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ค ำสงวนสิทธิ ์: สมาคมธนาคารไทยจดัท า แนวปฏบิตักิารคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลภาคธุรกจิ ธนาคารนี้  
เพือ่ใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะส าหรบัธนาคารสมาชกิน าไปพจิารณาเป็นแนวปฏบิตัเิบื้องต้นตามทีธ่นาคารสมาชกิ
เหน็สมควรเพือ่รองรบัพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อไป ทัง้นี้ สมาคมธนาคารไทย
ขอสงวนสทิธใินการแก้ไขปรบัปรุงแนวปฏบิตักิารคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัธนาคารพาณิชย์ไทยนี้
ดังกล่าวได้ ในกรณีทีม่ีการแก้ไขกฎหมายหรือมีการประกาศใช้กฎหมายล าดับรอง หรือมีการแก้ไข
เปลีย่นแปลงแนวทางการปฏบิตัภิายในภาคธุรกจิของแต่ละธนาคาร เพือ่ให้แนวปฏบิตักิารคุ้มครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลภาคธุรกจิ ธนาคารมคีวามสมบูรณ์ และ ธนาคารสมาชกิสามารถน าไปพจิารณาปรบัใชไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ”  
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1. บทน า 

• การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลกบักลุ่มธนาคารไทย 

พระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) จะมผีล
บงัคบัใชอ้ย่างสมบูรณ์ในวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ซึง่สมาคมธนาคารไทย (Thai Bankers’ Association) 
ได้เห็นถึงความส าคญั ของการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่ม
ธนาคาร เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  

 พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของไทยนัน้มกีารอา้งองิกบักฎหมายของสหภาพยุโรป ทีเ่รยีกกนั
ว่า “GDPR” (EU General Data Protection Regulation) ทีม่ตีวับทกฎหมายทีม่คีวามชดัเจนและครอบคลุม 
ดงันัน้เอกสารแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของธนาคารไทย (Guideline on Personal 
Data Protection for Thai Banks) ฉบบันี้ จึงมกีารน าเนื้อหาบางส่วนของ GDPR มาปรบัใช้เพื่อเป็นแนว
ปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อกีทัง้ มกีารยกตวัอย่างแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ในต่างประเทศ เพือ่ใหผู้อ้่านสามารถเขา้ใจถงึการน าตวับทกฎหมายไปปฏบิตัไิดด้ยีิง่ขึน้ 

มาตรการในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล มกีารมุ่งเน้นถงึ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของนิตบิุคคล 
ในการกระท าการใดๆ ที่เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล อนัเนื่องมาจากในประเทศไทย มผีู้ประกอบการจ านวน
มากท าการติดต่อและรบัส่งข้อมูลส่วนบุคคลกัน ทัง้การรบัส่งภายในกันเองภายในองค์กรและภายนอก
องคก์ร อกีทัง้ยงัมกีารส่งขอ้มูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศ มกีารน าขอ้มูลไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรอืมกีารตดิต่อไปยงัเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลมากจนเกนิความจ าเป็น จนอาจเป็นการ
รบกวนความเป็นส่วนตวั ซึ่งขอ้มูลดงักล่าว มทีัง้ขอ้มูลทีเ่ป็นขอ้มูลทางธุรกจิ และขอ้มูลส่วนบุคคล (นัน่กค็อื 
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบับุคคลทีท่ าใหส้ามารถระบุตวัตนได ้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม) การกระท าใดๆ 
กบัขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ อาจมคีวามเสีย่งที่จะเป็นการกระท าอนัละเมดิหรอืกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคลได้ ดงันัน้ จึงต้องมกีฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ มาควบคุมและจ ากดัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
บทลงโทษส าหรบัการละเมดิกฎขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิง่สทิธคิวามเป็นสว่นตวัใหด้ยีิง่ขึน้ ผูป้ระกอบการจงึตอ้งมกีารใชข้อ้มลูอย่างระมดัระวงัมาก
ขึน้ มใิหก้ารประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นการละเมดิสทิธเิสรภีาพและความเป็นสว่นตวัของบุคคล ซึง่เป็น
หน้าที่ของผู้ประกอบการที่ต้องจดัให้มาตรการที่ท าให้มัน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รบัการคุ้มครอง มกีาร
บรหิารจดัการขอ้มลูอย่างเหมาะสม  

• เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องเอกสารฉบบัน้ี 

แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของธนาคารไทย (Guideline on Personal Data 
Protection for Thai Banks) มวีตัถุประสงค์เพื่อให้มัน่ใจว่าธนาคารไทยตระหนักและเขา้ใจถงึการคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลและเพื่อเป็นแนวทางในการน า พ.ร.บ.คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ไปถอืปฏบิตัโิดยให้เป็น
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มาตรฐานเดียวกนัในกลุ่มธนาคารไทย เอกสารฉบบันี้มกีลุ่มเป้าหมายให้กบัผู้จดัท านโยบายของธนาคาร 
เพือ่ใหง้า่ยต่อการน าไปพฒันาเป็นร่างนโยบายและวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของแต่ละ
ธนาคารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงและวธิีการด าเนินธุรกิจของแต่ละธนาคารเองได้อย่าง
เหมาะสม 

• การใชแ้นวปฏบิตัเิกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของธนาคารไทยฉบบันี้ สามารถสรุปเนื้อหา
หลกั ไดด้งัต่อไปนี้ 
1) หลักการส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Principle Relating to Personal Data 

Protection) 
2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แบ่งตามวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life 

Cycle) ได้แก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Collection), การใช้และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Usage/Disclose/Transfer), การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการ
เกบ็รกัษา (Data Retention) และการลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Deletion or Data 
Destruction)  

3) สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Subject Rights) 
4) แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Controller and Data Processor Obligation) รวมทัง้หน้าที่และความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer Roles and 
Responsibilities) 

5) ภาคผนวก ไดแ้ก่ ตวัอย่างการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของธนาคาร 

• ขอ้จ ากดัในการปฏบิตังิานและขอ้จ ากดัของเอกสารฉบบัน้ี 

บรษิทั ดลีอ้ย ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จ ากดั (“บรษิทัทีป่รกึษา”) มขีอ้จ ากดัในการปฏบิตังิานเพือ่จดัท า
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาคมธนาคารไทย ดงัต่อไปนี้ 

• เอกสารฉบบันี้อา้งองิตามขอ้ก าหนดของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นหลกั รวมถงึ
กฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของต่างประเทศทีม่ขีอ้ก าหนดทีใ่กลเ้คยีงกบั 
พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคาร 

• เอกสารฉบับนี้ มีขอบเขตการศึกษา วิเคราะห์ และตีความ จากประสบการณ์และจาก
ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทัง้ในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์หรือ
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร อย่างไรกต็าม ขอ้มลูอา้งองิดงักล่าวเป็นขอ้มลูที่ม ีณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง และ ธนาคารควรตระหนักด้วยว่าการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ก าลงั
พฒันาและมกีารปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ อย่างรวดเรว็ ดงันัน้ เนื้อหาหลายประการอาจมี
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ความลา้สมยัหรอืไม่เหมาะสมในหลายสถานการณ์เมื่อเวลาผ่านไป หรอืรายการอา้งองิใดๆ 
ของเนื้อหาอาจมกีารเปลีย่นแปลง สญูหายไดเ้มื่อถงึเวลาทีท่่านไดอ้่านเอกสารฉบบันี้ ดงันัน้ 
ธนาคารจงึอาจจ าเป็นตอ้งไดร้บัค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องดงักล่าวโดยตรง 

• บรษิัทที่ปรกึษาไม่ได้ปฏิบัติงานด้านการให้ค าปรกึษาทางกฎหมาย ดงันัน้จึงไม่สามารถ
รบัรองความถูกต้องของครบถ้วนของเนื้อหา รวมถงึไม่สามารถใหค้ ารบัรองหรอืรบัประกนั
ใดๆทัง้สิ้นของเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ได้ และบรษิัทที่ปรกึษาจะไม่รบัผดิชอบต่อความ
สูญเสยี หรอืเสยีหายใดๆ ทีอ่า้งว่าเกดิขึน้จากการปฏบิตัติามเนื้อหาของเอกสารฉบบันี้ ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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2. ค านิยาม  

รายการ ค าอธิบายรายการ 
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
(Processing of Personal Data) 

หมายถงึ การด าเนินการหรอืชุดการด าเนินการใดๆ กบัขอ้มูลส่วน
บุคคล เช่น การจัดเก็บ รวบรวม การบันทึก การจัดระบบ จัด
โครงสร้าง การอัปเดตหรือการแก้ไข การดึงข้อมูล การใช้ การ
เปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรอื การกระท าใดๆ เพื่อให้พรอ้ม
ใชง้าน การใช ้การรวม การบลอ็ก การลบหรอืการท าลายขอ้มลู 

การรัว่ไหลของขอ้มูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Breach) 

การรัว่ไหลหรอืละเมดิมาตรการความมัน่คงปลอดภยัต่อขอ้มูลส่วน
บุคคลท าให้เกดิ ความเสยีหาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง เปิดเผยโดย
ไม่ไดร้บัอนุญาต  

การลบขอ้มลู (Data Deletion) หมายถงึ การท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลนัน้ถูกลบออกระบบและไม่อาจกู้
คืนได้โดยตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล ทัง้นี้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ 

กา รท า ข้ อ มู ล นิ ร น าม  (Data 
Anonymization) 

หมายถึงกระบวนการแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลที่ ไม่
สามารถใชเ้พือ่ระบุตวัตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได ้

ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ท า ง ก า ร เ งิ น 
(Financial Business Group) 

หมายความว่า กลุ่มธุรกจิทางการเงนิตามประกาศธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ
และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ข้ อ มู ล นิ ร น า ม  (Anonymized 
Data) 

หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตวัตนของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งได ้

ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค ค ล  (Personal 
Data)  

หมายถงึ ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบับุคคลซึง่ท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ได ้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
โดยเฉพาะ ตามค านิยามของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 

ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค ค ล  (Personal 
Identifiable Information ห รื อ
PII)  

หมายถงึ ขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัตวับุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลได ้
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ตามค านิยามของ National Institutional 
of Standard and Technology (NIST) 

ข้ อ มู ล อ่ อ น ไ ห ว  (Sensitive 
Personal Data) 

หมายถงึ ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ป็นเรื่องส่วนตวัของเจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคล และมคีวามละเอยีดอ่อนและมคีวามสุ่มเสีย่งต่อการถูกใช้ใน
การเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม หรอืเป็นขอ้มูลอื่นใดซึ่งอาจท าให้
เกดิผลกระทบต่อสทิธเิสรภีาพของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

คณะกรรมการ (Personal Data 
Protection Committee) 

หมายถงึ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล  
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Subject)  

หมายถงึ บุคคลใดๆ ทีข่อ้มูลใดๆท าใหส้ามารถระบุตวัตนนัน้ได ้ไม่
ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม  

บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ (Affiliated 
Company) 

หมายถึง บรษิัท หรอืนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กับบริษัท
มหาชนจ ากัด หรือบริษัทเอกชนบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลาย
บรษิทั ในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
 (1) บรษิัทหนึ่งมอี านาจควบคุมเกี่ยวกบัการแต่งตัง้และถอดถอน
กรรมการ ซึง่มอี านาจจดัการทัง้หมดหรอืโดยสว่นใหญ่ของอกีบรษิทั
หนึ่ง 
(2) บรษิทัหน่ึงถอืหุน้ในอกีบรษิทัหนึ่งเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแลว้ ในกรณีทีบ่รษิทัแรกและ/หรอืบรษิทัในเครอืบรษิทั
เดียวหรือหลายบริษัท หรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือใน
ล าดบัชัน้แรกและ/หรอืในชัน้ต่อ ๆ ไป บรษิทัเดยีวหรอืหลายบรษิทั
ถอืหุ้นของบรษิทัใดมจี านวนรวมกนัเกนิกว่าร้อยละห้าสบิของหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้วให้ถือว่าบริษัทนั ้นเป็นบรษิัทในเครอืของบริษัท
แรกดว้ย 

โปรไฟลิง่ (Profiling) รูปแบบการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งมกีารใช้ขอ้มูลส่วน
บุคคลในการประเมนิลกัษณะเกี่ยวกบับุคคลบางประการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เพื่อวิเคราะห์หรือคาดการณ์เกี่ยวกับบุคคลในเรื่อง
ประสทิธภิาพในการท างาน สถานะทางเศรษฐกจิ สุขภาพของบุคคล 
ความชื่นชอบส่วนบุคคล สถานะทางการเงนิของบุคคล สุขภาพของ
บุคคล พฤตกิรรมของบุคคล ความน่าเชื่อถอืของบุคคล ต าแหน่งทาง
ภูมศิาสตร ์หรอืความเคลื่อนไหวของบุคคล 

ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิทุกประเภททีผู่ใ้หบ้รกิาร
เป็นผูอ้อก ผูแ้นะน า หรอืผูข้าย ซึ่งรวมถงึผลติภณัฑ์ทีอ่ยู่ภายใตก้าร
ก ากบัของหน่วยงานอื่น เช่น ตราสารหนี้ กองทุนรวม ประกนัวนิาศ
ภยั และประกนัชวีติ 

ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล (Data 
Controller)  

หมายถึง บุคคลหรอืนิติบุคคลซึ่งมอี านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล [เอกสารฉบบันี้
อาจมีการใช้ค าว่า ผู้ควบคุมข้อมูลแทนค าว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Processor)  

หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึง่ด าเนินการเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม 
ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของผูค้วบคุม
ขอ้มลูสว่นบุคคล ทัง้นี้ บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึง่ด าเนินการดงักล่าวไม่
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เป็นผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล [เอกสารฉบบันี้อาจมกีารใช้ค าว่า ผู้
ประมวลผลขอ้มลูแทนค าว่าผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล] 

ลูกคา้ (Customer) หมายถงึ บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลซึ่งใชผ้ลติภณัฑอ์ยู่ในปัจจุบนั
และให้หมายความรวมถึงผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผู้ที่
รบัทราบผลติภณัฑผ์่านสือ่ต่าง ๆ และผูท้ีไ่ดร้บั 
การเสนอหรอืชกัชวนจากผูใ้หบ้รกิารเพือ่ใหซ้ือ้ผลติภณัฑ์ 

ส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล  

หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Office 
of the Personal Data Protection Committee) 
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3. ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลและการจ าแนกข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Scope and 

Classification) 

3.1 การระบุข้อมูลส่วนบุคคล (Identifying Personal Identifiable Information) 
“ขอ้มูลส่วนบุคคล” (Personal Data) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล หมายความว่า ขอ้มูลเกี่ยวกบั
บุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มูลของผูถ้งึแก่กรรม
โดยเฉพาะ “เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายความว่า บุคคลผู้ที่ขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถ
ระบุไปถงึ 

เพื่อเป็นการอธิบายค าว่าข้อมูลส่วนบุคคล National Institutional of Standard and Technology  
(“NIST”) ไดใ้หค้ านิยามของ  Personal Identifiable Information (PII) หมายถงึ ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัตวับุคคลซึง่
ท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลได ้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ซึง่ความสามารถในการระบุตวับุคคลสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ อนัไดแ้ก่ ความสามารถในการแยกแยะ การตดิตาม และ การเชื่อมโยง ตวัอย่างของ PII 
เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสุขภาพ ประวตัิอาชญากรรม เป็นต้น การเข้าถึง ใช้ หรอื
เปิดเผย PII โดยมไิดร้บัอนุญาตนัน้อาจก่อเกดิใหผ้ลกระทบทางลบกบัทัง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น อาจ
ถูกสวมรอยโดยคนร้ายและเอาขอ้มูลไปแอบอ้างเพื่อประโยชน์บางประการ อาจท าให้เกดิความอบัอาย มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่หรอือาจท าใหเ้กดิความเสยีหายทางการเงนิ เป็นตน้ และเกดิผลกระทบทางลบกบั
ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเอง เช่น มผีลกระทบต่อชื่อเสยีงขององคก์ร ท าใหค้วามน่าเชื่อถอืลดลง หรอืต้อง
รบัผดิทางกฎหมาย เป็นตน้  

ความสามารถในการระบุไปยงัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ 

I. การแยกแยะ (Distinguishability) คอืการทีข่อ้มูลมคีวามสามารถในการระบุแยกแยะตวับุคคล
ออกจากกนัได ้ตวัอย่างเช่น ในชุดขอ้มูล ม ีชื่อ หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หมายเลขประกนัสงัคม 
หรอืขอ้มูล Biometric ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวสามารถระบุตวัของเจ้าของขอ้มูลได้ ในทางตรงกนัข้าม
หากชุดขอ้มลูระบุเพยีงคะแนนเครดติ (Credit score) นัน้ไม่สามารถระบุไปยงัตวับุคคลได ้จ าเป็น
จะตอ้งมขีอ้มลูเกีย่วกบัตวับุคคลเพิม่เตมิจงึจะสามารถแยกแยะตวับุคคลได้ 

II. การติดตาม (Traceability) คอืการทีข่อ้มูลสามารถถูกใชใ้นการตดิตาม เพื่อระบุลกัษณะจ าเพาะ

ของบุคคลนัน้ได้ ยกตวัอย่างเช่น พฤตกิรรม กจิกรรมที่บุคคลนัน้กระท า สถานะหรอืการบนัทึก
การกระท าของผูใ้ชง้านระบบทีท่ าใหส้ามารถใชใ้นการตดิตามกจิกรรมของแต่ละบุคคลได ้ 

III. การเช่ือมโยง (Linkability) คอืการทีข่อ้มลูมคีุณสมบตัใินการเชื่อมโยงกนัและระบุไปยงัตวับุคคล
ได ้ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

• ขอ้มูลที่ถูกเชื่อมโยงแล้ว (Linked Information) คอืกรณีที่ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัเจ้าของขอ้มูล
ส่วนบุคคลคนละชุด เมื่อใช้ขอ้มูลทัง้สองชุดประกอบกนัแล้วจะมคีวามสามารถในการระบุตวั
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เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลได ้เช่น ขอ้มูล PII สองชุดทีม่อีงคป์ระกอบ PII ต่างกนั เมื่อมบีุคคลที่
สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลทัง้สองชุดได้ ก็จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลดงักล่าวในการระบุตัว
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได ้รวมถงึกรณีทีก่ารเขา้ถงึขอ้มลูอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล หากฐานขอ้มลูทัง้สองชุดอยู่ในระบบเดยีวกนัหรอืระบบที่เกี่ยวขอ้งกนัอย่างใกลช้ดิ และ
ไม่มคีวบคุมการเขา้ถงึอย่างมปีระสทิธภิาพ กรณีน้ีถอืเป็นขอ้มูลทีถู่กเชื่อมโยงแลว้ได ้

• ขอ้มลูทีอ่าจถูกเชื่อมโยงได ้(Linkable Information) คอืกรณีที ่หากมชีุดขอ้มลูทีห่ากใชร้่วมกนั
กับข้อมูลอื่นแล้วก็จะสามารถระบุตัวบุคคลได้ โดยที่ข้อมูลอื่นที่จะน ามาใช้ร่วมนัน้มาจาก
แหล่งข้อมูลอื่น โดยไม่อยู่ในระบบเดียวกันหรือระบบที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด มีอยู่ใน
อนิเทอรเ์น็ต หรอืแหล่งอื่น กรณีนี้เป็นขอ้มลูที ่อาจถูกเชื่อมโยงได้ 

3.1.1 ตวัอย่างของข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
รายการต่อไปนี้คอืตวัอย่างของขอ้มลูทีอ่าจถูกพจิารณาเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล  

 

 

• ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง 

• เลขประจ าตวัประชาชน หมายเลขประกนัสงัคม หมายเลขหนังสอืเดินทาง
หมายเลขใบขบัขี่ หมายเลขประจ าตวัผู้เสยีภาษี เลขบญัชธีนาคาร เลขบตัร
เครดติ 

• ขอ้มลูทีอ่ยู่ อเีมล หมายเลขโทรศพัท ์

• ขอ้มลูอุปกรณ์ เช่น เลข IP address, MAC address, Cookie ID 

• ขอ้มลูทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ เช่น รปูภาพใบหน้า  

• ข้อมูลทางชีวมติิ (Biometric) ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว 
(Sensitive Personal Data) เช่น ขอ้มูลแบบจ าลองใบหน้า ขอ้มูลแบบจ าลอง
ลายนิ้วมอื ฟิล์มเอกซเรย์ข้อมูลสแกนม่านตา ข้อมูลอตัลกัษณ์เสยีง ข้อมูล
พนัธุกรรม เป็นตน้ 

• ขอ้มลูระบุทรพัยส์นิของบุคคล เช่น ทะเบยีนรถยนต์ โฉนดทีด่นิ 
ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลที่เชื่อมโยงหรอืถูกเชื่อมโยงกบัหนึ่งในขา้งต้น เช่น  วนั
เกดิ สถานทีเ่กดิ น ้าหนกั สว่นสงู ขอ้มลูต าแหน่งทางภูมศิาสตร ์(Location) 

• เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ลัทธิ เผ่าพันธุ์ ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ความเหน็ทางการเมอืง ประวตัอิาชญากรรม 

• ขอ้มลูการจา้งงาน ขอ้มลูทางการแพทย ์ขอ้มลูการศกึษา ขอ้มลูทางการเงนิ 

 

 

• เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ลัทธิ เผ่าพันธุ์ ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ความเหน็ทางการเมอืง ประวตัอิาชญากรรม 

• ขอ้มลูการจา้งงาน ขอ้มลูทางการแพทย ์ขอ้มลูการศกึษา ขอ้มลูทางการเงนิ 
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3.1.2 ตวัอย่างของข้อมูลท่ีไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล  

รายการต่อไปนี้คอืตวัอย่างของขอ้มลูทีไ่ม่ถูกพจิารณาเป็นขอ้มลูสว่นบุคคล  

 
 

3.2 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูล (Information Security) 
3.2.1 การก าหนดหน่วยงานเจ้าของข้อมูล (Information Owner หรือ Data Owner หรือ Data 

Owners) 

การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลู (Information Security) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ได้ก าหนดให้ธนาคารจะต้องท าการก าหนดหน่วยงานเจ้าของขอ้มูล (Information Owner หรอื Data 
Owner หรอื Data Owners)  คอื บุคคลหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีต่รวจสอบดูแลขอ้มูลโดยตรง เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าการบรหิารจดัการขอ้มูลสอดคล้องกบันโยบาย มาตรฐาน กฎระเบยีบ หรอืกฎหมาย หน่วยงานเจ้าของ
ขอ้มลูจะตอ้งท าการทบทวนและอนุมตักิารด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู เป็นผู้รบัผดิชอบในใหส้ทิธิ
ในการเขา้ถงึขอ้มูลและจดัชัน้ความลบัของขอ้มูลอย่างปลอดภยัและเหมาะสม หน่วยงานเจา้ของขอ้มูลมกัจะ
อยู่ในต าแหน่งบรหิาร เช่น ผูอ้ านวยการฝ่ายหรอืหวัหน้าสว่นงาน ดงันัน้หน้าทีแ่ละความหมายของหน่วยงาน
เจ้าของขอ้มูล (Data Owners) จงึแตกต่างกบัค าว่า เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Subject) ตาม พ.ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลซึง่มคีวามหมายตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 3.1 

3.2.2 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจ าแนกข้อมูล (Data Classification) 
"การจ าแนกขอ้มลู" (Data Classification) หมายถงึกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิชุดขอ้มูล

กบัการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูล อันได้แก่ ข้อมูลความลบั ข้อมูลอ่อนไหว ข้อมูลที่ต้องจดัให้มเีพื่อ
พร้อมใช้งาน และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูล และก าหนด
ระดบัการเปิดเผยอย่างเหมาะสม รวมถงึระดบัการป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มลู เพือ่เพิม่ความมัน่คงและ
ความปลอดภยัของขอ้มลู 

การจ าแนกขอ้มูลเป็นกระบวนการทีช่่วยใหอ้งคก์รรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลทีม่คีวามอ่อนไหว 
หรอืส าคญัให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม ไม่ว่าข้อมูลจะถูกน าไปใช้งานหรอืถูกเก็บในที่ ใดก็ตาม การจ าแนก
ข้อมูลถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นพื้นฐานในการรกัษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ซึ่งองค์กรต้องท าการ

• ขอ้มูลจดทะเบยีนบรษิทั, ขอ้มูลตดิต่อทางธุรกจิ ทีไ่ม่ไดร้ะบุถงึตวับุคคล เช่น ที่
อยู่ส านักงาน, อีเมลบริษัท, หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน, หมายเลขแฟกซ์
ส านกังาน 

• ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุถงึตวับุคคลได ้เช่น ขอ้มลูนิรนาม (Anonymized Data) 

• ขอ้มลูผูถ้งึแก่กรรม 
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ตดัสนิใจเกีย่วกบัการกระท าใด ๆ กบัขอ้มลู บนพืน้ฐานของความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัองค์กร 
จะช่วยให้องค์กรประเมนิความเสีย่งในแต่ละประเภทของขอ้มูลได้อย่างเหมาะสมยิง่ขึ้น ตวัอย่างการรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลในแต่ละประเภท เช่น ขอ้มูลประเภทที ่“ถูกจ ากดั” (Restricted) ควรไดร้บัการดแูล
ดว้ยมาตรฐานทีสู่งกว่าขอ้มูลที่ “ไม่ถูกจ ากดั” (Unrestricted) ทีทุ่กคนในองคก์รสามารถเขา้ถงึได ้เนื่องจาก
หากขอ้มูลทีถู่กจ ากดัเกดิการรัว่ไหล อาจท าใหเ้กดิผลกระทบรา้ยแรงต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและองคก์ร
มากกว่าขอ้มลูทีไ่ม่ถูกจ ากดั 

แนวปฏบิตัฉิบบัน้ี ไดน้ าหลกัการการก าหนดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการถูกละเมดิความ
ปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคลจาก National Institute of Standards and Technology (NIST) ในการ
ก าหนดวตัถุประสงคด์า้นความปลอดภยั (Security Objective) ของขอ้มลูออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การรกัษาความลบัของข้อมูล (Confidentiality) คอื การจ ากดัการเข้าถึงและการเปิดเผย

ขอ้มลู รวมถงึการปกป้องความเป็นสว่นตวัและสทิธขิองขอ้มลู 
2. ความถกูต้องสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) คอื การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู จากการ

ดดัแปลงหรอืถูกท าลายโดยไม่เหมาะสม รวมถงึการท าใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูมคีวามถูกตอ้ง 
3. ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability) คอื การท าใหม้ัน่ใจว่า สามารถเขา้ถงึขอ้มูลและ

ใชง้านไดอ้ย่างทนัเวลาและเชื่อถอืได ้
 

องคก์รมคีวามจ าเป็นที่ต้องจดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสม จากการจ าแนกขอ้มูลตาม
ความเสี่ยงและผลกระทบ โดยการก าหนดระดบัความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคลในชุดต่าง ๆ (Data Risk 
Level) และผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น (Impact) กบัองค์กรหรอืบุคคลหากถูกละเมดิความปลอดภยั สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. ผลกระทบระดบัต ่า (Low) คอื มแีนวโน้มที่จะมผีลกระทบอย่างจ ากดั (Limited Adverse Effect) 
ต่อองคก์ร ทรพัยส์นิขององคก์รและบุคคล เช่น   

1. ท าให้ความสามารถในการปฏิบตัภิารกิจลดลงในขอบเขตและระยะเวลาที่องค์กรสามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีห่ลกัได ้แต่ประสทิธภิาพระบบสารสนเทศลดลงอย่างสงัเกตเหน็ได ้ 

2. สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายเลก็น้อยต่อทรพัย์สนิขององคก์ร  
3. ความเสยีหายทางการเงนิเลก็น้อย  
4. สง่ผลใหเ้กดิอนัตรายต่อบุคคลอย่างเลก็น้อย 

2. ผลกระทบระดับกลาง (Moderate) มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างมาก (Serious Adverse 

Effect) ต่อองคก์ร ทรพัยส์นิขององคก์รและบุคคล เช่น  
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1. ท าให้เกิดการลดลงอย่างมีนัยส าคญัในความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในระดับและ
ระยะเวลาที่องค์กรสามารถปฏบิตัหิน้าที่หลกัได้ แต่ประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศจะ
ลดลงอย่างมนียัส าคญั  

2. สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายอย่างมนียัส าคญัต่อทรพัยส์นิขององคก์ร  
3. สง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีทางการเงนิอย่างมนียัส าคญั  
4. ส่งผลให้เกิดอันตรายอย่างมีนัยส าคญัต่อบุคคล แต่ไม่ถึงกับการสูญเสียชีวิตหรือได้รับ

บาดเจบ็รา้ยแรงถงึชวีติ 
3. ผลกระทบระดับสูง (High) มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงหรือหายนะ (Severe or 

Catastrophic Adverse Effect) ต่อองคก์ร ทรพัยส์นิขององคก์รและบุคคล เช่น  
1. ท าใหเ้กดิความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงในหรอืสูญเสยีความสามารถในการปฏบิตัภิารกิจใน

ขอบเขตและระยะเวลาทีอ่งคก์รไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีห่ลกัอย่างน้อยหนึ่งอย่าง  
2. สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายอย่างใหญ่หลวงต่อทรพัยส์นิขององคก์ร  
3. สง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีทางการเงนิทีส่ าคญั  
4. ส่งผลให้เกดิอนัตรายอย่างรุนแรงต่อความปลอดภยัของชวีิตหรอืได้รบับาดเจบ็ร้ายแรงถงึ

ชวีติ 

การจ าแนกข้อมูลสามารถก าหนดระดับการจ าแนกข้อมูลได้หลากหลายระดับ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมขององคก์ร ดงัตารางดา้นล่างเป็นตวัอย่างการจ าแนกขอ้มูลออกเป็น 5 ระดบั (ระดบั 0 ถงึ 4) ซึ่ง
ก าหนดให ้PII หรอื ขอ้มลูส่วนบุคคลอยู่ในระดบั 3 “Confidential” ซึง่เป็นขอ้มลูทีถู่กจดัใหไ้ดร้บัการคุม้ครอง
ตามกฎหมาย ดงันัน้องคก์รจงึต้องจดัใหม้มีาตรการการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลดงักล่าวใหเ้หมาะสม
กบัความเสีย่ง 

Level 
of 

Dataset 

Data 
Classification 

Refer to 

Level 0 Open หมายถึงข้อมูลที่ไม่จดัอยู่ในกลุ่ม 1,2,3 หรือ 4 เป็นข้อมูลที่พร้อมให้
สาธารณชนเขา้ถงึไดบ้นเวบ็ไซต ์หรอืเป็นชุดขอ้มลูทีร่ฐัเปิดเผย 

Level 1 Public Not 
Proactively 
Released 

หมายถงึ ขอ้มลูทีไ่ม่ไดร้บัการคุม้ครองจากการเปิดเผยต่อสาธารณะหรอื
ถูกควบคุมภายใต้กฎหมายข้อบงัคบัหรอืสญัญาใด ๆ เป็นข้อมูลที่ถูก
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตหรอืสาธารณะ มแีนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อความ
ปลอดภยั ความเป็นสว่นตวัหรอืความปลอดภยัของแต่ละบุคคลทีถู่กระบุ
ไวใ้นชุดขอ้มลู 
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Level 2 For District 
Government 
Use 

หมายถึง ข้อมูลส าหรบัการใช้งานของรฐั ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหว
และอาจมีการเผยแพร่ภายในรัฐบาล ไม่มีข้อจ ากัดตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัตามสญัญา เป็นขอ้มลูการด าเนินธุรกจิของภาครฐัเป็นหลกั 

Level 3 Confidential หมายถงึขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั เป็นขอ้มูลทีไ่ดร้บัการป้องกนัการเปิดเผย
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรอืสญัญา ซึง่เป็นขอ้มลูที่มคีวามอ่อนไหวหรอื
ไดร้บัการคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบหรอืขอ้บงัคบั
ตามสญัญาจากการเปิดเผยต่อหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ ซึ่งขอ้มูลทีถู่ก
จ าแนกอยู่ในประเภทนี้  นัน้รวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
สว่นตวั เช่น ขอ้มลูทีท่ าใหร้ะบุตวับุคคลได ้ขอ้มลูอ่อนไหว เป็นตน้  

Level 4 Restricted 
Confidential 

หมายถงึขอ้มูลความลบัทีถู่กจ ากดั คอืขอ้มูลทีห่ากถูกเปิดเผยโดยไม่ได้
รับอนุญาตอาจท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง อาจส่งผลต่อความ
ปลอดภยัของชวีติหรอืการไดร้บับาดเจบ็รา้ยแรงถงึชวีติต่อผูท้ีถู่กระบุไว้
ในชุดขอ้มลู สง่ผลทีล่ดลงอย่างมนียัส าคญัในความสามารถในการปฏบิตัิ
ภารกจิในระดบัและระยะเวลาทีอ่งคก์รสามารถปฏบิตัหิน้าทีห่ลกัได ้

 

ตารางดา้นล่าง แสดงความสมัพนัธ์ของผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หากถูกละเมดิในแต่ละวตัถุประสงค์
ดา้นความปลอดภยั (Potential Impact Definitions for Security Objectives) 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น (Potential Impact) 
Security 
Objective 

Low Moderate High 

“Confidentiality” 
ก า ร จ า กั ด ก า ร
เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ ก า ร
เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล 
ร ว ม ถึ ง วิ ธี ก า ร
ปกป้องความเป็น
ส่วนตวัและสทิธใิน
ขอ้มลู 

การเปิดเผยข้อมูลโดย
ไม่ได้รบัอนุญาต คาดว่า
อ า จ จ ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ
ในทางลบอย่างจ ากดั ต่อ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
องค์กร ทรัพย์สินของ
องคก์รหรอืบุคคล 

การเปิดเผยข้อมูลโดย
ไม่ไดร้บัอนุญาต คาดว่า
อ า จ จ ะ มี ผ ล ก ร ะ ท บ
ในทางลบอย่างมาก ต่อ
ก า รด า เ นิ น ง านขอ ง
องค์กร ทรัพย์สินของ
องคก์รหรอืบุคคล 

การเปิดเผยข้อมูลโดย
ไม่ได้รบัอนุญาต คาดว่า
อาจจะมผีลกระทบในทาง
ลบอย่างร้ายแรงต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร 
ทรพัยส์นิขององค์กรหรอื
บุคคล 

“Integrity” 
การรักษาคว าม
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
ข้ อ มู ล  จ ากก า ร
ดัดแปลงหรือถูก

การดดัแปลงหรอืท าลาย
ข้ อ มู ล โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตคาดว่าอาจจะมี
ผลกระทบอย่างจ ากัด 
ต่อการด าเนินงานของ

ก า ร ดั ด แ ป ล ง ห รื อ
ท าลายข้อมูลโดยไม่ได้
รั บ อ นุ ญ า ต ค า ด ว่ า
อาจจะมผีลกระทบอย่าง
มาก ต่อการด าเนินงาน

การดดัแปลงหรอืท าลาย
ข้ อ มู ล โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตคาดว่าอาจจะมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรง 
ต่อการด าเนินงานของ
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ท า ล า ย โ ด ย ไ ม่
เหมาะสม รวมถึง
การท าให้มัน่ใจว่า
ข้ อ มู ล มี ค ว า ม
ถูกตอ้ง 

องค์กร ทรัพย์สินของ
องคก์รหรอืบุคคล 

ขององค์กร ทรัพย์สิน
ขององคก์รหรอืบุคคล 

องค์กร ทรัพย์สินของ
องคก์รหรอืบุคคล 

“Availability” 
การท าให้มัน่ใจว่า 
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
ข้อมูลและใช้งาน
ได้อย่างทันเวลา
และเชื่อถอืได ้

การหยุดชะงักของการ
เข้าถึงหรือการใช้ข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศ
ของข้อมูล คาดว่าอาจมี
ผลกระทบอย่างจ ากัด 
ต่อการด าเนินงานของ
องค์กร ทรัพย์สินของ
องคก์รหรอืบุคคล 

การหยุดชะงกัของการ
เขา้ถงึหรอืการใช้ข้อมูล
หรือระบบสารสนเทศ
ของขอ้มูล คาดว่าอาจมี
ผลกระทบอย่างมาก ต่อ
ก า รด า เ นิ น ง านขอ ง
องค์กร ทรัพย์สินของ
องคก์รหรอืบุคคล 

การหยุดชะงักของการ
เข้าถึงหรือการใช้ข้อมูล
หรอืระบบสารสนเทศของ
ข้ อ มู ล  ค า ด ว่ า อ า จ มี
ผลกระทบอย่างร้ายแรง 
ต่อการด าเนินงานของ
องค์กร ทรัพย์สินของ
องคก์รหรอืบุคคล 

 

3.2.3 ปัจจยัในการก าหนดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อการรกัษาความลบัของข้อมูลส่วน
บุคคล (Factors for Determining PII Confidentiality Impact Levels)  
ในการพจิารณาถงึผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากการถูกละเมดิของขอ้มูลส่วนบุคคล ธนาคารควรท า

การประเมินความเสี่ยงจากปัจจยัที่ส าคญัดงัที่จะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งในกระบวนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ 
ธนาคารควรจะต้องพจิารณาปัจจยัที่เกี่ยวข้องร่วมกนั เนื่องจากการพจิารณาเพยีงปัจจยัเดียวนัน้อาจให้
ผลลัพธ์ของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Potential Impact) ในระดบัต ่า แต่ปัจจยัประการอื่นอาจบ่งชี้ได้ว่า
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้อยู่ในระดบัสงูได ้ซึง่ผลลพัธน์ัน้ควรแทนทีปั่จจยัแรก 

ในขัน้ตอนการพจิารณาปัจจยัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการรกัษาความลบัของขอ้มูลสว่นบุคคล จะช่วย
ใหธ้นาคารสามารถก าหนดการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลไดด้แีละเหมาะสมกบัความเสีย่งยิง่ขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยให้ธนาคารเขา้ใจถงึกระบวนการ และเพื่อช่วยใช้ในการประเมนิความเสีย่งที่อาจเกดิขึ้นกบัขอ้มูลส่วน
บุคคล  

Factors for Determining PII Confidentiality Impact Levels 
Identifiability 

Quantity of PII 
Data Field Sensitivity 

Context of Use 
Access to and Location of PII 
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1. (Identifiability) ความสามารถในการระบุตวับุคคล: ธนาคารจะต้องพจิารณาว่าข้อมูลส่วน

บุคคลดงักล่าว มีความสามารถในการระบุตัวบุคคลได้มากน้อยเพียงใด เช่น ชุดข้อมูลที่มี ชื่อ 
นามสกุล หมายเลขโทรศพัท์และทีอ่ยู่อเีมลนัน้สามารถระบุตวับุคคลไดโ้ดยตรง ชุดขอ้มูลทีอ่าจระบุ
ตวัตนได้โดยอ้อมอาจต้องพจิารณาเพิม่เติมถึงความสามารถในการระบุตวับุคคลตาม 3 ลกัษณะ 
ได้แก่ ความสามารถในการแยกแยะ (Distinguishability) การติดตาม (Traceability) และการ
เชื่อมโยง (Linkability) ดงัที่ได้กล่าวไว้ในหวัข้อการระบุข้อมูลส่วนบุคคล ( Identifying Personal 
Identifiable Information) 

2. (Quantity of PII) ปริมาณของข้อมูลส่วนบุคคล: ธนาคารจะต้องท าการประเมนิว่า ขอ้มูลส่วน

บุคคลที่ธนาคารมอียู่นัน้มปีรมิาณมากน้อยเพยีงใด การถูกละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคลที่มจี านวนน้อย
กบัทีม่จี านวนมากย่อมก่อใหเ้กดิผลกระทบต่างกนั ไม่เพยีงแต่ผลกระทบแก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล
แต่รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสยีงของธนาคารเองด้วย รวมถึงค่าใช้จ่ายในที่ธนาคารจะต้องท าการ
แก้ไขสาเหตุการละเมดิหรอืค่าใช้จ่ายที่ต้องรบัผดิชอบให้กบัเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืค่าปรบั
ตามกฎหมาย ดงันัน้ธนาคารอาจพจิารณาใหผ้ลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นอยู่ในระดบัสูงส าหรบัชุดขอ้มูล
ขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามชีุดข้อมูลขนาดเล็กแล้วจะมรีะดบัความเสี่ยงที่ต ่าจงึต้อง
พจิารณาปัจจยัอื่นดว้ย 

3. (Data Field Sensitivity) ความอ่อนไหวของข้อมูล: ธนาคารควรประเมนิความอ่อนไหวของ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารท าการเก็บรวบรวม ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเลขบัตร
ประจ าตวัประชาชน ข้อมูลสุขภาพ ย่อมมคีวามอ่อนไหวมากกว่า ข้อมูลหมายเลขโทรศพัท์ หรอื 
รหสัไปรษณีย์ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดงันั ้นธนาคารจะต้องก าหนดระดบัผลกระทบที่อาจ
เกดิขึ้นจากการถูกละเมดิขอ้มูลส าหรบัขอ้มูลที่มคีวามอ่อนไหวอยู่ในระดบัที่สูงกว่าขอ้มูลที่มคีวาม
อ่อนไหวน้อยกว่า ซึ่งธนาคารควรก าหนดให้ข้อมูลอ่อนไหวอยู่ในระดบัความเสี่ยงปานกลางเป็น
อย่างน้อย อย่างไรก็ตามธนาคารต้องค านึงถึงบริบทในการใช้งานด้วย เช่น ข้อมูลเขตที่อยู่ 
รหสัไปรษณีย ์สถานทีเ่กดิ อาจมคีวามอ่อนไหวมากขึน้หากถูกน าไปใช้นอกเหนือจากวตัถุประสงค์
เดมิ เช่นถูกน าไปใชใ้นการยนืยนัตวัตนในการกูร้หสัผ่านของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

