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พ.รึ.บ. คุุ้�มคุ้รึองข้�อมูลส่วนบุคุ้คุ้ล ห้รึือ PDPA ย่อมาจาก Personal 
Data Protection Act บที่บัญญติัิท่ี่�ให้�คุ้วามคุุ้�มคุ้รึองข้�อมูลสว่นบคุุ้คุ้ล
ข้อง “บุคุ้คุ้ลธรึรึมดา” ให้�สทิี่ธิในการึแก�ไข้, เข้�าถงึ ห้รึอืแจ�งลบข้�อมลูท่ี่�ให้�
ไว�กับองค์ุ้กรึเป็นติ�น และกำห้นดบที่บาที่ห้น�าที่่�และบที่ลงโที่ษห้ากองค์ุ้กรึ
ไม่ปฏิิบัติิติาม แมกกาซี่นฉบับน้่จะมาผู�อ่านทีุ่กที่่านไปรึับฟัังข่้าวสารึท่ี่�
น่าสนใจเก่�ยวกับรึะบบการึที่ำงานด�าน พ.รึ.บ. คุุ้�มคุ้รึองข้�อมูลส่วน
บคุุ้คุ้ล ห้รึอื PDPA  เพื�อให้�ที่า่นเข้�าใจข้�อมลูอยา่งชัดัเจนและเปน็แนวที่าง
ในการึปฏิิบัติิงานด�าน PDPA สำห้รึับห้น่วยงานข้องและติัวที่่านเอง

พรึ�อมท้ัี่งยังสามารึถติิดติามข้�อมูลข้่าวสารึเก่�ยวกับเที่คุ้โนโลย่ให้ม่ ๆ 
ด�าน DATA CENTER ที่่�จะที่ำชั่วยเพิ�มปรึะสิที่ธิภาพภายในศููนย์ข้�อมูล
คุ้อมพิวเติอรึ์ข้องที่่าน และสามารึถติิดติามเนื้อห้าที่่�น่าสนใจ พรึ�อมที่ั้ง
ข้่าวสารึอื�นๆ ได�อ่กด�วย

The Personal Data Protection Act , or PDPA, stands for                      
Personal Data Protection Act. “Individuals” have the right to 
correct, access or delete information provided to the                                  
organization, etc. and defining roles, duties and penalties if 
the organization fails to comply. This magazine will come to 
all readers to listen to interesting news about the working 
system of the Personal Data Protection Act (PDPA) in order to 
provide you with a clear understanding of the information and 
a guideline for PDPA operations. for your company and                   
yourself

As well as being able to keep up with information about new 
technologies in the field of DATA CENTER that will help                     
increase the efficiency of your computer data center. and can 
follow interesting content along with other news as well
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ระบบสนัับสนัุนัการคุุ้�มคุ้รองข้�อมูลส่วนับุคุ้คุ้ล PDPA
PDPA คืือ พระราชบัญัญตัิคิื้�มคืรองข้�อมลูส่่วนบัค้ืคืล พ.ศ.2562 
PDPA ย่่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 
(2019) เป็็นกฎหมาย่ว่าด้�วย่การให�สิ่ทธิิ์�กับัเจ�าข้องข้�อมูลส่่วน
บัค้ืคืล ส่ร�างมาติรฐานการรักษาข้�อมลูส่ว่นบัค้ืคืลให�ป็ลอด้ภััย่ และ
นำไป็ใช� ให�ถููกวัติถู้ป็ระส่งค์ืติามคืำยิ่นย่อมท่�เจ�าข้องข้�อมูลส่่วน
บั้คืคืลอน้ญาติ

ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา ธุุรกิิจต่่าง ๆ ม่กิารนำข้้อมูลส่่วนบุุคคลไปีใช่้เพื่่�อวัต่ถุุปีระส่งค์ที่างกิารต่ลาดหร่อกิารวิเคราะห์ข้้อมูลเพื่่�อส่ร้างแบุบุ
จำลองธุุรกิิจอย่างแพื่ร่หลาย ไม่ว่าจะเปี็นช่่�อ ที่่�อยู่ ช่่องที่างกิารต่ิดต่่อต่่าง ๆ พื่ฤต่ิกิรรมกิารใช่้งานเว็บุไซต่์หร่อโซเช่่ยลม่เด่ย ไปีจนถุึงข้้อมูล
ที่่�ม่ความอ่อนไหว เช่่น ความคิดเห็นที่างกิารเม่องหร่อข้้อมูลสุ่ข้ภาพื่ ซึ�งกิารนำข้้อมูลเหล่าน่�ไปีใช้่ปีระโยช่น์โดยไม่ได้รับุความยินยอมจากิ
เจา้ข้องข้อ้มลู นอกิจากิจะกิอ่ใหเ้กิิดความรำคาญไดแ้ลว้ อาจจะที่ำใหเ้กิิดความเส่ย่หายต่่อที่รพัื่ยส์่นิหรอ่ช่ว่ติ่ไดด้ว้ยเช่น่กินั เช่น่ กิารที่่�บุรษิัทัี่
ปีระกินัภัยโที่รหาเราซึ�งเปีน็เจา้ข้องข้อ้มลูส่ว่นบุคุคลเพื่่�อช่กัิช่วนใหซ้่�อปีระกินั โดยที่่�เราไมท่ี่ราบุว่าบุริษัทัี่ปีระกินัไดร้บัุข้อ้มลูช่อ่งที่างกิารต่ดิต่่อ 
หรอ่ข้อ้มลูธุุรกิรรมที่างกิารเงนิข้องเรามาไดอ้ยา่งไร น่�จงึเปีน็เหต่ผุ่ลวา่ที่ำไมองคก์ิรและหนว่ยงานต่่างๆ จงึควรต่ระหนกัิถุงึความส่ำคญัข้อง
พื่ระราช่บุัญญัต่ิคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุุคคล พื่.ศ. 2562 หร่อ Personal Data Protection Act (PDPA) ที่่�กิำลังจะม่ผ่ลใช่้บุังคับุในปีี 2565 น่�

Over the past years, many businesses have widely used personal data for marketing purpose or data analysis to create business 
model. The used personal data include names, addresses, various communication channels, behaviors on the website or social 
media, and also sensitive information such as political opinions or health information. Apart from disturbance, using these data 
without the consent of the data subject also possibly causes damage to property or life. For example, when an insurance                       
company calls the personal data subject to persuade them to buy insurance, they do not know how the insurance company has 
obtained their contact information or how the insurance company has obtained their financial transaction information. This is the 
reason why organizations and agencies should be aware of the importance of the Personal Data Protection Act B.E.2562 or 
Personal Data Protection Act (PDPA) which is coming into enforcement in 2022. 

This Personal Data Protection Act was written to protect the rights of the general public as the personal data subjects. Therefore, 
various business organizations that use personal data in their business operation are extremely necessary to comply with the 
Personal Data Protection Act. Athentic Consulting Co, Ltd, the legal consultant specializing in PDPA both in the consultation work 
and personal data management system platform, can offer the most relevant and efficient PDPA consulting services in Thailand. 
The significant actions in the preliminary PDPA operations are as follows:

Athentic Consulting Co, Ltd. is able to design the aforementioned process to be completely compliant with PDPA as prescribed 
by law. From the experience of being the consultant in PDPA for many companies in various business groups whether the                              
information technology business group, logistics business group, mass communication business group, credit business group, 
securities trade business group, and health-related business group, etc. Each business has different working style and                                   
organizational structure making the company able to provide services to organizations in various business sectors appropriately 
in accordance with the operation of the organization as much as possible.

พื่ระราช่บุัญญัต่ิคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุุคคลฉบุับุน่�ถูุกิเข่้ยนขึ้�นเพื่่�อคุ้มครองส่ิที่ธุิข้องปีระช่าช่นทัี่�วไปี ซึ�งม่ฐานะเปี็นเจ้าข้องข้้อมูลส่่วนบุุคคล ดังนั�น 
องค์กิรธุุรกิิจต่่าง ๆ ที่่�ใช่้ข้้อมูลส่่วนบุุคคลในกิารปีระกิอบุธุุรกิิจจึงจำเปี็นอย่างยิ�งที่่�จะต่้องปีฏิิบุัต่ิต่ามพื่ระราช่บุัญญัต่ิคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุุคคล 
ที่างบุริษัทัี่ เอเที่นติ่ค คอนซัลติ่�ง จำกัิด ที่่�ปีรึกิษัากิฎหมายที่่�เช่่�ยวช่าญด้าน PDPA ที่ั�งในส่ว่นงานข้องที่่�ปีรึกิษัา และแพื่ลต่ฟอร์มระบุบุบุริหารจดักิาร
ข้้อมูลส่่วนบุุคคล และส่ามารถุนำเส่นอบุริกิารให้คำปีรึกิษัาด้าน PDPA ได้อย่างต่รงปีระเด็นและม่ปีระสิ่ที่ธุิภาพื่มากิที่่�สุ่ดในปีระเที่ศไที่ย โดยกิาร
ดำเนินกิารที่่�ส่ำคัญในกิารปีฏิิบุัต่ิงานด้าน PDPA เบุ่�องต่้น ม่ดังน่�

บริิษััท เอเทนติิค คอนซััลติิ�ง จำกััด สามาริถออกัแบบกัริะบวนกัาริกัาริดำเนินกัาริข้้างติ้นให้้เป็็นไป็ติาม PDPA ได้อย่่างสมบูริณ์์ คริบถ้วนติาม
กัฎห้มาย่ จากัป็ริะสบกัาริณ์์ในกัาริเป็็นท่�ป็รึิกัษัาทางด้าน PDPA ให้้กับับริิษััทในกัล่่มธุ่ริกิัจต่ิาง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น็ กัล่่มธุ่ริกิัจเทคโนโลย่่สาริสนเทศ กัล่่ม
ธุ่ริกัิจโลจิสติิกัส์ กัล่่มธุ่ริกัิจส่�อสาริมวลชน กัล่่มธุ่ริกัิจสินเช่�อ กัล่่มธุ่ริกัิจซั่�อข้าย่ห้ลักัทริัพย่์ และกัล่่มธุ่ริกัิจท่�เกั่�ย่วข้้องกัับส่ข้ภาพ เป็็นติ้น ซัึ�งแติ่ละ
ธุร่ิกัจิม่ริปู็แบบกัาริทำงานและโคริงสริา้งภาย่ในองคก์ัริท่�แติกัติา่งกันัจงึทำให้้ทางบริษิัทัฯ สามาริถให้้บริกิัาริแกัอ่งคก์ัริในภาคธุร่ิกัจิติา่ง ๆ  ไดอ้ย่่าง
เห้มาะสมและสอดคล้องกัับกัาริดำเนินงานข้ององค์กัริมากัท่�ส่ด 

กิารจัดที่ำบุันที่ึกิรายกิารกิิจกิรรมกิาร
ปีระมวลผ่ลข้้อมูลส่่วนบุุคคล (Record 
of Processing Activities, RoP)

กิารจัดที่ำเอกิส่ารที่างกิฎหมาย (Legal 
Documents)

กิารปีระเมินความเส่่�ยงต่ามกิฎหมาย 
(Gap Analysis)1 2 3

PERSONAL DATA PROTECTION 
SUPPORTING SYSTEM OF PDPA

Record of Processing 
Activities (RoP) Legal Documents Gap Analysis 
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อาคุ้ารศููนัย์์บริหารจััดการเดินัรถระบบ GPS
กรมการข้นัส่งทางบก 

บรึษิทัี่ ไซีท์ี่ เพรึพพาเรึชัั�น แมเนจเมนท์ี่ ได�รัึบคุ้วามไว�วางใจจากกรึมการึข้นส่งที่างบก ให้�เป็นผู�ดำเนินการึก่อสรึ�างอาคุ้ารึศูนูย์บริึห้ารึจัดการึเดินรึถ
รึะบบ GPS เพื�อรึองรึับการึที่ำห้น�าที่่�ติรึวจติรึากำกับดูแลและคุ้วบคุุ้มการึเดินรึถให้�เป็นไปติามวัติถุปรึะสงคุ้์ข้องการึเดินรึถ กำห้นดให้�รึถโดยสารึ
สาธารึณะและรึถบรึรึที่กุติิดต้ัิงอปุกรึณ์เคุ้รึื�องบันทึี่กข้�อมูลการึเดนิที่าง (GPS) เพื�อคุ้วามปลอดภัยในการึเดนิรึถและนำข้�อมลูไปใชั�ให้�เกดิปรึะโยชัน์
และม่ปรึะสทิี่ธิภาพมากท่ี่�สดุ กรึมการึข้นสง่ที่างบกจะที่ำห้น�าท่ี่�เห้มอืนผู�ให้�บริึการึ GPS ติ�องเกบ็รึวบรึวมข้�อมูล วเิคุ้รึาะห้ข์้�อมลู รึกัษาคุ้วามปลอดภยั
ข้�อมูล และส่งติ่อข้�อมูลไปยังห้น่วยงานภาคุ้รึัฐติ่างๆ รึวมที่ั้งเป็นศููนย์กลางข้องข้�อมูลที่่�เจ�าข้องรึถที่่�ติิดติั้ง GPS สามารึถเข้�าสู่รึะบบและติรึวจสอบ
ข้�อมูลการึเดินรึถข้องตินเองได� โดยอาคุ้ารึศููนย์บรึิห้ารึจัดการึเดินรึถรึะบบ GPS เป็นอาคุ้ารึ 4 ชัั้น แบ่งพื้นที่่�ชัั้น 1 เป็นบรึิเวณรึับรึองห้�องปรึะชัุม 
รึะบบโสติ รึะบบโสติที่ัศูน์และปรึะชัาสัมพันธ์สำห้รึับผู�ติิดติ่อ ชัั้น 2 เป็นพื้นที่่�สำนักงานและศููนย์คุ้อมพิวเติอรึ์แม่ข้่าย (Data Center) รึะบบบรึิห้ารึ
จัดการึเดินรึถ ชัั้น 3 เป็นพื้นที่่�ห้�องปรึะชัุมและห้�องพัก และชัั้น 4 เป็นพื้นที่่�สำห้รึับออกกำลังกาย 

Site Preparation Management Co, Ltd. has been entrusted by the Department of Land Transport to be the operator of the 
construction of the GPS system management center to support the duty of monitoring, supervising and controlling the traffic 
according to the objectives of the operation. Public buses and trucks are required to be equipped with travel data recorders 
(GPS) to ensure safe operation and efficient use of the data. The Department of Land Transport acts like a GPS provider must 
collect data, analyze data, keep data security and forward the data to various government agencies as well as being the                
center of information that GPS-equipped vehicle owners can log in and check their own driving data. The GPS system                        
management center building is a 4-storey building, divided into space on the 1st floor as a meeting room reception area, 
audiovisual system, and public relations for contact. The 2nd floor is an office space and Data Center. The 3rd floor is the 
meeting room and room area and the 4th floor is the area for exercising.
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PDPA PLATFORM
แพลตฟอร์์มที่่�จะเข้้ามาร์องร์ับความสะดวกสำหร์ับการ์ปฏิิบัติตามกฏิหมาย PDPA 

เน่�องจากิพื่ระราช่บุัญญัต่ิคุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุุคคล พื่.ศ. 2562 หร่อ Personal Data Protection Act (PDPA) จะม่ผ่ลบุังคับุใช่้อย่าง
เต่็มรูปีแบุบุในวันที่่� 1 มิถุุนายน 2565 น่� หลายองค์กิรจึงม่กิารเต่ร่ยมความพื่ร้อมในกิารปีฏิิบุัต่ิต่าม PDPA ซึ�งจากิปีระส่บุกิารณ์์ที่่�ที่าง
บุรษัิัที่ เอเที่นต่คิ คอนซลัติ่�ง จำกิดั ไดเ้ข้า้ไปีเปีน็ที่่�ปีรกึิษัาดา้น PDPA ใหก้ิบัุกิลุม่ธุรุกิจิต่่าง ๆ  นั�น พื่บุวา่ข้ั�นต่อนในกิารจดัที่ำเอกิส่ารบุนัที่กึิ
รายกิารกิิจกิรรมกิารปีระมวลผ่ลข้้อมูลส่่วนบุุคคล (RoP) ม่ปีริมาณ์ข้้อมูลและเอกิส่ารที่่�เกิ่�ยวข้้อง และต่้องจัดกิารเปี็นจำนวนมากิที่ั�งยัง
ม่ความซับุซ้อน นอกิจากิน่� องค์กิรยังต่้องดำเนินกิารในด้านอ่�น ๆ  เพื่่�อให้ส่อดคล้องกิับุ PDPA  เช่่น กิารข้อความยินยอม หร่อกิารจัดให้
ม่ช่่องที่างส่ำหรับุเจ้าข้องข้้อมูลส่่วนบุุคคลต่ิดต่่อข้อใช่้ส่ิที่ธุิต่ามกิฎหมายได้อย่างส่ะดวกิ โดยที่่�ที่างเอเที่นต่ิค คอนซัลต่ิ�ง ได้ให้คำปีรึกิษัา
ในที่างกิฎหมายแกิ่บุริษััที่พื่าร์ที่เนอร์ซึ�งเปี็นผู่้เช่่�ยวช่าญด้านกิารออกิแบุบุและพื่ัฒนาแพื่ลต่ฟอร์ม เพ่ื่�อพื่ัฒนาระบุบุที่่�จะเข้้ามาอำนวย
ความส่ะดวกิให้กิับุธุุรกิิจในกิารปีฏิิบุัต่ิต่าม PDPA โดยส่ามารถุแบุ่งออกิเปี็นระบุบุ 4 ระบุบุย่อยดังน่�

ริะบบบันทึกักัิจกัริริมกัาริป็ริะมวลผลข้้อมูลส่วนบ่คคล 
(Record of Processing Activities, RoPA)

ริะบบจดักัาริความย่นิย่อมคก่ักั่�และความย่นิย่อมข้องเจา้ข้อง
ข้้อมูล (Cookie Consent and Consent Management) 

ริะบบจัดกัาริกัาริใช้สิทธุิข้องเจ้าข้องข้้อมูลส่วนบ่คคล                     
(Data Subject Access Request) 

ริะบบจัดกัาริแจ้งเห้ติ่ละเมิดข้้อมูลส่วนบ่คคล 
(Incident Report) 

1 2
3 4

ทั�ง 4 แพลติฟอร์มท่�กล่าวมาข้�างติ�นได้�ม่การด้ำเนินการภัาย่ใติ�มาติรฐานคืวามป็ลอด้ภััย่ทางเทคืโนโลย่่ส่ารส่นเทศซึ่่�งเป็็นท่�ย่อมรับักันอย่่างแพร่
หลาย่ข้องผูู้� ให�บัริการระบับัคืลาวด์้ และติามมาติรฐานด้�านเทคืโนโลย่่ส่ารส่นเทศและการส่ื�อส่ารท่�จำเป็็นต่ิอธ้ิ์รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส่์                                  
ข้องส่ำนักงานพัฒนาธิ์้รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส่์ (องคื์การมหาชน) กระทรวงเทคืโนโลย่่ส่ารส่นเทศและการส่ื�อส่าร (ส่พฐ.) ด้ังนั�น ผูู้� ใช�งานระบับั
ส่ามารถูเชื�อมั�นและไว�วางใจได้�วา่ แพลติฟอรม์ท่�ใช�งานน่�จะด้ำเนนิการให�เป็น็ไป็ติามกฎหมาย่พระราชบััญญติัิคื้�มคืรองข้�อมูลส่ว่นบ้ัคืคืล พ.ศ. 2562 
ข้องป็ระเทศไทย่ และม่คืวามมั�นคืงป็ลอด้ภััย่ทางด้�านเทคืโนโลย่่ส่ารส่นเทศในระด้ับัส่ากล

PDPA Platform As the Personal Data Protection Act B.E.2562 
or the Personal Data Protection Act (PDPA) shall be fully effective on 1st June, 
2022, many organizations are preparing to comply with PDPA. From the                          
experience that Athentic Consulting Co, Ltd. has been the PDPA consultant for 
various business groups, it is found that the process of Record of Processing 
Activities (RoP) has a large amount of information and related documents required 
to be managed with complexity. The organizations also need to take other actions 
to comply with the PDPA such as obtaining consent or providing channel for the 
personal data subjects to contact and request to exercise their legal rights 
conveniently. Athentic Consulting provides legal advice to partner companies 
who are experts in platform design and development in order to develop the 
system that will facilitate businesses in compliance with PDPA. It can be divided 
into 4 subsystems as follows:

• Record of Processing Activities (RoPA) 
• Cookie Consent and Consent Management 
• Data Subject Access Request 
• Incident Report

All of the aforementioned 4 platforms 
are operated under the widely                                
accepted IT security standards of 
cloud service providers and in                                
accordance with the information and 
communication technology standards 
necessary for electronic transactions 
of  the Electronic Transact ions                                  
Development Agency (Public Organi-
zation), Ministry of Information and 
Communication Technology. Thus, the 
system users can trust and be certain 
that this platform can be operated in 
compliance with the Personal Data 
Protection Act B.E.2562 of Thailand 
along with having international                                
information technology security.



10   SITEM MAGAZINE  SITEM MAGAZINE   11  

D A T A  C E N T E R  W O R L Ds m i l e  s e r v i c e s m i l e  s e r v i c e

DATA PROTECTION OFFICER
เจ้้าหน้้าที่่�คุ้้้มคุ้รองข้้อมูลส่่วน้บุ้คุ้คุ้ล 

ใน้ปััจ้จ้้บุัน้ ผูู้้ที่่�จ้ะถููกแต่่งต่ั�งให้เปั็น้เจ้้าหน้้าที่่�คุ้้้มคุ้รองข้้อมูลส่่วน้บุ้คุ้คุ้ลน้ั�น้ อาจ้เปั็น้บุ้คุ้คุ้ลธรรมดา คุ้ณะบุ้คุ้คุ้ล หรือน้ิต่ิบุ้คุ้คุ้ลก็ได้ และองคุ้์กร
อาจ้ต่ัดส่ิน้ใจ้เลือกข้้อใดข้้อหน้่�งได้ใน้ 2 กรณ่ดังน้่�  

นอกจากหน�าท่�ในการจดั้ทำบันัทก่ราย่การป็ระมวลผู้ลข้�อมลูส่ว่นบัค้ืคืล เอกส่ารทางกฎหมาย่ และหน�าท่�อื�นใด้ติามกฎหมาย่ค้ื�มคืรองข้�อมลูส่ว่น
บั้คืคืล ธิ์้รกิจติ่างๆ ท่�ม่การเก็บัรวบัรวม บัันท่ก ใช� ส่่งติ่อข้�อมูลส่่วนบั้คืคืล ย่ังม่อ่กหน่�งป็ระเด้็นท่�ติ�องพิจารณา คืือ การแติ่งติั�งเจ�าหน�าท่�คื้�มคืรอง
ข้�อมูลส่่วนบั้คืคืล (Data Protection Officer, DPO) ซึ่่�งเป็็นผูู้�ท่�ม่หน�าท่�ให�คืำแนะนำ ติรวจส่อบั และด้ำเนินการให�การทำงานภัาย่ในองคื์กรเป็็นไป็
ติามข้�อกำหนด้ข้อง พ.ร.บั. คื้�มคืรองข้�อมูลส่่วนบั้คืคืล พ.ศ. 2562 

แน่นอนว่าในแติ่ละติัวเลือกย่่อมม่ข้�อด้่และข้�อเส่่ย่แติกติ่างกันไป็ แติ่อย่่างไรก็ติาม องคื์กรคืวรคืำน่งถู่งคืวามรู�หรือคืวามเช่�ย่วชาญเก่�ย่วกับัการ
คื้�มคืรองข้�อมูลส่่วนบั้คืคืลข้องผูู้�ท่�จะเข้�ามารับัติำแหน่งเป็็นส่ำคืัญ และย่ังติ�องพิจารณาเรื�อง ‘หลักการคืวามเป็็นอิส่ระ’ ข้อง DPO ท่�ถููกคื้�มคืรอง
ภัาย่ใติ� PDPA ซึ่่�งอาจม่ป็ัญหาในการทางป็ฏิิบััติิ หากองคื์กรเลือกแติ่งติั�งบั้คืลากรภัาย่ในข้่�นเป็็น DPO 

บัริษัท เอเทนติิคื คือนซึ่ัลติิ�ง จำกัด้ ท่�ป็ร่กษากฎหมาย่ซึ่่�งเช่�ย่วชาญด้�านการป็ฏิิบััติิติาม PDPA จ่งข้อแนะนำบัริการท่�ป็ร่กษากฎหมาย่ในฐานะเจ�า
หน�าท่�คื้�มคืรองข้�อมูลส่่วนบั้คืคืล (External Data Protection Officer Consulting Service) ท่�จะเข้�ามาช่วย่หล่กเล่�ย่งป็ัญหาการข้ัด้กันข้องผู้ล
ป็ระโย่ชน์และแก�ป็ัญหาการคื้�มคืรองคืวามเป็็นอิส่ระข้อง DPO ในแติ่ละองคื์กรได้� โด้ย่การทำงานข้อง External DPO ข้องบัริษัทฯ จะป็ระกอบัด้�วย่
คืณะผูู้�เช่�ย่วชาญด้�านกฎหมาย่ค้ื�มคืรองข้�อมูลส่่วนบั้คืคืลและผูู้�เช่�ย่วชาญด้�านเทคืโนโลย่่ส่ารส่นเทศ ทำให�คืณะทำงานส่ามารถูให�คืำแนะนำ                      
(advisory) ติรวจส่อบัและติดิ้ติามการป็ฏิิบัตัิติิาม PDPA (monitoring) ป็ระส่านงานกบััหนว่ย่งานท่�เก่�ย่วข้�อง (cooperating) ได้�อย่่างมป่็ระส่ทิธิิ์ภัาพ

• ต่ั�งบุุคลากิรหร่อเจ้าหน้าที่่�ภายในองค์กิรข้องผู่้ควบุคุม
ข้้อมูลหร่อผู่้ปีระมวลผ่ลข้้อมูลเอง

• ต่ั�งบุุคคลจากิภายนอกิองค์กิรที่่�ถุูกิแต่่งต่ั�งให้เข้้ามาเปี็น
เจ้าหน้าที่่�คุ้มครองข้้อมูลส่่วนบุุคคล

Apart from the duty to record the processing of personal data, legal documents 
and any other duties in accordance with the personal data protection law,                        
businesses that collect, record, use, transmit personal data still have to                            
consider another issue which is the appointment of the Data Protection Officer 
(DPO) who is responsible for providing advice, auditing and implementing in the 
organization corresponding with the provisions of the Personal Data Protection 
Act B.E.2562.

Currently, the person appointed as the Personal Data Protection Officer can be 
an ordinary person, a group of persons or a juristic person. The organization 
possibly decides to choose one of the following 2 cases:

Appoint personnel or officers in the organization of the 
data controller or data processor or

Appoint the third-party person of the organization as 
Data Protection Officer.

Each option surely has advantages and 
disadvantages. However, the organi-
zation should take into account the 
knowledge or expertise of the person 
taking the position of personal data 
protection mainly. The organization 
also need to consider the ‘principle of 
independence’ of DPO which is                     
protected under the PDPA. It possibly 
encounters practical problems if the 
organization chooses to appoint                              
internal personnel as the DPO.

Athentic Consulting Co., Ltd., a legal 
consultant specializing in PDPA                     
compliance, would like to recommend 
our external Data Protection Officer 
Consulting Service to help avoiding 
conflict of interest problems and                    
solving the problem of protection of 
independence of DPO in each organi-
zation. The company’s External DPO 
will consist of a panel of experts on 
personal data protection law and                          
information technology experts. This 
enables the working group to provide 
advisory, monitor the compliance with 
PDPA, and coordinate with relevant 
agencies effectively.

EXTERNAL DPO



12   SITEM MAGAZINE  SITEM MAGAZINE   13  

t a l k  o f  t h e  t o w n t a l k  o f  t h e  t o w n

วิิกฤติิ "รััสเซีีย-ยูเครัน" 
ผลกรัะทบมากกวิ่าน้ำมัน

ความข้ัดแย่้งริะห้ว่างรัิสเซั่ย่และยู่เครินท่�เข้้าสู่ภาวะสงคริาม ได้สริ้างผลกัริะทบต่ิอโลกัข้ย่าย่วงกัว้างมากัข้ึ�น โดย่ผลกัริะทบห้ลักัท่�กัริะทบกัับท่กั
ป็ริะเทศ ค่อ สถานกัาริณ์์ริาคาน�ำมันดิบในติลาดโลกัท่�เพิ�มสูงขึ้�นติ่อเน่�อง เศริษัฐกัิจข้องโลกัและเศริษัฐกัิจไทย่เจอมริส่มลูกัให้ญ่่อย่่างโควิด-19 
ทำเศริษัฐกัิจทั�งโลกัห้ย่่ดชะงักัไป็2 ป็ี มาป็ีน่�แม้ย่ังม่โควิด-19 สาย่พันธุ่์โอมิคริอนริะบาด แติ่เศริษัฐกัิจกั็ย่ังข้ับเคล่�อนติ่อไป็ได้ จากักัาริท่�ทั�วโลกัเริ่ง
ฉี่ดวัคซั่น สริ้างภูมิค่้มกัันห้ม่่ จนห้ลาย่ป็ริะเทศสามาริถกัลับมาใช้ช่วิติเป็็นป็กัติิและสามาริถเดินเคริ่�องเศริษัฐกัิจข้องตินเองไป็ได้ 

