
 

อันดับ เอกสาร วัตถุประสงคของการใช กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1 หนังสือแจงชองทางการถอนความยินยอมตาม

มาตรา 95 

เพื่อใหการเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลท่ีเกิดข้ึนกอนวันท่ี

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ (มาตรา 95) มี

มาตรการในการคุมครองสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

มาตรา 95 

2 นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy 

Policy) 

เพื่อแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงสิทธิของตน เม่ือ

องคกรมีความประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวน

บุคคล เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ Lawfulness, Fairness and 

Transparency และสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการไดรับ

การแจงใหทราบ (right to be informed) 

มาตรา 19, 23 

3 ประกาศความเปนสวนตัว - คูคา เพื่อแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงสิทธิของตน เมื่อ

องคกรมีความประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวน

บุคคล เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ Lawfulness, Fairness and 

Transparency และสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการไดรับ

การแจงใหทราบ (right to be informed) 

มาตรา 19, 23 

4 ประกาศความเปนสวนตัว - ผูถือหุน เพื่อแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงสิทธิของตน เมื่อ

องคกรมีความประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวน

บุคคล เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ Lawfulness, Fairness and 

Transparency และสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการไดรับ

การแจงใหทราบ (right to be informed) 

มาตรา 19, 23 



5 ประกาศความเปนสวนตัว - ผูสมัครงานและ

พนักงาน 

เพื่อแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงสิทธิของตน เมื่อ

องคกรมีความประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวน

บุคคล เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ Lawfulness, Fairness and 

Transparency และสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการไดรับ

การแจงใหทราบ (right to be informed) 

มาตรา 19, 23 

6 ประกาศความเปนสวนตัว - ลูกคา เพื่อแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงสิทธิของตน เมื่อ

องคกรมีความประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวน

บุคคล เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ Lawfulness, Fairness and 

Transparency และสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการไดรับ

การแจงใหทราบ (right to be informed) 

มาตรา 19, 23 

7 หนังสือยินยอมขอมูลสวนบุคคล (กรรมการ 

ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง) 

เพื่อเปนการใชสิทธิในการเก็บรวบรวม ขอมูลสวนบุคคล ให

สอดคลองกับฐานความยินยอมตามท่ีกฎหมายกำหนดไว 

มาตรา 24, 26 

8 หนังสือยินยอมขอมูลสวนบุคคล (บุคคลท่ัวไป) หนังสือใหความยินยอมในการเก็บและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

สำหรับบุคคลท่ัวไป 

มาตรา 24, 26 

9 หนังสือยินยอมขอมูลสวนบุคคล (ผูสมัครงาน) เพื่อเปนการใชสิทธิในการเก็บรวบรวม ขอมูลสวนบุคคล ให

สอดคลองกับฐานความยินยอมตามท่ีกฎหมายกำหนดไว 

มาตรา 24, 26 

10 หนังสือยินยอมขอมูลสวนบุคคล (ลูกคา) เพื่อเปนการใชสิทธิในการเก็บรวบรวม ขอมูลสวนบุคคล ให

สอดคลองกับฐานความยินยอมตามท่ีกฎหมายกำหนดไว 

มาตรา 24, 26 

11 หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล

ท่ัวไป ขอมูลสวนบุคคลออนไหว (ท่ัวไป) 

เพื่อเปนการใชสิทธิในการเก็บรวบรวม ขอมูลสวนบุคคล ให

สอดคลองกับฐานความยินยอมตามท่ีกฎหมายกำหนดไวในเรื่อง

ของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวท่ีจะตองขอความ

ยินยอมโดยชัดแจง 

มาตรา 26 



12 นโยบายคุกกี้ ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูเขาใชบริการเว็บไซต 

ผูประกอบการมีหนาท่ีตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ 

หากเว็บไซตมีการจัดเก็บขอมูลคุกกี้ ซึ่งถือเปนขอมูลสวนบุคคล

ประเภทหนึ่ง 

ในประเทศไทยยังไมมีหลักการใน

เรื่องนี้ท่ีชัดเจน 

13 แผนภาพกระแสขอมูล (DFD) เพื่อใหเห็นกระบวนการไหลเวียนของขอมูลสวนบุคคลท่ีองคกรไดมี

การเก็บรวบรวมมาไวในบริษัท 

ไมมีกำหนดไวในกฎหมาย เปน

เพียงแนวปฏิบัติท่ีดี 

14 ใบบันทึกกิจกรรมการประมวล (RoPA) เพื่อบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลของผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคล 

มาตรา 39 

15 สัญญาประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (DPA) เพื่อกำหนดสิทธิ/หนาท่ีระหวาง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ใหสอดคลองกับกฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล 

มาตรา 40 วรรคสาม 

16 ขอตกลงในการแบงปนขอมูล (DSA) เพื่อกำหนดสิทธิ/หนาท่ีระหวาง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล กับ ผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคล หากมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ระหวางกัน 

 

17 หนังสือขอใชสิทธิของเจาของขอมูล (DSAR) เพื่อคุมครองและรองรับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ท่ี

เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของตน ตอผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

มาตรา 30-36 

18 หนังสือแจงรับเรื่องการขอใชสิทธิของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล 

เพื่อเปนการแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลรับทราบวา การรองขอ

ใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ไดมีการรับเรื่อง และกำหนด

หนาท่ีใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 

มาตรา 30-36 

19 แบบบันทึกรายการเกี่ยวกับสิทธิของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล มาตรา39 

เพื่อเปนการปฏิบัติหนาท่ีของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ตามท่ี

มาตรา 39  

มาตรา 39 



20 นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับกลอง

วงจรปด 

เพื่อแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ ในกรณีท่ีผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลมีความจำเปนท่ีจะตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

โดยอาศัยฐานประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคล 

มาตรา 19, 23, 24 (5) 

21 คำรองขอดูขอมูลกลองวงจรปด เพื่อเปนการรองรับการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกบันทึกไวโดยกลองวงจรปด 

มาตรา 30-36 

22 ประกาศ แตงต้ัง คณะทำงาน DPO เพื่อกำหนดบทบาทหนาท่ีของคณะทำงาน และ เจาหนาท่ีคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล ในการดำเนินการใหสอดคลองกับกฎหมาย 

มาตรา 41 

23 แบบฟอรมรายงานเหตุการณรั่วไหลของขอมูล เมื่อเกิดเหตุรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล กรณีท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจมี

ผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมี

หนาท่ีตองแจงเหตุดังกลาว ตอสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล และ เจาของขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหสอดคลอง

กับหนาท่ีตามกฎหมาย, หลักการ Lawfulness, Fairness and 

Transparency และสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการไดรับ

การแจงใหทราบ (right to be informed) 

มาตรา 19, 23, 37 (4), 39, 40 

24 หนังสือแจงเหตุละเมิดตอเจาของขอมูลสวน

บุคคล 

เพื่อปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลในการแจง

เหตุการณละเมิดขอมูลสวนบุคคลตอสำนักงานคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลและเจาของขอมูลสวนบุคคล 

มาตรา 37 (4)  

 

 

 



 

 


