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แนวทางเบื้้�องต้้นในการทำาให้อ้งค์์กรดำำาเนินธุุรกิจถูกูต้้องต้าม 
พระราชบื้ัญญัติ้ค์ุ้มค์รองข้้อมูลส่่วนบุื้ค์ค์ล พ.ศ. 2562 (PDPA) 
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1.1 ก่่อนองค์์ก่รจะพิจิารณาเริ�มดำำาเนินก่าร
วางระบบก่ารทำำางานของบุค์ลาก่ร จดัำทำำา
เอก่สาร หรอืวางระบบก่ารจดัำก่ารภายใน
องค์์ก่รเพิื�อใหส้อดำค์ลอ้งกั่บ PDPA สิ�งแรก่
ท่ำ�องค์์ก่รค์วรดำำาเนินก่ารคื์อทำำาก่ารตรวจ
สอบก่ารบรหิารและจดัำก่ารข้อมูลส่วนบุค์ค์ล
ท่ำ�มอ่ยู่ในปััจจบุันขององค์์ก่ร หาก่องค์์ก่รไม่
ทำำาก่ารตรวจสอบก่ารบรหิารและจดัำก่าร
ข้อมูลส่วนบุค์ค์ลท่ำ�มอ่ยู่ในปััจจบุันเส่ยก่่อน
ย่อมเปั็นก่ารยาก่ท่ำ�องค์์ก่รจะทำราบถึึง 
ค์วามเส่�ยงท่ำ�เก่่�ยวข้องกั่บ PDPA ท่ำ�มอ่ยู่ 
และอาจทำำาใหห้าวธิีก่่ารจดัำก่ารกั่บค์วามเส่�ยง 
ดัำงก่ลา่วได้ำไมถ่ึกู่ต้อง

1.2 บันทึำก่รายก่ารปัระมวลผลข้อมูลส่วน
บุค์ค์ล (ROPA) เปั็นสิ�งท่ำ�องค์์ก่รต้องมแ่ละ
ต้องจดัำทำำาใหถ้ึกู่ต้องตาม PDPA เนื�องจาก่ 
ROPA จะเปั็นสิ�งท่ำ�ช่ว่ยใหอ้งค์์ก่ร สามารถึใช่้
ในก่ารตรวจสอบได้ำวา่มกิ่่จก่รรมใดำภายใน
องค์์ก่รท่ำ�เก่่�ยวข้องกั่บข้อมูลส่วนบุค์ค์ลและ
ก่ารปัระมวลผลข้อมูลส่วนบุค์ค์ลในกิ่จก่รรม
นั�น ๆ เปั็นไปัตามท่ำ� PDPA ก่ำาหนดำหรอืไม่

1.3 เมื�อได้ำดำำาเนินก่ารตามข้อ 1.1 และ 1.2 
เสรจ็สิ�น ภาพิรวมของกิ่จก่รรมและข้อมูล
ส่วนบุค์ค์ลต่าง ๆ ท่ำ�มก่่ารไหลเวย่นอยูภ่ายใน
องค์์ก่รจะปัราก่ฏใหเ้หน็และทำำาใหอ้งค์์ก่ร
สามารถึพิจิารณาดำำาเนินก่ารขั�นต่อไปัเพิื�อ
ก่ำาจดัำหรอืลดำค์วามเส่�ยงท่ำ�เกิ่ดำขึ�นอยู่ใน
ปััจจบุันได้ำ

1. ตรวจสอบ
ระบบการจดัการ

ขอ้มูลภายใน
องค์กรเชงิลึก



PDPA Compliance Guideline3

ก่ารจดัำทำำา แก้่ไข หรอืปัรบัปัรงุเอก่สารท่ำ�
เก่่�ยวข้องกั่บข้อมูลส่วนบุค์ค์ลเปั็นขั�นตอน 

ท่ำ�องค์์ก่รค์วรพิจิารณาดำำาเนินก่าร เนื�องจาก่
ก่ารจดัำเตรย่มใหอ้งค์์ก่รมเ่อก่สารต่าง ๆ ท่ำ� 

PDPA ก่ำาหนดำจะเปัน็สิ�งท่ำ�ทำำาใหอ้งค์์ก่รดำำาเนิน
ธีรุกิ่จใหเ้ปั็นไปัตามท่ำ� PDPA ก่ำาหนดำและ

ช่ว่ยลดำค์วามเส่�ยงในก่ารเกิ่ดำข้อพิพิิาทำจาก่
ก่ารไมป่ัฏิบัติใหเ้ปั็นไปัตาม PDPA

ก่ารพิจิารณาวางระบบจดัำก่ารและขั�นตอน
ก่ารปัฏิบัติภายในองค์์ก่รภายหลงัจาก่ก่าร
ตรวจสอบและจดัำทำำาเอก่สารทำางก่ฎหมายจะ
ช่ว่ยใหอ้งค์์ก่รมค่์วามพิรอ้มในก่ารรบัมอืกั่บ
กิ่จก่รรมต่าง ๆ ท่ำ�อาจเกิ่ดำขึ�นหรอืมก่่ารรอ้งขอ
ใหอ้งค์์ก่รดำำาเนินก่าร เช่น่ ก่ารวางขั�นตอน
เก่่�ยวกั่บวธิีก่่ารจดัำก่ารเมื�อเจา้ของข้อมูล 
มก่่ารรอ้งขอใช่สิ้ทำธีภิายใต้ PDPA เปั็นต้น

2. จดัทำาเอกสาร
ทางกฎหมาย

3. บรหิารจดัการ
ข้อมูลภายใน
องค์กร
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4.1 ก่ารจดัำฝึึก่อบรมเพิื�อสรา้งค์วามตระหนัก่ 
และใหค้์วามรูใ้นเรื�องท่ำ�เก่่�ยวกั่บ PDPA ใหแ้ก่่
บุค์ลาก่รภายในองค์์ก่ร เปัน็สิ�งท่ำ�ช่ว่ยขบัเค์ลื�อน 
ใหอ้งค์์ก่รดำำาเนินธีรุกิ่จต่อไปัได้ำอย่างถึกู่ต้อง
และสอดำค์ลอ้งกั่บ PDPA เนื�องจาก่บุค์ลาก่ร
ภายในองค์์ก่รถืึอเปัน็ส่วนหนึ�งท่ำ�มค่์วามเก่่�ยว 
ข้องกั่บข้อมูลส่วนบุค์ค์ลท่ำ�องค์์ก่รได้ำรบัมา 
ดัำงนั�นก่ารสรา้งค์วามตระหนัก่และใหค้์วามรู้
แก่่บุค์ลาก่รจะช่ว่ยใหอ้งค์์ก่รสามารถึดำำาเนิน
ธีรุกิ่จไปัในทำางท่ำ�ถึกู่ต้องและสอดำค์ลอ้งกั่บ 
PDPA ได้ำมาก่ขึ�น

4.2 ทัำ�งน่� ก่ารฝึึก่อบรมใหบุ้ค์ลาก่รภายใน
องค์์ก่รมค่์วามรูแ้ละตระหนัก่ในเรื�องของ 
PDPA ถืึอเปั็นส่วนหนึ�งของมาตรฐานก่าร
รกั่ษาค์วามปัลอดำภัยของขอ้มูลส่วนบุค์ค์ลท่ำ� 
PDPA ได้ำก่ำาหนดำใหอ้งค์์ก่รต้องม่

4. การสรา้งความตระหนักและ 
ให้ความรูใ้ห้บุคลากรภายในองค์กร
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5.1 ก่ารแต่งตั�งเจา้หน้าท่ำ�ค์ุ้มค์รองข้อมูล
ส่วนบุค์ค์ล (DPO) ภายในองค์์ก่รเปั็นสิ�งท่ำ�
ต้องก่ระทำำาหาก่ลกั่ษณะธีรุกิ่จขององค์์ก่ร
อยู่ในลกั่ษณะท่ำ� PDPA ได้ำก่ำาหนดำ โดำย DPO 
ท่ำ�มก่่ารแต่งตั�งขึ�นจะมห่น้าท่ำ�ในก่ารช่ว่ย
ตรวจสอบวา่องค์์ก่รได้ำปัฏิบัติใหเ้ปั็นไปัตาม 
ท่ำ� PDPA ได้ำก่ำาหนดำหรอืตามแนวทำางและ
นโยบายท่ำ�องค์์ก่รได้ำมก่่ารจดัำทำำาขึ�นหรอืไม ่

5.2 เนื�องจาก่ PDPA ท่ำ�มก่่ารปัระก่าศวา่ 
จะบังคั์บใช่ใ้น 1 มถิึนุายน 2565 ยังค์งม่
บางส่วนท่ำ�ต้องรอก่ฎหมายลำาดัำบรองปัระก่าศ
ใช่ใ้นอนาค์ต องค์์ก่รจงึมค่์วามจำาเปั็นท่ำ�จะ
ต้องค์อยตรวจสอบถึึงก่ารเปัล่�ยนแปัลงใน 
PDPA และก่ารปัระก่าศใช่ก้่ฎหมายลำาดัำบ
รองหรอืข้อบังคั์บท่ำ�อาจมข่ึ�นในอนาค์ต 
เพิื�อท่ำ�องค์์ก่รจะสามารถึตรวจสอบต่อได้ำวา่ 
ก่ารเปัล่�ยนแปัลงหรอืก่ฎหมายลำาดัำบรองท่ำ�
มก่่ารปัระก่าศใช่จ้ะมผ่ลก่ระทำบต่อแนวทำาง
ก่ารจดัำก่ารขององค์์ก่รหรอืไม่

