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 Banner สำหรัับขอความยิินยิอมการัใช้้คุกก้� หรืัอ 

Cookie Consent Banner

สำหรัับเว็็บไซต์์ที่่�ต์้องการัจััดเก็บข้้อมููลส่ว็นบุคคลจัาก 

ผูู้ท้ี่่�เข้า้มูาใช้ง้าน จัำเป็น็ที่่�จัะต้์องมู ่Banner ข้อคว็ามูยินิยิอมูการัใช้้ 

คุกก่� หรัือ Cookie Consent Banner เพืื่�อเป็็นช่้องที่างในการั 

ข้อคว็ามูยินิยิอมูการัเกบ็ข้อ้มูลูสว่็นบคุคลจัากผูู้้ใช้ง้าน ต์ั�งแต่์ข้้อมูลู 

พื่ื�นฐาน เช่้น ช้ื�อบัญช้ผูู้่้ใช้ ้ไป็จันถึงึการัติ์ดต์ามูป็รัะวั็ต์ ิหรืัอพื่ฤติ์กรัรัมู 

ผูู้้ใช้้งาน เพื่ื�อนำไป็ป็รัะมูว็ลผู้ลต์ามูว็ัต์ถุึป็รัะสงค์ต์่าง ๆ โดยิต์้อง

แจัง้ผูู้ใ้ช้ง้านที่รัาบต์ั�งแต์เ่ว็บ็ไซต์ม์ูก่ารัเป็ดิใช้ง้าน Cookies เพื่ื�อเกบ็

ข้้อมููล แจั้งว็ัต์ถึุป็รัะสงค์ และป็รัะเภที่ข้้อมููลที่่�จััดเก็บ ไป็จันถึึงให้

สิที่ธิิผูู้้ใช้้งานในการัต์ัดสินใจัที่่�จัะยิินยิอมูให้เก็บข้้อมููลส่ว็นใดบ้าง

 แบบฟอร์ัมแจ้ง้เตือืนกรัณ้ีเกิดการัรัั�วไหลของข้อมูล

ส่วนบุคคล

หากเกิดกรัณี่การัรัั�ว็ไหลข้องข้้อมููลส่ว็นต์ัว็ องค์การัจัำเป็็น

จัะต์้องแจั้งต์่อสำนักงานคณีะกรัรัมูการัคุ้มูครัองข้้อมููลส่ว็นบุคคล 

และ/หรืัอเจั้าข้องข้้อมููล โดยิต์้องแจั้งรัายิละเอ่ยิดสถึานการัณี์ที่่� 

เกดิข้ึ�นที่ั�งหมูด ไมู่ว็า่จัะเป็น็จัำนว็นข้อ้มูลูที่่�รัั�ว็ไหล ป็รัะเภที่ข้องข้อ้มูลู 

ป็รัะเมูินผู้ลกรัะที่บที่่�อาจัจัะเกิดข้ึ�น ไป็จันถึึงรัะบุมูาต์รัการัในการั

เยิ่ยิว็ยิาเจั้าข้องข้้อมููลส่ว็นบุคคลที่่�ได้รัับคว็ามูเส่ยิหายิ

  เอกสารันโยิบายิความเป็็นส่วนตัืว หรืัอ Privacy 

Policy

องค์การัผูู้้ให้บรัิการัต์้องแจั้ง Privacy Policy หรัือนโยิบายิ

คว็ามูเป็็นส่ว็นต์ัว็ให้กับเจั้าข้องข้้อมููลท่ี่�เข้้ามูาใช้้บรัิการัรัับที่รัาบ 

โดยิต้์องรัะบุรัายิละเอย่ิด และเงื�อนไข้ที่ั�งหมูดว่็า จัะเกบ็ข้อ้มูลูอะไรั

บา้ง และจัะนำไป็ป็รัะมูว็ลผู้ลใช้ง้านอยิา่งไรับา้ง รัะยิะเว็ลาในการั

จัดัเกบ็ มูาต์รัการัดา้นคว็ามูป็ลอดภยัิในการัจัดัเกบ็ข้อ้มูลู ไป็จันถึงึ

ช้่องที่างต์ิดต์่อองค์การั ซึ�งเป็็น “ผูู้้คว็บคุมูข้้อมููล” (Data Control-

ler) และ “เจั้าหน้าที่่�คุ้มูครัองข้้อมููลส่ว็นบุคคล” (Data Protection 

Officer) ที่่�ช้ัดเจัน

องค์์ประกอบ และการปฏิิบัติิติามกฎหมาย PDPA

องค์ป็รัะกอบหลักข้องกฎหมูายิ PDPA ป็รัะกอบด้ว็ยิ 

เจั้าข้องข้้อมููลส่ว็นบุคคล (Data Subject) และผูู้้คว็บคุมูข้้อมููล 

ส่ว็นบุคคล (Data Controller) โดยิผูู้้คว็บคุมูข้้อมููลส่ว็นบุคคลนั�น 

เป็รั่ยิบเสมูือนผูู้้ดูแลรัะบบ มู่หน้าที่่�ในการัจััดเก็บรัว็บรัว็มู และนำ

ข้้อมููลส่ว็นบุคคลที่่�ได้ข้อคว็ามูยิินยิอมู (Consent) จัากเจั้าข้อง

ข้้อมููลไป็ใช้้งาน และจััดการัเรัื�องการัรัักษาคว็ามูป็ลอดภัยิข้อง

ข้้อมููลดังกล่าว็ การัป็ฏิิบัต์ิต์ามูกฎหมูายิ PDPA ป็รัะกอบด้ว็ยิ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รู้้�เท่่าท่ันการู้บัังคัับัใช้�
กฎหมาย PDPA
ในปรู้ะเท่ศไท่ย
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 การัเก็บรัวบรัวมข้อมูลส่วนบุคคล

➢ จ้ัดทำ Privacy Policy แจ้้งให้เจ้้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคลทรัาบ องค์การัหรัอืเจ้ัาข้องเว็บ็ไซต์ส์ามูารัถึแจ้ังเจ้ัาข้อง 

ข้้อมููลผู้่าน Privacy Policy บนเว็็บไซต์์หรัือแอป็พื่ลิเคช้ัน หรัือช้่อง

ที่างการัต์ิดต์่ออื�น ๆ เช้่น การัลงที่ะเบ่ยินผู่้านเว็็บไซต์์ หรืัอที่าง 

Social network โดยิแจ้ังว่็าจัะข้อเกบ็ข้้อมูลูอะไรับ้าง เพื่ื�อว็ตั์ถึปุ็รัะสงค์ 

ใด แจัง้สทิี่ธิขิ้องเจ้ัาข้องข้้อมูลู โดยิเจ้ัาข้องข้้อมูลูสามูารัถึถึอนคว็ามู

ยิินยิอมูได้ทีุ่กเมูื�อ ข้้อคว็ามูใน Privacy Policy คว็รัเป็็นข้้อคว็ามูที่่�

อา่นแลว้็เข้า้ใจัง่ายิ มูค่ว็ามูชั้ดเจัน ใช้ภ้าษาที่่�ไมูก่ำกว็มู ไมูมู่เ่งื�อนไข้

ซ้อนที่ับในการัยิินยิอมู เป็็นต์้น

➢ จ้ัดการัเว็บไซตื์, แอป็พลิเคช้ัน รัวมถึึง Third-party 

ท้�เก้�ยิวข้อง นอกจัากการัจััดที่ำ Privacy Policy ผู้่านเว็็บไซต์์ หรัือ 

แอป็พื่ลเิคช้นั แลว้็การัข้อจััดเกบ็ Cookie กจ็ัะต์อ้งแจัง้เพื่ื�อข้อคว็ามู

ยิินยิอมูให้ใช้้ข้้อมููลส่ว็นบุคคลจัากผูู้้ใช้้งานด้ว็ยิ ซึ�งที่่�เรัาพื่บเห็นได้

ที่ั�ว็ไป็ มูักแจั้งข้อเก็บข้้อมููล Cookie เป็็นรูัป็แบบข้อง Pop up 

เล็ก ๆ ที่างด้านล่างเว็็บไซต์์ 

สำหรัับแอป็พื่ลิเคช้ั�น จัะมู่กลไกในการัจััดเก็บ logs การั 

ใช้้งาน ส่ว็น Third Party ที่่� เก่�ยิว็ข้้องที่่�มู่การัจััดเก็บข้้อมููล 

ส่ว็นบุคคล เช้่น เว็็บไซต์์ที่่�มู่การัข้ายิ ads โฆษณีาที่ำการัต์ลาด 

กต็์อ้งรัะบวุ็ตั์ถุึป็รัะสงค ์และข้อคว็ามูยินิยิอมูการัเกบ็รัว็บรัว็มูข้อ้มูลู

ไว็้ใน Privacy Policy ด้ว็ยิ

2. Cookies ที่่�มู่กำหนดอายิุ จัะคงอยิู่จันกว็่าจัะหมูดเว็ลา

ต์ามูที่่�ผูู้้ให้บรัิการัเว็็บไซต์์กำหนดไว็้

➢ การัเก็บข้อมลูพนักงาน หรัอืเจ้า้หนา้ท้�ขององคก์ารั

สำหรัับการัเก็บข้้อมููลส่ว็นบุคคลข้องพื่นักงานนั�น ก็ต้์อง

จััดที่ำนโยิบายิคว็ามูเป็็นส่ว็นต์ัว็สำหรัับพื่นักงานหรัือ HR Privacy 

Policy เพื่ื�อแจ้ังวั็ต์ถุึป็รัะสงค์ในการัป็รัะมูว็ลผู้ลข้้อมููลส่ว็นบุคคล

ข้องพื่นักงานเช่้นเด่ยิว็กัน โดยิอาจัจัะแจ้ังอย่ิางเป็น็เอกสารัที่างการั

รัายิบุคคล เอกสารัใบสมัูครัสำหรัับพื่นักงานใหมู่ และรัว็มูถึึงใน

สัญญาว็่าจั้างที่่�เก่�ยิว็ข้้อง

 การัใช้้หรัือป็รัะมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แต่์ละฝ่่ายิในองคก์ารัคว็รัร่ัว็มูกำหนดแนว็ที่างหรืัอนโยิบายิ 