ยงัไม่ที่นัที่่�จะฟ้�นต่วัด ่กิลบัุมาเจอส่ถุานกิารณ์์ที่่�รัส่เซย่เปิีดศกึิส่งครามกัิบุยเูครน  ซึ�งไม่ไดก้ิระที่บุ
เพื่่ยงแค่ 2 ปีระเที่ศแต่่กิระที่บุเปี็นลูกิโซ่ไปียังเศรษัฐกิิจโลกิที่ั�งต่ลาดทีุ่น ต่ลาดเงิน ที่อง และต่ลาด
น�ำมัน  โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งที่ำราคาน�ำมันพืุ่่งกิระฉูดแต่ะ 130 บุาที่ต่่อดอลลาร์ สู่งสุ่ดในรอบุ                 
13 ปีี  ความรุนแรงข้องผ่ลกิระที่บุต่่อเศรษัฐกิิจไที่ยข้ึ�นอยู่กิับุระยะเวลาข้องความข้ัดแย้งจนกิว่า
จะได้ข้้อยุต่ิ โดยจะส่่งผ่่านมายัง 3 ช่่องที่างหลักิ ได้แกิ่ 1. ผ่ลกิระที่บุต่่อกิารเร่งข้ึ�นข้องเงินเฟ้อจะ
บุั�นที่อนกิารฟ้�นต่วัข้องอปุีส่งค์ในปีระเที่ศ 2. ผ่ลกิระที่บุดา้นกิารส่่งออกิจากิเศรษัฐกิจิยโุรปีที่่�อาจ
ช่ะลอลง และ 3. ผ่ลกิระที่บุต่่อกิารที่่องเที่่�ยว โดยเฉพื่าะนักิที่่องเที่่�ยวจากิรัส่เซ่ยและยุโรปีต่ะวัน
ออกิที่่�อาจเดนิที่างยากิลำบุากิมากิข้ึ�น รวมที่ั�งกิารออ่นค่าข้องเงนิรเูบุลิ ที่่�จะส่่งผ่ลต่่อกิารต่ดัส่นิ
ใจเดินที่างมาที่่องเที่่�ยว

หากิความข้ดัแยง้ระหวา่งรสั่เซย่-ยเูครนยด่เย่�อ
หนนุใหร้าคาน�ำมนัเพื่ิ�มส่งูเกินิ 100 ดอลลารฯ์ 
ต่่อบุาร์เรลต่่อเน่�องต่ลอดที่ั�งเด่อน ม่.ค. เพื่่ยง 
1 เด่อน กิ่อนที่่�ส่ถุานกิารณ์์จะกิลับุเข้้าสู่่ภาวะ
ปีกิต่ิ คาดว่าเศรษัฐกิิจจะข้ยายต่ัวใกิล้เค่ยงกิับุ
มุมมองเดิมที่่� 3.8% และหากิส่ถุานกิารณ์์ย่ด
เย่�อ หนุนราคาน�ำมันเพื่ิ�มสู่งต่่อเน่�องไปีจนถุึง
เดอ่น ม.ิย.-กิ.ค. อาจที่ำใหเ้ศรษัฐกิิจปีรบัุลงมา
อยู่ที่่�ระดบัุ 3% แต่่หากิลากิยาวถุงึ 6 เดอ่นหลงั
จากิน่� โอกิาส่ที่่�เศรษัฐกิิจจะข้ยายตั่วต่�ำกิว่า 
3% ค่อนข้้างสู่ง

ราคาพื่ลังงานพุ่ื่งสู่งข้ึ�นที่ั�วโลกิ หลังช่าติ่
พื่ันธุมิต่ร NATO พื่ยายามพืุ่่งเป้ีาไปีที่่�แหล่ง
รายได้หลักิข้องรัส่เซ่ยอย่างกิารลดกิารนำเข้้า
พื่ลังงาน เน่�องจากิมาต่รกิารคว�ำบุาต่รที่่�
ปีระกิาศใช่้ไปีแล้วในปีจัจบุุนัอาจยงัไมเ่พื่ย่งพื่อที่่�
จะที่ำให้รัส่เซ่ยหยุดรุกิรานยูเครนได้โดยส่ิ�นเช่ิง 
ซึ�งล่าสุ่ดส่หรัฐฯ ได้สั่�งห้ามกิารนำเข้้าน�ำมัน 

กิ๊าซธุรรมช่าต่ิ และพื่ลังงานที่ั�งหมดข้องรัส่เซ่ย 
ข้ณ์ะที่่�อังกิฤษัปีระกิาศจะยกิเลิกิกิารนำเข้้า
น�ำมันจากิรัส่เซ่ยภายในสิ่�นปีีน่� เช่่นเด่ยวกัิบุ
ยุโรปีที่่�ม่แผ่นจะลดกิารนำเข้้าพื่ลังงานจากิ
รัส่เซ่ยราว 2 ใน 3 ภายในปีีน่�

นอกิจากิจะส่่งผ่ลโดยต่รงต่่อราคาพื่ลังงานใน
ยุโรปีแล้ว ยังส่่งผ่ลกิระที่บุต่่อราคาพื่ลังงานใน
ต่ลาดโลกิอ่กิด้วย เน่�องจากิรัส่เซ่ยถุ่อเปี็นผู่้
ผ่ลติ่น�ำมันรายใหญ่อนัดบัุ 3 ข้องโลกิ (รองจากิ
ส่หรัฐฯ และซาอดุอ่าระเบุย่) ดว้ยกิำลงักิารผ่ลติ่
ที่่�มากิถึุง 10.5 ล้านบุาร์เรลต่่อวัน ส่่งผ่ลให้
ราคาน�ำมนัดบิุในต่ลาดโลกิใหด้ด่ต่วัข้ึ�นส่งูเกิิน 
130 ดอลลาร์ฯ ต่อ่บุาร์เรลเป็ีนครั�งแรกิในรอบุ 
13 ปีี และยังม่แนวโน้มสู่งข้ึ�นอย่างต่่อ

นอกิจากิน่� ราคาส่ินค้าเกิษัต่รและอาหารก็ิม่
แนวโนม้เพื่ิ�มส่งูข้ึ�นต่่อเน่�อง ซึ�งกิารถุกูิรกุิรานใน
ยูเครนที่่�ยาวนานที่ำให้เริ�มเกิิดกิารข้าดแคลน

อาหารในปีระเที่ศรุนแรงข้ึ�น ส่่งผ่ลให้รัฐบุาล
ยูเครนระงับุกิารส่่งออกิช่ั�วคราวในกิลุ่มเน่�อ
ส่ัต่ว์ ข้้าวไรย์ ข้้าวโอ๊ต่ บุัคว่ที่ น�ำต่าล ข้้าวฟ่าง 
และเกิล่อ ข้ณ์ะท่ี่�กิารส่่งออกิข้้าวส่าล่ ข้้าวโพื่ด 
ส่ตั่วป์ีกีิ ไข้ ่และน�ำมนั จะต่อ้งไดร้บัุอนุญาต่จากิ
กิระที่รวงเศรษัฐกิิจเที่่านั�น

เช่น่เดย่วกิบัุรสั่เซย่ที่่�ปีระกิาศหา้มส่ง่ออกิส่นิคา้
และธุัญพื่่ช่รวมกิว่า 200 ช่นิดไปีจนถุึงส่ิ�นปีี 
2022 ซึ�งหากิความขั้ดแย้งยังคงย่ดเย่�อต่่อไปี 
นอกิจากิจะที่ำให้ราคาส่ินค้าเกิษัต่รท่ี่�ส่ำคัญ
ปีรับุต่ัวสู่งข้ึ�นไปีอ่กิ ยังกิดดันต่้นทีุ่นส่ินค้าใน
ห่วงโซ่กิารผ่ลิต่ที่่�เกิ่�ยวข้้องในภาคเกิษัต่ร เช่่น 
น�ำมันส่ำหรับุปีระกิอบุอาหาร น�ำเช่่�อมข้า้วโพื่ด 
อาหารสั่ต่ว์ และปีุ�ยเคม ่ให้ปีรับุตั่วสู่งข้ึ�นต่ามอ่กิ
ด้วย

THE “RUSSIA-UKRAINE” CRISIS HAS BIGGER IMPACT THAN OIL.

The conflict between Russia and Ukraine that has gone to war has made an impact on the wider world. The main impact that affects 
all countries is the situation of rising crude oil prices in the world market. The world economy and Thai economy  encounters the 
big monsoon of COVID-19 causing the whole world economy to stop for 2 years. Until this year, even if the COVID-19 outbreak of 
Omicron variant still persists, the economy can still continue to drive. The worldwide acceleration of vaccination is for building the 
immune system until many countries are able to return to their normal lives and be able to operate their own economies.

While the situation is being recovered gradually, we find the new 
situation where Russia opened a war with Ukraine which does not 
affect only 2 countries but affects a chain to the world economy       
including the capital market, monetary market, gold market and oil 
market. In particular, oil prices surged to 130 baht per dollar, the 
highest in 13 years.

The severity of the impact on the Thai economy depends on the 
length of the conflict until a resolution is reached. It will pass through 
three main channels; 1. the impact on the acceleration of inflation 
will dampen the recovery of domestic demand, 2. the impact on 
exports from the European economy that may slow down, and 3. the 
impact on the travel. Especially tourists from Russia and Eastern 
Europe, it is more difficult to travel. This includes the depreciation of 
the ruble that will affect the decision to travel.

The prolonged conflict between Russia-Ukraine pushes oil prices 
above $100 a barrel continuously throughout March. Just one month 
before the situation returns to normal, it is expected that the                             
economy will expand close to the previous view of 3.8%. In addition, 
if the situation is protracted, it will make the oil prices to continue to 
rise until June-July which may cause the economy to fall to 3%. If it 
is prolonged up to 6 months after this, the likelihood that the                          
economy will expand below 3% is quite high.

The energy prices are soaring around the world after NATO allies try 
to focus on Russia’s main source of income such as cutting energy 
imports. The current sanctions may not be enough to stop Russia 
from invading Ukraine entirely. Lately, the US has banned all Russian 
imports of oil, natural gas and energy. Meanwhile, England announc-
es to stop importing Russian oil by the end of this year. Europe also 
plans to cut about two-thirds of its energy imports from Russia 
within the year.

Apart from directly affecting energy prices in Europe, the energy 
prices in the world market are also affected. Russia is the world’s 
third largest oil producer (after the United States and Saudi Arabia) 
with a production capacity of up to 10.5 million barrels per day. As 
a result, the price of crude oil in the world market has rebounded 
above 130 dollars per barrel for the first time in 13 years and is like-
ly to continually rise.

