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การดำเนิินิงานิให้้สอดคล้้องกับ พ.ร.บ.ค้้มครองข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้ พ.ศ. 2562
ข้องแผนิส้ข้ภาวะชุ้มชุนิ
ส่วนิที่่� 1  สำห้รับศูนิย์์จััดการข้้อมูล้ตำบล้ส้ข้ภาวะ (CCDM) 
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   (ในิฐานิะภาค่ผู้รับที่้นิเป็็นิผู้ป็ระมวล้ผล้ข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้ (Data Processor))
	 	 	 1.1	 	การเก็บรวบรวมข้้อมูลส่ว่นบุคคล

	 	 	 1.2	 	การรักษาความมั�นคงปลอดภััยข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคล

	 	 	 1.3	 	บันทึึกรายการประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล	

     (Record of Processing Activities : ROPA)

ส่วนิที่่� 2  สำห้รับองค์กรป็กครองส่วนิที่้องถิ่ิ�นิ แล้ะคณะกรรมการพัฒนิาตำบล้
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การดำาเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของแผนสุขภาวะชุมชน

	 	การดำาเนินงานข้อง	 ส่ำานัก	 3	 (แผนสุ่ข้ภัาวะชุ้มช้น)	 ภัายใต้ส่ำานักงานกองทึุนส่นับส่นุนการส่ร้าง
เส่ริมสุ่ข้ภัาพ	(ส่ส่ส่.)	มุง่เน้นเส่ริมศักยภัาพให้กับ	4	องค์กรหลัก	อันประกอบด้วย	ท้ึองถิ�น	ท้ึองทีึ�	องค์กรชุ้มช้น 
และหน่วยงานรัฐในพื�นทีึ�	 ใช้้ทุึนทึางสั่งคมและศักยภัาพจั้ดการกับปัจ้จั้ยสั่งคมกำาหนดสุ่ข้ภัาพและส่ร้าง
ส่ภัาพแวดล้อมทีึ�เอื� อต่อการส่ร้างเส่ริมสุ่ข้ภัาพได้	 จ้นเกิดเป็นเครือข้่ายข้นาดใหญ่่	 โดยมีจุ้ดเริ�มต้นจ้าก 
หนึ�งตำาบล	 เครือข้า่ยตำาบล	 เครือข้า่ยอำาเภัอ	 เครือข้า่ยภัูมิภัาค	 ทีึ�กระจ้ายตัวอยูท่ึุกภัูมิภัาคข้องประเทึศ	จ้นเป็น 
“เครืือข่่ายรื่วมสรื้างชุุมชุนท้้องถ่ิ่�นน่าอย่่”	ร่วมข้ับเคลื�อนชุ้มช้นท้ึองถิ�นให้น่าอยู่	โดยมีบทึบาทึส่ำาคัญ่ใน
การส่รา้งการเรยีนรูร้ว่มกัน	การผลักดันให้เกิดนโยบายส่าธิารณีะระดับตำาบล	อำาเภัอ	เครอืข้า่ย	และจั้งหวัด	รวมถึง 
การขั้บเคลื�อนและรณีรงค์เพื�อการส่ร้างเส่ริมสุ่ข้ภัาวะชุ้มช้น	 โดยมีโครงส่ร้างการดำาเนินงานใน	3	 ระดับ	 คือ 
1)	การข้บัเคลื�อนข้บวนการส่รา้งเส่รมิส่ขุ้ภัาวะชุ้มช้นระดับแผน	(นโยบาย)	ประกอบด้วย	คณีะกรรมการบรหิารแผน	
คณีะทีึ�	 3	 และคณีะกรรมการกำากับทิึศทึางข้องแผนสุ่ข้ภัาวะชุ้มช้น	 2)	 ระบบการจั้ดการและส่นับส่นุนทุึน	
ประกอบด้วย	ศูนย์วิจั้ยและพัฒนาระบบสุ่ข้ภัาวะชุ้มช้น	 (ศวช้.)	ศูนย์จั้ดการข้้อมูลตำาบลสุ่ข้ภัาวะ	 (Center	 for	
Community	Data	Management	 :	CCDM)	และศูนย์ส่นับส่นุนวิช้าการเพื�อการจั้ดการเครือข้่ายภัาค	 (ศวภั.)	
และ	3)	กลไกการดำาเนินงานระดับพื�นทีึ�	โดยการส่นับส่นุนทึุนโครงการดำาเนินงานข้องพื�นทีึ�ในการทึำาหน้าทีึ�เปน็	
“กลไกการจั้ดเครอืข้า่ยส่ขุ้ภัาวะชุ้มช้น”	ในเปน็	5	ลักษณีะ	ประกอบด้วย	ศนูยจั์้ดการเครือข้า่ยสุ่ข้ภัาวะชุ้มช้น	(ศจ้ค.)	
ศนูย์จั้ดการเครอืข้า่ยส่ขุ้ภัาวะชุ้มช้นเช้ี�ยวช้าญ่เฉพาะ	(ศช้ช้.)		ศูนยป์ระส่านงานเครอืข้า่ยเฉพาะประเด็น	(ศปง.)		
ศูนย์เรียนรู้	(ศรร.)	และเครือข้า่ยส่ร้างเส่ริมสุ่ข้ภัาพระดับจั้งหวัด

	 	ประกอบกับพระราช้บญั่ญ่ติัคุม้ครองข้อ้มลูส่ว่นบุคคล	พ.ศ.	2562	มผีลบงัคับใช้ทั้ึ�งฉบับ	ณี	วันทีึ�	1	มถินุายน	
พ.ศ.	2565		ดังนั�นแผนส่ขุ้ภัาวะชุ้มช้นจ้ำาเปน็ต้องดำาเนนิงานให้ส่อดคล้องกับ	พ.ร.บ.ดังกล่าว	รวมทัึ�งจ้ะต้องส่ื�อส่าร	
ให้ความรู	้ช้ว่ยเหลือ	แก่ภัาคีทีึ�ได้รว่มดำาเนนิการ	โดยเฉพาะภัาคีองค์การบรหิารส่ว่นตำาบล	ทีึ�มภีัารกิจ้รว่มกับแผน
ส่ขุ้ภัาวะชุ้มช้น	ดำาเนนิการโครงการพฒันาระบบข้อ้มลูตำาบล	ซึ่ึ�งได้มกีารจั้ดเก็บข้อ้มลูส่ว่นบุคคลเปน็จ้ำานวนมาก	
โดยเฉพาะข้้อมูลทีึ�เกี�ยวกับข้้อมูลอ่อนไหว	(Sensitive	Data)	ได้แก่	ข้้อมูลสุ่ข้ภัาพข้องประช้าช้นในพื�นทีึ�	ดังนั�น
จึ้งจ้ำาเป็นทีึ�จ้ะต้องให้ความมั�นคงปลอดภััยข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคลไมใ่ห้เกิดการรั�วไหล	ถูกแก้ไข้เปลี�ยนแปลง	หรือ
ถูกลบทึำาลาโดยผู้ทีึ�ไม่มีอำานาจ้หน้าทีึ�	 ดังนั�นแผนสุ่ข้ภัาวะชุ้มช้น	 จึ้งจ้ำาเป็นต้องจั้ดทึำาคู่มือและแนวทึาง	 ทัึ�งใน
รูปแบบข้องเอกส่าร	แบบฟอร์มต่าง	ๆ	เพื�อให้ภัาคีผู้รับทึุนดำาเนินการได้อยา่งถูกต้อง	เหมาะส่ม	โดยมีภัาพรวม
ข้องการดำาเนินงาน	ดังนี�

การดำเนิินิงานิให้้สอดคล้้องกับ พ.ร.บ.ค้้มครองข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้ พ.ศ. 2562
ข้องแผนิส้ข้ภาวะชุ้มชุนิ

เคร่อข้่าย์ร่วมสร้าง
ชุ้มชุนิที่้องถิ่ิ�นินิ่าอย์ู่ ”
“
บที่นิำา
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ฐานขอมูล TCNAP
อยูบนคลาวด สสส.

สสส.
สำนัก 3

(Data Controller)

ภาคีเครืืือขาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)/

คณะกรรมการพัฒนาตำบล
(Data Controller)

เจาของขอมูลสวนบุคคล
(Data Subject)

1.1 ศูนยจัดการขอมูล
ตำบลสุขภาวะ (CCDM)
(Data Processer)

1.2 ศูนยสนับสนุนวิิชาการเพ่ืือ
การจัดการเครือขายภาค (ศวภ.)
(Data Processer)

ตำบลเครืือขาย
3,000 แหง2.2

กลไกการจัดเครือขาย
สุขภาวะชุมชน
ศจค./คชช./ศปง./ศรร.2.1

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
(Data Processer)

ประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว
(Privacy Notice)

แบบแสดงความยินยอม
(Consent Form)

ประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว
(Privacy Notice)

แบบแสดงความยินยอม
(Consent Form)

ขอตกลง DPA

ขอตกลง DPA

สำนักงานตาง ๆ

1

2

	 	จ้ากภัาพทีึ�	1	ภัาพรวมรวมการดำาเนนิงานข้องแผนส่ขุ้ภัาวะชุ้มช้น	มรีายละเอียดการดำาเนนิงานทีึ�เกี�ยวข้อ้ง
กับ	พระราช้บัญ่ญ่ัติคุ้มครองข้้อมูลส่ว่นบุคคล	พ.ศ.	2562	ดังนี�	

  1. สสส.		โดย	 ส่ำานัก	 3	 (แผนสุ่ข้ภัาวะชุ้มช้น)	 ได้ดำาเนินการให้ทึุนส่นับส่นุนโครงการส่ร้างเส่ริม 
สุ่ข้ภัาพและพัฒนาระบบข้้อมูลตำาบลให้แก่ภัาคี	ดังนี�
	 	 1.1.	 	ศูนย์จั้ดการข้้อมูลตำาบลสุ่ข้ภัาวะ	 (Center	 for	Community	Data	Management	 :	 CCDM) 
ทึำาหน้าทีึ�	ในการพัฒนาโปรแกรมระบบข้้อมูลให้ง่ายต่อการใช้้งาน	 รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมเส่ริมทีึ�ทึำาให้
ส่ามารถใช้ป้ระโยช้นร์ว่มกันจ้ากฐานข้อ้มลูข้องหนว่ยงานทีึ�เกี�ยวข้อ้งอยา่งมปีระส่ทิึธิิภัาพมากข้ึ�น	ส่นบัส่นนุการ
พฒันาศักยภัาพบุคลากรข้องเครือข้า่ยรว่มส่ร้างชุ้มช้นท้ึองถิ�นนา่อยู	่เพื�อส่ร้างวัฒนธิรรมการใช้ข้้อ้มูลและบูรณี
าการเข้้าสู่่งานประจ้ำา	 รวมถึงบุคลากรข้องภัาคีทีึ�ลงนามความร่วมมือกับแผนสุ่ข้ภัาวะชุ้มช้น	 จั้ดกิจ้กรรมเพื�อะ
และการส่รา้งเส่รมิส่ขุ้ภัาวะ	และจั้ดทึำารายงานส่ถานะส่ขุ้ภัาวะข้องเครอืข้า่ยรว่มส่ร้างชุ้มช้นท้ึองถิ�นนา่อยูใ่นระดับ
ตำาบล	จั้งหวัด	และภัาพรวมข้องเครือข้า่ย

ภาพที่่� 1 ภาพรวมการดำาเนินงานของแผนสุขภาวะชุมชน



การดำาเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของแผนสุขภาวะชุมชน

PDPAPDPA
ศูนยจัดการเครือขาย

	 	 1.2	 	ศูนย์ส่นุบส่นุนวิช้าการเพื�อการจั้ดการเครือข้่ายภัาค	 (ศวภั.)	 โดยแบ่งพื�นทีึ�รับผิดช้อบออกเป็น	
4	กลุม่จั้งหวัด	ดังนี�	1)	ภัาคเหนือ	ประกอบด้วย	ตอนบนและตอนล่าง	2)	ภัาคตะวันออกเฉียงเหนอื	ประกอบด้วย	
ตอนบนและตอนล่าง	3)	ภัาคกลาง	ประกอบด้วย	ตะวันออกและตะวันตก	4)	ภัาคใต้	ประกอบด้วย	ตอนบน
และตอนล่าง	ทึำาหน้าทีึ�เส่ริมส่ร้างศักยภัาพและทัึกษะข้องบุคลากร	และส่ร้างเครือข้่ายคนทึำางานอย่างน้อย	5	
ประเภัทึ	ประกอบด้วย	ผู้บริหารท้ึองถิ�นทัึ�งฝ่่ายการเมืองและฝ่่ายข้้าราช้การประจ้ำา	นักวิช้าการชุ้มช้นท้ึองถิ�น 
นกัจั้ดการและนกัจั้ดกระบวนการ	นกัจั้ดการข้อ้มลู	และนกัส่ื�อส่ารชุ้มช้น	พฒันาระบบข้อ้มลูและพฒันาศกัยภัาพ
ให	้ศจ้ค.	ศช้ช้.	ศปง.	และ	ศรร.	ใหม้ขี้ดีความส่ามารถในการทึำาหนา้ทีึ�เปน็	“ศู่นยฝ์ึกึอบรืมการืพัฒันารืะบบข้่อม่ล”  
รวมถึงความส่ามารถข้องผู้เกี�ยวข้้องในการนำาใช้้ข้้อมูลในการทึำางานข้องทึุกภัาคส่่วนในพื�นทีึ�	 จ้นเกิดเป็น
วัฒนธิรรมในการทึำางานทัึ�งระดับบุคคล	กลุ่ม	และองค์กร	
 
  2. ภาค่เคร่อข้่าย์ 
   2.1 กล้ไกการจััดเคร่อข้่าย์ส้ข้ภาวะชุ้มชุนิ ประกอบด้วย	6	ลักษณีะ	ดังนี�

  •  ศนูิย์จ์ัดัการเครอ่ข่้าย์สข้้ภาวะชุ้มชุนิ (ศจัค.)	หมายถึง	พื�นทีึ�ระดับตำาบลโดยองค์กรปกครอง
ส่่วนท้ึองถิ�นหรือโดยองค์กรทีึ�เกี�ยวข้้องกับการพัฒนาตำาบล	 ทีึ�มีกระบวนการค้นหาทึุนทึางสั่งคมและศักยภัาพ	
มีการระบุช้ัดเจ้นถึงทึุนทึางส่ังคมทีึ�มีศักยภัาพในการทึำาหน้าทีึ�เป็นผู้ถ่ายทึอดองค์ความรู้	 มีการพัฒนาผู้รู้และ
แกนนำาข้องพื�นทีึ�ให้มขี้ดีความส่ามารถในการส่ร้างการเรยีนรูภ้ัายในพื�นทีึ�ข้องตนเองและมกีระบวนการออกแบบ
การจั้ดการเรียนรู้ให้กับองค์กรปกครองส่่วนท้ึองถิ�นหรือโดยองค์กรทีึ�เกี�ยวข้้องกับการพัฒนาตำาบลเครือข้่าย	
15-20	แหง่	พรอ้มทัึ�งทึำาหนา้ทีึ�กลไกบริหารจั้ดการเครือข้า่ย	และรว่มกันพฒันานโยบายส่าธิารณีะ	เพื�อรว่มส่ร้าง
ประเทึศไทึยให้นา่อยูที่ึ�มีการประกาศปฏิิญ่ญ่ารว่มกัน
  •  ศูนิย์์จััดการเคร่อข้่าย์ส้ข้ภาวะชุ้มชุนิเชุ่�ย์วชุาญเฉพาะ (ศชุชุ.)	หมายถึง	ศูนย์จั้ดการ
เครอืข้า่ยส่ขุ้ภัาวะชุ้มช้นทีึ�มคีวามช้ำานาญ่เฉพาะทีึ�เปน็ทึนุทึางส่งัคมและศกัยภัาพข้องชุ้มช้นท้ึองถิ�น	และส่ามารถ
ทึำาหน้าทีึ�จั้ดการฝ่ึกอบรมให้กับองค์กรปกครองส่ว่นท้ึองถิ�นอื�น	องค์กร	หนว่ยงาน	บุคคลและผู้ทีึ�ส่นใจ้
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  •   ศูนิย์์ป็ระสานิงานิเคร่อข้่าย์เฉพาะป็ระเด็นิ (ศป็ง.)	หมายถึง	พื�นทีึ�ระดับตำาบลโดยองค์กร
ปกครองส่่วนท้ึองถิ�นหรือโดยองค์กรทีึ�เกี�ยวข้้องกับการพัฒนาตำาบล	 ทีึ�มีทึุนทึางสั่งคมและศักยภัาพข้องชุ้มช้น
ท้ึองถิ�นในการจั้ดการกับปัจ้จั้ยเส่ี�ยงทึางสุ่ข้ภัาพ	การดูแลสุ่ข้ภัาพกลุ่มเปราะบางและกลุ่มวัย	และมีความพร้อม
ในการถ่ายทึอดกระบวนการดำาเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่่วนท้ึองถิ�น	 เครือข้่าย	องค์กรทีึ�เกี�ยวข้้องกับการ
พัฒนาตำาบล	หนว่ยงาน	บุคคลและผู้ทีึ�ส่นใจ้	รวมถึงทึำาหน้าทีึ�เป็นกลไกบริหารจั้ดการเครือข้า่ย	15-20	แหง่	และ
อำานวยการให้การข้ับเคลื�อนงานเฉพาะประเด็นสู่ก่ารปฏิิบัติและบูรณีาการในพื�นทีึ�
  •  ศนูิย์เ์รย่์นิรู ้(ศรร.)	หมายถึง	พื�นทีึ�ระดับตำาบลโดยองค์กรปกครองส่ว่นท้ึองถิ�นหรือโดยองค์กร
ทีึ�เกี�ยวข้้องกับการพัฒนาตำาบล	ทีึ�มีกระบวนการค้นหาทึุนทึางส่ังคมและศักยภัาพโดยการใช้้ข้้อมูลจ้ากการวิจั้ย
ชุ้มช้นและระบบข้้อมูลตำาบล	รวมถึงข้้อมูลจ้ากหน่วยงานทีึ�เกี�ยวข้้อง	 มีการประส่านและเส่ริมความเข้้มแข็้งให้
ทึนุทึางส่งัคมมศีกัยภัาพในการพฒันางานและนวัตกรรมเพื�อเส่รมิส่รา้งและพฒันางานด้านการจั้ดการส่ขุ้ภัาวะ
ในระดับพื�นทีึ�ให้เป็น	“ศูนย์เรียนรู้”	 โดยมีการพัฒนาผู้นำาข้องแหล่งเรียนรู้	 	 ให้มีข้ีดความส่ามารถในการเป็น	
“วิทึยากร”	 ทีึ�ส่ามารถส่ร้างการเรียนรู้ร่วมกันภัายในพื�นทีึ�ข้องตนเอง	และมีกระบวนการออกแบบการจั้ดการ
เรียนรู้เพื�อข้ยายผลการดำาเนินงานได้
  •  เคร่อข้่าย์สร้างเสริมส้ข้ภาพระดับจัังห้วัด	หมายถึง	การนำาใช้้ทุึนทึางสั่งคมและศักยภัาพ
ข้องเครือข้่ายองค์กรปกครองส่่วนท้ึองถิ�น	 องค์กรทีึ�เกี�ยวข้้องกับการพัฒนาตำาบล	 ส่ถาบันวิช้าการ	 และ
หนว่ยงานทีึ�เกี�ยวข้้องในระดับจั้งหวัด	ทึำาหน้าทีึ�เป็นกลไกในการเช้ื�อมองค์ความรู้จ้ากปฏิิบัติการจ้ริง	ในแต่ละ
เรื�องทีึ�เช้ื�อมโยงกับการพัฒนาคุณีภัาพช้ีวิตข้องประช้าช้นในจั้งหวัด	โดยการร่วมกันข้ับเคลื�อนประเด็นนโยบาย
ส่าธิารณีะทีึ�ส่อดคล้องกับส่ถานการณี	์ปญั่หา	และมรูีปธิรรมการจั้ดการ	อันส่อดคล้องกับนโยบายส่าธิารณีะข้อง
เครือข้า่ยรว่มส่ร้างชุ้มช้นท้ึองถิ�นนา่อยู่

