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Leading Executive Consultants 
For PDPA 





Consult เรื่อง PDPA กับ DBC และ TeC แตกต่างจากท่ีอื่นอย่างไร?

ให้คําปรึกษาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ

ที่มีประสบการณ์
ทํางานในด้านที่

เก่ียวข้อง
มามากเกินกว่า 20 ปี

มีการวัดระดับความรู้
มาตรฐานสากล ICDL 
ด้าน PDPA โดยเฉพาะ

ด้วย เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้กับบุคลากร

ผู้บริหารและองค์กร

การันตีด้วย
Success Cases 

ที่ได้รับคําปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญของเรา



พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562

Personal Data Protection Act (PDPA)



ข้อควรรู้เกี่ยวกับ PDPA 

พ.ร.บ. ที่ช่วย
คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลไม่ถูกให้
นําไปใช้โดยไมไ่ด้รับ
ยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล

องค์กรจะต้องมี
ข้อกําหนดและ

หลักการที่เป็นสากล
ในการจัดเก็บข้อมูล
และประมวลผล

บังคับใช้ทั้ง
ภาครัฐ และ
เอกชนที่มีการ
จัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคล

หากฝ่าฝืนจะมี
โทษทั้งอาญา แพ่ง

และปกครอง ซ่ึงปรับ
สูงสุดถึง
5 ล้านบาท



ข้อกําหนดสําคัญในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดเก็บข้อมูล

2 มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลกับเจ้าของข้อมูลท่ีชัดเจน

3 ไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถปุระสงค์อ่ืน นอกเหนือจากความยินยอมของ

เจ้าของข้อมูลหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด

4 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอม

5 หากข้อมูลมีการร่ัวไหล จะต้องรายงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ

ต้องมีมาตรการการเยียวยา



ขอบเขตการบังคับใช้สําหรับผู้ควบคุมข้อมูล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Scope of Applicability

พรบ.น้ีใช้กับผู้ควบคุมท่ีข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย โดยไม่ว่าจะเก็บใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

ในหรือนอกประเทศไทย

กรณี ท่ีผู้ควบคุมฯ อยู่นอกประเทศไทย
จะบังคับใช้เม่ือเป็นกิจกรรมดังต่อไปน้ี

● การเสนอสินค้าหรือบริการให้เจ้าของ
ข้อมูลท่ีอยู่ในประเทศไทย

● การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของ
ข้อมูลท่ีอยู่ในประเทศไทย



Declaration and Process 

(1) เข้ารับคําปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA 1 คร้ังต่อสัปดาห์ คร้ังละไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยทางท่ีปรึกษาจะทําการนัดวันและเวลาท่ี
ทีมงานท่ีเก่ียวข้องสะดวก

1.1 ตําแหน่งของผู้เข้ารับคําปรึกษา: Executive Consultant (Level A+) 

1.2 สถานท่ี: องค์กรของผู้เข้ารับคําปรึกษาหรือทาง Zoom Meeting
Remark: ในกรณีท่ีมีการเข้ารับคําปรึกษาเกินกว่าจํานวนเวลาท่ีกําหนดไว้ในแต่ละเดือน ท่ีปรึกษาจะทําการสรุปยอดและแจ้งผู้เข้ารับ
คําปรึกษาไปในแต่ละเดือน

(2) กรณีการจัดหา Outsource ท่ีปรึกษาจะทําการหารือเรื่อง การจัดหา Outsource หรือทีมงานท่ีเก่ียวข้องกับผู้เข้ารับคําปรึกษาก่อน
และทําการส่ง Portfolio หรือ Profile ของทีม Outsource ก่อนเสมอ
(3) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาจะระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง

(4) จะมีการลงนามบนสัญญารักษาความลับระหว่างท่ีปรึกษาและผู้เข้ารับคําปรึกษาเพ่ือเป็นการเก็บรักษาข้อมูลของท้ังสองฝ่าย
(5) ข้ันตอนก่อนเร่ิมงาน

5.1 ผู้เข้ารับคําปรึกษาทําการลงนามบนข้อเสนอ ใบเสนอราคา สัญญารักษาความลับ และสัญญาว่าจ้าง

5.2 ใบเสนอราคา และข้อเสนอ (Proposal) จะมีอายุ 2 เดือน



การเตรียมความพร้อมสําหรับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

(Preparation for PDPA) 



การเตรียมความพร้อมก่อนรับคําปรึกษา

3

ที่ปรึกษาเตรียมข้อมูล
Checklists เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมสําหรับ
องค์กร

แต่งตั้งคณะทํางานหรือ
ทีมงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือทํา

การ มอบหมาย Data 
Protection Officer 

(DPO) ในอนาคต

One-on-one meeting 
เพ่ือรับ Requirements 

with Top 
managements



แนวทางการดําเนินงานร่วมกัน

1

2

3

ผู้เชี่ยวชาญจะทําหน้าท่ีเป็น DPO เฉพาะกิจ โดยผู้ประกอบการต้องมีการแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเป็น DPO หรือผู้ท่ีจะดูแลเร่ือง PDPA จริงในองค์กร ซ่ึงต้องทํางาน
ประสานกันอย่างใกล้ชิด

ผู้เชี่ยวชาญจะนัดประชุมสัปดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 2 ชม. เพ่ือทําความเข้าใจ
งานท่ีต้องดําเนินการในแต่ละสัปดาห์ จนสิ้นสุดระยะเวลาในการให้คําปรึกษา (ประมาณ
3 เดือน)

ในแต่ละการประชุมผู้เชี่ยวชาญจะอธิบายงานท่ีต้องดําเนินการ และจะมีรูปแบบเอกสาร
เป็นแนวทางให้ พร้อมกําหนดรายละเอียดข้อมูลในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้ไปดําเนินการ
รายละเอียดระหว่างสัปดาห์ ร่วมไปถึงรีวิวสัญญาท่ีเกี่ยวข้องบางส่วน



แผนการดําเนินงานเพ่ือรองรับ PDPA 

ลําดับ ข้ันตอนดําเนินงาน

ระยะเวลา

M1 M2 M3

W1-2 W3-4 W1-2 W3-4 W1-2

1 แต่งต้ัง DPO หรือคณะทํางาน

2 วางแผนและต้ังขอบเขตงาน

3 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลท่ีจัดเก็บและการ
เดินทางของข้อมูลในองค์กรณ์

4 ดําเนินการจัดทําการประเมินความเสี่ยง

5 ดําเนินการทํา Gap Analysis ในรายละเอียด

6 กําหนดนโยบายการปฎิบัติ ข้ันตอนการทํางาน

7 ดําเนินการด้านความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล
ท้ังข้ันตอนปฎิบัติ และเทคนิค



ผลลัพธ์ท่ีจะได้จากการเข้ารับคําปรึกษา

Privacy Policy Consent Forms
Record 

of Processing 
Activities

มาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย

ที่เหมาะสม

ช่องทางการ
เรียกร้องสิทธิ
ของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล

กําหนดวิธีการยกเลิก
ความยินยอมและ
ประชาสัมพันธ์
ให้เจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคล

ข้อตกลงระหว่าง
ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลและ
ผู้ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล




