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1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที ่HR ต้องเจอ

2. สัญญาจ้าง สัญญาเม่ือเป็นพนักงาน จุดส าคญัทีต้่องม ีส่ิงทีไ่ม่ควรระบุ 

3. ใบสมคัร คนสมัครควรทราบอะไร HR ขอใช้สิทธิอะไรได้

4. กล้องวงจรปิด บุคคลภายนอกและพนักงานHR หรือฝ่ายสถานทีใ่ช้อย่างไรให้อยู่ภายใต้กฎหมายและไม่ละเมดิ

5. พนักงานทีต้่องบริการลูกค้า HR หรือหัวหน้างานต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ลูกค้าท าได้แค่ไหนอย่างไร

6. HR ทีใ่หม่โทรเช็คประวตัิจากที่ท างานเดมิ HR เปิดเผยได้หรือไม่

7. ตวัอย่างแบบฟอร์มแนะน า เช่น แบบฟอร์มยนิยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

HR ต้องรู้ เพ่ือรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Q & A 
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1. Lawfulness , Fairness , Transparency การเกบ็รวบรวม ใช้ ชอบด้วยกฎหมาย หรือ ได้รับความยนิยอมถูกต้อง

2. Purpose Specification วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ ต้องเฉพาะเจาะจง 
และไม่ใช้เกนิวตัถุประสงค์ทีแ่จ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

3. Data Minimization เกบ็รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เท่าทีจ่ าเป็น

4. Accuracy คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

5. Storage Limitation การจัดเกบ็ทีม่ีระยะเวลาเหมาะสม ท าลายเม่ือหมดความจ าเป็น

6. Security ( Integrity , Confidentiality ) ความปลอดภัยของข้อมูล ความน่าเช่ือถือของระบบ และการรักษา
ความลบัไม่ให้คนที่ไม่มีสิทธิเข้าถึง  ( CIA Model )

7. Accountability ความรับผดิชอบ ต่อความเสียหายจากการละเมดิ หรือ ข้อมูลร่ัวไหล

GDPA : Data Protection Principle หลกัการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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เตรียมความพร้อม และขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

1. Working group / DPO จัดตั้งคณะท างาน : MD / Marketing / Sales / Pruchasing /  HR / IT /Legal 

2. Data Inventory and Flows แต่ละฝ่ายงานต้องส ารวจข้อมูลส่วนบุคคลทีฝ่่าย เกบ็รวบรวม ใช้ ในการท างาน

3. Lawfulness of processing ทบทวน หาฐานทางกฎหมายรองรับในการกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน/ส่งข้อมูลส่วนบุคคล

4. Data Protection Impact Assessmentประเมนิความเส่ียงการละเมดิข้อมูลต่อโอกาสและผลกระทบต่อสิทธิของ DS และผลกระทบต่อองค์กร

5. Security Safeguard Paper / Soft Files  :  Access control , Logging  , CIA (Confidentiality , Integrity , Availability)

6. Data Management ท ำนโยบำยและแนวปฏิบติัให้สอดคล้องกฎหมำย Notice / Consent / Procedure / WI / Manual

7. Record of Processing บันทกึรำยกำรกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง รำยละเอียดอย่ำงน้อยตำมมำตรำ 39

8. Awareness and Training เป็นหน้ำทีข่องบุคลำกรทุกคนทีมี่หน้ำทีใ่นกำรเข้ำถงึ เกบ็รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ อ่ืน

9. Internal Audit / Onsite Audit ตรวจสอบว่ายงัปฏิบตัิได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบว่ายงัเป็นไปตามคู่มือและมาตราการต่าง 

10. Plan Do Check Act   ( PDCA ) เม่ือกฎหมายเปลีย่น วธีิการเปลีย่น เคร่ืองมือเปลีย่น 

ขั้นแรก
ต้องรู้

ขั้น
ด าเนินการ

ขั้น
พฒันา



ข้อมูลส่วนบุคคล ทีเ่กบ็มาก่อนวนัที ่1 มิถุนายน 2564  ท าอย่างไร ? ( มาตรา 95 )

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ทีเ่กบ็ตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบนั
( ก่อน 1 ม.ิย. 64 )

