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แนวปฏบัิติในการบันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ สคบ. 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

สคบ. กำหนดกรอบการทำงานของผูควบคุมขอมูล (Data Controller) โดยอางอิงจากมาตรา 39 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เรื่องการจัดทำบันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) เพื ่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคลและสำนักงานสามารถ

ตรวจสอบได  

โดยในทุกกิจกรรมที่มีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองมีการจัดทำตารางบันทึกการ

ประมวลผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

 

1. ขอมูลเก่ียวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 

ช่ือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

ท่ีอยู เลขท่ี 120 หมู 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนยราชการ 

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะ  

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

ขอมูลการติดตอ 

เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวน

บุคคล (ถามี) 

ชื่อ - สำนักแผนและการพัฒนาการคุมครองผูบริโภค สวนเทคโนโลยี

สารสนเทศ , กองกฎหมายและคดี สวนกฎหมาย 

สถานท่ีติดตอ:  เลขท่ี  120 หมู 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

ชองทางการติดตอ: 0 2143 0430 , 0 2141 3418 

 

ผูประสานงาน/ผูแทน (ถามี) ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล  
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2. บันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Record of Processing Activities: ROPA) แยกออกเปน  

2 ตาราง ยอย 2.1 และ 2.2 คือ จัดเก็บขอมูลหลัก (ไมคอยเปลี่ยนแปลง) และกิจกรรมของขอมูล  

(แยกตามรายการเปลี่ยนแปลง) 

 

ตารางท่ี 2.1 

ลำดับ ช่ือรายการ ตัวอยางการบันทึก 

1. ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 1. ขอมูลสำหรับการติดตอ ไดแก ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

หนาท่ี ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร 

อีเมล ชื่อผูใชงานสื่อสังคมออนไลน และแผนท่ีตั้ง 

ของท่ีพัก  

2. ขอมูลเก่ียวกับการอบรม เชน สถิติการเขาเรียน  

การสงงาน ผลการทดสอบ และไฟลนำเสนอ 

3. ขอมูลภาพถายกิจกรรมระหวางการอบรม 

4. ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการเว็บไซต เชน  

ชื่อบัญชีผูใชงาน รหัสผาน รหสั OTP ขอมูลการจราจร 

ทางคอมพิวเตอร ขอมูลระบุพิกัด ประวัติการสืบคน  

5. ขอมูลความนิยมในการใชบริการ เชน ท่ีอยูอีเมล 

(Email Address) หมายเลขไอพี (IP Address)  

ชนิดของโปรแกรมคนผาน (Browser Type)  

โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหนาเว็บ  

(web page) ของเว็บไซตท่ีผูใชเยี่ยมชม  

     และเวลาท่ีเยี่ยมชมเว็บไซต (Access Times)  

2. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม 1. ขอมูลสำหรับการติดตอ เพ่ือใชจัดการเรื่องราวรอง

ทุกขจากผูบริโภค ตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ 

ดำเนินคดีละเมิดสิทธิผูบริโภค รับรองสมาคมและ

มูลนิธิ รับและพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบ

ธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

รับฟงความคิดเห็นรางกฎหมาย รวมถึงการดำเนินการ

ตามคำสั่งศาล 

2. ขอมูลเก่ียวกับการอบรม เพ่ือใชประกอบการจัดอบรม

ใหสำเร็จตามเปาหมาย 

3. ขอมูลภาพถายกิจกรรมระหวางการอบรม  

เพ่ือการประชาสัมพันธผลการจัดอบรม และแบงปน 
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ลำดับ ช่ือรายการ ตัวอยางการบันทึก 

ใหผูเขาอบรมไดเรียกดูยอนหลัง 

4. ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการเว็บไซต เพ่ือใชจัดเก็บ 