   2.2 ตำบล้เคร่อข้่าย์	หมายถึง	องค์กรปกครองส่ว่นท้ึองถิ�น/คณีะกรรมการพัฒนาตำาบล	ทีึ�เข้้ามา
รว่มแลกเปลี�ยนเรียนรู	้และจั้ดการความรู	้กับ	ศจ้ค.	ศช้ช้.	ศปง.	และ	ศรร.	โดยอาจ้มีการลงนามในข้อ้ตกลงความ
รว่มมอืเปน็ภัาคีรว่มพฒันา	มีความตั�งใจ้ในการเข้า้มาแลกเปลี�ยนเรยีนรู	้จั้ดทึำาระบบข้อ้มูลตำาบล	วิจั้ยชุ้มช้น	และ
จั้ดการความรู้	ด้วยการกำาหนดและออกแบบนวัตกรรมให้ส่อดคล้องกับบริบทึพื�นทีึ�



การดำาเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของแผนสุขภาวะชุมชน

ส่วนิที่่� 1
สำาห้รับศูนิย์์จััดการข้้อมูล้ตำาบล้ส้ข้ภาวะ (CCDM)
แล้ะศูนิย์์สนิับสนิ้นิวิชุาการเพ่�อการจััดการเคร่อข้่าย์ภาค (ศวภ.) 
(ในิฐานิะภาค่ผู้รับที่้นิเป็็นิผู้ป็ระมวล้ผล้ข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้
(Data Processor))

DATA PERSONALDATA PERSONAL
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สสส.
สำนัก 3

(Data Controller)

1.1 ศูนยจัดการขอมูล
ตำบลสุขภาวะ (CCDM)
(Data Processer)

1.2 ศูนยสนับสนุนวิิชาการเพ่ืือ
การจัดการเครือขายภาค (ศวภ.)
(Data Processer)

ฐานขอมูล TCNAP
อยูบนคลาวด สสส.

ขอตกลง DPA

ขอตกลง DPA

สำนักงานตาง ๆ

1

	 	ตามทีึ�ส่ำานัก	 3	 (แผนสุ่ข้ภัาวะชุ้มช้น)	 ได้ดำาเนินการให้ทึุนส่นับส่นุนโครงการส่ร้างเส่ริมสุ่ข้ภัาพแก่ภัาคี	 
และตามพระราช้บัญ่ญั่ติคุ้มครองข้อ้มูลส่ว่นบุคคล	พ.ศ.	2562	ได้กำาหนดไว้ว่าหากภัาคีผูรั้บทุึนได้ดำาเนินการตาม
คำาส่ั�งหรือในนามข้องผู้ควบคุมข้้อมูลส่่วนบุคคล	จ้ะถือได้ว่าภัาคีผู้รับทึุนเป็น	“ผู้่้ปรืะมวลผู้ลข่้อม่ลส่วนบุคคล 
(Data Processor)”	และจ้ะต้องจั้ดใหม้ขี้อ้ตกลงระหว่างกัน	(ข้อ้ตกลงประมวลผลข้อ้มูลส่ว่นบุคคล)	เพื�อควบคมุ
การดำาเนินงานตามหน้าทีึ�ข้องผู้ประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล	

	 	ปจั้จุ้บนัภัาคีผูร้บัทึนุทีึ�ถือว่าเปน็ผูป้ระมวลผลข้อ้มลูส่ว่นบุคคล	(Data	Processor)	ได้แก่	ศนูยจั์้ดการข้อ้มลู
ตำาบลสุ่ข้ภัาวะ	(CCDM)	และศูนย์ส่นับส่นุนวิช้าการเพื�อการจั้ดการเครือข้า่ย	(ศวภั.)		

	 	โดยศูนย์จั้ดการข้อ้มูลตำาบลส่ขุ้ภัาวะ	(CCDM)	และศูนยส์่นบัส่นุนวิช้าการเพื�อการจั้ดการเครือข้า่ย	(ศวภั.)	
ในฐานะผู้ประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล	(Data	Processor)	จ้ะต้องมีหน้าทีึ�ดังนี�

	 	 •	 	ดำาเนินการเกี�ยวกับการเก็บรวบรวม	ใช้้	หรือ	เปิดเผยข้้อมูลส่่วนบุคคลตามคำาส่ั�งทีึ�ได้รับจ้าก
ผู้ควบคุมส่ว่นบุคคลเท่ึานั�น	เว้นแต่คำาส่ั�งนั�นข้ัดต่อกฎหมายหรือบทึบัญ่ญ่ัติในการคุ้มครองข้้อมูลส่ว่นบุคคล
	 	 •	 	จั้ดให้มีมาตรการรักษาความมั�นคงปลอดภััยทีึ�เหมาะส่ม	 เพื�อป้องกันการสู่ญ่หาย	 เข้้าถึง	 ใช้	้
เปลี�ยนแปลง	แก้ไข้	หรือเปิดเผยข้้อมูลส่่วนบุคคลโดยปราศจ้ากอำานาจ้หรือโดยมิช้อบ	รวมทัึ�งแจ้้งให้ผู้ควบคุม
ข้้อมูลส่ว่นบุคคลทึราบถึงเหตุการละเมิดข้้อมูลส่ว่นบุคคลทีึ�เกิดข้ึ�น
	 	 •	 	จั้ดทึำาและเก็บรักษาบันทึึกรายการข้องกิจ้กรรมการประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลไว้ตามหลัก
เกณีฑ์์และวิธิีการทีึ�คณีะกรรมการคุ้มครองข้้อมูลส่ว่นบุคคลประกาศกำาหนดไว้

 
	 	โดยมีรายละเอียดการดำาเนินงาน	ดังนี�
   1.1 การเก็บรวบรวมข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้
	 	 	 	 	ส่ำานักส่นบัส่นนุส่ขุ้ภัาวะชุ้มช้น	(ส่ำานกั	3)	จั้ดทึำาข้อ้ตกลงประมวลผลข้อ้มลูส่ว่นบุคคล	(DPA)	
(ภัาคผนวก	9	ข้้อตกลงการประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล)	กับศูนย์จั้ดการข้้อมูลตำาบลสุ่ข้ภัาวะ	(CCDM)	และจ้ะ
ต้องปฏิิบัติตามข้้อตกลงการประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคลดังกล่าวอยา่งเครง่ครัด

ภาพที่่� 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลของศูนย์จัดการข้อมูลตำาบลสุขภาวะ (CCDM) 
และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.)
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CCDMCCDM

  1.2 การรักษาความมั�นิคงป็ล้อดภัย์ข้องข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้
	 	 	ศูนย์จั้ดการข้้อมูลตำาบลสุ่ข้ภัาวะ	 (CCDM)	และศูนย์ส่นับส่นุนวิช้าการเพื�อการจั้ดการเครือข้่าย	
(ศวภั.)	กำาหนดมาตรการเกี�ยวกับการรักษาความมั�นคงปลอดภััยข้องข้้อมูลส่่วนบุคคลทีึ�อยู่ภัายใต้การควบคุม
ดูแลโดยเฉพาะในเรื�องการเข้้าถึงหรือควบคุมการใช้้งานข้้อมูลส่่วนบุคคล	 (Access	Control)	 โดยอย่างน้อยให้
กำาหนดมาตรการในเรื�องดังต่อไปนี�
	 	 •	 	ควบคมุหรอืป้องกันการเข้า้ถึงข้อ้มูลส่ว่นบุคคลและอุปกรณ์ีในการจั้ดเก็บและประมวลผลข้อ้มูล
ส่ว่นบุคคล	โดยให้คำานึงถึงการใช้้งานและความมั�งคงปลอดภััย
	 	 •	 	กำาหนดเกี�ยวกับผู้ทีึ�จ้ะได้รับอนุญ่าตให้เข้้าถึงข้้อมูลส่่วนบุคคลหรือการกำาหนดส่ิทึธิิในการ
เข้้าถึงข้้อมูลส่ว่นบุคคล		
	 	 •	 	บรหิารจั้ดการการเข้า้ถึงข้อ้มลูส่ว่นบุคคลข้องผู้ใช้ง้าน	(User	Access	Management)	เพื�อควบคมุ
การเข้้าถึงข้้อมูลส่ว่นบุคคลเฉพาะผู้ทีึ�ได้รับอนุญ่าตตามระดับส่ิทึธิิการใช้้งาน
	 	 •	 	กำาหนดหน้าทีึ�ความรับผิดช้อบข้องผู้ใช้้งาน	 (User	Responsibilities)	 เพื�อป้องกันการเข้้าถึง
ข้้อมูลส่่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญ่าต	 การเปิดเผย	 การล่วงรู้	 หรือการลักลอบทึำาส่ำาเนาข้้อมูลส่่วนบุคคล	
การลักข้โมยอุปกรณี์จั้ดเก็บหรือประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล
	 	 •	 	จั้ดให้มีวิธิีการทีึ�เหมาะส่มเพื�อให้ส่ามารถตรวจ้ส่อบย้อนหลังเกี�ยวกับการเข้้าถึง	 เปลี�ยนแปลง	
ลบ	หรือถ่ายโอนข้้อมูลส่่วนบุคคล	 โดยให้คำานึงถึงวิธิีการและเครื�องมือหรือส่ื�อทีึ�ใช้้ในการเก็บรวบรวม	 ใช้้	หรือ
เปิดเผยข้้อมูลส่ว่นบุคคล		
	 	 	กรณีีเกิดเหตุการละเมิดข้้อมูลส่่วนบุคคลข้ึ�น	จ้ะต้องแจ้้งเหตุทีึ�เกิดข้ึ�นกลับไปยัง	ส่ส่ส่.	 ให้ทึราบถึง
เหตุการละเมิดดังกล่าว
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การดำเนินงานของ CCDM และ ศวภ.มาตรการ/คำสั่ง

•  มีการออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ สําหรับการควบคุม
  การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการ
  จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล

•  มีการกําหนดเก่ียวกับการอนุญาตหรือการกําหนด
  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
  (User Responsibilities)

•  มีข้อกําหนดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดย
  กําหนดสทิธิตามโครงสร้างการบรหิารงานองค์กร
•  มีประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
  รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ระบบ/แอปพลิเคชนั กําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมลู
ในแต่ละระดับไม่เหมือนกัน (สิทธิในการเข้าดู แก้ไข
เพ่ิมเติม เปดิเผยและเผยแพร ่การตรวจสอบคณุภาพ
ข้อมูล การลบทําลาย) รวมท้ังสิทธิในการใช้งาน
เครือขา่ย (Network)

การดำเนินงานของ CCDM และ ศวภ.มาตรการ/คำสั่ง

•  การจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อน
  หลังเก่ียวกับการเข้าถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือ
  ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสม
  กับวิธีการและสื่อท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
  เปิดเผย ข้อมูลสว่นบุคคล

•  การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User
  Access Management) เพื่อควบคุมการเข้าถึง
  ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ท่ีได้รับอนุญาต ตาม
  ระดับสทิธิการใชง้าน ได้แก่ การนาํเขา้ เปล่ียนแปลง
  แก้ไข เปิดเผย ตลอดจนการลบทําลาย

•  จัดให้มีระบบสํารองและกู้คืนข้อมูล เพื่อให้ระบบ
  และ/หรือ บริการต่าง ๆ ยังสามารถดําเนินการได้
  อยา่งต่อเนื่อง

•  ในแต่ละระบบ/แอปพลิเคชัน ได้มีการจัดเก็บ
  ประวัติ (Log File) การใช้งาน
•  กรณีเป็นเอกสารจะต้องจัดทําบันทึกขอข้อมูล
  หรือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
  ผา่นอีเมล (สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้)

•  มีผู้รับผิดชอบ (Admin) ในการกําหนดสิทธิของ
  การใชง้านและบรหิารจัดการสทิธิ ในแต่ละระบบ/
  แอปพลิเคชัน  
•  มีคู่มือการใช้งาน และการกําหนดสิทธิ

•  มีการสาํรองขอ้มูล (Data Backup) และได้ ทดสอบ
  กู้คืนข้อมูล
•  จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

ตัวอย์่าง 2   มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard)

ตัวอย์่าง 1   มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard)



การดำาเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของแผนสุขภาวะชุมชน

การดำเนินงานของ CCDM และ ศวภ.มาตรการ/คำสั่ง

•  การควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบุคคลและอุปกรณ์
  ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  โดยคํานึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย

•  กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User
  Responsibilities) เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
  ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย
  การล่วงรู ้หรอืการลักลอบทําสาํเนาขอ้มลูสว่นบุคคล
  การลักขโมยอุปกรณจั์ดเก็บหรอืประมวลผลข้อมูล
  สว่นบุคคล  การลักลอบนําอุปกรณ์เข้าออก

•  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเอกสารสําคัญ จะมีการ
  ควบคมุการเข้าถึง เชน่ มตีูจั้ดเก็บเอกสารโดยเฉพาะ

•  กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งานตาม
  สิทธิท่ีได้กําหนดไว้ตามฟังก์ชันงาน 
•  มีการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการ วัน เวลา
  วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ 
•  มีข้อกําหนดการเข้าถึงห้องควบคุมระบบ
  คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ

  1.3  บันิที่ึกราย์การป็ระมวล้ผล้ข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้  (Record of Processing
    Activities : ROPA)
	 	 	 	ใหด้ำาเนนิการบนัทึึกรายการตามประกาศคณีะกรรมการคุ้มครองข้อ้มลูส่ว่นบุคคล	เรื�อง	หลักเกณีฑ์์
และวิธิีการในการจั้ดทึำาและเก็บรักษาบันทึึกรายการข้องกิจ้กรรมการประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลส่ำาหรับ
ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล	พ.ศ.		2565	(ภัาคผนวก	10)
	 	 	 	ผูป้ระมวลผลข้อ้มูลส่ว่นบุคคลต้องจั้ดทึำาและเก็บรักษาบันทึึกรายการข้องกิจ้กรรมการประมวลผล
ข้้อมูลส่ว่นบุคคลข้องแต่ละประเภัทึกิจ้กรรมไว้	โดยมีรายละเอียดอยา่งน้อย	ดังต่อไปนี�

	 	 	 •	 	ช้ื�อและข้้อมูลเกี�ยวกับผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคล	 และตัวแทึนข้องผู้ประมวลผลข้้อมูล
ส่ว่นบุคคลในกรณีีทีึ�มีการแต่งตั�งตัวแทึน
	 	 	 •	 	ช้ื�อและข้้อมูลเกี�ยวกับผู้ควบคุมข้้อมูลส่่วนบุคคลทีึ�ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลดำาเนินการ
ตามคำาส่ั�งหรือในนามข้องผู้ควบคุมข้้อมูลส่่วนบุคคลนั�น	และตัวแทึนข้องผู้ควบคุมข้้อมูลส่่วนบุคคลในกรณีีทีึ�มี
การแต่งตั�งตัวแทึน
	 	 	 •	 	ช้ื�อและข้อ้มูลเกี�ยวกับเจ้้าหน้าทีึ�คุม้ครองข้อ้มูลส่ว่นบุคคล	รวมถึงส่ถานทีึ�ติดต่อและวิธิกีารติดต่อ	
ในกรณีีทีึ�ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคลจั้ดให้มีเจ้้าหน้าทีึ�คุ้มครองข้้อมูลส่ว่นบุคคล
	 	 	 •	 	ประเภัทึหรือลักษณีะข้องการเก็บรวบรวม	 ใช้้	 หรือเปิดเผยข้้อมูลส่่วนบุคคลทีึ�ผู้ประมวลผล
ข้อ้มลูส่ว่นบุคคลดำาเนนิการตามคำาสั่�งหรอืในนามข้องผู้ควบคมุข้อ้มลูส่ว่นบุคคล	ซึ่ึ�งรวมถึงข้อ้มลูส่ว่นบุคคลและ
วัตถุประส่งค์ข้องการเก็บรวบรวม	 ใช้้	หรือเปิดเผยข้้อมูลส่่วนบุคคลตามทีึ�ได้รับมอบหมายจ้ากผู้ควบคุมข้้อมูล
ส่ว่นบุคคล
	 	 	 •	 	ประเภัทึข้องบุคคลหรือหน่วยงานทีึ�ได้รับข้้อมูลส่่วนบุคคล	 ในกรณีีทีึ�มีการส่่งหรือโอนข้้อมูล
ส่ว่นบุคคลไปยังต่างประเทึศ
	 	 	 •	 	คำาอธิิบายเกี�ยวกับมาตรการรักษาความมั�นคงปลอดภััยตามมาตรา	40	วรรคหนึ�ง	(2)

ตัวอย์่าง 3   มาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือ  
    ควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) 
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บันทึกรายการ

   	ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลต้องจั้ดทึำาและเก็บรักษาบันทึึกรายการข้องกิจ้กรรมประมวลผล
ข้้อมูลส่่วนบุคคลตามวรรคหนึ�งเป็นลายลักษณี์อักษร	 	 โดยจ้ะจั้ดทึำาเป็นหนังส่ือหรือในรูปแบบอิเล็กทึรอนิกส่์
ก็ได้	ทัึ�งนี�	บนัทึึกรายการข้องกิจ้กรรมการประมวลผลข้อ้มลูส่ว่นบุคคลดังกล่าวจ้ะต้องเข้า้ถึงได้ง่าย	และส่ามารถ
แส่ดงให้ส่ำานักงานคณีะกรรมการคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุคคล	ผู้ควบคุมข้้อมูลส่่วนบุคคล	หรือบุคคลทีึ�ส่ำานักงาน
คณีะกรรมการคุ้มครองข้อ้มลูส่ว่นบุคคลหรือผู้ควบคุมข้้อมูลส่ว่นบุคคลมอบหมายตรวจ้ส่อบได้อยา่งรวดเร็วเมื�อ
มีการร้องข้อ



การดำาเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของแผนสุขภาวะชุมชน

ส่วนิที่่� 2
สำาห้รับองค์กรป็กครองส่วนิที่้องถิ่ิ�นิ
แล้ะคณะกรรมการพัฒนิาตำาบล้
(ในิฐานิะภาค่ผู้รับที่้นิเป็็นิผู้ควบค้มข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้
(Data Controller))

2022
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)/
คณะกรรมการพัฒนาตำบล

(Data Controller)

ผูดูแลระบบ
ระดับตำบล (P4)

เจาของขอมูลสวนบุคคล
(Data Subject)

1 การเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคล

2 การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล

การใชหรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล4
การดำเนินการตาม
สิทธิของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล5

การลบหรืืือทำลาย
ขอมูลสวนบุคคล6
การดำเนินการกรณี
เกิดเหตุละเมิด
ขอมูลสวนบุุคคล7

บันทึกรายการ
ประมวลผลขอมูล
สวนบุคคล (ROPA)3

ฐานขอมูล TCNAP
อยูบนคลาวด สสส.

ประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice)

ปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
กำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของผูใชงาน
บริหารจัดการการเขาถึงขอมูล
(User Access Management)

•  แบบบันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
•  แบบบันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
  กรณีบันทึกเหตุการณปฏิเสธ

ใชหรือยินยอมตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงไว
กับเจาของขอมูลสวนบุคคล

แบบคำรองขอใชสิทธิเจาของขอมูล

•  เมื่อพนระยะที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับ
  ความเปนสวนตัว (Privacy Notice)
•  เม่ือเจาของขอมูลรองขอใหลบ
•  เม่ือเจาของขอมูลถอนความยินยอม

แจงเหตุละเมิดแกสำนักคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ทราบภายใน 72 ชั่วโมง (กรณีความเสี่ยงมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ)

แจงละเมิดพรอมมาตรการเยียวยาใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ
(กรณีเสี่ยงสูงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ)

แบบแสดงความยินยอม (Consent Form)

ตอบกลับภายใน 30 วัน

	 	ส่ำานัก	 3	 (แผนสุ่ข้ภัาวะชุ้มช้น)	 ได้ให้ทึุนส่นับส่นุนการดำาเนินการโครงการพัฒนาระบบข้้อมูลตำาบล	
(Thailand	 Community	Networking	 Appraisal	 Program	 :	 TCNAP)	 โดยมีองค์กรปกครองส่่วนท้ึองถิ�น	
และคณีะกรรมการพัฒนาตำาบล	 เป็นภัาคีผู้รับทึุน	 ถือได้ว่าเป็นผู้ควบคุมข้้อมูลส่่วนบุคคล	 (Data	Controller)	
ตาม	พ.ร.บ.คุ้มครองข้้อมูลส่ว่นบุคคล	และมีหน้าทีึ�ดังต่อไปนี�
	 	 •	 	จั้ดให้มีมาตรการรักษาความมั�นคงปลอดภััยทีึ�เหมาะส่ม	 เพื�อป้องกันการสู่ญ่หาย	 เข้้าถึง	 ใช้	้
เปลี�ยนแปลง	แก้ไข้	หรือเปิดเผยข้้อมูลส่่วนบุคคลโดยปราศจ้ากอำานาจ้หรือโดยมิช้อบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้ั�นตำาทีึ�คณีะกรรมการประกาศกำาหนด
	 	 •	 	ดำาเนนิการเพื�อปอ้งกันมใิหผู้อื้�นใช้ห้รอืเปดิเผยข้อ้มลูส่ว่นบุคคลโดยปราศจ้ากอำานาจ้หรอืโดยมชิ้อบ
	 	 •	 	จั้ดใหม้รีะบบการตรวจ้ส่อบเพื�อดำาเนนิการลบหรือทึำาลายข้อ้มูลส่ว่นบุคคล	เมื�อพน้กำาหนดระยะ
เวลาการเก็บรักษา	ไมเ่กี�ยวข้้อง	หรือเกิดความจ้ำาเป็นตามวัตถุประส่งค์	หรือเจ้้าข้องถอนความความยินยอม
	 	 •	 	แจ้้งเหตุละเมิดข้้อมูลส่่วนบุคคล	แก่ส่ำานักงานคณีะกรรมการคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุคคลโดยไม่
ช้กัช้า้ภัายใน	72	ช้ม.	นับแต่ทึราบเหตุเท่ึาทีึ�จ้ะส่ามารถทึำาได้	เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไมม่คีวามเส่ี�ยงทีึ�จ้ะมีผลก
ระทึบต่อส่ิทึธิิและเส่รีภัาพข้องบุคคล
	 	 •	 	แต่งตั�งตัวแทึนในราช้อาณีาจั้กร
	 	 •	 	จั้ดทึำาบันทึึกรายการ	 (Record	of	Processing	Activities	 :	ROPA)	 เพื�อให้เจ้้าข้องข้้อมูลส่่วน
บุคคลและส่ำานักงานส่ามารถตรวจ้ส่อบได้	โดยจ้ะบันทึึกเป็นหนังส่ือหรือระบบอิเล็กทึรอนิกส่์
	 	 •	 	จั้ดให้มีเจ้้าหน้าทีึ�คุ้มครองข้้อมูลส่ว่นบุคคล	(DPO)	(ตามประกาศข้องส่ำานักงานคณีะกรรมการ
คุ้มครองข้้อมูลส่ว่นบุคคล)

	โดยมีรายละเอียดทีึ�จ้ะต้องดำาเนินการ	ดังต่อไปนี�	

ภาพที่่� 3 การดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาตำาบล
ที่ทำาหน้าที่เป็น Data Controller
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มาตรา 21  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
     วัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะท่ีเก็บรวบรวม

มาตรา 23  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
     สว่นบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลถึงรายละเอียด เว้นแต่ เจ้าของ
     ข้อมูลสว่นบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยูแ่ล้ว

มาตรา 24  ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความ
     ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล เว้นแต่กฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน

มาตรา 26  ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
     ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ
     ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ข้อมลูชีวภาพ หรือข้อมลูอ่ืนใด ซึ่งกระทบ
     ต่อเจ้าของขอ้มลูสว่นบุคคลในทํานองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด โดยไมไ่ด้
     รับความยนิยอมโดยชดัแจ้งจากเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล เว้นแต่กฎหมายกําหนดไว้เปน็อยา่งอ่ืน

  2.1 การเก็บรวบรวมข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้ 

   
   องค์กรืปกครืองส่วนท้้องถ่ิ่�น/คณะกรืรืมการืพัฒันาตำำาบล	ดำาเนนิการในการบรหิารจั้ดการในการ
เก็บรวบรวมข้้อมูล	ดังนี�
	 	 •	 	ให้เจ้้าข้องข้้อมูลส่่วนบุคคลเซึ่็นรับทึราบ	 “ประกาศเกี�ยวกับความเป็นส่่วนตัว	 (Privacy	
Notice)	ข้องผู้เข้้าร่วมโครงการระบบข้้อมูลตำาบลโดยการส่ำารวจ้	 (TCNAP)”	 (ภัาคผนวก	1_ประกาศเกี�ยวกับ
ความเป็นส่ว่นตัว	(Privacy	Notice))
	 	 •	 	ให้เจ้้าข้องข้้อมูลส่่วนบุคคลเซ็ึ่นยินยอม	“เอกส่ารแส่ดงความยินยอม	(Consent	Form)	ข้อง
ผูเ้ข้า้รว่มโครงการระบบข้อ้มลูตำาบลโดยการส่ำารวจ้	(TCNAP)”	(ภัาคผนวก	2_เอกส่ารแส่ดงความยนิยอม	ส่ำาหรบั
บุคคลทัึ�วไป)
	 	 •	 	กรณีีทีึ�เจ้้าข้องข้้อมูลส่่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์	 หรือคนไร้ความส่ามารถ	หรือคนเส่มือนไร้ความ
ส่ามารถ	ต้องใหผู้ม้อีำานาจ้กระทึำาการแทึนเซ็ึ่นยนิยอม	“เอกส่ารแส่ดงความยินยอม	(Parental	Consent	Form)	
ข้องผู้เข้้าร่วมโครงการระบบข้้อมูลตำาบลโดยการส่ำารวจ้	 (TCNAP)	ส่ำาหรับกรณีีทีึ�เจ้้าข้องข้้อมูลส่่วนบุคคลเป็น
ผู้เยาว์	คนไร้ความส่ามารถ	หรือคนเส่มือนไร้ความส่ามารถ”	(ภัาคผนวก	3_เอกส่ารแส่ดงความยินยอม	ส่ำาหรับ
บุคคลไร้ความส่ามารถ)
   หมายเหตุ	 	 ให้เจ้้าข้องข้้อมูลส่่วนบุคคลหรือผู้มีอำานาจ้กระทึำาการแทึน	 อ่านรายละเอียดประกาศ
เกี�ยวกับความเป็นส่ว่นตัว	 (Privacy	Notice)	และเอกส่ารแส่ดงความยินยอม	 (Consent	Form)	 ดังกล่าว	 ก่อน
การเซึ่็นเอกส่าร	หรือผู้ทีึ�ทึำาหน้าทีึ�จั้ดเก็บข้้อมูลเป็นผู้อ่านประกาศฯ	ให้เจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคลทึราบ		
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มาตรา 37  ผูค้วบคมุข้อมลูสว่นบุคคลมีหนา้ท่ี (1) จัดใหมี้มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม
     เพื่อป้องกันการสญูหาย เขา้ถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรอืเปดิเผยข้อมูลสว่นบุคคลโดยปราศ
     จากอํานาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวน มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจําเป็นหรือเมื่อ
     เทคโนโลยเีปล่ียนแปลงไปเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพในการรักษา ความมัน่คงปลอดภัยท่ีเหมาะสม
     ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต�าท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

การดำเนินงานของ อปท./คกก.พัฒนาตำบลมาตรการ/คำสั่ง

•  มีการออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ สําหรับการ
  ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ
  อุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผล
  ข้อมูลสว่นบุคคล

•  มีการกําหนดเก่ียวกับการอนุญาตหรือการ
   กําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  ของผู้ใช้งาน (User Responsibilities)

•  มีข้อกําหนดในการเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคล โดยกําหนด
  สิทธิตามโครงสร้างการบริหารงานองค์กร

•  ระบบ/แอปพลิเคชนั กําหนดสทิธิในการเขา้ถึงขอ้มูลใน
  แต่ละระดับไมเ่หมอืนกัน (สทิธใินการเขา้ด ูแก้ไข เพิม่เติม
  เปดิเผยและเผยแพร ่การตรวจสอบคณุภาพขอ้มูล การ
  ลบทําลาย) รวมท้ังสทิธิในการใชง้านเครอืขา่ย ( Network)

  2.2 การรักษาความมั�นิคงป็ล้อดภัย์ข้องข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้

   องค์กรืปกครืองส่วนท้้องถ่ิ่�น/คณะกรืรืมการืพััฒนาตำำาบล	 กำาหนดมาตรการเกี�ยวกับการรักษา
ความ	มั�นคงปลอดภััยข้องข้อ้มลูส่ว่นบุคคลทีึ�อยูภ่ัายใต้การควบคมุดแูลโดยเฉพาะในเรื�องการเข้า้ถึงหรอืควบคมุ
การใช้้	งานข้้อมูลส่ว่นบุคคล	(Access	Control)	โดยอยา่งน้อยให้กำาหนดมาตรการในเรื�องดังต่อไปนี�
	 	 •	 	การควบคุมหรือป้องกันการเข้้าถึงข้้อมูลส่่วนบุคคลและอุปกรณี์ในการจั้ดเก็บและประมวลผล
ข้้อมูลส่ว่นบุคคล	โดยให้คำานึงถึงการใช้้งานและความมั�งคงปลอดภััย
	 	 •	 	การกำาหนดเกี�ยวกับผู้ทีึ�จ้ะได้รับอนุญ่าตให้เข้้าถึงข้้อมูลส่่วนบุคคลหรือการกำาหนดสิ่ทึธิิในการ
เข้้าถึง	ข้้อมูลส่ว่นบุคคล
	 	 •	 	การบริหารจั้ดการการเข้้าถึงข้้อมูลส่ว่นบุคคลข้องผู้ใช้้งาน	(User	Access	Management)	เพื�อ	
ควบคุมการเข้้าถึงข้้อมูลส่ว่นบุคคลเฉพาะผู้ทีึ�ได้รับอนุญ่าตตามระดับส่ิทึธิิการใช้้งาน
	 	 •	 	การกำาหนดหนา้ทีึ�ความรบัผดิช้อบข้องผูใ้ช้ง้าน	(User	Responsibilities)	เพื�อปอ้งกันการเข้า้ถึง
ข้้อมูล	ส่่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญ่าต	การเปิดเผย	การล่วงรู้	หรือการลักลอบทึำาส่ำาเนาข้้อมูลส่่วนบุคคล	การ
ลักข้โมย	อุปกรณี์จั้ดเก็บหรือประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล
	 	 •	 	การจั้ดใหม้วิีธิกีารทีึ�เหมาะส่มเพื�อใหส้่ามารถตรวจ้ส่อบยอ้นหลังเกี�ยวกับการเข้า้ถึง	เปลี�ยนแปลง	
ลบ	หรือถ่ายโอนข้้อมูลส่่วนบุคคล	 โดยให้คำานึงถึงวิธิีการและเครื�องมือหรือส่ื�อทีึ�ใช้้ในการเก็บรวบรวม	 ใช้้	หรือ	
เปิดเผยข้้อมูลส่ว่นบุคคล

ตัวอย์่าง 1   มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard)
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การดำเนินงานของ อปท./คกก.พัฒนาตำบลมาตรการ/คำสั่ง

•  การจัดใหม้วิีธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบ
  ย้อนหลังเก่ียวกับการเข้าถึง เปล่ียนแปลง
  ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้
  สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและส่ือท่ีใช้
  ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
  สว่นบุคคล

•  การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
  (User Access Management) เพ่ือควบคมุ
  การเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบุคคลเฉพาะผู้ท่ีได้รบั
  อนุญาต ตามระดับสิทธิการใช้งาน ได้แก่
  การนาํเขา้ เปล่ียนแปลง แก้ไข เปดิเผยตลอด
  จนการลบทําลาย
 

•  ในแต่ละระบบ/แอปพลิเคชัน ได้มีการจัดเก็บประวัติ
  (Log File) การใช้งาน
•  กรณเีปน็เอกสารจะต้องจัดทําบันทึกขอข้อมลู หรอืผา่น
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านอีเมล 
  (สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้)

•  มีผู้รับผิดชอบ (Admin) ในการกําหนดสิทธิของการใช้
  งานและบริหารจัดการสทิธิ ในแต่ละระบบ/ แอปพลิเคชัน  
•  มีคู่มือการใช้งาน และการกําหนดสิทธิ

การดำเนินงานของ อปท./คกก.พัฒนาตำบลมาตรการ/คำสั่ง

•  การควบคมุการเข้าถึงขอ้มูลสว่นบุคคลและ
  อุปกรณใ์นการจัดเก็บและประมวลผลขอ้มลู
  สว่นบุคคลโดยคํานงึถึงการใช้งานและความ
  มั่นคงปลอดภัย

•  กําหนดหนา้ท่ีความรบัผดิชอบของผู้ใชง้าน
  (User Responsibilities) เพ่ือป้องกันการ
  เข้าถึงขอ้มลูสว่นบุคคลโดยไมไ่ด้รบัอนญุาต
  การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทํา
  สาํเนาขอ้มลูสว่นบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์
  จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  การลักลอบนําอุปกรณ์เข้าออก

•  ข้อมูลสว่นบุคคลท่ีเป็นเอกสารสําคัญ จะมีการควบคุม
  การเข้าถึง เชน่ มีตู้จัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะ

•  กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ใช้งานตามสิทธิท่ี
  ได้กําหนดไว้ตามฟังก์ชันงาน 
•  มกีารบันทึกขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร วัน เวลา วัตถปุระสงค์
  ของการใช้บริการ

ตัวอย์่าง 2   มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) 

ตัวอย์่าง 3   มาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือ  
    ควบคุม การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control)
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มาตรา 39  ใหผู้ค้วบคุมข้อมูลสว่นบุคคลบนัทึกรายการ อยา่งนอ้ยดังต่อไปนี ้เพื่อใหเ้จ้าของข้อมลูสว่นบุคคล
     และสํานักงานสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
      1.  ข้อมูลสว่นบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 
      2.  วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลแต่ละประเภท
      3.  ข้อมูลเก่ียวกับผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล 
      4.  ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลสว่นบุคคล 
      5.  สิทธแิละวิธีการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบุคคล รวมท้ังเง่ือนไขเก่ียวกับบุคคลท่ีมสีทิธเิขา้ถึง
        ข้อมูลสว่นบุคคลและเง่ือนไขในการเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคลนั้น 
      6.  การใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา 27 วรรคสาม
      7.  การปฏิเสธคําขอหรือการคัดค้านตามมาตรา 30 วรรคสาม มาตรา 31 วรรคสาม
        มาตรา 32 วรรคสาม และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง
      8.  คําอธิบายเก่ียวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา 37 (1) ความใน
        วรรคหนึ่งให้นํามาใช้บังคับกับตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 5 
        วรรคสอง โดยอนุโลม
  ความใน (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8) ยกเว้นมิให้นํามาใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็น
กิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด เว้นแต่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมิใช่
กิจการท่ีเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว หรือมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลสว่นบุคคลตามมาตรา 26

