ตัวอยาง
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ สคบ.
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
สคบ. กำหนดกรอบการทำงานของผูควบคุมขอมูล (Data Controller) โดยอางอิงจากมาตรา 39
แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เรื่องการจัดทำบันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวน
บุ คคล (Record of Processing Activities: ROPA) เพื่ อให เจาของขอมู ลส วนบุคคลและสำนักงานสามารถ
ตรวจสอบได
โดยในทุกกิจกรรมที่มีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองมีการจัดทำตารางบันทึกการ
ประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ชื่อผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ที่อยู

ขอมูลการติดตอ
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวน
บุคคล (ถามี)

ผูประสานงาน/ผูแทน (ถามี)

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
เลขที่ 120 หมู 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ชื่อ - สำนักแผนและการพัฒนาการคุมครองผูบริโภค สวนเทคโนโลยี
สารสนเทศ , กองกฎหมายและคดี สวนกฎหมาย
สถานที่ติดตอ: เลขที่ 120 หมู 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ชองทางการติดตอ: 0 2143 0430 , 0 2141 3418
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล
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2. บันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) แยกออกเป น
2 ตาราง ยอย 2.1 และ 2.2 คือ จัดเก็บขอมูลหลัก (ไมคอยเปลี่ยนแปลง) และกิจกรรมของขอมูล
(แยกตามรายการเปลี่ยนแปลง)
ตารางที่ 2.1
ลำดับ
ชื่อรายการ
ตัวอยางการบันทึก
1. ขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 1. ขอมูลสำหรับการติดตอ ไดแก ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง
หนาที่ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร
อีเมล ชื่อผูใชงานสื่อสังคมออนไลน และแผนที่ตั้ง
ของที่พัก
2. ขอมูลเกี่ยวกับการอบรม เชน สถิติการเขาเรียน
การสงงาน ผลการทดสอบ และไฟลนำเสนอ
3. ขอมูลภาพถายกิจกรรมระหวางการอบรม
4. ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการเว็บไซต เชน
ชื่อบัญชีผูใชงาน รหัสผาน รหัส OTP ขอมูลการจราจร
ทางคอมพิวเตอร ขอมูลระบุพิกัด ประวัติการสืบคน
5. ขอมูลความนิยมในการใชบริการ เชน ที่อยูอีเมล
(Email Address) หมายเลขไอพี (IP Address)
ชนิดของโปรแกรมคนผาน (Browser Type)
โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหนาเว็บ
(web page) ของเว็บไซตที่ผูใชเยี่ยมชม
และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต (Access Times)
2. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม
1. ขอมูลสำหรับการติดตอ เพื่อใชจัดการเรื่องราวรอง
ทุกขจากผูบริโภค ตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ
ดำเนินคดีละเมิดสิทธิผูบริโภค รับรองสมาคมและ
มูลนิธิ รับและพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
รับฟงความคิดเห็นรางกฎหมาย รวมถึงการดำเนินการ
ตามคำสั่งศาล
2. ขอมูลเกี่ยวกับการอบรม เพื่อใชประกอบการจัดอบรม
ใหสำเร็จตามเปาหมาย
3. ขอมูลภาพถายกิจกรรมระหวางการอบรม
เพื่อการประชาสัมพันธผลการจัดอบรม และแบงปน
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ชื่อรายการ

3.

ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคล

4.

ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวน
บุคคล

5.

ตัวอยาง
ตัวอยางการบันทึก
ใหผูเขาอบรมไดเรียกดูยอนหลัง
4. ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการเว็บไซต เพื่อใชจัดเก็บ
เปนสถิติขอมูล และปรับปรุงการทำงานเสนอตอ
ผูบริหาร
5. ขอมูลความนิยมในการใชบริการ เพื่อสำรวจความนิยม
ในการใชบริการ อันจะเปนประโยชนในการนำสถิติ
ไปใชในการปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการ
ในอนาคต
สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

1. ขอมูลสำหรับการติดตอ 10 ป จนกวาการดำเนินการ
เรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค ตรวจสอบผูประกอบ
ธุรกิจ ดำเนินคดีละเมิดสิทธิผูบริโภค รับรองสมาคม
และมูลนิธิ รับและพิจารณาคำขอจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง รับฟงความคิดเห็นรางกฎหมาย รวมถึง
การดำเนินการตามคำสั่งศาลจะแลวเสร็จ
2. ขอมูลเกี่ยวกับการอบรม ...เดือน เพียงเพื่อให
การจัดอบรมสำเร็จตามเปาหมาย
3. ขอมูลภาพถายกิจกรรมระหวางการอบรม ...ป
เพื่อใหทีมงานสามารถสืบคนยอนหลังเพื่อประโยชน
ในการประชาสัมพันธ การปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อ
ใชเตือนความจำ
4. ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการเว็บไซต ...ป
5. ขอมูลความนิยมในการใชบริการ ...ป เพื่อปรับปรุง
คุณภาพในการใหบริการ
สิทธิและวิธีการเขาถึงขอมูล
1. เฉพาะเจาหนาที่ของ สคบ. ที่ทำหนาทีจ่ ัดการเรื่องราว
สวนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับ
รองทุกขจากผูบริโภค ตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ
บุคคลที่มีสิทธิเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
ดำเนินคดีละเมิดสิทธิผูบริโภค รับรองสมาคม
และเงื่อนไขในการเขาถึงขอมูล
และมูลนิธิ รับและพิจารณาคำขอจดทะเบียน
สวนบุคคลนั้น
การประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจ
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6.