4. (Context of Use) บริบทในการใช้ข้อมูล: เป็นปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ขอ้มูลอย่าง ถูกต้อง 
เป็นธรรม และโปร่งใส บริบทในการใช้ข้อมูลสามารถพิจารณาได้จากวตัถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล เช่น การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการวเิคราะหเ์ชงิสถติ ิ
เพือ่ประโยชน์ตามกฎหมาย เพือ่การค านวณภาษ ีเป็นต้น ซึง่การประเมนิบรบิทของการใชข้อ้มลู จะ
ช่วยให้ธนาคารประเมนิระดบัของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกบับุคคลหรอืธนาคารจากการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคล 
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5. (Access to and Location of PII) การเข้าถึงและท่ีเกบ็ข้อมูล: ธนาคารอาจพจิารณาถงึความ

จ าเป็นในการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ เพื่อใช้ในการก าหนดความจ าเป็นในการ
อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากหากข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าถึง
บ่อยครัง้หรือเข้าถึงได้ด้วยบุคคลจ านวนมาก จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่ข้อมูลอาจรัว่ไหลมากขึ้น 
รวมถงึหากขอ้มลูสามารถเขา้ถงึไดจ้าก เครื่องมอื หรอืระบบอื่น ๆ หรอืสว่นงานต่าง ๆ  เช่น การเขา้
ระบบผ่านทางเวบ็ไซต ์หรอืผ่านทาง Application ทัง้จากภายในธนาคารและภายนอกธนาคาร ย่อม
ท าใหค้วามเสีย่งในการรัว่ไหลมากขึน้ ซึง่ธนาคารอาจก าหนดใหร้ะดบัของผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นสูง
ได ้

4. หลกัการส าคญัในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Data Protection Principles) 

แนวปฏบิตัฉิบบันี้อ้างองิถงึหลกัการตาม GDPR Article 5 (“Principles Relating to Processing of 
Personal Data”) สาระส าคญักล่าวถงึหลกัการทัง้ 7 อย่างในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและหน้าทีข่อง
ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล ซึง่เป็นสิง่ทีพ่งึระลกึก่อนท าการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล ธนาคารควรท าความ
เข้าใจหลกัการที่ส าคญัเหล่านี้ จะช่วยให้เข้าใจถึงหลักการและข้อจ ากดัในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อที่จะสามารถพจิารณาความเหมาะสมในการประมวลผลขอ้มูลในกรณีอื่นได้ และหลกัการเหล่านี้จะถูก
อา้งองิในการตคีวามของเนื้อหาส่วนอื่นในเอกสารแนวปฏบิตัิ ทีจ่ะต้องมคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการส าคญั
ทัง้ 7 นี้ 

4.1 Principle 1 : ("Lawfulness, Fairness, and Transparency”)  

ขอ้มลูสว่นบุคคลจะตอ้งถูกประมวลผลโดยชอบดว้ยกฎหมาย มคีวามเป็นธรรมและโปร่งใส  
➢ “Lawfulness” หมายถงึในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยชอบดว้ยกฎหมาย ผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลและผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจะต้องสามารถระบุ “ฐานทางกฎหมาย” 
(Lawful Basis) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลธนาคารจะต้องระบุฐานในการ
ประมวลผลให้ได้ฐานใดฐานหนึ่ง และจะต้องมคีวามระมดัระวงัมากขึ้นในการประมวลผล
ขอ้มลูอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ซึง่ถา้หากผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลไม่สามารถ
ระบุฐานทางกฎหมายในการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได้ จะเป็นการขดั
ต่อหลกัการขอ้นี้ รวมทัง้อาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย ซึ่งเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธทิี่จะ
ขอให้ผู้ควบคุมขอ้มูลด าเนินการลบหรอืท าลาย หรอืท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่
สามารถระบุถงึเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได ้

➢ “Fairness” หมายถึงความเป็นธรรม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องท าใน
ลกัษณะที่สมเหตุสมผลตามความคาดหมายของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล มคีวามยุตธิรรม
และไม่เป็นการละเมดิสทิธแิละประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 
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➢ “Transparency” หมายถงึความโปร่งใส โดยทัว่ไปแล้วความโปร่งใสนัน้เชื่อมโยงกบัความ
เป็นธรรม เนื่องจากการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างโปร่งใส ผู้ควบคุมขอ้มูลจะต้อง
แสดงรายละเอยีดในการประมวลผลขอ้มูลโดยชดัเจน เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลเขา้ใจ
ถงึการประมวลผลขอ้มูลของตนได ้ตวัอย่างเช่น เริม่ต้นจากผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
แสดงตนว่าใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างไร รวมทัง้สามารถเปิดเผยให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ทราบและตรวจสอบได้ นอกจากนัน้ควรแจ้งให้เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบด้วยภาษาที่
งา่ยต่อความเขา้ใจ ไม่ซบัซอ้นหรอืไม่ท าเกดิความเขา้ใจผดิไดง้่าย 
 

4.2 Principle 2 : (“Purpose Limitation”)  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล จะต้องเก็บเฉพาะที่เกี่ยวข้อง จ าเป็น เพื่อประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายที่ระบุไวอ้ย่างชดัเจน และชอบธรรม อกีทัง้ผู้
ควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลจะตอ้งไม่น าไปประมวลผลต่อในลกัษณะทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
เหล่านัน้และไม่สามารถน าไปใช้กบัวตัถุประสงค์ใหม่ที่นอกเหนือจากวตัถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมทีร่ะบุไวใ้นตอนแรก ส าหรบัการใชข้อ้มลูในบรบิทนี้ หมายความรวมถงึ การใช้ เปิดเผย 
และการโอนขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 1 การประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายและการ
ประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่างๆ ธนาคารอาจท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ชื่อ นามสกุล อเีมลและหมายเลขโทรศพัท์ของลูกคา้ ซึ่งเป็นการเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูล
เฉพาะเท่าทีจ่ าเป็นในการประมวลผลขอ้มลูตามวตัถุประสงคด์งักล่าว 

ตวัอย่าง 2 ธนาคารไม่สามารถประมวลผลตามวตัถุประสงคท์ี่นอกเหนือจากวตัถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามที่ระบุไว้ในตอนแรก เช่น ปัจจุบันธนาคาร
ประมวผลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหส้นิเชื่อ ภายหลงัธนาคาร
ต้องการจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ใหก้บับรษิทัประกนัภยั เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การขายผลติภณัฑอ์ื่น ธนาคารไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหบ้รษิทัประกนัภยัได ้
เนื่องจากวตัถุประสงคน์ัน้เป็นวตัถุประสงคอ์ื่นทีน่อกเหนือจากวตัถุประสงคเ์ดมิทีใ่ชใ้นการ
ประมวลผลขอ้มลู 
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4.3 Principle 3 : (“Data Minimisation”) 

ในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล ตัง้แต่กระบวนการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย รวมถงึระยะเวลา
ในการเก็บ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรจะด าเนินการเท่าที่จ าเป็น เกี่ ยวข้อง และจ ากัดตาม
วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูล และผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งวตัถุประสงคใ์นการ
เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบ 
 

 
 
 

4.4 Principle 4 : (“Accuracy”) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลควรมคีวามถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลจะต้อง
ด าเนินการเพือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ม่ถูกตอ้งจะถูกลบหรอืแกไ้ขโดยไม่ล่าชา้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง 1 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ ธนาคารจะตอ้งท าการเกบ็เท่าที่
จ าเป็นเพื่อใช้ในการประมวลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ที่แจ้งต่อลูกค้า ธนาคารควรที่จะ
พจิารณาอย่างรอบคอบว่า ขอ้มูลใดมคีวามจ าเป็นที่ต้องท าการเก็บรวบรวม เช่น ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อเปิดบญัชีออมทรพัยก์บัธนาคาร จะต้องท าการขอขอ้มูล 
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลในการติดต่อลูกค้า ซึ่งมคีวามจ าเป็นที่จะต้องท าการเก็บ
ขอ้มูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการให้บรกิารทางการเงนิแก่ลูกค้า ซึ่งธนาคารไม่ควรท าการเก็บ
รวบรวม เชื้อชาติ ศาสนา เนื่องจากข้อมูลดงักล่าว เกินความจ าเป็นในการประมวลผล
ขอ้มลูตามวตัถุประสงคใ์นการเปิดบญัชอีอมทรพัย ์

ตวัอย่าง 2 กรณีทีลู่กคา้ขอสนิเชื่อกบัธนาคาร ธนาคารมคีวามจ าเป็นที่จะต้องท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคู่สมรสเพื่อใช้ในการพจิารณาการให้สนิเชื่อ ดงันัน้ธนาคารสามารถเก็บ
รวบรวมขอ้มลูผูส้มรสไดเ้นื่องจากมคีวามจ าเป็นในการพจิารณาการใหบ้รกิารของธนาคาร  

 

ตวัอย่าง ในขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจะต้องท าการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูตามขอ้ก าหนดหรอืกฎหมาย ภายหลงัหากลูกค้า
พบว่าขอ้มูลไม่ถูกต้องหรอืประสงคจ์ะแก้ไขขอ้มูล ธนาคารจะต้องด าเนินการแก้ไขตามที่
ลูกค้าประสงค์จะแก้ไขโดยไม่ล่าช้าเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด 
ดงันัน้ธนาคารจงึควรจดัใหม้ชี่องทางการตดิต่อที่ง่าย สะดวก รวดเรว็ เพือ่ใหเ้จา้ของขอ้มูล
สว่นบุคคลสามารถด าเนินการไดโ้ดยง่าย 
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4.5 Principle 5 : (“Storage Limitation”)  

ขอ้มูลส่วนบุคคลจะต้องไม่เก็บเกนิความจ าเป็นตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อวตัถุประสงค์ใน
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืเกบ็ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด  

 

 
4.6 Principle 6 : (“Integrity and Confidentiality”) 

ในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลจะตอ้งมมีาตรการทีท่ าใหม้ัน่ใจว่ามกีารรกัษาความปลอดภยั
ของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนมคีวามสมบูรณ์ถูกต้อง โดยจดัให้มีมาตรการทัง้ในเชิง
บรหิารจดัการและเชงิเทคนิคที่มคีวามเหมาะสม และมกีารป้องกนัการประมวลผลจากบุคคลที่
ไม่ไดร้บัอนุญาตหรอืการประมวลผลอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย มกีารป้องกนัการสูญหาย เสยีหาย 
หรอืการถูกท าลาย โดยไม่ไดต้ัง้ใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตวัอย่าง ธนาคารท าการเกบ็ขอ้มูลเกี่ยวกับสนิเชื่อ เป็นระยะเวลา 10 ปี หลงัช าระหนี้เสรจ็
สิน้ เนื่องจากสอดคลอ้งตามอายุความและสอดคลอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ 

ตวัอย่าง 1 ธนาคารมรีะบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการขออนุมตัิสินเชื่อ ซึ่งพนักงาน
แผนกสนิเชื่อจะสามารถเขา้ถงึฐานขอ้มูลดงักล่าว เพื่อใช้ในการหาขอ้มูลของลูกค้าเพื่อ
น าไปวเิคราะหก์ารใหส้นิเชื่อของธนาคารได ้เช่น การคน้หาขอ้มลูสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของ
ลูกคา้ เป็นตน้ อย่างไรกต็ามพนกังานแผนกอื่นทีไ่ม่ไดท้ าหน้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะห์
สนิเชื่อ ไม่ควรทีจ่ะสามารถเขา้ถงึฐานขอ้มลูดงักล่าวได ้ตามหลกั Confidentiality 

ตวัอย่าง 2 ธนาคารมรีะบบการจดัการทีเ่กี่ยวกบัการขออนุมตัสินิเชื่อ ซึง่ผูว้เิคราะหส์นิเชื่อ
จะสามารถบนัทึกข้อมูลค าสัง่การขอสินเชื่อและข้อมูลเครดิตต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
พจิารณาการใหส้นิเชื่อแก่ลูกคา้ และท าการสง่ค าขออนุมตัไิปยงัผู้พจิารณาเครดติ อย่างไร
ก็ตามผู้พิจารณาเครดิตจะสามารถท าการอนุมตัิหรือปฏิเสธการให้สินเชื่อผ่านระบบ
ดงักล่าวได ้แต่จะไม่สามารถท าการแกไ้ขขอ้มลูเครดติทีผู่ว้เิคราะหส์นิเชื่อท าการบนัทกึไว้
ได้ รวมทัง้พนักงานแผนกอื่นก็ไม่สามารถท าการเข้าถึงและแก้ไขได้เช่นกัน ตามหลกั 
Integrity นัน่คอืขอ้มลูจะตอ้งคงความถูกตอ้งสมบูรณ์ ไม่ถูกเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืลบได ้
เวน้แต่ผูท้ีไ่ดร้บัสทิธอิย่างถูกตอ้งและเหมาะสมเท่านัน้ 
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4.7 Principle 7 : (“Accountability”) 

ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลและผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการ 
ประมวลผลขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามหลกัการส าคญัในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Data 
Protection Principles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

5.1.1 ธนาคารจะต้องท าการแจง้ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถงึวตัถุประสงคใ์นการเกบ็
รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกน าไปใช้
อย่างไรเพื่อวตัถุประสงค์ใด อีกทัง้ความจ าเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ ในกรณีที่มคีวาม
จ าเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก ก็ต้องสามารถระบุ
วตัถุประสงคไ์ดว้่าเพื่อวตัถุประสงคอ์ะไรรวมทัง้ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานทีข่อ้มลู

ตัวอย่าง 1 ธนาคารมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ไว้ในระบบฐานข้อมูลของ
ธนาคาร (Database) และมกีารเกบ็ขอ้มูลในเครื่องคอมพวิเตอร ์รวมถงึทีเ่กบ็ขอ้มูลแบบ
พกพา ซึ่ ง ในการเก็บข้อมูลทั ้งหมดนี้  ธนาคารมีห น้าที่ และความรับผิดชอบ 
(“Accountability”) ในการจดัใหม้มีาตรการรกัษาความมัน่คงและปลอดภยัของขอ้มูล และ
มจีดัใหม้กีารควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูตามหลกั Integrity and Confidentiality 

ตวัอย่าง 2 ธนาคารมกีารจดัจ้างบรษิทัภายนอก เพื่อท าแคมเปญการตลาด (Marketing 
Campaign) ในการท าแคมเปญให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้านัน้ ธนาคารมีความ
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูลูกคา้บางรายเฉพาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และเปิดเผยเฉพาะ
ข้อมูลที่จ าเป็นที่ใช้ในการประมวลผลตามวตัถุประสงค์ (“Data Minimisation”) เพื่อให้
บรษิทั Marketing ท าการส ารวจความคดิเห็นของลูกคา้ ตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้และได้
ท าการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ("Lawfulness, Fairness, and 
Transparency”) ซึง่ธนาคารไม่สามารถเปิดเผยขอ้มลูเพือ่วตัถุประสงค์อื่นทีน่อกเหนือจาก
ที่ได้แจ้งไว้ได้ (“Purpose Limitation”) ในกรณีนี้ธนาคารจะต้องมกีารด าเนินการเพื่อให้
มัน่ใจว่าข้อมูลที่ส่งไปนัน้มีการจดัการอย่างเหมาะสม มีการรกัษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล (“Integrity and Confidentaility”) และต้องด าเนินการให้ลบข้อมูลออกทัง้หมด
หลังจากที่บริษัท Marketing ท างานให้กับธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว (“Storage 
Limitation”) เนื่องจากหมดความจ าเป็นในการเกบ็รกัษาและเพื่อป้องกนัการรัว่ไหล หรอื
การถูกน าไปใชห้รอืเขา้ถงึขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ตามตวัอย่างทีไ่ดก้ล่าวมานี้ ธนาคาร
มหีน้าที่ในการประมวลผลขอ้มูลภายใต้หลกัการส าคญัในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
(“Accountability”) 
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อาจถูกเปิดเผย ซึ่งธนาคารจะต้องท าการด าเนินการแจ้งลูกคา้ผ่านช่องทางและวธิกีารที่
เหมาะสม เช่น ประกาศความเป็นสว่นตวัหรอืนโยบายความเป็นสว่นตวั ผ่านทางเวบ็ไซต์
ของธนาคาร เป็นตน้ 

5.1.2 ในการระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารไม่
จ าเป็นต้องระบุถึงขัน้ตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานทุก ๆ กิจกรรม แต่ให้ระบุถึง
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เหตุผลที่เกี่ยวข้องหรือ
ประโยชน์อนัใดที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึฐานในการประมวลผลขอ้มูล หากลูกค้ามขีอ้สงสยัใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใช ้เปิดเผย ธนาคารตอ้งจดัใหม้ชี่องทางในการรอ้งขอหรอืจดัให้มี
ขอ้มูลตดิต่อธนาคารอย่างชดัเจนไปยงั DPO หรอืบุคคลทีธ่นาคารก าหนดให้ท าหน้าที่ใน
การรบัเรื่อง เพือ่ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลใชส้ทิธริอ้งขอได้ 

5.1.3 ในการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ธนาคารต้องกระท าเท่าทีจ่ าเป็นตาม
วตัถุประสงค์อนัชอบดว้ยกฎหมาย ตามหลกัการ Principle 1 : ("Lawfulness, Fairness, 
and Transparency”), Principle 2 : (“Purpose Limitation”) และ  Principle 3 :  ( “Data 
Minimisation”) ซึ่งในแต่ละกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล ธนาคารจะต้องสามารถระบุ 
“ฐานทางกฎหมาย” (Lawful Basis) ทีเ่หมาะสมในการประมวลผลใหไ้ดฐ้านใดฐานหน่ึง 
 

5.2 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยชอบดว้ยกฎหมาย ธนาคารจะต้องสามารถระบุฐานในการ
ประมวลผลตามกฎหมาย (Lawful basis) ในแต่ละกจิกรรมการประมวลผลขอ้มูลให้ได้ฐานใดฐาน
หนึ่ง ตามที่จะกล่าวดังต่อไปนี้และจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงฐานในการ
ประมวลผลขอ้มูล รวมถงึสิทธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้จ ากดัในแต่ละฐานที่แตกต่างกนั
ดว้ย 

5.2.1 ฐานความยนิยอม (Consent) 
ธนาคารสามารถใชฐ้านความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลไดใ้น กรณีทีเ่จา้ของขอ้มลู
ส่วนบุคคลสมคัรใจ และใหค้วามยนิยอมอย่างชดัแจ้ง (Explicit Consent) ทีจ่ะใหท้ าการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
อย่างไรกต็าม ฐานความยนิยอมเหมาะสมเมื่อต้องการขอความยนิยอมเพื่อประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลในเรื่องทีไ่ม่จ าเป็นในการปฏบิตัติามสญัญาและไม่สามารถอ้างฐานอื่น
ใดในการประมวลผลขอ้มลูทางกฎหมายได้ นอกจากนัน้การใหค้วามยนิยอม จะตอ้งเป็น
สิง่ทีใ่หเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท าการเลอืกว่าจะใหห้รอืปฏเิสธไดแ้ละการปฏเิสธจะตอ้ง
ไม่มผีลกระทบต่อการได้รบับรกิารตามสญัญา ส าหรบัเงื่อนไขและรายละเอยีดการขอ
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ความยนิยอมภายใต้ฐานความยินยอมโปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ “5.3 ความ
ยนิยอม (Consent)” 
 

5.2.2 ฐานสญัญา (Contract) 
ธนาคารสามารถใชฐ้านสญัญาในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล ในกรณีทีก่ารประมวลผลขอ้มูล
จ าเป็นต่อการให้บรกิารตามสญัญาที่ตกลงกนัไว้ระหว่างผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อจ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามค าขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะเข้าสู่การท าสญัญา หากใช้สญัญาดงักล่าวเป็นฐานในการ
ประมวลผลแล้วก็ไม่ต้องขอความยนิยอมเพิม่เตมิ ฐานนี้ใช้ได้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปเท่านัน้ 
ไม่สามารถใช้ฐานสญัญาในการประมวลผลขอ้มูลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ส าหรบั
รายละเอยีดและเงื่อนไขในการประมวลผลขอ้มูลอ่อนไหวโปรดดูรายละเอียดเพิม่เติมในหัวข้อ 
“5.4 ขอ้มลูอ่อนไหว (Sensitive Personal Data)” 
กรณีทีธ่นาคารมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูของลูกคา้ไปยงับุคคลทีส่าม หากการเปิดเผย
นัน้ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาด ส าหรบักรณีนี้หากลูกคา้ไม่ใหค้วามยนิยอมจะกระทบต่อ
การด าเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ หรือไม่สามารถให้บริการอย่างเป็นธรรมและ
ต่อเนื่องได ้เช่น การเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูใ้หบ้รกิารภายนอก หรอืตวัแทนของผูใ้ห้บรกิาร หรอืผูร้บั
จ้างช่วงงานต่อ เพื่อสนับสนุนการให้บริการของผู้ให้บริการ การเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงาน
ราชการตามกฎหมาย และการเปิดเผยขอ้มลูใหก้บับรษิทัพนัธมติรในลกัษณะ Co-brand เป็นต้น 
ธนาคารสามารถก าหนดใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลทีส่ามดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของเงื่อนไขในการขอใช้บรกิารได้ ตามขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อ ง 
การบรหิารจดัการดา้นการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้อย่างเป็นธรรม (Market conduct) และการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงับุคคลทีส่ามนี้ ถอืเป็นการกระท าภายใตฐ้านสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้  
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ตวัอย่าง 1 ลูกค้าขอรบับรกิารจากธนาคาร เช่น ขอสนิเชื่อ เปิดบญัชีเงนิฝากออม
ทรพัย์หรอืกระแสรายวนั การท าบตัรเครดติ รวมทัง้การขอรบับรกิารอเิล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ Mobile Banking Application และ Internet Banking ธนาคารควรใช้
ฐานสญัญาในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรกิารแก่ลูกค้าตามขอ้ก าหนด
และเงือ่นไขการใหบ้รกิาร ทีลู่กคา้ไดต้กลงตามขอ้ผกูพนัดงักล่าว 

ตัวอย่าง 2 ธนาคารท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคลที่สาม 
(Outsource) ทีร่บัจา้งการจดัสมัมนา (Organizer) เพือ่ดแูลความเรยีบรอ้ยภายในงาน
และประสานงานต่างๆ ในกรณีนี้ธนาคารสามารถเปิดเผยขอ้มูลภายใต้ฐานสญัญาได้ 
ซึ่งการเปิดเผยขอ้มูลจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสญัญาที่ธนาคารท าไว้กบับรษิัท
รบัจา้งการจดัสมัมนา 

ตวัอย่างที่ 3 ในการให้สนิเชื่อหรอืการทวงถามช าระหนี้ ธนาคารมคีวามจ าเป็นต้อง
เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทางการเงินของลูกค้า อันได้แก่ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้วเิคราะห์สินเชื่อ และข้อมูลการจ่ายช าระเพื่อใช้ในการ
ตดิตามหรอืทวงถามหนี้ เช่น ขอ้มูลการผดินัดช าระของลูกหนี้ ขอ้มูลการใชเ้งนิกู้ผดิ
วตัถุประสงค์ ข้อมูลบุคคลที่ถูกประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลที่ได้รบัจาก
บรษิทัขอ้มูลเครดติ ธนาคารสามารถประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวได้ภายใต้
ฐานสญัญา 

ตวัอย่างที่ 4 ส าหรบั Mobile Banking Application กรณีลูกค้าเป็นการแสดง/ตัง้ค่า
รายการโปรดทีเ่ป็นขอ้มลูของลูกคา้ถอืเป็นการใหบ้รกิารตามฐานสญัญา 
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5.2.3 ฐานประโยชน์ส าคญัต่อชวีติ (Vital Interest) 
กรณีทีก่ารประมวลผลขอ้มลูจ าเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์ทีส่ าคญัของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลหรอื
บุคคลอื่น โดยเป็นการป้องกนัอนัตรายอนัเกดิต่อสุขภาพและชวีติ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถใช้
ฐานการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนี้ได้ หากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่ในสภาพที่ไ ม่สามารถให้ได้
ความยนิยอมได ้ทัว่ไปใชก้บัทางการแพทย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4 ฐานภารกจิของรฐั (Public Task) 
กรณีที่การประมวลผลเป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใชอ้ านาจรฐัทีไ่ดม้อบหมายใหแ้ก่ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล โดยสว่น
ใหญ่ผู้ที่จะประมวลผลขอ้มูลตามฐานนี้ได้มกัเป็นเจ้าหน้าที่หรอืองค์กรของภาครฐั เช่น ศาล รฐัสภา 
หรอืเจา้หน้าทีข่องกระทรวงต่างๆ ทีป่ฏบิตัภิารกจิตามกฎหมาย ซึ่งการประมวลผลโดยฐานดงักล่าว
จะต้องสามารถอา้งองิไดอ้ย่างชดัเจนว่ากระท าภายใต้กฎหมายใดทีใ่หอ้ านาจในการประมวลผลขอ้มลู 
ซึง่การใชฐ้านภารกจิของรฐันัน้ยงัจ าเป็นตอ้งมกีารรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู เช่นเดยีวกนักบัฐาน
อื่น แต่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่สามารถ ใช้สทิธใินการ ลบ หรอืโอนย้ายขอ้มูลได้ แต่ยงัมสีทิธใิน
การคดัคา้นการประมวลผลได ้

ตวัอย่างทีไ่ม่ควรใชฐ้านประโยชน์ส าคญัต่อชวีติ  

ตวัอย่าง 1 ในกรณีที่ธนาคารท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น 
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้ติดต่อในกรณี
ฉุกเฉิน ซึ่งธนาคารสามารถท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลภายใต้ฐานสญัญาที่ท าระหว่าง
พนกังานและธนาคารในการรบัเขา้ท างาน  

ตวัอย่าง 2 ธนาคารตอ้งการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูอ่อนไหวของพนักงาน เช่น 
ขอ้มูลกรุ๊ปเลอืดของพนักงาน หรอืขอ้มูลเกี่ยวกบัสุขภาพของพนักงาน เพื่อไว้ใช้ใน
กรณีฉุกเฉินหากเกดิอนัตรายต่อชวีติของพนักงาน ในกรณีนี้ขอ้มูลทีธ่นาคารต้องการ
เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลอ่อนไหว หากก่อนหรือขณะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
พนักงานอยู่ในสภาพที่สามารถให้ความยินยอมได้ ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดงักล่าวได้ภายใต้ฐานความยนิยอมแต่ไม่สามารถอ้างฐานประโยชน์ส าคญัต่อ
ชีวิตได้เนื่องจาก จะใช้ได้เฉพาะกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในสภาพที่ไม่
สามารถใหไ้ดค้วามยนิยอมไดเ้ท่านัน้ 
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5.2.5 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม (Legitimate Interest) 
การใชฐ้านประโยชน์อนัชอบธรรมเป็นหนึ่งในฐานกฎหมายทีม่คีวามยดืหยุ่นมากทีสุ่ดใน
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรกต็ามฐานนี้กไ็ม่ไดเ้ป็นฐานที่ เหมาะสมที่สุด
เสมอไป จะเหมาะสมเมื่อธนาคารประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในแบบที่เจ้าของขอ้มูล
ส่วนบุคคลสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล อีกทัง้มีผลกระทบต่อความเป็น
สว่นตวัของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเพยีงเลก็น้อย หรอืในกรณีทีธ่นาคารมเีหตุผลในการ
ประมวลผลขอ้มลูอย่างสมเหตุสมผลซึง่ธนาคารเองจะต้องอธบิายได ้หากธนาคารเลอืกที่
จะประมวลผลภายใตฐ้านประโยชน์อนัชอบธรรม ธนาคารจะมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
เพิม่ขึน้ ในการใชดุ้ลพนิิจอย่างมากในการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล และการคุม้ครอง
สทิธเิสรภีาพของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล เนื่องจากธนาคารจะต้องค านึงถงึประโยชน์
ของ 2 ฝัง่ อนัไดแ้ก่ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคารเองกบัสทิธแิละประโยชน์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการได้ประโยชน์อนัชอบธรรมดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการ
ละเมดิหรอืกระทบต่อสทิธขิ ัน้พืน้ฐานและเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลโดยเฉพาะ
อย่างยิง่กบัผูเ้ยาว ์

ตัวอย่าง 1 ธนาคารท าการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดสินเชื่อของลูกค้าให้กับ
กระทรวงการคลังส าหรับกลุ่มลูกค้าที่กู้ยืมเงินโครงการภาครัฐ เพื่อใช้ในการเบิก
ดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลงัสนับสนุนในบางส่วน ในกรณีนี้ธนาคารท าการเปิดเผย
ขอ้มลูใหก้บักระทรวงการคลงัภายใตฐ้านการปฏบิตัติามกฎหมาย และกระทรวงการคลงั
ท าการประมวลผลขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากธนาคารภายใตฐ้านภารกจิของรฐั 

ตัวอย่าง 2 ธนาคารมีหน้าที่ ในการจัดท าการยื่นภาษีให้กับกรมสรรพากร ซึ่ง
กรมสรรพากรอาจขอใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูลค่าใชจ่้ายเงนิเดอืนพนักงาน เพื่อท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการค านวณภาษีที่ธนาคารยื่นต่อกรมสรรพากร 
กรณีนี้ธนาคารสามารถเปิดเผยข้อมูลให้กบักรมสรรพากรภายใต้ฐานการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย และกรมสรรพากรท าการประมวลผลข้อมูลที่ได้รบัจากธนาคารภายใต้ฐาน
ภารกจิของรฐั 
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ตารางแสดงการประเมนิการใชฐ้านผลประโยชน์อนัชอบธรรม 
Legitimate interest Assessment (LIA) 

ในการประเมนิการใชฐ้านผลประโยชน์อนัชอบธรรม สามารถท าไดโ้ดยพจิารณา 3 องคป์ระกอบ 
ทีช่่วยในการตดัสนิใจอย่างเหมาะสมในการใชฐ้านดงักล่าว ซึง่จะตอ้งท าก่อนการประมวลผลขอ้มูล
สว่นบุคคล อนัไดแ้ก่  

1. ระบุผลประโยชน์อนัชอบธรรม (Identify a legitimate interest) 

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตผ้ลประโยชน์อนัชอบธรรมอาจเป็นผลประโยชน์ของ
ธนาคารเองหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม รวมถึงผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ
ผลประโยชน์แก่สาธารณะ 

2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมคีวามจ าเป็นต่อธนาคารในการบรรลุวตัถุประสงค์ 
(Show that the processing is necessary to achieve it) 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีความจ าเป็น หากธนาคารสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคเ์ดยีวกนัไดอ้ย่างสมเหตุสมผลดว้ยวธิกีารทีจ่ะมผีลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว
ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทีน้่อยกว่า ธนาคารควรประมวลผลโดยใชฐ้านอื่น 

3. การรกัษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคารหรอืผลประโยชน์ของ
บุคคลที่สาม กบัประโยชน์และสทิธเิสรภีาพของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล (Balance it 
against the individual’s interests, rights and freedoms)  

1. Identify a legitimate interest 
What is purpose of 
data processing? 

Necessary to meet the 
purposes of the data 

controller 

Necessary for the 
purpose of third party’s 

interest 
 

2. Necessity test 
Important? No other way? 

 

3. Balancing test 
Expectation of others Value-added? Negative impact? 
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ธนาคารจะต้องชัง่น ้ าหนักระหว่างผลประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคารกับสิทธิเ สรีภาพ/
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากการประมวลผลนัน้ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย
อย่างสมเหตุสมผลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรืออาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ธนาคาร
จะต้องให้ ประโยชน์และสทิธิเสรภีาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแทนที่ผลประโยชน์อันชอบ
ธรรมของธนาคาร นัน่คอืการให้สทิธใินการคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลของเจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคล อย่างไรกต็ามประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัประโยชน์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสมอไป หากมขี้อโต้แย้งเกี่ยวกบัสทิธิเสรภีาพ/ประโยชน์ของเจ้าของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลเกดิขึน้ ธนาคารยงัสามารถประมวลผลไดเ้พือ่ประโยชน์อนัชอบธรรมดงักล่าวของ
ธนาคารตราบเท่าทีธ่นาคารจะแสดงใหเ้หน็อย่างสมเหตุสมผลและชดัเจนในเรื่องของผลกระทบต่อ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

นอกจากนัน้ธนาคารจะต้องท าการเก็บบนัทกึประเมนิการใช้ฐานผลประโยชน์อนัชอบ
ธรรม (LIA) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการประมวลผลมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลในการใช้
ฐานดงักล่าวเพื่อใช้แสดงแก่ส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากมคีวามจ าเป็น และ
ธนาคารจะต้องท าการระบุกจิกรรมการประมวลผล (Data Processing Activities) ทีใ่ช้ฐาน

ตวัอย่าง ค าถามทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาการท า Balancing Test 

▪ ธนาคารมคีวามสมัพนัธอ์ย่างไรกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 
▪ มกีารเก็บรวบรวม ใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นขอ้มูลอ่อนไหวหรอืข้อมูล

สว่นบุคคลหรอืไม่ 
▪ ลูกค้ามคีวามคาดหวงัเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลของธนาคารใน

ลกัษณะน้ีหรอืไม่ 
▪ ธนาคารมคีวามเตม็ใจและสามารถทีจ่ะอธบิายเกี่ยวกับการประมวลผลให้

ลูกคา้ทราบหรอืไม่ 
▪ ธนาคารคาดว่าลูกค้ามแีนวโน้มจะคดัค้านกิจกรรมการประมวลผลหรือ

พบว่าเป็นการละเมดิ/รุกล ้าความเป็นสว่นตวัหรอืไม่ 
▪ ผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อบุคคลเป็นอย่างไรและจะมผีลกระทบมากน้อย

เพยีงใด 
▪ ธนาคารก าลงัประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของผูเ้ยาวห์รอืไม่ 
▪ ธนาคารสามารถใชม้าตรการในการป้องกนัเพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้

ไดห้รอืไม่ 
▪ ธนาคารสามารถใหลู้กคา้ท าการคดัคา้นการประมวลผลไดห้รอืไม่  
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ผลประโยชน์อนัชอบธรรมไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคาร (Privacy Notice) 
เพือ่เป็นการแจง้ใหท้ราบแก่บุคคล 

ในทางปฏบิตัธินาคารสามารถใชฐ้านการประมวลผลอนัชอบธรรมไดใ้นกรณีต่อไปนี้ 

• ธนาคารสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาดได้ หาก
ธนาคารสามารถแสดงให้เหน็ถงึความเหมาะสมในการใช้ขอ้มูล และมผีลกระทบเพยีง
เล็กน้อยต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคล และบุคคลสามารถคาดหมายต่อกิจกรรม
เหล่านัน้ของธนาคารได้ หรอืบุคคลไม่มแีนวโน้มที่จะคดัค้านกิจกรรมการประมวลผล
เหล่านัน้ได ้

• ธนาคารสามารถประมวลผลขอ้มูลของผูเ้ยาวภ์ายใต้ฐานประโยชน์อนัชอบธรรมได ้แต่
จะตอ้งกระท าอย่างระมดัระวงัเป็นพเิศษเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสทิธแิละผลประโยชน์ของผู้เยาว์
นัน้ได้รบัการคุ้มครองอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่การท าโปรไฟล์ลิง่ขอ้มูลของ
ผู้เยาว์ ที่เกี่ยวกบัการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาด ส าหรบักรณีนี้ 
ธนาคารอาจตอ้งพจิารณาการจดัท า DPIA เนื่องจากการท าโปรไฟลล์ิง่ขอ้มูลของผูเ้ยาว ์
เขา้ข่ายการพจิารณาการจดัท า DPIA ตามเกณฑ์ของ GDPR เพื่อประเมนิความเสีย่ง
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผลข้อมูลและแนวทางในการจัดการกับ
ความเสี่ยงดงักล่าว โปรดดูรายละเอียดการจดัท า DPIA เพิม่เติมในหวัข้อ “13. แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัท าการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Protection Impact Assessment: DPIA)” 
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ตวัอย่างการใชฐ้านผลประโยชน์อนัชอบธรรม 

ตวัอย่าง 1 ธนาคารท าการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาด 
อนัไดแ้ก่ การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytic) หรอืใชข้อ้มลูเพือ่การน าเสนอผลติภณัฑ์
ในประเภทเดยีวกนักบัทีลู่กคา้มอียู่กบัธนาคารและผลติภณัฑอ์ื่นของธนาคาร เพื่อให้
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ธนาคารสามารถท าได้ภายใต้ฐาน
ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคารหากพสิูจน์ไดว้่าผลประโยชน์อนัชอบธรรมของ
ธนาคารหรอืของบุคคลทีส่ามมคีวามส าคญัมากกว่าสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล และธนาคารจะต้องแจ้งรายละเอียดหรอืวธิกีารใด ๆ ที่ให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลแจ้งความประสงค์ในการปฏิเสธการรับข่าวสาร (Opt-out) หรือใช้สิทธิ
คดัคา้นการประมวลผลได้ โดยการใชส้ทิธนิัน้สามารถท าได้ผ่านช่องทางการตดิต่อที่
งา่ยและสะดวกในการจดัการและการเขา้ถงึ 

ตัวอย่าง 2 ธนาคารท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการป้องกันระบบ
เศรษฐกจิการเงนิในการจดัการอาชญากรรม การระงบัเหตุ การสบืสวน การเรยีกคนื
ความเสยีหาย ลดความเสี่ยงทุจรติที่อาจเกิดการกระท าที่ผดิกฎหมายต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันนักลงทุนและคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์อันชอบธรรมของลูกค้าจากกลุ่ม
มจิฉาชีพที่แอบแฝงเข้าก่อความเสียหายต่อประชาชนทัง้ทางตรงและทางอ้อมอัน
ส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพื่อเสถียรภาพและความเชื่อมัน่ต่อการ
จัดการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานการท างานของกลุ่มสถาบนัการเงนิธุรกจิธนาคาร ในการป้องกนั 
ระงบัเหตุ ลดความเสีย่งทุจรติและกฎหมายอาญาขา้งต้น เช่น การตรวจสอบป้องกนั
การทุจรติ (Fraud Prevention and Investigation) ธนาคารอาจมกีารเปิดเผยข้อมูล
ของบุคคลทีม่คีวามเสีย่งหรอืบุคคลเฝ้าระวงัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทุจรติหรอืมปีระวตักิาร
ทุจรติให้กบักลุ่มสถาบนัการเงนิธุรกจิธนาคาร รวมถงึการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
Fraud Risk ซึ่งอยู่ภายใต้ วตัถุประสงค์และนโยบายของกลุ่มธุรกิจธนาคาร หรือ
ภายใตว้ตัถุประสงคแ์ละนโยบายในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเครอืกจิการของ
ธนาคาร หากเป็นการเปิดเผยขอ้มูลภายในเครอืกจิการ เพื่อท าการประมวลผลขอ้มลู
สว่นบุคคลตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ 
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ตวัอย่าง 3 ธนาคารท าการบนัทกึภาพบรรยากาศและบนัทกึวดีโีอ ของผูท้ีม่าเขา้ร่วม
การอบรมหรอืงานสมัมนาต่างๆ ซึง่การบนัทกึดงักล่าวอาจมกีารเปิดเผยหรอืเผยแพร่
ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวตัถุประสงค์ในการประชาสมัพนัธ์ อย่างไรก็ตามส าหรบั
กรณีนี้ธนาคารจะต้องท าการตดิประกาศในบรเิวณงานเพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบแก่
บุคคลที่มาร่วมงาน ว่าจะมีการบันทึกภาพในงานและอาจมีการเผยแพร่เพื่อการ
ประชาสมัพนัธ ์

ตวัอย่าง 4 ธนาคารท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการรกัษาความสมัพนัธ์
กับลูกค้า เช่น  การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษโดยไม่มี
วตัถุประสงคท์างการตลาดใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นตน้ 

ตวัอย่าง 5 ธนาคารท าการบนัทกึภาพผูท้ีม่าตดิต่อท าธุรกรรมกบัส านักงานหรอืสาขา
ของธนาคารลงบน CCTV รวมถงึ การแลกบตัรก่อนเขา้อาคาร เพื่อการรกัษาความ
ปลอดภัยภายในบริเวณอาคารของธนาคาร อย่างไรก็ตามส าหรบักรณีนี้ธนาคาร
จะตอ้งท าการตดิประกาศ ในบรเิวณทีส่ามารถเหน็ไดง้่ายของอาคาร เพือ่เป็นการแจง้
ใหท้ราบ 

ตวัอย่าง 6 ธนาคารมกีารตดิกลอ้งทีตู่ ้ATM และมกีารบนัทกึภาพ เพือ่วตัถุประสงคใ์น
การรกัษาความปลอดภยั อย่างไรก็ตามธนาคารควรติดประกาศหรอืแจ้งผ่านหน้า
จอแสดงผล เพือ่เป็นการแจง้ใหท้ราบแก่บุคคลทีม่าใชบ้รกิารผ่านตู ้ATM 

ตวัอย่าง 7 ธนาคารท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการ
บรหิารความเสีย่ง/การก ากบัตรวจสอบ/การบรหิารจดัการภายในองคก์ร เช่น ขอ้มูล
บุคคลลม้ละลาย, ขอ้มูลบุคคลที่มคีวามเสีย่งในการทุจรติ Fraud Risk, ขอ้มูลรายชื่อ
ลูกค้าเฝ้าระวงั Suspect risk ของธนาคารให้กบับรษิัทในเครอืกิจการซึ่งอาจอยู่ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ( Intra-Group Transfer) เพื่อวัตถุประสงค์
ดงักล่าว โดยธนาคารอาจจดัให้มนีโยบายในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเครอื
กจิการ (Binding Corporate Rules) ที่ได้รบัการรบัรองจากส านักงาน หรอืขอ้ตกลง
หรอืสญัญาของกลุ่มเครอืกจิการ (Intra-Group Agreement) เพื่อท าการประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบุคคลตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

ตวัอย่าง 8 ธนาคารท าการเปิดเผยขอ้มูลทีจ่ าเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบญัช ี
ของผู้โอนหรือผู้ร ับโอน แก่ผู้ร ับโอนหรือผู้โอน เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าในการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งในการท ารายการ 
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ตวัอย่าง 9 ธนาคารท าการแจง้เตอืน (Payment Reminder) เพื่อการช าระหนี้/ต่ออายุ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัทีธ่นาคารเป็นนายหน้า เช่น ผลติภณัฑก์องทุน กรมธรรม์ เป็น
ตน้  

ตัวอย่าง 10 ธนาคารท าการแจ้งเตือน (Payment Reminder) เพื่อช าระค่าบริการ 
ต่าง ๆ (Bill Payment) ให้แก่บรษิัทที่ลูกค้าใช้บรกิาร ซึ่งอาจเป็นรายการที่เกิดขึ้น
บ่อยครัง้ เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ  

ตวัอย่าง 11 ธนาคารท าการบนัทึกเสยีงผ่านทาง Contact Center เพื่อใช้ในการรบั
เรื่องรอ้งเรยีน และเพื่อปรบัปรุงการใหบ้รกิารทีด่ขีึน้ อย่างไรกต็ามธนาคารจะต้องท า
การแจ้งแก่บุคคลที่ท าการติดต่อก่อนด าเนินการบันทึกเสียง ว่าธนาคารจะท าการ
บนัทกึเสยีง 

ตัวอย่าง 12 ส าหรับ Mobile Banking Application กรณีธนาคารแสดงข้อมูลของ
บุคคลอื่นในรายการโปรดภายในแอปพลเิคชนั เป็นการแสดงขอ้มูลของบุคคลอื่นเพือ่
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ 

ตวัอย่าง 13 ธนาคารอาจบรกิารแจง้เตอืนลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ส่งขอ้ความ 
อีเมลหรอืโทรติดต่อลูกค้า ในกรณีที่มกีารท าธุรกรรมผ่านตู้ ATM, Online Banking
การใชจ่้ายผ่านบตัรเครดติ และอื่น ๆ ทีม่จี านวนเงนิหรอืรปูแบบการท าธุรกรรม ทีเ่ขา้
ข่ายรายการที่ผดิปกต ิลูกค้าจะได้รบัข้อมูลเกี่ยวกบับญัชี หรอืการสอบถามการท า
รายการจากธนาคาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและลูกค้าในการลดความเสี่ยง
จากการท าธุรกรรมทีไ่ม่สุจรติ 

ตวัอย่าง 14 ธนาคารท าการส่งขอ้มูลเกี่ยวกบังานอบรมหรอืสมัมนาต่าง ๆ เพื่อเป็น
การประชาสมัพนัธโ์ครงการใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ของธนาคารทีอ่าจสนใจเขา้ร่วมโครงการ 

ตวัอย่างที ่15 ในกรณีทีจ่ะขอใหลู้กคา้ท าการตอบแบบสอบถามในการส ารวจความพงึ
พอใจในการใหบ้รกิารของธนาคารเพื่อใหธ้นาคารน าไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารใหต้รงต่อความตอ้งการและดยีิง่ขึน้  
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5.2.6 ฐานการปฏบิตัติามกฎหมาย (Legal Obligation) 
ฐานการปฏบิตัติามกฎหมาย ผูค้วบขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถใชฐ้านดงักล่าวไดใ้นกรณีที่
ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมหีน้าที่ประมวลผลขอ้มูลตามทีก่ฎหมายก าหนด และจะต้อง
สามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจนว่าก าลงัปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบญัญตัใิดของกฎหมาย หรอืท า
ตามค าสัง่ของหน่วยงานใด ส าหรบักรณีนี้ แมว้่าเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลจะมสีทิธใินการ
คดัคา้นการประมวลผลขอ้มูล อย่างไรกต็ามหากการประมวลผลดงักล่าวเป็นไปตามฐาน
การปฏบิตัติามกฎหมาย ธนาคารสามารถปฏเิสธค ารอ้งขอการคดัคา้นการประมวลผลได ้
โดยการระบุเหตุแห่งการปฏเิสธประกอบดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่าง 1 ธนาคารมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อใช้
ในการระบุตัวตนและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  Know Your 
Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  

ตัวอย่าง 2 ธนาคารมีหน้าที่ในการจัดท าการยื่นภาษีให้กับกรมสรรพากร ซึ่ง
กรมสรรพากรอาจขอให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลค่าใช้จ่ายเงนิเดอืนพนักงาน เพื่อท า
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการค านวณภาษีที่ ธนาคารยื่ นต่อ
กรมสรรพากร กรณีนี้ธนาคารสามารถเปิดเผยขอ้มูลใหก้บักรมสรรพากรภายใต้ฐาน
การปฏบิตัติามกฎหมาย 

ตวัอย่าง 3 ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลสนิทรพัย์และหนี้สนิของพนักงานหรอืลูกค้าใหก้บั
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิเพื่อให้ส านักงานใชใ้นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินทรพัย์หนี้สนิ ภายใต้กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ  

ตวัอย่าง 4 ในกรณีทีธ่นาคารมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกหนี้
แก่ศาล เพือ่ด าเนินการฟ้องลม้ละลายภายใตพ้ระราชบญัญตัลิม้ละลาย 

ตัวอย่ าง  5 เพื่ อปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย  Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ตามที่ประเทศไทยได้ท าข้อตกลงกับประเทศสหรัฐฯ
ธนาคารอาจมคีวามจ าเป็นต้องเกบ็รวบรวมขอ้มูลสญัชาตขิองลูกคา้ และมีหน้าทีต่าม
กฎหมายที่ต้องรายงานขอ้มูลทางบญัชขีองลูกค้าชาวอเมรกินัต่อกรมสรรพากรของ
สหรฐัฯ ในกรณีที่ธนาคารมกีารด าเนินงานในลกัษณะที่เป็นการสร้างรายได้หรอืผล
ก าไรใหก้บัชาวสหรฐัฯ 
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5.2.7 ฐานเอกสารประวตัศิาสตร ์จดหมายเหตุและการศกึษาวจิยัหรอืสถติ ิ(Research) 
กรณีที่ธนาคารมคีวามจ าเป็นในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์ในการ
ศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรอืสถติ ิหรอืสาธารณประโยชน์อื่น ตอ้งกระท า
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ ส าหรบัการประมวลผลโดยฐาน
นี้ GDPR ก าหนดให้จะต้องใช้ฐานอื่นประกอบการประมวลผลโดยฐานนี้เสมอ ไม่สามารถ
อา้งฐานนี้เพยีงอย่างเดยีวเพื่อใชใ้นการประมวลผลไดน้อกจากนัน้การประมวลผลบนฐานน้ี
มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขัน้พื้นฐานและ
ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด เนื่องจากการ
ประมวลผลข้อมูลภายใต้ฐานนี้จ าเป็นจะต้องมีมาตรการที่ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
จรยิธรรม และระเบยีบในการจดัท าเอกสารประวตัศิาสตร ์จดหมายเหตุและการศกึษาวจิยั
หรอืสถติดิว้ย 

 
5.3 ความยินยอม (Consent) 

5.3.1 เงือ่นไขในการใชฐ้านความยนิยอมมดีงัต่อไปนี้ 
• ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลจะต้องไดร้บัความยนิยอมจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล

ก่อนจงึจะเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูนัน้ๆ ได้ 
• เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถถอนความยนิยอมเมื่อใดกไ็ด้ 
• การใชฐ้านความยนิยอมนัน้ จะตอ้งใหส้ทิธเิจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถปฏเิสธ

ไม่ใหค้วามยนิยอมได ้
• การขอความยนิยอมจะต้องกระท าอย่างชดัเจนไม่คลุมเครอื ดงันัน้ ธนาคารจงึควร

ออกแบบแบบฟอรม์การขอความยนิยอมทีท่ าใหเ้จ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถ
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ธนาคารขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลเพื่อ
วตัถุประสงคใ์ดบา้ง 

• ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลจะตอ้งค านึงถงึอสิระของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในการ
ให้ความยนิยอม ทัง้นี้การขอความยนิยอมจะต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่น
อย่างชดัเจน ไม่น ามารวมอยู่ในเงือ่นไขการใหบ้รกิาร (Terms & Conditions) หรอื
ขอ้ความในสญัญา 

• การขอความยินยอมจะท าในรูปแบบเป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

5.3.2 การใชฐ้านความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล เป็นฐานใน
การประมวลผลทีเ่จ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถเลอืกที่จะจดัการกบัขอ้มูลส่วนบุคคล
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ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งธนาคารจะต้องได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคลในการประมวลผล ยกเว้นกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ
ประมวลผลภายใตฐ้านกฎหมายอื่น 

5.3.3 ธนาคารควรเลือกใช้ฐานในการประมวลผลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล เนื่องจากฐานความยนิยอมไม่สามารถใชไ้ดก้บัทุกกรณี เวน้
แต่กรณีที่ต้องขอความยินยอมตามข้อก าหนดของกฎหมายอื่น ฐานความยินยอมจะ
เหมาะสมเมื่อการประมวลผลข้อมูลไม่ได้มีความจ าเป็นตามเงื่อนไขของสัญญา 
นอกจากนัน้การใหค้วามยนิยอมจะต้องเป็นสิง่ทีใ่หเ้จ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลท าการเลอืก
ว่าจะให้หรอืปฏิเสธได้ และการปฏิเสธจะต้องไม่มผีลกระทบต่อการได้รบับรกิารตาม
สญัญา การขอความยนิยอมจะต้องกระท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส 
ตามหลกัการ Principle 1 : (“Lawfulness, Fairness, and Transparency”) โดยธนาคาร
จะต้องไม่ใชข้อ้ความทีเ่ป็นการหลอกลวงหรอืท าใหเ้จา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลเขา้ใจผดิใน
วตัถุประสงค์ และจะต้องค านึงถึงความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ตดัสนิใจใหค้วามยนิยอม โดยการใหค้วามยนิยอมจะต้องเป็นการสมคัรใจ ดงันัน้การขอ
ความยนิยอมจะต้องระบุวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลอย่างชดัเจนว่าจะขอความ
ยนิยอมในเรื่องใด  

5.3.4 ธนาคารต้องไม่น าฐานความยนิยอมและฐานสญัญามาปะปนกนั ต้องแยกใหไ้ดว้่าขอ้มูล
ใดจ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัติามสญัญากค็วรจะระบุอยู่ในสญัญา ซึ่งการขอความยนิยอม
จะต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน ไม่น ามารวมอยู่ในเงื่อนไขการ
ให้บรกิาร (Terms & Conditions) เนื่องจากการกระท าดงักล่าวอาจท าให้เจ้าของขอ้มูล
ส่วนบุคคลเขา้ใจผดิว่าหากไม่ใหค้วามยนิยอมแลว้จะไม่ได้รบับรกิารหรอืมผีลต่อการใช้
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารของธนาคาร 

5.3.5 นอกจากนัน้การใชฐ้านความยนิยอมอาจเหมาะสมในสถานการณ์ที่จะประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะเจาะจงมากกว่า และธนาคารไม่สามารถประมวลผล
ตามวตัถุประสงคท์ีเ่พิม่เตมิขึน้มาใหม่เองได ้โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล ธนาคารจะต้องท าการขอความยินยอมใหม่หากต้องการประมวลผลเพื่อ
วตัถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากที่เคยได้รบัความยนิยอมไปแล้ว เว้นแต่หากพจิารณา
แลว้ว่าการประมวลผลเพือ่วตัถุประสงคอ์ื่นนัน้ สามารถท าไดภ้ายใตฐ้านกฎหมายฐานอื่น 

5.3.6 การขอความยนิยอม สามารถท าไดห้ลายวธิ ีเช่น  
• การยนิยอมจากการเลือกยินยอม (Opt-in Consent) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลอย่างชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ธนาคารควรออกแบบใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งมกีารกระท าใหค้วามยนิยอม
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อย่างชดัเจน (Clear Affirmative Action) เช่น การท าเป็นช่องเชค็ถูก (Check Box) 
โดยให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกด /เขียนเช็คเองได้  (Signatures or Ticks 
Indicating Consent)  

• การขอความยินยอมในรูปแบบวาจา (Verbal Consent) ส าหรบัรูปแบบการขอ
ความยินยอมนี้ใช้ในกรณีที่มีการบันทึกความยินยอมในรูปแบบเสียง (Voice 
Record) ด้วยระบบดจิทิลั เช่น บนัทกึผ่านการตดิต่อกบัเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล
ทาง Contact Center หรอืผ่านทางระบบ Interactive Voice Response (IVR) โดย
ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกดปุ่ มยืนยันการให้ความยินยอม เป็นต้น ซึ่ง
ธนาคารจะต้องมกีระบวนการพสิูจน์และยนืยนัตวัตนของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล
ก่อนท าการขอความยนิยอมเพื่อใหม้ัน่ใจว่าคู่สนทนาเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ของธนาคารจรงิ นอกจากนัน้ธนาคารควรให้ข้อมูลแก่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ มทีางเลอืก และเนื้อหาชดัเจนไม่ก่อให้เกดิความ
เขา้ใจผดิ และให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถใหค้วามยนิยอมหรอืไม่ใหค้วาม
ยนิยอมกไ็ดโ้ดยสมคัรใจ ไม่เป็นการบงัคบั 

• การถอนความยนิยอม (Withdraw of Consent) 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธทิี่จะขอเพกิถอนความยนิยอม (“Right to Withdraw 
of Consent”) ที่จะให้ไว้กบัธนาคารในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได ้และธนาคารจะต้องด าเนินการหยุด
การประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยได้ให้ความยินยอมไว้หาก
ธนาคารไม่มฐีานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นที่จะท าการเก็บรวบรวมใช้หรอืเปิดเผย
ต่อไปใหธ้นาคารด าเนินการลบขอ้มลูออก 

การใช้สทิธถิอนความยนิยอม ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลจะต้องจดัให้มชี่องทางที่
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถใชส้ทิธกิระท าไดง้่ายในระดบัเดยีวกบัการใหค้วาม
ยนิยอม  

5.3.7 กรณีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล ทีธ่นาคารสามารถท าไดโ้ดยไดร้บัการยกเว้นไม่
ตอ้งขอความยนิยอม ในกรณีดงันี้  
• เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ทีเ่กี่ยวกบัการจดัท าเอกสารประวตัศิาสตรห์รอืจดหมาย

เหตุหรอืเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

• เพือ่การศกึษาวจิยัหรอืสถติซิึง่ไดจ้ดัใหม้มีาตรการปกป้องทีเ่หมาะสม 

• เพือ่ป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล 
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• เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏบิตัติามสญัญาซึ่งเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญา
หรอืเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท า
สญัญานัน้ 

• เพื่อการปฏิบตัิหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของธนาคาร
หรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใชอ้ านาจรฐัทีไ่ดม้อบใหแ้ก่ธนาคาร  

• เป็นการจ าเป็นเพือ่ประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของธนาคารหรอืของบุคคลหรอื
นิตบิุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ธนาคาร เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมคีวามส าคญัน้อยกว่าสทิธิ
ข ัน้พืน้ฐานในขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

• เป็นการปฏบิตัติามกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

ตวัอย่างการประมวลผลขอ้มลูทีค่วรใชฐ้านความยนิยอม 

ตวัอย่าง 1 ธนาคารจะต้องท าการขอความยนิยอม เพื่อใช้ในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
หรอืขอ้มูลทางการเงนิอื่น ๆ ของลูกคา้ทีไ่ดใ้หไ้วแ้ก่ธนาคารหรอืทีธ่นาคารอาจเขา้ถงึไดจ้าก
แหล่งอื่น ไปยงักลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร และพนัธมติรทางธุรกจิของธนาคาร เพื่อ
การส่งเสรมิการขายผลิตภณัฑ์และบรกิาร และเพื่อประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบับรกิารต่าง ๆ 
(Marketing Purpose) ของบุคคลดงักล่าว ส าหรบักรณีนี้ธนาคารต้องขอความยนิยอมจาก
ลูกคา้ภายใต้ขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบรหิารจดัการด้าน
การใหบ้รกิารแก่ลูกคา้อย่างเป็นธรรม (Market conduct) 

ตวัอย่าง 2 ธนาคารตอ้งการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางชวีมติ ิ(Biometric) เช่น ขอ้มลูแบบจ าลอง
ใบหน้า (Face recognition), ข้อมูลแบบจ าลองลายนิ้วมือ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลอ่อนไหว 
เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนของลูกคา้ในขัน้ตอนการสมคัรครัง้แรก หรอืการยนืยนัตวัตนก่อน
การใช้บรกิารผลิตภณัฑ์ดิจิตลั ธนาคารจะต้องท าการขอความยินยอมในการประมวลผล
ขอ้มลูอ่อนไหวก่อนหรอืขณะทีลู่กคา้สมคัรใชบ้รกิารครัง้แรก เนื่องจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลทีเ่ป็นขอ้มูลอ่อนไหวจะต้องขอความยนิยอมโดยชดัแจ้ง ในกรณีทีเ่ป็นผลติภณัฑ์
ดจิทิลัทีไ่ม่มชี่องทางอื่นในการยนืยนัตวัตนส าหรบัผลติภณัฑ์ ธนาคารสามารถระบุเงือ่นไขไว้
ในการขอความยนิยอมได้ว่าหากไม่ให้ขอ้มูลดงักล่าวธนาคารก็จะไม่สามารถให้บรกิารได้ 
เนื่องจากมคีวามจ าเป็นในการใหบ้รกิารอย่างไร 



เผยแพร่ ณ วนัที ่28 เมษายน 2564 
 

© 2021 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.                                                         40 

  

 

 

 

 

ตัวอย่างกรณีการขอความยินยอมที่ไม่ควรน ามารวมอยู่ในเงื่อนไขของการให้บริการ 
ตวัอย่าง 1 ลูกค้าท าการสมคัรบตัรเครดติกบัธนาคาร ธนาคารไม่สามารถก าหนดใหลู้กคา้
จะต้องใหค้วามยนิยอมในการรบัขอ้มูลข่าวสารทางการตลาด ทีเ่ป็นการน าเสนอผลติภณัฑ์
ในประเภทเดยีวกนักบัทีลู่กคา้มอียู่กบัธนาคารและผลติภณัฑอ์ื่นของธนาคาร ไวใ้นเงื่อนไข
ของการสมคัรบตัรเครดิตได้ เนื่องจากการขอความยนิยอมดงักล่าวไม่เกี่ยวข้องและเกนิ
ความจ าเป็นในการให้บริการบัตรเครดิต อย่างไรก็ตามส าหรับกรณีนี้ธนาคารอาจไม่
จ าเป็นต้องขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์ในประเภทเดียวกนักบัที่ลูกค้ามอียู่กบัธนาคารและผลิตภณัฑ์อื่นของธนาคาร 
ธนาคารสามารถท าได้ภายใต้ฐานผลประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคารหากพสิูจน์ได้ว่า
ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของธนาคารหรอืของบุคคลทีส่ามมีความส าคญัมากกว่าสทิธิข ัน้
พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล และธนาคารจะตอ้งแจง้รายละเอยีดหรอืวธิกีารใด ๆ ที่
ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแจ้งความประสงคใ์นการปฏเิสธการรบัข่าวสาร (Opt-out) หรอื
ใชส้ทิธคิดัคา้นการประมวลผลได ้โดยการใชส้ทิธนิัน้สามารถท าไดผ้่านช่องทางการตดิต่อที่
ง่ายและสะดวกในการจดัการและการเขา้ถงึรวมทัง้มกีระบวนการภายในทีจ่ะรวบรวมขอ้มลู
ลูกคา้ทีจ่ะไม่ประสงคร์บัการตดิต่อจากธนาคารในการขายผลติภณัฑไ์ด้ 

ตวัอย่าง 2 ธนาคารไม่สามารถก าหนดใหก้ารขายผลติภณัฑด์้านหลกัทรพัยห์รอืประกนัภยั
ควบคู่กบัผลติภณัฑ์ของธนาคารได้ (Bundle Product) หรอืก าหนดเป็นเงื่อนไขในการขาย
หรอืให้บรกิารผลติภณัฑ์หลกั เช่น ให้ลูกค้าท าประกนัภยักบับรษิัทใดบรษิัทหนึ่งเพื่อเป็น
เงื่อนไขในการพจิารณาการให้สนิเชื่อ ในกรณีนี้หากธนาคารต้องการเสนอขายผลิตภณัฑ์
ดา้นหลกัทรพัยแ์ละประกนัภยั สามารถท าไดภ้ายใต้ความเหมาะสม แต่ธนาคารจะต้องแจ้ง
รายละเอยีดหรอืวธิกีารใด ๆ ที่ให้เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลแจ้งความประสงค์ในการปฏเิสธ
การรบัข่าวสาร หรอืใชส้ทิธคิดัคา้นการประมวลผลได ้โดยการใชส้ทิธนิัน้สามารถท าได้ผ่าน
ช่องทางการตดิต่อทีง่่ายและสะดวกในการจดัการและการเขา้ถงึรวมทัง้มกีระบวนการภายใน
ทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูลูกคา้ทีจ่ะไม่ประสงคร์บัการตดิต่อจากธนาคารในการขายผลติภณัฑไ์ด้ 
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ตวัอย่าง แบบฟอรม์การขอความยินยอม (Consent form)  

 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวม/ใช/้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล (PDPA) 

เรยีนลูกคา้คนส าคญั: 

ธนาคารมคีวามมัน่ใจเป็นอย่างยิง่ว่าจะน าพาท่านไปสู่ความปลอดภยัทางการเงิน
และยังคงน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบั ธนาคารจงึไดจ้ดัท าหนงัสอืขออนุญาตจากท่านในการเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอ้มูลทางการเงนิอื่น ๆ ของท่าน ทีท่่านไดใ้หแ้ก่
ธนาคารหรอืทีธ่นาคารอาจเขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอื่น เพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้: 

• [                                     ] 

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม่เติมที่เผยแพร่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy 
Policy) บนเวบ็ไซต์ของธนาคาร <webpage URL> ธนาคารจะท าการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล
และการใหค้วามยนิยอมของลูกคา้ไวต้ามนโยบายของธนาคาร หากท่านประสงคจ์ะเพกิถอน
ความยนิยอมนี้ หรอืท าการยื่นขอ้รอ้งเรยีนใดๆที่เกี่ยวกบัการละเมดิสทิธขิองท่าน สามารถ
ด าเนินการผ่านทาง ABC Contact Center หมายเลข 1234 หรอืช่องทางทีร่ะบุไวใ้นเวบ็ไซต์
ของธนาคาร นอกจากนี้ท่านยงัสามารถรายงานหรอืยื่นขอ้เรื่องรอ้งเรยีนใดๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การละเมดิสทิธขิองท่าน ไดท้ีเ่จา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลที ่DPO@abcbank.com 

 

   วนัที.่.................................................. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………….………………..………………………… 
เบอรต์ดิต่อ............................  Email........................................ 

□ ยนิยอม                  □ ไม่ยนิยอม 

ลงชื่อ................................เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

(..........................................................) 
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หนงัสอืใหค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวม/ใช/้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล (PDPA) 

 ธนาคารมคีวามมัน่ใจเป็นอย่างยิง่ว่าจะน าพาท่านไปสู่ความปลอดภยัทางการเงิน
และยงัคงน าเสนอผลิตภณัฑ์และบรกิารที่เหมาะสมกบัท่านมากที่สุด อีกทัง้ยงัคงน าเสนอ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่หมาะสมกบัท่านมากทีสุ่ด ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบ
ข้อบงัคบั ธนาคารจึงได้จดัท าหนังสอืขออนุญาตจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ของท่าน ที่ท่านได้ให้แก่ธนาคารหรือที่
ธนาคารอาจเขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอื่น เพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้: 

• เพือ่ใชใ้นการยนืยนัตวัตนของลูกคา้ โดยการสแกนใบหน้า/ สแกนลายนิ้วมอื 
(Biometric) เพือ่เขา้ใชบ้รกิาร Application ของธนาคารแทนการเขา้รหสั 

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เผยแพร่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Nolicy) บนเว็บไซต์ของธนาคาร <webpage URL> ธนาคารจะท าการเก็บข้อมูล
สว่นบุคคลและการใหค้วามยนิยอมของลูกคา้ไวต้ามนโยบายของธนาคาร หากท่านประสงค์
จะเพกิถอนความยนิยอมนี้ หรอืท าการยื่นขอ้รอ้งเรยีนใดๆทีเ่กีย่วกบัการละเมดิสทิธขิองท่าน 
สามารถด าเนินการผ่านทาง ABC Contact center หมายเลข 1234 หรอืช่องทางทีร่ะบุไวใ้น
เว็บไซต์ของธนาคาร นอกจากนี้ท่านยงัสามารถรายงานหรือยื่นข้อเรื่องร้องเรียนใดๆที่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของท่าน ได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่  
DPO@abcbank.com 

    

วนัที.่.................................................. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………….………………..………………………. 
เลขประจ าตวัประชาชน.......................หนงัสอืเดนิทางเลขที ่(กรณีคนต่างดา้ว).................... 

□ ยนิยอม                  □ ไม่ยนิยอม 

ลงชื่อ ............................................................... เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

(..........................................................) 
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หนงัสอืใหค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวม/ใช/้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล (PDPA) 

ธนาคารมคีวามมัน่ใจเป็นอย่างยิง่ว่าจะน าพาท่านไปสู่ความปลอดภยัทางการเงิน
และยังคงน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบั ธนาคารจงึไดจ้ดัท าหนงัสอืขออนุญาตจากท่านในการเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอ้มูลทางการเงนิอื่น ๆ ของท่าน ทีท่่านไดใ้หแ้ก่
ธนาคารหรอืทีธ่นาคารอาจเขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอื่น เพือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้: 

1. [                                             ] 
2. [                                             ] 

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เผยแพร่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Policy) บนเวบ็ไซต์ของธนาคาร <webpage URL>  ธนาคารจะท าการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลและการใหค้วามยนิยอมของลูกค้าไวต้ามนโยบายของธนาคาร หากท่านประสงค์
จะเพกิถอนความยนิยอมนี้ หรอืท าการยื่นขอ้รอ้งเรยีนใดๆทีเ่กีย่วกบัการละเมดิสทิธขิองท่าน 
สามารถด าเนินการผ่านทาง ABC Contact Center หมายเลข 1234 หรอืช่องทางทีร่ะบุไวใ้น
เว็บไซต์ของธนาคาร นอกจากนี้ท่านยงัสามารถรายงานหรือยื่นข้อเรื่องร้องเรียนใดๆที่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของท่าน ได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่  
DPO@abcbank.com 

 

   วนัที.่.................................................. 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………….………………..………………………… 
เลขประจ าตวัประชาชน........................หนงัสอืเดนิทางเลขที ่(กรณีคนต่างดา้ว)................... 

□ ยนิยอม                  □ ไม่ยนิยอม 

ลงชื่อ ................................................................... เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

(..............................................................) 
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หนงัสอืยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพือ่วตัถุประสงคท์างการตลาด (Market Conduct) 

ธนาคารมคีวามมัน่ใจเป็นอย่างยิง่ว่าจะน าพาท่านไปสู่ความปลอดภยัทางการเงิน
และยังคงน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคบั ธนาคารจึงได้จดัท าหนังสอืขออนุญาตจากท่านในการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืขอ้มูลทางการเงินอื่น ๆ ของท่าน ทีท่่านไดใ้หแ้ก่ธนาคารหรอื
ทีธ่นาคารอาจเขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอื่น ไปยงับุคคลดงัต่อไปนี้: 

1. [                                             ] 
2. [                                             ] 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเปิดเผยไปยงับุคคลดงักล่าวขา้งต้น จะถูกน าไปใช้
เพื่อการส่งเสรมิการขายผลิตภณัฑ์และบรกิารอื่น และเพื่อประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบับรกิาร
ต่างๆ หากท่านประสงคจ์ะเพกิถอนความยนิยอมนี้ หรอืท าการยื่นขอ้รอ้งเรยีนใดๆทีเ่กี่ยวกบั
การละเมดิสทิธขิองท่าน สามารถด าเนินการผ่านทาง ABC Contact Center หมายเลข 1234 
หรอืช่องทางทีร่ะบุไวใ้นเวบ็ไซตข์องธนาคาร  

*ท่านมสีทิธเิลอืกใหค้วามยนิยอมหรอืไม่กไ็ด้ โดยไม่ส่งผลต่อการพจิารณาการใชผ้ลติภณัฑ์
หรอืบรกิารของธนาคาร 

 

วนัที.่.......................................................... 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………….………………..………………………… 
เลขประจ าตวัประชาชน.........................หนงัสอืเดนิทางเลขที ่(กรณีคนต่างดา้ว).................. 

□ ยนิยอม                  □ ไม่ยนิยอม 

ลงชื่อ ................................................................... เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

                      (..........................................................) 
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5.3.8 การขอความยนิยอมจากผูเ้ยาว ์ 
ในการขอความยนิยอมจากผู้เยาว ์( ผู้เยาว์หมายถงึ ผู้มอีายุไม่ครบ 20 ปีบรบิูรณ์ 

หรอื ไม่ได้จดทะเบยีนสมรสกนัก่อนอายุ 20 ปีโดยอายุไม่ต ่ากว่า 17 ปี)  ธนาคารต้อง
กระท าโดยระมดัระวงัเป็นพเิศษ เนื่องจากความสามารถในการเขา้ใจวตัถุประสงค์ของ
ผูเ้ยาวน์ัน้ไม่เท่ากบัผูท้ีบ่รรลุนิตภิาวะแลว้ ดงันัน้การขอความยนิยอมจากผูเ้ยาวต์้องท า
อย่ างถูกต้อง  เ ป็นธรรมและโปร่ ง ใส  Principle 1 : ("Lawfulness, Fairness, and 
Transparency”) โดยใชภ้าษาทีง่่าย มคีวามเหมาะสมกบัระดบัความเขา้ใจของผูเ้ยาว ์มี
ความชดัเจน ไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิไดง้า่ย 

 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้หลักการในเรื่องของการให้ความ
ยนิยอมของผู้เยาว์ว่า หากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยงัไม่บรรลุนิติภาวะ
โดยการสมรสหรอืไม่มฐีานะเสมอืนดงับุคคลซึ่งบรรลุนิตภิาวะแลว้ตามมาตรา 27 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขอความยนิยอมจากผู้เยาว์นัน้ จะต้องได้รบั
ความยนิยอมจากผูใ้ชอ้ านาจปกครองทีม่อี านาจกระท าแทนผูเ้ยาวด์ว้ย เวน้แต่ เป็นไป
ตาม มาตรา 22 23 และ 24* แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้เยาว์จึงจะ
สามารถใหค้วามยนิยอมตามล าพงัได ้

ในกรณีที่ผู้เยาว์มอีายุไม่เกนิสบิปี ให้ขอความยนิยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มี
อ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์ 

 ( * มาตรา 22 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ผูเ้ยาวอ์าจท าการใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 
หากเป็นเพยีงเพื่อจะไดไ้ปซึ่งสทิธอินัใดอนัหนึ่ง หรอืเป็นการเพื่อหลุดพน้จากหน้าทีอ่นั
ใดอนัหน่ึง 
 มาตรา 23 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ผูเ้ยาวอ์าจท าการใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 
ซึง่เป็นการตอ้งท าเองเฉพาะตวั 
 มาตรา 24 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผูเ้ยาวอ์าจท าการใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 
ซึง่เป็นการสมแก่ฐานานุรปูแห่งตน และเป็นการอนัจ าเป็นในการด ารงชพีอนัสมควร) 
 ส าหรบัการถอนความยนิยอมของผูเ้ยาวท์ีไ่ม่ใช่เพือ่การใด ๆ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 22 23 และ 24 จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจ
ปกครองที่มอี านาจกระท าแทนด้วย ในกรณีที่ผู้เยาว์มอีายุไม่เกินสบิปี ให้ผู้ใช้อ านาจ
ปกครองที่มอี านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ใช้สทิธใินการถอนความยนิยอมกระท าการ
แทนผูเ้ยาว ์
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 หากธนาคารมคีวามจ าเป็นที่ต้องประมวลผลขอ้มูลของผู้เยาว์ ธนาคารควรจดัท า
การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact 
Assessment : DPIA) ก่อนการประมวลผล โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “13 แนวปฏบิตัิ
เกี่ยวกับการจดัท าการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Protection Impact Assessment: DPIA)” เพื่อประเมนิผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น และหา
วธิกีารลดความเสีย่งจากการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาวต์่อไป นอกจากนัน้
ธนาคารตอ้งค านึงถงึการคุม้ครองสทิธขิองผูเ้ยาวด์ว้ย 

 
 
5.3.9 การขอความยนิยอมในการเกบ็คุกกี ้(Cookie Consent) 
 “คุกกี ้(Cookie)” หมายถงึ ขอ้ความขนาดเลก็ทีเ่วบ็ไซต์ท าการเกบ็ไว ้ซึง่คุกกี้จะถูก
จดัเกบ็ลงในอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์หรอืเครื่องมอืสือ่สารทีเ่ขา้ใชง้านของผูใ้ชง้านเวบ็ไชต์
หรือ แอปพลิ เ คชัน  ซึ่ ง คุ กกี้ จ ะถู กน ามา ใช้ เพื่ อท า ให้ผู้ ใ ช้ ง าน เว็บ ไชต์หรือ 
แอปพลเิคชนัสามารถใชง้านไดอ้ย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็าม คุกกีบ้างประเภทอาจส่งผล
กระทบกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่น ใช้ในการวิเคราะห์ความสนใจลูกค้า 
พฤตกิรรมการเยี่ยมชม เพื่อน าเสนอสื่อให้เหมาะสมกบัความสนใจของลูกค้า รวมถึง
อาจมกีารตดิตามการใชง้านเวบ็ไชตห์รอืแอปพลเิคชนัทีผู่ใ้ชง้านเยีย่มชมได ้ 
 ธนาคารสามารถใช้ขอ้มูลคุกกี้ประเภทที่มคีวามจ าเป็นต่อการใช้งานเวบ็ไชต์หรอื
แอปพลิเคชัน (Necessary Cookies) ได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ส าหรับคุกกี้
ประเภทอื่น ๆ เช่น คุกกีท้ีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู (Analytic Cookies) คุกกีท้ีใ่ชใ้นการ
โฆษณา (Targeting Cookies) เป็นต้น ธนาคารควรท าการขอความยนิยอมในการใช้
งานคุกกี้ประเภทที่ไม่ได้จ าเป็นต่อการใช้งานเว็บไชต์ดงักล่าวก่อนการใช้คุกกี้นัน้ ๆ 
หรือธนาคารอาจจัดให้ลูกค้าสามารถจดัการฟังก์ชันคุกกี้เองได้ กล่าวคือ ลูกค้าจะ
สามารถเลือกเปิดหรือปิดค่าคุกกี้แต่ละประเภทในหน้าเว็บไชต์ได้  ในการขอความ
ยนิยอมคุกกี้ ผู้ใช้งานจะต้องสามารถยอมรบัหรอืปฏิเสธคุกกี้ได้และการปฏิเสธไม่ให้
ความยนิยอมของผู้ใช้งานจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเวบ็ไชต์หรอืแอปพลเิค
ชนั  
  

ตวัอย่างกรณีมาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24  

ในกรณีที่ลูกค้า(ผู้เยาว์) มคีวามประสงค์ที่จะเปิดบญัชีกบัธนาคารและการท า
บตัร ATM ในกรณีดงักล่าวขา้งต้นลูกคา้ (ผูเ้ยาว)์ สามารถใหค้วามยนิยอมโดย
ล าพงัได ้
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5.4 ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นขอ้มูลอ่อนไหว “Sensitive Personal Data” คอื ขอ้มูลส่วนบุคคลที่
สามารถพจิารณาได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตวัของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล และมคีวามละเอยีดอ่อน
และมคีวามสุ่มเสีย่งต่อการถูกใชใ้นการเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม จงึจ าเป็นต้องด าเนินการ
อย่างระมดัระวงัเป็นพเิศษในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นขอ้มูลอ่อนไหว เช่น เชื้อ
ชาติ เผ่าพนัธุ์ ประวตัิอาชญากรรม ความเห็นทางการเมอืง ความเชื่อ ลทัธิ ศาสนา ปรชัญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพกิาร ข้อมูลสุขภาพจิต 
ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชวีภาพ ขอ้มูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อสทิธิเสรภีาพ
ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

ธนาคารห้ามเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นขอ้มูลอ่อนไหว หากไม่ได้รบัความยนิยอมโดยชดั
แจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Explicit Consent) เว้นแต่ในกรณีที่ได้รบัการยกเว้นตาม
กฎหมายไม่ไดต้้องขอความยนิยอม ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ป็น
ขอ้มลูอ่อนไหว ไดแ้ก่ 

• เพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลไม่สามารถใหค้วามยนิยอมได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม 

• เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของ
มูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีวตัถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง 
ศาสนา ปรชัญา หรอืสหภาพแรงงานใหแ้ก่สมาชกิ ผูซ้ึ่งเคยเป็นสมาชกิ หรอืผูซ้ึ่งมี
การติดต่ออย่างสม ่าเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรตาม
วตัถุประสงคด์งักล่าวโดยไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ออกไปภายนอก 

• เป็นขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยนิยอมโดยชดัแจ้งของเจ้าของข้อมูล
สว่นบุคคล 

• เป็นการจ าเป็นเพือ่การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใช้
สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

• เป็นการจ าเป็นในการปฏบิตัิตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เกี่ยวกบั เวช
ศาสตร์ป้องกนัหรอือาชวีเวชศาสตร์ ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข การ
คุม้ครองแรงงาน การประกนัสงัคม หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ประวตัศิาสตร์ หรอืสถติ ิหรอืประโยชน์สาธารณะอื่นที่ส าคญั โดยต้องกระท าเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่จ าเป็น และจัดให้มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลที่
เหมาะสม 
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ในกรณีการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลของผู้เปราะบางของธนาคารตาม
เกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ธนาคารสามารถเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลของผู้
เปราะบางโดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูเ้ปราะบางโดยอาศยัมาตรา 26 (4)  
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ตวัอย่าง 1 ในกรณีทีลู่กคา้ท าการซือ้ผลติภณัฑป์ระกนัภยักบัธนาคาร ธนาคารอาจมคีวาม
จ าเป็นทีต่้องท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่ป็นขอ้มูลอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลสุขภาพ
ของลูกคา้ในปัจจุบนั, ประวตัสิุขภาพ ในกรณีเหล่านี้ธนาคารจ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอม
อย่างชดัแจง้จากลูกคา้ก่อนหรอืขณะเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ตวัอย่าง 2 ในกรณีของกลุ่มธนาคาร ทีต่้องท าการเกบ็ขอ้มูลจากบตัรประจ าตวัประชาชน  
ซึ่งมขีอ้มูลอ่อนไหวคอืศาสนา และ/หรอืกรุ๊ปเลอืด เพื่อวตัถุประสงค์ในการยื่นค าขอเปิด
บญัชธีนาคาร และเพือ่การบรหิารจดัการบญัช ีซึง่เกดิขึน้บ่อยครัง้ในรปูแบบของ 

• การขอถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนจากลูกค้า และเก็บส าเนาของข้อมูล
ลูกคา้ไว ้

• การอ่านขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์บนชิพการ์ดของบตัรประจ าตวัประชาชน และ
เกบ็ขอ้มลูในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้ฐานขอ้มลูของธนาคาร 

หากธนาคารจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลศาสนา จะต้องได้รบัความยนิยอมอย่างชดัแจ้ง 
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรอืหากธนาคารไม่ประสงค์จะขอความยินยอมจาก
ลูกค้า ก็จะต้องมกีระบวนการในการจดัเก็บขอ้มูลบตัรประจ าตวัประชาชน โดยไม่มกีาร
เกบ็ขอ้มลูศาสนา และ/หรอืกรุ๊ปเลอืด เช่นการขดีทบึขอ้มลูดงักล่าวในส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