ในการัดำเนินการัด้านข้้อมููลส่ว็นบุคคล (Standard Operating 

Procedure) และบันทึี่กรัายิการัข้้อมููลส่ว็นบุคคลที่่�มู่การัเก็บหรืัอ

ใช้้ (Records of Processing Activity: ROPA) ทัี่�งข้้อมููลที่่�จััด

เก็บในฐานข้้อมููลอิเล็กที่รัอนิกส์ ข้้อมููลเอกสารัท่ี่�จัับต้์องได้ ข้้อมููล 

ส่ว็นบุคคลทัี่�ว็ไป็ ข้้อมููลส่ว็นบุคคลท่ี่�อ่อนไหว็ (Sensitive Per-

sonal Data) ซึ�งเป็็นข้้อมููลที่่�รัะบุต์ัว็บุคคลได้เฉพื่าะเจัาะจังมูาก

ข้ึ�น เช่้น เช้ื�อช้าติ์ คว็ามูคิดเห็นที่างการัเมูือง ศาสนา พื่ฤต์ิกรัรัมู

ที่างเพื่ศ ป็รัะว็ตั์อิาช้ญากรัรัมู ข้อ้มูลูสุข้ภาพื่ ข้อ้มูลูสหภาพื่แรังงาน 

ข้้อมููลพื่ันธิุกรัรัมู ข้้อมููลช้่ว็ภาพื่ (face ID, ลายินิ�ว็มูือ) รัว็มูถึึงห้ามู 

เปิ็ดเผู้ยิข้้อมูลูส่ว็นบคุคลให้กบับคุคลที่่�ไมู่มูค่ว็ามูรับัผิู้ดช้อบโดยิต์รัง

  การัรัักษาความป็ลอดภััยิของข้อมูล

ส่วนบุคคล

กำหนดแนว็ที่างต์ามูมูาต์รัฐานด้านการั

รัักษาคว็ามูป็ลอดภัยิข้้อมููลส่ว็นบุคคล ป็รัะกอบ-

ด้ว็ยิ การัรัักษาคว็ามูลับ (Confidentiality) คว็ามู 

ถึูกต์้องครับถึ้ว็น (Integrity) และสภาพื่พื่รั้อมูใช้้งาน 

(Availability) ซึ�งคว็รัครัอบคลุมูถึึงมูาต์รัการัป็้องกัน

ดา้นการับริัหารัจััดการั (Administrative Safeguard) 

มูาต์รัการัป้็องกันด้านเที่คนิค (Technical Safe-

guard) และมูาต์รัการัป็้องกันที่างกายิภาพื่ (Physi-

cal Safeguard) ในเรัื�องการัเข้้าถึึงหรัือคว็บคุมูการั

ใช้้งานข้้อมููลส่ว็นบุคคล (Access Control) ต์ามู

ป็รัะกาศกรัะที่รัว็งดิจัิทัี่ลเพืื่�อเศรัษฐกิจัและสังคมู 

กำหนดนโยิบายิรัักษารัะยิะเว็ลาการัเก็บข้้อมููล และการัที่ำลายิ

เอกสารัท่ี่�มู่ข้้อมููลส่ว็นบุคคล (Data Retention) มู่กรัะบว็นการั 

แจั้งเต์ือนเพื่ื�อป็กป็้องข้้อมููลจัากการัโจัมูต์่จัากผูู้้ไมู่หว็ังด่

Cookies คอื ข้อ้มูลูข้นาดเลก็ซึ�งถึกูเกบ็ไว็ท้ี่่� Web browser 

เช้่น ข้้อมููลการัเข้้าถึึง Website หรืัอข้้อมููลส่ว็นตั์ว็ข้องผูู้้ใช้้งานที่่�

ได้มู่การัลงที่ะเบ่ยินกับ Website นั�น ๆ ไว็้ Cookies มู่ 2 ช้นิด คือ 

1. Cookies แบบช้ั�ว็ครัาว็ จัะถึูกจััดเก็บ และใช้้งานอยิู่ใน 

computer ข้องผูู้้ใช้้เฉพื่าะแค่ในข้ณีะที่่�เป็ิดใช้้งาน Website และ

หายิไป็เมูื�อออกไป็จัาก Website ดังกล่าว็