5. การจดัทำาระบบการตรวจสอบ
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PDPA Core ให้คำาปรกึษา  
พรอ้มจดัทำา PDPA ครบวงจร

ต้องการความชว่ยเหลือเพื�อ 
จดัทำา PDPA ในองค์กรให้เป็น
ไปตาม PDPA อย่างถูกูต้อง

ต้องการให้พนักงานเข้าใจ 
PDPA

จดัทำา PDPA ไปเองบา้งแล้วแต่
ยงัไมแ่น่ใจในสิ�งท่�ได้ดำาเนินการไป

ต้องการปรกึษากับ 
นักกฎหมายผูู้้เช่�ยวชาญ 

เก่�ยวกับปัญหาทาง PDPA

สนใจบรกิ่ารหรอืต้องก่ารสอบถึามข้อมูลเพิิ�มเติม  
ติดำต่อได้ำท่ำ� sales@datawow.io หรอืโทำร 02-024-9119

PDPA Implementation
ดำำาเนินก่ารใหธ้ีรุกิ่จสอดำค์ลอ้งกั่บ PDPA โดำยนัก่
ก่ฎหมายผู้เช่่�ยวช่าญ วเิค์ราะหช์่อ่งวา่งของก่าร
ปัฏิบัติตาม PDPA และใหค้์ำาแนะนำาในก่ารปัรบั

เปัล่�ยนก่ระบวนก่ารทำำางานท่ำ�เก่่�ยวข้องกั่บ PDPA 
โดำยทัำ�งหมดำจะออก่มาในรปูัแบบ “Gap Analysis 
Report” รวมถึึงจดัำทำำาเอก่สารทำางก่ฎหมายท่ำ�
เก่่�ยวข้องกั่บ PDPA ท่ำ�จำาเปั็นต่อธีรุกิ่จของค์ณุ

PDPA Advisory
บรกิ่ารใหค้์ำาปัรกึ่ษาและค์ำาแนะนำาโดำยนัก่ก่ฎหมาย 
ผู้เช่่�ยวช่าญเก่่�ยวกั่บแนวปัฎิบัติหรอืข้อสงสัยท่ำ�

เก่่�ยวข้องกั่บ PDPA เรามแ่พิก็่เก่จหลาก่หลายให้
เลอืก่ตามค์วามเหมาะสมและค์วามต้องก่ารของค์ณุ

PDPA Compliance Audit
ดำำาเนินก่ารตรวจสอบในมุมมองทำางก่ฎหมายสำาหรบั
ก่ระบวนก่ารทำำางาน มาตรก่ารท่ำ�มอ่ยู่ นโยบายในก่าร
ค์ุม้ค์รองขอ้มูลส่วนบุค์ค์ลของบรษิทัำรวมถึึงเอก่สาร
ท่ำ�เก่่�ยวข้องกั่บข้อมูลส่วนบุค์ค์ลทัำ�งหมดำ เพิื�อนำามา

จดัำทำำา Compliance Audit Report และใหค้์ำาแนะนำา
เก่่�ยวกั่บแนวทำางก่ารปัฏิบัติใหส้อดำค์ลอ้งกั่บ PDPA

PDPA Training & Seminars
จดัำอบรมค์วามรูทั้ำ�วไปัและสาระสำาคั์ญของ PDPA  
ใหกั้่บบุค์ลาก่รภายในองค์์ก่ร เลอืก่รปูัแบบได้ำทัำ�ง 
Onsite และ Online ออก่แบบและบรรยายโดำย 

ผู้เช่่�ยวช่าญด้ำานก่ฎหมายค์ุ้มค์รองข้อมูลส่วนบุค์ค์ล 
สามารถึปัรบัเปัล่�ยนได้ำตามค์วามต้องก่ารและ 

ค์วามเหมาะสมขององค์์ก่รค์ณุ
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ติดำต่อสอบถึาม

บรษิทัำ เดำต้า วา้ว จำากั่ดำ

1778 อาค์ารซัมัเมอรฮั์ับ ออฟฟิศ ช่ั�น 6  
ถึนนสุขุมวทิำ แขวงพิระโขนง เขตค์ลองเตย 
ก่รงุเทำพิมหานค์ร 10110 
ปัระเทำศไทำย

โทำร: 02-024-9119

sales@datawow.io


