบุคคลอืน่ทีไ่ม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(Legitimate Interest)

101

202

303

404

เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Legal Obligation)

Suphawatchara  MALANOND (Nov 2021)  

ภาระกิจเพือ่ประโยชน์สาธารณะ (Public Tasks) 

505

ฐานการประมวลผลข้อมูลทั่วไปส ําหรับองค์กรของรัฐ

51 of 164



Guide to the
General Data Protection
Regulation (GDPR)

Data protection

Suphawatchara  MALANOND ( Sep 2021)  

ฐานในการประมวลผลของหน่วยงานรฐั: กรณีศึกษาจาก ICO
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ข้อพิจารณาเมื่อใช้ฐานความยินยอม  (1)

Explicit Consent:

Purpose Limitation: 

Form of Consent:

Freely Given: ( P D PA  A r t . 1 9 )

การขอความยินยอมต้องทําโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรอืทําโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย

การขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรอืข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ 
รวมทัง้ใช้ภาษาทีอ่่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรอืทําให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
คํานึงอย่างถึงทีสุ่ดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม   

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

01

02

03

04
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Right to Withdraw:

Effect:

Non-binding:

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความ
ยินยอม เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรอืสัญญาทีใ่ห้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบตามทีก่ําหนดไว้ในหมวดนี ้ ในกรณีทีก่ารถอนความยินยอม
ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรือ่งใด ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนัน้

การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ ไม่มีผลผูกพันเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ทําให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทําการเก็บรวบรวมใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลได้

ข้อพิจารณาเมื่อใช้ฐานความยินยอม  (2)

( P D PA  A r t . 1 9 )

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

05

06

07
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Withdrawal of Consent

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021
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Rights to Withdrawal of Consent

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

para 5

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมือ่ใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้
ความยินยอม เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรอืสัญญาทีใ่ห้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล  ทัง้นี ้การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่จ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบตามทีก่ําหนดไว้ในหมวดนี้

para 6
ในกรณีทีก่ารถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรือ่งใด ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนัน้

para 7
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ม่เป็นไปตามทีก่ําหนดไว้ในหมวดนี ้ไม่มีผลผูกพันเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล และไม่ทําให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ได้

มาตรา 19

มาตรา 82
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม....มาตรา 19 วรรคหก ....ต้องระวางโทษปรบัทางปกครองไม่
เกินหนึง่ล้านบาท

มาตรา 83 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด...ขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรอืทําให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์...ต้องระวางโทษปรบัทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท
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การใช้ฐานการยินยอม :  ความยินยอมของผู้ เยาว์

( P D PA  A r t . 2 0 )

ในกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึง่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรอืไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคล
ซึง่บรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี ้

(2) ในกรณีทีผู่้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี ให้ขอความยินยอมจากผู้
ใช้อํานาจปกครองทีม่ีอํานาจกระทําการแทนผู้เยาว์

(1) ในกรณีทีก่ารให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ ซึง่ผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลําพังได้ตามทีบ่ัญญัติ
ไว้ในมาตรา 22 มาตรา 23 หรอืมาตรา 24 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องได้รบัความยินยอมจากผู้ใช้
อํานาจปกครองทีม่ีอํานาจกระทําการแทนผู้เยาว์ด้วย
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ห้ามมิให้ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกับเชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชือ่ในลัทธิ ศาสนาหรอืปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

หรอืข้อมูลอืน่ใดซึง่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามทีค่ณะ
กรรมการประกาศกําหนด โดยไม่ได้รบัความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล (มาตรา 26)
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01 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพือ่ป้องกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวิต 
รา่งกาย ฯลฯ 

เป็นข้อมูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะด้วย
ความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นการดําเนินกิจกรรมโดย
ชอบด้วยกฎหมายทีม่ีการ
คุ้มครองทีเ่หมาะสมของ
มูลนิธิ สมาคม หรอืองค์กรที่
ไม่แสวงหากําไร 

เป็นการจําเป็นเพือ่การก่อตัง้
สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามหรอืการใช้สิทธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื
การยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้ง
ตามกฎหมาย

เป็นการจําเป็นในการปฏิบัติตาม
กฎหมายเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์
เฉพาะทีก่ฎหมายกําหนด

02

03 04

05 06

ฐานการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว (1)
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(ก ) เ วชศาสตร์ ป้องกันหรืออาชี ว เวชศาสตร์  การประ เมินความสามารถในการท ํางานของลูกจ้ าง  การวินิ จฉั ย โรคทางการ
แพทย์  การให้บริการด้ านสุขภาพหรือด้ านสั งคม  การรักษาทางการแพทย์  การจัดการด้ านสุขภาพ  หรือระบบและการให้
บริการด้ านสั งคมสง เคราะห์   ทั้ งนี้  ในกรณีที่ ไม่ ใช่ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อมูลส่ วนบุคคลนั้ นอยู่ ในความรับผิดชอบ
ของผู้ ป ร ะ กอบอาชี พหรื อ วิ ช า ชี พหรื อผู้ มี หน้ า ที่ รั กษ าข้ อมู ล ส่ ว นบุ คคลนั้ น ไ ว้ เ ป็ นคว ามลั บต ามกฎหมาย  ต้ อ ง เ ป็ นก า ร
ปฏิบัติตามสัญญาระหว่ าง เจ้ าของข้อมูลส่ วนบุคคลกับผู้ ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  

(ข )ประ โยชน์ สาธารณะด้ านการสาธารณสุข  เ ช่ น  การ ป้องกันด้ านสุ ขภาพจากโรคติดต่ ออันตรายหรือ โรคระบาดที่ อ าจ
ติดต่อหรือแพร่ เข้ ามา ในราชอาณาจักร  หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา  เ วชภัณฑ์  หรือ เครื่ องมือแพทย์  
ซึ่ ง ได้ จั ด ให้มี มาตรการที่ เ หมาะสมและ เจา ะจง เพื่ อคุ้ มครองสิทธิ และ เสรีภาพของ เจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุคคลโดย เฉพาะการ
รักษาความลับของข้อมูลส่ วนบุคคลตามหน้ าที่ หรือตามจริยธรรมแห่ งวิ ชาชีพ  

(ค )การคุ้ มครองแรงงาน  การประกันสั งคม  หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ  สวัสดิการ เกี่ ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ มี
สิ ทธิตามกฎหมาย  การคุ้ มครองผู้ ปร ะสบภัยจากรถ  หรือการคุ้ มครองทางสั งคม  ซึ่ งการ เก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุคคล
เ ป็นสิ่ งจ ํา เ ป็น ในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้ าที่ ของผู้ ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรือ เจ้ าของข้อมูลส่ วนบุคคล  โดยได้จัด ให้
มีมาตรการที่ เหมาะสมเพื่ อคุ้ มครองสิทธิ ขั้ นพื้ นฐานและประ โยชน์ของ เจ้ าของข้อมูลส่ วนบุคคล  

(ง )การศึกษาวิ จั ยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  หรือประ โยชน์สาธารณะอื่ น   ทั้ งนี้  ต้องกระท ํา เพื่ อ ให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ดั ง กล่ า ว เพี ย ง เ ท่ า ที่ จ ํา เ ป็ น เ ท่ า นั้ น  แล ะ ได้ จั ด ใ ห้ มี ม าตรก า รที่ เ หม า ะ สม เพื่ อ คุ้ ม ค รองสิ ท ธิ ขั้ นพื้ น ฐ านแล ะ
ประ โยชน์ของ เจ้ าของข้อมูลส่ วนบุคคล  ตามที่ คณะกรรมการประกาศก ําหนด  

(จ )ปร ะ โ ยชน์ ส า ธ า รณ ะที่ ส ํา คัญ  โ ด ย ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ม า ต รก า รที่ เ ห ม า ะ สม เพื่ อ คุ้ ม ค รอ งสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐ านแล ะป ร ะ โ ยชน์ ข อ ง
เจ้ าของข้อมูลส่ วนบุคคล

เป็นการจําเป็นในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
เพือ่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่
กฎหมายกําหนด

06

ฐานการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว (2)
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(ก ) . . .การประ เมินความสามารถในการท ํางานของลูกจ้ าง . . . .หรือระบบและการ
ให้บริการด้ านสั งคมสง เคราะห์  . . .  

(ข )  ประ โยชน์สาธารณะด้ านการสาธารณสุข  เช่ น  การป้องกันด้ านสุขภาพจาก
โ ร ค ติ ด ต่ อ อั น ต ร า ย ห รื อ โ ร ค ร ะ บ า ด ที่ อ า จ ติ ด ต่ อ ห รื อ แ พ ร่ เ ข้ า ม า ใ น ร า ช
อาณาจักร . . . .  

(ค )  การคุ้ มครองแรงงาน  การประกันสั งคม  หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ  
สวัสดิการเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย  การคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ  หรือการคุ้มครองทางสังคม . . . .  

(ง )  การศึกษาวิ จั ยทางวิทยาศาสตร์ . . .  

(จ )  ประ โยชน์ สาธารณะที่ ส ําคัญ  โดย ได้ จั ด ให้ มี ม าตรการที่ เ หมาะสม เพื่ อคุ้ มครอง
สิทธิ ขั้ นพื้ นฐานและประ โยชน์ของ เจ้ าของข้อมูลส่ วนบุคคล

เป็นการจําเป็นในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
เพือ่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่
กฎหมายกําหนด

06

ฐานการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว (3)
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Start

Data Controller’s Responsibilities
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Mean กําหนดวิธีการ

กําหนดวัตถุประสงค์

32K

[GDPR 4(7)]

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/Data Controller

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ ํานาจ
หน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย    ข้อมูล
ส่วนบุคคล

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า  (“ผู้ควบคุม”หมายถึงบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล  หน่วยงานของรัฐ  หรือ
องค์กรใดที่ก ําหนดวัตถุประสงค์และ
วิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ไม่ว่ าจะโดยล ําพังหรือร่วมกัน  

Purpose
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“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด ําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลตามค ําสั่ ง ห รื อ ใ นน ามขอ งผู้ ค ว บคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค ค ล   ทั้งนี้  บุคคล
หรือนิติบุคคลซึ่งด ําเนินการดังกล่าวไม่ เ ป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล/Data Processor

หมายความว่า

(1) ต้องไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

(2) ปฏิบัติหน้าทีต่ามสัญญาจ้างทีม่ีวัตถุประสงค์เพือ่การประมวลผลตามทีไ่ด้รบัการว่าจ้าง
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“พนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ ใช่ผู้

ประมวลผลฯ/ผู้ควบคุมฯ  ตราบใดที่พนักงานท ํา

หน้าที่ภายในขอบเขตหน้าที่ของตนในฐานะ

พนักงาน  พนักงานก็จะท ําหน้าที่ เ ป็นตัวแทนของผู้

ควบคุมฯ  เอง  พนักงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของผู้ควบ

คุมฯ  ไม่ ใช่ ฝ่ายแยกต่างหากที่ท ําสัญญาในการ

ประมวลผลข้อมูลในนามของผู้ควบคุม” (ข้อแนะน ํา

ของ  UK Information Commissioner)

พนักงานเป็นผู้ควบคุมฯหรือผู้ประมวลผลฯ  หรือไม่

Data 

Controller
Data  

Processor
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พนักงานเป็นผู้ควบคุมฯหรือผู้ประมวลผลฯ  หรือไม่  (2)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

HIGHLIGHTS   

! ในแต่ละองค์กร ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือองค์กรทีเ่ป็นนิติบุคคล ไม่ใช่พนักงานหรอื
ส่วนงานใดส่วนงานหนึง่ภายในองค์กร 

! สถานะ หน้าทีแ่ละความรบัผิดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
กําหนด ไม่สามารถมอบหมายไปยังบุคคลอืน่ได้ 

! พนักงานภายในองค์กรในบรบิทของสัญญาจ้างพนักงานไม่ใช่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล 

! ในบรบิทของกิจกรรมการประมวลผลหนึง่ ๆ บุคคลธรรมดาทีจ่ะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลตามนิยามในกฎหมายนีต้้องไม่ใช่ผู้ทีท่ําการประมวลผลในนามหรอืตามคําสัง่
ขององค์กรทีต่นสังกัด เนือ่งจากเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ต้องการให้แยกการ
ดําเนินการของบุคคลต่าง ๆ ในองค์กรออกจากองค์กรทีต่นเองสังกัด   

! บุคคลธรรมดาซึง่มีอํานาจหน้าทีต่ัดสินใจเกีย่วกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ 
ในกรณีทีป่ระกอบกิจการเจ้าของคนเดียวโดยทีไ่ม่ได้จดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคลแยก
ต่างห่างจากบุคคลทีเ่ป็นเจ้าของ  
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DPA: Data Processing Agreement (1)
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ดําเนินการเกีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสัง่ทีไ่ด้รบั
จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้ เว้นแต่คําสัง่นัน้ขัดต่อกฎหมายหรอืบทบัญญัติใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

การดําเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลง
ระหว่างกัน เพื่อควบคุมการดําเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัตินี้

 ม.86 ปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท
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1. ต้องมีข้อตกลงเกีย่วกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสัง่ทีไ่ด้รบัจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้ เว้นแต่คําสัง่นัน้ขัด

ต่อกฎหมายหรอืบทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

2. มีข้อตกลงเกีย่วกับหน้าทีข่องผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการมีมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกันการ

สูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรอืโดยมิชอบ  

3. มีข้อตกลงเกีย่วกับหน้าทีข่องผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูล

ส่วนบุคคลทีเ่กิดขึน้ 

4. มีข้อตกลงเกีย่วกับหน้าทีข่องผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดทําบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

“สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Processing Agreement) มาตรา 40  
ในการดําเนินงานตามหน้าทีข่องผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลงทีม่ีเงือ่นไขอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

 ม.86 ปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท

DPA: Data Processing Agreement (2)
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หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
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หน้าทีใ่นการแจ้งข้อมูลเกีย่วกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Notice

ม.82 ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท

หน้าทีต่อบสนองต่อคําขอใช้สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Response to DSR

ม.83 ปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท

หน้าทีจ่ัดให้มีมาตรการด้านความ
มัน่คงปลอดภัยทีเ่หมาะสม

Security Processing

หน้าทีแ่จ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล

Data Breach Notification

 ม.83 ปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท  ม.82 ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท

หน้าทีจ่ัดทําบันทึกรายการ
กิจกรรมการประมวลผล

ROPA

หน้าทีแ่ต่งตัง้และสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล

DPO

ม.82 ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท
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Start

Security of Processing 

Data Breach Notification

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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สูญเสียรายได้ ถูกปรบัทางปกครอง
ความหงุดหงิดจากการ
สูญเสียข้อมูลอันเป็น

ความลับ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การถูกขโมยตัวตน

ความเสียหายต่อชือ่
เสียงของบุคคล

ความเสียหายทางการ
เงินจากการถูกใช้ข้อมูล

ทางการเงิน

ผลกระทบต่อคู่ค้าหรอื
สัญญากับบุคคล

ภายนอก

สูญเสียความเชือ่มัน่จาก
ลูกค้า

ภาพลักษณ์ต่อ
สาธารณะ

องค์กร บุคคล

กรณีใดบ้างเปน็ความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ข้อมูลรัว่ไหล

71 of 164



ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดให้มีมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก

อํานาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดัง
กล่าวเมื่อมีความจําเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภัยทีเ่หมาะสม  ทัง้นี ้ให้เป็น
ไปตามมาตรฐานขั้ นตํ่ าที่ คณะกรรมการประกาศก ําหนด 
(ม.37(1))

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดให้มีมาตรการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 

เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก

อํานาจหรอืโดยมิชอบ (ม.40(2))

Data Controller Data Processor

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

หน้าทีข่องผู้ควบคุม-ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
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 การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Breach)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

ถือว่าเป็นเหตุการละเมิดฯ 

กรณีทีไ่ม่ต้องแจ้ง  
(แต่ควรบันทึกเหตุการละเมิด)

ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรภีาพของบุคคล

กรณีทีต่้องแจ้ง

แจ้ง 
สํานักงาน(สคส.)

มีความเสีย่งทีจ่ะมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรภีาพของบุคคล

กรณีใดบ้าง

CIA

แจ้ง 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

มีความเสีย่งสูง (high 
risk) ทีจ่ะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล

กฎ 72 ช.ม.
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มาตรา 37 (4) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่แจ้งเหตุการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สํานักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง
นับแต่ทราบเหตุเท่าทีจ่ะสามารถกระทําได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มี
ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่
การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพรอ้มกับ
แนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าด้วย  ทัง้นี ้การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา 83  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตาม….มาตรา 
37 ….ต้องระวางโทษปรบัทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท

 การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

(Breach Notification)
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Data ControllerData Processor

ใครมีหน้าที่แจ้ง

(มีหน้าทีต่ามกฎหมายในการแจ้ง) (แจ้งผู้ควบคุมฯ)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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CASE STUDY: 

The Dutch DPA announced, on 31 March 2021, its 

decision to fine Booking.com B.V. €475,000 for the late 

reporting of a data breach. In particular, the AP noted 

that Booking.com was notified of the data breach on 13 

January 2019, but did not report it to the Dutch DPA 

until 7 February 2019, 22 days after being made aware of 

the breach despite being required to notify the AP 

within 72 hours.

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

13 January 2019 

 7 February 2019
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การเตรยีมความพรอ้มขององค์กรเรือ่ง
มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย

DPOaaS (Dec 2021)Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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Data Security: Preparation

1 Information Security Policy and Standard of Procedure

2 สัญญาจ้างการประมวลผล (including vendor audit, vendor 
assessment)

3 Incident Response Plan and Data Breach Notification Procedure

4 Audit Process
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Guidelines on Personal data breach notification under 
Regulation 2016/679
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30 

 

 
VII. Annex 

A. Flowchart showing notification requirements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is the breach likely to 
result in a high risk to 
LQGLYLGXDOV¶�ULJKWV�DQG�
freedoms? 

Controller detects/is made aware of a 
security incident and establishes if 
personal data beach has occurred. 

Is the breach likely 
to result in a risk to 
LQGLYLGXDOV¶�ULJKWV? 
and freedoms? 

Yes No 

No requirement to notify supervisory authority 
or individuals. 

Notify competent supervisory authority. 

If the breach affects individuals in more than 
one Member State, notify the lead supervisory 
authority. 

Yes 

No 

No requirement to notify 
individuals. 

Notify affected individuals and, where required, provide 
information on steps they can take to protect themselves from 
consequences of the breach. 

All breaches recordable under Article 33(5). Breach should be documented and 
record maintained by the controller. 

The controller becomes ³aware´�RI�D�
personal data breach and assesses risk 
to individuals. 

 
ARTICLE 29  DATA PROTECTION WORKING PARTY 

  
 

This Working Party was set up under Article 29 of Directive 95/46/EC. It is an independent European advisory body on data 
protection and privacy. Its tasks are described in Article 30 of Directive 95/46/EC and Article 15 of Directive 2002/58/EC. 

The secretariat is provided by Directorate C (Fundamental Rights and Union Citizenship) of the European Commission, 
Directorate General Justice, B-1049 Brussels, Belgium, Office No MO-59 02/013. 

Website: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm 

   

18/EN 

WP250rev.01 
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Incident Management: ISO/IEC 27035-1/-2
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ISO/IEC 27035-1:2016(E)

Incident 
identi!ied

Before incident 
identi!ication After incident identi!ication

Activity2

Plan Prepare Respond CloseReportUnderstand
Identify, Collect, 

Acquire, Preserve

Process Class1

Readiness Initialization Acquisitive Investigative

27035-1

27035-2

27035-3

27037

27038

27040

27041

27042

27043

27050

30121

KeyKey

International Standard can be directly applied to these activities

International Standard contains information which may in!luence 
and/or assist with these activities

1. Process classes are de!ined in ISO/IEC 27043
2. Detail of activities is given in ISO/IEC 27035-2, ISO/IEC 27037, and 

ISO/IEC 27042

1. Process classes are de!ined in ISO/IEC 27043

2. Detail of activities is given in ISO/IEC 27035-2, ISO/IEC 27037, and 

ISO/IEC 27042

Figure A.1 — Applicability of standards to investigation process classes and activities

 

© ISO/IEC 2016 – All rights reserved 15

 

ISO/IEC 27035-1:2016(E)

— Assessment and Decision (see 5.4ȌǢ

— Responses (see 5.5ȌǢ

— Lessons Learnt (see 5.6).

A high-level view of these phases is shown in Figure 3.

Some activities can occur in multiple phases or throughout the incident handling process. Such activities 
include the following:

Ȅ� ��������������������������� �������������������������� �����������ǡ� ����������������� �����ǡ�����
������Ǧ��������������������������������������������������������Ǣ

Ȅ� �����������������������������������������������������������Ǣ

Ȅ� ����ϐ����������������ϐ����������������������������������������������������Ǣ

— information sharing between stakeholders and internal and external collaborators such as vendors 
and other IRTs.

Figure 3 — Information security incident management phases

 

© ISO/IEC 2016 – All rights reserved 7

Information technology — Security 
techniques — Information security 
incident management —
Part 1: 
Principles of incident management
Technologies de l’information — Techniques de sécurité — Gestion 
des incidents de sécurité de l’information —
Partie 1: Principes de la gestion des incidents

INTERNATIONAL 
STANDARD

ISO/IEC
27035-1

Reference number
ISO/IEC 27035-1:2016(E)

First edition
2016-ͳͳǦͲͳ

© ISO/IEC 2016

80 of 164



Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

Computer Security 
Incident Handling Guide 

Recommendations of the National Institute 
of Standards and Technology 

Paul Cichonski 
Tom Millar 
Tim Grance 
Karen Scarfone 

Special Publication 800-61 
Revision 2 

KWWS���G[�GRL�RUJ���������1,67�63�������U�

COMPUTER SECURITY INCIDENT HANDLING GUIDE 

21 

3. Handling an Incident 

The incident response process has several phases. The initial phase involves establishing and training an 
incident response team, and acquiring the necessary tools and resources. During preparation, the 
organization also attempts to limit the number of incidents that will occur by selecting and implementing 
a set of controls based on the results of risk assessments. However, residual risk will inevitably persist 
after controls are implemented. Detection of security breaches is thus necessary to alert the organization 
whenever incidents occur. In keeping with the severity of the incident, the organization can mitigate the 
impact of the incident by containing it and ultimately recovering from it. During this phase, activity often 
cycles back to detection and analysis²for example, to see if additional hosts are infected by malware 
while eradicating a malware incident. After the incident is adequately handled, the organization issues a 
report that details the cause and cost of the incident and the steps the organization should take to prevent 
future incidents. This section describes the major phases of the incident response process²preparation, 
detection and analysis, containment, eradication and recovery, and post-incident activity²in detail. 
Figure 3-1 illustrates the incident response life cycle.  

Figure 3-1. Incident Response Life Cycle 

3.1 Preparation 

Incident response methodologies typically emphasize preparation²not only establishing an incident 
response capability so that the organization is ready to respond to incidents, but also preventing incidents 
by ensuring that systems, networks, and applications are sufficiently secure. Although the incident 
response team is not typically responsible for incident prevention, it is fundamental to the success of 
incident response programs. This section provides basic advice on preparing to handle incidents and on 
preventing incidents. 

3.1.1 Preparing to Handle Incidents 

The lists below provide examples of tools and resources available that may be of value during incident 
handling. These lists are intended to be a starting point for discussions about which tools and resources an 
RUJDQL]DWLRQ¶V�LQFLGHQW�KDQGOHUV�QHHG��)RU�H[DPSOH��VPDUWSKRQHV�DUH�RQH�ZD\�WR�KDYH�UHVLOLHQW�HPHUJHQF\�

NIST SP 800-61: Computer Security Incident Handling Guide
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Start
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สรุป:  
หน้าที่เกี่ยวกับมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย
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หน้าทีเ่กีย่วกับมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) มีหน้าทีจ่ัดให้มีมาตรการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภัยทีเ่หมาะสม 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) มีหน้าทีแ่จ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลแก่สํานักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถ
กระทําได้
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) มีหน้าที่จัดให้มี
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 
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ข้อสังเกตจากร่างประกาศคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล….กฎหมายล ําดับ
รอง . . .
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ēÙøÜÖćøýċÖþćĒúąđêøĊ÷öÖćøđóČęĂÝĆéìĈøŠćÜÖãĀöć÷úĈéĆïøĂÜõć÷ĔêšóøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú 

 

  28 

���ǰøŠćÜðøąÖćýÙèąÖøøöÖćøÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú 
đøČęĂÜǰÖćøÝĆéĔĀšöĊïĆîìċÖøć÷ÖćøÖĉÝÖøøöðøąöüúñúǰÖćøÝĆéöćêøÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćø×ĂĔßš

ÿĉìíĉĔîÖćøđ×šćëċÜ×ĂÜđÝšć×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰĒúąÖćøĒÝšÜđĀêčúąđöĉé×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú 
 

ÿøčðÿćøąÿĈÙĆâ×ĂÜøŠćÜðøąÖćýĄ 
 
(2.1) ÖĈĀîéîĉ÷ćöÙĈüŠć 

ĶÖćøðøąöüúñú× šĂöĎúÿ Šüîï čÙÙúķǰĀöć÷ë ċÜǰÖćøđÖ ĘïøüïøüöǰĔß š ǰĀø ČĂđð ŗéđñ÷ 
×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰ 

ĶđĀêčúąđöĉé×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúķǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰÖćøøĆęüĕĀúĀøČĂúąđöĉéöćêøÖćøÙüćööĆęîÙÜ

ðúĂéõĆ÷êŠĂ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúàċęÜìĈĔĀšđÖĉéÙüćöđÿĊ÷Āć÷ǰÿĎâĀć÷ǰđðúĊę÷îĒðúÜǰĕöŠüŠćÝąēé÷ĂčïĆêĉđĀêč

ĀøČĂēé÷öĉßĂïéšü÷ÖãĀöć÷ǰøüöëċÜÖćøđðŗéđñ÷ǰĀøČĂđ×šćëċÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúìĊęĔßšÜćîǰđÖĘïøüïøüöǰ

ĀøČĂðøąöüúñú×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúĔéǰėǰēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê 
(2.2) ñĎšÙüïÙčö×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúêšĂÜÝĆéìĈĒúąđÖĘïøĆÖþćïĆîìċÖøć÷ÖćøÖĉÝÖøøöðøąöüúñú×šĂöĎú×ĂÜĒêŠúą

ðøąđõìÖĉÝÖøøöĕüšǰēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷éĂ÷ŠćÜîšĂ÷éĆÜêŠĂĕðîĊĚǰ 
- ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúìĊ ęö ĊÖćøđÖ Ęïøüïøüöǰ ēé÷ĔĀšö ĊÙĈĂí ĉïć÷ðøąđõìđÝšć×ĂÜ  

×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąđõì×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúéšü÷ǰ  
- üĆêëčðøąÿÜÙŤĔîÖćøðøąöüúñú×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúĒêŠúąðøąđõìǰ 
- ßČęĂĒúą×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïñĎšÙüïÙčö×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰêĆüĒìîǰĒúąđÝšćĀîšćìĊęÙčšöÙøĂÜ