จ ำเป็น
ตาม ม.24 , 19
ในการเกบ็ข้อมูล

ใช้ หรือ ประมวลผล

ไม่จ ำเป็น
ต้องเกบ็ข้อมูล 

ใช้ หรือ ประมวลผล

รูปแบบกระดาษ : ย่อยท าลายด้วยเคร่ืองก่อน

File ในComputer : ลบ + ลบที่ถงัขยะด้วย

Data ใน Server : Anonymisation / Pseudonymisation

ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ให้มีผลกบัข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเกบ็มาแล้ว

( บริษทัประกาศฝ่ายเดยีวได้ )

ถ้าเป็นการเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
ควรท าเอกสารขอความยนิยอมใหม่ 

( กรณทีี่ไม่เคยได้ความยนิยอมมาก่อน )

21/04/64Mayuree Chuanchom : HR คู่คิดเร่ืองคน 6



7

DPA

DC

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
Data Subject
“ DS ”

ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้มาตดิต่อ องค์กร หรือ บริษัท หรือ 
บุคคลซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตดัสินใจเกีย่วกบั

การเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Keyword ของ DP : 
ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจาก DC

และท าการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ตำมค ำส่ังของ DC

Payroll Outsource 
Application Outsource 

Mayuree Chuanchom : HR คู่คิดเร่ืองคน 21/04/64 7

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
Data Controller

“ DC ”
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Data Processor
“ DP ”

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Data Processor Officer  ( DPO )

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค ( สคส )

Office of the Personal Data Protection Commission
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Q & A  1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที ่HR ต้องเจอ

มาตรา 6  “ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้อมูลเกีย่วกบับุคคลซ่ึงท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลน้ันได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม 

ช่ือนามสกุล ,รหัส ID , ทีอ่ยู่ , เบอร์โทร , เลขบัญชีธนาคาร , 
เลขทีห่นังสือเดนิทาง , รหัสพนักงาน , อเีมล์ , FB , Line , 
เพศ , ลายเซ็น , ลายมือเขยีน , วนัเดือนปีเกดิ , สัญชาติ

น า้หนัก , ส่วนสูง , ศาสนา , กรุ๊ปเลือด, ลายนิว้มือ , เสียงพูด  

ผลการตวจสุขภาพ , งานอดเิรก , สแกนใบหน้า , รอยสัก 

ประวตัิอาชญากรรม, รูปถ่าย , นามบตัร , ต าแหน่งงาน

ข้อมูลส่วนบุคคล 

Personal Identifiable Information  ( PII )

ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป ( General หรือ PII )

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ( Sensitive PII )

แหล่งที่ได้มา : ใบสมัครงาน Resume/CV เอกสารแนบ การสัมภาษณ์ VDO Call ผลตรวจสุขภาพ  ผลตรวจประวตัิ แบบสอบถาม



12 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว Sensitive Data (มาตรา 26)

ข้อมูลพนัธุกรรม 
Genetic

ความเห็นทางการเมือง
Political Opinion

เช้ือชาติ
Racial

ข้อมูลความพกิาร 
Disability

ข้อมูลสุขภาพ
Health -Related Data

พฤตกิรรมทางเพศ
Sexual Behavior

เผ่าพนัธ์ุ
Ethnic Origin

ประวตัอิาชญากรรม
Criminal Data

ศาสนา 
Religious

เป็นสมาชิกสหภาพ

Union Information

ลทัธิ
Cult

ข้อมูลชีวภาพ
Biometric

ไม่มีความจ าเป็น ต้องเกบ็ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ไม่ควรเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
มีความจ าเป็นต้องเกบ็ ต้องแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล + ขอความยนิยอมโดยชัดแจ้ง

