
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ กรอ.  
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(Version 1.0 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

 
กรอ. กําหนดกรอบการทํางานของผูควบคุมขอมูล (Data Controller) โดยอางอิงจากมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล เรื่องการจัดทําบันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Record 
of Processing Activities: ROPA) เพ่ือใหเจาของขอมูลสวนบุคคลและสํานักงานสามารถตรวจสอบได  

โดยในทุกกิจกรรมท่ีมีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตองมีการจัดทําตารางบันทึกการประมวลผล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

 
1. ขอมูลเก่ียวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 
ช่ือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ท่ีอยู 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 
ขอมูลการติดตอ 
เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (ถามี) ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อีเมลล 
ผูประสานงาน/ผูแทน (ถามี) ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อีเมลล 

 
2. บันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวนบคุคล (Record of Processing Activities: ROPA) 

แยกออกเปน 2 ตาราง ยอย 2.1 และ 2.2 คือ จัดเก็บขอมูลหลัก (ไมคอยเปลี่ยนแปลง) และกิจกรรม
ของขอมูล (แยกตามรายการเปลี่ยนแปลง) 

 
ตารางท่ี 2.1 
ลําดับ ช่ือรายการ ตัวอยางการบันทึก 

1 ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 1. ขอมูลสําหรับการติดตอ ไดแก ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง
หนาท่ี ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อีเมลล 

2. ขอมูลเก่ียวกับการอบรม เชน สถิติการเขาเรียน การสง
งาน ผลการทดสอบ และ ไฟลนําเสนอ 

3. ขอมูลภาพถายกิจกรรมระหวางการอบรม 
2 วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม 1. ขอมูลสําหรับการติดตอ เพ่ือใชสําหรับติดตอ จัดการ

ฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารขอมูลระดับสูง (ระยะเวลา
หลักสูตร 3 เดือน) 

2. ขอมูลเก่ียวกับการอบรม เพ่ือใชประกอบการจัดอบรม
ใหสําเร็จตามเปาหมาย 

3. ขอมูลสําหรับการติดตอ เพ่ือใชจัดเก็บเปนทําเนียบรุน 



4. ขอมูลภาพถายกิจกรรมระหวางการอบรม เพ่ือการ
ประชาสัมพันธผลการจัดอบรม และ แบงปนใหผูเขา
อบรมไดเรียกดูยอนหลัง 

3 ขอมูลเก่ียวกับผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคล 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4 ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวน
บุคคล 

1. ขอมูลสําหรับการติดตอ 10 ป (ตั้งแตรับสมัคร
จนกระท่ังจัดหลักสูตรอบรมเสร็จสิ้น และเก็บตอเนื่อง
เปนทําเนียบรุน เพ่ือการติดตอสังสรรคหรือสรางความ
รวมมือในอนาคต) 

2. ขอมูลเก่ียวกับการอบรม 3 เดือน เพียงเพ่ือใหการจัด
อบรมสําเร็จตามเปาหมาย 

3. ขอมูลภาพถายกิจกรรมระหวางการอบรม 10 ป 
เพ่ือใหทีมงานสามารถสืบคนยอนหลังเพ่ือประโยชนใน
ประชาสัมพันธ การปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ือใชเตือน
ความจํา 

5 สิทธิและวิธีการเขาถึงขอมูลสวน
บุคคล รวมท้ังเง่ือนไขเก่ียวกับบุคคล
ท่ีมีสิทธิเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและ
เง่ือนไขในการเขาถึงขอมูลสวน
บุคคลนั้น 

1. เฉพาะเจาหนาท่ีของ กรอ. ท่ีทําหนาจัดการฝกอบรม 
สามารถเขาถึงไดผานคลาวดเก็บขอมูลกลางของ
ทีมงาน  

2. ผูเขารวมอบรมในแตละรุนสามารถเขาถึงรายชื่อ
ทําเนียบรุนนั้น พรอมขอมูลสําหรับติดตอ 

6 การใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ท่ีไดรับการยกเวนไมตองขอความ
ยินยอม  

1. กรอ. ไดนําขอมูลไปทําสถิติและหาความสัมพันธ
ระหวางวิทยากรกับความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตรของ
ผูเขารวมการอบรมโดยไมระบุชี้จําเพาะตัวบุคคล  

2. กรอ. ไดนําสงรายชื่อ และผลการประเมินของผูเขารับ
การอบรมใหกับตนสังกัดท่ีอนุมัติใหเขารวมการอบรม 

3. กรอ. ไดนําสงจํานวนผูผานการอบรมแกสํานักงาน 
กพร. เพ่ือรายงานสถานะการพัฒนากําลังคน แยกเปน
รายป และรายหนวยงาน 

7 มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 37 (1) 

อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
ครอบคลุมอยางนอย 3 ประเด็นดังนี้ 1) การธํารงไวซ่ึง
ความลับ (confidentiality) 2) ความถูกตองครบถวน 
(integrity) และ 3) สภาพพรอมใชงาน (availability) 
ของขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง 
ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมิ
ชอบ 

 
ตารางท่ี 2.2 

8 การปฏิเสธคําขอหรือการคัดคาน  



8.1 ตามมาตรา 30 วรรคสาม  - คําขอเขาถึงขอมูลของนาย.......................................... 
เม่ือวันท่ี.................. ไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก................. 

- คําขอสําเนาขอมูลของนาย.......................................... 
เม่ือวันท่ี.................. ไดถูกปฏิเสธเนือ่งจาก................. 

- คําขอใหเปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาวท่ีตนไมไดใหความยินยอมของนาย……….......  
เม่ือวันท่ี.................. ไดถูกปฏิเสธเนือ่งจาก................. 

8.2 ตามมาตรา 31 วรรคสาม  - คําขอของนาย.................เม่ือวันท่ี..................เพ่ือให
โอนขอมูลสวนบุคคลไปยัง..................................ดวย
วิธีการอัตโนมัติไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก.......................... 

- คําขอของนาย.................เม่ือวันท่ี..................ซ่ึงรองขอ
สําเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกสงไปยัง.........(ระบุชื่อผู
ควบคุมขอมูลรายท่ีรับขอมูลไปจากรายตนทาง)........ 
ไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก................................................ 

8.3 ตามมาตรา 32 วรรคสาม - คําขอใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนของนาย.................เม่ือ
วันท่ี..................ไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก.......................... 

8.4 ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง - คําขอใหปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลใหถูกตองเปน
ปจจุบัน สมบูรณ ของนาย.............เม่ือวันท่ี..................
ไดถูกปฏิเสธเนื่องจาก................................................... 

 
หมายเหตุ  
1. ขอมูลตาง ๆ ท่ีบันทึกในตารางขางตนเปนข้ันต่ําตามท่ีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด 

ผูใชงานสามารถปรับเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 
2. เม่ือนําไปใชงานจริง ตารางตาง ๆ สามารถนําไปพัฒนาลงในฐานขอมูล หรือ จัดเก็บดวยซอฟตแวร

ประเภทสเปรดชตี ตามท่ีผูใชเห็นสมควร หรืออาจจะพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสรางสวนติดตอผูใชสําหรับ
บันทึกขอมูลผานระบบออไลน/ออไฟไลน ได 

3. การพัฒนากระดานรายงานขอมูล (dashboard) สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมไดเองตามท่ีตองการ 