เปนสถิติขอมูล และปรับปรุงการทำงานเสนอตอ

ผูบริหาร 

5. ขอมูลความนิยมในการใชบริการ เพ่ือสำรวจความนิยม

ในการใชบริการ อันจะเปนประโยชนในการนำสถิติ 

ไปใชในการปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการ 

ในอนาคต 

3. ขอมูลเก่ียวกับผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคล 

 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวน

บุคคล 

1. ขอมูลสำหรับการติดตอ 10 ป จนกวาการดำเนินการ

เรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค ตรวจสอบผูประกอบ

ธุรกิจ ดำเนินคดีละเมิดสิทธิผูบริโภค รับรองสมาคม

และมูลนิธิ รับและพิจารณาคำขอจดทะเบียน 

การประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจ

ตลาดแบบตรง รับฟงความคิดเห็นรางกฎหมาย รวมถึง

การดำเนินการตามคำสั่งศาลจะแลวเสร็จ  

2. ขอมูลเก่ียวกับการอบรม ...เดือน เพียงเพ่ือให 

การจัดอบรมสำเร็จตามเปาหมาย  

3. ขอมูลภาพถายกิจกรรมระหวางการอบรม ...ป  

เพ่ือใหทีมงานสามารถสืบคนยอนหลังเพ่ือประโยชน 

ในการประชาสัมพันธ การปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ือ

ใชเตือนความจำ  

4. ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการเว็บไซต ...ป  

5. ขอมูลความนิยมในการใชบริการ ...ป เพ่ือปรับปรุง

คุณภาพในการใหบริการ 

5. สิทธิและวิธีการเขาถึงขอมูล 

สวนบุคคล รวมท้ังเง่ือนไขเก่ียวกับ

บุคคลท่ีมีสิทธิเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 

และเง่ือนไขในการเขาถึงขอมูล 

สวนบุคคลนั้น 

1. เฉพาะเจาหนาท่ีของ สคบ. ท่ีทำหนาท่ีจัดการเรื่องราว

รองทุกขจากผูบริโภค ตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ 

ดำเนินคดีละเมิดสิทธิผูบริโภค รับรองสมาคม 

และมูลนิธิ รับและพิจารณาคำขอจดทะเบียน 

การประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจ
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ลำดับ ช่ือรายการ ตัวอยางการบันทึก 

ตลาดแบบตรง รับฟงความคิดเห็นรางกฎหมาย  

การดำเนินการตามคำสั่งศาล  

2. ผูเขารวมอบรมในแตละรุนสามารถเขาถึงรายชื่อ

ทำเนียบรุนนั้น พรอมขอมูลสำหรับติดตอ 

6. การใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ท่ีไดรับการยกเวนไมตองขอความ

ยินยอม  

1.   สคบ. ไดประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงาน       

     อ่ืน ๆ ในการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัย 

     และเปนธรรมการจากซ้ือสินคาหรือบริการ 

2.   สคบ. ใชดำเนินคดีแพงและคดีอาญาแก 

      ผูประกอบธุรกิจท่ีกระทำการละเมิดสิทธิของผูบริโภค                    

      ในศาลตามท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค      

      มอบหมาย และฟองเรียกทรัพยสินหรือคาเสียหาย      

      ใหแกผูบริโภคท่ีรองขอ 

3. สคบ. ไดดำเนินการแจงหรือโฆษณาขาวสารเก่ียวกับ     

สินคาหรือบริการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือ

เสื่อมเสียแกสิทธิของผูบริโภค โดยอาจระบุชื่อสินคา

หรือบริการ หรือชื่อของผูประกอบธุรกิจดวย 

4. กรณีวาจางหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหดำเนินการเก่ียวกับ     

ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค/ผูประกอบธุรกิจ 

เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย การวิเคราะหเชิงสถิติ 

ในกิจการหรือกิจกรรมของ สคบ. 

5. สคบ. ไดนำขอมูลไปทำสถิติและหาความสัมพันธ     

ระหวางวิทยากรกับความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตรของ

ผูเขารวมการอบรมโดยไมระบุชี้จำเพาะตัวบุคคล 

6. สคบ. ไดนำสงรายชื่อ และผลการประเมินของผูเขารับ   

การอบรมใหกับตนสังกัดท่ีอนุมัติใหเขารวมการอบรม 

7. สคบ. ไดนำสงจำนวนผูผานการอบรมแกสำนักงาน 

กพร. เพ่ือรายงานสถานะการพัฒนากำลังคน  

แยกเปนรายป และรายหนวยงาน  

7. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 37 (1) 

อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล

ครอบคลุมอยางนอย 3 ประเด็นดังนี้ 1) การธำรงไวซ่ึง

ความลับ (confidentiality) 2) ความถูกตองครบถวน 

(integrity) และ 3) สภาพพรอมใชงาน (availability)  
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ลำดับ ช่ือรายการ ตัวอยางการบันทึก 

ของขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือปองกันการสูญหาย  

เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูล 

สวนบุคคลโดยมิชอบ  

 

ตารางท่ี 2.2 

8. การปฏิเสธคำขอหรือการคัดคาน  

8.1 ตามมาตรา 30 วรรคสาม  - คำขอเขาถึงขอมูลของนาย.......................................... 

เม่ือวันท่ี.................. ไดถูกปฏิเสธเนือ่งจาก................. 

- คำขอสำเนาขอมูลของนาย.......................................... 

เม่ือวันท่ี.................. ไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก................. 

- คำขอใหเปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวท่ีตนไมไดใหความยินยอมของนาย……….......  

เม่ือวันท่ี.................. ไดถูกปฏิเสธเนือ่งจาก................. 

8.2 ตามมาตรา 31 วรรคสาม  - คำขอของนาย.................เมื่อวันที่..................เพื่อให

โอนขอมูลสวนบุคคลไปยัง.................................. 

ดวยวิธีการอัตโนมัติไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก..................... 

- คำขอของนาย.................เม่ือวันท่ี..................ซ่ึงรองขอ

สำเนาขอมูลสวนบุคคลที่ถูกสงไปยัง.........(ระบุชื่อ 

ผูควบคุมขอมูลรายที่รับขอมูลไปจากรายตนทาง)........ 

ไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก................................................ 

8.3 ตามมาตรา 32 วรรคสาม - คำขอใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนของนาย................. 

เม่ือวันท่ี..................ไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก................... 

8.4 ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง - คำขอใหปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง 

เปนปจจุบัน สมบูรณ ของนาย.............เม่ือวันท่ี............

ไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก................................................... 

 

 


