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คณะทำงานจัดทำร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานเกี่ยวกับธุรกิจบริการ
ด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษาคณะทำงาน
นายชัยชนะ มิตรพันธ์
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ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วย
ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายภาพรวมและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) และการขอความยินยอม (consent)
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนะนำสาระสำคัญของบันทึก
การให้ความยินยอม (consent receipt หรือ consent record) สำหรับส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ตรวจสอบ
โดยมีการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็ นเป็นการทั่วไป ตลอดจนพิจารณาข้อมูล ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น
รวมทั้งให้สามารถนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วย
ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับสำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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อีเมล: estandard.center@etda.or.th
เว็บไซต์: www.etda.or.th
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คำนำ
ในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) หน่วยงานที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด
ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อการนำข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้หรือเปิดเผย อย่างไรก็ตาม หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้นไม่ได้
รับยกเว้นให้กระทำได้ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หน่วยงานต้อง
ขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อนหรือขณะที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วยเหตุนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความ
ยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นข้อกำหนดให้หน่วยงานที่เป็นผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลใช้สำหรับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) และการขอความยินยอม (consent)
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนะนำสาระสำคัญของบันทึกการให้ความยินยอม (consent receipt หรือ
consent record) สำหรับส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ตรวจสอบ
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5.4 การขอความยินยอมใหม่
6. บันทึกการให้ความยินยอม
6.1 ข้อมูลของความยินยอม
6.2 ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
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ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์
1. ขอบข่าย
ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้อธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้ง ประกาศความเป็นส่วนตัว
(privacy notice) และการขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนะนำสาระสำคัญของบันทึกการให้ความยินยอม (consent
receipt หรือ consent record) สำหรับส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถนำข้ อ เสนอแนะมาตรฐานฉบั บ นี้ ไ ปปรั บ ใช้ ก ั บ การแจ้ ง ประกาศความเป็ น ส่ ว นตั ว และการขอ
ความยินยอมที่ไม่ได้ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว
ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะ
เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่ว นบุคคลผ่านระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ทั้งนี้ ข้อกำหนดในส่ว นของประกาศ
ความเป็นส่วนตัวสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องแจ้ง ประกาศความเป็นส่วนตัว ให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็น เพียงคำแนะนำเกี่ยวกับ การแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว
และการขอความยินยอมสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะ
ด้านหรือสภาวิชาชีพที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายเฉพาะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวไว้
อยู่แล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลหรือสภาวิชาชีพ
เป็นหลัก และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเลือกข้อกำหนดในข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ ที่เกี่ยวข้ องไป
ประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้ สพธอ. ได้จัดทำขึ้นโดยตระหนักถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง
บริการ ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่นำไปใช้เพื่อการจำกัดสิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพ
ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับ นี้ มี ร ูป แบบของคำที่ ใช้แสดงออกถึงคุณลั กษณะของเนื้ อหาเชิงบรรทั ด ฐาน
(normative) และเนื้อหาเชิงให้ข้อมูล (informative) ดังต่อไปนี้
– “ต้อง” (shall) ใช้ระบุสิ่งที่เป็นข้อกำหนด (requirement) ซึ่งต้องปฏิบัติตาม
– “ควร” (should) ใช้ระบุสิ่งที่เป็นข้อแนะนำ (recommendation)
– “อาจ” (may) ใช้ระบุสิ่งที่ยินยอมหรืออนุญาตให้ทำได้ (permission)
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2. บทนิยาม
ความหมายของคำที่ใช้ในข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ [1]
2.2 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งกระทำโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.3 ประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) หมายถึง ประกาศสำหรับแสดงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องใช้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียด
ดังกล่าวก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามทีก่ ฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
2.4 บันทึกการให้ความยินยอม (consent receipt หรือ consent record) หมายถึง บันทึกทีม่ ีสาระสำคัญของการ
ให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้
ตรวจสอบได้
2.5 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (data controller) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล [1]
2.6 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (data processor) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่ว นบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคล
หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล [1]

3. ภาพรวมของการขอความยินยอม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวให้ผู้ใช้บริการ
ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ต้องขอความยินยอมหรือกรณีที่กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องขอ
ความยินยอม ได้แก่ [1]
(1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
(2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(3) เป็น การจำเป็น เพื่อการปฏิบ ัติตามสั ญญาซึ่ งเจ้า ของข้ อมูล ส่ว นบุค คลเป็น คู่ส ัญญาหรือเพื่ อ ใช้ ใ น
การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
(4) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้ าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(5) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(6) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
-2-

ขมธอ. 28-2564
ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้กำหนดเฉพาะกรณีที่ต้องขอความยินยอม ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการขอความยินยอมเพื่อ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแสดงเป็น
แผนภาพตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการขอความยินยอม
(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้ง ประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบว่าจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(2) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม (consent) แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากเป็นฐาน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานอื่นที่ไม่ใช่ความยินยอม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะรับทราบการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
(3) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถออกบันทึกการให้ความยินยอม (consent receipt หรือ consent
record) สำหรับส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ตรวจสอบได้
(4) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ขอไว้

4. ข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัว
ประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้แจ้งรายละเอียด
ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลต่อเจ้าของข้อมูลส่ว นบุคคลก่อนหรือในขณะที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวมีรายละเอียดดังนี้
4.1

การนำเสนอประกาศความเป็นส่วนตัว
4.1.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัว ที่มีความชัดเจน เข้าใจได้โดยง่าย
และใช้ภ าษาที่ส ั้น กระชับ แม้ว ่า เจ้าของข้อมูล ส่ว นบุคคลจะไม่เคยผ่านการเตรียมความพร้อม
ด้านกฎหมายหรือด้านเทคนิคก็สามารถทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวได้
4.1.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัว ที่รองรับภาษาไทยสำหรับเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลชาวไทย
4.1.3 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวที่รองรับภาษาหลักสำหรับเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
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4.2

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
4.2.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนำ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยในประกาศความเป็นส่วนตัว

4.3

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4.3.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในประกาศความเป็นส่วนตัว

4.4

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม
4.4.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง
โดยอาจแสดงเป็นรายการของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น “เราเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของคุณ”
4.4.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรแจ้งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอ้อม เช่น การเก็บรวบรวมโดยหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่
เก็บรวบรวมแทน
(3) การสังเกตพฤติกรรมการใช้งานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สังเกตพฤติกรรมการใช้งาน
เว็บเบราว์เซอร์
(4) การอนุมาน (inference) โดยผู้ ควบคุ มข้อมูล ส่ว นบุคคล เช่น การทำโปรไฟลิ่ ง (profiling)
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 3 วิธีการก่อนหน้า
4.4.3 ผู้ควบคุมข้อมูลส่ว นบุคคลควรระบุ ลักษณะของการนำข้อมูล ส่วนบุคคลไปใช้ ซึ่ง อาจระบุ ได้ใน
2 ลักษณะ ดังนี้
(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการใช้
(2) ผู ้ ค วบคุ ม ข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลมี ก ารปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คลก่อ นการใช้ เช่ น การอนุ มาน
(inference) การทำให้ข้อมูล ไม่สามารถระบุตัว ตน (de-identification) หรือ การนำข้อมูล
ส่วนบุคคลไปเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นก่อนนำไปใช้ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรระบุวิธีการ
ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
4.4.4 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจแจ้งเจ้าของข้อมู ลส่วนบุคคลว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับบริการนั้น ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อใดและที่ใด ตัวอย่างเช่น “ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรวบรวม
ในขณะที่แอปพลิเคชันนี้มีการทำงานที่เบื้องหลัง”

4.5

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
4.5.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษา (retention period)
ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้
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(1) หากมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ชัดเจน ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งระยะเวลาการเก็บ
รักษาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ซึ่งอาจแจ้งเป็นช่วงเวลา หรือวันสุดท้ายของระยะเวลา
การเก็บรักษาก็ได้
(2) หากไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาที่ชัดเจนได้ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งข้อมูล
ทีแ่ สดงเป็นระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น “ระยะเวลา
การเก็บรักษาสิ้นสุดหลังจากการถอนความยินยอม”
4.6

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.6.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูก เปิดเผยไปยังบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หรือไม่
4.6.2 ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องระบุประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ได้รับข้อมูลนั้น

4.7

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
4.7.1 ผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูล เกี่ยวกับ ตนเอง รวมถึงสถานที่และวิธ ีการติดต่อ ทั้งนี้
หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องแจ้งข้อมูล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวด้วย
4.7.2 หากมีการเปลี่ย นแปลงรายละเอียดการติด ต่อ ของผู้ควบคุ มข้ อมูล ส่ว นบุค คล ผู้ควบคุมข้อมู ล
ส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น หน้าหลัก
ในเว็บไซต์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

4.8

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4.8.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเข้าถึง
การแก้ไข การลบหรือทำลาย การคัดค้าน การระงับการใช้ การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่น และการถอนความยินยอม
4.8.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ การถอนความยินยอมว่าทำได้อย่างไร และ
สามารถทราบผลของการถอนความยินยอมได้อย่างไร
4.8.3 ประกาศความเป็นส่วนตัวอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงดังนี้
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอเข้าถึงได้
(2) ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องใช้ยืนยันตัวตนให้อยู่ในระดับ ความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้
ก่อนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
(3) ระยะเวลาทีค่ ำขอเข้าถึงจะมีผล
(4) ค่าธรรมเนียมที่อาจถูกเรียกเก็บสำหรับการเข้าถึง (ถ้ามี)
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(5) วิธีการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม
4.9

ความเสี่ยง
4.9.1 ในกรณีที่ความเสี่ยงของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรแจ้งรายละเอีย ดของ
ความเสี่ยงข้างต้นด้วย เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว
ของตนเองได้ ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงข้างต้นมีตัวอย่างดังนี้
(1) ความเสี่ยงจากการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(2) ความเสีย่ งจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(3) ความเสีย่ งจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือหน่วยงานอื่น

4.10 ช่องทางเข้าถึงและการเก็บรักษาประกาศความเป็นส่วนตัว
4.10.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวในช่องทางที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการนั้น ๆ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถค้นหาและเข้าถึงประกาศความเป็นส่วนตัว
ได้ง่าย ซึง่ รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น หน้าหลักในเว็บไซต์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
4.10.2 ประกาศความเป็นส่วนตัวต้องถูกเก็บรักษาไว้อย่างน้อยตามระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ทีถ่ ูกเก็บรวบรวมภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนั้น
4.10.3 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรเก็บรักษาประกาศความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงเวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้อ้างอิงได้โดยง่าย

5. ข้อกำหนดของการขอความยินยอม
ความยินยอมเป็น ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานหนึ่งตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคล
กำหนด เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ โดยข้อกำหนดของการขอความยินยอมมีรายละเอียดดังนี้
5.1

เหตุการณ์ที่ต้องขอความยินยอม
5.1.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
จากเจ้าของข้อมูล ส่ว นบุคคล หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่ว นบุคคลดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์ที่ไม่จำเป็นต่อการใช้สินค้าหรือบริการและไม่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ไม่ต้องขอความยินยอม
5.1.2 ผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
(sensitive data) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
ข้างต้นไม่ได้กระทำภายใต้ข้อยกเว้นหรือฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครอง
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ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลกำหนด โดยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที ่ อ ่ อ นไหวประกอบด้ ว ย เชื ้ อ ชาติ เผ่ า พั น ธุ์
ความคิดเห็น ทางการเมื อง ความเชื่อในลั ทธิ ศาสนาหรือปรัช ญา พฤติกรรมทางเพศ ประวั ติ
อาชญากรรมข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือ
ข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน [1]
5.2

การขอความยินยอมโดยชัดแจ้งและอย่างเป็นอิสระ
5.2.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้รายละเอียดที่เพียงพอเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถให้ความยินยอมได้อย่างอิสระ พร้อมทั้ง
สามารถเข้าถึง แก้ไข หรือถอนความยินยอมนั้นได้โดยง่าย
5.2.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแยกส่วนการขอความยินยอมออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน โดยใช้
แบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมถึงใช้ภาษาที่อ่านง่าย
5.2.3 การแก้ไขและการถอนความยินยอมต้องกระทำได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม ทั้งนี้ การถอน
ความยินยอมที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ งให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบดังกล่าวด้วย
5.2.4 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกำหนดวิธีการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการใด ๆ สำหรับการ
เลือกที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอม ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าเริ่มต้นให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลเลือกให้ความยินยอมเอง (opt-in)
5.2.5 ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมผ่านการใช้บัญชีผู้ใช้งาน (account) ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องระบุได้ว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บัญชีผู้ใช้งานใดในการให้ความยินยอม

5.3

เวลาที่เหมาะสมในการขอความยินยอม
5.3.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.4

การขอความยินยอมใหม่
5.4.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องขอความยินยอมใหม่ (re-consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ใหม่ที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์
เดิมและวัตถุประสงค์ใหม่ไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องขอความยินยอม
ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยอื่นที่ต้องขอความยินยอมใหม่ ตัวอย่างเช่น
(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือ ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่น และการเปิดเผยที่เพิ่มมาใหม่นี้ไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องขอความยินยอม
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(2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขยายระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือเลื่อนวันที่ทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลออกไป
โดยผลผูกพันของการเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะมีผลเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมใหม่แล้ว

6. บันทึกการให้ความยินยอม
บันทึกการให้ความยินยอม (consent receipt หรือ consent record) เป็นบันทึกที่มีสาระสำคัญของการให้
ความยินยอมสำหรับส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ตรวจสอบ หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องการเก็บรักษา
ข้อมูลของการให้ความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถนำรายการข้อมูลของบันทึกการให้
ความยินยอมดังกล่าวไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
บันทึกการให้ความยินยอมประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนคือ (1) ข้อมูลของความยินยอม (2) ข้อมูลของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ (3) ข้อมูลของบริการและวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1

ข้อมูลของความยินยอม
ตารางที่ 1 บันทึกการให้ความยินยอมส่วนของข้อมูลของความยินยอม
รายการข้อมูล

ความจำเป็น

คำอธิบาย

1. เวอร์ชัน (Version)
Required
2. Jurisdiction
Optional
3. วันทีแ่ ละเวลาทีใ่ ห้ความยินยอม Required
(Consent Timestamp)
4.
5.
6.
7.
8.