7.
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ชื่อรายการ

ตัวอยางการบันทึก
ตลาดแบบตรง รับฟงความคิดเห็นรางกฎหมาย
การดำเนินการตามคำสั่งศาล
2. ผูเขารวมอบรมในแตละรุนสามารถเขาถึงรายชื่อ
ทำเนียบรุนนั้น พรอมขอมูลสำหรับติดตอ
การใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 1. สคบ. ไดประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงาน
ที่ไดรับการยกเวนไมตองขอความ
อื่น ๆ ในการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัย
และเปนธรรมการจากซื้อสินคาหรือบริการ
ยินยอม
2. สคบ. ใชดำเนินคดีแพงและคดีอาญาแก
ผูประกอบธุรกิจที่กระทำการละเมิดสิทธิของผูบริโภค
ในศาลตามที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
มอบหมาย และฟองเรียกทรัพยสินหรือคาเสียหาย
ใหแกผูบริโภคที่รองขอ
3. สคบ. ไดดำเนินการแจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมเสียแกสิทธิของผูบริโภค โดยอาจระบุชื่อสินคา
หรือบริการ หรือชื่อของผูประกอบธุรกิจดวย
4. กรณีวาจางหนวยงานอื่นเพื่อใหดำเนินการเกี่ยวกับ
ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค/ผูประกอบธุรกิจ
เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย การวิเคราะหเชิงสถิติ
ในกิจการหรือกิจกรรมของ สคบ.
5. สคบ. ไดนำขอมูลไปทำสถิติและหาความสัมพันธ
ระหวางวิทยากรกับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรของ
ผูเขารวมการอบรมโดยไมระบุชี้จำเพาะตัวบุคคล
6. สคบ. ไดนำสงรายชื่อ และผลการประเมินของผูเขารับ
การอบรมใหกับตนสังกัดที่อนุมัติใหเขารวมการอบรม
7. สคบ. ไดนำสงจำนวนผูผานการอบรมแกสำนักงาน
กพร. เพื่อรายงานสถานะการพัฒนากำลังคน
แยกเปนรายป และรายหนวยงาน
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 37 (1) ครอบคลุมอยางนอย 3 ประเด็นดังนี้ 1) การธำรงไวซึ่ง
ความลับ (confidentiality) 2) ความถูกตองครบถวน
(integrity) และ 3) สภาพพรอมใชงาน (availability)
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ตารางที่ 2.2
8. การปฏิเสธคำขอหรือการคัดคาน
8.1 ตามมาตรา 30 วรรคสาม

8.2

ตามมาตรา 31 วรรคสาม

8.3

ตามมาตรา 32 วรรคสาม

8.4

ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง

ตัวอยางการบันทึก
ของขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อปองกันการสูญหาย
เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลโดยมิชอบ

- คำขอเขาถึงขอมูลของนาย..........................................
เมื่อวันที่.................. ไดถกู ปฏิเสธเนือ่ งจาก.................
- คำขอสำเนาขอมูลของนาย..........................................
เมื่อวันที่.................. ไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก.................
- คำขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาวที่ตนไมไดใหความยินยอมของนาย……….......
เมื่อวันที่.................. ไดถกู ปฏิเสธเนือ่ งจาก.................
- คำขอของนาย.................เมื่อวันที่..................เพื่อให
โอนข อมูล ส ว นบุ คคลไปยั ง..................................
ดวยวิธีการอัตโนมัติไดถกู ปฏิเสธเนื่องจาก.....................
- คำขอของนาย.................เมื่อวันที่..................ซึ่งรองขอ
สำเนาข อมู ล ส วนบุ คคลที่ ถู กส งไปยั ง.........(ระบุชื่อ
ผูควบคุมขอมูลรายที่รับขอมูลไปจากรายตนทาง)........
ไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก................................................
- คำขอใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนของนาย.................
เมื่อวันที่..................ไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก...................
- คำขอใหปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง
เปนปจจุบัน สมบูรณ ของนาย.............เมื่อวันที่............
ไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก...................................................
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