×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰ	ëšćöĊ
ǰøüöëċÜßŠĂÜìćÜÖćøêĉéêŠĂǰ 
- øą÷ąđüúćĔîÖćøđÖĘïøĆÖþćĒúąÖćøúï×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúðøąđõìêŠćÜǰėǰ 
- ÿĉìíĉĒúąüĉíĊÖćøđ×šćëċÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰøüöìĆĚÜđÜČęĂîĕ×đÖĊę÷üÖĆïÖćø×ĂĔßšÿĉìíĉđ×šćëċÜ

×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúîĆĚîǰ 
- ÖćøĔßšĀøČĂđðŗéđñ÷×šĂöĎúìĊęĕéšøĆï÷ÖđüšîĕöŠêšĂÜ×ĂÙüćö÷ĉî÷Ăöêćööćêøćǰ��ǰĀøČĂ

öćêøćǰ��ǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰó�ý�ǰ����ǰðøąđõì×ĂÜñĎš

ìĊęĂćÝĕéšøĆïÖćøđðŗéđñ÷×šĂöĎúĒúą×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïÖćøēĂî×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúĂĂÖĕð÷ĆÜ

ðøąđìýìĊęÿćöĀøČĂĂÜÙŤÖćøøąĀüŠćÜðøąđìýǰ	ëšćöĊ
ǰ 
- ÙĈĂí ĉïć÷ìĆ ęüĕðđÖ Ċ ę÷üÖĆïöćêøÖćøĔîÖćøø ĆÖþćÙüćöö Ć ęîÙÜðúĂéõĆ÷×ĂÜǰ 

Öćøðøąöüúñú×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰ 

 

 

 
ÿĈîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜéĉÝĉìĆúđóČęĂđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöǰìĈĀîšćìĊę

ÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú 
 
 

đĂÖÿćøñúÖćøøĆïôŦÜÙüćöđĀĘîđÖĊę÷üÖĆïøŠćÜÖãĀöć÷úĈéĆïøĂÜÖúčŠöìĊęǰ� 
 
 

ēÙøÜÖćøýċÖþćĒúąđêøĊ÷öÖćøđóČęĂÝĆéìĈøŠćÜÖãĀöć÷úĈéĆïøĂÜõć÷Ĕêš

óøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰó�ý�ǰ���� 
 
 

 
 

ýĎî÷ŤïøĉÖćøüĉßćÖćøĒĀŠÜÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ 
 
 
 

รา่งกฎหมายลําดับรองภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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รา่งประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรือ่ง การจัดให้มีบันทึกรายการ
กิจกรรมประมวลผล การจัดมาตรการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการขอเข้าถึง ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูล [1/3]

เมือ่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าทีต่้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี ้แก่สํานักงานฯ 

1. คําอธิบายลักษณะของเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหากสามารถระบุได้ ให้ระบุประเภทของข้อมูลส่วน
บุคคล และจํานวนข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงบันทึกรายการกิจกรรม
ประมวลผลทีเ่กีย่วข้อง 

2. ชือ่และข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรอืข้อมูลติดต่ออืน่ ๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
3. คําอธิบายเกีย่วกับมาตรการในการรบัมือกับเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ลดผลกระทบและมาตรการใน

การเยียวยา

ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องกําหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าทีแ่จ้งเหตุการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้านับแต่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ด้ทราบถึงเหตุนัน้  
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รา่งประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรือ่ง การจัดให้มีบันทึกรายการ
กิจกรรมประมวลผล การจัดมาตรการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการขอเข้าถึง ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูล [2/3]

ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพบว่ามีการกระทําอันเป็นการละเมิดต่อความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล…. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องประเมินระดับความเสีย่งทีจ่ะมีผลกระทบต่อสิทธิ
และเสรภีาพของบุคคล โดยคํานึงถึงประเภทข้อมูลส่วนบุคคล จํานวนข้อมูลส่วนบุคคลทีร่ัว่ไหล 
จํานวนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วข้องและการเข้าถึงได้ยังข้อมูลทีม่ีการรัว่ไหล 

ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพบว่ามีการกระทําอันเป็นการละเมิดต่อความปลอดภัยซึง่
ก่อให้เกิดความเสีย่งสูง (high risk) ทีจ่ะกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องทําการแจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า
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รา่งประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรือ่ง การจัดให้มีบันทึกรายการ
กิจกรรมประมวลผล การจัดมาตรการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการขอเข้าถึง ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูล [3/3] 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รบัยกเว้นไม่จําเป็นต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ดังต่อไปนี ้(GDPR Art.34(3)) 
1. เมือ่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทัง้เชิงเทคนิคและการจัดการ

องค์กรตามสมควรแล้วและมาตรการนัน้ได้นําไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วข้องกับเหตุการละเมิด 
หรอื  

2.  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้มาตรการหลังเกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ระกันได้ว่าความ
เสีย่งสูงทีก่ระทบต่อสิทธิและเสรภีาพของบุคคลนัน้ไม่อาจบรรลุผลได้อีกต่อไป หรอื 

3. การแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลเป็นการยากเกินสมควร ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการแจ้งต่อ
สาธารณะหรอืวิธีการอืน่ในทํานองเดียวกันแทน
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การปฏิเสธคําขอหรือการคัดค้านตามมาตรา 30 วรรคสาม (access) มาตรา 31 วรรคสาม (data 
portability) มาตรา 32 วรรคสาม (object) และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (rectification)

มาตรา 39 ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลและสํานักงานสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

คําอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา 37 (1)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
และเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

การใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา 27 วรรคสาม

หน้าที่ของผู้ควบคุมฯ  มาตรา  39 (ROPA)
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Name Example controller Name Example DPO Name N/A
Address Street, city, postcode Address Street, city, postcode Address N/A

Email Email address Email Email address Email N/A
Telephone Tel. number Telephone Tel. number Telephone N/A

Consent Access Requests

Business function Purpose of processing Name and contact details of joint controller 
(if applicable) Categories of individuals Categories of personal data Categories of recipients Link to contract with processor

Names of third countries or international 
organisations that personal data are 

transferred to (if applicable)

Safeguards for exceptional transfers of 
personal data to third countries or 

international organisations (if applicable)
Retention schedule (if possible) General description of technical and 

organisational security measures (if possible)
Article 6 lawful basis for processing personal 

data
Article 9 condition for processing special 

category data
Legitimate interests for the processing (if 

applicable)
Link to record of legitimate interests 

assessment (if applicable) Rights available to individuals Existence of automated decision-making, 
including profiling (if applicable) The source of the personal data (if applicable) Link to record of consent Location of personal data Data Protection Impact Assessment 

required? Data Protection Impact Assessment progress Link to Data Protection Impact Assessment Has a personal data breach occurred? Link to record of personal data breach Data Protection Act 2018 Schedule 
Condition for processing GDPR Article 6 lawful basis for processing Link to retention and erasure policy 

document
Is personal data retained and erased in 
accordance with the policy document?

Reasons for not adhering to policy document 
(if applicable)

Finance Payroll N/A Employees Contact details HMRC N/A N/A N/A 5 years post-employment Encrypted storage and transfer Article 6(1)(c) - legal obligation N/A N/A N/A Access and rectification No Data subject N/A Finance payroll system No N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Finance Payroll N/A Employees Bank details HMRC N/A N/A N/A 3 years post-employment Encrypted storage and transfer Article 6(1)(c) - legal obligation N/A N/A N/A Access and rectification No Data subject N/A Finance payroll system No N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Finance Payroll N/A Employees Pension details HMRC N/A N/A N/A 75 years post-employment Encrypted storage and transfer Article 6(1)(c) - legal obligation N/A N/A N/A Access and rectification No Controller N/A Finance pension system No N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Finance Payroll N/A Employees Tax details HMRC N/A N/A N/A 6 years post-employment Encrypted storage and transfer Article 6(1)(c) - legal obligation N/A N/A N/A Access and rectification No Controller N/A Finance payroll system No N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Human Resources Personnel file N/A Employees Contact details N/A N/A N/A N/A 6 years post-employment Encrypted storage Article 6(1)(b) - contract N/A N/A N/A Access and rectification No Data subject N/A HR personnel system No N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Human Resources Personnel file N/A Employees Pay details N/A N/A N/A N/A 6 years post-employment Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract N/A N/A N/A Access and rectification No Controller N/A HR personnel system No N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Human Resources Personnel file N/A Employees Annual leave details N/A N/A N/A N/A 6 years post-employment Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract N/A N/A N/A Access and rectification No Controller N/A HR personnel system No N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Human Resources Personnel file N/A Employees Sick leave details N/A N/A N/A N/A 6 years post-employment Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract Article 9(2)(b) - employment N/A N/A Access and rectification No Controller N/A HR personnel system No N/A N/A No N/A Sch.1, Pt.1, 1 - Employment Article 6(1)(b) - contract Link Yes N/A
Human Resources Personnel file N/A Employees Performance details N/A N/A N/A N/A 6 years post-employment Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract N/A N/A N/A Access and rectification No Controller N/A HR personnel system No N/A N/A No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Human Resources Recruitment N/A Successful candidates Contact details Referee N/A N/A N/A 6 years post-employment Encrypted storage and transfer Article 6(1)(b) - contract N/A N/A N/A Access, data portability, rectification Yes Data subject N/A HR Recruitment system Yes Completed Link No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Human Resources Recruitment N/A Successful candidates Qualifications N/A N/A N/A N/A 6 years post-employment Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract N/A N/A N/A Access, data portability, rectification Yes Data subject N/A HR Recruitment system Yes Completed Link No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Human Resources Recruitment N/A Successful candidates Employment history N/A N/A N/A N/A 6 years post-employment Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract N/A N/A N/A Access, data portability, rectification Yes Data subject N/A HR Recruitment system Yes Completed Link No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Human Resources Recruitment N/A Successful candidates Ethnicity N/A N/A N/A N/A 6 years post-employment Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract Article 9(2)(b) - employment N/A N/A Access, data portability, rectification No Data subject N/A HR Recruitment system No N/A N/A No N/A Sch.1, Pt.1, 1 - Employment Article 6(1)(b) - contract Link Yes N/A
Human Resources Recruitment N/A Successful candidates Disability details N/A N/A N/A N/A 6 years post-employment Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract Article 9(2)(b) - employment N/A N/A Access, data portability, rectification No Data subject N/A HR Recruitment system No N/A N/A No N/A Sch.1, Pt.1, 1 - Employment Article 6(1)(b) - contract Link Yes N/A
Human Resources Recruitment N/A Unsuccessful candidates Contact details N/A N/A N/A N/A 6 months post-campaign Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract N/A N/A N/A Access, data portability, rectification Yes Data subject N/A HR Recruitment system Yes Completed Link No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Human Resources Recruitment N/A Unsuccessful candidates Qualifications N/A N/A N/A N/A 6 months post-campaign Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract N/A N/A N/A Access, data portability, rectification Yes Data subject N/A HR Recruitment system Yes Completed Link No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Human Resources Recruitment N/A Unsuccessful candidates Employment history N/A N/A N/A N/A 6 months post-campaign Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract N/A N/A N/A Access, data portability, rectification Yes Data subject N/A HR Recruitment system Yes Completed Link No N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Human Resources Recruitment N/A Unsuccessful candidates Ethnicity N/A N/A N/A N/A 6 months post-campaign Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract Article 9(2)(b) - employment N/A N/A Access, data portability, rectification No Data subject N/A HR Recruitment system No N/A N/A No N/A Sch.1, Pt.1, 1 - Employment Article 6(1)(b) - contract Link Yes N/A
Human Resources Recruitment N/A Unsuccessful candidates Disability details N/A N/A N/A N/A 6 months post-campaign Encrypted storage, access controls Article 6(1)(b) - contract Article 9(2)(b) - employment N/A Access, data portability, rectification No Data subject N/A HR Recruitment system No N/A N/A No N/A Sch.1, Pt.1, 1 - Employment Article 6(1)(b) - contract Link Yes N/A

Sales Direct marketing N/A Existing customers Contact details Processor - marketing co. Link N/A N/A End of customer relationship Encrypted storage and transfer Article 6(1)(a) - consent N/A N/A N/A Access, data portability, rectification, 
objection, erasure Yes Data subject Link Sales system, data processor Yes Completed Link No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Sales Direct marketing N/A Existing customers Purchase history Processor - marketing co. Link N/A N/A End of customer relationship Encrypted storage and transfer Article 6(1)(a) - consent N/A N/A N/A Access, data portability, rectification, 
objection, erasure Yes Data subject Link Sales system, data processor Yes Completed Link No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Sales Direct marketing N/A Potential customers Contact details Processor - marketing co. Link N/A N/A 1 year post-campaign Encrypted storage and transfer Article 6(1)(a) - consent N/A N/A N/A Access, data portability, rectification, 
objection, erasure Yes Data broker co. Link Sales system, data processor Yes Completed Link No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Sales Direct marketing N/A Potential customers Lifestyle information Processor - marketing co. Link N/A N/A 1 year post-campaign Encrypted storage and transfer Article 6(1)(a) - consent N/A N/A N/A Access, data portability, rectification, 
objection, erasure Yes Data broker co. Link Sales system, data processor Yes Completed Link No N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Name and contact details Data Protection Officer (if applicable) Representative (if applicable)
Controller

Data Protection Act 2018 - Special Category or Criminal Conviction and Offence dataPrivacy Notices Data Protection Impact Assessments Personal Data BreachesArticle 30 Record of Processing Activities

UK ICO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

Data 
Classification

Issues, 
Vulnerabilities, 

Weaknesses

วัตถุประสงค์การจัดเก็บ 
(Purpose of collection)

ผูใ้ชข้อ้มูล (Data 
Owner)

รูปแบบการนําเขา้
ขอ้มูล (Collection 

Source)

สืBอทีBใชใ้นการ
จัดเก็บ (Collection

 Medium)

สถานทีBเก็บทาง
กายภาพ (Physical

 Storage)

สถานทีBเก็บ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Storage)

ฝ่ายอืBนทีBเขา้ถึง
(Access to Personal 

Data)

องค์กรอืBนทีBมีการ
เปิดเผย (External 

Parties and Purpose 
of Transfer/ 
Disclosure)

รูแปแบบการโอน 
(Transfer Mode) 

[กระดาษ/
อิเล็กทรอนิกส์]

ระยะเวลาการจัดเก็บ
(Retention Period)

การทําลายขอ้มูล
(Disposal Methods)

ใบสมคัร ตูเ้อกสาร HR HR Drive 1 ปี ยอ่ยทาํลาย

Web form HR Drive 1 ปี
ใชแ้ถบแมเ่หล็กทาํลาย

ขอ้มลู

ประเภทของขอ้มูลทีBทําการจัดเก็บ (Types of personal 
information collected) ฐานการประมวลผล (Lawful Basis) Have individuals been notified of the purposes for 

which their information is collected, used and disclosed?