ตวัอย่าง 3 กรณีที่ธนาคารเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่อนไหว อนัได้แก่ลายนิ้วมอืของพนักงาน 
เพื่อใช้ในการเช็คเวลาเข้างานหรือเลิกงาน หรือ ใช้การสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าตึก
ส านักงานของธนาคาร ธนาคารจะต้องท าการขอความยินยอมอย่างชดัแจ้งในการเก็บ
ขอ้มูลลายนิ้วมอื เมื่อพนักงานเขา้ท างานกบัธนาคาร ส าหรบัขอ้มูลลายนิ้วมอืที่มกีารเก็บ
อยู่ก่อนแลว้ใหธ้นาคารท าการขอความยนิยอมใหม่ 

ตวัอย่าง 4 กรณีลูกจา้งลาป่วยตดิต่อกนัเกนิ 3 วนั ลูกจา้งจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยต์าม
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน ในกรณีนี้นายจา้ง (ธนาคาร) สามารถท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
อ่อนไหวได ้ในทีน่ี้คอืขอ้มลูสุขภาพทีร่ะบุอยู่ในใบรบัรองแพทยโ์ดยไม่ตอ้งขอความยนิยอม 
เนื่องจากเป็นกรณียกเว้นไม่ต้องขอความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลอ่อนไหว หาก
การจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง
แรงงาน 
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5.5 การประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) 

ประกาศความเป็นส่วนตวัเป็นขอ้ความหรอืรายละเอยีด ทีธ่นาคารจะต้องแสดงกบัเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ออธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูล ประกาศความเป็น
ส่วนตวัจะช่วยเพิม่ความโปร่งใสในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของธนาคารเอง ตามหลกัการ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรมและโปร่งใส Principle 1 : ("
Lawfulness, Fairness, and Transparency”) ซึ่งเป็นหลกัการที่ส าคญัส าหรบัเรื่องนี้ ซึ่งจะช่วยให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมัน่ใจได้ว่า ธนาคารปฏิบตัิอย่างไรกบัข้อมูลของตน อีกทัง้เพื่อให้ความ
เชื่อมัน่แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ว่าขอ้มูลทีต่นไดใ้หไ้วก้บัธนาคารหรอืทีธ่นาคารไดม้าจากแหล่ง
อื่นนัน้ จะไม่ถูกน าไปประมวลผลนอกเหนือจากรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็น
ส่วนตัว ดงันัน้ ธนาคารจึงต้องอธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง้หมด ในภาษาที่เขา้ใจได้ง่าย เพื่อเป็นการแจ้งให้กบัเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบว่าธนาคาร
ก าลังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างของลูกค้า เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์อะไร และมีการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่ประเภทของบุคคลหรอืหน่วยงานใดบ้าง และจะท าการเกบ็ขอ้มูลไว้
เป็นระยะเวลาเท่าใด รวมถงึสทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นต้น นอกจากนัน้ธนาคารจะต้อง
ท าการแจง้ประกาศความเป็นสว่นตวัแก่ลูกคา้ ดว้ยวธิกีารหรอืช่องทางทีลู่กคา้สามารถเขา้ถงึไดง้่าย 
ซึง่อาจท าในรปูแบบเป็นหนงัสอืหรอืท าโดยผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ธนาคารจะต้องแจง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อน หรอื
ขณะเก็บรวบรวม เกี่ยวกบัรายละเอยีดในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลไว้ในประกาศความเป็น
สว่นตวั ซึง่จะตอ้งแสดงรายละเอยีดของประกาศความเป็นสว่นตวัในหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มูลของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection 
Officer : DPO) ให้ธนาคารแจ้งรายละเอียดการติดต่อธนาคารและรายละเอียดการติดต่อ
เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (หากม)ี ใหช้ดัเจนเพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตดิต่อได้ 
เช่น ชื่อบรษิทั สถานทีต่ดิต่อ ช่องทางการตดิต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล  

2. ขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่ าการเกบ็รวบรวม : ใหธ้นาคารแสดงรายการขอ้มลูสว่นบุคคลทีต่อ้งการเกบ็
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบ  

3. แหล่งที่มาของขอ้มูล : ให้ธนาคารแสดงรายละเอยีดการได้มาของขอ้มูล อนัได้แก่ ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง หรอืการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งที่อื่น
ด้วย เช่น จากการที่ธนาคารสามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงาน
ราชการ บรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร และ/หรอืบรษิทัพนัธมติรของธนาคาร หรอื
ทีป่รกึษาของธนาคาร 
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4. ขอ้ความแสดงวตัถุประสงค์ : เป็นการบอกวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งในประกาศความเป็นส่วนตวัจะต้องมกีารระบุวตัถุประสงค์ในการ
เก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างชดัเจน และ
ครอบคลุมทุกวตัถุประสงคข์องกจิกรรมการประมวลผล ธนาคารไม่ควรกล่าวอย่างกวา้งเกินไป 
หรอืกล่าวอย่างคลุมเครอื เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกน าไป
ประมวลผลอย่างไร 

5. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ธนาคารต้องระบุฐานในการประมวลผลข้อมูลโดย
พจิารณาฐานทีใ่ชใ้นการประมวลผลตามหวัขอ้ “5.2 แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัฐานในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล” โดยธนาคารจะต้องระบุฐานในการประมวลผลให้ได้ฐานใดฐานหนึ่ ง และ
ธนาคารจะต้องแจ้งให้ทราบถงึความจ าเป็นที่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลต้องให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืสญัญา หรอืมคีวามจ าเป็นที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าท า
สญัญา และแจง้ผลกระทบทีเ่ป็นไปได้จากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล โดยระบุรายละเอยีดไว้ใน
ฐานการประมวลผลตามกฎหมาย 

6. ค าอธบิายการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล : ธนาคารท าการแจง้รายละเอยีดในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล อนัได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูล และประเภทของ
บุคคลหรอืหน่วยงานที่ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกท าการเปิดเผย โดยใหร้ะบุอย่างชดัเจน ซึ่ งอาจ
ระบุรวมไวก้บัวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้าและ
เหตุผลในการประมวลผลขอ้มลูตามวตัถุประสงค ์ 

7. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล : ธนาคารตอ้งท าการระบุระยะเวลาในการเกบ็รกัษา
ขอ้มูลไว้อย่างชดัเจน ตามเกณฑ์ที่ธนาคารใช้ในการพจิารณาระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลส่วน
บุคคล เช่น ภาระผูกพนัตามกฎหมายทีต่้องเกบ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด อาท ิกฎหมายว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ กฎหมายว่าดว้ยสถาบนัการเงนิ กฎหมายว่าดว้ยภาษี
อากร กฎหมายว่าดว้ยการบญัชี ซึ่งธนาคารอาจระบุวธิกีารท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืการท า
ใหข้อ้มลูสว่นบุคคลไม่สามารถระบุตวัตนไดเ้มื่อสิน้สุดระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู 

8. สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล : ธนาคารตอ้งอธบิายสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทัง้หมด
อย่างชดัเจน และรายละเอยีดการตดิต่อของเจ้าหน้าทีคุ่ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืบุคคลที่ท า
หน้าทีร่บัผดิชอบต่อการจดัการขอ้มลูสว่นบุคคลเพือ่ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลท าการรอ้งขอได ้
ผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกบัสทิธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในหวัข้อ “10. แนว
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการด าเนินการตามสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล” 
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5.5.1 ตวัอย่างประกาศความเป็นสว่นตวั/นโยบายความเป็นสว่นตวั (Privacy Notice or Privacy Policy) 

 

นโยบายความเป็นสว่นตวั (Privacy Notice) 

ธนาคาร ABC จ ากดั (“ธนาคาร”) มุ่งเน้นทีจ่ะใหบ้รกิารทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่ลูกค้าคนส าคญั
ของธนาคาร ซึ่งการไดร้บัความไวว้างใจและความเชื่อมัน่จากท่านในฐานะลูกคา้ของธนาคาร 
(“ลูกค้า”) เป็นสิง่ที่ส าคญัอย่างยิง่ ธนาคารมคีวามตระหนักถึงความส าคญัในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ธนาคารจึงมรีะบบในการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล และ
ขัน้ตอนการด าเนินงานที่รดักุม อกีทัง้มาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพื่อ
ป้องกนัการเขา้ถงึ เปิดเผย น าไปใชห้รอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยมไิดร้บัอนุญาต ดงันัน้ธนาคาร
จงึจดัท านโยบายฉบบันี้ขึ้นเพื่อชี้แจง รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล การท าลายขอ้มูล อกีทัง้สทิธขิองเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
ดงัต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่ธนาคารท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย และแหล่งที่มาของขอ้มูล
ธนาคารท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน อนัไดแ้ก่  

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไปที่เป็นข้อมูลแสดงตัวตนของลูกค้า (Identity Data) ซึ่ง
หมายถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบับุคคลธรรมดาทีท่ าใหส้ามารถระบุตวัตนลูกคา้รายนัน้ได้
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น ชื่อ/นามสกุล เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสอื
เดนิทาง วนั/เดอืน/ปีเกดิ รวมถงึขอ้มูลอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลชวีภาพ (ลายนิ้วมอื 
ขอ้มลูใบหน้า) ขอ้มลูสุขภาพ เป็นตน้ 

1.2 ขอ้มลูตดิต่อของลูกคา้ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ อเีมล หมายเลขโทรศพัท ์
1.3 ขอ้มลูทางการเงนิหรอืขอ้มลูการท าธุรกรรมของลูกคา้กบัธนาคาร (Financial and 

Transaction Data) เช่น หมายเลขบญัชเีงนิฝาก/เงนิลงทุน หมายเลขบตัรเครดติ 
หมายเลขบตัรเดบติ หรอื รายงานขอ้มูลการเบกิ/ถอนเงนิในบญัช ีขอ้มูลรายได้ 
รายจ่าย ยอดเงนิฝากทีม่กีบัธนาคาร ประวตัสินิเชื่อที่มอียู่กบัธนาคาร หรอืขอ้มลู
การช าระหนี้ ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูของกรมบงัคบัคด ีเป็นตน้ 

1.4 ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต (Technical 
and Usage Data) เช่น การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคาร (Website 
Browsing) จากการใช้ Cookies หรอืการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลูกค้าเข้าไป
คน้หาขอ้มลู เป็นตน้ 
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1.5 ข้อมูลการติดต่อกับธนาคาร (Communication Data) เช่น เทปบันทึกในกรณีที่
ลูกค้า เข้ามาติดต่อธนาคาร ผ่านทาง Contact Center ซึ่งอาจเป็นภาพหรอืเสยีง 
เป็นต้น และไม่ว่าลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้หรอืมอียู่กบัธนาคาร หรอื ที่ธนาคารได้รบั 
หรอื เขา้ถงึไดจ้ากแหล่งอื่นทีน่่าเชื่อถอื เช่น หน่วยงานราชการ บรษิทัในกลุ่มธุรกจิ
ทางการเงนิของธนาคาร และ/หรอืบรษิทัพนัธมติรของธนาคาร หรอืที่ปรกึษาของ
ธนาคาร  

2. วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้  

ทัง้นี้ธนาคารท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อประโยชน์ของท่านในการท าธุรกรรมและ/
หรอืใชบ้รกิารกบัธนาคาร เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง และ/หรอื
เพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยนิยอมไว้แก่ธนาคาร โดยธนาคารจะเก็บรกัษา
ข้อมูลของท่านตามมาตรการรกัษาความปลอดภยัของธนาคาร ลูกค้าสามารถศึกษา
รายละเอยีดไดด้งัต่อไปนี้ 

2.1 การปฏบิตัติามสญัญาระหว่างลูกค้ากบัธนาคาร เช่น การใช้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร
ต่างๆ ของลูกค้า การปฏิบตัิตามกระบวนการภายในของธนาคาร การท าประกันภัย
ทรพัย์หลกัประกัน การโอนขายกลุ่มลูกหนี้ให้แก่บุคคลอื่น การรบั-ส่งเอกสารติดต่อ
ระหว่างลูกคา้กบัธนาคาร การทวงถามใหลู้กคา้ช าระหนี้ทีค่้างตามสญัญาสนิเชื่อที่มกีบั
ธนาคาร 

2.2 การปฏบิตัติามกฎหมาย เช่น การป้องกนัและตรวจจบัความผดิปรกติของธุรกรรมที่
น าไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลของลูกค้าต่อกรมสรรพากร การ
รายงานขอ้มลูสว่นบุคคลต่อหน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอื กรมสรรพากร  หรอื เมื่อได้รบัหมายเรยีก 
หมายอายดัจากหน่วยงานราชการ หรอื ศาล เป็นตน้ 

2.3 ประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของธนาคาร เช่น  
- การป้องกนั รบัมอื ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิการกระท าทีผ่ดิกฎหมายต่างๆ ซึง่รวมถงึการ

แบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการท างานของบรษิทัในธุรกจิเดยีวกนัใน
การป้องกนั รบัมอื ลดความเสีย่งขา้งตน้ 

- การบนัทกึภาพผูท้ีม่าตดิต่อท าธุรกรรมกบัส านกังานหรอืสาขาของธนาคารลงบน CCTV 
รวมถงึ การแลกบตัรก่อนเขา้อาคาร เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคาร
ของธนาคาร 

- การบรหิารความเสีย่ง/การก ากบัตรวจสอบ/การบรหิารจดัการภายในองคก์ร รวมถงึการ
สง่ต่อไปยงับรษิทัในเครอืกจิการและ/หรอืกลุ่มธุรกจิทางการเงนิเพือ่การดงักล่าว ภายใต้
นโยบายในการคุม้ครองขอ้มลู  
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สว่นบุคคลของเครอืกจิการ (Binding Corporate Rules) 
- การตรวจสอบการรบัสง่อเีมลหรอืการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของพนักงานกบัลูกคา้ เพื่อป้องกนั

การเปิดเผยขอ้มลูลบัของธนาคารต่อบุคคลภายนอก 
- การวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อใช้ในการน าเสนอผลติภณัฑใ์นประเภทเดยีวกนักบัทีลู่กค้ามอียู่

กบัธนาคารและผลติภณัฑอ์ื่นของธนาคารใหแ้ก่ลูกค้า อย่างเหมาะสมกบัความต้องการ
ของลูกคา้และ/หรอืในการท าวจิยัทางการตลาด เพือ่พฒันาผลติภณัฑข์องธนาคาร 

- การรกัษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ เช่น  การจดัการขอ้ร้องเรยีน การเสนอสทิธปิระโยชน์
พเิศษโดยไม่มวีตัถุประสงคท์างการตลาดใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นตน้ 

ทัง้นี้ หากลูกค้าไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกบัเราอาจส่งผลกระทบต่อลูกคา้ในการไม่ได้รบั
การใหผ้ลติภณัฑ/์บรกิาร ไม่ไดร้บัความสะดวก หรอืไม่ไดร้บัการปฏบิตัติามสญัญาและลูกค้าอาจ
ไดร้บัความเสยีหาย/เสยีโอกาสและอาจสง่ผลกระทบต่อการปฏบิตัติามกฎหมายใดๆ ทีลู่กคา้หรอื
ธนาคารตอ้งปฏบิตัติาม และอาจมบีทก าหนดโทษทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

ธนาคารจะท าการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่บุคคลภายนอกในกรณีดงัต่อไปนี้  

- เป็นการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่ บรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิไดแ้ก่ บรษิทั abc
ประกนัภยั จ ากดั, บรษิทั abc บรหิารสนิทรพัย ์จ ากดั, บรษิทั abc หลกัทรพัยจ์ ากดั 
และ พนัธมติรทางธุรกจิของธนาคาร ไดแ้ก่ บรษิทั XYZbank จ ากดั 

- เปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ Credit Bureau ทีธ่นาคารเป็นสมาชกิ 
- เปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่บุคคลภายนอกตามทีธ่นาคารไดร้บัความยนิยอมจากลูกคา้ 
- เปิดเผยขอ้มลูเพือ่การท าธุรกรรม และ/หรอื การใชบ้รกิารตามความประสงคข์องลูกคา้ 
- เปิดเผยแก่ผูบ้รกิารภายนอก (Outsource/Service Provider) ทีธ่นาคารเป็นคู่สญัญา ทัง้

ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บรกิาร Cloud Computing บรษิัทรบัจ้างท า
กิจกรรมทางการตลาด  บริษัทรับจ้างท าวิจัยให้แก่ธนาคาร  บริษัทรับจ้างพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่ธนาคาร 

- เปิดเผยใหแ้ก่หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายหรอื
เป็นไปตามค าสัง่ของหน่วยงานรฐั เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกจิประกนัภยั ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ศาล รวมทัง้ผูส้อบบญัช ี
4. สทิธขิองลูกคา้เกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคล 
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ธนาคารค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งสิทธิของลูกค้าในข้อนี้ เป็นสิทธิตาม
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลทีลู่กคา้ควรทราบ ไดแ้ก่ 

4.1 สทิธใินการถอนความยนิยอม (“Right to Withdraw of Consent”)  
ลูกค้ามสีทิธขิอเพกิถอนความยนิยอมที่จะให้ไว้กบัธนาคารในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้เมื่อใดกไ็ด ้เวน้แต่การเพกิถอนความยนิยอม
จะมขีอ้จ ากดัโดยกฎหมายหรอืสญัญาทีใ่หป้ระโยชน์แก่ลูกคา้ เช่น ลูกคา้ยงัมกีารใช้
บรกิาร/ผลติภณัฑ์จากธนาคาร หรอืลูกคา้ยงัมภีาระหนี้/ภาระผูกพนัอยู่กบัธนาคาร 
เป็นตน้ 

4.2 สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล (“Right to Access”)  
ลูกค้ามีสิทธิขอทราบและขอรบัส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งอยู่ในความ
รบัผดิชอบของธนาคาร หรอื ขอใหธ้นาคารเปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มูลทีลู่กคา้ไม่ได้
ใหค้วามยนิยอมได ้

4.3 สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถู้กตอ้ง (“Right to Rectification”) 
ลูกค้ามีสิทธิขอให้ธนาคารด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

4.4 สทิธใินการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคล (“Right to Data Portability”) 
ลูกค้ามสีทิธิขอรบัข้อมูลที่เกี่ยวกบัลูกค้าจากธนาคาร ในกรณีที่ธนาคารได้ท าให้
ขอ้มูลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรอื ใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเครื่องมอื หรอื 
อุปกรณ์ทีท่ างานไดโ้ดยอตัโนมตัแิละสามารถใชห้รอืเปิดเผยไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิ
รวมทัง้ (ก) มสีทิธขิอใหธ้นาคารส่งหรอืโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถท าไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิหรอื (ข) ขอรบัขอ้มูลที่
ธนาคารส่งหรอืโอนข้อมูลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
โดยตรง เวน้แต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้

4.6 สทิธใินการลบขอ้มลูสว่นบุคคล (“Right to Erasure” or “Right to be Forgotten”) 
ลูกคา้มสีทิธขิอใหธ้นาคารลบ หรอื ท าลาย หรอื ท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่
ไม่สามารถระบุตวับุคคลว่าเป็นลูกคา้ได ้ในกรณีดงันี้  
- ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวมหรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลอกีต่อไป 
- เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล ท าการถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลสว่น

บุคคลและธนาคารไม่มอี านาจตามกฎหมายทีจ่ะท าการประมวลผลได้ 
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คดัค้านการประมวลผลเพื่อวตัถุประสงค์เกี่ยวกับ

การตลาดแบบตรง 
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- เป็นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย 
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนือจากที่

เกี่ยวข้องกบัการคดัค้านการประมวลผลเพื่อวตัถุประสงค์เกี่ยวกบัการตลาด
แบบตรง) และธนาคารไม่มเีหตุแห่งการอ้างการประมวลผลโดยประโยชน์อัน
ชอบธรรม 

4.7 สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Restriction of 
Processing”) 
ลูกค้ามสีทิธิในการห้ามมใิห้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน เมื่อเข้าเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี้ 
- การประมวลผลไม่จ าเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลยงัคงมี

ความจ าเป็นเพือ่การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมาย 
- เป็นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอนัมชิอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของขอ้มูล

ส่วนบุคคลนัน้ต้องการห้ามมใิห้มกีารประมวลผลโดยแทนการลบหรอืท าลาย
ขอ้มลูสว่นบุคคลของตน 

- เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่ลูกคา้
รอ้งขอ 

- เมื่อธนาคารอยู่ในระหว่างการพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคญั
ยิง่กว่า 

4.8 สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (“Right to Object”) 

ลูกคา้มสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัลูกคา้ ในกรณี
ดงันี้ 

- กรณีทีเ่ป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์
เกีย่วกบัการตลาดแบบตรง 

- กรณีทีเ่ป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์
เกี่ยวกบัการศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ หรอืสถติ ิเว้นแต่การ
จ าเป็นเพือ่การด าเนินภารกจิเพือ่ประโยชน์สาธารณะของธนาคาร 

- กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของธนาคาร หรอื เหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของธนาคาร เวน้แต่ธนาคารแสดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมาย
ที่ส าคญัยิง่กว่า หรอื เป็นไปเพื่อก่อตัง้สทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิ
ตาม หรอื การใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื การยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้ง
ตามกฎหมาย 
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5. มาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล 
ธนาคารมกีารก าหนดนโยบาย แนวปฏบิตัแิละมาตรฐานในการรกัษาความปลอดภยั
ของขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ ทัง้มาตรการในการบรหิารจดัการ (Organizational 
Measure) และมาตรการเชงิเทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกนัการเข้าถึง
ข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบ
สารสนเทศในการรกัษาความปลอดภยัทีเ่ขม้งวด นโยบายการรกัษาขอ้มูลความลบั
ของลูกคา้ เป็นต้น และธนาคารไดม้กีารปรบัปรุงนโยบาย แนวปฏบิตัแิละมาตรฐาน
ขัน้ต ่าดงักล่าวเป็นระยะๆ ตามเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด  
นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บรกิารภายนอกของธนาคารก็มหีน้าที่ต้อง
รกัษาความลบัของขอ้มูลสว่นบุคคลของลูกคา้ตามสญัญารกัษาความลบัทีไ่ดล้งนาม
ไว้กับธนาคาร และในกรณีที่ธนาคารมีความจ าเป็นต้องส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้าไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจดัการข้อมูลส่วนบุคคลต ่ากว่า
ประเทศไทย  
6.ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล 
ในกรณีที่ลูกค้ายุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคารไปแล้ว ธนาคารจะจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่กฎหมายก าหนดและตามนโยบาย แนวปฏิบัติ
ต่างๆ ในเรื่องการจดัเก็บ ท าลายเอกสารต่างๆ ของธนาคาร เช่น พระราชบญัญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิก าหนดให้จดัเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปี เป็นต้น 
และเมื่อสิน้สุดระยะเวลาในการเกบ็แลว้ธนาคารจะท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าว 

                7. ขอ้มลูการตดิต่อธนาคาร 

หากลูกค้าต้องการตดิต่อหรอืมขีอ้สงสยัหรอืต้องการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
เกี่ยวกบัเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล การใชส้ทิธขิองลูกคา้ หรอืมี
ขอ้รอ้งเรยีนใดๆ ลูกคา้สามารถตดิต่อธนาคารไดด้งัช่องทางต่อไปนี้ 
- ศูนยบ์รกิารลูกคา้ (Contact Center) โทร 1234  
- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Data Protection Officer)  

(นาย ข.  email: dpo@abcbank.com) 
- เวบ็ไซตข์องธนาคาร www.abcbank.com  
- สถานทีต่ดิต่อ (ระบุทีอ่ยู่ในการตดิต่อ) 

mailto:dpo@abcbank.com
http://www.abcbank.com/
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6. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Usage and Data Disclosure) 

หลงัจากที่ธนาคารท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 
ธนาคารอาจมคีวามจ าเป็นทีต่้องใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งการ
เปิดเผยข้อมูล ธนาคารสามารถท าได้เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล หรือการ
เปิดเผยมคีวามเกี่ยวข้องโดยตรงกับวตัถุประสงค์ดงักล่าว หรอืเป็นการเปิดเผยเพื่อปฏิบัติต าม
กฎหมายหรอืเป็นไปตามค าสัง่ของหน่วยงานใด ซึ่งโดยหลกัการแล้วหากต้องมกีารเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคล ธนาคารต้องมีการแจ้งกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Notice) ซึ่งจะต้องแจ้งก่อนหรอืขณะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ถึง
ความจ าเป็นในการใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงคใ์ด อกีทัง้ต้องระบุประเภทของบุคคลหรอื
หน่วยงานทีข่อ้มลูสว่นบุคคลอาจถูกท าการเปิดเผยอย่างชดัเจน   

ตัวอย่าง แนวปฏิบัติในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ

 
 

 

ตวัอย่าง แนวปฏบิตัใินการเปิดเผยขอ้มลูเพือ่การท าธุรกรรม และ/หรอื การใชบ้รกิารตามความ
ประสงคข์องลูกคา้ 

ตัวอย่าง 1 ธนาคารท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการสมคัรบตัรเครดติใหก้บัลูกคา้ ในการด าเนินการขออนุมตักิารเปิดบตัรเครดติ
นัน้ ธนาคารมคีวามจ าเป็นที่จะต้องท าการเปิดเผยข้อมูลไปยงับรษิัทแม่ที่อยู่ในประเทศหรือ
ต่างประเทศเพื่อท าการอนุมตัิบตัรเครดิต การเปิดเผยในกรณีนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการ
เปิดเผยขอ้มลูของกลุ่มเครอืธนาคารเอง  

 

ตวัอย่าง แนวปฏบิตัใินการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผู้บรกิารภายนอก (Outsource/Service Provider) 
ทีธ่นาคารเป็นคู่สญัญา ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

ตัวอย่าง 1 ธนาคารท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังผู้
ให้บรกิารภายนอก เพื่อวตัถุประสงค์ในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศของธนาคาร ธนาคาร
อาจมกีารเปิดเผยไปยงับุคคลภายนอก (Outsource) ที่ธนาคารท าการจดัจ้าง เช่น ผู้ให้บรกิาร 
Cloud Computing เพื่อเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นระบบคลาวด์ ธนาคารควรทีจ่ะท าสญัญา
ระหว่างธนาคารและผู้ให้บรกิารภายนอก (Data Processing Agreement) เพื่อเป็นการก าหนด
อย่างชัดเจนว่า บริษัทที่ธนาคารท าการจัดจ้างผู้ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลนัน้จะ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะตามขอ้ตกลงทีท่ าไวก้บัธนาคาร ไม่ประมวลผลนอกเหนือไป
กว่าทีก่ าหนดไว ้นอกจากนัน้ธนาคารจะต้องมัน่ใจว่าบรษิทัทีธ่นาคารจดัจ้าง มีมาตรการในการ
รกัษาความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกเปิดเผยจะได้รบัการรกัษาความ
ปลอดภยัอย่างเหมาะสม 
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ตวัอย่าง 2 ในกรณีทีลู่กคา้เงนิกู้ของธนาคารผดินัดช าระหนี้กบัธนาคารเกนิระยะเวลาทีก่ าหนด 
ธนาคารท าการจัดจ้างตัวแทนในการเรียกเก็บหนี้  เพื่อเรียกเก็บหนี้ที่ค้างช าระ /จัดจ้าง
ทนายความ เพื่อยื่นฟ้องลูกหนี้ที่ค้างช าระ ธนาคารสามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกหนี้  ให้กบั
ตวัแทนในการเรยีกเก็บหนี้หรอืทนายความ เพื่อเรยีกเก็บหนี้ดงักล่าวได้ภายใต้สญัญาที่ท า
ร่วมกนั (Data Processing Agreement) เพื่อก าหนดอย่างชดัเจนว่า ตวัแทนที่ธนาคารท าการ
จดัจ้างผู้ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลนัน้จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะตาม
ขอ้ตกลงที่ท าไว้กบัธนาคาร ไม่ประมวลผลนอกเหนือไปกว่าที่ก าหนดไว้ ส าหรบัการทวงถาม
หนี้ใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องพระราชบญัญตักิารทวงถามหนี้ 

ตวัอย่าง แนวปฏบิตัใินการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูบ้รกิารภายนอก (Outsource/Service Provider) 
ทีธ่นาคารเป็นคู่สญัญา ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

ตวัอย่าง 3 กรณีลูกค้าธนาคารโอนเงนิไปต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะต้องมกีารส่งขอ้มูลใหแ้ก่ผู้
บริการ Switching ผู้ให้บริการระบบการช าระเงินระหว่างประเทศที่อยู่ในต่างประเทศและ
ธนาคารในต่างประเทศ โดยในกรณีดงักล่าวขา้งต้นธนาคารสามารถอ้างองิตามมาตรา 28 (3) 
ซึง่เป็นการปฏบิตัติามสญัญาระหว่างธนาคารและเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

ตวัอย่างที ่4 กรณีทีธ่นาคารเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้าใหแ้ก่ผู้บรกิารภายนอกซึ่งอยู่ใน
ประเทศปลายทางที่ไม่มมีาตราฐานการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพยีงพอ เพื่อวตัถุประสงค์ใน
การท า Data Analytic เพื่อพฒันาผลติภณัฑ์/บรกิารของธนาคาร หรอืการน าเสนอผลติภัณฑ์/
บรกิารของธนาคาร หรอืการน าเสนอผลิตภณัฑ์/บรกิารแก่ลูกค้า โดยในกรณีดงักล่าวข้างต้น
ธนาคารสามารถอ้างอิงมาตรา 28 (4) ซึ่งเป็นการท าตามสญัญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลกบับุคคลอื่นเพือ่ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล  

 

 



เผยแพร่ ณ วนัที ่28 เมษายน 2564 
 

© 2021 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.                                                         60 

 

6.1 แนวปฏิบติัในการเปิดเผยข้อมูลภายในกลุ่มเครือกิจการในประเทศ 

โดยปกตธิุรกจิของธนาคาร อาจมโีครงสรา้งการถอืหุน้ โดยมบีรษิทัแม่หรอืมบีรษิทั Holding 
Company ที่ถือหุ้นของบรษิัทในเครอือยู่ ธนาคารจึงอาจมคีวามจ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลระหว่างกนัภายในกลุ่มบรษิัทในเครอืทีอ่ยู่ในประเทศ เช่น เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหบ้รกิาร
แก่ลูกคา้ เพื่อการบรหิารความเสีย่งภายในกลุ่มเครอื เป็นต้น ใหธ้นาคารท าการแจง้รายละเอยีดแก่
เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลไว้ในประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) โดยระบุถงึความจ าเป็น
ในการเปิดเผยขอ้มูลภายในบรษิทัในเครอื และประเภทของบุคคลหรอืหน่วยงานด้วย ส าหรบัฐาน
ตามกฎหมายในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ ขึ้นอยู่กบักจิกรรมการประมวลผลขอ้มูล โปรดดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ “5.2 แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัฐานในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล”  

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นการเปิดเผยขอ้มูลระหว่างบรษิทัในเครอืเดยีวกนั ธนาคารควร
จะต้องจดัท านโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลระหว่างเครอืกจิการ เพื่อให้บรษิทัในเครอืมแีนวปฏิบตัิ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เป็นมาตรฐานเดยีวกนั และพนักงานทุกคนจะต้องทราบและปฏบิตัติาม 
ซึง่นโยบายควรมกีารก าหนดสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลอย่างเหมาะสม ใหเ้พยีงเฉพาะบุคคล
หรอืแผนกที่จ าเป็นต้องใช้ในการประมวลผลตามวตัถุประสงค์เท่านัน้ ภายใต้หลกัการ “Need to 
know” และ “Need to use” เพือ่เป็นการป้องกนัการเขา้ถงึ เปลีย่นแปลง แกไ้ขขอ้มลูโดยมชิอบ หรอื
อาจถูกน าไปใช้นอกเหนือจากวตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล มีมาตรการในรกัษาความ
ปลอดภยัของข้อมูล ทัง้ในเชิงบรหิารจดัการและเชิงเทคนิค และมกีารตรวจสอบ ติดตามผลการ
ปฏบิตัติามนโยบายหรอืแนวปฏบิตักิารปฏบิตังิานอย่างสม ่าเสมอ 

6.2 การโอนข้อมูล ส่วนบุคคลไปยัง ต่ างประเทศหรื อองค์การระหว่ างประเทศ  
(Cross-border data transfer) 

ธนาคารอาจมีความจ าเป็นจะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ก าหนดให้ประเทศที่รบัขอ้มูลส่วน
บุคคลต้องมมีาตรฐานในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพยีงพอ และเป็นไปตามประกาศก าหนด

ตวัอย่าง แนวปฏบิตัใินการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อ
ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืเป็นไปตามค าสัง่ของหน่วยงานรฐั 

ตวัอย่าง 1 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืเป็นไปตามค าสัง่ของหน่วยงานรฐั  ธนาคารสามารถ
เปิดเผยขอ้มูลให้แก่หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานก ากบัดูแลได้ เช่น ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ศาล รวมทัง้ผูส้อบบญัช ีบรษิทัขอ้มลูเครดติ เป็นตน้ 
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หลกัเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรอืโอนไปยงัต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบนัคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลยงัมไิด้มกีารก าหนดรายละเอยีดหลกัเกณฑก์ารให้
ความคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ส่งหรอืโอนไปยงัต่างประเทศ แนวปฏบิตัฉิบบันี้จงึน าหลกัเกณฑ์
ของ GDPR มาเป็นแนวปฏบิตัใินกบักลุ่มธนาคารไทย 

ในการโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ ธนาคารสามารถ
ท าในกรณีดงัต่อไปนี้ 

6.2.1 ประเทศหรือองคก์ารระหว่างประเทศท่ีรบัข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ 
แนวทางการพิจารณาความเพียงพอของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

ประเทศทีร่บัโอนขอ้มลูสว่นบุคคล (Adequacy of the Level of Protection) สามารถพจิารณาไดโ้ดย 

1) พจิารณาจากกฎหมายของประเทศดงักล่าว ว่ามกีารคุ้มครองสทิธิมนุษยชนและสทิธิขัน้
พื้นฐาน จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ในภาพรวมหรอืกฎหมายเฉพาะ รวมถึงการรกัษา
ความมัน่คงของชาติ กฎหมายอาญา การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรฐั การ
บงัคบัใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎเกณฑ์ของผู้ประกอบ
วชิาชพี มาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล กฎเกณฑ์ในการโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลไปยงัต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ ความมปีระสทิธภิาพในการบงัคบัใช้
สทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มาตรการเยยีวยาแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหากขอ้มลู
สว่นบุคคลทีถู่กโอนนัน้ถูกละเมดิ 

2) การมอียู่และการท างานขององคก์ร/หน่วยงานอสิระในต่างประเทศหรอืหน่วยงานระหว่าง
ประเทศที่รบัโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ว่ามอี านาจหน้าที่ในการบงัคบัใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และอ านาจหน้าทีใ่นการใหค้วามช่วยเหลอืเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล ในการใช้สทิธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลและอ านาจหน้าที่ในการร่วมมอืกบั
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของราชอาณาจกัรไทย 

3) ข้อผูกพนัระดบันานาชาติของประเทศหรอืองค์การระหว่างประเทศที่รบัโอนข้อมูลส่วน
บุคคล เกิดจากการที่ประเทศหรือองค์กรระหว่ างประเทศผู้ร ับโอนได้เข้าผูกพันทาง
กฎหมาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น อนุสญัญาที่มีผล
บงัคบัผกูพนัทางกฎหมาย หรอื การเขา้ร่วมในระบบพหุภาคหีรอืภูมภิาค 
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6.2.2 กรณีท่ีได้รบัการยกเว้นตามกฎหมาย 

ธนาคารสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศหรอืองค์การระหว่างประเทศได้ 
แมว้่ามาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของประเทศปลายทางไม่เพยีงพอหากเขา้กรณี
ยกเวน้ตามกฎหมายดงัต่อไปนี้ 
1) เป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย 
2) ไดร้บัการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลโดยธนาคารไดแ้จง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วน

บุคคล ทราบถงึมาตรการในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่เพยีงพอของประเทศ
ปลายทางหรอื องคก์ารระหว่างประเทศทีร่บัขอ้มลูสว่นบุคคลแลว้ 

3) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏบิตัิตามสญัญาซึ่งเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญาหรอื
เพือ่ใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลก่อนเขา้ท าสญัญานัน้ 

ตวัอย่างการโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัต่างประเทศ  

ธนาคาร A มคีวามประสงคท์ีจ่ะจา้ง บรษิทั B ซึง่เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารระบบ
คลาวด ์(Cloud Service Provider) โดยมสีาขาในประเทศไทย ซึง่มศีูนยจ์ดัเกบ็
ขอ้มลูทีป่ระเทศญีปุ่่ นและฮ่องกง หากธนาคาร A ตอ้งการจะใชง้านระบบคลาวด์
ของบรษิทั B ธนาคาร A จะตอ้งมัน่ใจว่า ในการเกบ็ขอ้มลูทีศู่นยข์อ้มลูหรอืการ
ประมวลผลย่อยของขอ้มลูส่วนบุคคลทีจ่ะเกดิขึน้ในประเทศทีญ่ีปุ่่ นและฮ่องกง 
ประเทศดงักล่าวมมีาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่พยีงพอ เทยีบเท่า
หรอืมากกว่ากฎหมายของประเทศไทยหรอืไม่   

หากมกีารละเมดิขอ้มลูเกดิขึน้ในขณะทีข่อ้มลูสว่นบุคคลอยู่ในความดแูลของบรษิทั 
B ในการพจิารณาว่าธนาคาร A มคีวามผดิจากการละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืไม่ 
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลล อาจมกีารพจิารณาถงึการตรวจสอบ
มาตรฐานของประเทศทีร่บัโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของธนาคาร A (Due Diligence) 
เนื่องจากการพจิารณาความพอเพยีงของมาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ประเทศปลายทาง ถอืเป็นหน้าทีข่องผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล 

ตวัอย่างการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อ
การปฏบิตัติามสญัญา ที่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญา หรอืเพื่อใช้ในการ
ด าเนินการตามค าขอของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสญัญานัน้ ธนาคาร
สามารถท าไดภ้ายใตม้าตรา 28(3) 
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4) เป็นการกระท าตามสญัญาระหว่างผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคลหรอืนิตบิุคคล
อื่นเพือ่ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

5) เพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลหรือบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมใน
ขณะนัน้ได ้

6) เป็นการจ าเป็นเพือ่การด าเนินภารกจิเพือ่ประโยชน์สาธารณะทีส่ าคญั 
 

6.2.3 กรณีท่ีมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ  (Transfers Subject to 

Appropriate Safeguards) 

1) ธนาคารมี “นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ”  (Binding 
Corporate Rules) ที่ได้รบัการตรวจสอบและรบัรองจากส านักงานคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลแล้ว ในการส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศหรอืองค์การระหว่ าง
ประเทศเพื่อการประกอบกจิการหรอืธุรกจิร่วมกนั นัน้สามารถท าได้ตามขอ้ก าหนดใน
นโยบายดงักล่าว โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ “6.3 แนวปฏบิตัใินการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลเมื่อมกีารเปิดเผยขอ้มลูภายในกลุ่มเครอืกจิการหรอืเครอืธุรกจิเดยีวกนั
ซึง่อยู่ต่างประเทศ” 

2) กรณีทีค่ณะกรรมการมาตรการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลยงัไม่มปีระกาศหลกัเกณฑ์ใน
การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยงัต่างประเทศ หรือยังไม่มี
นโยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเครอืกจิการ ธนาคารสามารถใชม้าตรการ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมอื่น ๆ ที่สามารถบงัคบัสิทธิของเจ้าของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลไดต้ามขอ้ก าหนดของ GDPR ไดแ้ก่  
2.1) ข้อสญัญาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Standard Data 

Protection Clauses) ทีค่ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลอนุมตั ิ 
2.2) หลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ทีค่ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบุคคลอนุมตั ิหลกัปฏบิตัดิา้นจรรยาบรรณ ดงักล่าวตอ้งมผีลผกูพนัและบงัคบั
ใชก้บัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลในต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ ในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลอย่าง
เหมาะสม รวมถงึการบงัคบัใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

2.3) ค ารบัรองเกี่ยวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Certification Mechanism) ที่
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุมตัิ ซึ่งค ารบัรองดงักล่าวต้องมีผล
ผูกพนัและบงัคบัใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรอืผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลในต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในการจัดให้มีมาตรการ
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คุ้มครองข้อมูลอย่างเหมาะสม รวมถึงการบงัคบัใช้สทิธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

2.4) ข้อสญัญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(Contractual Clauses) ผู้ประมวลผลหรือผู้ร ับข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศ
ปลายทางทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลอนุมตัิ 

2.5) ข้อบัญญัติเพิ่มเติม ในข้อตกลงการบริหารงานระหว่างหน่วยงานสาธารณะ 
(Provision to be Inserted into Administrative Arrangements Between Public 
Authorities) ที่ได้รบัอนุมตัิจาก คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุมตัิ 
ซึง่มผีลบงัคบัใช ้การใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