  2.3 บันิที่ึกราย์การป็ระมวล้ผล้ข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้ (Record of Processing
       Activities : ROPA)

   องค์กรืปกครืองสว่นท้้องถ่ิ่�น/คณะกรืรืมการืพัฒันาตำำาบล	บนัทึึกรายงานในการจั้ดเก็บข้อ้มูลส่ว่น
บุคคลทีึ�ได้ดำาเนินกิจ้กรรม	ดังนี�
	 	 •	 	บันทึึกรายการประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล	 (Record	of	Processing	Activities	 :	ROPA)	 ให้
ช้ัดเจ้น	 โดยรายการทีึ�ต้องบันทึึก	 เช้่น	ข้้อมูลส่่วนบุคคลทีึ�มีการเก็บรวบรวม	 วัตถุประส่งค์ข้องการเก็บรวบรวม
ข้้อมูล	ส่่วนบุคคล	ระยะเวลาการเก็บรักษาข้้อมูลส่่วนบุคคล	เป็นต้น	และหากมีการเปลี�ยนแปลงในรายการ 
ดังกล่าว	 ให้บันทึึกการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวด้วย (ภัาคผนวก	4_บันทึึกรายการประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคล	
(Record of Processing Activities : ROPA))
	 	 •	 	บันทึึกรายการประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล	(Record	of	Processing	Activities:	ROPA)	กรณีี
บันทึึก	 เหตุการณี์ปฏิิเส่ธิ	 (ภัาคผนวก	5_บันทึึกรายการประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคล	 (Record	of	Processing	
Activities	:	ROPA)	กรณีีบันทึึกเหตุการณี์ปฏิิเส่ธิ)	(มาตรา	39	(7))
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มาตรา 27  หา้มมใิห้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบุคคลใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล โดยไมไ่ด้รบัความยินยอม
     จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น
     ไมต้่องขอความยินยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26

  2.4 การใชุ้แล้ะการเป็ิดข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้

   องค์กรืปกครืองสว่นท้้องถ่ิ่�น/คณะกรืรืมการืพััฒนาตำำาบล	ดำาเนินการดังนี�
	 	 •	 		ใหใ้ช้ห้รอืเปดิเผยข้อ้มลูส่ว่นบุคคลตามวัตถปุระส่งค์ทีึ�ได้แจ้้งไว้กับเจ้้าข้องข้อ้มลูส่ว่นบุคคล	หรอื
ข้อความยนิยอมจ้ากเจ้้าข้องข้อ้มลูส่ว่นบุคคลเท่ึานั�น	และหากจ้ำาเปน็ต้องเก็บรวบรวม	ใช้	้หรอืเปดิเผยข้อ้มลูส่ว่น
บุคคลเพื�อวัตถุประส่งค์อื�นทีึ�แตกต่างไปจ้ากวัตถุประส่งค์ทีึ�ได้แจ้้งหรือข้อความยินยอมไว้กับเจ้้าข้องข้้อมูลส่่วน
บุคคล	ให้ส่ว่นงานแจ้้งวัตถุประส่งค์ใหมแ่ละข้อความยินยอมจ้ากเจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคล	เว้นแต่จ้ะมีกฎหมาย
บัญ่ญ่ัติให้กระทึำาได้
	 	 •	 	ในกรณีีทีึ�ได้รบัข้อ้มลูส่ว่นบุคคลมาจ้ากการเปิดเผยข้องบุคคลอื�นทีึ�มสี่ถานะเปน็ผูค้วบคมุข้อ้มลู
ส่ว่นบุคคล	ใหส้่ว่นงานใช้ห้รอืเปดิเผยข้อ้มลูส่ว่นบุคคลตามวัตถุประส่งค์ทีึ�ได้แจ้้งไว้ในการข้อรบัข้อ้มลูส่ว่นบุคคล
จ้ากบุคคลดังกล่าวเท่ึานั�น	
	 	 •	 	ในกรณีีทีึ�ต้องให้ข้้อมูลส่่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื�น	 ให้ส่่วนงานกำาหนดวิธิีการหรือ
มาตรการป้องกันเพื�อมิให้ผู้นั�นใช้้หรือเปิดเผยข้้อมูลส่ว่นบุคคลโดยปราศจ้ากอำานาจ้หรือโดยมิช้อบ					
	 	 •	 	ในกรณีีทีึ�ต้องส่่งหรือโอนข้้อมูลส่่วนบุคคลไปยังต่างประเทึศ	ให้ส่่วนงานส่่งหรือโอนข้้อมูล
ส่ว่นบุคคลได้เฉพาะกรณีีทีึ�ประเทึศปลายทึางหรือองค์การระหว่างประเทึศทีึ�รบัข้อ้มูลส่ว่นบุคคลนั�น	มมีาตรฐาน
การคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุคคลทีึ�เพียงพอตามประกาศข้องคณีะกรรมการคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุคคล	 เว้นแต่เป็น
กรณีีทีึ�กำาหนดไว้ในมาตรา	28	แหง่พระราช้บัญ่ญ่ัติคุ้มครองข้้อมูลส่ว่นบุคคล	พ.ศ.	2562
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มาตรา 30  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีเก่ียวกับตนซึ่ง
     อยูใ่นความรับผดิชอบของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืขอใหเ้ปดิเผยถึงการได้มา ซึ่งขอ้มลู
     สว่นบุคคลดังกล่าวท่ีตนไมไ่ด้ให้ความยินยอม
มาตรา 31  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากผู้ควบคุม ข้อมูล
     ส่วนบุคคลได้ ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ
     ท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยท่ัวไปได้ด้วยเครื่องมือหรอือุปกรณท่ี์ทํางานได้โดยอัตโนมติัและ
     สามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังมีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
    •  ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง
      ผู้ควบคุม ข้อมูลสว่นบุคคลอ่ืนเมื่อสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 
    •  ขอรับข้อมูลสว่นบุคคลท่ีผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลสง่หรือโอนข้อมูลสว่นบุคคลในรูปแบบ
      ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไมส่ามารถ
         ทําได้

  2.5 การดำเนิินิการตามสิที่ธิิข้องเจั้าข้องข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้

	 	 	กรณีีทีึ�การใช้้ส่ิทึธิิข้องเจ้้าข้องข้้อมูลส่่วนบุคคล	 ให้	องค์กรืปกครืองส่วนท้้องถ่ิ่�น/คณะกรืรืมการื
พััฒนาตำำาบล ดำาเนินการดังนี�
	 	 •	 		ให้เก็บรวบรวมข้้อมูลส่ว่นบุคคลแจ้้งให้เจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคลยื�นคำาร้องข้อให้ช้ัดเจ้น	โดยใช้้
แบบคำาร้องข้อใช้้ส่ิทึธิิข้องเจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคล	(Data	Subject	Rights	Request	Form)	(ภัาคผนวก	6_แบบ
คำาร้องข้อใช้้ส่ิทึธิิข้องเจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคล)
	 	 •	 		 ให้พิจ้ารณีาและดำาเนินการตามคำาร้องข้อข้องเจ้้าข้องข้้อมูลส่่วนบุคคลภัายในกำาหนดเวลาไม่
เกิน	30	วันนับแต่วันทีึ�ได้รบัคำาร้องข้อ	เว้นแต่เห็นส่มควรปฏิิเส่ธิคำารอ้งข้อตามเงื�อนไข้ทีึ�กฎหมายกำาหนด	ใหส้่ว่น
งานแจ้้งผลการพิจ้ารณีาให้เจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคลทึราบ	 โดยใช้้แบบหนังส่ือตอบกลับการใช้้ส่ิทึธิิข้องเจ้้าข้อง
ข้้อมูลส่ว่นบุคคล	(Data	Subject	Rights	Responding)	(ภัาคผนวก	7_หนังส่ือตอบกลับการใช้้ส่ิทึธิิข้องเจ้้าข้อง
ข้้อมูลส่ว่นบุคคล)	
	 	 •	 		ในกรณีทีีึ�	องค์กรปกครองส่ว่นท้ึองถิ�น/คณีะกรรมการพฒันาตำาบล	ปฏิิเส่ธิคำารอ้งข้อข้องเจ้้าข้อง
ข้้อมูลส่่วนบุคคล	 ให้แจ้้งให้เจ้้าหน้าทีึ�คุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุคคลทึราบเพื�อบันทึึกการปฏิิเส่ธินั�นไว้ในแบบบันทึึก
รายการประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล	(Record	of	Processing	Activities	:	ROPA)	(ภัาคผนวก	4_บันทึึกรายการ
ประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล	(Record	of	Processing	Activities	:	ROPA))

	 	 	หมายเหต	ุส่ิทึธิิข้องเจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคล	ประกอบด้วย	ส่ิทึธิิถอนความยินยอม	ส่ิทึธิิการเข้้าถึง
ข้้อมูลส่่วนบุคคล	ส่ิทึธิิการแก้ไข้ข้้อมูลส่่วนบุคคลให้ถูกต้อง	ส่ิทึธิิในการลบข้้อมูลส่่วนบุคคล	ส่ิทึธิิในการระงับ
การใช้้ข้้อมูลส่่วนบุคคล	ส่ิทึธิิในการให้โอนย้ายข้้อมูลส่่วนบุคคล	และส่ิทึธิิในการคัดค้านการประมวลผลข้้อมูล
ส่ว่นบุคคล	
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มาตรา 37  ผูค้วบคมุขอ้มูลสว่นบุคคลมหีนา้ท่ี (3) จัดใหม้รีะบบการตรวจสอบเพ่ือดําเนนิการลบหรอืทําลาย
     ข้อมลูสว่นบุคคลเมื่อพ้นกําหนด ระยะเวลาการเก็บรกัษา หรอืท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งหรอืเกินความจําเป็น
     ตามวัตถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ขอ้มลูสว่นบุคคลน้ัน หรอืตามท่ีเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล
     ร้องขอ หรอืท่ีเจ้าของขอ้มลูสว่นบุคคล ได้ถอนความยนิยอม เว้นแต่เก็บรกัษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์
     ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หน้า 71 เล่ม 136 ตอนท่ี 69 ก ราชกิจจานุเบกษา
     27 พฤษภาคม 2562 การเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา 24 (1) หรือ (4) หรือ
     มาตรา 26 (5) (ก) หรอื (ข) การใชเ้พื่อการก่อต้ังสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรอื
     การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึ้นต่อสูส้ทิธิเรยีกร้องตามกฎหมาย หรอืเพ่ือการ
     ปฏิบติัตามกฎหมาย ท้ังนี ้ใหน้าํความใน มาตรา 33 วรรคหา้ มาใชบั้งคับกับการลบหรอืทําลาย
     ข้อมูล สว่นบุคคลโดยอนุโลม

  2.6 การล้บห้ร่อที่ำล้าย์ข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้

   องค์กรืปกครืองสว่นท้้องถ่ิ่�น/คณะกรืรืมการืพัฒันาตำำาบล	จ้ะต้องลบหรือทึำาลายข้อ้มูลส่ว่นบุคคล	
ดังต่อไปนี�
	 	 1.	 	การลบหรือทึำาลายข้้อมูลส่ว่นบุคคล
	 	 	 •	 	เมื�อพ้นกำาหนดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้้อมูลส่่วนบุคคลนั�นตามทีึ�ระบุไว้ในประกาศ
เกี�ยวกับความเป็นส่ว่นตัว	(Privacy	Notice)
	 	 	 •	 	เมื�อข้้อมลูส่ว่นบุคคลนั�นไมเ่กี�ยวข้อ้งหรือเกินความจ้ำาเปน็ตามวัตถปุระส่งค์ในการเก็บรวบรวม
ข้้อมูลส่ว่นบุคคลนั�น
	 	 	 •	 	เมื�อเจ้้าข้องข้อ้มลูส่ว่นบุคคลรอ้งข้อใหล้บหรอืทึำาลายข้อ้มลูส่ว่นบุคคลตามทีึ�กฎหมายกำาหนด
	 	 	 •	 	เมื�อเจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคลถอนความยินยอมตามทีึ�กฎหมายกำาหนด
	 	 2.	 	องค์กรปกครองส่่วนท้ึองถิ�น/คณีะกรรมการพัฒนาตำาบล	ส่ามารถจั้ดเก็บข้้อมูลส่่วนบุคคลไม่
ลบหรือทึำาลาย	ได้ดังกรณีีต่อไปนี�
	 	 	 •	 	การเก็บรักษาไว้เพื�อวัตถุประส่งค์ในการใช้้เส่รีภัาพในการแส่ดงความคิดเห็น
	 	 	 •	 	การเก็บรกัษาไว้เพื�อวัตถปุระส่งค์การจั้ดทึำาเอกส่ารประวัติศาส่ตร	์จ้ดหมายเหตุ	วิจั้ยหรอืส่ถิติ	
ตามมาตรา	24(1)	หรือเพื�อประโยช้น์ส่าธิารณีะ	ตามมาตรา	24(4)	หรือเพื�อเวช้ศาส่ตร์ป้องกัน	อาช้ีวเวช้ศาส่ตร์	
ตามมาตรา	26(5)(ก)	หรือเพื�อประโยช้น์ส่าธิารณีะด้านการส่าธิารณีสุ่ข้	ตามมาตรา	26(5)(ข้)	 แห่งพระราช้	
บัญ่ญ่ัติคุ้มครองข้้อมูลส่ว่นบุคคล	พ.ศ.	2562	
	 	 	 •	 	การใช้เ้พื�อการก่อตั�งส่ทิึธิเิรียกรอ้งตามกฎหมาย	การปฏิิบติัตามหรอืการใช้ส้่ทิึธิเิรียกรอ้งตาม
กฎหมาย	
	 	 	 •	 	การยกข้ึ�นต่อสู่้ส่ิทึธิิเรียกร้องตามกฎหมายหรือเพื�อการปฏิิบัติตามกฎหมาย
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มาตรา 37  ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลมีหนา้ท่ี (4) แจ้งเหตุการณล์ะเมิดขอ้มูลสว่นบุคคลแก่สาํนกังานโดย
     ไมช่กัชา้ภายในเจ็ดสิบสองชัว่โมง นบัแต่ทราบเหตเุท่าท่ีจะสามารถกระทําได้ เว้นแต่การละเมิด
     ดังกล่าวไมม่ีความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบต่อ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีท่ีการละเมิด
     มีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ให้แจ้งเหตุการณ์ละเมิดให้
     เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยา โดยไม่ชักช้าด้วย ท้ังนี้ การแจ้ง
     ดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

  2.7 การดำเนิินิการกรณ่เกิดเห้ต้การณ์ล้ะเมิดข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้

	 	 	กรณีเีกิดเหตุการณ์ีละเมิดข้อ้มูลส่ว่นบุคคล	ให	้องค์กรืปกครืองสว่นท้้องถ่ิ่�น/คณะกรืรืมการืพััฒนา
ตำำาบล	ดำาเนินการดังต่อไปนี�
	 	 •	 	ประเมินความเส่ี�ยงข้องเหตุการณี์ทีึ�เกิดข้ึ�น	หากเหตุการณี์ละเมิดนั�นมีความเส่ี�ยงทีึ�จ้ะมี
ผลกระทึบต่อส่ทิึธิแิละเส่รีภัาพข้องบุคคล	ใหแ้จ้้งเหตุการณีล์ะเมดินั�นแก่ส่ำานกังานคณีะกรรมการคุ้มครองข้อ้มูล
ส่ว่นบุคคลภัายในกำาหนดเวลาไม่เกิน	72	ช้ั�วโมง	นับแต่เวลาทีึ�ทึราบเหตุการณ์ีละเมิดนั�น	โดยใช้แ้บบแจ้้งเหตุการณ์ี
ละเมิดข้้อมูลส่ว่นบุคคล	(Personal	Data	Breach	Notification)	(ภัาคผนวก	8_แบบแจ้้งเหตุการณี์ละเมิดข้้อมูล
ส่ว่นบุคคล)	หากพิจ้ารณีาแล้วพบว่าเหตุการณ์ีดังกล่าวไมก่่อให้เกิดความเส่ี�ยงต่อสิ่ทึธิเิส่รีภัาพข้องเจ้้าข้องบุคคล	
ไมต้่องแจ้้งไปยังส่ำานักงานคณีะกรรมการคุ้มครองข้้อมูลส่ว่นบุคคล
	 	 •	 	กรณีีทีึ�พิจ้ารณีาแล้วเห็นว่า	 เหตุการณี์ละเมิดนั�นมีความเส่ี�ยงสู่งทีึ�จ้ะมีผลกระทึบต่อส่ิทึธิิและ
เส่รีภัาพข้องบุคคล	 ให้แจ้้งเหตุการณ์ีละเมิดนั�นพร้อมกับแนวทึางการเยียวยาให้เจ้้าข้องข้้อมูลส่่วนบุคคลทึราบ
โดยไมช่้ักช้้า
	 	 •	 	ให้บนัทึึกข้อ้มูลเกี�ยวกับเหตุการณ์ีทีึ�เกิดข้ึ�น	(ภัาคผนวก	4_บนัทึึกรายการประมวลผลข้อ้มูลส่ว่น
บุคคล	(Record	of	Processing	Activities	:	ROPA))
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  เทศบาล       /องค์การบริหารสว่นตําบล    
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล     อําเภอ    จังหวัด   
(ซึง่ต่อไปในประกาศนีเ้รยีกว่า “ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล”)  ตระหนักและให้ความสําคัญกับการคุ้มครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกาศเก่ียวกับความเป็นสว่นตัวฉบบัน้ีจึงจัดทําขึน้เพื่อใหท่้านในฐานะ ผูเ้ขา้รว่มโครงการระบบขอ้มูลตําบลโดย
การสํารวจ (TCNAP) (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบ
วิธีการ และวัตถุประสงค์และความจําเป็นของ เทศบาล                             
/องค์การบรหิารส่วนตําบล      /คณะกรรมการพัฒนาตําบล  
อําเภอ     จังหวัด    ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล ท่ีต้องดําเนินการเก็บรวบรวม 
ใช ้หรอืเปดิเผยขอ้มลูสว่นบุคคลจากท่าน รวมท้ังทราบถึงนโยบายการคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล มาตรการในการ
รกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบุคคล ตลอดจนสทิธติามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของขอ้มูลสว่น
บุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1.  ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  
   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จําเป็นต้องดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน
กฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 2.  วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
   ผูค้วบคมุขอ้มูลสว่นบุคคล ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื่อวัตถปุระสงค์ ดังต่อไปนี้
   •  เพื่อใช้ในการติดตามพฤติกรรมของประชาชนของเทศบาล   
/องค์การบริหารสว่นตําบล     /คณะกรรมการพัฒนาตําบล     
 ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสร้างเสริมสุขภาวะของประชากรในตําบล/ชุมชน 
   •   เพื่อวิเคราะห์ขอ้มลูสถานะของตําบลในด้านต่างๆ เพื่อใชเ้ปน็ข้อมลูสนบัสนนุการตัดสินใจและ
ใช้วางแผนในการพัฒนาตําบล รวมท้ังวิเคราะห์ให้เห็นในภาพรวมท้ังในระดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด และภาค

ประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice)
ของ ผูเขารวมโครงการระบบขอมูลตำบลโดยการสำรวจ (TCNAP)

โดย เทศบาล    /องค์การบริหารส่วนตำบล   
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล    
อําเภอ       จังหวัด   

•  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (Contract)  โดยนําข้อมูล
  ส่วนบุคคลน้ันไปใช้ประโยชน์ในการติดตามสรุปและประมวลผล และบริหารจัดการ เพื่อเป็น
  ประโยชน์สําหรับหมู่บ้านและตําบล ซึ่งหากไม่ได้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะทําให้ไม่สามารถ
  ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สําหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ ท่ีองค์การบริหาร
  สว่นตําบลได้ดําเนินการ  
•  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
  Interest) โดยจะนําขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไปใช้ในการวิเคราะหใ์นด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
  ในการติดตามสรุปและประมวลผล และบรหิารจัดการ เพ่ือเป็นประโยชนส์าํหรบัหมูบ่า้นและตําบล  



ภาคผนวก 1 ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวม

เก็บข้อมลูสว่นบุคคล ผา่นชอ่งทาง ประกอบด้วย
จัดเก็บขอ้มลูผา่นการลงทะเบยีนแอปพลิเคชนั
การกรอกแบบสอบถาม การกรอกใบสมคัรและ
การสัมภาษณ์ 

ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน เพศ
ท่ีอยู่ รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปถึงเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ส่วนท่ี 1
ข้อมลูสมาชิกครัวเรอืน สว่นท่ี 2 ข้อมูลด้านสขุภาพ สว่นท่ี 3
ขอ้มลูด้านเศรษฐกิจครวัเรอืน สว่นท่ี 4 ขอ้มลูด้านสิง่แวดล้อม
ครวัเรอืน สว่นท่ี 5 ข้อมลูด้านความเก่ียวข้องของครวัเรอืน
กับการเมืองการปกครอง และ ส่วนท่ี 6 ข้อมูลด้านการ
สื่อสารครัวเรือน

รายการขอมูลสวนบุคคล

  3.  แห้ล้่งข้้อมูล้แล้ะราย์การข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้ที่่�เก็บรวบรวม
	 	 	 	ผู้ควบคุมข้้อมูลส่ว่นบุคคล	ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้้อมูลส่ว่นบุคคลข้องท่ึานจ้ากแหล่งข้้อมูลและ	
รายการข้้อมูล	ดังต่อไปนี�

  4.  การเป็ิดเผย์ข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้
	 	 	 	ผูค้วบคมุข้อ้มลูส่ว่นบุคคล	อาจ้เปดิเผยข้อ้มลูส่ว่นบุคคลข้องท่ึานต่อบุคคลหรอืนติิบุคคลอื�น	ดังต่อไปนี�
	 	 	 •	 	ส่ำานกังานกองทึนุส่นบัส่นนุการส่รา้งเส่รมิส่ขุ้ภัาพ	(ส่ส่ส่.)	ส่ามารถใช้ข้้อ้มลูทัึ�ง	6	ส่ว่น	ประกอบด้วย	
ส่่วนทีึ�	1	ข้้อมูลส่มาช้ิกครัวเรือน	ส่่วนทีึ�	2	ข้้อมูลด้านสุ่ข้ภัาพ	ส่่วนทีึ�	3	ข้้อมูลด้านเศรษฐกิจ้ครัวเรือน	ส่ว่น
ทีึ�	4	ข้้อมูลด้านส่ิ�งแวดล้อมครัวเรือน	ส่ว่นทีึ�	5	ข้้อมูลด้านความเกี�ยวข้้องข้องครัวเรือนกับการเมืองการปกครอง	
และส่่วนทีึ�	6	ข้้อมูลด้านการส่ื�อส่ารครัวเรือน	ทีึ�แส่ดงผลได้ในระดับ	หมู่บ้าน	ตำาบล	อำาเภัอ	จั้งหวัด	ภัาค	และ
ภัาพรวมประเทึศ	เพื�อนำาไปใช้ส้่ร้างเส่ริมส่ขุ้ภัาวะข้องประช้าช้ากรในตำาบล/ชุ้มช้น	ในการประมวลผล	วิเคราะห์
ข้อ้มลู	จั้ดทึำาเป็นรายงานส่ถานะข้อ้มูลข้องเครือข้า่ย	รวมทัึ�งใช้เ้ปน็ข้อ้มลูส่นบัส่นนุการตัดส่นิใจ้	และวางแผนใน
การส่นับส่นุนโครงการ		
	 	 	 •	 	กรมส่ง่เส่ริมการปกครองท้ึองถิ�น	(ส่ถ.)	กระทึรวงมหาดไทึย	ใช้้ข้้อมูลทัึ�ง	6	ส่ว่น	ประกอบด้วย	
ส่ว่นทีึ�	1	ข้้อมูลส่มาช้ิกครัวเรือน	ส่ว่นทีึ�	2	ข้้อมูลด้านสุ่ข้ภัาพ	ส่ว่นทีึ�	3	ข้้อมูลด้านเศรษฐกิจ้ครัวเรือน	ส่ว่นทีึ�	4	
ข้้อมูลด้านส่ิ�งแวดล้อมครัวเรือน	ส่ว่นทีึ�	5	ข้้อมูลด้านความเกี�ยวข้้องข้องครัวเรือนกับการเมืองการปกครอง	และ	
ส่ว่นทีึ�	6	ข้้อมูลด้านการส่ื�อส่ารครัวเรือน	ทีึ�แส่ดงผลได้ในระดับ	หมูบ่้าน	ตำาบล	อำาเภัอ	จั้งหวัด	ภัาค	และภัาพรวม
ประเทึศ	เพื�อนำาใช้ใ้นการออกแบบและวางแผนการพฒันาคณุีภัาพช้วิีตในการจั้ดการส่ขุ้ภัาวะข้องประช้าช้นใน
ตำาบล/ชุ้มช้น

  5.  ระย์ะเวล้าในิการเก็บรวบรวมข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้
	 	 	 •	 	ผูค้วบคมุข้อ้มลูส่ว่นบุคคล	จ้ะดำาเนนิการเก็บรวบรวมข้อ้มูลส่ว่นบุคคลข้องท่ึาน	เปน็ระยะเวลา	
5	ปี	นับแต่วันทีึ�การดำาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการส่ิ�นสุ่ดลง	ยกเว้นจ้ะมีกฎหมายไว้เป็นอยา่งอื�น
	 	 	 •	 	เมื�อครบกำาหนดระยะเวลาตามข้้อ	5.1	หรือเมื�อข้อ้มลูส่ว่นบุคคลข้องท่ึานไมส่่ามารถใช้ป้ระโยช้น์
ได้ตามวัตถุประส่งค์ทีึ�กำาหนดไว้ในข้อ้	2		ผูค้วบคุมข้้อมูลส่ว่นบุคคล	จ้ะลบหรือทึำาลายหรือทึำาให้ข้อ้มูลส่ว่นบุคคล
ข้องท่ึานเป็นข้้อมูลทีึ�ไมส่่ามารถระบุตัวตนข้องเจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคลได้อีก	
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  6.  มาตรการรักษาความมั�นิคงป็ล้อดภัย์ข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้
	 	 	 	มาตรการรักษาความมั�นคงปลอดภััยข้้อมูลส่ว่นบุคคล
	 	 	 •	 	ผู้ควบคุมข้้อมูลส่่วนบุคคล	มีมาตรการในการรักษาความมั�นคงปลอดภััยข้้อมูลส่่วนบุคคลข้อง
ท่ึานอย่างเหมาะส่ม	 ทัึ�งในเชิ้งเทึคนิคและการบริหารจั้ดการ	 เพื�อป้องกันมิให้ข้้อมูลสู่ญ่หาย	หรือมีการเข้้าถึง	
ทึำาลาย	ใช้้	เปลี�ยนแปลง	แก้ไข้	หรือเปิดเผยข้้อมูลส่ว่นบุคคลโดยไมไ่ด้รับอนุญ่าต	ซึ่ึ�งส่อดคล้องกับนโยบายและ
แนวปฏิิบัติด้านความมั�นคงปลอดภััยส่ารส่นเทึศ		(Information	Security	Policy)	ข้อง	เทึศบาล	 	 	
/องค์การบริหารส่ว่นตำาบล	 	 	 	/คณีะกรรมการพัฒนาตำาบล	 	 	
	 	 	 •	 	ผูค้วบคุมข้อ้มูลส่ว่นบุคคล	ได้กำาหนดนโยบายการคุ้มครองข้อ้มูลส่ว่นบุคคลทีึ�ประกาศให้ทึราบ
โดยทัึ�วกันทัึ�งองค์กร	พร้อมทัึ�งกำาหนดแนวทึางปฏิิบติัเพื�อให้เกิดความมั�นคงปลอดภััยในการเก็บรวบรวม	ใช้	้และ
เปดิเผยข้อ้มูลส่ว่นบุคคล	โดยธิำารงไว้ซึ่ึ�งความเปน็ความลับ	(Confidentiality)	ความถกูต้องครบถ้วน	(Integrity)	
และส่ภัาพพร้อมใช้้งาน	(Availability)	ข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคล	

  7.  สิที่ธิิข้องเจั้าข้องข้้อมูล้ส่วนิบ้คคล้
	 	 	 	เพื�อให้ข้้อมูลส่ว่นบุคคลข้องท่ึานยังคงอยูใ่นความควบคุมข้องท่ึานได้มากข้ึ�น	ท่ึานส่ามารถใช้้ส่ิทึธิิ
เกี�ยวกับข้้อมูลส่ว่นบุคคลข้องท่ึานได้ตามพระราช้บัญ่ญ่ัติคุ้มครองข้้อมูลส่ว่นบุคคล	พ.ศ.	2562	ดังต่อไปนี�
	 	 	 •	 	ส่ิทึธิิในการเข้้าถึง	ข้อส่ำาเนา	หรือข้อรับข้้อมูลส่ว่นบุคคลทีึ�เก็บรวบรวมไว้	รวมถึงข้อให้เปิดเผย
ถึงการได้มาซึ่ึ�งข้้อมูลส่ว่นบุคคลทีึ�เจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคลไมไ่ด้ให้ความยินยอม	 เว้นแต่กรณีีทีึ�	ผู้ควบคุมข้้อมูล
ส่ว่นบุคคล	มีส่ิทึธิิปฏิิเส่ธิคำาข้อข้องท่ึานได้ตามกฎหมาย
	 	 	 •	 	ส่ิทึธิิข้อรับหรือข้อให้ส่่งหรือโอนข้้อมูลส่่วนบุคคลทีึ�มีการจั้ดทึำาให้อยู่ในรูปแบบทีึ�ส่ามารถอ่าน
หรือใช้้งานได้ด้วยเครื�องมือหรืออุปกรณ์ีทีึ�ทึำางานได้โดยอัตโนมัติและส่ามารถใช้้หรือเปิดเผยข้้อมูลส่่วนบุคคล
ได้ด้วยวิธิีอัตโนมัติ	เว้นแต่กรณีีทีึ�	ผู้ควบคุมข้้อมูลส่ว่นบุคคล	มีส่ิทึธิิปฏิิเส่ธิคำาข้อข้องท่ึานได้ตามกฎหมาย
	 	 	 •	 	ส่ทิึธิใินการคัดค้านหรอืข้อใหร้ะงับการเก็บรวบรวม	ใช้	้หรอืเปดิเผยข้อ้มลูส่ว่นบุคคลตามเงื�อนไข้
ทีึ�กฎหมายกำาหนด
	 	 	 •	 	ส่ิทึธิิในการข้อให้ลบ	ทึำาลาย	หรือทึำาให้ข้้อมูลส่่วนบุคคลเป็นข้้อมูลทีึ�ไม่ส่ามารถระบุตัวบุคคล
ข้องเจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคลได้ตามเงื�อนไข้ทีึ�กฎหมายกำาหนด	เว้นแต่กรณีีทีึ�	ผู้ควบคุมข้้อมูลส่ว่นบุคคล	มีส่ิทึธิิ
ปฏิิเส่ธิคำาข้อข้องท่ึานได้ตามกฎหมาย
	 	 	 •	 	ส่ิทึธิิในการข้อให้ดำาเนินการให้ข้้อมูลส่ว่นบุคคลถูกต้อง	เป็นปัจ้จุ้บัน	ส่มบูรณี์	และไมก่่อให้เกิด
ความเข้้าใจ้ผิด
	 	 	 •	 	ส่ิทึธิิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม	ใช้้	หรือเปิดเผยข้้อมูลส่ว่นบุคคล	เว้นแต่
ในกรณีีทีึ�มีกฎหมายหรือข้้อตกลงกำาหนดไว้เป็นอยา่งอื�น
	 	 	 	 	ทัึ�งนี�	 ท่ึานส่ามารถยื�นคำารอ้งข้อใหผู้ค้วบคมุข้อ้มลูส่ว่นบุคคล	ดำาเนนิการตามส่ทิึธิไิด้โดยวิธิกีาร
หรอืช้อ่งทึางดังนี�	แบบคำาร้องข้อใช้ส้่ทิึธิขิ้องเจ้้าข้องข้อ้มลูส่ว่นบุคคล	ทีึ�ผูค้วบคมุข้อ้มลูส่ว่นบุคคลได้จั้ดเตรยีมไว้ให้	

  8.  การแก้ไข้เป็ล้่�ย์นิแป็ล้งป็ระกาศเก่�ย์วกับความเป็็นิส่วนิตัว
	 	 	หาก	ผูค้วบคุมข้อ้มูลส่ว่นบุคคล	มีการแก้ไข้เปลี�ยนแปลงประกาศนี�	เช้น่	การปรับเปลี�ยนวัตถุประส่งค์	
ข้้อมูลส่ว่นบุคคลทีึ�จั้ดเก็บ	และจ้ะทึำาการแจ้้งให้ท่ึานทึราบโดยตรง	ผา่นช้อ่งทึางทีึ�ท่ึานใช้้ติดต่อ	ผู้ควบคุมข้้อมูล
ส่ว่นบุคคล	หรอืช้อ่งทึางทีึ�ท่ึานใช้บ้รกิารข้องผู้ควบคมุข้อ้มลูส่ว่นบุคคล	โดยจ้ะระบุวันทีึ�ข้องเวอรช์้ั�นล่าสุ่ดกำากับ
อยูต่อนท้ึายข้องประกาศดังกล่าว	
	 	 	ผู้ควบคุมข้้อมูลส่ว่นบุคคล	ข้อแนะนำาให้ท่ึานโปรดตรวจ้ส่อบเพื�อรับทึราบประกาศฉบับใหมอ่ยา่ง
ส่มำาเส่มอ	โดยเฉพาะก่อนทีึ�ท่ึานจ้ะเปิดเผยข้้อมูลส่ว่นบุคคลให้แก่ผู้ควบคุมข้้อมูลส่ว่นบุคคล



ภาคผนวก 1 ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

      9.  การติดตอผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
     ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในประกาศเก่ียวกับความเปน็สว่นตัวนีไ้ด้ตามชอ่งทาง ดังต่อไปน้ี

    •  ผูค้วบคมุข้อมูลสว่นบุคคล  
      เทศบาล       /องค์การบริหารสว่นตําบล    
      /คณะกรรมการพัฒนาตําบล

    •  เจ้าหน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (ผูท่ี้ได้รบัการประกาศแต่งต้ังจากผู้ควบคมุขอ้มูลสว่นบุคคล) 
      นาย/นาง/นางสาว
      เทศบาล       /องค์การบริหารสว่นตําบล    
      /คณะกรรมการพัฒนาตําบล
 

     ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยละเอียดและมีความเข้าใจเป็นอย่าง
ดีแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
(เจาของขอมูลสวนบุคคล)

วันที่ (วัน/เดือน/ป)
เชน 1 ม.ค. 2565ลายเซ็น
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  ข้าพเจ้าทราบว่า เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล   
 /คณะกรรมการพัฒนาตําบล     อําเภอ    จังหวัด    
ในฐานะท่ีเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล จําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า 
“ประมวลผล”) ข้อมูลสว่นบุคคลของข้าพเจ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
  วัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาล     /องค์การบริหารสว่นตําบล  
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล      จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าซึ่งเป็นข้อมูล
อ่อนไหว ตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ศาสนา ส่วนสูง 
น�าหนกั และข้อมลูสขุภาพท้ังหมดท่ีระบุไว้ในสว่นท่ี 2 ของแบบ สอบถามระดับบุคคลและครอบครวั (F1) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชากรในตําบล/ชุมชน รวมท้ังใช้เป็นข้อมูล

                ใหค้วามยนิยอม    ไม่ใหค้วามยนิยอม

  ท้ังน้ี ก่อนการแสดงเจตนาในคร้ังนี ้ขา้พเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชีแ้จงขอ้มลูหรอืได้รบัคําอธบิาย
จาก เทศบาล        /องค์การบริหารสว่นตําบล     
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล       ถึงวัตถปุระสงค์ในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล
ของขา้พเจ้าโดยละเอียดและมคีวามเขา้ใจเปน็อยา่งดีแล้ว และข้าพเจ้าได้ใหค้วามยนิยอมหรอืปฏิเสธไมใ่หค้วาม
ยินยอมในเอกสารฉบับนี้ด้วยความสมัครใจโดยปราศจากการบังคับหรือชักจูง 
  ขา้พเจ้าทราบว่าสามารถถอนความยนิยอมนีเ้สียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ในกรณท่ีีมขีอ้จํากัดสิทธิตามกฎหมาย
หรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับ เทศบาล        
/องค์การบริหารสว่นตําบล     /คณะกรรมการพัฒนาตําบล     
 ท่ีใหป้ระโยชนแ์ก่ขา้พเจ้า และขา้พเจ้าทราบว่าการถอนความยนิยอมน้ีไมม่ผีลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูสว่น
บุคคลของข้าพเจ้าท่ีได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม  
  ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารฉบับน้ีโดยละเอียดและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วจึงได้ลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลักฐาน

เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)
ของ ผูเขารวมโครงการระบบขอมูลตำบลโดยการสำรวจ (TCNAP)

ลงชื่อ         เจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล

วันท่ี
(           )



ภาคผนวก 3 เอกสารแสดงความยิินยอม สำาหรับบุคคลไร้บ้าน

แบบฟอรมเอกสารแสดงความยินยอม (Parental Consent Form)
ของ ผูเขารวมโครงการระบบขอมูลตำบลโดยการสำรวจ (TCNAP)

สําหรับกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

   ข้าพเจ้าทราบว่า เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล   
 /คณะกรรมการพัฒนาตําบล     อําเภอ    จังหวัด    
 ในฐานะท่ีเปน็ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล จําเปน็ต้องเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปดิเผย (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า 
“ประมวลผล”) ข้อมูลสว่นบุคคลของข้าพเจ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
  
   1.  วัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล   
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล      จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ประกอบด้วย 
ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน เพศ ท่ีอยู่ รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของข้อมูล
สว่นบุคคลซึ่งปรากฏในสว่นต่างๆ ดังนี้ สว่นท่ี 1 ข้อมูลสมาชิกครัวเรือน สว่นท่ี 3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน
สว่นท่ี 4 ข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมครัวเรือน สว่นท่ี 5 ข้อมลูด้านความเก่ียวข้องของครวัเรอืนกับการเมอืงการปกครอง 
และสว่นท่ี 6 ขอ้มลูด้านการสื่อสารครัวเรอืน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการสรา้งเสริมสุขภาวะของประชาชากร
ในตําบล/ชุมชน รวมท้ังใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและใช้วางแผนในการพัฒนาตําบล

                ใหค้วามยนิยอม    ไม่ใหค้วามยนิยอม

  2.  วัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล  
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล      จัดเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลของขา้พเจ้าซึง่เปน็ขอ้มลูอ่อน
ไหว ตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ศาสนา สว่นสูง น�าหนัก 
และขอ้มลูสุขภาพท้ังหมดท่ีระบุไว้ในสว่นท่ี 2 ของแบบสอบถามระดับบุคคลและครอบครวั (F1) เพื่อใชเ้ปน็ขอ้มลู
ประกอบการสรา้งเสริมสุขภาวะของประชากรในตําบล/ชุมชน รวมท้ังใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจและใช้
วางแผนในการพัฒนาตําบล

                ใหค้วามยนิยอม    ไม่ใหค้วามยนิยอม

   เน่ืองจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจให้ความยินยอมได้โดยลําพัง เพราะเป็นบุคคลตามมาตรา 20 
แหง่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

       ผูเ้ยาว์      คนไรค้วามสามารถ     คนเสมือนไรค้วามสามารถ

   ข้าพเจ้ามีความเก่ียวข้องกับเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล ดังนี้

       เป็นผูใ้ช้อํานาจปกครอง    ผูอ้นุบาล     ผูพ้ิทักษ์

   ท้ังน้ี ก่อนการแสดงเจตนาในคร้ังนี ้ขา้พเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชีแ้จงขอ้มลูหรอืได้รบัคําอธบิาย
จาก เทศบาล     /องค์การบริหารสว่นตําบล   /คณะกรรมการพัฒนาตําบล   
ถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียดและมีความเข้าใจ
เปน็อยา่งดีแล้ว และขา้พเจ้าได้ใหค้วามยนิยอมหรือปฏิเสธไมใ่ห้ความยนิยอมในเอกสารฉบบันีด้้วยความสมัครใจ
โดยปราศจากการบังคับหรือชักจูง 
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   ขา้พเจ้าทราบว่าสามารถถอนความยนิยอมนีเ้สียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมขีอ้จํากัดสิทธติามกฎหมาย
หรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับ เทศบาล     /องค์การบริหารสว่นตําบล   
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล     ท่ีใหป้ระโยชนแ์ก่ขา้พเจ้า และขา้พเจ้าทราบว่าการถอนความยนิยอม
นีไ้มม่ผีลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของขา้พเจ้าท่ีได้ดําเนนิการเสรจ็สิน้ไปแล้วก่อนการถอนความ
ยินยอม 

   ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารฉบบัน้ีโดยละเอียดและมคีวามเขา้ใจเปน็อยา่งดีแล้วจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เปน็หลักฐาน

ลงชื่อ         ผู้แทนเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล

วันท่ี
(           )



ภาคผนวก 4 บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities : ROPA)

ลำดับ หนวยงาน

ขั้นตอน
/กระบวนการ
ที่มีการเก็บ

ขอมูลสวนบุคคล

เจาของ
ขอมูลสวนบุคคล
ที่มีการจัดเก็บ

แหลงที่มา/ชองทางในการจัดเก็บ
ขอมูลสวนบุคคล

1
มีการจัดเก็บขอมูล
สวนบุคคล โดยใช

แบบฟอรมเปนกระดาษ
(โปรดระบุชื่อแบบฟอรม

พรอมสงตัวอยาง
แบบฟอรมดวย)

2
มีการจัดเก็บขอมูล

สวนบุคคล โดยใชระบบ
/โปรแกรม/เว็บไซต
(โปรดระบุช่ือระบบ

/โปรแกรม/เว็บไซต พรอมระบุ
Link (URL) ของโปรแกรม

/ระบบ/เว็บไซต (ถามี))

แบบบนัิที่กึราย์การข้้อมลู้ส่วนิบค้คล้ ตามมาตรา 39 พ.ร.บ. ค้ม้ครองข้้อมลู้ส่วนิบค้คล้
(Records of Processing Activities : ROPA)
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วัตถุประสงค
การจัดเก็บ

ขอมูลสวนบุคคล

ขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

1
มีการจัดเก็บ

ขอมูลสวนบุคคล
(นอกจากขอมูล
สวนบุคคลตาม
(2) หรืือ (3))

2
มีการจัดเก็บขอมูล

ออนไหวหรือไม

3
มีการจัดเก็บขอมูลผูเยาว,

ผูไรความสามารถ,
เสมืือนไรความสามารถ

หรืือไม



ภาคผนวก 4 บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities : ROPA)

ฐานอำนาจ
ในการ

จัดเก็บขอมูล
สวนบุคคล

สถานที่จัดเก็บ
ขอมูลสวนบุคคล

กรณีจัดเก็บ
ขอมูลสวนบุคคล

เปนกระดาษ
(โปรดระบุ

สถานที่จัดเก็บ)

กรณีจัดเก็บ
ขอมูลสวนบุคคล
เปนฐานขอมูล,
Excel, Word

(โปรดระบุชื่อระบบ
/โปรแกรม)

การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
ที่มีการจัดเก็บ

บุคคลที่มี
สิทธิเขาถึง

ขอมูลสวนบุคคล
ที่มีการจจัดเก็บ

เงื่ือนไขและ
วิธีการเขาถึง

ขอมูลสวนบุคคล
ที่มีการจัดเก็บ

มาตรการหรือ
แนวทางปฏิบัติ
ในการรักษา
ความมั่นคง

ปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล
ที่มีการจัดเก็บ



35

ฐานอำนาจ
ในการ

จัดเก็บขอมูล
สวนบุคคล

สถานที่จัดเก็บ
ขอมูลสวนบุคคล

กรณีจัดเก็บ
ขอมูลสวนบุคคล

เปนกระดาษ
(โปรดระบุ

สถานที่จัดเก็บ)

กรณีจัดเก็บ
ขอมูลสวนบุคคล
เปนฐานขอมูล,
Excel, Word

(โปรดระบุชื่อระบบ
/โปรแกรม)

การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
ที่มีการจัดเก็บ

บุคคลที่มี
สิทธิเขาถึง

ขอมูลสวนบุคคล
ที่มีการจจัดเก็บ

เงื่ือนไขและ
วิธีการเขาถึง

ขอมูลสวนบุคคล
ที่มีการจัดเก็บ

มาตรการหรือ
แนวทางปฏิบัติ
ในการรักษา
ความมั่นคง

ปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล
ที่มีการจัดเก็บ

ระยะเวลา
การจัดเก็บ

ขอมูล
สวนบุคคล

การสงตอขอมูลสวนบุคคล
ที่มีการจัดเก็บ

1
การสงตอขอมูลสวน
บุคคลไปยังหนวยงาน

ภายนอกหรือไม
(หากมี โปรดระบุความ
จำเปนและช่ือหนวยงาน

ที่รับขอมูล)

2
มีการโอนขอมูล
สวนบุคคลไปยัง

ตางประเทศหรือไม
(หากมี โปรดระบุความ
จำเปนและช่ือหนวยงาน

ที่รับขอมูล)

การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
ที่มีการจัดเก็บ

มีการบริหารจัดการ
ตามสิทธิของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลหรือไม

รูปแบบหรือวิธีการบริหาร
จัดการใหเปนไปตามสิทธิ

ของเจาของขอมูล
สวนบุคคล



ภาคผนวก 5 บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities : ROPA) กรณีบันทึกเหตุการณ์ปฏิิเสธ

ชื่อผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและการติดตอ

หนวยงาน

ที่อยู

อีเมล

โทรศัพท

1

2

3

4

5

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล วันที่ ขอเขาถึง
ขอมูล

ขอสำเนา
ขอมูล

เปดเผยขอมูล
ที่ไมใหความ

ยินยอม

มาตรา 30 วรรคสาม (เหตุผลการปฏิเสธ)

แบบบนัิที่กึราย์การข้้อมลู้ส่วนิบค้คล้ ตามมาตรา 39 พ.ร.บ. ค้ม้ครองข้้อมลู้ส่วนิบค้คล้
(Records of Processing Activities : ROPA)
กรณ่บันิที่ึกเห้ต้การณ์ป็ฏิิเสธิ

	 	ผู้ควบคุมข้้อมูลส่ว่นบุคคล	(Data	Controller)	การบันทึึกรายการตามมาตรา	39	(เหตุการณี์ปฏิิเส่ธิ)
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ชื่อผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและการติดตอ

หนวยงาน

ที่อยู

อีเมล

โทรศัพท

1

2

3

4

5

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล วันที่ ขอเขาถึง
ขอมูล

ขอสำเนา
ขอมูล

เปดเผยขอมูล
ที่ไมใหความ

ยินยอม

มาตรา 30 วรรคสาม (เหตุผลการปฏิเสธ)

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

ช่ือ - นามสกุล

ที่อยู

อีเมล

โทรศัพท

คัดคานการเก็บ
ใช เปดเผย

ขอเสำเนาขอมูลที่สง
ดวยวิธีอัติโนมัติ

โอนขอมูลดวยวิิธี
อัติโนมัติไปยัง

บุคคลอื่น

ขอใหปรับปรุงขอมูล
ใหถูกตอง เปนปจจุบัน

มาตรา 31 วรรคสาม (เหตุผลการปฏิเสธ) มาตรา 32 วรรคสาม มาตรา 36 วรรคหนึ่ง



ภาคผนวก 6 แบบคำาร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-นามสกุล                       
เลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 
หมายเลขโทรศัพท์                     
อีเมล 

สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน
(กรณีสัญญาชาติไทย)
สําเนาหนังสือเดินทาง  
(กรณีไมม่ีสัญญาชาติไทย)

1.   ขอมูลเจาของขอมูลสวนบุคคล เอกสารประกอบการขอใชสิทธิ

ชื่อ-นามสกุล                       
เลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 
หมายเลขโทรศัพท์                     
อีเมล 

สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน 
(กรณีสัญญาชาติไทย)
สําเนาหนังสือเดินทาง  
(กรณีไมม่ีสัญญาชาติไทย)
หนังสือมอบอํานาจของเจ้า
ของขอ้มลูสว่นบุคคล (ต้องระบุ
วันท่ีก่อนวันท่ียื่นคําร้องฉบบันี)้

2.   ขอมูลสวนบุคคลของผูยื่นคำรอง
   (กรณียื่นแทนเจาของขอมูลสวนบุคคล) เอกสารประกอบการขอใชสิทธิ

 3.1  ขอเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคล
                      
  3.2  ขอรับสําเนาข้อมูลสว่นบุคคล

3.   โปรดเลือกสิทธิที่ทานประสงคจะดำเนินการ
   (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) ระบุรายละเอียดความตองการ

แบบคำรองขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
(Data Subject Rights Request Form)

   

เลขท่ี    /
วันท่ี   เดือน    พ.ศ.

  ตามท่ีพระราชบญัญัติคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนดให้สิทธิแก่เจ้าของขอ้มลูสว่นบุคคล ใน
การขอใช้สิทธิดําเนินการต่อข้อมูลสว่นบุคคลของตนซึ่งอยูใ่นความดูแลของ เทศบาล 
/องค์การบริหารสว่นตําบล    /คณะกรรมการพัฒนาตําบล    อําเภอ   
จังหวัด      ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล นั้น 
  หากท่านมคีวามประสงค์จะขอใชส้ทิธดัิงกล่าวโปรดกรอกรายละเอียดในแบบคํารอ้งฉบบันี ้พรอ้มกับแนบ
เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและดําเนินการตามคําร้องขอของท่านต่อไป 
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ชื่อ-นามสกุล                       
เลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 
หมายเลขโทรศัพท์                     
อีเมล 

สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน
(กรณีสัญญาชาติไทย)
สําเนาหนังสือเดินทาง  
(กรณีไมม่ีสัญญาชาติไทย)

1.   ขอมูลเจาของขอมูลสวนบุคคล เอกสารประกอบการขอใชสิทธิ

ชื่อ-นามสกุล                       
เลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 
หมายเลขโทรศัพท์                     
อีเมล 

สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน 
(กรณีสัญญาชาติไทย)
สําเนาหนังสือเดินทาง  
(กรณีไมม่ีสัญญาชาติไทย)
หนังสือมอบอํานาจของเจ้า
ของขอ้มลูสว่นบุคคล (ต้องระบุ
วันท่ีก่อนวันท่ีย่ืนคําร้องฉบบัน้ี)

2.   ขอมูลสวนบุคคลของผูยื่นคำรอง
   (กรณียื่นแทนเจาของขอมูลสวนบุคคล) เอกสารประกอบการขอใชสิทธิ

 3.1  ขอเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคล
                      
  3.2  ขอรับสําเนาข้อมูลสว่นบุคคล

3.   โปรดเลือกสิทธิที่ทานประสงคจะดำเนินการ
   (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) ระบุรายละเอียดความตองการ

แบบคำรองขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
(Data Subject Rights Request Form)

   

เลขท่ี    /
วันท่ี   เดือน    พ.ศ.

  ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนดใหส้ทิธแิก่เจ้าของขอ้มลูสว่นบุคคล ใน
การขอใช้สิทธิดําเนินการต่อข้อมูลสว่นบุคคลของตนซึ่งอยูใ่นความดูแลของ เทศบาล 
/องค์การบริหารสว่นตําบล    /คณะกรรมการพัฒนาตําบล    อําเภอ   
จังหวัด      ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล นั้น 
  หากท่านมคีวามประสงค์จะขอใชส้ทิธดัิงกล่าวโปรดกรอกรายละเอียดในแบบคํารอ้งฉบบันี ้พร้อมกับแนบ
เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและดําเนินการตามคําร้องขอของท่านต่อไป 

4.   อื่น ๆ (ระบุ)

 3.3  ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาข้อมูลส่วนบุคคล
   ท่ีไมไ่ด้ให้ความยินยอม
                      
 3.4  ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุม
   ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน โดยวิธีการอัตโนมัติ 
   (ระบุรายละเอียด และชื่อ ท่ีอยู่ อีเมล ของ
   ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลท่ีต้องการโอนไปให)้
                        
  3.5  ขอสําเนาการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน โดยวิธีการ
   อัตโนมัติ (ท่ีระบุในข้อ 3.4)
                      
 3.6  ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
   ข้อมูลสว่นบุคคลท่ีเก่ียวกับตน
                      
  3.7  ขอให้ลบ/ทําลาย หรือทําให้เป็นข้อมูลท่ี
   ไมส่ามารถระบุตัวบุคคลได้
                      
  3.8  ขอระงับการใช้ข้อมูลสว่นบุคคล
                      
  3.9  ขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
   เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
   ความเข้าใจผิด
                                                                                 
  3.10  ขอเพกิถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม 
   ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล

3.   โปรดเลือกสิทธิที่ทานประสงคจะดำเนินการ
   (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) ระบุรายละเอียดความตองการ



ภาคผนวก 6 แบบคำาร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ไปรษณีย์       
          อีเมล
  อ่ืน ๆ  ระบุ

5. ชองทางตอบรับผลการพิจารณาเทศบาล         
  /องคการบริหารสวนตำบล        /คณะกรรมการพัฒนาตำบล
  จะสงผลการพิจารณาใหทานตามที่ทานไดระบุไวในขอ 3. และโปรดเลือกชองทางการ
  สงดังนี้ (เลือก 1 ชองทาง)   

6.1  เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล       ขอสงวนสิทธิในการติดต่อท่าน
  ตามข้อมูลการติดต่อท่ีท่านได้ให้ไว้ในคําร้องขอฉบับนี้เพ่ือขอข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
  คํารอ้งขอของท่านเพิม่เติม รวมถึงสงวนสทิธใินการดําเนนิคดีตามกฎหมายหากพบว่าขอ้มลูท่ีท่าน
  กรอกในแบบคําร้องขอฉบับนี้ไมเ่ป็นความจริงโดยมีเจตนาทุจริต
6.2  การใช้สิทธิของท่านอาจมีเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืน ท้ังนี้
  เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล            จําเปน็ต้องพจิารณาคํารอ้งขอเปน็
  รายกรณีไป เทศบาล     /องค์การบริหารสว่นตําบล    
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล      ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดให้ข้อมูล
  ประกอบคําร้องขอของท่านอย่างถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้ สสส. สามารถดําเนินการตามสิทธิของ
  ท่านได้อยา่งเหมาะสม 
6.3  เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล      ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคําร้องขอ
  ของท่านในกรณีท่ี เทศบาล    /องค์การบริหารสว่นตําบล     
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล            มีความจําเป็นต้องดําเนินการตาม
  เง่ือนไขกฎหมายหรือคําส่ังศาล หรือเป็นกรณีการใช้สิทธิของท่านอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
  ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
   ในกรณีท่ี เทศบาล     /องค์การบริหารสว่นตําบล     
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล        มีความจําเป็นต้องปฏิเสธคําร้องขอใช้สิทธิ
  ของท่าน เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล               จะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธให้ท่าน
  ทราบทางอีเมลตามข้อมูลการติดต่อท่ีท่านได้ให้ไว้ในคําร้องขอฉบับนี้   

6.   แนวทางดำเนินการตามคำรองขอของทาน
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  ไปรษณีย์       
          อีเมล
  อ่ืน ๆ  ระบุ

5. ชองทางตอบรับผลการพิจารณาเทศบาล         
  /องคการบริหารสวนตำบล        /คณะกรรมการพัฒนาตำบล
  จะสงผลการพิจารณาใหทานตามที่ทานไดระบุไวในขอ 3. และโปรดเลือกชองทางการ
  สงดังนี้ (เลือก 1 ชองทาง)   

6.1  เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล       ขอสงวนสิทธิในการติดต่อท่าน
  ตามข้อมูลการติดต่อท่ีท่านได้ให้ไว้ในคําร้องขอฉบับนี้เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
  คํารอ้งขอของท่านเพิม่เติม รวมถึงสงวนสทิธใินการดําเนนิคดีตามกฎหมายหากพบว่าขอ้มลูท่ีท่าน
  กรอกในแบบคําร้องขอฉบับนี้ไมเ่ป็นความจริงโดยมีเจตนาทุจริต
6.2  การใช้สิทธิของท่านอาจมีเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืน ท้ังนี้
  เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล            จําเปน็ต้องพจิารณาคํารอ้งขอเปน็
  รายกรณีไป เทศบาล     /องค์การบริหารสว่นตําบล    
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล      ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดให้ข้อมูล
  ประกอบคําร้องขอของท่านอย่างถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้ สสส. สามารถดําเนินการตามสิทธิของ
  ท่านได้อยา่งเหมาะสม 
6.3  เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล      ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคําร้องขอ
  ของท่านในกรณีท่ี เทศบาล    /องค์การบริหารสว่นตําบล     
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล            มีความจําเป็นต้องดําเนินการตาม
  เง่ือนไขกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือเป็นกรณีการใช้สิทธิของท่านอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
  ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
   ในกรณีท่ี เทศบาล     /องค์การบริหารสว่นตําบล     
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล        มีความจําเป็นต้องปฏิเสธคําร้องขอใช้สิทธิ
  ของท่าน เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล               จะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธให้ท่าน
  ทราบทางอีเมลตามข้อมูลการติดต่อท่ีท่านได้ให้ไว้ในคําร้องขอฉบับนี้   

6.   แนวทางดำเนินการตามคำรองขอของทาน

6.4  เทศบาล       /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล       จะดําเนินการตามคําร้องขอของท่าน
  ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําร้องขอ พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบคําร้องขอ รวมถึง
  เอกสารหลักฐานประกอบการขอใช้สิทธิจากท่านอยา่งถูกต้องครบถ้วน ท้ังนี้
  เทศบาล       /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล       ขอสงวนสิทธิในการขยายเวลา
  ดังกล่าวออกไป หาก เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล   
  /คณะกรรมการพฒันาตําบล       ได้รบัขอ้มลูจากท่านไมเ่พยีงพอ
  สําหรับการพิจารณาหรือดําเนินการตามคําร้องขอของท่าน
6.5  เทศบาล       /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพัฒนาตําบล                 จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลสว่น
  บุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้ในคําร้องขอฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันสิทธิของ
  ท่านท้ังในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้แทนและจะดําเนินการตามคําร้องขอของท่าน
  โดยอาจมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความ
  เก่ียวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท้ังนี้ การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อ
  ความจําเป็นในการดําเนนิการตามคํารอ้งขอของท่านเท่านั้น และขอ้มลูดังกล่าวจะถกูเก็บรกัษาไว้
  จนกว่า เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพฒันาตําบล               จะปฏิบติัตามคํารอ้งขอของท่าน
  เสร็จสิ้น หรือจนกว่ากระบวนการโต้แย้งหรือปฏิเสธคําร้องขอของท่านจะสิ้นสุดสําหรับกรณีท่ี
  เทศบาล       /องค์การบริหารสว่นตําบล      
  /คณะกรรมการพฒันาตําบล       ไมอ่าจปฏิบติัตามคํารอ้งขอของ
  ท่านได้โดยมีเหตุผลอันสมควรตามท่ีกฎหมายหรือคําสั่งศาลกําหนด

6.   แนวทางดำเนินการตามคำรองขอของทาน

  ผูย้ื่นคํารอ้งขอได้อ่านและเขา้ใจเนื้อหาของแบบคําร้องขอฉบบันีโ้ดยละเอียดและมคีวามเข้าใจเปน็อยา่ง
ดีแล้ว และเพื่อยืนยันว่าข้อมูลท่ีได้แจ้งแก่ เทศบาล    /องค์การบริหารสว่นตําบล  
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล     มีความถูกต้องครบถ้วนทุกประการและผู้ยื่นคําร้องมีสิทธิ
อยา่งถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ         ผู้ยื่นคําร้องขอ
(           )

วันท่ีได้รับคําร้องขอ

วันท่ีบันทึกในระบบ

วันท่ีตอบรับ

ผลการพิจารณา

เจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการ

** สำหรับเจาหนาที่เทานั้น



ภาคผนวก 7 หนังสืือตอบกลับการใช้สิิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ลงชื่อ         เจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการ
ตําแหนง่

หนังสือตอบกลับการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
(Data Subject Rights Responding)

เลขท่ี    /
วันท่ี   เดือน    พ.ศ.

  ตามท่ีท่านได้ยื่นคําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
สว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ตามคําร้องขอ เลขท่ี เลขท่ี      /         ลงวันท่ี       เดือน            พ.ศ.             ต่อ 
เทศบาล        /องค์การบริหารสว่นตําบล       /คณะกรรมการพัฒนาตําบล 
     อําเภอ   จังหวัด    ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล นั้น 
  ในการนี้ เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล   
/คณะกรรมการพฒันาตําบล       ขอเรียนให้ท่านทราบถึงผลการพิจารณาตามคํารอ้ง
ขอใช้สิทธิของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดคำขอรองของทาน

ชื่อ – นามสกุลเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 
       
ชื่อ – นามสกุลผู้ยื่นคําร้อง (ถ้ามี) 
(กรณีมีผู้ยื่นแทนเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล)
       
สิทธิท่ียื่นคําร้องขอให้ สสส. ดําเนินการ

ผลการพิจารณาตามคำรองขอ

ดําเนินการตามคําร้องขอ

ปฏิเสธคําร้องขอ

รายละเอียด :

การติดตอ
เทศบาล   /องค์การบริหารสว่นตําบล   /คณะกรรมการพัฒนาตําบล   
หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาตามคําร้องขอดังกล่าวสามารถติดต่อ เทศบาล    /
องค์การบริหารสว่นตําบล   /คณะกรรมการพัฒนาตําบล   ได้ผา่นชอ่งทาง ดังนี้ 
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ลงชื่อ         เจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการ
ตําแหนง่

หนังสือตอบกลับการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
(Data Subject Rights Responding)

เลขท่ี    /
วันท่ี   เดือน    พ.ศ.

  ตามท่ีท่านได้ยื่นคําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
สว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ตามคําร้องขอ เลขท่ี เลขท่ี      /         ลงวันท่ี       เดือน            พ.ศ.             ต่อ 
เทศบาล        /องค์การบริหารสว่นตําบล       /คณะกรรมการพัฒนาตําบล 
     อําเภอ   จังหวัด    ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล นั้น 
  ในการนี้ เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล   
/คณะกรรมการพฒันาตําบล       ขอเรียนใหท่้านทราบถึงผลการพจิารณาตามคํารอ้ง
ขอใช้สิทธิของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดคำขอรองของทาน

ชื่อ – นามสกุลเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 
       
ชื่อ – นามสกุลผู้ยื่นคําร้อง (ถ้ามี) 
(กรณีมีผู้ยื่นแทนเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล)
       
สิทธิท่ียื่นคําร้องขอให้ สสส. ดําเนินการ

ผลการพิจารณาตามคำรองขอ

ดําเนินการตามคําร้องขอ

ปฏิเสธคําร้องขอ

รายละเอียด :

การติดตอ
เทศบาล   /องค์การบริหารสว่นตําบล   /คณะกรรมการพัฒนาตําบล   
หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาตามคําร้องขอดังกล่าวสามารถติดต่อ เทศบาล    /
องค์การบริหารสว่นตําบล   /คณะกรรมการพัฒนาตําบล   ได้ผา่นชอ่งทาง ดังนี้ 

ลงชื่อ         เจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการ
ตําแหนง่

หนังสือตอบกลับการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
(Data Subject Rights Responding)

เลขท่ี    /
วันท่ี   เดือน    พ.ศ.

  ตามท่ีท่านได้ยื่นคําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
สว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ตามคําร้องขอ เลขท่ี เลขท่ี      /         ลงวันท่ี       เดือน            พ.ศ.             ต่อ 
เทศบาล        /องค์การบริหารสว่นตําบล       /คณะกรรมการพัฒนาตําบล 
     อําเภอ   จังหวัด    ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล นั้น 
  ในการนี้ เทศบาล      /องค์การบริหารสว่นตําบล   
/คณะกรรมการพฒันาตําบล       ขอเรียนให้ท่านทราบถึงผลการพิจารณาตามคํารอ้ง
ขอใช้สิทธิของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดคำขอรองของทาน

ชื่อ – นามสกุลเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 
       
ชื่อ – นามสกุลผู้ยื่นคําร้อง (ถ้ามี) 
(กรณีมีผู้ยื่นแทนเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล)
       
สิทธิท่ียื่นคําร้องขอให้ สสส. ดําเนินการ

ผลการพิจารณาตามคำรองขอ

ดําเนินการตามคําร้องขอ

ปฏิเสธคําร้องขอ

รายละเอียด :

การติดตอ
เทศบาล   /องค์การบริหารสว่นตําบล   /คณะกรรมการพัฒนาตําบล   
หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับผลการพิจารณาตามคําร้องขอดังกล่าวสามารถติดต่อ เทศบาล    /
องค์การบริหารสว่นตําบล   /คณะกรรมการพัฒนาตําบล   ได้ผา่นชอ่งทาง ดังนี้ 



ภาคผนวก 8 แบบแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

1.  รายละเอียดของเหตุละเมิดข้อมูลสว่นบุคคล
        
2.  วันเวลาท่ีทราบเหตุ

3.  ผู้ท่ีรายงานเหตุให้ทราบ (ถ้ามี)
        
4.  รายการข้อมูลสว่นบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ
        
5.  รูปแบบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับข้อมูลสว่นบุคคล
                
6.  จํานวนเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ
                
7.  มาตรการตอบสนองเพื่อหยุดยั้งเหตุละเมิดข้อมูล
                
8.  การแจ้งเหตุต่อเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล (เฉพาะ
  กรณีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
  เสรีภาพของบุคคล)
        
9.  ติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล

แบบแจงเหตุการณละเมิดขอมูลสวนบุคคล
(Personal Data Breach Notification)

   ท่ี   / (1)

เรื่อง  ขอแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลสว่นบุคคล
เรียน  สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล
  ด้วยเทศบาล       /องค์การบริหารสว่นตําบล   
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล   อําเภอ   จังหวัด    ได้ตรวจพบเหตุการณ์
ละเมิดข้อมูลสว่นบุคคลท่ีเทศบาล     /องค์การบริหารสว่นตําบล   
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล    เก็บรักษาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล และเทศบาล 
/องค์การบริหารสว่นตําบล    /คณะกรรมการพัฒนาตําบล    พจิารณาแล้วเหน็ว่า
เหตกุารณดั์งกล่าวมีความเสีย่งท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล
  ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรา 37 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 เทศบาล    /องค์การบริหารสว่นตําบล   
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล     ขอแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันท่ี   เดือน    พ.ศ.
(2)

วันท่ี     เดือน   พ.ศ.  เวลา

ชื่อ-นามสกุล      
สถานท่ีติดต่อ       
ชอ่งทางการติดต่อ
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1.  รายละเอียดของเหตุละเมิดข้อมูลสว่นบุคคล
        
2.  วันเวลาท่ีทราบเหตุ

3.  ผู้ท่ีรายงานเหตุให้ทราบ (ถ้ามี)
        
4.  รายการข้อมูลสว่นบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ
        
5.  รูปแบบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับข้อมูลสว่นบุคคล
                
6.  จํานวนเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ
                
7.  มาตรการตอบสนองเพื่อหยุดยั้งเหตุละเมิดข้อมูล
                
8.  การแจ้งเหตุต่อเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล (เฉพาะ
  กรณีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
  เสรีภาพของบุคคล)
        
9.  ติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล

แบบแจงเหตุการณละเมิดขอมูลสวนบุคคล
(Personal Data Breach Notification)

   ท่ี   / (1)

เรื่อง  ขอแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลสว่นบุคคล
เรียน  สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล
  ด้วยเทศบาล       /องค์การบริหารสว่นตําบล   
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล   อําเภอ   จังหวัด    ได้ตรวจพบเหตุการณ์
ละเมิดข้อมูลสว่นบุคคลท่ีเทศบาล     /องค์การบริหารสว่นตําบล   
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล    เก็บรักษาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล และเทศบาล 
/องค์การบริหารสว่นตําบล    /คณะกรรมการพัฒนาตําบล    พจิารณาแล้วเหน็ว่า
เหตกุารณดั์งกล่าวมีความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึง่เป็นเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล
  ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรา 37 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 เทศบาล    /องค์การบริหารสว่นตําบล   
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล     ขอแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันท่ี   เดือน    พ.ศ.
(2)

วันท่ี     เดือน   พ.ศ.  เวลา

ชื่อ-นามสกุล      
สถานท่ีติดต่อ       
ชอ่งทางการติดต่อ

  เทศบาล        /องค์การบริหารสว่นตําบล    
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล       ยนิดีใหค้วามรว่มมอืในการสอบสวนเหตกุารณ์
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลน้ีต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถติดต่อ
เทศบาล         /องค์การบริหารสว่นตําบล     
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล     ได้ท่ี 
 

ลงชื่อ         เจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการ
ตําแหนง่

เทศบาล         /องค์การบริหารสว่นตําบล   
คณะกรรมการพัฒนาตําบล
เลขท่ี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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  ข้อตกลงฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อวันท่ี   ณ สํานักงาน เทศบาล /องค์การบริหารสว่นตําบล  
/คณะกรรมการพัฒนาตําบล    อําเภอ   จังหวัด    ระหว่าง เทศบาล 
/องค์การบริหารสว่นตําบล    /คณะกรรมการพัฒนาตําบล   อําเภอ   
จังหวัด   โดย      ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับน้ีเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
        ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล” ฝ่ายหนึ่ง
  โดยท่ีผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลในฐานะผู้มีอํานาจตัดสินใจ กําหนดรูปแบบ และกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลสว่นบุคคล ได้ตกลง
มอบหมายให้ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลดําเนนิการประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลแทนหรอืในนามของผูค้วบคมุ
ข้อมูลสว่นบุคคล ภายใต้เง่ือนไข ขอบเขตงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบตามสัญญาเลขท่ี    
 ลงวันท่ี      เพ่ือ       ประกอบด้วยรายการขอ้มลูสว่นบุคคลตาม
บัญชีแนบท้ายข้อตกลงฉบับนี้  
  ดังน้ัน คู่สญัญาท้ังสองฝา่ยจึงตกลงทําขอ้ตกลงฉบับนีข้ึน้ เพ่ือเปน็หลักฐานการควบคมุดแูลการประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบุคคล และเพื่อดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง
กฎเกณฑ์ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ท้ังท่ีมีผลใช้บังคับอยู ่ณ วัน
ทําขอ้ตกลงฉบบันีแ้ละท่ีจะมกีารเพ่ิมเติมหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงในภายหลัง ซึ่งต่อไปในขอ้ตกลงฉบบันีร้วมเรียก
ว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล” และให้ถือว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นสว่นหนึ่งของสัญญาเลขท่ี  
ลงวันท่ี      โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 •  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตกลงดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงฉบับนี้ภาย
ใต้อํานาจหน้าท่ีและขอบเขตท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลเท่านัน้ เพื่อคุม้ครองใหก้ารประมวล
ผลข้อมูลสว่นบุคคลเป็นไปอยา่งเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
   ในกรณีท่ีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงฉบับน้ี 
 อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อผูค้วบคุมข้อมลูสว่นบุคคลโดยเรว็ เพื่อใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลมคํีาสัง่เปน็ลายลักษณอั์กษรใหย้กเลิก
หรือยืนยันการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลนั้น 

 •  ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลต้องจัดทําและเก็บรกัษาบนัทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอ้มลู
สว่นบุคคล (Record of Processing Activities : ROPA) ท่ีผู้ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลได้ดําเนนิการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงฉบับน้ี และต้องส่งมอบบันทึกรายการดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
    (ระบุความถ่ีท่ีต้องการใหคู้สั่ญญาสง่มอบบนัทึกรายการ เชน่ ทุกสัปดาห์ ทกุเดือน ทุกวันท่ี  
 ของเดือนถัดไป) หรือทันทีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลร้องขอ

 •  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีและธํารงรักษาไว้ซึ่งมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สําหรบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลท่ีมคีวามเหมาะสมท้ังในเชงิองค์กรและเชิงเทคนคิตามท่ีคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลกําหนดหรือตามมาตรฐานสากล โดยต้องคํานึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์
ของการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตามท่ีกําหนดไว้ในขอ้ตกลงฉบับนีเ้ปน็สําคัญ เพื่อคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล

ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
(Data Processing Agreement : DPA)
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จ้ากความเส่ี�ยงทีึ�อาจ้เกิดข้ึ�นจ้ากการประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล	เช้น่	ความเส่ียหายอันเกิดจ้ากการละเมิดหรือ
อุบติัเหตุ	การลบหรือทึำาลาย	การสู่ญ่หาย		การเปลี�ยนแปลงหรอืแก้ไข้	การเข้า้ถึง	ใช้	้เปดิเผย	หรอืโอนข้อ้มลูส่ว่น
บุคคลโดยไมช่้อบด้วยกฎหมาย	เป็นต้น

	 •	 	ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลต้องเก็บรักษาข้้อมูลส่่วนบุคคลทีึ�ดำาเนินการประมวลผลตามข้้อตกลง
ฉบบันี�ไว้เปน็ความลับและไมส่่ามารถเปิดเผยข้อ้มูลส่ว่นบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลใดได้	เว้นแต่ได้รบัความยนิยอม
เป็นลายลักษณี์อักษรจ้ากผู้ควบคุมข้้อมูลส่่วนบุคคล	หรือเป็นกรณีีทีึ�ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลต้องดำาเนิน
การให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำาส่ั�งข้องเจ้้าพนักงานทีึ�มีอำานาจ้สั่�งการโดยช้อบด้วยกฎหมาย	และผู้ประมวล
ผลข้้อมูลส่่วนบุคคลได้แจ้้งเป็นลายลักษณี์อักษรต่อผู้ควบคุมข้้อมูลส่่วนบุคคลโดยทัึนทีึเมื�อทึราบเหตุทีึ�จ้ะต้อง
เปิดเผยข้้อมูลส่ว่นบุคคลดังกล่าว

	 •	 	ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลต้องกำาหนดให้การเข้้าถึงข้้อมูลส่่วนบุคคลภัายใต้ข้้อตกลงฉบับนี�ถูก
จ้ำากัดเฉพาะพนักงานหรือลูกจ้้างหรือตัวแทึนหรือบุคคลทีึ�ได้รับมอบหมายจ้ากผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคล	
ให้ปฏิิบัติหน้าทีึ�เกี�ยวข้้องกับการประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลหรือทีึ�มีความจ้ำาเป็นต้องเข้้าถึงข้้อมูลส่่วนบุคคล
ภัายใต้ข้อ้ตกลงฉบับนี�เท่ึานั�น	และต้องดำาเนินการให้พนักงานหรือลูกจ้้างหรือตัวแทึนหรือบุคคลดังกล่าวทึำาการ
ประมวลผลและรักษาความลับข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคลด้วยมาตรฐานเดียวกัน

	 •	 	ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคลต้องควบคุมดูแลให้พนักงานหรือลูกจ้้างหรือตัวแทึนหรือบุคคลทีึ�ได้รับ
มอบหมายจ้ากผู้ประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคลให้ปฏิิบัติหน้าทีึ�เกี�ยวข้้องกับการประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคล	 ถือ
ปฏิิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	และต้องดำาเนินการประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคล
ตามวัตถปุระส่งค์ทีึ�กำาหนดไว้ในข้อ้ตกลงฉบบันี�เท่ึานั�น	โดยต้องไมท่ึำาซึ่ำา	คัดลอก	ทึำาส่ำาเนา	หรอืบนัทึึกภัาพข้อ้มลู
ส่่วนบุคคล	 ไม่ว่าทัึ�งหมดหรือบางส่่วนเป็นอันข้าด	 เว้นแต่เป็นไปตามเงื�อนไข้ทีึ�ตกลงไว้กับผู้ควบคุมข้้อมูลส่่วน
บุคคลหรือเป็นไปตามทีึ�กฎหมายกำาหนด
 
	 •	 	ในกรณีีทีึ�ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลมีความจ้ำาเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื�นทึำาหน้าทีึ�เป็น
ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลแทึนเพื�อช้่วยเหลือหรือส่นับส่นุนการให้บริการแก่ผู้ควบคุมข้้อมูลส่่วนบุคคล	
ผูป้ระมวลผลข้อ้มลูส่ว่นบุคคลต้องแจ้้งเปน็ลายลักษณีอั์กษรใหผู้้ควบคมุข้อ้มลูส่ว่นบุคคลทึราบก่อนดำาเนนิการ
ทึกุครั�ง	และผู้ประมวลผลข้อ้มูลส่ว่นบุคคลต้องจั้ดทึำาข้อ้ตกลงกับบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์ีอักษร	เพื�อกำาหนด
ให้บุคคลนั�นมหีนา้ทีึ�และความรบัผดิช้อบในการคุ้มครองและรกัษาความมั�นคงปลอดภััยข้องข้้อมลูส่ว่นบุคคลใน
ระดับเดียวกับผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคล	รวมทัึ�งต้องควบคุมดูแลให้บุคคลนั�นปฏิิบัติตามข้้อตกลงดังกล่าว
และปฏิิบัติหน้าทีึ�เกี�ยวกับการประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้้อมูลส่ว่นบุคคล	
	 	 	ในกรณีทีีึ�ผูป้ระมวลผลข้อ้มูลส่ว่นบุคคลจั้ดทึำาข้อ้ตกลงมอบหมายให้บุคคลอื�นทึำาหน้าทีึ�เป็นผูป้ระมวลผล
ข้้อมูลส่่วนบุคคลแทึนตามวรรคหนึ�ง	ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลทึราบดีว่าตนเองยังคงมีหน้าทีึ�และความ
รับผิดช้อบในการให้บริการแก่ผู้ควบคุมข้้อมูลส่ว่นบุคคลอยูเ่ช้น่เดิม

	 •	 	ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลต้องอำานวยความส่ะดวกและดำาเนินการให้เจ้้าข้องข้้อมูลส่่วนบุคคล
ส่ามารถยื�นคำาร้องข้อใช้้ส่ิทึธิิข้องเจ้้าข้องข้้อมูลส่่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุคคลในส่่วนทีึ�
เกี�ยวข้อ้งกับการประมวลผลข้อ้มลูส่ว่นบุคคลตามข้อ้ตกลงฉบบันี�	รวมทัึ�งต้องช้ว่ยเหลือหรอืส่นบัส่นนุใหผู้ค้วบคมุ
ข้้อมูลส่ว่นบุคคลส่ามารถตอบส่นองต่อคำาร้องข้อใช้้ส่ิทึธิิข้องเจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคลดังกล่าว		
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	 	ในกรณีทีีึ�ผูป้ระมวลผลข้อ้มลูส่ว่นบุคคลได้รบัคำารอ้งข้อใช้สิ้่ทึธิิข้องเจ้้าข้องข้อ้มูลส่ว่นบุคคลตามวรรคหนึ�ง	
ผูป้ระมวลผลข้อ้มูลส่ว่นบุคคลต้องแจ้้งและส่ง่คำารอ้งข้อนั�นให้ผู้ควบคุมข้อ้มูลส่ว่นบุคคลโดยทัึนทีึ	และผู้ประมวล
ผลข้อ้มลูส่ว่นบุคคลต้องไมด่ำาเนนิการตอบส่นองต่อคำาร้องข้อดังกล่าวโดยตรง	เว้นแต่ผู้ควบคมุข้อ้มลูส่ว่นบุคคล
ได้มอบหมายให้ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคลดำาเนินการในเรื�องทีึ�เกี�ยวข้้องกับคำาร้องนั�น

	 9.	 	ในกรณีีทีึ�ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคลพบการกระทึำาหรือเหตุการณ์ีใดทีึ�มีลักษณีะเป็นการพยายาม
เข้า้ถึงหรือประมวลผลข้อ้มลูส่ว่นบุคคลโดยไมช่้อบด้วยกฎหมาย	หรือมีลักษณีะเปน็การละเมดิต่อมาตรการรกัษา
ความมั�นคงปลอดภััยข้องข้อ้มลูส่ว่นบุคคลทีึ�ผูป้ระมวลผลข้อ้มลูส่ว่นบุคคลได้ประมวลผลภัายใต้ข้อ้ตกลงฉบบันี�	
ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคลมีหน้าทีึ�ต้องดำาเนินการดังต่อไปนี�

	 	 	 9.1	 	แจ้้งข้อ้มลูใหผู้ค้วบคมุข้อ้มลูส่ว่นบุคคลทึราบเปน็ลายลักษณ์ีอักษรโดยทัึนทีึ	ภัายในเวลาไมเ่กิน	
24	ช้ั�วโมง	นับแต่เวลาทีึ�เกิดการกระทึำาหรือเหตุการณี์ดังกล่าว	ดังต่อไปนี�
	 	 	 •	 	รายละเอียดข้องการกระทึำาหรือเหตุการณี์ทีึ�เกิดข้ึ�น
	 	 	 •	 	ประเภัทึข้อ้มูลส่ว่นบุคคลและเจ้้าข้องข้อ้มูลส่ว่นบุคคลทีึ�อาจ้ได้รบัหรือได้รบัผลกระทึบจ้ากการ 
กระทึำาหรือเหตุการณี์นั�น
	 	 	 •	 	ผลกระทึบหรือความเส่ียหายทีึ�อาจ้เกิดข้ึ�นหรือทีึ�เกิดข้ึ�นจ้ากการกระทึำาหรือเหตุการณี์นั�น
	 	 	 •	 	มาตรการทีึ�ใช้้ในการประเมินและตอบส่นองต่อการกระทึำาหรือเหตุการณี์นั�น
	 	 	 •	 	มาตรการทีึ�พึงใช้้ในการลดผลกระทึบหรือเยียวยาความเสี่ยหายทีึ�เกิดข้ึ�นจ้ากการกระทึำาหรือ
เหตุการณี์นั�นทัึ�งมาตรการต่อเจ้้าข้องข้้อมูลส่ว่นบุคคลและผู้ควบคุมข้้อมูลส่ว่นบุคคล
	 	 	 9.2	 	ประเมนิการกระทึำาหรอืพฤติการณีที์ึ�เกิดข้ึ�นเพื�อใหท้ึราบส่าเหตขุ้องการกระทึำาหรอืเหตกุารณีน์ั�น	
และกำาหนดมาตรการทีึ�เหมาะส่มในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทึำาหรือเหตุการณ์ีนั�นหรือทีึ�มีลักษณีะเดียวกัน
นั�นข้ึ�นอีก

	 	10.	 	ในกรณีทีีึ�บุคคลภัายนอกกล่าวอ้างหรอืใช้ส้่ทิึธิิเรยีกรอ้งว่ามกีารละเมดิหรอืได้รบัความเส่ยีหายเกี�ยว
กับการประมวลผลข้อ้มูลส่ว่นบุคคล	อันเนื�องมาจ้ากการกระทึำาข้องผู้ประมวลผลข้้อมูลส่ว่นบุคคลหรือเหตุการณ์ี
ทีึ�ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลมีส่่วนต้องรับผิดช้อบ	 ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลต้องแก้ไข้	 เยียวยา	หรือ
ดำาเนินการทัึ�งปวงเพื�อให้ข้้อเรียกร้องนั�นระงับลงโดยเร็ว	หากผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลไม่ส่ามารถแก้ไข้	
เยียวยา	หรือดำาเนินการดังกล่าวได้และทึำาให้ผู้ควบคุมข้้อมูลส่่วนบุคคลต้องช้ดใช้้ค่าเส่ียหาย	 ค่าปรับ	 และ
ค่าใช้้จ่้ายอื�นใดในทึางแพ่งหรือทึางปกครองให้แก่บุคคลภัายนอกอันเนื�องมาจ้ากผลแห่งการละเมิดดังกล่าว 
ผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลตกลงช้ดใช้้ค่าเส่ียหาย	 ค่าปรับ	และค่าใช้้จ่้ายนั�น	 รวมถึงค่าฤช้าธิรรมเนียมและ
ค่าทึนายความทีึ�เกี�ยวข้้องกับการดำาเนินการตามข้้อเรียกร้องนั�นให้แก่ผู้ควบคุมข้้อมูลส่ว่นบุคคลเต็มทัึ�งจ้ำานวน		

	 	11.	 	เว้นแต่กฎหมายทีึ�เกี�ยวข้อ้งจ้ะบญั่ญ่ติัไว้เปน็ประการอื�น	ผูป้ระมวลผลข้อ้มลูส่ว่นบุคคลต้องทึำาการ
ลบหรอืทึำาลายข้อ้มลูส่ว่นบุคคลทีึ�ทึำาการประมวลผลภัายใต้ข้อ้ตกลงฉบบันี�	ภัายใน	30	วัน	นบัแต่วันทีึ�ดำาเนนิการ
ประมวลผลเส่ร็จ้สิ่�นตามข้้อตกลงฉบับนี�หรือวันทีึ�คู่ส่ัญ่ญ่าทัึ�งส่องฝ่่ายได้ตกลงยกเลิกข้้อตกลงฉบับนี�เป็นลาย
ลักษณ์ีอักษร	แล้วแต่กรณีีใดจ้ะเกิดข้ึ�นก่อน	 เว้นแต่กรณีีทีึ�ปรากฏิว่าผู้ประมวลผลข้้อมูลส่่วนบุคคลหมดความ
จ้ำาเป็นทีึ�ต้องเก็บรักษาข้อ้มูลส่ว่นบุคคลตามข้อ้ตกลงฉบับนี�ก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว	ผูป้ระมวลผลข้อ้มูลส่ว่น
บุคคลจ้ะทึำาการลบหรือทึำาลายข้้อมูลส่ว่นบุคคลตามข้้อตกลงฉบับนี�ทัึนทีึ
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ลงชื่อ
(           )

ตําแหนง่
ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล

ลงชื่อ
(           )

พยาน ลงชื่อ
(           )

พยาน

ลงชื่อ
(           )

ตําแหนง่
ผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล

	 	12.	 	การปฏิิบติัหนา้ทีึ�ข้องผูป้ระมวลผลข้อ้มลูส่ว่นบุคคลตามข้อ้ตกลงฉบบันี�จ้ะส่ิ�นส่ดุลงนบัแต่วันทีึ�การ
ปฏิิบติังานตามทีึ�ได้รบัมอบหมายจ้ากผูค้วบคุมข้อ้มูลส่ว่นบุคคลแล้วเส่ร็จ้โดยถูกต้องครบถ้วน	หรอืวันทีึ�คู่ส่ญั่ญ่า
ทัึ�งส่องฝ่า่ยได้ตกลงยกเลิกข้อ้ตกลงฉบับนี�เป็นลายลักษณ์ีอักษร	แล้วแต่กรณีใีดจ้ะเกิดข้ึ�นก่อน	ทัึ�งนี�	การส่ิ�นสุ่ดลง
ข้องข้อ้ตกลงฉบบันี�ไมก่ระทึบต่อหน้าทีึ�ข้องผูป้ระมวลผลข้อ้มลูส่ว่นบุคคลทีึ�จ้ะต้องทึำาการลบหรอืทึำาลายข้อ้มลู
ส่ว่นบุคคลตามทีึ�กำาหนดไว้ในข้้อ	11	ข้องข้้อตกลงฉบับนี�

	 	ข้อ้ตกลงฉบบันี�ทึำาข้ึ�นเปน็ส่องฉบบัและมีข้อ้ความถกูต้องตรงกันทึกุประการ	ทัึ�งส่องฝ่า่ยได้อ่านและเข้า้ใจ้
ข้อ้ความ			ในข้อ้ตกลงฉบบันี�โดยละเอียดตลอดแล้ว	จึ้งลงลายมอืช้ื�อไว้เปน็หลักฐานต่อหนา้พยาน	และแต่ละฝ่า่ย
ต่างเก็บรักษาข้้อตกลงฉบับนี�ไว้ฝ่่ายละหนึ�งฉบับ



ภาคผนวก 9 ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement : DPA) 

บัญชีรายการขอมูลสวนบุคคล

รายละเอียดขอมูลสวนบุคคล
(รายการขอมูลสวนบุคคลที่มอบหมายใหคูสัญญาดำเนินการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทน เชน ชื่อ-นามสกุลของเจาหนาที่ เบอรโทรศัพท
ขอมูลผูใชงานแอปพลิเคชั่น รายชื่อผูเขารวมงานสัมมนา เปนตน)

ลำดับ



ภาคผนวก 10 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําและเก็บรักษา
 บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 51

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการจัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการ 

ของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลสว่นบคุคลส าหรบัผูป้ระมวลผลข้อมูลสว่นบคุคล  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการ
ของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๖  (๔)  และมาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  แห่งพระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  จึงออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล  
ส่วนบุคคลส าหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรม  
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละประเภทกิจกรรมไว้  โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  และตัวแทนของผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลในกรณีที่มีการแต่งตั้งตัวแทน 

(๒) ชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการ
ตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  และตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งตัวแทน 

(๓) ชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมถึงสถานที่ติดต่อและวิธีการ
ติดต่อ  ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๔) ประเภทหรือลักษณะของการเก็บรวบรวม  ใช้   หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  ซึ่งรวมถงึ 
ข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีได้รับ  
มอบหมายจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลส่วนบุคคล  ในกรณีท่ีมีการส่งหรือ 
โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

(๖) ค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา  ๔๐  วรรคหนึ่ง  (๒) 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรม 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยจะจัดท าเป็นหนังสือหรือ  

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๕บัญชีรายการขอมูลสวนบุคคล

รายละเอียดขอมูลสวนบุคคล
(รายการขอมูลสวนบุคคลที่มอบหมายใหคูสัญญาดำเนินการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทน เชน ชื่อ-นามสกุลของเจาหนาที่ เบอรโทรศัพท
ขอมูลผูใชงานแอปพลิเคชั่น รายชื่อผูเขารวมงานสัมมนา เปนตน)

ลำดับ



ภาคผนวก 10 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําและเก็บรักษา
 บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ทั้งนี้  บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
จะต้องเข้าถึงได้ง่าย  และสามารถแสดงให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุม  
ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ควบคุมข้อมูล  
ส่วนบุคคลมอบหมายตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการร้องขอ 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เธียรชัย  ณ นคร 

ประธานกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๕





การดำาเนินงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของแผนสุขภาวะชุมชน

โทรศัพท 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1501
อีเมล info@thaihealth.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนยเรียนรูสุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 www.thaihealth.or.th