In addition, agricultural and food prices tend to continue to increase. 
The long invasion in Ukraine has started to exacerbate food short-
ages in the country. As a result, the Ukrainian government has 
temporarily suspended exports of meat, rye, oats, buckwheat, 
sugar, sorghum and salt, while exports of wheat, corn, poultry, eggs 
and oil must be authorized by the Ministry of Economy.

Russia has announced a ban on exports of more than 200 kinds of 
grains until the end of 2022. If the conflict continues, it does not only 
cause the price of important agricultural commodities to rise further 
but it also puts pressure on the cost of products in the production 
chain involved in the agricultural sector, such as cooking oil, corn 
syrup, animal feed and chemical fertilizers to increase accordingly.
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โคุ้รึงการึสรึ�างศููนย์ สรึ�างสรึรึคุ้์ ปันน�้าใจให้�น�อง

ก�าวเข้�าสู่ปีท่ี่� 13 ข้องมูลนิธิ ยู.ซี่.เอฟั กับ โคุ้รึงการึ “สรึ�างศููนย์ 
สรึ�างสรึรึคุ้์ ปันน�้าใจให้�น�อง” ด�วยการึสรึ�างศููนย์คุ้อมพิวเติอรึ์แห้่งการึ
เรึย่นรูึ�ให้�กับโรึงเรึย่นท่ี่�ข้าดแคุ้ลนอปุกรึณ์คุ้อมพวิเติอร์ึและทุี่นที่รัึพย์ ซีึ�ง
ที่างมูลนิธิ เห้็นถึงคุ้วามส�าคุ้ัญเรึื�องการึศูึกษาให้�แก่เยาวชัน โดยเฉพาะ
ด�านเที่คุ้โนโลย่ ที่่�ม่บที่บาที่ส�าคุ้ัญมากในปัจจุบัน 

มูลนิธิ ยู.ซี่.เอฟั ก่อต้ัิงข้ึ้นเมื�อวันท่ี่� 6 กรึกฏิาคุ้ม พ.ศู. 2550 โดยม่
วัติถุปรึะสงคุ้์เพื�อสนับสนุนการึศูึกษาด�านเที่คุ้โนโลย่สารึสนเที่ศูข้อง
โรึงเรึ่ยนที่่�ข้าดแคุ้ลน และข้าดการึสนับสนุนจากที่างภาคุ้รึัฐ ด�วยคุ้วาม
ยึดมั�นในปณิธาน ท่ี่�ติ�องการึเป็นส่วนห้นึ�งที่่�ที่�าปรึะโยชัน์แก่สังคุ้ม                  
โดยเรึิ�มจากเยาวชันข้องชัาติิ ท่ี่�ในอนาคุ้ติจะเป็นก�าลังส�าคุ้ัญในการึ
พฒันาปรึะเที่ศู คุ้อมพวิเติอร์ึจะเป็นเคุ้รึื�องมือห้นึ�งท่ี่�จะที่�าให้�เยาวชันได�ม่
โอกาสศูึกษาห้าคุ้วามรึู�ในเรึื�องท่ี่�สนใจ ถือเป็นเรึื�องท่ี่�ด่ท่ี่�ที่างมูลนิธิรึู�สึก
ภาคุ้ภูมิใจกับการึเป็นส่วนห้นึ�งในการึเปิดโลกทัี่ศูน์ ให้ �กับน�องๆ 
สอดคุ้ล�องกบัพรึะบรึมรึาโชับายข้องสมเดจ็พรึะเจ�าอยูหั่้วฯ รึชัักาลท่ี่� 10 
ด�านการึศูึกษา คุ้วามว่า “การึศูึกษาติ�องมุ่งสรึ�างพื้นฐานให้�แก่ผู�เรึ่ยน” 
     
ติลอดรึะยะเวลาท่ี่�ผ่านมา  มูลินิธ ยู.ซี่.เอฟั  ได�ดำเนินการึสรึ�างศููนย์
คุ้อมพิวเติอรึ์ที่ั้งสิ้นจำนวน 77 ศููนย์ และเมื�อวันที่่� 5 -6 ม่นาคุ้ม 2565 
ได�จัดสรึ�างศููนย์คุ้อมพิวเติอรึ์แห้่งการึเรึ่ยนรึู� ศููนย์ท่ี่� 78 โรึงเรึ่ยนบ�าน
บางคุู้ จ.ภูเก็ติ 

ที่ั้งน่้ห้ากที่่านใดติ�องการึสนับสนุนมูลนิธิ ยู.ซี่.เอฟั สามารึถติิดติ่อได�ที่่�                   
คุุ้ณชัมพูนุชั สุที่ธิธรึรึม กรึรึมการึผู�ก่อติั้งมูลนิธิ ยู.ซ่ี.เอฟั ห้มายเลข้
โที่รึศัูพที่ ์   02-589-5820 ห้รึือดูรึายละเอ่ยดเพิ�ม เติิมได �ที่่�                                           
www.ucf.or.th

U.C.F. Foundation has reached its 12nd year with the project                 
“Building, Creating, Sharing for Children” by building                       
computer learning centers for schools that lacks computers 
and funds. The foundation is aware of the importance of the 
education for children, especially in technology. 

U.C.F. established on July 6, 2007 with the objectives to                
provide technology information support for education for 
disadvantaged schools. In this regard, we are committed to 
providing benefits to society by taking initiatives from children 
which are deemed an integrated part of the country’s future. 
computers are tools for them to learn and study and we are 
pleased to have to give them expanding visions in accordance 
with a speech by the King Rama 10 that “education must aim 
to provide fundamental basis for learners”.

The UCF Foundation has donated to build a 78st  Computer 
Center for learning and build a learning center at 78,                          
Baan Bangkhu School, Phuket Province. and will focus on 
building a creative center for children for all 77 provinces 
according to the goal.

If you would like to make a support to U.C.F. Foundation, 
please contact Khun Chompunutch Sutthitham, founding 
director of U.C.F. Foundation at 02-589-5820 or visit                      
www.ucf.or.th.     
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