ชืBอ สกุล สัญญา
อายุ
ปีเกิด
ทีBอยู่

Issues, 
Vulnerabilities, 

Weaknessesฝ่ายอืBนทีBใชข้อ้มูล/วัตถุประสงค์การใช ้
(Users of Personal Data and Purpose of 

Usage)

กรมการจดัหางาน/สถติิ electroonics

ประวัติการศึกษา

Collection  (การเก็บรวบรวม) Storage (การเก็บรักษา) การใชใ้นองค์กร (Usage within organisation)
การโอน การเปิดเผยไปยังองค์กรภายนอก 
(Transfer/Disclosure to External Parties)

Retention & Disposal

IT DeptHRการสมคัรงาน Management/เพืBอการพจิาณาคัดเลือกจากผูส้มคัรโดยตรง

SAMPLE: ROPA TEMPLATE (2/2)
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มาตรา 82  

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 39 วรรคหนึง่ 

……….........ต้องระวางโทษปรบัทางปกครองไม่เกินหนึง่ล้านบาท 

มาตรา  82

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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สถานะการแต่งตัง้ DPO หน้าที-่ภาระกิจ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Data Protection Officer (DPO)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

Designation Position Tasks
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มี 
DPO ของตนในกรณีดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ D P O :  D a t a  P r o t e c t i o n  O f f i c e r

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของ
รฐัตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด

การดําเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจําเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วน
บุคคลหรือระบบอย่างสมํ่าเสมอ โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจํานวนมาก
ตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด(systematic monitoring on a large 
scale)

กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 (sensitive data)

1

2

3
Designation

Mandatory v. Voluntary

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

DPO

การไม่แต่งตั้ง DPO อาจมีความรับผิดทางปกครองปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท (ม.82)
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บทบาท  
สถานะ 
ของ DPO  

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในเครอืกิจการ
หรอืเครอืธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจจัดให้มี DPO รว่มกันได้ (ให้นํามา
ใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมีสถานที่ทําการหลายแห่งโดยอนุโลม)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ DPO สถานที่ติดต่อ และวิธี
การติดต่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสํานักงานทราบ

คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติของ DPO ได้โดยคํานึงถึงความรู้หรือความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Qualification)

DPO อาจเป็นพนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญา 
(Outsourced DPO/DPO as s Service)  

1

2
3
4

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / D P O :  D a t a  P r o t e c t i o n  O f f i c e r

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

Designation

Mandatory v. Voluntary
DPO
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DPO ต้องรกัษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีข่อง DPO โดยจัดหาเคร่ือง
มือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
การปฏิบัติหน้าที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะให้ DPO ออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจ้างด้วยเหตุที่เจ้า
หน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้  

DPO ต้องสามารถรายงานไปยังผู้บรหิารสูงสุดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
ได้ (C-Suite)

DPO อาจปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นได้ แต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับรองกับสํานักงานว่าหน้าที่หรือภารกิจดังกล่าวต้องไม่ขัดหรอื
แย้งต่อการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี้ (conflict of interests)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / D P O :  D a t a  P r o t e c t i o n  O f f i c e r

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

หน้าที่  
ขององค์กร 
ต่อ DPO  

1
2

3
4Position

Mandatory v. Voluntary
DPO

5
96 of 164



ประสานงานกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

ให้คําแนะนําแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(inform and advise) 

ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (monitor of compliance) 

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสํานักงาน (สคส.) ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยว
กับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล (being a contact point)

1
2

3

4

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / D P O :  D a t a  P r o t e c t i o n  O f f i c e r

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

หน้าที่  
ของ DPO

Tasks

Mandatory v. VoluntaryDPO
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ต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีข่อง DPO โดยจัดหาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อย่าง
เพียงพอ รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่  
[ม.82/85 ปรบั 1 ล้านบาท]

ให้ DPO ออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจ้างด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้   
[ม.82/85ปรบั 1 ล้านบาท]

ความรับผิดขององค์กรต่อ  DPO 

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

ความรับผิด 
ขององค์กร 
ต่อ DPO  

1

2
Position

Mandatory v. Voluntary
DPO

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ตาม
กฎหมายต้องแต่งตั้ง DPO แต่ไม่แต่งตั้ง [ม.82/85 ปรบั 1 ล้านบาท]3
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The DPO Handbook 

 RECOMMENDATION

6
15
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Bound by Professional Secrecy
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การปฏิบัติหน้าทีใ่นองค์กร

ลักษณะงานที่ 2: 

ลักษณะงานที่ 3:

ลักษณะงานที่ 4:  

ลักษณะงานที่ 5:

ลักษณะงานที่ 6:

ลักษณะงานที่ 1:

ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

หน้าทีใ่ห้คําปรกึษา

ให้ความร่ วมมื อกับ
สคส .และหน่วยงาน
กํากับดูแล

การจัดการคํารอ้งขอใช้
สิทฺของเจ้าของข้อมูลฯ

การให้ข้อมูลและการ
สรา้งความตระหนักรู้

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

1
ภาระงานที ่1     ให้คําแนะนําในการจัดทําบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Software Support)  
ภาระงานที ่2     ทบทวนกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ภาระงานที ่3     ให้คําแนะนําในการประเมินความเสีย่งของกิจกรรมการประมวลผล 
ภาระงานที ่4     ให้คําแนะนําในการจัดทํารายงานผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA)  

ภาระงานที ่5   ปฏิบัติตามภาระงานที ่1-4 อย่างสมํา่เสอมอ 
ภาระงานที ่6   การให้ความรว่มมือในการระงับเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Software Support) 
ภาระงานที ่7   การตรวจสอบและการสอบสวน รวมไปถึงการจัดการข้อรอ้งเรยีนภายในและภายนอกองค์กร

การปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

2

6 Functions, 15 Tasks

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

หน้าที่ให้คําปรกึษา

3 ภาระงานที ่8   หน้าทีใ่ห้คําปรกึษาทัว่ไปทีเ่กีย่วเนือ่งกับการประมวลผลฯ 
ภาระงานที ่9   ให้การสนับสนุนและส่งเสรมิการนําหลักการการคุ้มครองข้อมูลตัง้แต่การออกแบบและกําหนดเป็นค่าตัง้ต้น 

(Data Protection by Design and by Default) 
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ภาระงานที ่10  ให้คําแนะนําและควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสัญญาเกีย่วข้องกับการประมวลผล 
ภาระงานที ่11  Code of Conduct และ Certification (ถ้าหากมี)

บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการคํารอ้งขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูลและการสรา้งความตระหนักรู้

ภาระงานที ่13  สนับสนุนการจัดการคํารอ้งขอใช้สิทธิตามกฎหมายและข้อรอ้งเรยีนของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Software Support)

ภาระงานที ่14   การให้ข้อมูลและการสรา้งความตระหนักรู ้

ภาระงานที ่15   วางแผนและทบทวนกิจกรรมของ DPO

ให้ความรว่มมือกับสคส. และหน่วยงานกํากับดูแล

ภาระงานที ่12  ให้ความรว่มมือกับสํานักงานสคส. และหน่วยงานด้านการกํากับดูแล

5

6

4
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The DPO Handbook

ข้อแนะน ํา เกี่ ยวกับทักษะและ
คุณสมบัติ ของ เจ้ าหน้ าที่
คุ้ มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
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ทักษะและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (1)

มีความเข้าใจด้านการจัดการ
ความเสีย่งและการตรวจสอบ

ความรูด้้านกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของไทยและ
ต่างประเทศ

มีความเป็นผู้นําและความ 
สามารถในการประสานงาน

มีทักษะในการสือ่สารและ
ถ่ายทอดความรู้

1 2 3 4

5 6 7 8

มีความเข้าใจด้านการทํางาน
ของโปรแกรม /ซอฟต์แวร์

มีทักษะในการประสานงาน 
กับหน่วยงานกํากับดูแล

สามารถประสานงานกับคู่ค้า
และผู้ประมวลผลฯ ได้

มีความเข้าใจด้านการให้
ความรูแ้ละการจัดอบรม
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ทักษะและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (2)

มีใบอุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมาย  และใบรบั
รองความรูเ้กีย่วกับ Info 
Sec, Certified DPO

10 11 129

มีความเข้าใจในประเด็น
กฎหมายเกีย่วกับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ

สามารถเริม่กระบวนการ
เรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองใน
สภาวะแวดล้อมทีม่ีความ
เปลีย่นแปลง

ความเข้าใจธุรกิจและ
วัฒนธรรมองค์กรทีแ่ตกต่าง
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https://iapp.org/train/gdprready/?gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiN2GbTOB9GIRqdWHfDfiiQEhOcjPoAhffpwcwJ2bdCFAkopDTOaOzhoCJmwQAvD_BwE

The IAPP is the 
largest and most 
comprehensive 
global information 
privacy community 
and resource.

GDPR IAPP Recommendation: DPO Qualification
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Eric Lachaud, “Should the DPO be Certified?”, the Oxford University’s 
International Data Privacy Law Journal, states that…  

“The most appropriate certification for the DPO is a combination of the 
IAPP’s Certified Information Privacy Professional credential for EU 
professionals (CIPP/E) and Certified Information Privacy Manager 
(CIPM).” 

Should the DPO be certified?
Eric Lachaud*

Introduction
The status of the Data Protection Officer (DPO) is still
under discussion in the General Data Protection Regula-
tion (GDPR) proposal amended by the LIBE committee
of the European Parliament in order to determine
whether it should be optional or mandatory and what
should be the threshold justifying its appointment. The
competences of the DPO required in Article 35(5) of the
GDPR have never been discussed even if it raises some
interesting questions. Indeed, Article 35(5) formulates
detailed requirements1 but does not specify the way con-
trollers could verify that requirements are met. The
GDPR expects a high profile DPO but does not provide
controllers any tools to find competent candidates. I
explore in this paper the option of introducing a proced-
ure of certification in order to attest the required compe-
tences of the DPO. Introducing such a procedure might
help controllers to hire competent DPOs and facilitate
the professional recognition of DPOs in their organiza-
tion. Maintaining a high and consistent level of compe-
tences throughout Europe could also help European
authorities at spreading the principles included in the
GDPR. Article 39 of the GDPR encourages the establish-
ment of certification schemes and the amended version
voted in October 2013 by the LIBE committee of the
European Parliament has confirmed this orientation.2

Although Article 39 of the GDPR does not target person-
al certification,3 it might be interesting to evaluate
whether the framework could support it without
changes. Some private schemes already certify the skills
of data protection professionals against the national or
European Data protection framework. I suggest verifying
whether these private schemes could support a proced-

ure of certification of a DPO in conformance with the
GDPR. This paper does not aim to discuss the nature of
the requirements set by the GDPR concerning the com-
petence of a DPO. It focuses only on the processes
needed to enssure that a DPO really has the competences
required. I intend to demonstrate that the introduction
of a European certification scheme could be a valuable
solution to achieving a general improvement in the com-
pliance sought by policy-makers through the establish-

* E. Lachaud, PhD candidate at TILT, the Tilburg Institute for Law,
Technology, and Society, Tilburg University, PO Box 90153, 5000 LE
Tilburg, The Netherlands. Email: eric.lachaud@outlook.com

Disclosure: the author reports no conflicts.

1 Article 35(5) of the proposal states that ‘The controller or processor shall
designate the data protection officer on the basis of professional qualities
and, in particular, expert knowledge of data protection law and practices
and ability to fulfill the tasks referred to in Article 37. The necessary level
of expert knowledge shall be determined in particular according to the
data processing carried out and the protection required for the personal
data processed by the controller or the processor.’

2 The paper intends to discuss this issue based on the last version of the
GDPR amended by the LIBE Committee of the European Parliament in
October 2013 available on the website of the Parliament at this address
,http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/
dv/comp_am_art_01-29/comp_am_art_01-29en.pdfhttp://www.europarl.
europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/comp_am_art_30-
91/comp_am_art_30-91en.pdf. accessed 15 Feb. 2014.

3 Recital 77 of the GDPR states that the certification process should ‘assess
the level of data protection of relevant products and services’ but Recital
60 states that the compliance of the Data Protection Officer should be
verified by ‘independent internal or external auditors’.

International Data Privacy Law, 2014, Vol. 4, No. 3 ARTICLE 189

# The Author 2014. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com

Abstract
† The General Data Protection Regulation proposal

(GDPR) set stringent requirements about the
skills of the Data Protection Officer (DPO) but
does not provide any cue to ensure that DPOs
really possess these competences.