21/04/64Mayuree Chuanchom : HR คู่คิดเร่ืองคน 9

ไม่ต้องขอความยนิยอมได้ ถ้าเข้าข้อยกเว้น ข้อ(1) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพ ข้อ(2) การด าเนินกจิกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มี
การคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร    ข้อ(3) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยนิยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อ(4) เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  ข้อ(5) (ก) เวชศาสตร์ป้องกนัหรืออาชีวเวชศาสตร์ ประเมินความสามารถใน
การท างานของลูกจ้าง การวนิิจฉัยโรคทางการแพทย์ (โดยผู้ประกอบวชิาชีพทางการแพทย์)  (ข) ประโยชน์ด้านสาธารณะสุข ป้องกนัโรคตดิต่อ โรคระบาด  
(ค) การคุ้มครองแรงงาน ประกนัสังคม หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิสวสัดกิารรักษาพยายามของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 
(ง) การศึกษาวจิยัวทิยาศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน เท่าที่จ าเป็น  (จ)เพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ส าคญั โดยต้องจัดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิขั้นพืน้ฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล



10 ข้อ ในการขอความยนิยอม เกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลให้ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 19)
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ต้องแจ้งวัตถุประสงค์
ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล

ต้องเข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย ภาษาอ่านง่าย

ถอนความยนิยอมเม่ือใดกไ็ด้ และต้องท าการถอนได้โดยง่าย

ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูล ถีงผลกระทบสิทธิประโยชน์จาก
การถอนความยนิยอม 

ต้องมีอิสระในกำรให้ควำมยนิยอม โดยท าช่องให้เลือกได้

การขอความยนิยอม ต้องแยกออกจากข้อความอ่ืนให้ชัดเจน

ต้องไม่มข้ีอความหลอกลวง ท าให้เข้าใจผดิในวตัถุประสงค์

ต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการท าสัญญา หรือการให้บริการ หรือ
รับบริการ

ถอนยนิยอมไม่ได้ ถ้ามข้ีอจ ากดัสิทธิตามกฎหมาย หรือ
สัญญาที่เป็นประโยชน์

การขอความยนิยอมไม่ถูกต้อง เท่ากบั ไม่ได้รับควำมยนิยอม
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ตวัอย่างแบบฟอร์ม การขอความยนิยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองแรงงานภายใตส้ัญญาจา้งแรงงาน และการรักษาความปลอดภยัภายในสถานท่ีท างาน บริษทั
จ าเป็นตอ้งเกบ็ รวบรวม ใช้ และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของพนกังานไดแ้ก่ ประวติัสุขภาพ ประวติัการรักษาพยาบาล
ประวติัอาชญากรรม(ถา้จ าเป็น) และลายน้ิวมือหรือแบบจ าลองใบหนา้ เพื่อจุดประสงคท่ี์ระบุไว้ ทั้งน้ีบริษทัรับประกนัการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเหมาะสมและรับประกนัวา่การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวน้ีจะด าเนินการตามเง่ือนไข
นโยบายการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับพนกังานตามท่ีบริษทัไดป้ระกาศไว้

ขา้พเจา้.............................................................................................รหสัพนกังาน....................................
ยนิยอมใหบ้ริษทัเกบ็รวบรวมใชแ้ละรวมถึงเปิดเผยขอ้มูลสุขภาพ ประวติัการรักษาพยาบาลของขา้พเจา้ ตาม

วตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นการคุม้ครองและจดัสวสัดิการใหแ้ก่ขา้พเจา้
ยนิยอมใหบ้ริษทัเกบ็รวบรวมใชข้อ้มูลประวติัอาชญากรรมของขา้พเจา้ ตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวเ้น่ืองจาก

ต าแหน่งงานของขา้พเจา้จ าเป็นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
ยนิยอมใหบ้ริษทัเกบ็รวบรวมใชล้ายน้ิวมือหรือแบบจ าลองใบหนา้ของขา้พเจา้ เพื่อบนัทึกการเขา้ออกงานและเพื่อ

ความปลอดภยัในพื้นท่ีส านกังานของบริษทั
ลงช่ือ………………………………….พนกังาน 

วนัท่ี..............................................