6.3 แนวปฏิบติัในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือมีการเปิดเผยข้อมูลภายในกลุ่มเครือ
กิจการหรือเครือธรุกิจเดียวกนัซ่ึงอยู่ต่างประเทศ 

1) จดัใหม้ ี“นโยบายในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเครอืกจิการ” (Binding Corporate Rules) 
เพื่อการส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรอืผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครอืกิจการหรอืเครอืธุรกิจเดียวกนัเพื่อการประกอบ
กจิการหรอืประกอบธุรกจิร่วมกนั นโยบายดงักล่าวเป็นการก าหนดแนวทางในการปฏบิตัิของ
กลุ่มเครอืกจิการในการโอนขอ้มลูระหว่างกนั ซึง่จะตอ้งมกีารบงัคบัใชก้บัทุกบรษิทัในเครอื หาก
นโยบายดงักล่าวได้รบัการตรวจสอบและรบัรองจากส านักงานคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลแล้ว 
การส่งหรอืโอนขอ้มูลไปยงัต่างประเทศที่เป็นไปตามนโยบายนัน้สามารถกระท าได้ อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มีการก าหนดรายละ เอียด
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบนโยบายดงักล่าว แนวปฏิบัติฉบับนี้จึงน าหลักเกณฑ์ Binding 
Corporate Rules ของ GDPR มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายดงักล่าว ซึง่มสีาระส าคญั
ของนโยบายดงัต่อไปนี้ 
▪ ก าหนดให้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการมีสภาพบงัคบัตาม

กฎหมายและใหม้ผีลบงัคบัใชก้บัทุกสมาชกิของบรษิทัในเครอื รวมถงึลูกจา้งและพนักงาน
ของสมาชกิ 

▪ ก าหนดใหน้โยบายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเครอืกจิการรบัรองสทิธขิองเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล  
และควรมเีนื้อหาของนโยบายทีค่รอบคลุมอย่างน้อยดงัหวัขอ้ต่อไปนี้ 

▪ โครงสร้างและรายละเอยีดการตดิต่อของแต่ละสมาชกิของกลุ่มกจิการหรอืกลุ่มบรษิทัที่มี
สว่นร่วมในการประกอบกจิการร่วมกนั 

▪ อธบิายขอบเขตของนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัในเครอื รวมถงึ สภาพ
ของการสง่หรอืโอนขอ้มลู ประเภทเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล และประเทศทีอ่ยู่ในขอบเขต 
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▪ การใชห้ลกัการในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประมวลผลขอ้มูล
ตามวตัถุประสงค์ การเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะเท่าที่จ าเป็น ระยะเวลาในการเก็บ การ
รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ฐานการประมวลผลขอ้มลูตามกฎหมาย เป็นตน้ 

▪ สทิธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลและวธิกีารหรอืช่องทางในการใช้สทิธขิองเจ้าของขอ้มูล
สว่นบุคคล 

▪ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) หรอืบุคคลที่ท า
หน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบการปฏบิตัติามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของ
สมาชิกของกลุ่มเครือกิจการ อีกทัง้ การติดตามการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน การ
จดัการกบัขอ้รอ้งเรยีน 

▪ กลไกในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มเครอืกจิการ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารตรวจสอบ
และประเมินการปฏิบัติตาม นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ
รวมทัง้ตรวจสอบการปกป้องสทิธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การด าเนินการตาม
เรื่องรอ้งขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล การด าเนินการแกไ้ขเมื่อไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 

▪ การอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลได้ 
▪ มาตรการรบัเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม 
▪ ก าหนดหน้าทีใ่นการใหค้วามร่วมมอืกบัส านกังานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

2) ธนาคารควรตดิตามความเหมาะสมของการใชง้านขอ้มูลสว่นบุคคลว่ามกีารใชข้อ้มูลสว่นบุคคล
เป็นไปตามข้อก าหนดในนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ  
หรอืไม่ และมกีารตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมหลงัจากที่
สิ้นสุดความจ าเป็นในการใช้งานหรือตามระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ก าหนดใน
นโยบายดงักล่าว 

6.4 การประมวลผลข้อมูลเพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 
6.4.1 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการท าการตลาดแบบตรง  (Direct 

Marketing) 

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์ในการท าการตลาดแบบตรง ซึ่งท าผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การโทรตดิต่อ สง่การอเีมล ขอ้ความSMS โทรสาร หรอือื่นๆ เพือ่น าเสนอขอ้มลู
เกีย่วกบัผลติภณัฑข์องธนาคารแก่ลูกคา้ สามารถแบ่งไดเ้ป็นหลากหลายกรณีดงัต่อไปนี้ 

Scenario แนวปฏิบติัเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูล
เพื่อการน าเสนอผลิตภณัฑป์ระเภท
อ่ืนของธนาคาร  

ธนาคารสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อวตัถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์ /วิจัย /พัฒนา ผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้
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เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้ามากขึ้น หรอืเพื่อ
ขยายสิทธิประโยชน์แก่ลู กค้าผ่ านการท า เสนอ
ผลติภณัฑอ์ื่นของธนาคาร 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูล
เพื่อการน าเสนอผลิตภณัฑป์ระเภท
เดียวกนั/ ใกล้เคียงกบัท่ีลูกค้ามีอยู่
ของธนาคาร 

ธนาคารสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อวตัถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์ /วิจัย /พัฒนา ผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้
เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้ามากขึ้น หรอืเพื่อ
ขยายสิทธิประโยชน์แก่ลู กค้าผ่ านการท า เสนอ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันกับที่ลูกค้ามีอยู่ ห รือ
ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ใกล้เคียงกับที่ลูกค้ามีอยู่กับ
ธนาคาร 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูล
เพื่อการน าเสนอผลิตภณัฑป์ระเภท
อ่ืน ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ/
หรือพนัธมิตรทางธรุกิจ (กรณีท่ี
ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล) 

ธนาคารจะต้องท าการขอความยนิยอมจากลูกคา้ (ตาม 
Market Conduct) ในกรณีทีต่้องการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลที่ธนาคารมอียู่ให้กบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิและ/
หรอืพนัธมติรทางธุรกจิ ส าหรบัการประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ /วิจัย /
พฒันา ผลติภณัฑ์ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิและ/หรอื
พนัธมติรทางธุรกิจของธนาคารให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้มากขึน้ หรอืเพือ่ขยายสทิธปิระโยชน์
แก่ลูกค้าผ่านการน าเสนอผลติภณัฑ์อื่นของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงนิและ/หรอืพนัธมติรทางธุรกจิ  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการใช้
ข้อมูลเพื่อการน าเสนอผลิตภณัฑ์
ประเภทเดียวกนั/ ใกล้เคียงกบัท่ี
ลูกค้ามีอยู่ ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินและ/หรือพนัธมิตรทางธรุกิจ
(กรณีท่ีธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล) 

ธนาคารจะต้องท าการขอความยนิยอมจากลูกคา้ (ตาม 
Market Conduct) ในกรณีทีต่้องการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลที่ธนาคารมอียู่ให้กบักลุ่มธุรกจิทางการเงนิและ/
หรอืพนัธมติรทางธุรกจิ ส าหรบัการประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ /วิจัย /
พฒันา ผลติภณัฑ์ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิและ/หรอื
พนัธมติรทางธุรกิจของธนาคารให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้มากขึน้ หรอืเพือ่ขยายสทิธปิระโยชน์
แก่ลูกค้าผ่านการน าเสนอผลติภณัฑ์ประเภทเดียวกนั
กับที่ลูกค้ามีอยู่ ขอกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ/หรือ
พนัธมติรทางธุรกจิ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการใช้
ขอ้มูลเพื่อการน าเสนอผลิตภณัฑ์

ธนาคารสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อวตัถุประสงค์ในการ
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ประเภทเดียวกนักบัท่ีลูกค้ามีอยู่
หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ของกลุ่มธรุกิจ
ทางการเงินและ/หรือพนัธมิตรทาง
ธรุกิจ (กรณีท่ีธนาคารไม่ได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล) 

น าเสนอผลติภณัฑข์องกลุ่มธุรกจิทางการเงนิและ/หรือ
พนัธมติรทางธุรกิจของธนาคารให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้มากขึน้ และเพือ่ขยายสทิธปิระโยชน์
แก่ลูกค้าผ่านการน าเสนอผลติภณัฑ์ประเภทเดียวกนั
กับที่ลูกค้ามีอยู่หรือผลิตภัณฑ์ประเภทที่ใกล้เคียง 
รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่ ง ผลิตภัณฑ์และบริการที่
ธนาคารน าเสนอแก่ลูกค้าจะเป็นผลิตภณัฑ์ที่ธนาคาร
สามารถน าเสนอได้ภายใต้ใบอนุญาตที่ธนาคารมีอยู่ 
เช่น กองทุน ประกัน เป็นต้น โดยมิได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลลูกค้าของธนาคารออกไปยังกลุ่มธุรกิจทาง
การเงนิและ/หรอืพนัธมติรทางธุรกจิแต่อย่างใด 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการใช้
ข้อมูลเพื่อการน าเสนอผลิตภณัฑ์
ประเภทเดียวกนักบัท่ีลูกค้ามีอยู่
หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนของธนาคาร 
(ข้อมูลท่ีเกบ็อยู่ก่อน 1 มิ.ย. 2564) 

ส าหรบัขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไวก้่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
นี้ใชบ้งัคบั ซึ่งธนาคารท าการเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูล 
ตามวัตถุประสงค์เดิม อันได้แก่  เพื่อขยายสิทธิ
ประโยชน์แก่ลูกคา้ผ่านการท าเสนอผลติภณัฑ์ประเภท
เดียวกันกับที่ลูกค้ามีอยู่หรือผลิตภัณฑ์ประเภทที่
ใกล้เคียงกับที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคาร รวมทัง้การ
น าเสนอผลติภณัฑอ์ื่น การประมวลผลดงักล่าวธนาคาร
สามารถท าไดภ้ายใตฐ้านประโยชน์อนัชอบธรรม 

7. การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการใช้
ข้อมูลเพื่อการน าเสนอผลิตภณัฑ์
ประเภทเดียวกนักบัท่ีลูกค้ามีอยู่
หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนของธนาคาร 
(ข้อมูลท่ีเกบ็หลงั1 มิ.ย. 2564) 

ส าหรบัขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมไวห้ลงัวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
นี้ใชบ้งัคบั ซึ่งธนาคารท าการเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มูล 
ตามวัตถุประสงค์เดิม อันได้แก่  เพื่อขยายสิทธิ
ประโยชน์แก่ลูกคา้ผ่านการท าเสนอผลติภณัฑป์ระเภท
เดียวกันกับที่ลูกค้ามีอยู่หรือผลิตภัณฑ์ประเภทที่
ใกล้เคียงกับที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคาร รวมทัง้การ
น าเสนอผลิตภัณฑ์อื่น ธนาคารสามารถท าได้ภายใต้
ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

8. Lead Management กรณีทีธ่นาคารไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น 
การซื้อข้อมูลลูกค้าจากบริษัทอื่น ข้อมูลดังกล่าวมี
รายละเอยีดของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ ชื่อ 
นามสกุล รายละเอยีดการตดิต่อ ส าหรบักรณีนี้ธนาคาร
ไม่ต้องขอความยนิยอมซ ้าจากเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล 
แต่ให้บรษิทัที่ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล
เป็นผู้ขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลให้กับ
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ธนาคารแต่แรกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ
ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
ตามวตัถุประสงคท์ีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความ
ยนิยอมไว ้
แต่ทัง้นี้  หากข้อมูลจากแหล่งอื่นดงักล่าวเป็นกรณีที่
ธนาคารได้ เ ก็บ รวบรวมข้อมู ลส่ ว นบุ คค ล จาก
แหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่น กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
เฟสบุ๊ค หรอืเวบ็ไซต์สาธารณะอื่น ๆ ) ธนาคารจะต้อง
ขอความยนิยอมจากลูกคา้ในการเกบ็ รวบรวมใชข้อ้มลู
ส่วนบุคคลภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากได้รับ
ข้อมูลดังกล่าว และเมื่อลูกค้าให้ความยินยอมแล้ว 
ธนาคารจงึจะสามารถใชข้อ้มลูดงักล่าวต่อไปได้ 

 

อย่างไรกต็ามกรณีของ Scenario1, Scenario2, Scenario5, Scenario6, Scenario7 ทีธ่นาคารไม่ได้ท า
การขอความยนิยอมจากลูกค้าในรูปแบบ Opt-in Consent แต่ท าการเก็บรวบรวม ใช้ เพื่อวตัถุประสงค์ใน
การวเิคราะห/์วจิยั/พฒันา ผลติภณัฑ ์หรอืเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด ภายใต้ฐานผลประโยชน์อนัชอบ
ธรรม ธนาคารสามารถประมวลผลข้อมูลภายใต้ฐานดังกล่าวได้ หากธนาคารสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ผลประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคารหรือของบุคคลที่สามมีความส าคญัมากกว่าสิทธิขัน้พื้นฐานของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และธนาคารจะต้องแจง้รายละเอยีดหรอืวธิกีารใด ๆ ทีใ่หเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
แจง้ความประสงคใ์นการปฏเิสธการรบัข่าวสาร (Opt-out) หรอืใชส้ทิธคิดัคา้นการประมวลผลได ้โดยการใช้
สิทธินัน้สามารถท าได้ผ่านช่องทางการติดต่อที่ง่ายและสะดวกในการจัดการและการเข้าถึงรวมทัง้มี
กระบวนการภายในที่จะสามารถแยกข้อมูลลูกค้าที่จะไม่ประสงค์รบัการติดต่อจากธนาคารในการขาย
ผลติภณัฑไ์ด ้

7. การเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการเกบ็ (Data Retention) 

ธนาคารสามารถท าการเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคล ตามระยะเวลาในการเกบ็รกัษาเฉพาะเท่าทีจ่ าเป็นตามที่
ตอ้งบรรลุวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืตามทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลรอ้งขอ หรอืเกบ็
ตามข้อก าหนดของกฎหมายที่ธนาคารจ าเป็นต้องปฏิบัติ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรกัษาแล้วให้
ธนาคารด าเนินการลบหรอืท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้นี้ในกรณีที่ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาดงักล่าวได้
ชดัเจน ใหก้ าหนดระยะเวลาทีอ่าจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเกบ็รวบรวมขอ้มลูนัน้ ๆ 



เผยแพร่ ณ วนัที ่28 เมษายน 2564 
 

Guideline on Personal Data Protection for Thai Banking Sector                                                   69 

7.1 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ธนาคารจะต้องเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล เท่าที่จ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

เพื่อเป็นการปฏบิตัติามหลกัการในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล Principle 5 : (“Storage Limitation”) และ
ธนาคารจะต้องมกีารระบุระยะเวลาในการเกบ็รกัษาตามเกณฑท์ีธ่นาคารใชใ้นการพจิารณาระยะเวลาในการ
เกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ภาระผูกพนัตามกฎหมายทีต่้องเกบ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ไว้ในนโยบายความ
เป็นส่วนตัวหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และธนาคารจะต้องจดัให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อ
ด าเนินการลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาการเกบ็รกัษา 

ส าหรบัการพิจารณาเพื่อก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษา ควรพิจารณาถึงความจ าเป็นของ
ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายในการประมวลผลขอ้มูล 
เนื่องจากความจ าเป็นในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละกรณี อาจมขีอ้ก าหนดของระยะเวลาการเกบ็
รกัษาทีแ่ตกต่างกนั ธนาคารจงึตอ้งพจิารณาถงึความเหมาะสมของระยะเวลาการเกบ็ขอ้มลูเป็นรายกรณีหรอื
รายวตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งควรก าหนดไว้ในนโยบายการเก็บรกัษา (Retention Policy) 
หรอืแนวปฏบิตัติ่าง ๆ อย่างชดัเจน รวมถงึควรระบุวธิกีารจดัเกบ็ และวธิกีารท าลายเอกสารต่าง ๆ เนื่องจาก
การเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลเกนิความจ าเป็นนัน้จะเป็นผลลบต่อธนาคารเอง จะเป็นการเพิม่ความเสีย่งในการ
รัว่ไหลของขอ้มลู อกีทัง้การเกบ็ขอ้มลูจ านวนมากนัน้จะเป็นการเพิม่ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รกัษาขอ้มลู 

เมื่อสิน้สุดความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืเจา้ของขอ้มูลสว่น
บุคคลด าเนินการรอ้งขอใชส้ทิธใินการลบขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืถอนความยนิยอม ธนาคารจะตอ้งด าเนินการ
ลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ เวน้แต่เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย ทีก่ าหนดใหธ้นาคารสามารถ
เกบ็รกัษาไวเ้พือ่วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ได้  

• การใชเ้สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 

• การเก็บรกัษาไว้เพื่อการจดัท าเอกสารประวตัิศาสตร์หรอืจดหมายเหตุ หรอืเกี่ยวกบัการ
ศกึษาวจิยัหรอืสถติเิพื่อประโยชน์สาธารณะที่มมีาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครอง
สทิธแิละเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

• การจ าเป็นเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการด าเนินภารกจิเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

• การจ าเป็นเพื่อปฏบิตัติามกฎหมายใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์กี่ยวกบัเวชศาสตรป้์องกนัหรอือา
ชวีเวชศาสตร ์หรอืประโยชน์สาธารณะดา้นสาธารณสุข 

• ใชเ้พือ่การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

• การใชข้อ้มลูเพือ่ฟ้องรอ้งหรอืต่อสูค้ดี 

• การปฏบิตัติามกฎหมายอื่น  
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8. การลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Deletion or Data Destruction) 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาในการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคล หรอืไม่เกี่ยวข้องเกินความจ าเป็นตาม
วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจะต้องท าการลบหรอืท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 
(“การลบ” หมายถึง การท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ถูกลบออกระบบและไม่อาจกู้คนืไดโ้ดยตวัเจ้าของขอ้มูล
สว่นบุคคล ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล ทัง้นี้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ) หรอืท าให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่ในลกัษณะทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ ดงันัน้ธนาคารจงึ
ต้องจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบขอ้มูลเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล เมื่อสิน้สุดความจ าเป็น

ตวัอย่าง ระยะเวลาการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลตามวตัถุประสงคท์างกฎหมาย 

ตวัอย่าง 1 ธนาคารจะต้องท าการเกบ็รกัษาเอกสาร หลกัฐานการประกอบการลงบญัช ีตาม
กฎหมายว่าดว้ยการบญัช ี(พ.ร.บ.การบญัช ีพ.ศ. 2543) ไวเ้ป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัแต่
วนัทีปิ่ดบญัช ีหรอืการเกบ็ขอ้มลูเพือ่การด าเนินคด ี 

ตวัอย่าง 2 ธนาคารจะต้องเกบ็รกัษาเอกสารเกี่ยวกบัการแสดงตน และเอกสารเกี่ยวกบัการ
ตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้เป็นเวลา 5 ปีนบัแต่วนัทีม่กีารปิดบญัชหีรอืยุติ
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เวน้แต่
จะไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืจากพนกังานเจา้หน้าทีใ่หป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 

ตวัอย่าง 3 ธนาคารจะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร์ไวไ้ม่น้อยกว่า 90 วนักไ็ด้
แต่มใิหเ้กนิกว่า 2 ปี หรอืตามค าสัง่ของพนักงานเจา้หน้าที่ นับแต่วนัทีข่อ้มูลนัน้เขา้สู่ระบบ
คอมพวิเตอร ์ตามขอ้ก าหนดของ พ.ร.บ.ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.2550  

ตวัอย่าง 4 ธนาคารต้องเก็บและรกัษารายงานเกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ ใบก ากบัภาษี และ
ส าเนาใบก ากับภาษี พร้อมทัง้เอกสารประกอบการรายงานหรือเอกสารอื่นที่อธิบดี
กรมสรรพากรก าหนดไว ้ณ สถานประกอบการหรอืสถานทีอ่ื่นทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนด
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วนัทีไ่ดย้ื่นแบบแสดงรายการภาษหีรอืวนัท ารายงานแลว้แต่
กรณ ีแต่ไม่เกนิ 7 ปี ตามประมวลรษัฎากร 

ตัวอย่าง 5 ธนาคารสามารถจดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ตามที่พระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ที่ก าหนดใหจ้ดัเกบ็ไวอ้ย่างน้อย 10 ปี หลงัจากที่ลูกคา้
ยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัธนาคารไปแลว้  

ตวัอย่าง 6 ธนาคารท าการเกบ็ขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิเชื่อไว ้10 ปี หลงัจากทีลู่กคา้ช าระหนี้เสรจ็
สิน้ เนื่องจากสอดคลอ้งกบัอายุความ เป็นตน้ 
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ตามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล หรอืเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลด าเนินการรอ้งขอใชส้ทิธิ
ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล หรอืถอนความยนิยอม เว้นแต่ เป็นกรณีที่ได้รบัยกเว้นตามกฎหมาย โปรดดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ “7.1 แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล” 

ธนาคารจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารบรหิารจดัการขอ้มลูสว่นบุคคล ซึง่ในการตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีาร
ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมนัน้จะต้องมมีาตรการเชงิเทคนิคหรอืมาตรการเชงิบรหิาร
จดัการ เพื่อเพิม่มาตรฐานในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลสว่นบุคคล เช่น ด าเนินการออกแบบระบบ
ให้รองรบัการปฏบิตังิานของธนาคารให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น ในขณะเดยีวกนัก็ต้องมกีารคุ้มครองขอ้มูล
อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ระบบสามารถท าการตรวจสอบได้ว่าข้อมูลจะต้องถูกลบและท าลาย
ภายใต้เงื่อนไขใด เช่น เมื่อสิน้สุดระยะเวลาในการเก็บ ธนาคารอาจท าขอ้มูลใหอ้ยู่ในรูปของขอ้มูลนิรนาม 
(Anonymization) ซึ่งเป็นวิธีการที่จะท าให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ขณะเดียวกันธนาคารจะต้อง
พิจารณาทัง้ต้นทุนในการติดตัง้ระบบที่ใช้ในการประมวลผลให้เพียงพอกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล (Impact) และโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้ (Likelihood) จากการถูกละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคล  

 อย่างไรกด็หีากธนาคารมกีารเกบ็ขอ้มลูทีอ่ยู่ในรูปของเอกสาร Hard file การลบหรอืท าลายอาจต้อง
ใชเ้ครื่องท าลายเอกสาร หรอืจดัจา้งบรษิทัท าลายเอกสารเพือ่ท าลาย โดยธนาคารตอ้งมัน่ใจว่าบรษิทัทีถู่กจดั
จ้างมมีาตรการในการรกัษาความปลอดภยัทุกขัน้ตอนก่อนถูกท าลาย เพื่อป้องกนัการเข้าถงึหรอืเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ผู้ที่ไม่ได้รบัอนุญาต ส าหรบัเอกสารในรูปแบบ Soft file หรอืการจดัเก็บขอ้มูลในระบบ
ของธนาคาร ในทางปฏบิตัอิาจเป็นเรื่องยากทีจ่ะท าการลบหรอืท าลายขอ้มลูใหห้ายไปและไม่สามารถกู้คนืได้
อกี เอกสารฉบบันี้จงึจะเน้นถงึการท าขอ้มลูสว่นบุคคลใหเ้ป็นข้อมลูทีไ่ม่สามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลได ้ซึ่งการกระท าดงักล่าวเป็นวธิกีารทีท่ าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลไม่ใช่ขอ้มูลส่วนบุคคลอกีต่อไป เป็น
หนึ่งในการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร มเีทคนิคหลากหลายวธิ ีดงัทีจ่ะกล่าวรายละเอยีดในหวัขอ้ถดัไป 

8.1 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการท าข้อมูลนิรนาม (Data Anonymization)  

โดยทัว่ไปแลว้การจดัท าขอ้มลูนิรนาม หมายถงึ กระบวนการในการท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลไม่สามารถ
ระบุตวับุคคลได ้ค าศพัทท์ีใ่ชใ้นแต่ละแหล่งอา้งองิอาจแตกต่างกนัไป ตวัอย่างเช่น บา้งใชค้ าว่า การท าขอ้มูล
นิรนาม (Anonymization) และการขจดัตวัตน (De-Identification) สลบักนั บ้างก็ใช้ค าว่า de-identification 
ว่าเป็นการอธบิายกระบวนการในการท าใหข้อ้มูลไม่สามารถระบุตวัตนได ้และใชค้ าว่า anonymization เพื่อ
แสดงถงึความจ าเพาะของประเภทการ De-Identification ทีจ่ะท าใหไ้ม่สามารถน ากลบัมาระบุตวับุคคลไดอ้กี
ครัง้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูเดยีวหรอืขอ้มลูทีต่้องน าไปรวมกบัขอ้มลูอื่นทีม่อียู่อกี  

 ส าหรบัวตัถุประสงคห์ลกัของแนวปฏบิตัฉิบบัน้ี ค าว่า "Anonymization" หมายถงึกระบวนการแปลง
ขอ้มลูสว่นบุคคลใหเ้ป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถใชเ้พือ่ระบุตวัตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได ้ทัง้นี้ขอ้มลูทีถู่กท า
การนิรนามทางกฎหมายจะไม่ถอืเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลอกี ในกรณีทีข่อ้มลูจะสามารถยอ้นกลบัมาเพือ่ระบุ
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ตวัตนไดห้รอืยอ้นกลบัไม่ได ้การท าใหข้อ้มลูกลบัมาระบุตวัตนของบุคคลไดน้ัน้เป็นสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งพจิารณา
ในการจดัการกบัความเสีย่งของขอ้มลูทีส่ามารถกลบัมาระบุตวัตนได้ 

 เหตุผลในการท าข้อมูลให้อยู่ในรูปของข้อมูลนิรนาม (Anonymized Data) เพื่อให้ข้อมูลมีความ
เหมาะสมส าหรบัการใชง้านมากกว่าสถานะเดมิของขอ้มูลทีถู่กคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคล ตวัอย่างเช่น ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุตวัตนได ้อาจถูกใชเ้พือ่การท าวจิยัและการวเิคราะหข์อ้มลูจ านวน
มาก ซึ่งการกระท าดงักล่าวไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเพื่อการระบุตัวตน ดงันัน้ชุดข้อมูลของ  
Anonymized Data ถอืเป็นมาตรการในการบรหิารความเสีย่ง ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นจากการถูกละเมดิ
ความปลอดภยัของขอ้มลู 

 ตวัอย่าง มาตรการเชงิเทคนิคในการรกัษาความและปลอดภยัของขอ้มลู 

i. การแฝงขอ้มูล (Pseudonymisation) คอืการแทนที่สิง่ที่ระบุตวับุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล 
ด้วยการอ้างอิงอื่น ๆ ตวัอย่างเช่น การแทนที่ชื่อบุคคล ด้วย รหสัหรอืหมายเลขอ้างองิที่สร้างขึ้น
แบบสุ่ม ซึ่งขอ้มูลทัง้สองชุดจะต้องถูกลดความสามารถในการเชื่อมโยงกนั ซึ่งเป็นหนึ่ งในมาตรการ
ในการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ถูกละเมดิ
ข้อมูล ในความหมายของ GDPR หมายถึง กระบวนการประมวลผลข้อมูลในลกัษณะที่ข้อมูลไม่
สามารถระบุตวับุคคลไดห้ากปราศจากการใชข้อ้มูลเพิม่เตมิประกอบ ทัง้นี้ขอ้มูลเพิม่เตมิอกีชุดควร
ท าการเก็บรกัษาไว้แยกออกจากกนั ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลได้ทัง้สองชุดเพื่อลดความสามารถในการ
เชื่อมโยงขอ้มลูดงักล่าวในการกลบัไประบุตวัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได้ 

ii. การรวมกลุ่มขอ้มลู (Aggregation) แสดงค่าเป็นผลรวม ดงันัน้จงึไม่มกีารแสดงค่าแต่ละค่าทีส่ามารถ
ระบุตวับุคคลได้ ตวัอย่างเช่นก าหนดชุดข้อมูลที่มอีายุแปดคน (เช่น 33, 35, 34, 37, 42, 45, 37, 
40) แสดงผลรวมของอายุแต่ละบุคคลของจ านวนบุคคลทัง้หมดในกลุ่ม (เช่น 303 ) มากกว่าอายุของ
แต่ละบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนในชุดขอ้มลูนี้ 

iii. การแทนที่ (Replacement) เ ป็นการแทนที่ค่ าหรือ เซตย่อยของค่าด้วยค่าเฉลี่ยที่ค านวณ 
ตวัอย่างเช่นแทนทีบุ่คคลดว้ยอายุ 15, 18 และ 20 ดว้ยค่าอายุ 17 เพื่อลดความแตกต่างของขอ้มูล 
หากในกรณีทีอ่ายุทีแ่ทจ้รงิไม่ไดเ้ป็นวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มลู 

iv. การสกดักัน้ข้อมูล (Data Suppression) คอืลบค่าที่ไม่จ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล 
ตวัอย่างเช่นการลบฟิลด ์"เชือ้ชาต"ิ ออกจากชุดของขอ้มลูสว่นบุคคล 

v. การกล่าวอย่างกว้าง (Data recoding or generalization) คอืการจดักลุ่มหมวดหมู่เป็นหมวดหมู่ที่
กวา้งขึน้ การกล่าวเป็นช่วงของขอ้มูล ตวัอย่างเช่นการจดักลุ่มของระดบัการศกึษาที่แน่นอน (เช่น 
ชัน้ประถมศึกษา3 ชัน้มัธยมศึกษา2) ออกเป็นหมวดหมู่ที่กว้างขึ้น (เช่น ระดับ  ประถมศึกษา 
มธัยมศกึษา ระดบัปรญิญาตร)ี หรอืซ่อนค่าภายในช่วงทีก่ าหนด (เช่นแทนทีอ่ายุ 43 ' ดว้ยช่วง '40 -
50 ') 
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vi. การสบัเปลี่ยนข้อมูล (Data Shuffling) คอืการผสมหรอืแทนที่ค่ากับชนิดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลมี
ลกัษณะคลา้ยกนั แต่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัรายละเอยีดทีแ่ทจ้รงิ ตวัอย่างเช่น นามสกุลในฐานขอ้มูลลูกคา้
สามารถถูกท าใหไ้ม่สามารถระบุตวัตนได ้โดยการแทนทีด่ว้ยนามสกุลทีม่าจากฐานขอ้มลูอื่น 

vii. การบังข้อมูล (Masking) คือลบรายละเอียดบางอย่างในขณะที่ร ักษารูปลักษณ์ของข้ อมูล 
ตวัอย่างเช่นการแสดงขอ้มูลตวัเลขพาสปอรต์เป็น ‘#####567A’ แทนทีจ่ะแสดง ‘S1234567A’ หรอื
การ บงัขอ้มลูหมายเลขโทรศพัทเ์ป็น ‘081xxxx678 แทนทีจ่ะแสดง ‘0812345678’ 

อย่างไรกต็าม กฎหมายมไิดก้ าหนดใหใ้ชว้ธิกีารใดวธิกีารหนึ่งโดยเฉพาะหรอืรบัรองการใชเ้ทคนิคใด 
ๆ องค์กรจงึควรประเมนิสถานการณ์และลกัษณะการด าเนินธุรกจิเองและน าเทคนิคการรกัษาความมัน่คง
และปลอดภยัทีเ่หมาะสมทีม่าใชก้บัการด าเนินธุรกจิ 

9. แนวปฏิบติัเก่ียวกบัข้อมูลท่ีมีการเกบ็อยู่ก่อนแล้ว 

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล มาตรา 95 ก าหนดให้ “ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บ
รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ต่อไปได้ตามวตัถุประสงค์เดิม  ทัง้นี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
ก าหนดวธิกีารยกเลกิความยนิยอมและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใหเ้จ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ม่ประสงค์ให้ผู้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวสามารถแจ้งยกเลกิความยนิยอมได้
โดยงา่ย” 

ส าหรบัแนวปฏบิตัขิองขอ้มูลที่มอียู่ก่อนแล้ว ให้ธนาคารสามารถประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลได้ตาม
วตัถุประสงคเ์ดมิทีเ่คยแจง้ต่อลูกคา้หรอืตามความคาดหมายเดมิของลูกคา้ ตวัอย่างเช่น เดมิธนาคารเคยสง่
ขอ้มลูทางการตลาดใหก้บัลูกคา้ เมื่อพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมผีลบงัคบัใชอ้ย่างสมบูรณ์ ธนาคารยงัสามารถส่ง
ขอ้มลูทางการตลาดใหก้บัลูกคา้ไดด้งัเดมิ แต่จะตอ้งแจง้ถงึวธิกีารยกเลกิความยนิยอมใหลู้กคา้ทราบ เพือ่ให้
ลูกค้าสามารถใช้สิทธิในการถอนความยินยอมได้ และหากลูกค้าถอนความยินยอมแล้วธนาคารจะ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตามวตัถุประสงคท์ีถู่กถอนไปแลว้มไิด ้เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 
 
10. แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการด าเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

หากธนาคารได้รบัการตดิต่อจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล ในการร้องขอใช้สทิธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคล ธนาคารอาจจดัให้เจา้หน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืหน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรยีน หรอื Contact 
Center ของธนาคารท าหน้าทีใ่นการรบัเรื่องรอ้งขอกไ็ด ้ 

ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดให้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีดงัต่อไปนี้ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัหลกัการของ GDPR 

• สทิธใินการถอนความยนิยอม (“Right to Withdraw of Consent”)  

• สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล (“Right to Access”)  
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• สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถู้กตอ้ง (“Right to Rectification”) 

• สทิธใินการลบขอ้มลูสว่นบุคคล (“Right to Erasure” or “Right to be Forgotten”) 

• สทิธใินการหา้มมใิหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (“Right to Restriction of Processing”) 

• สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (“Right to Object”) 

• สทิธใินการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคล (“Right to Data Portability”) 

• สิทธิในการไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว (“Right to Restriction of 
Automated Individual Decision-Making, Including Profiling”) ** 

** ส าหรบัสทิธใินการไม่ตกอยู่ภายใต้การตดัสนิใจอตัโนมตัเิพยีงอย่างเดยีวนัน้ ไม่ไดถู้กกล่าวถงึใน พ.ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ดงันัน้สทิธดิงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ขอบเขตการบงัคบัใชข้องกฎหมายไทย 

พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ก าหนดใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธติามกฎหมายในการรอ้งขอให้
ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลด าเนินการตามที่ร้องขอ ซึ่งในรายละเอยีดของการด าเนินการตามสทิธิที่ร้องขอ
ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลจะกล่าวถงึในรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

10.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (“Right to Withdraw of Consent”) 

เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธทิี่จะขอเพกิถอนความยนิยอมที่จะให้ไว้กบัผู้ควบคุมข้อมูล
สว่นบุคคลในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลเมื่อใดก็
ได ้และผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลจะต้องด าเนินการหยุดการประมวลผลขอ้มูลทีเ่จ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคลเคยไดใ้หค้วามยนิยอมไว ้หากผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลไม่มฐีานโดยชอบดว้ยกฎหมายอื่น ที่
จะท าการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยต่อไป ใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลด าเนินการลบขอ้มลูออก 

การใชส้ทิธถิอนความยนิยอม ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลควรด าเนินการโดยไม่ล่าชา้นับแต่ที่
ไดท้ราบถงึการใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยระยะเวลาในการปฏติามสทิธใิหเ้ป็นไปตาม
นโยบายที่เหมาะสมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจดัให้มี
ช่องทางที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิกระท าได้ง่ายในระดบัเดียวกับการให้ความ
ยนิยอม  

10.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Access”)  

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมสีิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรบัส าเนาข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกบัตนซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืขอให้เปิดเผยถงึ
การไดม้า ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวทีเ่จา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม เพื่อเป็นการยนืยนัจาก
ผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลทีผู่ค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลท าการเกบ็รวบรวมไวน้ัน้
ก าลังถูกประมวลผลหรือไม่อย่างไร เมื่อได้รบัค าร้องขอแล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง
ด าเนินการตามค ารอ้งขอ โดยไม่ชกัชา้ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 
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คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อาจก าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการเขา้ถงึและการ
ขอรบัส าเนาหรอืขยายระยะเวลาในการด าเนินการตามค าร้องขอตามความเหมาะสมได้ อย่างไรก็
ตาม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัใินการด าเนินการตามค าร้องขอใช้สทิธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคลนี้ เอกสารฉบบันี้จงึอ้างองิหลกัเกณฑ์ตาม GDPR เกี่ยวกบัสทิธใินการเขา้ถงึและการขอรบั
ส าเนาของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัตน ซึ่งผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลจะต้องจดัให้มรีายละเอียด
ดงัต่อไปนี้  

• วตัถุประสงค์ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งบุคคลมสีทิธิที่จะทราบถงึฐานทาง
กฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของตน 

• ประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคล 

• ประเภทของบุคคลหรอืหน่วยงานที่ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกท าการเปิดเผย โดยเฉพาะ
ผูร้บัขอ้มลูในต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ  

• ระยะเวลาที่ในจดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือ เกณฑ์ในการก าหนดระยะเวลาในการ
จดัเกบ็ขอ้มลู 

• การมอียู่ของสทิธิของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล อนัได้แก่ สทิธใินการแก้ไขขอ้มูลส่วน
บุคคลของตนให้ถูกต้อง สทิธใินการลบขอ้มูล สทิธใินการห้ามมใิห้ประมวลผล สทิธใิน
การคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูล และสทิธใินการยื่นเรื่องรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานก ากบั
ดแูล 

• แหล่งทีม่าของขอ้มลูสว่นบุคคลกรณีไดร้บัมาจากแหล่งอื่น 

• รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอัตโนมตัิและโปรไฟล์ลิ่ง (profiling) รวมถึง 
ตรรกะเหตุผลทีใ่ช ้และผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการประมวลผลดว้ยวธิกีารดงักล่าว 

ทัง้นี้ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธทิี่จะปฏเิสธค าร้องขอจากเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ ใน
กรณตี่อไปนี้ และใหบ้นัทกึการปฏเิสธค ารอ้งขอพรอ้มดว้ยเหตุผลตามทีร่ะบุในหวัขอ้ 11.2.11 

1. เป็นการปฏเิสธตามกฎหมาย หรอื ตามค าสัง่ศาล 
2. หากการใชส้ทิธใินการเขา้ถงึและการขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ จะส่งผลกระทบ

ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หากข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมขีอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามรวมเกี่ยวขอ้งอยู่ดว้ย ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคลสามารถปฏเิสธที่จะไม่เปิดเผยขอ้มูลเฉพาะของบุคคลที่สามได้ แต่ไม่สามารถ
ปฏเิสธการเขา้ถงึขอ้มลูและขอรบัส าเนาของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได้ 

ในการด าเนินการตามค าร้องขอของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลไม่
ควรเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการใช้สทิธ ิเว้นแต่เจ้าของขอ้มูลบุคคลมกีารขอรบัส าเนาเพิม่เติม
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มากจนเกนิความจ าเป็น ธนาคารอาจพจิารณาเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดัการได้ตามสมควรแก่
กรณ ี

การใชส้ทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของเจ้าของขอ้มลูสว่นบุคคล ธนาคารควรพจิารณาใหม้ี
ช่องทางการรอ้งขอใชส้ทิธทิีส่าขาหรอือเิลก็ทรอนิกสไ์ดต้ามสมควรแก่กรณี และการด าเนินการตามสทิธิ
นัน้ควรพจิารณาการใหข้อ้มูลทางสาขาหรอืทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ดต้ามสมควรดว้ยเช่นกนั เพื่อใหง้่ายต่อ
การใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

10.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง (“Right to Rectification”) 

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธริอ้งขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของตน
ทีใ่หถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ อนัไดแ้ก่  

i. กรณีทีข่อ้มูลไม่สมบูรณ์ คอืการทีข่อ้มูลที่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมอียู่นัน้ถูกต้องแต่ได้รบั
ขอ้มลูมาไม่ครบถว้น ไม่เพยีงพอต่อการน าไปประมวลผลตามวตัถุประสงค ์ 

ii. กรณีทีข่อ้มลูไม่ถูกตอ้ง คอืการทีข่อ้มลูไม่ตรงกบัความจรงิ  

ทัง้สองกรณี ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยไม่ชกัช้า ในระหว่างการ
ด าเนินการแก้ไขนัน้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการ
ประมวลผลชัว่คราวในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล และด าเนินการแก้ไขขอ้มูลส่วน
บุคคลก่อนประมวลผลอกีครัง้ อย่างไรกต็ามเพือ่ป้องกนัผลกระทบจากการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลที่
ไม่ถูกต้องผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลควรระงบัการประมวลผลแม้ว่าเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลจะใช้สทิธิ
ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม นอกจากนัน้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องท าการแจ้งแก่บุคคลที่สามที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผย เช่น ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร ให้ทราบถึงการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เว้นแต่ผู้
ควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลขอ้มลูจะพสิจูน์ไดว้่าเป็นไปไม่ไดห้รอืเกนิความพยายามตามสมควร   

