(ร่าง) ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วย

ความยินยอมสาหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Privacy Notices and Consent)

1

หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคคล

• ในการขอความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะตอบกลับเป็นการให้ความยินยอม
(consent) เช่น การมีปุ่มกดให้ความยินยอมชัดเจน
• ในขณะที่หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคคลอื่น ๆ ทั้ง 6 หลักการนั้น เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลจะตอบกลับเป็นการรับทราบ (acknowledge)

ความยินยอม
1

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(data subject)
หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคคล
อื่น ๆ (out of scope)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

จดหมายเหตุ/วิจัย/สถิติ
ระงับอันตรายต่อชีวิต/ร่างกาย/สุขภาพ
สัญญา
ภารกิจสาธารณะ/อานาจรัฐ เช่น ตรวจรับรอง
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ปฏิบัติตามกฎหมาย
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แสดง privacy notice
2.1

ให้ความยินยอม (consent)

2.2

รับทราบ (acknowledge)

ออก consent record

ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
(data controller)

บันทึก consent record

ความยินยอมสาหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Privacy Notices and Consent)
ขอบข่าย

ข้ อเสนอแนะมาตรฐานฉบั บ นี้ อธิบ าย
ภาพรวมและข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแจ้ ง
ประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice)
การขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของ
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลก่ อ นหรื อ ในขณะเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล และสาระสาคัญของบันทึกการ
ให้ความยินยอม (consent record) ซึ่งผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลควรเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน และ
ควรส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้

ข้ อเสนอแนะมาตรฐานฉบั บ นี้ เ ป็ น ข้ อก าหนดสาหรับ ผู้ ค วบคุ ม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice)
และต้องขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อน
หรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไรก็ตาม ข้อกาหนดของประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy
notice) ในข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) ให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
แต่ไม่ต้องขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจาก
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อานาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้อง
ขอความยินยอมจากเจ้าของมูลส่วนบุคคล

Reference
[1] พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
[2] International Organization for Standardization, "ISO/IEC 29184:2020: Information technology — Online privacy notices and consent", 30 June 2020.
[3] Kantara Initiative, “Consent Receipt Specification”, 20, February 2018.
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Consent Record
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พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมวด ๒ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
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ม. ๑๙ ความยินยอม

ม. ๒๓ การแจ้งรายละเอียด

โครงสร้างของเอกสาร
1. ขอบข่าย
2. บทนิยาม
3. ภาพรวมของการขอความยินยอม
4. ข้อกาหนดของประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy
notice)
4.1 การนาเสนอประกาศความเป็นส่วนตัว
4.2 คาอธิบายวัตถุประสงค์
4.3 หลักการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4.4 ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถกู เก็บ
รวบรวม
4.5 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
4.6 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลทีส่ าม
4.7 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
4.8 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4.9 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
4.10 เวลาและสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

4. ข้อกาหนดของประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy
notice) (ต่อ)
4.11 วิธีใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
4.12 ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ และเขตอานาจศาลทาง
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5.4 การขอความยินยอมใหม่ (re-consent)

6.ข้อกาหนดเพื่อสนับสนุนในกระบวนการการขอ
ความยินยอม
6.1 หลักฐานของประกาศความเป็นส่วนตัว
6.2 ช่องทางสาหรับเข้าถึงประกาศความเป็นส่วนตัว
6.3 สามารถระบุว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บัญชี
ผู้ใช้ (account) ใดให้ความยินยอม
6.4 การเลือกให้ความยินยอม (choice) และบันทึก
การให้ความยินยอม (consent record)
7. บันทึกการให้ความยินยอม (consent record)
7.1 ข้อมูลของความยินยอม
7.2 ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคคลและ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคคล
7.3 ข้อมูลของบริการและวัตถุประสงค์
บรรณาณุกรม