† This paper explores the interest in introducing a
certification process to certify the skills of the
DPO. It shows that certification could be a way to
ensure the consistency of the competences of the
DPO throughout Europe.

† Public and private certification schemes, which are
both encouraged in the last version of Article 39 of
the GDPR, would be relevant and workable. The
private schemes that already certify the competences
of the data protection professionals in Europe offer
a ready-to-go solution that must be evaluated.

† However, certification as a self-regulation tool
presents drawbacks, especially in terms of reliabil-
ity that limits its value as a regulatory tool.

D
ow

nloaded from
 https://academ

ic.oup.com
/idpl/article/4/3/189/2549069 by guest on 07 O

ctober 2021

Should the DPO be Certified?
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https://www.pdpc.gov.sg/Help-and-Resources/2020/03/DPO-Competency-Framework-and-Training-Roadmap

Singapore DPO Competency Framework
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IAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021 

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

Among those with a DPO, most have only one 

Among those with a DPO, most have only one, and that 
person is usually the privacy leader

F30: Does your company have only one DPO responsible for overseeing data protection strategy across the company? Or does it have 
more than one?
F31: How does the privacy leader compare with your company’s DPO, if any?

Privacy Leader Relative to DPO
(Base: director or higher)

Number of DPOs
(Base: director or higher)

They are the same person

A more junior position

An equivalent-level position

A more senior-level position

Do not have DPO

45%

4%

6%

17%

28%

Don’t have 
DPO,
28%

Have more 
than one 

DPO,
18%

Have one 
DPO,
54%

17Privacy Leadership IAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2019

จำนวนบริษัทที่ทำการสำรวจ 375 องค์กรพบ
ว่าจำนวนร้อยละ 54 มี DPO เพียงหนึ่งคน 
ในขณะที่อีกร้อยละ 18 มี DPO มากกว่าหนึ่ง
คน 

109 of 164



DPO Case Studies: การกําหนดคุณสมบัติ

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/127543

การกําหนดคุณสมบัติของ DPO ไม่เป็นไปตามกฎหมาย:  
เมือ่วันที ่5 กันยายน 2561 ศาลปกครองชัน้ต้นในอิตาลีตัดสินว่า
องค์กรไม่สามารถปฏิเสธใบสมัครตําแหน่ง DPO โดยอ้างเหตุเนือ่งจาก
ผู้สมัครไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบ/หัวหน้าผู้ตรวจสอบตาม ISO 27001 ที่
ได้รบัการรบัรอง ซึง่แม้ว่า ISO 27001 จะเป็นมาตรฐานการรกัษา
ความปลอดภัยข้อมูลระดับสากล และได้กําหนดมาตรฐานและเงือ่นไขที่
แต่ละบุคคลต้องปฏิบัติตามเพือ่เป็นผู้ตรวจสอบ/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 
ISO 27001 ทีไ่ด้รบัการรบัรองเช่นการเข้ารว่มหลักสูตรเฉพาะและผ่าน
การสอบก็ตาม แต่องค์กรไม่สามารถนําคุณสมบัตินัน้มาเป็นเหตุปฏิเสธ
การสมัครตําแหน่ง DPO ได้ เนือ่งจากกฎหมายมิได้กําหนดคุณสมบัติ
ดังกล่าวเอาไว้ (ในอิตาลี DPO ถือว่าเป็น unregulated professional)

IAPP (2020), The most iconic DPA decisions on DPOs and what you should take from them
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DPO Case Studies: การขัดกันแห่งผลประโยชน์ [1/2]

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/127543

เมือ่วันที ่20 ตุลาคม 2559 คณะกรรมาธิการการคุ้มครองข้อมูลของรฐับาวาเรยี 
ประเทศเยอรมนีได้ลงโทษปรบัองค์กรแห่งหนึง่เนือ่งจากการแต่งตัง้ DPO ซึง่ดํารง
ตําแหน่งผู้จัดการด้านไอทีด้วย โดยคณะกรรมการฯ ถือว่าการดํารงตําแหน่งทัง้
สองนีก้่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบุคคลนัน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามความรบัผิดชอบของเขาในฐานะ DPO ได้หากยังมีหน้าทีร่บัผิดชอบในการ
ดําเนินงานสําหรบักิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรนัน้ ๆ 

IAPP (2020), The most iconic DPA decisions on DPOs and what you should take from them
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https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/127543

Belgian Data Protection Authority  
เมือ่วันที ่28 เมษายน 2563 เนือ่งจากบรษัิทแห่งหนึง่แต่งตัง้ DPO จากบุคคลทีด่ํารง
ตําแหน่ง Head of compliance, internal audit and risk management อย่างไร
ก็ตามมีข้อน่าสังเกตว่าการทีจ่ะเกิดกรณีขัดกันแห่งผลประโยชน์หรอืไม่ต้องพิจารณาเป็น
รายกรณีไป (case by case analysis) และคําตัดสินกรณีนีไ้ม่ได้ทําให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer) ภายในองค์กรนัน้ ๆ ไม่สามารถดํารง
ตําแหน่ง DPO ได้โดยทันที แต่ต้องพิจารณาลักษณะของหน้าทีแ่ละบรบิทต่าง ๆ ของการ
ปฏิบัติงานประกอบกัน

DPO Case Studies: การขัดกันแห่งผลประโยชน์ [2/2]

IAPP (2020), The most iconic DPA decisions on DPOs and what you should take from them
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ข้อดีของ DPO as a Service นัน้มีอยู่หลายประการ อาทิองค์กรไม่ต้องแบก
รบัค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้าง DPO และให้เจ้าหน้าทีใ่นองค์กรสามารถ
ปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเต็มความ
สามารถโดยไม่ต้องกังวลเรือ่งของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกิด
ขึน้  

ส่วนข้อกังวลเรือ่งการรกัษาความลับขององค์กรนัน้ DPO ทุกคนมีหน้าทีใ่น
การรกัษาความลับและมีความรบัผิดทางกฎหมายอยู่แล้ว

DPO as a Service: Outsourced DPO
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รา่งกฎหมายลําดับรองภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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36 óøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰó�ý�ǰ����ǰöćêøćǰ�� 
37 óøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰó�ý�ǰ����ǰöćêøćǰ�� 
38 óøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰó�ý�ǰ����ǰöćêøćǰ��ǰüøøÙĀšć 
39 óøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰó�ý�ǰ����ǰöćêøćǰ��ǰĒúąöćêøćǰ�� https://sites.google.com/view/pdpa-2019/pdpa-home
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Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

1

กําหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้ความดูแลภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน มากกว่า 50,000 ราย หรอืมากกว่า 5,000 ราย ในกรณีที่
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที ่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

2
ให้แจ้งข้อมูลเกีย่วกับ เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถานทีต่ิดต่อ และวิธี
ติดต่อ ให้สํานักงานทราบ ภายในกําหนดระยะเวลา 10 วัน นับแต่การแต่งตัง้ 

ข้อสังเกตจากร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

เรื่อง  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [1/3]
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Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

3

DPO จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาทีม่ีความรูห้รอืความเชีย่วชาญเกีย่วกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการอาจประกาศรบัรองหลักสูตรซึง่จัดโดย
สํานักงานหรอืหน่วยงานทีไ่ด้รบัการรบัรองอืน่อันเป็นหลักสูตรอบรมทักษะและ
ความเชีย่วชาญซึง่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลได้   

ข้อสังเกตจากร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

เรื่อง  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [2/3] 
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Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

4
ต้องจัดให้มีช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่หมาะสม 
เพือ่ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสํานักงานติดต่อด้วยภาษาไทยได้โดยง่าย

5

เมือ่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรอืการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัตินีใ้ห้เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการโดยไม่
ชักช้า 

ข้อสังเกตจากร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

เรื่อง  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [3/3]
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Data Subject’s Rights
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Data Subjects’ Rights

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

Access and rectification Data portability Erasure

Restriction of processing Right to object to processing
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/Rights of Data Subject

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  Picture by ICO

Right to be 
informed: หนังสือแจ้ง
การประมวลผลฯ (PDPA 
Art.23, 25)

สิทธิการคัดค้าน: 
Rights to Objection 
(PDPA Art.32)

สิทธิเพิกถอนความยินยอม: 
Right to withdraw consent  
(PDPA Art.19)

สิทธิโอนย้าย: 
Right to Data Portability 
(PDPA Art.31)

สิทธิในการระงับ:  
Right to Restriction 
(PDPA Art.34)

สิทธิในการขอให้ลบ: 
Right to Erasure 
(PDPA Art.33)

สิทธิในการรอ้งเรยีน: 
Right to lodge a complaint  
(PDPA Art.73)

สิทธิขอเข้าถึง:  
Rights to Access 
(PDPA Art.30)

สิทธิขอแก้ไข :  
Right to Rectification  
(PDPA Art.36)
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Information Provision Obligations

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

Transparency provision

An intelligible and 
easily accessible form Concise communicationClear and plain language

Transparency
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Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

What is a privacy notice?

Privacy 
statement

Fair 
processing 
statement

Privacy 
policy

Privacy Notice: Information provision obligations

Transparency provision
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Right to be informed: หนังสือแจ้งการประมวลผลฯ

มาตรา 82  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 …ต้องระวางโทษ
ปรบัทางปกครองไม่เกินหนึง่ล้านบาท

ปรบัไม่เกิน 1,000,000 บาท

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
ก่อนหรอืในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี ้เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ทราบถึงรายละเอียดนัน้อยู่แล้ว

(1)
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพือ่การนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรอืเปิดเผย ซึง่รวมถึงวัตถุประสงค์ตามทีม่า
ตรา 24 ให้อํานาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รบัความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(2)
แจ้งให้ทราบถึงกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ปฏิบัติตามกฎหมายหรอืสัญญาหรอืมี
ความจําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่เข้าทําสัญญา รวมทัง้แจ้งถึงผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูล
ส่วนบุคคล 

(3)
ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้  ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่ม่สามารถ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน ให้กําหนดระยะเวลาทีอ่าจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม

(4) ประเภทของบุคคลหรอืหน่วยงานซึง่ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย 

(5)
ข้อมูลเกีย่วกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานทีต่ิดต่อ และวิธีการติดต่อในกรณีทีม่ีตัวแทนหรอืเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งข้อมูล สถานทีต่ิดต่อ และวิธีการติดต่อของตัวแทนหรอืเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วย 

(6)
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 19 วรรคห้า (Consent withdrawl) มาตรา 30 วรรคหนึง่ (Right to access) 
มาตรา 31 วรรคหนึง่ (Data portability) มาตรา 32 วรรคหนึง่ (Objection) มาตรา 33วรรคหนึง่ (Erasure) มาตรา 34 วรรค
หนึง่ (Restriction) มาตรา 36 วรรคหนึง่ (Rectification) และมาตรา 73วรรคหนึง่ (Lodge complaint)

มาตรา 23
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล :  Rights to Access

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

para 1
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรบัสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกับตนซึง่อยู่ในความรบัผิดชอบของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรอืขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึง่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทีต่นไม่ได้ให้ความยินยอม 

para 2
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามคําขอตามวรรคหนึง่ จะปฏิเสธคําขอได้เฉพาะในกรณีทีเ่ป็นการปฏิเสธตาม
กฎหมายหรอืคําสัง่ศาล และการเข้าถึงและขอรบัสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้จะส่งผลกระทบทีอ่าจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิทธิและเสรภีาพของบุคคลอืน่

para 3
ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธคําขอตามวรรคหนึง่ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธคําขอดัง
กล่าวพรอ้มด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา 39 (ROPA)

para 4
เมือ่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีคําขอตามวรรคหนึง่และเป็นกรณีทีไ่ม่อาจปฏิเสธคําขอได้ตามวรรคสอง ให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลดําเนินการตามคําขอโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รบัคําขอ

มาตรา 30

มาตรา 82
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม....มาตรา 30 วรรคสี ่....ต้องระวางโทษปรบัทาง
ปกครองไม่เกินหนึง่ล้านบาท

Picture by ICO
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Responding to Data Subject Requests

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021
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สิทธิในการขอแก้ไข  (Right to Rectification)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

มาตรา 35
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

มาตรา 36

ในกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรอ้งขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ดําเนินการตามมาตรา 35 หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดําเนินการตาม
คํารอ้งขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกคํารอ้งขอของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลพรอ้มด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา 39

para 2

ให้นําความในมาตรา 34 รรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม (กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ รอ้งเรยีนต่อคณะ
กรรมการผู้เชีย่วชาญเพ่ือส่ังให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการได้)  

Picture by ICO
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สิทธิในการขอโอนย้าย  (Right to Data Portability)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

para 1
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ใน
กรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบทีส่ามารถอ่านหรอืใช้งาน
โดยทัว่ไปได้ด้วยเครือ่งมือหรอือุปกรณ์ทีท่ํางานได้โดยอัตโนมัติ (machine readable) และ
สามารถใช้หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทัง้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอืน่เมือ่สามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 
ขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไป
ยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืน่โดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้

para 2
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึง่ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัตินี ้หรอืเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลทีไ่ด้รบัยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 (3) [contractual basis] ....

para 3

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึง่จะใช้กับการส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลซึง่เป็นการปฏิบัติหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์สาธารณะหรอืเป็นการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมายไม่ได้ หรอืการใช้สิทธินัน้ต้องไม่
ละเมิดสิทธิหรอืเสรภีาพของบุคคลอืน่  ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธคําขอด้วยเหตุผลดังกล่าว ให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธคําขอพรอ้มด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา 39 

PDPA มาตรา 31 
GDPR Art.20

Picture by ICO
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Data Portability

Data Portability

• Extension of the right to access

• ‘Structured, commonly used and machine-readable format’

• The controller shall help the individual transfer 
the data to another organisation

• Narrow applicability

• Electronic processing

• Personal data collected from the data subject

• Processing based on consent or contractual necessity
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(electronic format)ABC  Com.