ทัง้นี้ หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามค าร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
จะตอ้งบนัทกึค ารอ้งขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล พรอ้มดว้ยเหตุผลตามทีร่ะบุในหวัขอ้ 11.2.11 

ในการใช้สทิธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ธนาคารอาจ
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพสิูจน์ความถูกต้องของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลน า
หลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งมาประกอบการพจิารณา อย่างไรกต็าม แมเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะมสีทิธใินการ
แก้ไข แต่ธนาคารยงัคงมหีน้าที ่ทีต่้องด าเนินการตามหลกัการในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอย่าง
ถูกตอ้ง Principle 4 : (“Accuracy”) เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าขอ้มูลสว่นบุคคลควรมคีวามถูกตอ้ง สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบนั ไม่ก่อให้เกดิความเขา้ใจผดิ และขอ้มูลที่ไม่ถูกต้องจะต้องถูกลบหรอืได้รบัการแก้ไข ธนาคาร
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ควรตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูสว่นบุคคลในขณะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล เพือ่ลดความเสีย่ง
และผลกระทบทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลและกบัธนาคารเอง 

10.4 สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Erasure” or “Right to be 

Forgotten”) 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมสีทิธิในการขอให้ลบหรอืท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน ธนาคาร
จะตอ้งด าเนินการดงักล่าว หากมเีหตุดงัต่อไปนี้ 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถุประสงคใ์นการ
เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลอกีต่อไป 

• เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท าการถอนความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลและธนาคารไม่มอี านาจตามกฎหมายทีจ่ะท าการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยอกีต่อไป 

• เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูล ในกรณีที่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม ไว้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม 
ภายใต้ฐานภารกิจของรฐั หรอื ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม และธนาคารไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส าคญัยิ่งกว่า ประโยชน์ สิทธิเสรีภาพขัน้
พื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นไปเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบตัิตามหรอืการใช้สทิธิเรยีกร้องตามกฎหมาย หรอืการยกขึ้นต่อสู้
สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล เพื่อ
วตัถุประสงคเ์กีย่วกบัการตลาดแบบตรง 

• เป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย 

หากเกิดเหตุขา้งต้น ธนาคารจะต้องท าการลบหรอืท าลายหรอืท าให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได้อกีโดยไม่ล่าช้า หากธนาคารได้ท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะ และ
ธนาคารได้รบัค าร้องขอใช้สทิธดิงักล่าว ธนาคารจะต้องรบัผดิชอบด าเนินการทัง้ในทางเทคโนโลยแีละ
ค่าใชจ่้ายเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค ารอ้งขอ โดยจะตอ้งท าการแจง้ใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลอื่น ๆ ทราบถงึ
การใช้สทิธิในการลบของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อด าเนินการลบหรอืท าลายหรอืท าให้ข้อมูลไม่
สามารถระบุตวับุคคลได ้

อย่างไรกต็ามธนาคารสามารถปฏเิสธค ารอ้งขอการใช้สทิธใินการลบหรอืท าลายได ้หากพสิูจน์
ไดว้่าการประมวลผลขอ้มลูนัน้มคีวามจ าเป็นในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
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• ธนาคารพสิจูน์ไดว้่า การเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูนัน้ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนั
ชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคญัยิง่กว่า ประโยชน์ สทิธ ิเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มูล
สว่นบุคคล 

• เพื่อใชใ้นการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรียกรอ้ง
ตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

• เพือ่วตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 

• เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวกบัการจดัท าเอกสารประวตัศิาสตร์หรอืจดหมายเหตุ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรอืที่เกี่ยวกบัการศกึษาวจิยัหรอืสถติซิึ่งได้จดัใหม้มีาตรการ
ปกป้องทีเ่หมาะสมเพือ่คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการด าเนินภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรอื
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใชอ้ านาจรฐัทีไ่ดม้อบใหแ้ก่ธนาคาร 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์กี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกนัหรอือาชวีเวชศาสตร์ 
หรอืประโยชน์ดา้นสาธารณสุข 

10.5  สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Restriction of Processing”) 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน เมื่อเข้า
เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

• เมื่อธนาคารอยู่ในระหว่างการตรวจสอบขอ้มูล ตามค ารอ้งขอใชส้ทิธใินการแก้ไขขอ้มูล
สว่นบุคคลใหถู้กตอ้ง 

• เมื่อเป็นขอ้มลูทีต่อ้งท าการลบหรอืท าลาย เนื่องจากการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลอนั
มชิอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลใช้สทิธใินการขอให้ระงบัการใช้แทน
การลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลของตน 

• เมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลไม่จ าเป็นในการเกบ็รกัษาไว ้ตามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลอกีต่อไป แต่เจ้าของขอ้มูลมีความจ าเป็นที่ต้องขอให้การเก็บรกัษาไว้ เพื่อใช้ใน
การก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

• เมื่อธนาคารอยู่ในระหว่างการพสิูจน์ขอ้อา้งทีว่่าการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูล
นัน้มเีหตุอนัชอบด้วยกฎหมายที่ส าคญัยิง่กว่าประโยชน์ สทิธ ิเสรภีาพขัน้พื้นฐานของ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

• ธนาคารอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อด าเนินการปฏเิสธการคดัค้านการประมวลผล
ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีทีธ่นาคารเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่น
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บุคคลเพื่อวตัถุประสงค์เกี่ยวกบัการศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรอื
สถติ ิว่าเป็นไปขอ้ยกเวน้ทีธ่นาคารสามารถประมวลผลไดเ้นื่องจากเป็นการจ าเป็นเพื่อ
การด าเนินภารกจิเพือ่ประโยชน์สาธารณะของธนาคาร  

หากธนาคารปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าร้องขอใช้สทิธิในการขอให้ระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล
เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธริ้องเรยีนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อสัง่ให้ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล
ด าเนินการตามสทิธไิด ้

ธนาคารควรจดัให้มมีาตรการที่เหมาะสม ในการระงบัการประมวลผลขอ้มูลในระบบของธนาคาร 
เช่น การระงบัการให้ผู้ใช้ขอ้มูลเข้าถงึขอ้มูลชัว่คราว หรอืการแยกส่วนขอ้มูลที่ถูกระงบัออกจากขอ้มูลอื่น
ชัว่คราว เพือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ถูกด าเนินการตามค ารอ้งขอ 

10.6  สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Object”) 

เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธใินการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลของตนเมื่ อใดก็ได้ เมื่อเขา้เงื่อนไข
ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อเป็นกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ธนาคารท าการเก็บรวบรวมได้รบัยกเวน้ไม่ต้องขอความ
ยนิยอม เฉพาะในกรณีดงันี้ 
I. เพือ่การปฏบิตัหิน้าทีใ่นการด าเนินภารกจิเพือ่ประโยชน์สาธารณะ หรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การใชอ้ านาจรฐัทีไ่ดม้อบใหแ้ก่ธนาคาร  
II. เป็นการจ าเป็นเพือ่ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของธนาคารหรอืของบุคคลอื่น 

สามารถปฏเิสธค ารอ้งขอไดห้าก ธนาคารสามารถพสิูจน์ไดว้่าการประมวลผลขอ้มูลนัน้
แสดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายทีส่ าคญัยิง่กว่าผลประโยชน์ สทิธ ิเสรภีาพขัน้
พื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ท าเพื่อ
ก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

2. เป็นกรณีที่ ธนาคารท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดแบบตรง (Direct marketing) ในกรณีนี้ธนาคารจะไม่สามารถปฏเิสธค าร้องขอใน
การคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลได้ 

3. กรณีทีเ่ป็นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเพือ่วตัถุประสงคเ์กี่ยวกบัการศกึษาวจิยัทาง
วทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรอืสถติ ิ 
สามารถปฏเิสธค ารอ้งขอไดห้าก เป็นการจ าเป็นเพือ่การด าเนินภารกจิเพือ่ประโยชน์ 
สาธารณะของธนาคาร 
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หากธนาคารอา้งเหตุแห่งการปฏเิสธการคดัคา้นการประมวลผลดงัทีก่ล่าวมา ธนาคารจะต้อง
บนัทกึค ารอ้งขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล พรอ้มดว้ยเหตุผลตามทีร่ะบุในหวัขอ้ 11.2.11 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สิทธิคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
ธนาคารสามารถอ้างเหตุแห่งการปฏเิสธ ธนาคารจะไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลต่อไปได ้และธนาคารจะต้องด าเนินการตามค ารอ้งขอ ซึ่งจะต้องปฏบิตัโิดยแยกสว่นออก
จากขอ้มลูอื่นอย่างชดัเจนในทนัทเีมื่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดแ้จง้การคดัคา้นใหท้ราบ 

10.7  สิทธิในการขอรบัหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (“Right to Data Portability”) 

ลูกค้ามสีทิธิขอรบัข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าจากธนาคาร ในกรณีที่ธนาคารได้ท าให้ข้อมูลนัน้อยู่ใน
รูปแบบที่สามารถอ่าน หรอื ใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเครื่องมอื หรอื อุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอตัโนมตัิและ
สามารถใชห้รอืเปิดเผยไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิรวมทัง้  

10.7.1 มสีทิธขิอใหธ้นาคารส่งหรอืโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลอื่น 
เมื่อสามารถท าไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิ
สามารถปฏเิสธค ารอ้งขอไดห้าก การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้เป็นการปฏบิตัหิน้าที่
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรอืเป็นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย หรอืการใชส้ทิธนิัน้เป็นการ
ละเมดิสทิธเิสรภีาพของบุคคลอื่น และธนาคารจะตอ้งบนัทกึค ารอ้งขอของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล พรอ้มดว้ยเหตุผลตามทีร่ะบุในหวัขอ้ 11.2.11 

10.7.2 ขอรบัขอ้มูลทีธ่นาคารส่งหรอืโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล
อื่นโดยตรง เวน้แต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้ 

ดงันัน้ เพื่อประโยชน์ของทัง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและประโยชน์แก่ธนาคารเอง ธนาคารจงึควรมี
นโยบายและกระบวนการจดัการที่ชดัเจนในกรณีทีเ่จ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลมาขอใชส้ทิธขิองเจ้าของขอ้มูล
ส่วนบุคคล ยกตวัอย่างเช่น ธนาคารอาจมอบหมายงานหรอืจดัตัง้หน่วยงานภายใน ในการดูแล รบัเรื่องรอ้ง
ขอดงักล่าว แต่งตัง้เจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เป็นผู้รบัผดิชอบ
และพจิารณาการใชส้ทิธวิ่าสามารถด าเนินการใหไ้ดห้รอืไม่ และจดัใหม้ชี่องทางทีเ่หมาะสมในการยื่นค ารอ้ง
ขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 
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11. แนวปฏิบติัเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผล

ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  (Guideline on Data Controller and Data Processor Roles and 
Responsibilities)  

11.1 การระบุสถานะในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร 

ธนาคารอาจท าหน้าที่เป็นทัง้ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ซึ่งขึ้นอยู่กบัแต่ละกรณี อย่างไรก็ตามธนาคารจะต้อง
สามารถระบุสถานะให้ได้ว่า ส าหรบัชุดขอ้มูลใดธนาคารเป็นผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรอื
เป็นผู้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยสามารถพจิารณาจากการที่ธนาคารเป็นผู้ที่ก าหนด
วตัถุประสงค์และสามารถตดัสนิใจในเรื่องของการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลได้เองหรอืไม่ 
หรอืธนาคารท าหน้าทีเ่ป็นผู้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น เนื่องจากการระบุสถานะเป็นสิง่ส าคญัพืน้ฐานในการก าหนดหน้าทีต่่อไป 
โดยธนาคารสามารถพจิารณาไดต้ามรายละเอยีดใน Checklist ดา้นล่างดงัต่อไปนี้  
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 รายการตรวจสอบว่าธนาคารเป็นผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืไม่ (Data Controller Checklist) 
 

 

 

 

 

 

 

❒ ธนาคารเป็นผูต้ดัสนิใจในเรื่องของการเกบ็รวบรวมหรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลได้ 

❒ ธนาคารสามารถก าหนดวตัถุประสงคห์รอืผลลพัธจ์ากการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลที่
ควรจะเป็นได ้

❒ ธนาคารเป็นผูต้ดัสนิใจไดว้่าควรเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลใดบา้ง 

❒ ธนาคารเป็นผูต้ดัสนิใจไดว้่าจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของใครบา้ง 

❒ ธนาคารเป็นผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิหรอืประโยชน์อื่นจากการประมวลผลขอ้มลู 

❒ ธนาคารกระท าการประมวลผลขอ้มลูภายใตข้อ้ตกลงหรอืสญัญาทีไ่ดท้ าไวก้บัเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบุคคล  

❒ ธนาคารท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของพนกังานธนาคาร 

❒ ธนาคารเป็นผูพ้จิารณาเกีย่วกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลจาก
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของธนาคาร 

❒ ธนาคารใชดุ้ลยพนิิจอย่างมอือาชพีในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

❒ ธนาคารเป็นผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิธุรกจิโดยตรงกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

❒ ธนาคารมอีสิระในการตดัสนิใจเกีย่วกบัวธิกีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

❒ ธนาคารท าการแต่งตัง้ผูป้ระมวลผลขอ้มลูเพือ่ท าการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลในนาม
ของธนาคาร 
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รายการตรวจสอบว่าธนาคารเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืไม่ (Data Processor Checklist) 

 

 

11.2 หน้าท่ีของผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller Roles and Responsibilities) 
11.2.1 เมื่อธนาคารเป็นผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ธนาคารจะท าการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลได้ตามวตัถุประสงค์อนัชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนัน้ธนาคาร จะต้องจดัให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ทัง้มาตรการเชิงเทคนิค (Technical 
Measure) และมาตรการเชิงบริหารจดัการ (Organizational Measure) เพื่อป้องกัน
การสญูหาย เขา้ถงึ ใช ้หรอืเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเปิดเผยขอ้มลูโดยมชิอบ และจะตอ้ง
มกีารทบทวนมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลเมื่อมคีวามจ าเป็นหรอื
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรกัษาความมัน่คงและ
ปลอดภยัอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 

❒ ธนาคารเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตามค าแนะน าเกีย่วกบัการประมวลผลจาก
บุคคลอื่นหรอืไม่ 

❒ ธนาคารไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลจากบุคคลทีส่ามหรอืโดยผูท้ีก่ าหนดว่าธนาคารจะเกบ็
รวบรวมขอ้มลูใดบา้ง 

❒ ธนาคารไม่ไดเ้ป็นผูต้ดัสนิใจไดว้่าควรเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลใดบา้ง 

❒ ธนาคารไม่ไดเ้ป็นผูต้ดัสนิใจไดว้่าจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของใครบา้ง 

❒ ธนาคารไม่ไดเ้ป็นผูท้ีก่ าหนดฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

❒ ธนาคารไม่ไดเ้ป็นผูก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

❒ ธนาคารไม่ไดเ้ป็นผูต้ดัสนิใจว่าขอ้มลูสว่นบุคคลจะถูกเปิดเผยใหแ้ก่ใคร 

❒ ธนาคารไม่ไดเ้ป็นผูก้ าหนดระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล 

❒ ธนาคารอาจท าการตดัสนิใจในเรื่องของการประมวลผลขอ้มลูอย่างไรแต่เป็นการท า
ภายใตข้อ้ตกลงในสญัญาทีไ่ดท้ ากบัผูอ้ื่น  

❒ ธนาคารไม่มหีน้าทีท่ าการประเมนิผลกระทบจากการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีอ่าจ
เกดิขึน้แก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 
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11.2.2 ในกรณีที่ธนาคารต้องให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรอืนิติบุคคลอื่น ธนาคารจะต้อง
ด าเนินการป้องกนั ไม่ใหผู้น้ัน้น าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใชห้รอืเปิดเผยโดยมชิอบ  

11.2.3 ธนาคารจะต้องจดัใหม้รีะบบในการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วน
บุคคล หรอืท าให้ขอ้มูลไม่สามารถระบุตวับุคคลได้ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาในการ
เก็บรกัษาหรอืที่ไม่เกี่ยวข้องเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ หรอืตามที่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ หรอืที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ถอนความยนิยอม เว้นแต่จะท าการเก็บรกัษาไว้ภายใต้ข้อยกเว้นตาม
กฎหมาย 

11.2.4 หากเกิดเหตุการณ์ละเมิดขึ้น ธนาคารจะต้องแจ้งแก่ส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล โดยไม่ชกัชา้ภายใน 72 ชัว่โมง นับจากทีไ่ดร้บัทราบเหตุ เวน้แต่การละเมดินัน้
ไม่มคีวามเสีย่งที่จะมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล หากเหตุการณ์ละเมดิ
นัน้มคีวามเสี่ยงสูงที่จะมผีลกระทบต่อสทิธเิสรภีาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้
ธนาคารรบีแจง้เหตุละเมดินัน้แก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบดว้ย รวมถงึแนวทางใน
การเยยีวยาโดยเรว็ทีสุ่ด 

11.2.5 ธนาคารต้องท าการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection 
Officer : DPO) หากมกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล มคีวามจ าเป็นทีต่้องตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรอืระบบอย่างสม ่าเสมอ โดยเหตุที่มขี้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวน
มากตามที่คณะกรรมการก าหนด หรอืกจิกรรมหลกัของธนาคารเป็นการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นขอ้มูลอ่อนไหว นอกจากนัน้ธนาคารจะต้องให้
ขอ้มลูการตดิต่อ DPO ไวใ้น Privacy Notice/ Privacy Policy ของธนาคารดว้ย เพือ่ให้
เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถตดิต่อ DPO ได้ หากมคีวามประสงค์จะใช้สทิธิของ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

ตวัอย่าง ขอ้มลูการตดิต่อเจ้าหน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ในสว่นของ Privacy 
Notice/ Privacy Policy  
“หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืมคีวามประสงคท์ี่จะใชส้ทิธขิองเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบุคคล ท่านสามารถตดิต่อเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเราได้
ตามรายละเอยีดการตดิต่อดา้นล่างนี้ 
เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Protection Officer: DPO) : นาย ข.   
อเีมล: dataprotectionofficer@ABCbank.com  
โทร: 1234” 

 

 

  

mailto:dataprotectionofficer@ABCbank.com
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ธนาคารสามารถดูรายละเอยีดเกี่ยวกบัเจา้หน้าทีคุ่ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นหวัขอ้ 
“12. เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Protection Officer : DPO)” 

11.2.6 ธนาคารจะต้องท าการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Protection Impact Assessment : DPIA) ในกรณีทีก่ารประมวลผลขอ้มูลมคีวามเสีย่ง
ทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล ธนาคารจะต้องมี
การจัดท า DPIA สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในหัวข้อ “13. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าการ
ประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact 
Assessment: DPIA)” 

11.2.7 ธนาคารมีหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมกีารร้องขอใช้สทิธ ิในการรบัเรื่องร้องขอจากเจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล ธนาคารอาจก าหนดให้มผีู้ที่รบัผดิชอบในเรื่องดงักล่าวอย่างชดัเจน 
เช่น เจา้หน้าที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรยีน หน่วยงานลูกค้า
สมัพนัธ ์เป็นตน้ เพื่อจดัใหม้กีารด าเนินการตามค ารอ้งขอของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล
โดยไม่ชกัช้า หากธนาคารปฏิเสธค าร้องขอตามเหตุแห่งการปฏิเสธการใช้สทิธขิอง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ธนาคารจะต้องบนัทึกค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล พรอ้มดว้ยเหตุผลตามทีร่ะบุในหวัขอ้ 11.2.11  

11.2.8 ธนาคารจะต้องท าการเลอืกผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่มีาตรการเชงิเทคนิคและ
เชงิบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมในการประมวลผลและการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของ
ขอ้มลู 

11.2.9 ธนาคารจะตอ้งจดัใหม้กีารท าขอ้ตกลงกนัระหว่างธนาคาร (ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล) 
และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ เรียกว่า Data Processing Agreement 
เพือ่ใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มลูด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

11.2.10 หากธนาคารมกีารโอนขอ้มูลไปยงัต่างประเทศหรอืธนาคารระหว่างประเทศจะต้องท า
โดยชอบดว้ยกฎหมาย นัน่คอืจะต้องมัน่ใจว่าประเทศปลายทางที่รบัขอ้มูลส่วนบุคคล
จะต้องมมีาตรการในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพยีงพอ สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในหวัข้อ “6.2 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ (Cross-Border Data Transfer)” 

11.2.11 ธนาคารจะต้องท าการจดัให้มกีารเก็บบนัทกึขอ้มูลเกี่ยวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ก าหนดใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลต้อง
ท าการบนัทกึขอ้มูลที่เกี่ยวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของขอ้มูล
ส่วนบุคคลและส านักงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัการ 
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หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะบันทึก เ ป็นหนั งสือหรือระบบ
อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ธนาคารจะตอ้งท าการบนัทกึรายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
1. ขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่ าการเกบ็รวบรวม 
2. วตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลแต่ละประเภท 
3. ขอ้มลูเกีย่วกบัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล 
4. ระยะเวลาการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล 
5. สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิ

เขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลและเงือ่นไขในการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล 
6. การใชห้รอืเปิดเผย 
7. การปฏเิสธค าขอหรอืการคดัคา้นตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
8. ค าอธบิายเกีย่วกบัมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 

ส าหรบัหน้าที่ในการเก็บบันทึกได้รบัยกเว้นให้กับกิจการขนาดเล็ก โดยอ้างอิงจาก 
GDPR ทีว่่าหากธนาคารมจี านวนลูกจา้งน้อยกว่า 250 คน ใหถ้อืเป็นกจิการขนาดเลก็ 
อย่างไรกต็ามหากการประมวลผลขอ้มูลนัน้อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งสงูต่อสทิธเิสรแีละ
เสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น
ข้อมูลอ่อนไหว หรอืเป็นการประมวลผลข้อมูลอาชญากรรม ให้ธนาคารท าการเก็บ
บนัทกึการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

11.2.12 หากธนาคารอยู่นอกราชอาณาจกัร แต่อยู่ภายใต้บงัคบัของ พ .ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล จะต้องแต่งตัง้ตวัแทนของธนาคารต่างประเทศ (ตวัแทนของผูค้วบคุมขอ้มูลสว่น
บุคคล) เป็นหนังสอืซึ่งตวัแทนจะต้องอยู่ในราชอาณาจกัรและจะต้องได้รบัมอบอ านาจ
ใหก้ระท าการแทนธนาคารทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัรโดยไม่มขีอ้จ ากดัความรบัผดิชอบใด 
ๆ ที่เกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์ของ
ธนาคารทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัร จะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องแต่งตัง้ตวัแทนในราชอาณาจกัร
ในกรณีที่ธนาคารที่อยู่นอกราชอาณาจกัรไม่ได้มกีารประมวลผลขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกบั
ข้อมูลอ่อนไหว และไม่ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

11.2.13 ธนาคารมหีน้าทีใ่นการใหค้วามร่วมมอืกบัองคก์รก ากบัดแูล หรอืท าหน้าทีต่ามกฎหมาย 
ตามค าสัง่ของหน่วยงานรฐัหรอือ านาจโดยชอบในการเขา้ถงึขอ้มลู 

11.2.14 กรณีธนาคารไดม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลภายนอกอื่นใด แต่ละฝ่ายจะ
มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลแยกต่างหากจากกนัตาม
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
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11.3 หน้าท่ีของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor Roles and 
Responsibilities)  
ในกรณีทีธ่นาคารท าหน้าทีใ่นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคลอื่น ซึ่งธนาคารจะต้องท าการประมวลผลข้อมูลตามที่ได้ตกลงกบัผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลเท่านัน้ ซึง่ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลจะตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงหรอืสญัญาในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) หากธนาคารท าการประมวลผลนอกเหนือ
หรอืขดัต่อค าสัง่ของผูค้วบคุมขอ้มลู การกระท าดงักล่าวใหถ้อืว่าธนาคารท าหน้าทีเ่ป็นผูค้วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลส าหรบัการประมวลผลข้อมูลนัน้ ซึ่งธนาคารก็จะต้องปฏิบตัิตามหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบั
กรณีดงักล่าวดว้ย 

ในกรณีทีธ่นาคารมสีถานะเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ธนาคารจะต้องปฏบิตัติามหน้าที่
ของผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตามแนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

11.3.1 ธนาคารจะต้องด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสัง่ที่
ได้รบัจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้ ไม่ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นอกเหนือจากที่ตกลงกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหากไม่ได้รบัอนุญาตเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เวน้แต่ค าสัง่ดงักล่าวนัน้ขดัต่อกฎหมาย 

11.3.2 ธนาคารจะต้องจดัให้มมีาตรการในการรกัษาความมัน่คงและปลอดภยัที่เหมาะสม มี
มาตรการเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการเพื่อรกัษาความมัน่คงปลอดภัยในการ
ประมวลผลที่เหมาะสมกบัความเสี่ยง เพื่อป้องกนัการสูญหาย การใช้ เปลี่ยนแปลง 
แกไ้ข หรอืการเปิดเผยขอ้มลูโดยมชิอบ 

11.3.3 ธนาคารจะต้องจดัท าและเก็บรกัษาบนัทกึรายการของกจิกรรมการประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด เว้นแต่
ธนาคารเป็นกจิการขนาดเลก็ โดยอา้งองิจาก GDPR ทีว่่าหากกจิการมจี านวนลูกจ้าง
น้อยกว่า 250 คน ใหถ้อืเป็นกจิการขนาดเลก็ อย่างไรก็ตามหากการประมวลผลขอ้มลู
นัน้อาจก่อให้เกิดความเสีย่งสูงต่อสทิธิเสรแีละเสรภีาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรอืมกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นขอ้มูลอ่อนไหวหรอืเป็นการประมวลผล
ข้อมูลอาชญากรรม ให้ธนาคารท าการเก็บบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ธนาคารจะต้องจดัให้มรีายละเอยีดการเกบ็บนัทกึรายการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
จะตอ้งมดีงัต่อไปนี้ โดยจะบนัทกึเป็นหนงัสอืหรอืระบบอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 
1. ชื่อและข้อมูลการติดต่อธนาคารและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตัวแทนหรือ

เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
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2. ประเภทการประมวลผลซึง่ท าแทนผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล 

3. การสง่ขอ้มลูไปยงัต่างประเทศ (หากม)ี 

4. ค าอธบิายเกี่ยวกบัมาตรการเชงิเทคนิคและเชงิบรหิารจดัการเกี่ยวกบัการรกัษา
ความมัน่คงและปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล 

11.3.4 ธนาคารต้องท าการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection 
Officer : DPO) หากมกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล มคีวามจ าเป็นทีต่้องตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรอืระบบอย่างสม ่าเสมอ โดยเหตุที่มขี้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวน
มากตามที่คณะกรรมการก าหนด หรอืกจิกรรมหลกัของธนาคารเป็นการเก็บรวบรวม 
ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ป็นขอ้มลูอ่อนไหว 

11.3.5 ธนาคารจะต้องท าการแจง้เหตุแก่ผูค้วบคุมขอ้มูลกรณีขอ้มูลส่วนบุคคลเกดิการรัว่ไหล 
(Data Breach)  ธนาคารจะต้องท าการแจ้งโดยไม่ชักช้าหลังจากทราบเหตุ และ
ธนาคารไม่มหีน้าที่ต้องแจ้งแก่ส านักงานคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืเจ้าของข้อมูล
สว่นบุคคล 
 

12. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 

ธนาคารจะต้องมีบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection 
Officer : DPO) เพื่อการคุ้มครองสทิธิประโยชน์ของธนาคารและเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าของ
ขอ้มลูสว่นบุคคล นอกจากนัน้การแต่งตัง้เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถบรหิาร
ความเสีย่งและจดัการขอ้มลูสว่นบุคคลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

12.1 การแต่งตัง้และคณุสมบติัของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารสามารถที่จะจดัแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะท างานจากบุคลากรของธนาคารเอง หรือจดัจ้าง
บุคคลภายนอกกไ็ด ้ซึ่งบุคคล/คณะท างานดงักล่าวจะต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นกฎหมายการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล มีความเข้าใจกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร การรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ อกีทัง้เขา้ใจถงึภาพรวมธุรกจิของธนาคารและ
มคีวามสามารถในการสรา้งวฒันธรรมขององคก์รในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลอย่างเหมาะสม 

หากธนาคารมคีวามประสงค์ที่จะแต่งตัง้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับกลุ่มเครือ
กจิการ นัน้สามารถท าได้ โดยธนาคารหรอืกลุ่มเครอืกจิการจะต้องสามารถตดิต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูล
สว่นบุคคลไดโ้ดยงา่ย 
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12.2 หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Responsibility of DPO) 

ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก าหนดให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนัน้มีหน้าที่
ดงัต่อไปนี้  

1) ใหค้ าแนะน าแก่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทัง้ลูกจา้งหรอื
ผูร้บัจา้งของผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (ซึง่หมายถงึเจา้หน้าที่
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ควรใหค้ าแนะน าแก่พนกังานทุกคนของธนาคาร รวมถงึผูร้บัจา้งใหท้ า
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของธนาคาร) เกี่ยวกบัการปฏบิตัติาม พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูล
สว่นบุคคล 

2) ท าการตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรอืผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทัง้ลูกจ้างหรอืผู้รบัจ้างของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผู้ประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลเกี่ยวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคล 

3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีปัญหา
เกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล ของผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูล
สว่นบุคคลในการปฏบิตัติาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

4) รกัษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลทีต่นล่วงรูห้รอืได้มาเนื่องจากการปฏบิตัหิน้าทีต่าม พ .ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

นอกจากนัน้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลควรไดร้บัการสนับสนุนการปฏบิตังิานจากธนาคาร โดยการ
ใหอ้ านาจหน้าที ่และมคีวามเป็นอสิระในการท างาน มสีายการรายงานทีต่รงไปยงัผูบ้รหิารสูงสุดของธนาคาร
ได ้อกีทัง้ เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัสทิธใินเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล
ทีจ่ าเป็นเพือ่การปฏบิตัหิน้าที ่ธนาคารจงึควรแสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของหน้าทีด่งักล่าว เพือ่ใหพ้นกังาน
ทุกคนตระหนักถงึความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล และใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัหิน้าทีก่บั
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยการให้ขอ้มูลหรอืแจ้งเหตุความเป็นไปได้ที่จะเกิดการละเมดิของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูล ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลทราบและเพือ่หาแนวทางการแกไ้ขต่อไป 
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13. แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Protection Impact Assessment: DPIA) 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่จะมี

ผลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล และจะต้องจดัใหม้มีาตรการในการรกัษาความมัน่คงและปลอดภยั
ที่เหมาะสมกบัความเสี่ยง ดงันัน้การจดัท าการประเมนิผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 
Data Protection Impact Assessment (DPIA) นัน้เป็นหนึ่งในกระบวนการทีธ่นาคารต้องจดัใหม้สี าหรบัการ
ประมวลผลที่มคีวามเสี่ยงสูง เพื่อเป็นการปฏิบตัิตาม พ .ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกบั 
GDPR 

การจดัท า DPIA ที่มปีระสทิธภิาพนัน้จะช่วยให้ธนาคารสามารถก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ใน
เรื่องของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลไดด้ยีิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่และความไวว้างใจใหก้บั
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนรวมมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไ ม่
เหมาะสม ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อชื่อเสยีงของธนาคาร ซึง่จะเป็นผลดแีก่ธนาคารเอง 

13.1 ความแตกต่างระหว่าง Data Protection Impact Assessment (DPIA) กับ Privacy 
Impact Assessment (PIA) 

• Data Protection Impact Assessment (DPIA) เป็นกระบวนการประเมนิผลกระทบด้าน

การคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรบักจิกรรมประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ซึ่งตาม
กฎหมายก าหนดใหท้ าเฉพาะกบัความเสีย่งสงู นัน่กค็อืมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคล ซึ่งธนาคารสามารถขอค าปรกึษาจาก DPO ในขัน้ตอนการออกแบบและการจดัท า 
DPIA กระบวนการในจดัท า DPIA ได้แก่ การระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น 
(ส าหรบัการระบุความเสีย่งและประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ 
3.2 แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการจ าแนกขอ้มูล) รวมถงึแนวทางการลดความเสีย่งที่อาจเกดิขึ้น
จากกิจกรรมการประมวลผลนัน้ การท า DPIA ไม่ใช่กระบวนการที่ท าเพียงครัง้เดียวแต่
จะต้องมกีารทบทวนความเหมาะสมอยู่เสมอ เนื่องจากความเสีย่งอาจเปลีย่นแปลงได้จาก
ปัจจยัหลายอย่าง เช่น การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็อาจท าใหค้วามเสี่ยงที่
จะเกดิผลกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสงูขึน้ เป็นตน้ 

• Privacy Impact Assessment (PIA) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกบัการวเิคราะห์ การ
เกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลว่าจะท าอย่างไร โดยที ่PIA เป็นกระบวนการที่
ใช้ในการป้องกนัในเรื่องของการจดัท า Privacy by Design นัน่ก็คอื การที่ธนาคารจะต้อง
ค านึงถงึสทิธคิวามเป็นส่วนตวัของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบ ซึ่ง
มักท าเมื่อมีการเริ่มหรือเข้าควบรวมกิจการอื่น มีการใช้กระบวนการใหม่ หรือออก
ผลติภณัฑใ์หม่ 
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ธนาคารอาจท า DPIA เพยีงอย่างเดยีวกไ็ดห้รอือาจจดัท า PIA เขา้กบั DPIA กไ็ดเ้นื่องจาก
แนวทางในการจดัท านัน้มีความคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจพิจารณาการท า PIA 
เพิม่เตมิเมื่อเหน็ว่ามคีวามจ าเป็น 

13.2 แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท า DPIA 
แนวปฏิบัติฉบับนี้ ได้ อ้างอิงหลักการจาก  GDPR ในการจัดท า DPIA ซึ่งก าหนดให้

กระบวนการจดัท าจะตอ้งปฏบิตัติาม 4 ขัน้ตอนต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย  
1. ธนาคารจะต้องท าการระบุรายละเอยีดของกจิกรรมการประมวลผลอย่างเป็นระบบ อนั

ไดแ้ก่ กระบวนการหรอืวธิกีารประมวลผลขอ้มูล วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูล
และประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของธนาคาร 

2. การประเมนิความจ าเป็นและสดัส่วนในการใชข้อ้มูลอย่างเหมาะสม ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ประมวลผลตามวตัถุประสงค ์

3. การประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิผลกระทบกบัความเป็นส่วนตวั สทิธแิละเสรภีาพของ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

4. แนวทางในการจดัการกบัความเสีย่งที่อาจเกดิขึ้น รวมถงึมาตรการในการรกัษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลทีเ่หมาะสมเพื่อใหแ้น่ใจว่าธนาคารมกีารคุ้มครองสทิธเิสรภีาพและ
ประโยชน์อนัของธรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรอืบุคคลอื่นที่มคีวามเสี่ยงที่จะ
ได้รบัผลกระทบ หากธนาคารพิจารณาแล้วว่าระดบัของความเสี่ยงนัน้สูงเกินกว่าที่
ธนาคารสามารถจดัให้มมีาตรการในการลดความเสีย่งนัน้ได้ ธนาคารควรพจิารณาไม่
กระท าการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืปรกึษาคณะกรรมคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
ก่อน 

การจดัท า DPIA เป็นกระบวนการทีธ่นาคารควรเริม่จดัท าก่อนการท าการประมวลผลขอ้มลู
และด าเนินการควบคู่ไปกบักระบวนการวางแผนและพฒันา และท าอย่างต่อเนื่อง หากขัน้ตอนใน
การจดัท า DPIA มคีวามละเอยีดและชดัเจน ก็จะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและประสิทธผิลในการ
ประมวลผลขอ้มูลอย่างเหมาะสม ธนาคารอาจพจิารณาขัน้ตอนในการจดัท า DPIA เพิม่เตมิตามดงั
ภาพดา้นล่าง เพือ่ใชใ้นการจดัท า DPIA ไดอ้ย่างครอบคลุมยิง่ขึน้  
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ขัน้ตอนในการจดัท า DPIA (Steps carry out a DPIA) 

ในการพิจารณาการจัดท า DPIA นั ้นได้ก าหนดให้จ าเป็นต้องท า เมื่อมีกิจกรรมการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามเสีย่งสูงต่อสทิธแิละเสรภีาพของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่ง
ธนาคารสามารถพจิารณากจิกรรมการประมวลผลที่เขา้ข่ายเป็นกิจกรรมที่มคีวามเสีย่งสูงได้ ตาม
หลกัการของ GDPR ดงัต่อไปนี้ 

• Systematic and Extensive Profiling with Significant Effects  
การประมวลผลขอ้มูลด้วยระบบอตัโนมตั ิหรอื การท า Profiling ที่อาจมผีลกระทบอย่างมี
นยัส าคญั 

• Process Special Category or Criminal Offence Data on a Large Scale 
การประมวลผลขอ้มูลที่มคีวามอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลประวตัิอาชญากรรม ขอ้มูลพฤตกิรรม
ทางเพศ เป็นจ านวนมาก  

• Systematically Monitor Publicly Accessible Places on a Large Scale 
ระบบการตรวจตราทีใ่ชเ้ฝ้าดพูืน้ทีส่าธารณะเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนยก์ารคา้ หอ้งสมุด 

กรอบในการพจิารณาที่จะช่วยในการตัดสินใจของธนาคารว่าในกรณีใดธนาคารมีความ
จ าเป็นที่ต้องท า DPIA สามารถท าตามมาตรฐานสากลของ GDPR ก าหนดให้หากกิจกรรมการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลเขา้ขา่ยตามเกณฑท์ีร่ะบุตัง้แต่ 2 ขอ้ขึน้ไป  

1.Identify need 
for a DPIA

2. Describe the 
processing

3. Consider 
consultation

4. Assess 
necessity

5. Identify and 
assess risks

6. Identify measures 
to mitigate risk

7. Sign-off and 
record outcomes 

8. Integrate 
outcomes into plan

9. Keep under 
review
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1. (Evaluation or Scoring) เป็นกระบวนการท าโปรไฟลิ่งหรอืการประเมนิผลหรอืให้คะแนน
โดยระบบอตัโนมตั ิและการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการคาดการณ์ (prediction) โดยเฉพาะ
เมื่อการประมวลผลนัน้มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเชิงลึก เช่น พฤติกรรม , 
ความชอบ, สุขภาพ, หรอื ต าแหน่งทีต่ ัง้ เป็นตน้  

2. (Automated-Decision Making with Legal or Similar Significant Effect) หากกจิกรรมการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลมกีารใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ท าการตดัสนิใจอตัโนมตั ิในเรื่องทีส่ง่ผล
กระทบกบักฎหมายหรอืในเรื่องทีส่่งผลกระทบกบับุคคลอย่างมนีัยส าคญั เช่น อาจท าใหถู้ก
เลอืกปฏบิตั ิ 

3. (Systematic Monitoring) ระบบการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั การตดิตาม 
การสงัเกต สอดสอ่ง หรอืควบคุมบุคคล โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีบุ่คคลสาธารณะสามารถเขา้ถงึ
ได้ (Public Accessible Area) เช่น ระบบเฝ้าระวงัหรอืตรวจตราในพื้นที่สาธารณะ โดยที่
บุคคลไม่อาจทราบถงึหรอืไม่รู้ล่วงหน้าว่ามกีจิกรรมการประมวลผลนี้ หรอืไม่ทราบว่ามผีู้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นใครและก าลงัท าอะไรอยู่  ส่งผลใหเ้ป็นการยากทีเ่จ้าของขอ้มูล
สว่นบุคคลจะสามารถหลกีเลีย่ง หรอื ปฏเิสธการมสีว่นร่วมได้ 

4. (Sensitive Data) เมื่อกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้เกี่ยวข้องกับข้อมูล
อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ, เผ่าพนัธุ์, ประวตัิอาชญากรรม, ความเห็นทางการเมอืง เป็นต้น 
(โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ 5.4 ขอ้มูลอ่อนไหว) เนื่องจากการประมวลผลขอ้มูล
ดงักล่าว  

5. (Data Processed on a Large Scale) หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้เป็นการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลจ านวนมาก โดยพจิารณาจากจ านวนเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลที่
เกี่ยวข้อง , ปริมาณข้อมูลหรือเนื้อหาของข้อมูลส่วนบุคคล , ระยะเวลาของกิจกรรม
ประมวลผล, และ ขอบเขตทางภูมศิาสตรข์องกจิกรรมการประมวลผล 

6. (Datasets That Have Been Matched or Combined) ชุดขอ้มูลที่เกดิจากการรวบรวมหรอื
เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ที่มีวตัถุประสงค์ ในการ
ประมวลผลขอ้มูลต่างกนั ขอ้มูลทีถู่กน ามารวมหรอืเปรยีบเทยีบไม่จ ากดัว่าเป็นขอ้มูลที่ถูก
ประมวลผลแลว้ และไม่จ ากดัว่าแหล่งขอ้มลูมาจากธนาคารเองแต่อาจมาจากผูค้วบคุมขอ้มูล
อื่นกไ็ด ้ซึ่งการท าเช่นนี้อาจท าใหก้ารประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลนัน้ผดิจากวตัถุประสงคท์ี่
ไดม้กีารแจง้เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไวใ้นตอนแรก อกีทัง้อาจไม่เป็นไปตามความคาดหมาย
อย่างสมเหตุสมผลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได้ 