การขอความยนิยอม ใช้กบัข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเท่าทีจ่ าเป็นเท่าน้ัน
ต้องมช่ีองให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเลือกให้ความยนิยอมได้ 21/04/64Mayuree Chuanchom : HR คู่คิดเร่ืองคน 11



1. แจ้ง วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม น าไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2. แจ้ง ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (DS) ทราบว่ามีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูล และแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบทีอ่าจ

เป็นไปได้กรณีทีไ่ม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
3. แจ้ง ให้ทราบระยะเวลาการจัดเกบ็ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
4. แจ้ง ประเภทของข้อมูลทีเ่กบ็รวลรวม ใช้ และหน่วยงานทีผู้่ควบคุมข้อมูล (DC) อาจจะต้องมกีารเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ
5. แจ้ง ข้อมูลตวัแทนของผู้ควบคุมข้อมูล (DC) เช่น เบอร์โทร อเีมล์ สถานทีต่ิดต่อ วธีิการติดต่อ หรือแจ้งข้อมูล

ของเจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี DPO)
6. แจ้ง สิทธิตามกฎหมาย PDPA ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (DS) ทราบ
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6 เร่ืองแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 23)

ช่ือเอกสารการแจ้ง : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / นโยบายความเป็นส่วนตัว / นโยบายประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
Privacy Notice / Data Protection Policy / Privacy Statement 

การแจ้ง : ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือขณะเกบ็รวบรวมข้อมูล  และควรแยกเป็นเร่ืองๆไป
วธีิแจ้ง : เป็นประกาศแจ้ง หรือ ส่ง e-mail หรือลงไว้ใน website



21/04/64Mayuree Chuanchom : HR คู่คิดเร่ืองคน 13

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม PDPA                vs   GDPR

มาตรา 30 สิทธิ ขอเข้าถึง และขอคดัส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 31 สิทธิ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วข้อง

มาตรา 32 สิทธิ คดัค้านการเกบ็รวมรวบ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 33 สิทธิ ขอลบ ท าลาย ท าให้เป็นข้อมูลทีไ่ม่สามารถระบุตัวได้

มาตรา 35 สิทธิ ขอท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เข้าใจผดิ

มาตรา 34 สิทธิ ขอระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 23 สิทธิ ได้รับแจ้งก่อนหรือขณะเกบ็ รวมรวบ ใช้ เปิดเผย

มาตรา 19 สิทธิ ในการถอนความยนิยอมเม่ือใดกไ็ด้

Article 15 Right of access by data subject

Article 20 Right of data portability

Article 21 Right to object

Article 17 Right to erasure / Right to be forgotten

Article 16 Right to rectification

Article 18 Right to restriction of processing

Article 13 ,14 Right to be informed

Article 13 Right to withdraw consent
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Lawful Basis  7 ฐานตามกฎหมาย (ม.24 ) ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทในฐานะ DC

1. Historical / Statistics ฐานประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อ านาจรัฐ General
DC แจ้งการเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย 

ต่อ DS โดย
การประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Data Protection Policy 
Privacy Policy / Notice / Statement 

(ตามมาตรา 23)

2. Vital Interest ฐานระงบัอนัตรายต่อชีวติ General

3. Contracts ฐานสัญญา *** General

4. Public Task ฐานภาระกจิสาธารณะ General

5. Legitimate Interest ฐานความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบ*** General

6. Legal Obligation ฐานกฎหมาย *** General 

7. Consent ฐานความยนิยอม (ม.19) Sensitive
ต้องแจ้ง Policy / Notice และ
ขอความยนิยอมโดยชัดแจ้ง

*** ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ต้องขอความยนิยอม *** 
**** ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไปหาเหตุผลใน 6 ฐานไม่ได้ ต้องขอความยนิยอม ****
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Lawful Basis ฐานตามกฎหมาย  VS  การแจ้ง Notice และการขอความยนิยอม Consent
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Q & A  2. สัญญาจ้าง สัญญาเม่ือเป็นพนักงาน จุดส าคญัทีต้่องมี ส่ิงทีไ่ม่ควรระบุ 

สัญญาจ้างเดมิ ทีม่ีมาก่อนวนัที่ 1 มถุินายน 2564 ยงัคงใช้ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์การจ้างงานเดมิ

สัญญำจ้ำงใหม่ทีจ่ะเกดิขึ้น พจิำรณำข้อควำมทีต้่องไม่ขัดแย้งกบักฎหมำย 
โดยเฉพำะเร่ืองควำมยนิยอมทีใ่ห้เกบ็ รวมรวมใช้ เปิดเผย ส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
ไม่ควรน ำข้อควำมขอควำยนิยอมไปรวมในสัญญำ ควรแยกออกและให้อิสระในกำรให้ควำมยนิยอม