XYZ  Com.

Article 29 Working Party:  “ Guidelines to the Right to Data Portbility”

Data Subjects’ Rights: Data Portability

Data Portability
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Lawfulness of processing

Consent Contractual

Legal obligation Vital interest

Public interest Legitimate interest

Data Portability

Data Portability
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Right to Object to Processing

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

Right to object to the processing of personal data

Right to object

131 of 164



สิทธิในการคัดค้าน  (Right to Objection) [1/2]
มาตรา 83  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคสอง…ต้อง
ระวางโทษปรบัทางปกครองไม่เกินสามล้าน
บาท

ปรบัไม่เกิน 3,000,000 บาท

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

para 1 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกับตนเมือ่ใดก็ได้ ดังต่อไปนี้

(1)
กรณีทีเ่ป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมได้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 (4) [Public Task] หรอื (5) 
[Legitimate Interest] เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่า

(ก) การเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วย
กฎหมายทีส่ําคัญยิง่กว่า

(ข) การเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้เป็นไปเพือ่ก่อตัง้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
หรอืการใช้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย

(2)
กรณีทีเ่ป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่วัตถุประสงค์เกีย่วกับการ
ตลาดแบบตรง (Direct Marketing) 

(3)
กรณีทีเ่ป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่วัตถุประสงค์เกีย่วกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ์
ประวัติศาสตร ์หรอืสถิติ เว้นแต่เป็นการจําเป็นเพือ่การดําเนินภารกิจเพือ่ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล

para 2

ในกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึง่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเก็บ
รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ต่อไปได้  ทัง้นี ้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติโดยแยก
ส่วนออกจากข้อมูลอืน่อย่างชัดเจนในทันทีเมือ่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งการคัดค้านให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลทราบ

para 3 ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธการคัดด้านด้วยเหตุผลตาม (1) (ก) หรอื (ข) หรอื (3) ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึก
การปฏิเสธการคัดค้านพรอ้มด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา 39 [ROPA]

มาตรา 32
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล :  Rights to Objection [2/2]

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

para 1
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกีย่วกับตนเมือ่ใดก็ได้ ดังต่อไปนี.้...

(2) กรณีทีเ่ป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่
วัตถุประสงค์เกีย่วกับการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) 

para 2

ในกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึง่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ต่อไปได้  ทัง้นี ้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติโดยแยกส่วนออกจากข้อมูลอืน่อย่างชัดเจนในทันทีเมือ่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งการคัดค้านให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

มาตรา 32

มาตรา 83
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตาม...มาตรา 32วรรคสอง...ต้องระวาง
โทษปรบัทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท

Picture by ICO
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สิทธิในการขอให้ลบ  (Right to Erasure)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

Google Spain SL, Google Inc. v Agencia 

Española de Protección de Datos, Mario 

Costeja González (Case C-131/12) ตัดสิน

โดยทีป่ระชุมใหญ่ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป

เมือ่วันที ่13 พฤษภาคม 2557

para 1
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการลบหรอืทําลาย หรอืทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ข้อมูลทีไ่ม่สามารถระบุตัวบุคคลทีเ่ป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมือ่ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรกัษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล

(2) เมือ่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลไม่มีอํานาจตามกฎหมายทีจ่ะเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ได้ต่อไป

(3) เมือ่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 32 (1) และผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธคําขอตามมาตรา 32 (1) (ก) หรอื (ข) ได้ หรอืเป็นการคัดค้านตามมาตรา 32 (2) [Objection Request]

(4) เมือ่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามทีก่ําหนดไว้ในหมวดนี้

para 2

ความในวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บังคับกับการเก็บรกัษาไว้เพือ่วัตถุประสงค์ในการใช้เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น การเก็บ
รกัษาไว้เพือ่วัตถุประสงค์ตามมาตรา 24 (1) [Research] หรอื (4) [Public Task] หรอื มาตรา 26 (5) (ก) [Medical 
Examination/Employment Performance] หรอื (ข) [Public Health] การใช้เพือ่การก่อตัง้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามหรอืการใช้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพือ่การปฏิบัติตาม

para 3

ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ถูกขอให้ลบหรอืทําลายหรอืทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทีไ่ม่สามารถระบุตัวบุคคลทีเ่ป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ตามวรรคหนึง่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นผู้รบัผิดชอบดําเนินการทัง้ในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายเพือ่ให้
เป็นไปตามคําขอนัน้ โดยแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ ๆ เพือ่ให้ได้รบัคําตอบในการดําเนินการให้เป็นไปตามคําขอ

para 4
กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดําเนินการตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสาม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิรอ้งเรยีนต่อคณะ
กรรมการผู้เชีย่วชาญเพือ่สัง่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการได้

para 5 คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์.....

มาตรา 33
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Right to be Forgotten (Delink)

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf
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Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้

(1)
เมือ่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรอ้งขอให้
ดําเนินการตามมาตรา 36 (Rectification/Accucarcy Request) 

(2)
เมือ่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีต่้องลบหรอืทําลายตามมาตรา 33(4) [ประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย] 
แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน 

(3)

เมือ่ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรกัษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจําเป็นต้องขอให้เก็บรกัษาไว้เพือ่ใช้ในการก่อตัง้สิทธิเรยีกรอ้ง
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรอืการใช้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้ง
ตามกฎหมาย 

(4)
เมือ่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา 32 (1) [Objection to Public 
Task/LI] หรอืตรวจสอบตามมาตรา 32(3) [Research] เพือ่ปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลตามมาตรา 32 วรรคสาม 

para 2
กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดําเนินการตามวรรคหนึง่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิรอ้งเรยีนต่อ
คณะกรรมการผู้เชีย่วชาญเพือ่สัง่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการได้

para 3 คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการระงับการใช้ตามวรรคหนึง่ก็ได้

มาตรา 34

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลฯ  (Right to Restriction)
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Restriction of processing

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

Reasons For restriction Restriction exception

Accuracy is 
contested

Data is not 
needed

Processing 
is unlawful

Data subject 
objects

Exercise or defend 
legal claims 

Protect 
another’s rights Public interest

Restriction of processing
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Step 1  
Step 2

Step 3
Step 4  

Step 5  
Step 6  

Workflows to support DSRs journey

A time limit of 30 days

Tracking and monitoring your process

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

กําหนดวิธีการ/จุดใน
การรบั DSRs 

กระบวนการยืนยันตัว
ตน

ดําเนินงานตามคําขอ
โดยการประสานงานกับ
ผู้ถือข้อมูลในองค์กร
หรอืผู้ใช้ข้อมูลในองค์กร

ค้นหาข้อมูลตาม
คํารอ้งเพือ่ดําเนิน
การ

ตอบสนองต่อคําขอใช้
สิทธิและให้เหตุผลหาก
ปฏิเสธ

ทบทวนและลงระบบ 
ROPA เพือ่การตรวจสอบ

DSRs: PDPA Compliance Journey
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Access requests and right-to-erasure requests are the most common DSRs 
across firms, with at least two-thirds receiving them 

Access requests and right-to-erasure requests are the 
most common DSRs across firms, with at least two-thirds 
receiving them

R2: Which types of data subject requests has your organization received over the past year?

Types of DSRs received in past year

Access requests

Right-to-erasure requests

Recti!cation requests

Do-not-sell requests

Processing restrictions and objections

Data portability requests

None

Unsure

72%

66%

28%

28%

24%

14%

11%

6%

64Data Subject RequestsIAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

IAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021 
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IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

R5: For most data subject requests, approximately how long does it take your organization to respond to each request? 

Most !rms said they usually take at least a few days to respond 
to DSRs, with nearly 4 in 10 saying they take at least a week

Typical DSR response time

Less than an hour, 4%

About a few hours, 9%

About a day
or two, 9%

About a few
days to a

week, 20% About a
week or

two, 28%

About a month or longer, 10%
Unsure,

19%

66Data Subject RequestsIAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

Most firms said they usually take at least a few days to respond to 
DSRs, with nearly 4 in 10 saying they take at least a week 

IAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021 
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More than half of organizations handle DSRs manually,  
while 1 in 3 have automated the process 

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

More than half of organizations handle DSRs manually, while 1 
in 3 have automated the process

J23: How is your company addressing data subject requests, such as access, portability, right to be forgo!en requests or objections 
to processing? 

How DSRs are handled

Automated

Partially automated
Entirely manual but mature

Entirely manual and ad hoc
Haven't addressed this/unsure

3%

32%

7%

30%

22% 6%

Overall automated: 35%

Overall manual: 52%

69Data Subject RequestsIAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021

IAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021 
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Handling Complaints:  Procedural Consideration

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

 Differentiating between 
sources and types of 
complaints  
 Designating proper 

recipients 
 Implementing a 

centralized intake 
process 
Tracking the process  
Reporting and 

documenting resolutions 
Redressing 
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ข้อสังเกตจากร่างประกาศคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
….กฎหมายล ําดับรอง . . .
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ÿĈîĆÖÜćîðúĆéÖøąìøüÜéĉÝĉìĆúđóČęĂđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöǰìĈĀîšćìĊę

ÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú 
 
 

đĂÖÿćøñúÖćøøĆïôŦÜÙüćöđĀĘîđÖĊę÷üÖĆïøŠćÜÖãĀöć÷úĈéĆïøĂÜÖúčŠöìĊęǰ� 
 
 

ēÙøÜÖćøýċÖþćĒúąđêøĊ÷öÖćøđóČęĂÝĆéìĈøŠćÜÖãĀöć÷úĈéĆïøĂÜõć÷Ĕêš

óøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰó�ý�ǰ���� 
 
 

 
 

ýĎî÷ŤïøĉÖćøüĉßćÖćøĒĀŠÜÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ 
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  28 

���ǰøŠćÜðøąÖćýÙèąÖøøöÖćøÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú 
đøČęĂÜǰÖćøÝĆéĔĀšöĊïĆîìċÖøć÷ÖćøÖĉÝÖøøöðøąöüúñúǰÖćøÝĆéöćêøÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćø×ĂĔßš

ÿĉìíĉĔîÖćøđ×šćëċÜ×ĂÜđÝšć×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰĒúąÖćøĒÝšÜđĀêčúąđöĉé×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú 
 

ÿøčðÿćøąÿĈÙĆâ×ĂÜøŠćÜðøąÖćýĄ 
 
(2.1) ÖĈĀîéîĉ÷ćöÙĈüŠć 

ĶÖćøðøąöüúñú× šĂöĎúÿ Šüîï čÙÙúķǰĀöć÷ë ċÜǰÖćøđÖ ĘïøüïøüöǰĔß š ǰĀø ČĂđð ŗéđñ÷ 
×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰ 

ĶđĀêčúąđöĉé×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúķǰĀöć÷ÙüćöüŠćǰÖćøøĆęüĕĀúĀøČĂúąđöĉéöćêøÖćøÙüćööĆęîÙÜ

ðúĂéõĆ÷êŠĂ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúàċęÜìĈĔĀšđÖĉéÙüćöđÿĊ÷Āć÷ǰÿĎâĀć÷ǰđðúĊę÷îĒðúÜǰĕöŠüŠćÝąēé÷ĂčïĆêĉđĀêč

ĀøČĂēé÷öĉßĂïéšü÷ÖãĀöć÷ǰøüöëċÜÖćøđðŗéđñ÷ǰĀøČĂđ×šćëċÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúìĊęĔßšÜćîǰđÖĘïøüïøüöǰ

ĀøČĂðøąöüúñú×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúĔéǰėǰēé÷ĕöŠĕéšøĆïĂîčâćê 
(2.2) ñĎšÙüïÙčö×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúêšĂÜÝĆéìĈĒúąđÖĘïøĆÖþćïĆîìċÖøć÷ÖćøÖĉÝÖøøöðøąöüúñú×šĂöĎú×ĂÜĒêŠúą

ðøąđõìÖĉÝÖøøöĕüšǰēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷éĂ÷ŠćÜîšĂ÷éĆÜêŠĂĕðîĊĚǰ 
- ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúìĊ ęö ĊÖćøđÖ Ęïøüïøüöǰ ēé÷ĔĀšö ĊÙĈĂí ĉïć÷ðøąđõìđÝšć×ĂÜ  

×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúĒúąðøąđõì×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúéšü÷ǰ  
- üĆêëčðøąÿÜÙŤĔîÖćøðøąöüúñú×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúĒêŠúąðøąđõìǰ 
- ßČęĂĒúą×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïñĎšÙüïÙčö×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰêĆüĒìîǰĒúąđÝšćĀîšćìĊęÙčšöÙøĂÜ

×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰ	ëšćöĊ
ǰøüöëċÜßŠĂÜìćÜÖćøêĉéêŠĂǰ 
- øą÷ąđüúćĔîÖćøđÖĘïøĆÖþćĒúąÖćøúï×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúðøąđõìêŠćÜǰėǰ 
- ÿĉìíĉĒúąüĉíĊÖćøđ×šćëċÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰøüöìĆĚÜđÜČęĂîĕ×đÖĊę÷üÖĆïÖćø×ĂĔßšÿĉìíĉđ×šćëċÜ

×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúîĆĚîǰ 
- ÖćøĔßšĀøČĂđðŗéđñ÷×šĂöĎúìĊęĕéšøĆï÷ÖđüšîĕöŠêšĂÜ×ĂÙüćö÷ĉî÷Ăöêćööćêøćǰ��ǰĀøČĂ