7. (Data Concerning Vulnerable Data Subjects) หากองค์กรมีการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลทีเ่กีย่วกบัผูเ้ปราะบาง (Vulnerable Person) เช่น ผูเ้ยาว ์ผูอ้พยพ ผูป่้วยทางจติ หรอื
ผูสู้งวยั GDPR ใหจ้ดัว่ากจิกรรมการประมวลผลนัน้มคีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิผลกระทบต่อ
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เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล เนื่องจากผูเ้ปราะบางอาจไม่อยู่ในสภาพทีส่ามารถใหค้วามยนิยอม
หรอืปฏเิสธการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลได ้รวมถงึการท าโปรไฟลิง่ขอ้มลูของผูเ้ยาวห์รอื
การใหบ้รกิารออนไลน์แก่ผูเ้ยาวโ์ดยเฉพาะเพือ่วตัถุประสงคก์ารท าการตลาดแบบตรง 

8. (Innovative Use or Applying Technological or Organizational Solutions) เ มื่ อ มีก า ร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีใหม่ที่มีการใช้อย่างกว้างขวางใน
ชีวิตประจ าวนัของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การ สแกนลายนิ้วมือ และใบหน้า ซึ่ง
อาจจะน าไปสู่ความเสีย่งทีน่อกเหนือความคาดหมายได ้เนื่องดว้ยเทคโนโลยดีงักล่าวยงัไม่
เคยปรากฏหรอืใช้มาก่อน ธนาคารจงึอาจไม่มขีอ้มูลเกี่ยวกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นได้ต่อ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

9. (Data Transfer Across Borders) หากมีการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ สามารถดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีห่วัขอ้ “6.2 การโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัต่างประเทศหรอืองคก์าร
ระหว่างประเทศ” นอกจากธนาคารจะต้องพิจารณากฎหมายและมาตรฐานการคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางแลว้ ยงัต้องพจิารณาถงึความเป็นไปได้ทีข่อ้มูลนัน้
อาจถูกสง่ต่อดว้ย 

10. (Prevents Data Subjects from Exercising a Right or Using a Service or a Contract) 
หากกจิกรรมการประมวลผลนัน้อาจส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงหรอือาจถูกปฏเิสธสทิธิ
ของเจ้าของข้อมูล หรอือาจถูกปฏิเสธการได้รบับรกิารหรอืการเขา้ท าสญัญาของเจ้าของ
ขอ้มูล เช่น ธนาคารมกีระบวนการคดักรองลูกค้า จากการประมวลผลขอ้มูลของลูกค้ากบั
ฐานขอ้มูลของธนาคาร เพื่อตรวจสอบขอ้มูลเครดติและตดัสนิใจว่าจะใหลู้กคา้เขา้ท าสญัญา
เงนิกูก้บัธนาคารหรอืไม่ 

อย่างไรกต็ามในกรณีทีก่จิกรรมประมวลผลขอ้มูลนัน้เขา้ข่ายตามเกณฑท์ีไ่ด้ระบุไวม้ากกว่า
สองขอ้ ธนาคารสามารถเลอืกที่จะไม่ท า DPIA ได้ หากพจิารณาแล้วว่าการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลนัน้จะไม่ส่งผลกระทบทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่งสงูต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยธนาคารควรที่
จะท าการปรกึษากบัเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเพือ่พจิารณาถงึความเหมาะสม รวมถงึ
ท าการจดบนัทกึถงึเหตุผลทีธ่นาคารใชใ้นการตดัสนิใจไม่ท า DPIA หรอืกรณีทีแ่มเ้ขา้ข่ายเพยีงหนึ่ง
ขอ้แต่อาจสง่ผลกระทบทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่งสูงกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ธนาคารกจ็ าเป็นจะต้อง
จดัท า DPIA  
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ตวัอย่าง แบบฟอรม์การท า DPIA 

1. จดุประสงคใ์นการจดัท า DPIA  

อธบิายอย่างละเอยีดถงึกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง วตัถุประสงค ์และประเภท
ของการประมวลผลขอ้มลู และระบุเหตุผลทีใ่นการจดัท า DPIA ส าหรบักจิกรรมการประมวลผลนัน้  และ
หากมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งโปรดแนบมาพรอ้มแบบฟอรม์นี้ :  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

2. รายละเอียดของกิจกรรมการประมวลผล 

(Nature of data processing) ระบุรปูแบบของกจิกรรมการประมวลผลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยอธบิายถงึ
รายละเอยีดหากคุณจะมกีารเกบ็รวบรวม ใช ้ เปิดเผย หรอื ท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล และโปรดระบุหากมี
การส่งต่อขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัองคก์รอื่น และส่วนไหนของกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลู นัน้พจิารณา
แลว้ว่ามคีวามเสีย่งสงู 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

(Scope) ขอบเขตของกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลู  อธบิายถงึรปูแบบในการประมวลผลขอ้มลูส่วน
บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยระบุหากขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้นับว่าเป็นขอ้มลูอ่อนไหว เช่น ประวตัิ
อาชญากรรมหรอื ขอ้มลูทางดา้นสุขภาพ และโปรดระบุถงึรายละเอยีดการเกบ็รวบรวมหรอืใชข้องขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งในแงข่องปรมิาณ ความถีใ่นการเกบ็รวบรวม ระยะเวลาในการจดัเกบ็ และมเีจา้ของขอ้มลูส่วน
บุคคลกีค่นทีอ่าจจะไดร้บัผลกระทบ  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

(Context) ระบุถงึบรบิทของกจิกรรมการประมวลผล โดยอธบิายถงึความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รและ
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ขอบเขตของการควบคุมทีเ่จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมคีวามคาดหมายของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคลต่อกจิกรรมการประมวลผลนี้ เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้มกีลุ่มของเยาวชนหรอืบุคคล
อ่อนไหวหรอืไม่ และโปรดระบหุากมเีคยมกีารแจง้องคก์รถงึความเสีย่งต่อกจิกรรมการประมวลผลนี้  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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(Purpose) อธบิายถงึจุดประสงคข์องกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลูนี้ จุดมุง่หมายของคุณคอือะไร, 
ผลกระทบทีน่่าจะเกดิต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล, และ ผลประโยชน์ทีอ่งคก์รจะไดร้บัจากกจิกรรมการ
ประมวลผลนี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การพิจารณาความจ าเป็นและสดัส่วนของกิจกรรมการประมวลผลท่ีเหมาะสม 

(Nature) ระบถุงึมาตรการ และ ฐานกฎหมายทีใ่ชใ้นกจิกรรมการประมวลผล โดยอธบิายถงึความเกีย่วขอ้ง
ระหว่างกจิกรรมการประมวลผลและเป้าหมายของกจิกรรมการประมวลนัน้ และโปรดระบหุากมวีธิกีารอื่น
ทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าวไดน้อกเหนือจากกจิกรรมการประมวลผลนัน้ คุณมมีาตรการ
อย่างไรในการแจง้และการสนับสนุนการใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การพิจารณาและประเมินความเส่ียง  

อธบิายถงึทีม่าของความเสีย่งและผลกระทบทีน่่าจะเกดิขึน้ต่อเจ้าของขอ้มลูส่วนบุคคล  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

ความน่าจะเป็นทีผ่ลกระทบจะเกดิขึน้ (Likelihood) 

❒ โอกาสต ่า   ❒ โอกาสปานกลาง  ❒ โอกาสสงู 

ความรา้ยแรงของผลกระทบ (Severity) 

❒ ไม่รา้ยแรง   ❒ รา้ยแรงปานกลาง  ❒ รา้ยแรงมาก 

ความเสีย่งโดยรวม (Overall Risk) 

 

ความเสีย่งต ่า ความเสีย่งสงู ความเสีย่งสงู 

ความเสีย่งต ่า ความเสีย่งปานกลาง ความเสีย่งสงู 

ความเสีย่งต ่า ความเสีย่งต ่า ความเสีย่งต ่า 
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14. แนวปฏิบติัเก่ียวกบั Three Lines of Defense ส าหรบัการบริหารจดัการข้อมูลและการ
บริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็น

ผลส าเร็จ ธนาคารจะต้องจดัให้มกีารแบ่งหน้าที่ในเรื่องของการป้องกนัและการรกัษาความปลอดภยัของ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของตนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสม 

แนวปฏิบตัิฉบบันี้ ได้น าหลกัการจาก Federation of European Risk Management Associations 
(FERMA) มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) 
ซึ่งก าหนดให้ DPO จะต้องปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นกลาง มคีวามเป็นอิสระจากการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล ไม่ท าหน้าทีใ่นการก าหนดวตัถุประสงคร์วมทัง้วธิใีนการประมวลผลขอ้มลู  

 

Three Lines of Defense Model 
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จากรปูแบบการแบ่งแนวป้องกนั Three Lines of Defense Model ก าหนดให ้

• หน่วยงานปฏบิตังิาน (Operational Function) ท าหน้าทีใ่นการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารใน
การด าเนินการในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล ท าหน้าทีเ่ป็นแนวป้องกนัแรก (First Line of 
Defense) 

• หน่วยงานบรหิารความเสีย่งความเสีย่ง (Risk Management Function) ท าหน้าทีเ่ป็นแนวป้องกนัที่
สอง (Second Line of Defense)  

• หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Function) ท าหน้าทีเ่ป็นแนวป้องกนัทีส่าม (Third Line 
of Defense)  

• ก าหนดให ้DPO Function ท าหน้าทีเ่ป็นแนวป้องกนัทีส่อง 

First Line of Defense: ส าหรับ First Line of Defense เป็นหน้าที่ของสายงานธุรกิจ เช่น
หน่วยงานปฏบิตังิาน เพือ่ท าหน้าทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล และท าหน้าทีใ่น
การบนัทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร และเป็นผู้ก าหนดวตัถุประสงค์และวธิีการในการ
ด าเนินการเกี่ยวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล อกีทัง้รบัผดิชอบในการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มลู
ทีเ่กบ็รวบรวม เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูมคีวามถูกตอ้งครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูลขอ้มลูของธนาคาร  

Second Line of Defense: ส าหรับ Second Line of Defense ท าหน้าที่ในการควบคุมก ากับ

ดูแลธนาคารในภาพรวม เช่น ท าหน้าทีก่ ากบัดูแลการปฏบิตังิาน วางแนวทาง กรอบแนวคดิ เงื่อนไขและ
ขัน้ตอนปฏบิตังิานให้กบั First Line of Defense คอยสอดส่อง ตรวจตราหาช่องว่างในการปฏบิตังิาน ที่
ส่วนทีไ่ม่ชดัเจน (Gray Areas) ของธนาคารเพื่อหาทางป้องกนัและแก้ไข รวมทัง้เพื่อก าหนดแนวทางใน
การจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็น Second Line of Defense ได้แก่ 
หน่วยงานก ากับ หน่วยงานบัญชีและการเงิน หน่วยงานด้าน IT หน่วยงานบริหารบุคคล หน่วยงาน
วางแผนงบประมาณ หน่วยงานงานบรหิารอาคารสถานที ่หน่วยงานบรหิารความเสีย่ง รวมถงึเจา้หน้าที่
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Protection Officer)  

ก าหนดให้หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นหน้าที่ที่อยู่ใน Second Line of 
Defense ซึ่งธนาคารอาจแต่งตัง้เป็นบุคคลหรอืหน่วยงานก็ได้ เช่น ส านักงานขอ้มูลส่วนกลาง (Central 
Data Office) หน่วยงานก ากบัดูแลข้อมูล (Data Governance Function) ส านักงานจดัการข้อมูล (Data 
Management Office) หรอื ผู้ดูแลขอ้มูลระดบัสูง (Chief Data Officer) เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ของบุคคลหรอื
หน่วยงานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล จะท าหน้าทีใ่นการควบคุม ก ากบั การประมวลผลขอ้มลู เช่น ก าหนด
นโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการขอ้มูล บรหิารความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล และ
ก าหนดตัวชี้วดัคุณภาพของข้อมูล รวมทัง้ท าการติดตามผล เพื่อเป็นการสร้างกลไกในการยกระดบั
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มาตรฐานในการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และเป็นไปตามนโยบายของธนาคารเอง นอกจากนี้ ยงัท าหน้าที่เป็นผู้ทีใ่หค้ าปรกึษาในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัขอ้มูลส่วนบุคคลเมื่อมคีวามจ าเป็น เช่น เมื่อจะมกีารออกแบบวธิกีารประมวลขอ้มูลแบบใหม่ เมื่อต้อง
มกีารประเมนิผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นต่อเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยแีละรูปแบบการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น รวมถึงหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกบัเจ้าหน้าที่
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหน้าทีข่องเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลไดใ้นหวัขอ้ “12.2 หน้าทีข่องเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Responsibility of DPO)” 

Third Line of Defense: ส าหรบั Third Line of Defense ธนาคารสามารถจดัให้เป็นบุคคลหรอื

หน่วยงาน เพื่อท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าธนาคารมกีารปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การบรหิารจดัการข้อมูลและการบรหิารความเสีย่ง เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการขอ้มูลของธนาคาร และเพื่อให้มัน่ใจว่าธนาคารมีนโยบายที่เพยีงพอและ
เหมาะสม ส าหรบัโครงสร้างของสายการรายงานส าหรบัหน่วยงานที่ท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ ธนาคาร
ควรก าหนดให้หน่วยงานดงักล่าวสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อสทิธเิสรภีาพของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล  ธนาคารอาจก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืหน่วยงานอื่นใด ในการรายงานต่อส านักงานคุ้มครองข้อมูล
สว่นบุคคลตามแต่ธนาคารจะเหน็สมควร 

15. เหตุการณ์การรัว่ไหลของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach) 
การรัว่ไหลของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกท าลาย การสูญหาย การแก้ไข

เปลีย่นแปลง การเปิดเผย หรอืการเขา้ถงึ ส่งต่อ เกบ็ รกัษาหรอืถูกประมวลผลอย่างอื่นไม่ว่าจะเกดิจากการ
กระท าอนัมชิอบดว้ยกฎหมายหรอืโดยอุบตัเิหตุ 

ในกรณีทีม่กีารรัว่ไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลเกดิขึ้นภายในธนาคาร ผูท้ีท่ราบเหตุจะต้องมกีารแจง้ไปยงั
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็วที่สุด เพื่อที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะท าการ
ตรวจสอบถงึสาเหตุที่มาและระบุจุดต้นเหตุของการรัว่ไหล รวมทัง้ออกมาตรการเยยีวยาเหตุการณ์รัว่ไหล
ของข้อมูล พร้อมทัง้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ /หรอืส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
กฎหมายก าหนดโดยไม่ชกัชา้ 

เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลมหีน้าทีจ่ดบนัทกึการรัว่ไหลของขอ้มลูสว่นบุคคล และประเมนิความ
เสีย่งเมื่อเกดิการรัว่ไหลของขอ้มลูสว่นบุคคลขึน้ ในการประเมนิความเสีย่งจากการรัว่ไหลของขอ้มูลนัน้ อาจ
พจิารณาถงึผลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน ผลกระทบต่อชวีติและทรพัยส์นิของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล เนื่องจากหากพิจารณาแล้วว่า ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถท าการจดบนัทกึไว้และอาจไม่จ าเป็นต้องมกีารแจ้งแก่เจ้าของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืแจง้ต่อส านกังานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลถงึเหตุการณ์การรัว่ไหลทีเ่กดิขึน้ แต่หากผล
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ของการประเมนิแสดงใหเ้หน็ว่าการรัว่ไหลของขอ้มูลอาจจะท าใหเ้กดิความเสีย่งสูง ซึ่งมผีลกระทบต่อสทิธิ
และเสรภีาพของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลต้องมกีารด าเนินการแจ้งแก่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรวมทัง้แนวทางในการเยียวยาอีกทัง้แจ้งเหตุละเมิดของข้อมูลส่วนบุคคลแก่
ส านักงานคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกัช้าภายในระยะเวลา 72 ชัว่โมง นับจากทราบเหตุการณ์การ
รัว่ไหลของขอ้มลูสว่นบุคคล 

ธนาคารควรมกีารจดัท าแบบฟอร์มบนัทกึการรัว่ไหลของขอ้มูลส่วนบุคคล ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน
การจดบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วน ส าหรับหน้าที่ในการจดบันทึกควรก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืในกรณีทีพ่นักงานผูพ้บเหตุการณ์รัว่ไหลของข้อมูลอาจใหพ้นักงาน
ผู้พบเหตุการณ์เป็นผู้ท าการบนัทึกแทนเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้แล้วแต่กรณี และแจ้งแก่
เจา้หน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถงึเหตุการณ์การรัว่ไหลของขอ้มูลที่เกดิขึ้นดว้ย เพื่อใหเ้จา้หน้าที่
คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลด าเนินการหาสาเหตุและมาตรการเยยีวยา รวมถงึตดิตามผลการด าเนินงานการ
แกไ้ขปัญหาการรัว่ไหลของขอ้มลู  
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ตวัอย่าง แบบฟอรม์การบนัทกึการรัว่ไหลของขอ้มลูส่วนบุคคล 

โปรดระบุรายละเอียดเหตุการณ์การรัว่ไหลของข้อมูลส่วนบุคคล 

วนัและเวลาทีคุ่ณพบการรัว่ไหล : …………………………………………………………………………. 

โปรดอธบิายอย่างละเอยีดถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ : 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

คุณพบการรัว่ไหลไดอ้ย่างไร : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

วนัและเวลาทีก่ารรัว่ไหลเกดิขึน้ : …………………………………………………………………………... 

ประเภทของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล (เลอืกทุกขอ้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง) 

❒ ลูกคา้     ❒ พนักงาน 

❒ ผูเ้ยาว ์     ❒ ไม่ทราบแน่ชดั 

❒ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………. 

ประเภทของขอ้มลูทีเ่กดิการรัว่ไหล (เลอืกทุกขอ้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง) 

❒ ขอ้มลูทัว่ไป เช่น ชื่อ ขอ้มลูตดิต่อ   ❒ เอกสารทางการ เช่น บตัรประชาชน  

❒ Usernames, Passwords   ❒ ขอ้มลูดา้นการเงนิ เช่น เลขบตัรเครดติ  

❒ ขอ้มลู GPS locations     ❒ ขอ้มลูเกีย่วกบัเชือ้ชาต ิหรอื สญัชาต ิ 

❒ ขอ้มลูดา้นความคดิเหน็ทางการเมอืง  ❒ ขอ้มลูเกีย่วกบัศาสนา  

❒ ขอ้มลูเกีย่วกบัเพศ    ❒ ขอ้มลูเรื่องสุขภาพ 

❒ ขอ้มลูทางชวีภาพ     ❒ ประวตัอิาชญากรรม 

❒ ยงัไม่ทราบ     ❒ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………….. 

ปรมิาณโดยสงัเขปของขอ้มลูทีร่ ัว่ไหล : ………………………………………………………………………. 

ปรมิาณโดยสงัเขปของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบ : 
………………………………………………………………………............................................................ 

โปรดอธบิายอย่างละเอยีดถงึผลกระทบทีน่่าจะเกดิจากการรัว่ไหล : 
………………………………………………………………………...……….............................................. 
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ความน่าจะเป็นทีก่ารรัว่ไหลของขอ้มลูส่วนบุคคลจะส่งผลกระทบทีเ่ป็นการคุกคามต่อเจา้ของขอ้มลูส่วน
บุคคล :  

❒ เป็นไปไดส้งู 

❒ เป็นไปได ้

❒ เป็นกลาง 

❒ เป็นไปไดต้ ่า 

❒ เป็นไปไม่ได ้

❒ ไม่ทราบแน่ชดั  

โปรดอธบิายอย่างละเอยีดถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิ หรอื เกดิไปแลว้ต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
หากมกีารล่าชา้ในการแจง้เหตุการณ์การรัว่ไหลเกดิขึน้โปรดชีแ้จงเหตุผล 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

จงอธบิายมาตรการทีไ่ดบ้งัคบัใชใ้นการควบคมุการรัว่ไหลทีเ่กดิขึน้ 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

ไดม้กีารแจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลถงึเหตุการณ์การรัว่ไหลหรอืไม่ 

❒ มกีารแจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเรยีบรอ้ยแลว้ 

❒ อยูใ่นระหว่างการด าเนินการแจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

❒ มกีารตดัสนิใจทีจ่ะไมแ่จง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

❒ อยูใ่นระหว่างการตดัสนิใจขององคก์ร 

❒ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………….. 
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ไดม้กีารแจง้คณะกรรมการหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งถงึเหตุการณ์การรัว่ไหลหรอืไม่ 

❒ มกีารแจง้ 

❒ ไม่มกีารแจง้ 

❒ ยงัไมท่ราบแน่ชดั  

หากตอบว่ามกีารแจง้ โปรดชีแ้จงรายละเอยีด 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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16. ค าถามท่ีพบบ่อย 

 
ค าถาม ค าตอบ 

16.1 กรณีทีธ่นาคารใหบ้รกิารลูกคา้นิตบิุคคล เช่น 
ปล่อยกู ้หรอืท า Syndicate Loan ธนาคารมคีวาม
จ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูของ
บุคลากร (เช่น กรรมการ ตวัแทน พนักงานทีม่ส่ีวน
เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรม ฯลฯ) ของลูกคา้นิตบิุคคล
เพื่อใหธุ้รกรรมของนิตบิุคคลเสรจ็สมบูรณ์และ
ธนาคารไม่ไดเ้กบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูเพื่อ
วตัถุประสงคอ์ื่น ธนาคารสามารถเกบ็รวบรวม ใช้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูของบุคลากรของลูกคา้นิตบิุคคล
ดงักล่าวภายใตฐ้าน Contractual Basis และไม่ตอ้ง
ปฏบิตัมิาตรา 25 รวมทัง้ไม่ตอ้งขอความยนิยอมใน
การเปิดเผยขอ้มลูเพื่อท าใหธุ้รกรรมเสรจ็สมบูรณ์ 

ประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถน าหลกัการประโยชน์โดย
ชอบธรรม Legitimate Interest มาปรบัใชไ้ด ้โดยธนาคาร
ตอ้งมกีารพจิารณา 3 Part Test ก่อนทีจ่ะน าหลกัการ
ประโยชน์โดยชอบธรรมมาปรบัใช ้

16.2  ค าถาม กรณีทีธ่นาคารใหบ้รกิารซื้อขายอตัรา
แลกเปลีย่นใหแ้ก่ลูกคา้นิตบิุคคล ธนาคารมคีวาม
จ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูของ
บุคลากรของลูกคา้ดงักล่าวเพื่อใหธุ้รกรรมซื้อขาย
อตัราแลกเปลีย่นเสรจ็สมบูรณ์ (ธนาคารไม่ไดเ้กบ็
รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น) 
ในบางกรณี ทีลู่กคา้ตอ้งการซื้อขายผ่าน Trading 
Platform ธนาคารตอ้งเปิดเผยขอ้มลูของบุคลากร
เหล่าน้ีไปนิตบิุคคลต่างประเทศทีไ่ม่อยูใ่นกลุ่มธุรกจิ
เดยีวกบัธนาคารเพื่อ Sign Up เขา้ใชร้ะบบซื้อขาย
อตัราแลกเปลีย่นแทนลูกคา้นิตบิุคคล ธนาคาร
สามารถเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูของ
บุคลากรของลูกคา้นิตบิุคคลดงักล่าวภายใตฐ้าน 
Contractual Basis 

ประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถน าหลกัการประโยชน์โดย
ชอบธรรม Legitimate Interest มาปรบัใชไ้ด ้โดยธนาคาร
ตอ้งมกีารพจิารณา 3 Part Test ก่อนทีจ่ะน าหลกัการ
ประโยชน์โดยชอบธรรมมาปรบัใช ้

16.3 ค าถาม กรณีทีธ่นาคารแนะน าใหลู้กคา้นิติ
บุคคลใหแ้ก่บรษิทั A เพื่อใหท้ าธุรกรรมที่
นอกเหนือจากธุรกจิของธนาคาร (Referral 
Scheme) ซึง่ธนาคารตอ้งเกบ็รวบรวม ใชแ้ละ
เปิดเผยขอ้มลูของบุคลากรของลูกคา้ดงักล่าว ใหแ้ก่
บรษิทั A เพื่อใหบ้รษิทั A ตดิต่อกบับุคลากรของ
ลูกคา้ของธนาคารประเดน็ทีจ่ะเสนอใหเ้พิม่ใน TBA 
PDPA Guideline:  สามารถใหธ้นาคารเกบ็รวบรวม 
ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูของบุคลากรของลูกคา้นิตบิุคคล
ดงักล่าวภายใตฐ้าน Legitimate Interest 

ประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถน าหลกัการประโยชน์โดย
ชอบธรรม Legitimate Interest มาปรบัใชก้ารเปิดเผยขอ้มลู
บุคลากรของลูกคา้นิตบิุคคลได ้โดยธนาคารตอ้งมกีาร
พจิารณา 3 past test ก่อนทีจ่ะในหลกัประโยชน์โดยชอบ
ธรรม Legitimate Interest ปรบัใช ้แต่ทัง้นี้ลูกคา้นิตบิุคคล
จะตอ้งใหค้วามยนิยอมแกธ่นาคารในการเปิดเผยขอ้มลูตาม
เกณฑ ์Market Conduct ดว้ย 
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16.4 ค าถาม บรษิทั Leasing ในเครอืของธนาคารได้
น าส่งขอ้มลูลูกคา้ของบรษิทัดงักล่าวเพื่อใหธ้นาคาร
ประเมนิความเสีย่งต่อกลุ่มธุรกจิของธนาคาร ซึง่
ธนาคารไดใ้ชข้อ้มลูของลูกคา้ (ของบรษิทัในเครอื
ดงักล่าว) ทีม่อียู่กบัธนาคารดว้ย มาใชเ้พื่อประเมนิ
และบรหิารความเสีย่งไดแ้ม่นย าขึน้ แลว้ธนาคารจะ
น าส่งผลลพัธก์ลบัไปใหแ้ก่บรษิทัในเครอืเพื่อบรหิาร
ความเสีย่งใหเ้หมาะสมต่อไป เชน่ ธนาคารอาจจะ
น าส่งวงเงนิของลูกคา้ดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทัในเครอื
เพื่อใหบ้รษิทัในเครอืปรบัเพิม่/ลด exposure ทีม่ตี่อ
ลูกคา้ใหเ้หมาะสมต่อไป ธนาคารสามารถด าเนินการ
ดงักล่าวไดโ้ดยใช ้Legitimate Interest ไดห้รอืไม ่

ประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถน าหลกัการประโยชน์โดย
ชอบธรรม Legitimate Interest มาปรบัใชไ้ด ้โดยธนาคาร
ตอ้งมกีารพจิารณา 3 Part Test ก่อนทีจ่ะน าหลกัการ
ประโยชน์โดยชอบธรรมมาปรบัใช ้

16.5  ค าถาม ธนาคารท าการประมวลผลขอ้มลูส่วน
บุคคลเพื่อการป้องกนั รบัมอื ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิ
การกระท าผดิกฎหมายต่างๆ ซึง่รวมถงึการแบง่ปัน
ขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อยกระดบัมาตรฐานการท างาน
ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์ในการป้องกนั 
รบัมอืความเสีย่งขา้งตน้ เช่น การตรวจสอบการ
ทุจรติ (Fraud Prevention) ธนาคารอาจมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูของบุคคลทีม่คีวามเสีย่งในการทุจรติ
หรอืมปีระวตักิารทจุรติใหก้บัธนาคารพาณิชยอ์ื่นๆ 
ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์ภายใตข้อ้ตกลงใน
การรกัษาขอ้มลูความลบั ธนาคารสามารถด าเนินการ
ดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมไดห้รอืไม ่

ประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถน าหลกัการประโยชน์โดย
ชอบธรรม Legitimate Interest มาปรบัใชไ้ด ้โดยธนาคาร
ตอ้งมกีารพจิารณา 3 Part Test ก่อนทีจ่ะน าหลกัการ
ประโยชน์โดยชอบธรรมมาปรบัใช ้

16.6  ค าถาม ธนาคารจะท าการประเมนิราคา
ทรพัยส์นิทีลู่กคา้จะน ามาใชเ้ป็นหลกัประกนั เพื่อน า
ผลประเมนิราคา มาพจิารณาประกอบการใหส้นิเชื่อ
และเพื่อการจดัชัน้และการกนัเงนิส ารองของสถาบนั
การเงนิ ในการประเมนิราคาดงักล่าวธนาคารอาจ
มอบหมายใหบ้รษิทัภายนอก ไปด าเนินการประเมนิ
ราคาแทนธนาคาร โดยบรษิทัประเมนิราคาภายนอก
จะตอ้งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี ่ธปท.ก าหนด 
ธนาคารสามารถด าเนินการดงักล่าวไดโ้ดยใช ้
Legitimate Interest ไดห้รอืไม ่

ประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถน าหลกัการประโยชน์โดย
ชอบธรรม Legitimate Interest มาปรบัใชไ้ด ้โดยธนาคาร
ตอ้งมกีารพจิารณา 3 Part Test ก่อนทีจ่ะน าหลกัการ
ประโยชน์โดยชอบธรรมมาปรบัใช ้

16.7 ค าถาม ธนาคารอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วน
บุคคลจากแหล่งสาธารณะ เพื่อด าเนินการเรื่อง AML
ธนาคารสามารถด าเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งขอ
ความยนิยอม (ตามมาตรา 25) ไดห้รอืไม่ 

ค าตอบ ประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถน าหลกัการ
ประโยชน์โดยชอบธรรม Legitimate Interest มาปรบัใชไ้ด ้
โดยธนาคารตอ้งมกีารพจิารณา 3 Part Test ก่อนทีจ่ะน า
หลกัการประโยชน์โดยชอบธรรมมาปรบัใช ้
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16.8 ค าถาม เน่ืองจากธนาคารตอ้งประเมนิราคา
ทีด่นิทีเ่ป็นหลกัประกนั โดยธนาคารตอ้งประเมนิและ
รวบรวมทิด่นิโดยรอบเพื่อความแม่นย าในการ
ประเมนิราคา อย่างไรกต็าม การเกบ็ขอ้มลูทีด่นิ
โดยรอบนัน้ ธนาคารมคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็ขอ้มลู
ส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งจากแหล่งต่างๆ เช่น การ
ประกาศขายในสื่อสาธารณะ ตวัแทนและนายหน้า
ขายทีด่นิ หรอืบรษิทัประเมนิราคาทีด่นิ ธนาคาร
สามารถด าเนินการดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความ
ยนิยอม (ตามมาตรา 25) ไดห้รอืไม ่

ประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถน าหลกัการประโยชน์โดย
ชอบธรรม Legitimate Interest มาปรบัใชไ้ด ้โดยธนาคาร
ตอ้งมกีารพจิารณา 3 Part Test ก่อนทีจ่ะน าหลกัการ
ประโยชน์โดยชอบธรรมมาปรบัใช ้

16.9 ค าถาม ค าถามนิยามลกัษณะจากขอ้ความใน 
Guidline ""สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความเหมาะสม
ในการใชข้อ้มลู และมผีลกระทบเพยีงเลก็น้อยต่อ
ความเป็นส่วนตวัของบุคคล และบุคคลสามารถ
คาดหมายต่อกจิกรรมเหล่านัน้ของธนาคารได ้หรอื
บุคคลไมม่แีนวโน้มทีจ่ะคดัคา้นกจิกรรมการ
ประมวลผลเหล่านัน้ได"้" อย่างไรเพื่อใหธ้นาคาร
สามารถใชฐ้านประโยชน์อนัชอบธรรมเพื่อให้
สามารถประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อ
วตัถุประสงคท์างการตลาดได ้การทีธ่นาคารแจง้
ลูกคา้ว่าจะน าขอ้มลูทีลู่กคา้กรอกในใบสมคัรหรอื
บอกทางวาจาหรอืใหก้บัธนาคารดว้ยวธิอีื่นๆว่าจะน า
ขอ้มลูไปประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อ
วตัถุประสงคท์างการตลาดไดใ้หลู้กคา้ทราบ และ
ลูกคา้ไม่ไดม้ที่าทคีดัคา้นใดๆ ถอืว่าธนาคารสามารถ
ใชป้ระโยชน์อนัชอบธรรมโดยไมต่อ้งขอความ
ยนิยอม(consent) ไดใ้ช่หรอืไม ่

ค าตอบ ประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถน าหลกัการ
ประโยชน์โดยชอบธรรม Legitimate Interest มาปรบัใชไ้ด ้
โดยธนาคารตอ้งมกีารพจิารณา 3 Part Test ก่อนทีจ่ะน า
หลกัการประโยชน์โดยชอบธรรมมาปรบัใช ้

16.10 การเกบ็รวบรวมใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคลอ่อนไหวก่อน พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
มผีลบงัคบัใชธ้นาคารตอ้งท าอยา่งไร 

ขอ้มลูอ่อนไหวทีไ่ดร้บัมาก่อนพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใชบ้งัคบัท่านตอ้งพจิารณาว่าท่าน
สามารถอาศยัฐานใดในการจดัเกบ็และใชข้อ้มลูเหล่านัน้ต่อไป 
โดยหลกัแลว้ ท่านสามารถด าเนินการเกบ็รวบรวมและใช้
ขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ต่อไปไดต้ามวตัถุประสงคเ์ดมิ  อย่างไรก็
ด ีหากเป็นกรณีทีข่อ้มลูดงักล่าวจะตอ้งอาศยัความยนิยอม
โดยชดัแจง้ ท่านในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้ง
ก าหนดวธิกีารยกเลกิความยนิยอมและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธใ์หเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ม่ประสงคใ์หผู้้
ควบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบคุคล
ดงักล่าวสามารถแจง้ยกเลกิความยนิยอมไดโ้ดยงา่ย ตาม
มาตรา 95 
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16.11 Transfer and Transit แตกต่างกนัอย่างไร Transfer กรณีเป็นการส่งหรอืโอนขอ้มลูบุคคลไปยงั
ต่างประเทศหรอืองคก์ารระหว่าง ประเทศ ในทางทฤษฎ ี
ขอ้มลูทีถู่กส่งหรอืโอนผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตไปยงัต่างประเทศ
นัน้จะ 
เกดิขึน้ในลกัษณะของการส่งหน่วยย่อยของขอ้มลู (data 
packets) ไปยงัประเทศปลายทางโดยผ่านเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต การส่งขอ้มลูผ่านทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตนัน้
จะเริม่ตน้จาก 
การทีข่อ้มลูในประเทศผูส่้งนัน้ถกูแปลงใหก้ลายเป็นหน่วย
ย่อย (packets) (ในลกัษณะของการบรรจุสนิคา้ลงกล่องโดย
ระบุหมายเลขทีใ่ชส้ าหรบัระบุตวัตนของเครื่องคอมพวิเตอร ์
(IPaddress) ของผูส่้ง) เพื่อกระบวนการดงักล่าวเสรจ็สิน้ 
หน่วยย่อยของขอ้มลูดงักล่าวจะถูกส่งจากเครื่องคอมพวิเตอร์
ไปยงัเครื่องคอมพวิเตอรข์องผูร้บัโดยผ่านเครอืขา่ยต่าง ๆ ซึง่
จะแสดงผลโดยประกอบ (assemble) หน่วยย่อยของขอ้มลูใน
รปูแบบทีถู่กจดัเรยีงเอาไวก้่อนหน้านี้ (pre-specified 
sequence) 
Transit การส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศใน
กรณีของการส่งอเีมลหรอืวธิกีารเขา้ถงึทางไกลแบบอื่นนัน้จะ
เป็นกรณีทีข่อ้มลูส่วนบุคคลทีถู่กเกบ็รวบรวมในประเทศไทย
นัน้ถูกแปลงเป็นหน่วยย่อยและถูกส่งไปเพื่อแสดงผลบน
อุปกรณ์ (เช่นเครื่องคอมพวิเตอร)์ ของผูร้บัขอ้มลู จาก
ลกัษณะของการส่งหรอืโอนขอ้มลูขา้งตน้ การส่งหรอืโอน
ขอ้มลูส่วนบุคคลโดยผูค้วบคุมขอ้มลูทีอ่ยู่ในประเทศไทยโดย
ทางอเีมลไปยงัผูร้บัโอนขอ้มลูซึง่อยู่ในประเทศไทยนัน้ย่อมไม่
มลีกัษณะเป็นการส่งหรอืโอนขอ้มลูบุคคลไปยงัต่างประเทศ
ตามกฎหมาย แมว้่าขอ้มลูส่วนบคุคลจากเดนิทางผ่านเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (Server) ซึง่ตัง้อยูต่่างประเทศ 
เน่ืองจากไมไ่ด ้
มกีารแสดงผลหรอืเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลในประเทศทีเ่ครื่อง
คอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (Server) ตัง้อยู ่

16.12 Binding Corporate Rule มหีลกัการอย่างไร  ในกรณีทีก่ฎหมาย องคก์ร หรอืพนัธกรณีในระดบันานาชาติ
ของประเทศปลายทางยงัไม่ม ี
ความพรอ้มในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ผูค้วบคมุขอ้มลู
ส่วนบุคคล (ผูโ้อน) อาจท า 
“นโยบายในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรอืโอน
ขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืผู้
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลซึง่อยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครอื
กจิการหรอืเครอืธุรกจิเดยีวกนัเพื่อการประกอบกจิการหรอื
ธุรกจิร่วมกนั” 
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หากนโยบายดงักล่าวไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการ 
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลแลว้ ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล
สามารถโอนขอ้มลูส่วนบุคคลได ้
 “บุคคลผูอ้ยู่ในเครอืกจิการหรอืเครอืธุรกจิเดยีวกนัเพื่อการ
ประกอบกจิการหรอืธุรกจิ 
ร่วมกนั” นัน้อาจอา้งองิเกณฑ ์“บรษิทัในเครอื” ตามแนวทาง
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ไ็ด ้แต่สาระส าคญัของเรื่องนี้กค็อืเครอืกจิการ
หรอืเครอืธุรกจินัน้ไดท้ าความตกลงกนัทีจ่ะผกูพนัตาม
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเครอืกจิการ หรอืที่
เรยีกว่า BCR (Binding Corporate Rules) 
 
หลกัการพืน้ฐานส าหรบัการจดัท านโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลของเครอืกจิการ 
 
1. มสีภาพบงัคบัตามกฎหมายและก าหนดหน้าทีท่ีช่ดัเจน
ของสมาชกิในกลุ่มทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิรวมถงึลูกจา้งและ
พนักงานของสมาชกิ  
2.รบัรองสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลและการบงัคบัใช้
สทิธใินฐานะผูร้บัประโยชน์ ภายนอก รวมถงึการใชส้ทิธิ
รอ้งเรยีนต่อส านักงานคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและศาล  
3.เครอืกจิการจะตอ้งแสดงว่าตนสามารถรบัผดิชอบต่อความ
เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากสมาชกิของเครอืกจิการ  
4. เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในฐานะผูร้บัประโยชน์ภายนอก
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทัง้หลายทีเ่กีย่วกบัการใชส้ทิธขิองตน  
5. แสดงมาตรการอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ลูกจา้งและพนักงาน
ของกจิการ  
6. มมีาตรการรบัเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ  
7.มกีารตรวจสอบและประเมนิการปฏบิตัติาม BCR  
8. ก าหนดหน้าทีใ่นการใหค้วามร่วมมอืกบัส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  
9. อธบิายขอบเขตของการ BCR รวมถงึ สภาพของการส่ง
หรอืโอนขอ้มลู, ประเภทเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล และ
ประเทศทีอ่ยูใ่นขอบเขต 
10. มาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถงึความ
รบัผดิชอบ และความสมัพนัธ ์
เกยีวขอ้งกบักฎหมายภายในประเทศ 
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16.13 กรณี1. ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์ส่งขอ้มลู
ต่อไปนี้ใหธ้นาคาร เพื่อพจิารณาผูซ้ื้อรถทีป่ระสงคจ์ะ
ขอสนิเชื่อในเบือ้งตน้ (ยงัไม่พจิารณาเครดติ) 
•  ชื่อ - นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
หมายเลขโทรศพัท ์และรายละเอยีดเกีย่วกบัรถยนต ์
พรอ้มใบสัง่จองรถ 
 ธนาคารจะแจง้ผลผ่านเจา้หน้าทีธ่นาคาร เพื่อแจง้
พนักงานขายของตวัแทนจ าหน่ายดงักล่าวดว้ยวาจา 
2. ธนาคารจะแจง้ผลการพจิารณาสนิเชื่อ (หลงั
พจิารณาเครดติ) โดยแจง้ขอ้มลูชื่อ - นามสกุล และ/
หรอืเงือ่นไขการเช่าซื้อทีอ่นุมตัใิหต้วัแทนจ าหน่าย
รถยนตท์ราบ (กรณีอนุมตัสินิเชื่อ) เพื่อแจง้ลูกคา้และ
นัดมอบรถยนตห์รอืหาผูใ้หส้นิเชื่อรายใหมต่่อไป 

ประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถน าหลกัการประโยชน์โดย
ชอบธรรม Legitimate Interest มาปรบัใชไ้ด ้โดยธนาคาร
ตอ้งมกีารพจิารณา 3 Part Test ก่อนทีจ่ะน าหลกัการ
ประโยชน์โดยชอบธรรมมาปรบัใช ้

16.14 การโทรไปยงันายจา้งของลูกคา้ทีม่าขอสนิเชื่อ
หรอืการโทรไปยงันายจา้งของผูท้ีม่าสมคัรงานกบั
สถาบนัการเงนิ เพื่อท าการยนืยนัสถานภาพการเป็น
พนักงานปัจจุบนั และในทางกลบักนักรณีสถาบนั
การเงนิตอ้งตอบค าถามดงักล่าวใหแ้ก่สถาบนั
การเงนิทีลู่กคา้ไปขอสนิเชื่อหรอืบรษิทัทีพ่นักงานไป
สมคัรงาน สถาบนัการเงนิสามารถด าเนินการได้
ภายใตฐ้านทางกฎหมายใดและภายในขอบเขตใด 
สามารถอา้งฐาน Legitimate Interest ไดห้รอืไม ่

ประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถน าหลกัการประโยชน์โดย
ชอบธรรม Legitimate Interest มาปรบัใชไ้ด ้โดยธนาคาร
ตอ้งมกีารพจิารณา 3 Part Test ก่อนทีจ่ะน าหลกัการ
ประโยชน์โดยชอบธรรมมาปรบัใช ้

16.15 การด าเนินการเพื่อรองรองรบัการขอใชส้ทิธิ
ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

โปรดพจิารณาเอกสารแนบ Appendix B 

16.16 การท า Data Encryption and 
Anonymization   

โปรดพจิารณาเอกสารแนบ Appendix C  
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                  ภาคผนวก ง. เอกสารอ้างอิง 

 

• พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

• พระราชกฤษฎกีาก าหนดหน่วยงานและกจิการทีผู่ค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  2563  

• Thailand Data Protection Guidelines 1.0 แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กนัยายน 2561 
ศูนยว์จิยักฎหมายและการพฒันา คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• Thailand Data Protection Guidelines 2.0 แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ตลุาคม 2562 
ศูนยว์จิยักฎหมายและการพฒันา คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• Thailand Data Protection Guidelines 3.0 แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ธนัวาคม 2563 
ศูนยว์จิยักฎหมายและการพฒันา คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• กรอบในการประเมนิระดบัความพรอ้มรบัมอืภยัคุกคามไซเบอรส์ าหรบัผูป้ระกอบธุรกจิ (Cyber Resilience 
Assessment Framework- "CRAF") เวอรช์นั 1.1 และค าอธบิาย โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

• กรอบการประเมนิความพรอ้มดา้น Cyber Resilience ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk Management) ของสถาบนัการเงนิ โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธ.ป.ท.) 

