


























1111 หรือ 0 2142 1033 , 0 2141 6993

     1. เกีย่วกบัเจ�าของข�อมลูส�วนบคุคล ตาม มาตรา 73 เจ�าของข�อมลูส�วน
บคุคลมสีทิธริ�องเรยีนในกรณทีีผู่�ควบคมุข�อมลูส�วนบคุคลฝ�าฝ�นหรอืไม�ปฏบิตัิ
ตามกฎหมายตามเหตแุห�งกรณ ี
     2. เกีย่วกบัผู�ควบคมุข�อมลูส�วนบคุคล ตามมาตรา 37 ผู�ควบคมุข�อมลูส�วน
บคุคลต�องจดัให�มมีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีเ่หมาะสม หากมเีหตุ
การละเมดิข�อมลูส�วนบคุคลจะต�องแจ�งแก�สาํนกังานคณะกรรมการคุ�มครอง
ข�อมลูส�วนบคุคล โดยไม�ชกัช�าภายใน 72 ชัว่โมง นบัแต�ทราบเหตเุท�าทีจ่ะ
สามารถกระทาํได� 
    สาํนกังานตาํรวจแห�งชาตเิป�นหน�วยงานหนึง่ทีอ่ยู�ภายใต�บงัคบัแห�ง
พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมลูส�วนบคุคล พ.ศ.2562 ซึง่มสีาํนกังานคณะกรรมการ
คุ�มครองข�อมลูส�วนบคุคล กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมเป�นผู�รบั
ผดิชอบในการบงัคบัใช�ให�เป�นไปตามกฎหมาย จงึได�แจ�งเวยีนให�หน�วยงานใน
สงักดัได�ทราบถงึ ประกาศสาํนกังานตาํรวจแห�งชาต ิเรือ่ง นโยบายด�าน
แนวทางการคุ�มครองข�อมลูส�วนบคุคล และถอืปฏบิตัโิดยเคร�งครดั
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120 หมู� 3 ศนูย�ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ 
อาคารรฐัประศาสนภกัด ี(อาคารบ)ี ชัน้ 7 ถนนแจ�งวฒันะ 
แขวงทุ�งสองห�อง เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210

สาํนกังานคณะกรรมการคุ�มครองข�อมลูส�วนบคุคล

ประกาศ ตร.เรือ่ง นโยบายด�านแนวทางการคุ�มครองข�อมลูส�วนบคุคลและ
เอกสารประกอบการเตรยีมความพร�อม พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมลูส�วนบคุคล พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562





 

 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เรื่อง  นโยบายด้านแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

-------------------------------------------- 
โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔ วรรคสาม บัญญัติให้ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  
ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน นั้น 
 เพ่ือให้การปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ จึงออกประกาศนโยบายด้านแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ วัตถุประสงค์และขอบเขตของประกาศ 
  ๑.๑ การจัดท านโยบายด้านแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิด
สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  
  ๑.๒ ก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยอ้างอิง
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๓ ประกาศนี้ ต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการต ารวจได้รับทราบ และต้องถือปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 
  ๑.๔ เพ่ือก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและวิธีปฏิบัติ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งข้าราชการต ารวจและ 
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคล 
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในการด าเนินงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
  ๑.๕  ประกาศนี้ต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องโดยทบทวนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
   แนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ก าหนดกรอบการ
ท างานเป็นขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ควบคุมข้อมูล ตาม มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  

/ ให้ครอบคลุมอย่างน้อย… 



-๒- 

 

ให้ครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ประเด็น คือ ๑) การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ๒) ความถูกต้อง
ครบถ้วน (integrity) และ ๓) สภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือป้องกัน 
การสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ โดยอย่างน้อยควร
ประกอบด้วยการด าเนินการ ๓ มาตรการ ดังต่อไปนี้ 
    ๓.๑ มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) 
     ๓.๑.๑ มีการออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ ส าหรับควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
และอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยค านึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย 
เช่น ก าหนดให้มีบันทึกการเข้าออกพ้ืนที่ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบผู้มีสิทธิผ่าน
เข้า-ออก มีการก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าถึง ทั้งนี้ความเข้มข้นของมาตรการ ให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง 
หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนหากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกแก้ไข ถูกคัดลอก หรือถูกท าลาย โดยมิชอบ  
     ๓.๑.๒ มีการก าหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน (user responsibilities) แบ่งเป็น รูปแบบต่าง ๆ เช่น สิทธิในการเข้าดู แก้ไข 
เพ่ิมเติม เปิดเผยและเผยแพร่ การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตลอดจนการลบท าลาย  
    ๓.๒ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard)  
     ๓.๒.๑ การจัดให้มีวิธีการเพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง 
เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
     ๓.๒.๒ การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (user access management) 
เพ่ือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต ตามระดับสิทธิการใช้งาน ได้แก่ การน าเข้า 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย ตลอดจนการลบท าลาย  
     ๓.๒.๓ จัดให้มีระบบส ารองและกู้คืนข้อมูล เพ่ือให้ระบบ และ/หรือบริการต่าง ๆ 
ยังสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
    ๓.๓ มาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือ
ควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)  
     ๓.๓.๑ มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยค านึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย เช่น มีบันทึกการเข้า -ออก
พ้ืนที่ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพ้ืนที่ มีระบบกล้องวงจรปิดติดตั้ง มีการล้อมรั้วและล็อคประตู  
ทุกครั้ง มีระบบบัตรผ่านเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าออก ทั้งนี้ความเข้มข้นของมาตรการ ให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง 
หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ถูกแก้ไข ถูกคัดลอก หรือ ถูกท าลายโดยมิชอบ  
     ๓.๓.๒ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (user responsibilities)  
เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบ  
ท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การลักลอบ  
น าอุปกรณ์เข้าออก 