öćêøćǰ��ǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰó�ý�ǰ����ǰðøąđõì×ĂÜñĎš

ìĊęĂćÝĕéšøĆïÖćøđðŗéđñ÷×šĂöĎúĒúą×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïÖćøēĂî×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúĂĂÖĕð÷ĆÜ

ðøąđìýìĊęÿćöĀøČĂĂÜÙŤÖćøøąĀüŠćÜðøąđìýǰ	ëšćöĊ
ǰ 
- ÙĈĂí ĉïć÷ìĆ ęüĕðđÖ Ċ ę÷üÖĆïöćêøÖćøĔîÖćøø ĆÖþćÙüćöö Ć ęîÙÜðúĂéõĆ÷×ĂÜǰ 

Öćøðøąöüúñú×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰ 

รา่งกฎหมายลําดับรองภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

144 of 164



Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  

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

รา่งประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรือ่ง การจัดให้มีบันทึกรายการ
กิจกรรมประมวลผล การจัดมาตรการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการขอเข้าถึง ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูล 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดให้มีช่องทางการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีช่องทางใดก็ได้ทีส่ามารถตรวจสอบได้

ภายหลัง และต้องจัดให้มีระบบบันทึกรายการเกีย่วกับคํารอ้งขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพือ่
ประโยชน์แห่งการพิสูจน์ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ตรวจสอบตัวตนของผู้ยืน่คํารอ้งขอ ซึง่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลหรอืตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิง่การรอ้งขอใช้สิทธิผ่าน 
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องดําเนินการเพือ่ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงข้อมูลหรอืได้รบัสําเนาตามคํารอ้งโดยไม่ล่าช้า ทัง้นี้

ไม่เกิน 30 วันนับแต่ได้รบัคํารอ้งขอทีม่ีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน นอกจากนีผู้้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจขยายระยะเวลาในการ
พิจารณาหรอืดําเนินการตามคํารอ้งขอได้อีก 60 วันหากมีเหตุจําเป็น โดยพิจารณาตามความซับซ้อนและจํานวนของคํารอ้งขอรว่ม
โดยละเอียด 
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(2.2) øŠćÜðøąÖćýÞïĆïîĊĚÖĈĀîéøć÷úąđĂĊ÷éĀîšćìĊę×ĂÜñĎšÙüïÙčö×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúĔîÖćøĔĀšđÝšć×ĂÜ×šĂöĎú

ÿŠüîïčÙÙúĔßšÿĉìíĉ×ĂÜêîêćöÖãĀöć÷ǰđóČęĂđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøðäĉïĆêĉêćöÙĈ×ĂĔßšÿĉìíĉ×ĂÜđÝšć×ĂÜ

×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú 
(2.3) ñĎšÙüïÙčö×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúêšĂÜÝĆéĔĀšöĊöćêøÖćøđÖĊę÷üÖĆïÖćø×ĂĔßšÿĉìíĉĔîÖćøđ×šćëċÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú

×ĂÜđÝšć×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰêćööćêøćǰ30ǰĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÙč šöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰó�ý�ǰ
2562ǰǰøüöìĆĚÜÝĆéìĈïĆîìċÖøć÷ÖćøÖĉÝÖøøöðøąöüúñú×šĂöĎúĒúąïĆîìċÖÖćøðäĉđÿíÖćøĔßšÿĉìíĉ 

(2.4) ñĎšÙüïÙčö×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúêšĂÜéĈđîĉîÖćøêćöÿĉìíĉìĊęđÝšć×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúøšĂÜ×Ăõć÷Ĕîøą÷ąđüúć 
30 üĆîîĆïĒêŠüĆîìĊęĕéšøĆïÙĈøšĂÜ×ĂǰìĆĚÜîĊĚǰñĎšÙüïÙčö×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúÿćöćøë×÷ć÷øą÷ąđüúćĔîÖćø
éĈđîĉîÖćøĕéšĂĊÖǰ60 üĆîǰĀćÖðøćÖäüŠćöĊđĀêčÝĈđðŨîìĊęìĈĔĀšĕöŠĂćÝÖøąìĈĕéšõć÷Ĕîøą÷ąđüúćìĊęÖĈĀîéǰ
ēé÷óĉÝćøèćÝćÖÙüćöàĆïàšĂîĒúąÝĈîüîÙĈøšĂÜ×ĂðøąÖĂïǰĒêŠñĎšÙüïÙčö×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúêšĂÜĒÝšÜĔĀš

đÝšć×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúìøćïõć÷Ĕîǰ30 üĆîîĆïĒêŠĕéšøĆïÙĈøšĂÜ×ĂǰóøšĂöĒÿéÜđĀêčñú×ĂÜÙüćöúŠćßšć
îĆĚîǰ 

(2.5) ĔîÖøèĊìĊęđÝšć×ĂÜ×šĂöĎúìĈÙĈøšĂÜ×ĂñŠćîìćÜøąïïĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰÖćøĔĀš×šĂöĎúêćöÙĈøšĂÜ×ĂÝąêšĂÜ

ÖøąìĈÖćøñŠćîøąïïĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤđßŠîÖĆîǰđüšîĒêŠđÝšć×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúÝąøšĂÜ×ĂđðŨîĂ÷ŠćÜĂČęîǰ 
(2.6) ĔîÖøèĊìĊęñĎšÙüïÙčö×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúðäĉđÿíĕöŠðäĉïĆêĉêćöÙĈøšĂÜ×ĂĔßšÿĉìíĉ×ĂÜđÝšć×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰ

ñĎšÙüïÙčö×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúêšĂÜĒÝšÜĔĀšđÝšć×ĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúìøćïĕöŠđÖĉîǰ30 üĆîîĆïĒêŠüĆîìĊęĕéšøĆïÙĈ
øšĂÜ×ĂǰóøšĂöìĆĚÜĒÝšÜđĀêčñúĒĀŠÜÖćøðäĉđÿíǰĒÝšÜÿĉìíĉĔîÖćøøšĂÜđøĊ÷îêŠĂÙèąÖøøöÖćø  ĒúąÿĉìíĉĔî
ÖćøđøĊ÷ÖøšĂÜÙŠćÿĉîĕĀöìéĒìîìćÜýćúĔĀšĒÖŠđÝšć×ĂÜ×šĂöĎúìøćïǰ  

(2.7) ÿĉìíĉđøĊ÷ÖøšĂÜêćöÖãĀöć÷ êćööćêøćǰ32 öćêøć 33 Ēúąöćêøćǰ34 ĒĀŠÜóøąøćßïĆââĆêĉÙčšöÙøĂÜ
×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰó�ý�ǰ2562 ĔĀšĀöć÷ÙüćöøüöëċÜ ÿĉìíĉĔîÖćøîĈÙéĊđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćøóĉÝćøèć×ĂÜ
ýćú ÿĉìíĉĂĆîđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖøąïüîÖćøìĊęÝĈđðŨîđóČęĂÖćøîĈÙéĊđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćøóĉÝćøèć×ĂÜýćú ÿĉìíĉ
ĂĆîđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖøąïüîÖćøđóČęĂøĆïÙĈĒîąîĈìćÜÖãĀöć÷ǰĒúąÿĉìíĉĂĆîđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖøąïüîÖćøđóČęĂ

ÖŠĂêĆĚÜ ðäĉïĆêĉêćö ĀøČĂ÷Ö×ċĚîêŠĂÿĎšÿĉìíĉđøĊ÷ÖøšĂÜêćöÖãĀöć÷éšü÷üĉíĊĂČęî 
(2.8) ÖćøéĈđîĉîÖćøêćöÙĈøšĂÜ×ĂêćöðøąÖćýÞïĆïîĊĚÝąêšĂÜéĈđîĉîÖćøēé÷ĕöŠöĊÙŠćĔßšÝŠć÷ǰ đüšîĒêŠÙĈ×Ă×ĂÜ

đÝšć×ĂÜ×šĂöĎúĕöŠöĊöĎúĀøČĂĕöŠÿöđĀêčÿöñúǰĀøČĂöĊúĆÖþèąđðŨîÙĈøšĂÜ×ĂôčśöđôŚĂ÷ǰĀøČĂĕöŠÿćöćøë÷Čî÷Ćî

êĆüêî×ĂÜñĎš÷ČęîÙĈøšĂÜ×ĂĕéšǰñĎšÙüïÙčö×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúĂćÝđúČĂÖĔßšüĉíĊÖćø×šĂĔé×šĂĀîċęÜǰéĆÜêŠĂĕðîĊĚ 
- đøĊ÷ÖđÖĘïÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøéĈđîĉîÖćøêćöÿöÙüøǰ ēé÷óĉÝćøèćëċÜÙŠćĔßšÝŠć÷ĔîÖćøĔĀš×šĂöĎú

ĀøČĂÖćøÿČęĂÿćøĀøČĂÖćøðäĉïĆêĉÖćøêćöìĊęøšĂÜ×ĂøŠüöéšü÷ēé÷úąđĂĊ÷é 

รา่งกฎหมายลําดับรองภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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https://sites.google.com/view/pdpa-2019/pdpa-home

รา่งประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรือ่ง หน้าที่ใน
การให้ใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องจัดให้มีมาตรการเกีย่วกับการขอ
ใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมทัง้จัดทําบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผลข้อมูลและบันทึกการ
ปฏิเสธการใช้สิทธิ 
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Start
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 (แนวทางการนําพาองค์กรไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมาย)10 Achieving PDPA Compliance
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People

Process

Technology

▸ Staff training and awareness 

▸ Professional skills and qualifications 

▸ Competent resources

▸ Management systems 

▸ Governance frameworks 

▸ Best practice 

▸ IT audit

▸ You can’t deploy technology without competent 
people, support processes or an  overall plan.

Source: IT Governance Privacy Team. EU General Data Protection Regulation (GDPR): An Implementation and Compliance Guide. 4th ed., 
IT Governance Ltd, 2020. P.80 

How to make the PDPA a success

Data Protection Compliance Frameworks
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สิ่ งที่ควรเตรียมพร้อม
ตั้งงบประมาณและได้รับการ
สนับสนุนจากคณะผู้บริหาร 
(budget,vision & mission)

กําหนดประเภทของ
ข้อมูล , วัตถุประสงค์ความ

จําเป็น,  และการทําผัง
วงจรชีวิตของข้อมูลใน

องค์กร 
(Data inventory, 

classification and data 
mapping)

- แต่งตั้ง Working group/
PDPA Team 

- Executive Sponsor  

เร่ิมกระบวนการจัดทํา Data 
Protection Management 
Program (DPMP)

เตรียมข้อกําหนดหรือแนว
ปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และเอกสารทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(Policy, Notice, DPA, 
Data Sharing , 
Agreement, Retention 
Policy, Disposal Policy, 
Consent Form)

จัดทํามาตรการด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูลและแนว
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ร่ัว
ไหลของข้อมูล (Info Sec 
Policy & Incident 
Response Plan)

พัฒนากระบวนการแจ้งเหตุ
การละเมิด (Breach 
Notification)

สร้าความตระหนัก
และอบรมให้กับ
บุคลากร พนักงาน 
และคู่ค้า 

กระบวนการทบทวน 
(Internal Audit/
Vendor Audit)

1

2 3

4

5
6

7

8

9

10

Training & Awareness

เตรียมกระบวนการตอบ
สนองต่อคําขอใช้สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject Request)
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APEC Framework: Accountability Principle
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APEC Privacy Framework 2015     
Page 22 of 31 

IX. Accountability 
 
 
32. A personal information controller 

should be accountable for complying 
with measures that give effect to the 
Principles stated above.  When 
personal information is to be 
transferred to another person or 
organization, whether domestically 
or internationally, the personal 
information controller should obtain 
the consent of the individual or 
exercise due diligence and take 
reasonable steps to ensure that the 
recipient person or organization will 
protect the information consistently 
with these Principles. 

 

32. Efficient and cost effective business 
models often require information 
transfers between different types of 
organizations in different locations with 
varying relationships.  When 
transferring information, personal 
information controllers should be 
accountable for ensuring that the 
recipient will protect the information 
consistently with these Principles when 
not obtaining consent.  Thus, 
information controllers should take 
reasonable steps to ensure the 
information is protected, in accordance 
with these Principles, after it is 
transferred.   
 
There are certain situations where such 
due diligence may be impractical or 
impossible, for example, when there is 
no on-going relationship between the 
personal information controller and the 
third party to whom the information is 
disclosed.  In these types of 
circumstances, personal information 
controllers may choose to use other 
means, such as obtaining consent, to 
assure that the information is being 
protected consistently with these 
Principles.  However, in cases where 
disclosures are required by domestic 
law, the personal information controller 
would be relieved of any due diligence 
or consent obligations. 
 
A useful means for a personal 
information controller to help ensure 
accountability for the personal 

APEC Privacy Framework 2015     
Page 23 of 31 

information it holds is to have in place a 
privacy management programme.7  

 
 
Part. IV.  Implementation 
 

33. Part IV provides guidance to member economies on implementing the APEC Privacy 
Framework.  Section A. focuses on those measures member economies should 
consider in implementing the Framework domestically, while Section B sets out 
APEC-wide arrangements for the implementation of the Framework’s cross-border 
elements.   

 

 
A. GUIDANCE FOR DOMESTIC IMPLEMENTATION 
 
 
34. Member economies should have regard to the following basic concept in considering 

the adoption of measures designed for domestic implementation of the APEC Privacy 
Framework: 

 
 
I. Maximizing Benefits of Privacy Protections and Information Flows 
 
 
35. Personal information should be collected, held, processed, used, transferred, and 

disclosed in a manner that protects individuals’ privacy and allows individuals and 
economies to maximize the benefits of information flows within and across borders.   