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบางรายการ ทีบ่ริษัทยงัจ าเป็นต้องเกบ็รวมรวมใช้ เพ่ือความเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งาน อาจจะเขียนไว้ในเร่ืองคุณสมบัตขิองพนักงานในต าแหน่งได้ ( Job Specification ) เช่น

ต าแหน่งคนขับรถส่งสินค้า คุณสมบัตต้ิองไม่เป็นผู้เสพสารเสพตดิ หรือยุ่งเกีย่วกบัสารเสพตดิ
เม่ือบริษัทรับพนักงานต าแหน่งนี ้กจ็ะท าสัญญาจ้าง + เร่ือง Job Specification + เอกสารขอความยนิยอม

ให้บริษัท ตรวจสอบ เกบ็รวมรวมใช้ข้อมูลการใช้สารเสพตดิ 
กรณีไม่เซ็นยนิยอม กเ็ท่ากบัไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัตไิด้ / ขาดคุณสมบัต ิกท็ าสัญญาจ้างต่อไม่ได้
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Q & A  3. ใบสมัคร คนสมัครควรทราบอะไร HR ขอใช้สิทธิอะไรได้

แจ้ง 6 เร่ืองแจ้ง ตามมาตรา 23  (นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน)
ให้ผู้สมัครทราบก่อนหรือขณะสมัคร เช่น ประกาศไว้ หรือ ส่ง e-mail กลับ กรณีส่งมาเป็น Resume/CV หรือลง
ไว้ใน website , QR code , Link

การจัดการใบสมัคร หรือเอกสารแนบการสมัคร
กลุ่มที่ผ่านการรับเข้าท างาน เกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ต่อ ตามฐานกฎหมาย
กลุ่มที่ยงัไม่ผ่านสัมภาษณ์ หรือยงัไม่ได้เรียกสัมภาษณ์ แต่บริษัทต้องการเกบ็ข้อมูลไว้ก่อน ต้องแจ้ง

ระยะเวลาการจัดเกบ็ เม่ือไม่ใช้กต้็องลบ ท าลาย หรือ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะขอใช้สิทธิตามกฎหมาย

กรณีต้องเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ระบุวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการพจิารณาคุณสมบัตรัิบเข้าท างาน
ยนิยอมให้บริษทัเกบ็รวบรวมใช้และรวมถึงเปิดเผยข้อมูล.............(ใส่รายการข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวทีต้่องการ)

กรณีต้องการขอบุคคลอ้างองิ ต้องให้ผู้สมัคร ให้การรับประกนัการ ว่าได้แจ้งและมีสิทธิในการเปิดเผย ช่ือ เบอร์ติดต่อ
ตัวอย่ำงข้อควำม ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้สมัครงำนขอให้กำรรับประกนัว่ำมีสิทธิในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีรำยช่ือต่อไปน้ี
ในฐำนะเป็นบุคคลอ้ำงอิงของข้ำพเจ้ำ

1. ช่ือ...............................................ต ำแหน่ง............................เบอร์ติดต่อ...............................................



ตวัอย่างแบบฟอร์ม การขอความยนิยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองแรงงานภายใตส้ัญญาจา้งแรงงาน และการรักษาความปลอดภยัภายในสถานท่ีท างาน บริษทั
จ าเป็นตอ้งเกบ็ รวบรวม ใช้ และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของพนกังานไดแ้ก่ ประวติัสุขภาพ ประวติัการรักษาพยาบาล
ประวติัอาชญากรรม(ถา้จ าเป็น) และลายน้ิวมือหรือแบบจ าลองใบหนา้ เพื่อจุดประสงคท่ี์ระบุไว้ ทั้งน้ีบริษทัรับประกนัการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเหมาะสมและรับประกนัวา่การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวน้ีจะด าเนินการตามเง่ือนไข
นโยบายการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับพนกังานตามท่ีบริษทัไดป้ระกาศไว้

ขา้พเจา้.............................................................................................รหสัพนกังาน....................................
ยนิยอมใหบ้ริษทัเกบ็รวบรวมใชแ้ละรวมถึงเปิดเผยขอ้มูลสุขภาพ ประวติัการรักษาพยาบาลของขา้พเจา้ ตาม

วตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นการคุม้ครองและจดัสวสัดิการใหแ้ก่ขา้พเจา้
ยนิยอมใหบ้ริษทัเกบ็รวบรวมใชข้อ้มูลประวติัอาชญากรรมของขา้พเจา้ ตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวเ้น่ืองจาก

ต าแหน่งงานของขา้พเจา้จ าเป็นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
ยนิยอมใหบ้ริษทัเกบ็รวบรวมใชล้ายน้ิวมือหรือแบบจ าลองใบหนา้ของขา้พเจา้ เพื่อบนัทึกการเขา้ออกงานและเพื่อ

ความปลอดภยัในพื้นท่ีส านกังานของบริษทั
ลงช่ือ………………………………….พนกังาน 

วนัท่ี..............................................

การขอความยนิยอม ใช้กบัข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเท่าทีจ่ าเป็นเท่าน้ัน
ต้องมช่ีองให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเลือกให้ความยนิยอมได้ 21/04/64Mayuree Chuanchom : HR คู่คิดเร่ืองคน 18
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แจ้ง วตัถุประสงค์
แจ้ง ความจ าเป็นต้องให้ข้อมูล 

และผลกระทบทีอ่าจเป็นไปได้กรณีทีไ่ม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
แจ้ง ระยะเวลาการจัดเกบ็
แจ้ง ประเภทของข้อมูล / หน่วยงานทีอ่าจจะต้องมีการเปิดเผย
แจ้ง ข้อมูลตวัแทนของผู้ควบคุมข้อมูล (DC
แจ้ง สิทธิตามกฎหมาย
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Q & A 4. กล้องวงจรปิด บุคคลภายนอกและHR หรือฝ่ายสถานทีใ่ช้อย่างไรให้อยู่ภายใต้กฎหมายและไม่ละเมดิ

1. การบันทึกภาพบุคคลโดย CCTV ถือเป็นการเกบ็รวบรวม ใช้และเปิดเผย 
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ต้องขอควำมยนิยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการบันทึกภาพ

2. ในสถานที่ของบริษัทถือเป็น Lawful Basis ฐำนควำมจ ำเป็นเพือ่ประโยชน์โดยชอบ Legitimate Interest 
ทีบ่ริษัทจะใช้ CCTV เพ่ือปกป้องดูแลทรัพย์สิน แต่การขอความยนิยอมเป็นเอกสารโดยชัดแจ้งเป็นเร่ืองทีป่ฏิบัตไิด้ยาก

3. บริษัทสามารถใช้กำรประกำศ CCTV Policy แจ้ง ให้ทุกคนทีจ่ะผ่านเข้ามาในบริษัททราบ ว่ามกีารติดตั้ง 
CCTV และจะถูกเกบ็บันทกึภาพ กำรรับทรำบและเดนิเข้ำมำถอืว่ำยนิยอม

4. แจ้ง CCTV Policy ตั้งแต่ทางเข้าบริษัท และติดสัญลกัษณ์ว่า CCTV ก าลงัท างาน
5. ข้อพงึระวงัต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมากเกนิไป เช่น ไปตดิทีห่น้าหรือใน

ห้องน า้ ติดหน้าโต๊ะท างานระยะชิด อาจถือเป็นการละเมดิได้
6. การบันทึกภาพบุคคลโดย CCTV ต้องไม่ใช่การเกบ็ด้วยเทคนิคพเิศษทีท่ าให้จดจ าใบหน้าได้อย่างการท า 

Face Recognition 



21/04/64Mayuree Chuanchom : HR คู่คิดเร่ืองคน 21



21/04/64Mayuree Chuanchom : HR คู่คิดเร่ืองคน 22

Q & A 5.พนักงานทีต้่องบริการลูกค้า HR หรือหัวหน้างานต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ลูกค้าท าได้แค่ไหนอย่างไร

มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล เว้นแต่ เป็นข้อมูลที่เกบ็รวบรวมได้โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยนิยอมตาม มาตรา 24 หรือ มาตรา 26

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหน่ึง จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กบัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน

ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามวรรค
หน่ึง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยน้ันไว้ในรายการตามมาตรา 39

ค าตอบ : บริษัทสามารถเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานได้ Lawful Basis : ตามฐานสัญญา (มาตรา24) 
แต่บริษัทต้องแจ้งไว้ก่อนหรือขณะเกบ็รวบรวม ( Notice มาตรา 23 แจ้งประเภทของข้อมูลและหน่วยงานที่อาจจะต้องมีการเปิดเผย)

ระหว่างบริษัทกบัลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้เท่าที่จ าเป็น เพ่ือการท างาน การประสานงาน 
ห้ามน าไปใช้นอกเหนือวตัถุประสงค์

บริษัทต้องท าบันทึกรายการ (หัวข้อตามมาตรา 39)
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Q & A 6. HR ที่ใหม่โทรเช็คประวัติจากที่ท างานเดิม HR เปิดเผยได้หรือไม่

HR ที่บริษทัเดมิ 

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่จบสัญญาจ้างแล้วไม่ได้ เพราะไม่มี Lawful Basis ใด ใช้ฐานกฎหมายทั้ง 6 ตาม
มาตรา 24 ไม่ได้แล้ว จะเปิดเผยได้ตามมาตรา 19 การให้ความยนิยอม

ก่อนการตอบค าถาม HRที่บริษัทเดมิ ต้องขอดูเอกสารให้ความยนิยอมที่อดีตพนักงานลงช่ือไว้ จาก HR ทีบ่ริษทัใหม่

ข้อควรระวัง 1. การตอบค าถามเพยีง ใช่ หรือ ไม่ใช่ กถื็อเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

2. แม้จะได้รับการยืนยนัว่าได้รับความยนิยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ กค็วรให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็น

HR ที่บริษทัใหม่ 

ต้องให้ผู้สมัคร ยินยอมให้ HR ที่บริษทัเดมิ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้

ตัวอย่ำงข้อควำม เพือ่เป็นส่วนหน่ึงในกำรพจิำรณำคณุสมบัติรับเข้ำท ำงำนข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้สมัครงำน ยนิยอมให้ตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำกบัทำงบริษทั.................(ช่ือบริษทัเดมิ) เพือ่เป็นส่วนหน่ึงในกำรพจิำรณำสมัครงำนในคร้ังน้ี
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Q & A 7. ตัวอย่างแบบฟอร์มแนะน า 

มาตรา 19     ขอความยนิยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่
อาจขอความยนิยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ และต้องขอให้ชอบด้วยกฎหมาย                                          

มาตรา 23      ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
รายละเอยีดการแจ้ง 6 เร่ืองแจ้ง

มาตรา 39      บันทกึรายการ เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและส านักงานตรวจสอบได้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกบ็รวบรวม
2. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม
3. ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
4. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิและวธีิการเข้าถึงขอมูลส่วนบุคคล
6. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยนิยอม
7. เหตุผลในการปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
8. ค าอธิบายเกีย่วกบัมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

มาตรา 40 วรรค 3     จัดให้มข้ีอตกลงระหว่าง ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล ( DPA )



ความรับผดิทางแพ่ง และ บทก าหนดโทษอาญา & โทษทางปกครอง 

ทางแพ่ง Civil Liability
ฟ้องละเมดิ

Compensation ค่าสินไหม
Punitive damage ค่าสินไหมเชิงลงโทษ

โทษอาญา Criminal Liability
จ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 500,000 บาท 

ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวไปยงัประเทศปลายทาง
เกดิความเสียหาย เสียช่ือเสียง ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชัง อบัอาย

จ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือปรับไม่เกนิ 1,000,000 บาท 
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวไปยงัประเทศปลายทาง

เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได้
จ ำคกุ : กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ หรือผู้รับผิดชอบของนิติบุคคล

โทษทางปกครอง Administrative Liability
ปรับ 1 ล้าน : ไม่ปฏิบตัิ

ปรับ 3 ล้าน : ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบตัิ
ปรับ 5 ล้าน : เกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
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มาตรา 80 : “ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนเน่ืองจากการปฏิบัตหิน้าที่ตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ถ้าผู้น้ันน าไปเปิดเผยแก่ผู้อ่ืน 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกนิ 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ”