/ ข้อ ๔ วิธีการปฏิบัติ… 
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 ข้อ ๔ วิธีการปฏิบัติ 
   ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อน 
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจ านวนมาก การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละหน่วยให้เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
    ๔.๑ ให้ข้ าราชการต ารวจมีความรู้ ความเข้ า ใจ  และความตระหนักรู้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
     ๔.๒ จัดท าแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจ การเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ของข้าราชการต ารวจในสังกัด เนื่องจากแต่ละหน่วยมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน  
     ๔.๓ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดท าประกาศความเป็นส่วนตัว หรือ  
ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (privacy notice) เพ่ือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงรายละเอียดก่อน
หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตาม มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.๒๕๖๒  
      ๔ .๔  จั ดท า น โ ยบายการคุ้ มครองข้ อมู ล ส่ วนบุ คคล  ( privacy policy)  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูล และแจ้งให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดได้ทราบถึงนโยบายและ
แนวทางหรือก าหนดวิธีในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายในหน่วยงาน   
      ๔.๕  ผู้บังคับบัญชาจะต้องออกระเบียบ วิธีปฏิบัติ ประกาศ ค าสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการ เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อ ๓ เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลส่วน
บุคคลรั่วไหล 
  รายละเอียดวิธีการปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ ๕ นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เป็นมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งข้าราชการต ารวจ รวมทั้งลูกจ้าง และหน่วยงานภายนอก จะต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจเลือกใช้มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากประกาศฉบับนี้ได้ หากมาตรฐานดังกล่าวมีมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดในประกาศนี้ และควรให้หน่วยที่มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
อันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 ข้อ ๖ ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เพ่ือแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบ และควรมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (privacy policy) เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารจัดการข้อมูล และแจ้งให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดได้ทราบถึงนโยบายด้านแนวทางการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้อ ๗ นโยบายด้านแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ 
แต่ละหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบ  

 / ข้อ ๘ ให้ผู้ควบคุม… 





 

 

 

 

เอกสารประกอบการเตรยีมความพรอม 

พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 

 

กลุมงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทางเทคโนโลยี 

กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี 

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักงานตำรวจแหงชาต ิ



 

สารบัญ 

เอกสาร ๑ บทสรุปผูบริหาร 

เอกสาร ๒ กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบ บก.สสท. ตามระเบียบ ตร.วาดวย 

การกำหนดอำนาจหนาที่ของสวนราชการ ตร. (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๖๓  

ลง ๒๖ ส.ค.๒๕๖๓ 

เอกสาร ๓ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 

เอกสาร ๔ พระราชกฤษฎกีากำหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เอกสาร ๕ แนวความคิดในการเตรียมความพรอมจากหนวยงานภาครัฐ ๓ หนวยงาน 

๕.๑ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)(สพร.) 

๕.๒ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๕.๓ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (สคส.) 

เอกสาร ๖ คูมือการเตรียมความพรอมเอกสารแมแบบ (template)  

สำหรับการดำเนินการของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)  

ของหนวยงานในสังกัด ตร. ตาม มาตรา ๓๗ แหง พ.ร.บ.คุมครองขอมูล 

สวนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 

เอกสาร ๗ ชุดเอกสารแมแบบ (template) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

(องคการมหาชน)(สพร.) 

เอกสาร ๘ แบบสอบถาม การสำรวจการเก็บ การใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

(สำหรับขาราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลย)ี 

เอกสาร ๙ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Thailand Data 

Protection Guidelines 3.0 (Version 3.0 Extension)) เมษายน 2564 

คณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 