 
 
36. Consequently, as part of establishing or reviewing their privacy protections to give 

effect to the APEC Privacy Framework, member economies should take all reasonable 
and appropriate steps to identify and remove unnecessary barriers to information 
flows and avoid the creation of any such barriers.  

 
 
II. Giving Effect to the APEC Privacy Framework 
 
 
37. There are several options for giving effect to the Framework and securing privacy 

protections for individuals including legislative, administrative, industry self-
regulatory or a combination of these policy instruments.    In practice, the Framework 

                                                 
7 See clauses 43-45 below. 

The APEC Framework 2015, published by the Asia-Pacific Economic 
Cooperation, is a framework to protect privacy within and beyond 
economies and to enable regional transfers of personal information benefits 
consumers, businesses, and governments. This framework is used as a basis 
for the APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR) System. (IAPP)

“A personal information controller should be accountable 
for complying with measures that give effect to the 
Principles stated above. ”

A useful means for a personal information controller to help 
ensure accountability for the personal information it holds 
is to have in place a privacy management 
programme. 
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Accountability as Corporate Responsibility
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GDPR Art.5(2) The controller shall be 
responsible for, and be able to 
demonstrate compliance with the 
principles relating to processing of 
personal data.

Accountability is one of the most interesting concepts 
that we now are starting to see into the law. Could you 
tell me what accountability’s about? It’s about 
evidence. It’s no longer enough to be compliant. You 
need to be able to show how you comply. 
[Evidence] [IAPP] 

GDPR Art.24 (1) Taking into account the 
nature, scope, context and purposes 
of processing as well as the risks of varying 
likelihood and severity for the rights and 
freedoms of natural persons, the 
controller shall implement 
appropriate technical and 
organisational measures to ensure 
and to be able to demonstrate that 
processing is performed in accordance with 
this Regulation. Those measures shall 
be reviewed and updated where 
necessary.

ACCOUNTABILITY

Accountability is the most important aspect of 
privacy program management. Privacy program 
managers are accountable for the safekeeping and 
responsible use of personal information—not just 
to investors and regulators, but to the everyday consumer, 
as well as their fellow employees. [IAPP]

Documentation 
(RoPA) 

When an organisation outsources any data processing to a 
data processor/vendor; the organisation continues to be 
obliged to make reasonable security arrangements to 
protect personal data in its possession or under its 
control (Singapore PDPC)
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Mapping ISO/IEC 27701 with 29100: Accountability
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Demonstrate Compliance/Documentation

An organization complying with the requirements in 
this document will generate documentary evidence of 
how it handles the processing of PII.  
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ISO/IEC 27001 ISMS, ISO/IEC 27701 PIMS

Information technology — Security 
techniques — Information security 
management systems — Requirements
Technologies de l’information — Techniques de sécurité — Systèmes 
de management de la sécurité de l’information — Exigences

© ISO/IEC 2013

INTERNATIONAL 
STANDARD

ISO/IEC
27001

Second edition
2013-10-01

Reference number
ISO/IEC 27001:2013(E)

Information technology — Security 
techniques — Code of practice for 
information security controls
Technologies de l’information — Techniques de sécurité — Code de 
bonne pratique pour le management de la sécurité de l’information

© ISO/IEC 2013

INTERNATIONAL 
STANDARD

ISO/IEC
27002

Second edition
2013-10-01

Reference number
ISO/IEC 27002:2013(E)
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มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ

Suphawatchara  MALANOND (Dec 2021)  
156 of 164



Beware/Attention

Organizational-level privacy 
requirements are a means of expressing 
the legal obligations, privacy values, 
and policies to which an organization 
intends to adhere. Understanding these 
requirements is key to ensuring that 
the system/product/service design 
complies with its obligations. 
Organizational-level privacy 
requirements may be derived from a 
variety of sources, including:  

•  Legal environment (e.g., laws, 
regulations, contracts);  
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due to poor privacy. Individuals whose data are being processed or who are interacting with the 

system, product, or service will be interested in not experiencing problems or adverse 

consequences. Understanding the stakeholders and the types of privacy outcomes they are 

interested in will facilitate system/product/service design that appropriately addresses 

stakeholders’ needs.  

x Organizational-level privacy requirements (GV.PO-P) 

Organizational-level privacy requirements are a means of expressing the legal obligations, 

privacy values, and policies to which an organization intends to adhere. Understanding these 

requirements is key to ensuring that the system/product/service design complies with its 

obligations. Organizational-level privacy requirements may be derived from a variety of sources, 

including: 

o Legal environment (e.g., laws, regulations, contracts); 

o Organizational policies or cultural values; 

o Relevant standards; and 

o Privacy principles.  

x System/product/service design artifacts (ID.BE-P3) 

Design artifacts may take many forms such as system design architectures or data flow 

diagrams. These artifacts help an organization determine how its systems, products, and 

services will operate. Therefore, they can help privacy programs understand how systems, 

products, and services need to function so that controls or measures that help to mitigate 

privacy risk can be selected and implemented in ways that maintain functionality while 

protecting privacy.  

x Data maps (ID.IM-P)  

Data maps illustrate data processing and individuals’ interactions with systems, products, and 

services. A data map shows the data processing environment and includes the components 

through which data are being processed or with which individuals are interacting, the owners or 

operators of the components, and discrete data actions and the specific data elements being 

processed. Data maps can be illustrated in different ways, and the level of detail may vary based 

on an organization’s needs. A data map can be overlaid on existing system/product/service 

design artifacts for convenience and ease of communication between organizational 

components. As discussed below, a data map is an important artifact in privacy risk assessment.  

Determining Privacy Capabilities 

Privacy capabilities can be used to describe the system, product, or service property or feature that 

achieves the desired privacy outcome (e.g., “the service enables data minimization”). The security 

objectives confidentiality, integrity, and availability along with security requirements are used to inform 

the security capabilities for a system, product, or service. As set forth in Table 3, an additional set of 

privacy engineering objectives can support the determination of privacy capabilities. An organization 

may also use the privacy engineering objectives as a high-level prioritization tool. Systems, products, or 

services that are low in predictability, manageability, or disassociability may be a signal of increased 

privacy risk, and therefore merit a more comprehensive privacy risk assessment.   
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ISO/IEC 27701 LIMITATIONS (Compare to GDPR) 

1 Fully risk-based in its approach, which will not always meet rights-based mandates such as those in the GDPR; 
GDPR addresses “rights and freedoms” of data subjects

2
Certifies conformity to an information management system, whereas GDPR is not tied to a system (though it 
implies one) 

3 Must identify IT assets, evaluate security risks, and apply security measures; GDPR not based on IT assets but 
rather the nature of processing personal data

4 InfoSec is a predicate for adherence to the standard; GDPR covers much more than InfoSec 

5 Is very much a technical document; much of GDPR is policy and law 

See Eric Lachaud, ISO/IEC 27701 standard: Threats and Opportunities for GDPR Certification

EVOLUTION

NIST introduces
Privacy 
Framework V1.0

Feb 2014 Jan 2020

NIST introduces 
Cybersecurity 
Framework V1.0

V1.1 Apr 2018

Profiles

Tiers

Core

Functions Categories Subcategories

Identify
Asset Management

Business Environment

CO
RE

ID.BE-3  Priorities for organizational 
mission, objectives, and activities are 
established and communicated.
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PDPA Data Protection Management Program (DPMP)
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Accountability requires organisations to undertake measures to manage 

and protect personal data in order to meet their obligations under the 

Personal Data Protection Act ("PDPA"). This includes adapting legal 

requirements into policies and practices, and utilising monitoring 

mechanisms and controls to ensure that those policies and processes 

are effectively implemented. It also includes building an organisational 

culture of responsibility through training and awareness programmes. 

This guide provides information on how organisations may demonstrate 

accountability by implementing a Data Protection Management Programme 

("DPMP"). Organisations may review and benchmark their existing 

personal data protection policies and practices against the framework 

and considerations provided in this guide1. Ultimately, organisations 

should tailor their personal data protection policies and processes to 

their organisational needs.

WHAT IS A DPMP? 
The DPMP is a four-step programme to establish a robust data 

protection infrastructure:

1  Organisations should note that adopting the suggestions in this guide does not mean that it would be in compliance with 
Ì�i�*�*Ƃ°�Ƃ���À}>��Ã>Ì����Ã��Õ�`�V��Ã�`iÀ�Ü�iÌ�iÀ�Ì�i�ÃÕ}}iÃÌ���Ã����Ì��Ã�}Õ�`i�V�Õ�`�Li�>`>«Ìi`�v�À��ÌÃ�Ã«iV�wV�V�ÀVÕ�ÃÌ>�ViÃ°�

STEP 2:
POLICY AND PRACTICES
Developing a data 
protection policy and 
data protection practices

STEP 4: MAINTENANCE
Detailing steps to keep 
data protection policy and 
processes up to date

1

2

3

4

STEP 1:
GOVERNANCE AND
RISK ASSESSMENT
Establishing a governance 
structure to de!ne values and 
identify risks with 
organisational leadership 

STEP 3: PROCESSES
Designing processes to 
operationalise policy

GUIDE TO DEVELOPING A DATA PROTECTION MANAGEMENT PROGRAMME   5

WHY DO YOU NEED A DPMP? 
Having an established DPMP helps an organisation to demonstrate 
>VV�Õ�Ì>L���ÌÞ����̀ >Ì>�«À�ÌiVÌ���°�/��Ã�«À�Û�`iÃ�V��w`i�Vi�Ì��ÃÌ>�i���`iÀÃ�
and fosters higher-trust relationships with customers and business 
partners for business competitiveness.

This guide will address the four-step process as follows:

Governance 
and Risk 

Assessment

Policies and 
Practices

Processes Maintenance

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

6   GUIDE TO DEVELOPING A DATA PROTECTION MANAGEMENT PROGRAMME
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More than 1 in 4 organizations use NIST’s Privacy Framework or  
ISO 27701 as benchmarks 

IAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021 

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

More than 1 in 4 organizations use NIST’s Privacy Framework 
or ISO 27701 as benchmarks

F42: Which framework(s) does/do you use to measure/benchmark your privacy program? 

Benchmark frameworks used

NIST Privacy Framework

ISO 27701

Framework developed by a third party

IAPP Governance Report

AICPA Privacy Management Framework

Other

No formal frameworks

28%

26%

17%

9%

9%

13%

35%

57Privacy Priorities and ReportingIAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021
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8 in 10 respondents work for a firm headquartered in either the US 
(54%), EU (16%) or UK (10%) 

IAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021 

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

8 in 10 respondents work for a !rm headquartered in either the 
US (54%), EU (16%) or UK (10%)

A4: What is the primary location of your company’s headquarters?

Company pro!le: HQ location

U.S.

EU

U.K.

Canada

Australia/New Zealand

Non-EU Europe

Other

54%

16%

10%

8%

3%

2%

8%

78Annex: Demographics and FirmographicsIAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021
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METHOD

IAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021 

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

IAPP-EY Annual Privacy 
Governance Report 2021

Method

The survey asked for a variety of detailed information on privacy budgets, 
sta!ng, department structures and priorities. Further, it explored how 
organizations are complying with the GDPR and CCPA and being a"ected by 
the COVID-19 pandemic. 

Those who self-identi#ed as doing the work of privacy within an organization 
continued beyond initial demographic questions, while those working as 
external counsel, consultants for tech vendors and other privacy pros were 
#ltered out.

WEIGHTING: The 2021 results were statistically weighted to match the employee 
size distribution of #rms answering the 2020 survey. This matching allows us to 
make apples-to-apples comparisons between #ndings from the two years.

SEGMENTS: Segments of the sample with fewer than 30 respondents have 
been $agged as “small sample size.” Results from these segments should be 
considered directional and suggestive rather than statistically de#nitive.

SIGNIFICANT DIFFERENCES: Some #ndings in the report are $agged as 
“statistically di"erent” from either 2020 or from other segments. A signi#cant 
di"erence is one that is large enough (considering the base number of 
respondents) that we can feel at least 95% con#dent it is the result of an 
actual di"erence in the marketplace (versus mere sample $uctuation).

Approach  
Online survey 
invitation sent  
to subscribers  
of the IAPP’s  

“Daily Dashboard” 
publication.

General target 
Privacy pros from 
across the IAPP 

database.

Response  
A total of 473 

completed surveys, 
fully anonymous.

87Annex: MethodIAPP-EY Annual Privacy Governance Report 2021

Method

The survey asked for a variety of detailed information on privacy budgets, 
sta!ng, department structures and priorities. Further, it explored how 
organizations are complying with the GDPR and CCPA and being a"ected by 
the COVID-19 pandemic. 

Those who self-identi#ed as doing the work of privacy within an organization 
continued beyond initial demographic questions, while those working as 
external counsel, consultants for tech vendors and other privacy pros were 
#ltered out.

WEIGHTING: The 2021 results were statistically weighted to match the employee 
size distribution of #rms answering the 2020 survey. This matching allows us to 
make apples-to-apples comparisons between #ndings from the two years.

SEGMENTS: Segments of the sample with fewer than 30 respondents have 
been $agged as “small sample size.” Results from these segments should be 
considered directional and suggestive rather than statistically de#nitive.

SIGNIFICANT DIFFERENCES: Some #ndings in the report are $agged as 
“statistically di"erent” from either 2020 or from other segments. A signi#cant 
di"erence is one that is large enough (considering the base number of 
respondents) that we can feel at least 95% con#dent it is the result of an 
actual di"erence in the marketplace (versus mere sample $uctuation).

Approach  
Online survey 
invitation sent  
to subscribers  
of the IAPP’s  

“Daily Dashboard” 
publication.

General target 
Privacy pros from 
across the IAPP 

database.

Response  
A total of 473 

completed surveys, 
fully anonymous.
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