เวอร์ชันของโครงสร้างข้อมูลในบันทึกการให้ความยินยอม
ชื่อกฎหมายคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
วันที่และเวลาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม
ตัวอย่าง “วันที่และเวลาที่ให้ความยินยอม: 2021-07-12
08:45:17”
ระยะเวลาที่ความยินยอมมีผล Conditional (หากมีระยะเวลาที่ชัดเจน)
(Consent Duration)
ช่วงเวลาทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเลือกใช้บริการโดยให้ความ
ยินยอมกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ระยะเวลาหนึ่ง
วิธีการขอความยินยอม
Required วิธีการขอความยินยอม
(Collection Method)
ตัวอย่าง “วิธีการขอความยินยอม: ผ่าน web form”
Consent Receipt ID
Required identifier ของบันทึกการให้ความยินยอมนั้น ๆ
กุญแจสาธารณะ (Public Key) Optional
กุญแจสาธารณะ (public key) ของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล หากมีการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (digital signature)
กับบันทึกการให้ความยินยอม
ภาษา (Language)
Optional
ภาษาที่ใช้ในการขอความยินยอม
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6.2

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตารางที่ 2 บันทึกการให้ความยินยอมส่วนของข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
รายการข้อมูล
1. ID ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Subject ID)
2. ชื่อของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
(Data Controller)
3. ชื่อของผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล
(Data Processor)
4. ชื่อผู้รับผิดชอบช่องทางการ
ติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
(Data Controller Contact
Name)
5. ที่อยู่
(Data Controller Address)
6. อีเมล
(Data Controller Email)
7. หมายเลขโทรศัพท์
(Data Controller Phone)
8. URL
(Data Controller URL)
9. Privacy Policy
6.3

ความจำเป็น
Required
Required
Optional

คำอธิบาย
ID ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หรืออีเมล
ตัวอย่าง “ID ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล: เพ็ญนี”
ชื่อของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวอย่าง “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท ABC จำกัด”
ข้อมูลของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Conditional (ถ้ามี) ชื่อผู้รับผิดชอบช่องทางการติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือชื่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Protection Officer: DPO)
Required

ที่อยู่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Required

email ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Conditional (ถ้ามี) หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
Optional

URL ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Required

ลิงก์ไปยัง Privacy Policy ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของบริการและวัตถุประสงค์
ตารางที่ 3 บันทึกการให้ความยินยอมส่วนของข้อมูลของบริการและวัตถุประสงค์
รายการข้อมูล

ความจำเป็น

1. บริการหรือกิจกรรม
(Service or Activity)

Required

2. วัตถุประสงค์ (Purpose)

Required

คำอธิบาย
ชื่อ/ประเภทบริการหรือกิจกรรม
ตัวอย่าง “ประเภทบริการ: การสมัครรายเดือน
(subscription) และการแจ้งเตือนข่าวสาร”
ชื่อข้อมูลวัตถุประสงค์
ตัวอย่าง “วัตถุประสงค์: สนับสนุนการสมัครรายเดือน
(subscription) และการแจ้งเตือนข่าวสาร”
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รายการข้อมูล
3. ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Categories)
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(Disclosure)
5. ประเภทของผู้รับ
(Recipient Types)
6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
(Sensitive Data)
7. ชนิดข้อมูลส่วนบุคคลที่
อ่อนไหว
(Sensitive Data Category)

ความจำเป็น

คำอธิบาย

Required

รายการของชนิดของข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวอย่าง “ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลประชากร
ข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสาร ข้อมูลการเงิน”
Required ระบุว่ามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นหรือไม่
ตัวอย่าง “การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ใช่”
Conditional (ถ้ามี) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวอย่าง “ประเภทของผู้รับ: บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย,
ธนาคาร, คู่ค้าทางธุรกิจ”
Required มีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวหรือไม่
ตัวอย่าง “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว: ใช่”
Conditional (ถ้ามี) ชนิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
ตัวอย่าง “ชนิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว: ข้อมูลสุขภาพ”
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