• Data Governance for Government ธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั เวอรช์นั 1.0 โดยส านักงานพฒันารฐับาลดจิทิลั 
(องคก์ารมหาชน) (สพร.) 

• The General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (‘GDPR’) 

• Data Protection Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council (General Data 
Protection Regulation) 

• Information Commissioner’s Office (ICO) Guidance available at https://ico.org.uk/for-organisations/guide-
to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/ 

• NIST Federal Information Processing Standards Publication (FIPS PUB 199) : Standards for Security 
Categorization of Federal Information and Information Systems available at 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.199.pdf 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.199.pdf
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• NIST Special Publication 800-122 Guide to Protecting the Confidentiality of Personally Identifiable 
Information (PII) 

• NISTIR 8053 De-Identification of Personal Information available at http://dx.doi.org/10.6028/NIST.IR.8053 

• Malta Bankers’ Association Data Protection Guidelines for Banks May 2018 

• Malaysia Personal Data Protection Code Of Practice For The Banking And Financial Sector  

• ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques - Information security management 
systems – Requirements 

• ISO/IEC 27002:2013 Information technology — Security techniques — Code of practice for information 
security controls 

• ISO/IEC 27701:2019 Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy 
information management — Requirements and guidelines 

• The Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) by Information Commissioner’s Office 
(ICO) 

• GDPR for marketers: Consent and Legitimate Interests Published by The Direct Marketing Association 
(UK) Ltd Copyright © Direct Marketing Association 

• Hong Kong Guidance on the Proper Handling of Customers’ Personal Data for the Banking Industry by 
Office of the Privacy Commissioner for Personal Data 

• Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’) - ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY 
16/EN WP 243 rev.01  

• Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely 
to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 - ARTICLE 29 DATA PROTECTION 
WORKING PARTY 17/EN WP 248 

• Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679 - ARTICLE 29 DATA 
PROTECTION WORKING PARTY 18/EN WP250rev.01 

• FERMA’s Views on the Guidelines on Data Protection Officers Adopted on 13 December 2016 by the 
Article 29 Data Protection Working Party, 15 February 2017 by The Federation of European Risk 
Management Associations (FERMA) 

• Guidelines on personal data breach notification For the European Union Institutions and Bodies by 
European Data Protection Supervisor (EDPS) 

http://dx.doi.org/10.6028/NIST.IR.8053
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• Advisory Guideline on the Personal Data Protection Act for Selected Topics, Issued 24 September 2013, 
Revised 9 October 2019 by Personal Data Protection Commission of Singapore 

• Sample Clauses for Obtaining and Withdrawing Consent, 25 May 2015 by Personal Data Protection 
Commission of Singapore 

• Singapore Code of Banking Practices – The Personal Data Protection Act (“PDPA”) by The Association 
of Banks in Singapore (ABS) 

• Guide to Developing a Data Protection Management Programme, Published 1 November 2017, Revised 
15 July 2019 by Personal Data Protection Commission of Singapore 

• Data Classification Secure Cloud Adoption, June 2018 by Amazon Web Services (AWS) 

 

 



 

Guideline on Personal Data Protection for Thai Banking Sector                                                       113 

17. Appendix  A 

1. Product: Saving Accounts  

 

Product: Saving Account Process Flows 

Process 1: กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ ์(Marketing and Product Development) 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 

• Front office ของธนาคารท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากลูกคา้ทีแ่จง้ความประสงคใ์นการเปิดบญัชกีบัธนาคารทีส่าขา  
• แผนกการตลาดหรอืแผนกพฒันาผลติภณัฑข์องธนาคารท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการใหลู้กคา้ท าการกรอกแบบฟอรม์การส ารวจความพงึพอใจ ทัง้

แบบออนไลน์ เช่น ผ่านทางเวบ็ไซต ์หรอื แบบออฟไลน์ เช่น การเกบ็ขอ้มลูจากสาขาของธนาคาร 
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การใชข้อ้มลู (Use) 

• แผนกการตลาดหรอืแผนกพฒันาผลติภณัฑ ์ใชข้อ้มลูสว่นบุคคลเพือ่ใชใ้นการท าวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์รวมถงึวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของลูกคา้เพือ่การ
สรา้ง Product Program และสง่ไปที ่คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ (Asset and Liability Management Committee : ALCO) เพือ่ตรวจทาน
และอนุมตักิารออก Product Program 

• Front office น าสง่ขอ้มลูไปยงัแผนกการตลาดหรอืแผนกพฒันาผลติภณัฑ ์เพือ่ใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบส ารวจในการวเิคราะหค์วามพงึพอใจของลูกคา้ เพือ่
น าไปปรบัปรุงการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้หรอืเพือ่น าไปพฒันาผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหม่ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากขึน้ 

การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ภายในธนาคาร 

• แผนกการตลาดหรอืแผนกพฒันาผลติภณัฑ ์มกีารสง่ขอ้มลู ความพงึพอใจของลูกคา้ไปใหแ้ผนกการขายเพือ่ใชใ้นการน าเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ประเภทเดยีวกนัหรอืผลติภณัฑอ์ื่นของธนาคาร เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากขึน้ 

การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 
• แผนกการตลาดมกีารเกบ็เอกสารทีไ่ดร้บัจากการกรอกแบบส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ (Hard Copy) และมกีารสแกนเกบ็ไวใ้นระบบของธนาคาร 

(Soft file) เช่น เกบ็ในระบบหลกัของธนาคาร (Core Banking System : CBS) 
• มกีารเกบ็เอกสารในรูปแบบขอหนงัสอืหรอืส าเนา (Hard Copy) ทีไ่ดร้บัจากลูกคา้ไวใ้นคลงัเอกสาร ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในนโยบายของธนาคาร เช่น 

10 ปี หลงัจากทีลู่กคา้สิน้สุดความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัธนาคาร 
• มกีารเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบของไฟลอ์เิลก็ทรอนิกส ์(Soft file) ในระบบหลกัของธนาคารหรอืระบบทีเ่กีย่วขอ้ง (Relational Database) เป็นเวลาทีก่ าหนด

ในนโยบายของธนาคาร เช่น 10 ปี หลงัจากทีลู่กคา้สิน้สุดความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัธนาคาร 
 
Process 2: การขอเปิดบญัชีออมทรพัย ์(Request for Open Saving Account) 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 

• มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ทีส่าขาของธนาคาร เพือ่การเปิดบญัชอีอมทรพัย์ เช่น ส าเนาบตัรประชาชน, ชื่อ นามสกุล, เลขบตัร
ประจ าตวัประชาชน, ทีอ่ยู่, ทะเบยีนบา้น, รูปถ่าย, และ ลายเซน็ เป็นตน้ 
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การใชข้อ้มลู (Use) 

• Front office ท าการใชข้อ้มูลเพือ่ยนืยนัตวัตนของลูกคา้กบัฐานขอ้มลูของธนาคาร เพือ่ตรวจสอบว่าลูกคา้คนดงักล่าวเคยเป็นลูกคา้ของธนาคารหรอืไม่  
• Front office ท าการใชข้อ้มูลเพือ่ยนืยนัตวัตนและตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (KYC, CDD) ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ  
• Front office ท าการเทยีบขอ้มลูยนืยนัตวัตนของลูกคา้กบัรายชื่อของบุคคลทีต่อ้งเฝ้าระวงั  

 
Process 3: การอนุมติัการขอเปิดบญัชีออมทรพัย ์(Open Saving Account Approval /Saving Transaction Approval) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• Front office ท าการสง่ขอ้มูลสว่นบุคคลของลูกคา้ทีผ่่านการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ไปยงัผูไ้ดร้บัอนุญาต (Authorized person) เช่น 
หวัหน้าแผนกเงนิฝาก เพือ่ท าการขออนุมตักิารเปิดบญัชอีอมทรพัย์ 

การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ภายในธนาคาร 

•  Front office ท าการสง่ต่อขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ภายในแผนก และสง่ไปยงัหวัหน้าแผนกเพือ่ท าการขออนุมตักิารเปิดบญัชอีอมทรพัย์ 
 

Process 4: การจดัเตรียมเพื่อยืนยนัการฝากเงินของลูกค้า Prepare Deposit Confirmation for the Customer  

• ไม่มกีจิกรรมการประมวลผลขอ้มลูสว่นตวัของลูกคา้ในกจิกรรมนี้ 
 

Process 5: การเกบ็เอกสาร (Document Keeping) 
การเกบ็รกัษาขอ้มลู (Retention) 

• มกีารเกบ็เอกสารในรูปแบบขอหนงัสอืหรอืส าเนา (Hard Copy) ทีไ่ดร้บัจากลูกคา้ไวใ้นคลงัเอกสารของธนาคาร หรอืจดัจา้งบรษิทัจดัเกบ็ภายนอก ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดในนโยบายของธนาคาร เช่น 10 ปี หลงัจากทีลู่กคา้สิน้สุดความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัธนาคาร 
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• มกีารเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบของไฟลอ์เิลก็ทรอนิกส ์(Soft file) ในระบบหลกัของธนาคารหรอืระบบทีเ่กีย่วขอ้ง (Relational Database) เป็นเวลาทีก่ าหนด
ในนโยบายของธนาคาร เช่น 10 ปี หลงัจากทีลู่กคา้สิน้สุดความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัธนาคาร 
 

Process 6: การลงบนัทึกประวติัของการท าธุรกรรม (Record the Transaction) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• ขอ้มลูทางการเงนิของลูกคา้ เช่น หมายเลขบญัช ีรายงานขอ้มลูการเบกิ/ถอนเงนิในบญัช ียอดเงนิฝากทีม่กีบัธนาคาร ถูกบนัทกึในระบบโดยอตัโนมตั ิ
การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ภายในธนาคาร 

• ขอ้มลูทีอ่ยู่ในระบบ CBS พนกังานธนาคารสามารถเขา้ถงึได ้ตามสทิธแิละหน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ผูท้ีม่อี านาจใน
การก าหนดสทิธดิงักล่าว จะตอ้งค านึงถงึความจ าเป็นในการใชข้อ้มลูเพือ่ใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูนัน้เป็นไปตามหลกั Confidentiality   

• ส าหรบัขอ้มลูในการบนัทกึบญัชจีะถูกเปิดเผยใหก้บัแผนกบญัชเีพือ่บนัทกึขอ้มลูลงในระบบ สทิธใินการเขา้ถงึและแกไ้ขขอ้มลูในระบบบญัชใีหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของธนาคาร 

 
Process 7: การค านวณค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ (Interest Expense Calculation) 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 

• Sales & Marketing/Front Office ท าการเกบ็รวบรวมผลติภณัฑท์ีลู่กคา้เลอืก 
การใชข้อ้มลู (Use) 

• ขอ้มลูเงือ่นไขของผลติภณัฑท์ีลู่กคา้เลอืกจะถูก Configure ระบบบญัชเีพือ่ท าการค านวณค่าใชจ่้ายดอกเบีย้รายวนัโดยอตัโนมตั ิ 
การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ภายในธนาคาร 

•  แผนกบญัชไีดร้บัขอ้มลูเพือ่บนัทกึค่าใชจ่้ายดอกเบี้ยลงในระบบของธนาคาร 
การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• แผนกบญัชที าการจดัเกบ็ขอ้มูลทางธุรกรรมในสว่นของดอกเบีย้ลงในระบบของธนาคาร 
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Process 8: การถอนเงิน/ปิดบญัชีกบัธนาคาร (Request for Withdrawal/Closing Account) 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 

• บนช่องทางออนไลน์ มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู เช่น หมายเลขรหสัประจ าตวั (PIN), ลายน้ิวมอื, และ ขอ้มลูการยนืยนัตวัตนดว้ยการสแกนใบหน้า  
• ในช่องทางของสาขาธนาคาร มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู เช่น สมุดเงนิฝาก และ บตัรประจ าตวัประชาชนของลูกคา้  

การใชข้อ้มลู (Use) 
• ขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่ าการเกบ็รวบรวมจากช่องทางออนไลน์น ามาใชใ้นการยนืยนัตวัตนของลูกคา้ และอนุมตักิารถอนเงนิจากบญัช ีหรอืท าการปิดบญัช ี
• ขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่ าการเกบ็รวบรวมจากช่องทางสาขาน ามาใชใ้นการยืนยนัตวัตนของลูกคา้ และอนุมตักิารถอนเงนิจากบญัช ีหรอืท าการปิดบญัชี 

การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ภายในธนาคาร 

• แผนกบญัชไีดร้บัขอ้มลูจากแผนก Front Office หรอืจากช่องทางออนไลน์ เพื่อท าการบนัทกึรายการถอนเงนิหรอื รายการปิดบญัชลีงในระบบของ
ธนาคาร 

การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• แผนกบญัชมีกีารเกบ็บนัทกึรายการการท าธุรกรรมรายการการฝาก ถอนเงนิหรอืปิดบญัช ีไวใ้นระบบของธนาคารเป็นเวลา 10 ปีนบัจากสิน้สุด
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัลูกคา้หรอืตามทีน่โยบายของธนาคารก าหนด 
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2. Product: Loan Process 

 

Product: Loan Process 

Process 1: ลูกค้ายื่นความประสงคใ์นการขอสินเช่ือ (Client Request for a Loan) 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 

• มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากลูกคา้ทีแ่จง้ความประสงคใ์นการขอสนิเชื่อกบัธนาคารทีส่าขา ขอ้มลูทีธ่นาคารท าการเกบ็รวบรวม เช่น ชื่อ 
นามสกุล ขอ้มลูอาชพี ขอ้มูลรายได ้ประวตัคิรอบครวั ขอ้มลูคู่สมรส เป็นต้น  

การใชข้อ้มลู (Use) 
• ธนาคารใชข้อ้มลูสว่นบุคคล เพือ่วตัถุประสงคใ์นการขอสนิเชื่อกบัธนาคาร 

การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ภายในธนาคาร 
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• สาขามกีารสง่ขอ้มลูลูกคา้และแบบฟอรม์การยื่นขอสนิเชื่อต่อไปยงั back office operation เพือ่เขา้สูก่ระบวนการวเิคราะหส์นิเชื่อ 
การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• สาขามกีารเกบ็เอกสารประกอบการขอสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากลูกคา้ทัง้ในรปูแบบส าเนาเอกสาร (Hard Copy) และในรปูแบบของอเิลก็ทรอนิกสไ์ฟล ์(Soft file) 
จากการสแกนเกบ็ไวใ้นระบบของธนาคาร 

Process 2: ธนาคารตรวจสอบค าร้องขอสินเช่ือ (Review Loan Request Application) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• Back Office Operation น าขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ทีแ่จง้ความประสงคใ์นการขอสนิเชื่อ เพือ่ยนืยนัตวัตนของลูกคา้ (Identity Verification) และ เพือ่
ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบฟอรม์การขอสนิเชื่อ 

การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ภายในธนาคาร 

•  มกีารสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลทีอ่ยู่ในรปูแบบส าเนาเอกสาร (Hard Copy) และในรปูแบบของอเิลก็ทรอนิกสไ์ฟล์ (Soft file) เพือ่แจง้ความประสงคใ์นการขอ
สนิเชื่อ ต่อไปใหท้มีบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) เพือ่ท าการวเิคราะหส์นิเชื่อและพจิารณาการอนุมตัสินิเชื่อต่อไป 

 
Process 3: ธนาคารอนุมติั/ปฏิเสธ ค าร้องขอสินเช่ือ (Loan Approval Decision) และ Process 3.5: แจ้งต่อลูกค้า ในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธค าร้องขอ

สินเช่ือ (Notify Client Regarding Loan Rejection) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• ทมี Risk Management น าขอ้มลูสว่นบุคคลมาเพือ่ประเมนิความเสีย่งของผูกู้ ้ความสามารถในการจ่ายช าระ เพือ่ประกอบการพจิารณาการอนุมตัสินิเชื่อ  
การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ภายในธนาคาร 

• มกีารสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลรวมทัง้ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเครดติของลูกคา้ไปยงั Underwriter เพือ่ท าการเซน็ตอ์นุมตัหิรอืปฏเิสธการใหส้นิเชื่อ และแชร์
ขอ้มลูกลบัไปยงั Relationship manager ของสาขาทีท่ าการรบัลูกคา้เพือ่ท าการแจง้ผลการขอสนิเชื่อกบัลูกคา้ และเพือ่การด าเนินการในขัน้ต่อไป 

การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• แผนก Risk Management มกีารเกบ็บนัทกึค าขอสนิเชื่อ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเครดติ รวมทัง้ผลการอนุมตัหิรอืปฏเิสธการใหส้นิเชื่อในระบบของธนาคาร 
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Process 4: แจ้งต่อผู้จดัการสาขาและลูกค้า ในกรณีท่ีธนาคารอนุมติัค าร้องขอสินเช่ือ (Notify Branch Manager and Client of Loan Approval) 
การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ภายในหรอืภายนอกธนาคาร 

• สาขาธนาคารสง่เอกสารทีเ่กี่ยวกบัการขอสนิเชื่อ ซึง่มขีอ้มลูสว่นบุคคลและเป็นเอกสารทีม่ผีลทางกฎหมายใหฝ่้ายงานทีท่ าหน้าทีใ่นการเกบ็เอกสารหรอื
จดัจา้งหน่วยงานภายนอก เพือ่ท าการเกบ็รกัษาตามขัน้ตอนการด าเนินงานของธนาคาร 

การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 
• Relationship manager ของสาขาและแผนกทีเ่กี่ยวขอ้งในการด าเนินการขอสนิเชื่อ ท าการจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ เช่น ค ารอ้งขอสนิเชื่อ ผล

การอนุมตัสินิเชื่อและเอกสารประกอบการขอสนิเชื่อ 
• สาขาธนาคารสง่เอกสารทีเ่กี่ยวกบัการขอสนิเชื่อ ซึง่มขีอ้มลูสว่นบุคคลและเป็นเอกสารทีม่ผีลทางกฎหมายใหแ้ผนกทีร่บัผดิชอบ หรอืจดัจา้งหน่วยงาน

ภายนอก เพือ่ท าการจดัเกบ็ตามขัน้ตอนการด าเนินงานของธนาคาร 
 

Process 5: การเกบ็เอกสาร (Document keeping, Custodian) 
การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• ผูท้ีท่ าหน้าท าหน้าทีใ่นการจดัเกบ็เอกสาร ของสาขามกีารจดัเกบ็ขอ้มลูแบ่งตามประเภท ในสว่นของเอกสารตน้ฉบบัทีไ่ดร้บัมามกีารจดัเกบ็ไวใ้นหอ้งเกบ็
มัน่คง หากเป็นเอกสารประเภทส าเนาอเิลก็ทรอนิกสท์างแผนก Risk Management จะมกีารบนัทกึและจดัเกบ็ไวใ้นระบบของธนาคารตัง้แต่ขัน้ตอนการ
อนุมตัสินิเชื่อ 

การเกบ็รกัษาขอ้มลู (Retention) 

• ขอ้มลูสว่นตวัของลูกคา้ทัง้ในรปูแบบของเอกสารตน้ฉบบัหรอืส าเนา (Hard Copy) และในรปูแบบของไฟลอ์เิลก็ทรอนิกส ์(Soft file) มรีะยะเวลาในการ
เกบ็รกัษา 10  ปีนบัตัง้แต่ลูกคา้สิน้สุดความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัธนาคารหรอืตามทีน่โยบายของธนาคารก าหนด  

 
Process 6: การลงบนัทึกประวติัของการท าธุรกรรม (Enter Information into Bank System) 

การใชข้อ้มลู (Use) 
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• ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ถูกบนัทกึในระบบของธนาคาร 
การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• ขอ้มลูการท าธุรกรรมของลูกคา้ถูกจดัเกบ็ในระบบของธนาคาร 
 

Process 7: การโอนสินเช่ือเข้าบญัชีลูกค้า (Disperse Loan Funds) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ถูกใชเ้พือ่ใหธ้นาคารโอนเงนิใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ 
 
 
3. Product: Mobile Banking (Registration Process) 
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Product: Mobile Banking 

Process 1: การขอสมคัรใช้งานแอปพลิเคชนั (Register for Mobile Banking) 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 
มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากลูกคา้ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  
การใชข้อ้มลู (Usage) 

• ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้จะถูกใชเ้พือ่แจง้ความประสงคใ์นการขอสมคัรใชง้าน Mobile Banking Application ของธนาคาร 
• ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ทีใ่ชใ้นการสมคัรถูกบนัทกึเขา้ระบบของ Mobile Banking  

 
การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ทีใ่ชใ้นการสมคัรถูกบนัทกึเขา้ระบบของ Mobile Banking Application และถูกจดัเกบ็ในฐานขอ้มลูของธนาคาร 
 

Process 2: ธนาคารยืนยนัตวัตนลูกค้า (Identity Verification) 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 

• มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ทีส่มคัรใช ้Mobile Banking จากฐานขอ้มลูของธนาคาร 
การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบน าขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ทีส่มคัรใช ้Mobile Banking เพือ่ยนืยนัตวัตนของลูกคา้ (Identity Verification) 
การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• มกีารบนัทกึประวตักิารสมคัรเขา้ใชง้าน Mobile Banking ลงไวใ้นระบบฐานขอ้มลูของธนาคาร 
 
Process 3: ลูกค้ายืนยนัตวัตนโดยหมายเลขโทรศพัท์มือถือ (Phone Number Verification) 
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การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบใชห้มายเลขโทรศพัท์ของลูกคา้ทีล่งทะเบยีนไวก้บัหมายเลขบญัชเีพือ่การด าเนินการยนืยนัตวัตนโดยหมายเลขโทรศพัท์มอืถอื 
 
Process 4: ประวติัการลงทะเบียนถกูจดบนัทึกลงในระบบ (Registration is Recorded) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• ใชข้อ้มลูเพือ่เปิดการใชง้าน Mobile Banking Application  
การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• ระบบ Mobile Banking Application ท าการจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลจากการขอใชง้านระบบ และขอ้มลูสว่นบุคคลจะถูกจดัเกบ็ในฐานขอ้มลูของธนาคาร
ต่อไป 

Process 5: แจ้งลูกค้าว่าการลงทะเบียนเสรจ็สมบูรณ์ (Registration Completion Notification) 
การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบแจง้ว่าขัน้ตอนการลงทะเบยีนเสรจ็สมบูรณ์แก่ลูกคา้บนหน้าของแอปพลเิคชนั 
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4. Service: Internet Banking (Purchase Product Process) 

 

Product: Internet Banking 
Process 1: ลูกค้าเลือกวิธีช าระเงิน (Select Payment Method) 

• ไม่มกีจิกรรมการประมวลผลขอ้มลูสว่นตวัของลูกคา้ในกจิกรรมนี้ 
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Process 2: ลูกค้าลอ็กอินเข้าระบบ Internet Banking (Login with Existing Username and Password) 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 

• มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากลูกคา้ทีล่งทะเบยีนเขา้สูร่ะบบ Internet Banking 
การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ไปยงับุคคลทีส่าม 

•  ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้รวมถงึยอดทีต่อ้งช าระ ถูกสง่มาจากระบบเวบ็ไซตข์องรา้นคา้ หรอื ผูใ้หบ้รกิาร 
การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• ระบบ Internet Banking ท าการเกบ็ประวตักิารลงทะเบยีนเขา้สูร่ะบบของลูกคา้ 
 

Process 3: ธนาคารยืนยนัตวัตนัลูกค้า (Identity Verification) 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 

• มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ทีล่งทะเบยีนเขา้สูร่ะบบ Internet Banking และ ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกค้าจากระบบของธนาคาร 
การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบน าขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ทีล่งทะเบยีนเขา้สูร่ะบบ Internet Banking และ ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้จากระบบของธนาคาร เพือ่ยนืยนัตวัตน
ของลูกคา้ (Identity Verification) 

การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ภายในธนาคาร 
•  ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ทีล่งทะเบยีนเขา้สูร่ะบบ Internet Banking ถูกสง่ต่อไปยงัระบบของธนาคาร  

 
Process 4: ลูกค้ายืนยนัการสัง่ซ้ือ และยืนยนัตวัตนโดยหมายเลขโทรศพัท์มือถือ (Purchase Confirmation and Identity Validation) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบใชห้มายเลขโทรศพัท์มอืถอืของลูกคา้ทีล่งทะเบยีนไวก้บัหมายเลขบญัชเีพือ่การด าเนินการยนืยนัตวัตนโดยหมายเลขโทรศพัท์มอืถอื 
การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 
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• ระบบบนัทกึประวตักิารยนืยนัตวัตนดว้ยหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของลูกคา้  
 

Process 4.5: แจ้งต่อลูกค้า ในกรณีท่ียืนยนัตวัตนไม่ส าเรจ็ (Notification of Unsuccessful Attempt) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบแจง้แก่ลูกคา้ในกรณีทีย่นืยนัตวัตนไม่ส าเรจ็ รวมถงึเหตุผล เช่น ลูกคา้ใส่ Username หรอื Password ผดิ เป็นตน้ 
 

Process 5: การลงบนัทึกประวติัของการท าธุรกรรม (Transaction is Made and Recorded) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้เพือ่บนัทกึประวตักิารท าธุรกรรม 
• ระบบใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้เพือ่ด าเนินการหกัยอดทีช่ าระจากบญัชขีองลูกคา้ และโอนยอดทีถู่กช าระเขา้บญัชขีองรา้นคา้หรอืผูใ้หบ้รกิาร 

การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• ประวตักิารท าธุรกรรมถูกบนัทกึลงในระบบของธนาคาร 
 

Process 6: แจ้งต่อลูกค้าว่าค าสัง่ซ้ือส าเรจ็ครบถ้วน (Purchase Successful Notification) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้เพือ่แจง้แก่ลูกคา้ถงึยอดทีช่ าระเสรจ็สิน้ 
การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ไปยงับุคคลทีส่าม 

• ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้รวมถงึยอดทีช่ าระเสรจ็สิน้ ถูกสง่ไปยงัระบบเวบ็ไซตข์องรา้นคา้หรอืผูใ้หบ้รกิาร 
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5. Product: Payment 

 

Process 1: ลูกค้ายื่นความจ านงในการขอช าระค่าสินค้าหรือบริการ (Payment Request is Made) 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 

• มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากลูกคา้ทีแ่จง้ความประสงคใ์นการขอช าระค่าสนิคา้หรอืบรกิาร  
การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ภายในธนาคาร 

• สาขาหรอื Internet/Mobile Banking มกีารสง่ขอ้มลูลูกคา้และยอดบลิทีลู่กคา้ตอ้งการช าระไปยงั back office operation 
• สาขา/หรอื ระบบ Internet/Mobile Banking มกีารสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้เพือ่เกบ็ลงในระบบของธนาคาร 

 
Process 2: ธนาคารยืนยนัตวัตนของลูกค้า (Identity Verification) 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 
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• มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ทีใ่นการขอช าระค่าสนิคา้หรอืบรกิาร จากระบบของธนาคาร เช่น ชื่อ สกุล หมายเลขบตัรประชาชน เป็นตน้ 
การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบของธนาคาร น าขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ทีแ่จง้ความจ านงในการขอช าระค่าสนิคา้หรอืบรกิาร เพือ่ยนืยนัตวัตนของลูกคา้ (Identity Verification)  
 

Process 3: การลงบนัทึกประวติัของการท าธุรกรรม (Transaction is Made and Recorded) 
การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้เพื่อบนัทกึประวตักิารท าธุรกรรม 
• ระบบใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้เพือ่ด าเนินการหกัยอดทีช่ าระจากบญัชขีองลูกคา้ และโอนยอดทีถู่กช าระเขา้บญัชขีองรา้นคา้หรอืผูใ้หบ้รกิาร 

การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 
• ประวตักิารท าธุรกรรมถูกบนัทกึลงในระบบของธนาคาร 

 
Process 4: แจ้งต่อลูกค้าว่าการท าธรุกรรมเสรจ็ส้ิน (Notify Client) 
การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบหรอื สาขา ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของลูกคา้เพือ่แจง้แก่ลูกคา้ถงึยอดทีช่ าระเสรจ็สิน้ 
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6. Product: Credit Card  

 

 

 

Process 1: ร้านค้ารบับตัรเครดิตของลูกค้าเพื่อช าระค่าสินค้าหรือบริการ (Merchant Received Customer’s Credit Card) 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 

• มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากบตัรเครดติของลูกคา้ 
การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ไปยงับุคคลทีส่าม 

•  ระบบเครื่องรดูบตัรเครดติสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ต่อไปยงั Credit Card Network 
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Process 2: ธนาคารยืนยนัตวัตนของลูกค้า (Credit Card Information is shared between Credit Card Network and Issuing Bank) 
การเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure) – ไปยงับุคคลทีส่าม 

• ระบบของ Credit Card Network สง่ต่อขอ้มลูบตัรเครดติและขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ไปยงัธนาคารผูอ้อกบตัร 
 

Process 3: ธนาคารยืนยนัธรุกรรม และ อนุมติัยอดช าระ (Verify Transaction and Authorized Available Fund) 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection) 

• มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้จาก Credit Card Network 
• มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้จากระบบของธนาคาร 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบน าขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้จาก Credit Card Network เพือ่น ามายนืยนัตวัตนกบั ขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้จากระบบของธนาคาร 
• ใชข้อ้มลูเพือ่อนุมตัยิอดช าระ จากวงเงนิทีม่อียู่ของบตัรเครดติลูกคา้ 

 
Process 3.5: แจ้งต่อลูกค้า ในกรณีท่ีธรุกรรมไม่ได้รบัการอนุมติั (Notification of Transaction Denial) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบแจง้แก่ลูกคา้ในกรณีทีธุ่รกรรมไม่ไดร้บัการอนุมตั ิรวมถงึเหตุผล เช่น วงเงนิบตัรเครดติเตม็เป็นต้น 
การแชรข์อ้มลู (Share) 

• สง่ขอ้มลูของลูกคา้รวมถงึขอ้มลูว่าธุรกรรมไม่ไดร้บัการอนุมตัไิปยงัระบบช าระเงนิของรา้นคา้ 
การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• มกีารบนัทกึธุรกรรมทีไ่ม่ไดร้บัการอนุมตัลิงในระบบของธนาคาร 
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Process 4: แจ้งต่อลูกค้าว่าท าธุรกรรมเสรจ็ส้ิน (Notification of Successful Transaction) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบแจง้แก่ลูกคา้ถงึการท าธุรกรรมส าเรจ็ และยอดเงนิทีถู่กช าระ 
การแชรข์อ้มลู (Share) 

• สง่ขอ้มลูของลูกคา้รวมถงึขอ้มลูว่าธุรกรรมไดร้บัการอนุมตัไิปยงัระบบช าระเงนิของรา้นคา้ 
 
Process 5: การลงบนัทึกประวติัของการท าธุรกรรม (Transaction is Made and Recorded) 

การใชข้อ้มลู (Use) 

• ระบบใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้เพือ่บนัทกึประวตักิารท าธุรกรรม 
• ระบบใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้เพือ่ด าเนินการหกัยอดทีช่ าระจากวงเงนิบตัรเครดติของลูกคา้ และโอนยอดทีถู่กช าระเขา้บญัชขีองรา้นคา้หรอืผู้

ใหบ้รกิาร 
การจดัเกบ็ขอ้มลู (Storage) 

• ประวตักิารท าธุรกรรมถูกบนัทกึลงในระบบของธนาคาร 
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18. Appendix  B 

18.1 ตวัอย่างกระบวนการปฏิบติัเก่ียวกบัการด าเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 



 

 

19. Appendix  C 

ตวัอย่างแนวทางปฏบิตักิารท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลอยู่ในลกัษณะทีไ่ม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลได ้

19.1 การจดัท าข้อมูลนิรนาม (Data Anonymization) 
การจดัท าขอ้มลูนิรนาม หมายถงึ กระบวนการในการท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลไม่สามารถระบุตวั
บุคคลได ้โดยทัว่ไปค าศพัท์ทีใ่ชใ้นแต่ละแหล่งอา้งองิอาจแตกต่างกนัไป ตวัอย่างเช่น บา้งใชค้ า
ว่า การท าขอ้มลูนิรนาม (Anonymization) และการขจดัตวัตน (De-Identification) 
 
ตวัอย่างการจดัท าขอ้มลูนิรนาม 

การจดัท าขอ้มลูนิรนามสามารถท าไดโ้ดยการเปลีย่นแปลงขอ้มลูตนัฉบบัใหเ้ป็นขอ้มูลทีไ่ม่
สามารถน าไประบุตวับุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได้ ก่อนทีจ่ะมกีารน าขอ้มลูไป
ประมวลผลตามวตัถุประสงคต์่างๆของธนาคาร 

ช่ือ อีเมล แผนก รายได้-ยอดขาย 

สมชาย Somchai@abc.com  ฝ่ายขาย 500,000 
กวนิ Kwin@abc.com  ฝ่ายขาย 970,000 

สมปอง Sompong@abc.com ฝ่ายขาย 600,000 
ปราณ ี Pranee@abc.com  ฝ่ายขาย 1,000,000 
วเิชยีร Viche@abc.com  ฝ่ายขาย 1,500,000 
สมาน Smarn@abc.com ฝ่ายขาย 320,000 

ขอ้มลูตนัฉบบั (1) 

ช่ือ แผนก รายได้-ยอดขาย 

A ฝ่ายขาย 500,000 
B ฝ่ายขาย 970,000 

C ฝ่ายขาย 600,000 
D ฝ่ายขาย 1,000,000 
E ฝ่ายขาย 1,500,000 
F ฝ่ายขาย 320,000 

ขอ้มลูทีม่กีารท าขอ้มลูนิรนาม (2) 

 

mailto:Somchai@abc.com
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mailto:Smarn@abc.com


 

 

 
ผลลพัธข์องการประมวลผลข้อมูล (1), (2) 

การจดัท าขอ้มลูนิรนามนัน้ธนาคารจะตอ้งค านึงถงึความเสีย่งในการชีก้ลบัอตัลกัษณ์บุคคล (Re-
identification) ทีส่ามารถท าไดด้ว้ยวธิกีารอย่างเช่น 

• การน าขอ้มลูสว่นบุคคลตัง้ตน้ซึง่อาจไดม้าจากแหล่งอื่นน ามาคน้หา จบัคู่ หรอื
ประมวลผลร่วมกบัขอ้มลูนิรนามเพือ่ใหส้ามารถชีก้ลบัอตัลกัษณ์บุคคล 

• การน าขอ้มลูสว่นบุคคลตัง้ตน้มาจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะน ามาคน้หา จบัคู่ หรอื
ประมวลผลร่วมกบัขอ้มลูนิรนามเพือ่ใหส้ามารถชีก้ลบัอตัลกัษณ์บุคคล 

ดงันัน้การจดัท าขอ้มลูนิรนามควรยดึหลกั Data Minimization เพือ่ใชข้อ้มลูเท่าทีจ่ าเป็นและลด
ความเสีย่งในการชีก้ลบัอตัลกัษณ์บุคคล 

19.2 การแฝงข้อมูล (Data Pseudonymisation) 

การแฝงขอ้มลู คอืการแทนทีส่ิง่ทีร่ะบุตวับุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ดว้ยการอา้งองิอื่น 
ๆ ตวัอย่างเช่น การแทนทีช่ื่อบุคคล ดว้ย รหสัหรอืหมายเลขอา้งองิทีส่รา้งขึน้แบบสุ่ม ซึง่ขอ้มลู
ทัง้สองชุดจะตอ้งถูกลดความสามารถในการเชื่อมโยงกนั เพือ่ลดความเสีย่งในการชีก้ลบัอตั
ลกัษณ์บุคคล (Re-identification) และผลกระทบจากเหตุการณ์ถูกละเมดิขอ้มลู ในความหมาย
ของ GDPR หมายถงึ กระบวนการประมวลผลขอ้มลูในลกัษณะทีข่อ้มลูไม่สามารถระบุตวับุคคล
ไดห้ากปราศจากการใชข้อ้มูลเพิม่เตมิประกอบ ทัง้นี้ขอ้มลูเพิม่เตมิอกีชุดควรท าการเกบ็รกัษาไว้
แยกออกจากกนั ไม่ใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูไดท้ัง้สองชุดเพือ่ลดความสามารถในการเชื่อมโยงขอ้มลู
ดงักล่าวในการกลบัไประบุตวัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได้ 

ช่ือ แผนก รายได้-ยอดขาย 

CTM-001 ฝ่ายขาย 500,000 
CTM-002 ฝ่ายขาย 970,000 
CTM-003 ฝ่ายขาย 600,000 
CTM-004 ฝ่ายขาย 1,000,000 

CTM-005 ฝ่ายขาย 1,500,000 
CTM-006 ฝ่ายขาย 320,000 

ขอ้มลูทีม่กีารท าการแฝงขอ้มลู 



 

 

ช่ือ คียก์ารช้ีกลบัอตัลกัษณ์ 

สมชาย CTM-001 

กวนิ CTM-002 

สมปอง CTM-003 

ปราณ ี CTM-004 

วเิชยีร CTM-005 

สมาน CTM-006 

ขอ้มลูประกอบส าหรบัการชี้กลบัอตัลกัษณ์บุคคล 

19.3 การเข้ารหสัข้อมูล (Data Encryption) 

การเขา้รหสัขอ้มลู คอืการใชห้ลกัการการทางคณิตศาสตรห์รอืรหสัการเขา้ถงึ(คยี)์ในการเขา้ถงึ
ขอ้มลูสว่นบุคคลทีถู่กเขา้รหสั โดยการเขา้รหสัขอ้มลูเป็นหน่ึงในวธิกีารรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มลู เพือ่ป้องกนัอาชญากรไซเบอร ์ผูป้ระสงคร์า้ย หรอืผูท้ีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตไิม่ใหเ้ข้าถงึขอ้มลู
สว่นบุคคลของธนาคาร โดยหลกัการการเขา้รหสัขอ้มลูนัน้ขึน้อยู่กบันโยบายการรกัษาความ
ปลอดภยัขอ้มลูของธนาคารในการก าหนดแบบแผนแนวทางการเขา้รหสัเพือ่ลดคความเสีย่งใน
การถูกละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคล 
โดยการการเขา้รหสัขอ้มลูควรบงัคบัใชก้บัขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามเสีย่งสงูทีถู่กเกบ็ไวใ้น
อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มลู (Encryption for Data Stroage) และขอ้มลูสว่นบุคคลทีอ่ยู่ในขณะสง่ 
(Encryption for Data in transit)  
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