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กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลในอาเซยีน

 ประเทศสิงคโปร์ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว 
(The Personal Data Protection Act) เมื่อ พ.ศ. 2555 

 ประเทศฟิลิปปินส์ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Privacy Act) เมื่อ พ.ศ. 2555 

ประเทศมาเลเซียประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
(Personal Data Protection Act) เมื่อ พ.ศ.2553



The Singapore PDPA 2012 –
Part IX Do not call registry ss.36-48
The Personal Data Protection Act provides for the 
establishment of a national Do Not Call (DNC) Registry. The 
DNC Registry allows individuals to register their Singapore 
telephone numbers to opt out of receiving marketing phone 
calls, mobile text messages such as SMS or MMS, and faxes 
from organizations.







The Do Not Call list has certain limitations.
◦ Charities;
◦ Political organizations;
◦ Telephone surveyors;
◦ Companies with which you’ve done business;
◦ Debt collectors



Unsolicited communications

1. The use of automated calling systems without human 
intervention (automatic calling machines), facsimile 
machines (fax) or electronic mail for the purposes of 
direct marketing may only be allowed in respect of 
subscribers who have given their prior consent. (Opt in)

EU Directive  /2002/58/EC: Article 13



3. Member States shall take appropriate measures to 
ensure that, free of charge, unsolicited communications for 
purposes of direct marketing, in cases other than those 
referred to in paragraphs 1 and 2, are not allowed either 
without the consent of the subscribers concerned or in 
respect of subscribers who do not wish to receive these 
communications, the choice between these options to be 
determined by national legislation. (Opt in/Opt out)

EU Directive  /2002/58/EC: Article 13



EU General Data Protection Regulation (GDPR)

 New ‘Regulation’ for all EU countries as of May 24, 2016.

 The law provides businesses with a two year transitional 
period to implement the requirements.

 Full business compliance is expected by May 25, 2018.



Lawfulness of Processing under GDPR Article 6

 Processing shall be lawful only if and to the extent that at 
least one of the following applies: 

(a) the data subject has given consent to the 
processing of his or her personal data for one or more specific 
purposes.



Rights of the data subject under GDPR Articles 17 and 21

 Right to erasure or Right to be forgotten (Article 17)

 Right to object (Article 21)
 The right to object to direct marketing is absolute (without reasons 
and no exemptions)
 The data subject must be notified of the right at an early stage 
- clearly and separately from other information. 
 Online services must offer an automated method of objecting.



Transfer of personal data under Article 44 of GDPR

 Any transfer of personal data by controller or processor 
shall take place only if certain conditions are complied 
with:
 Transfer on the basis of adequacy
 Transfer subject to appropriate safeguards
 To countries with similar data protection regulations.



การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลผูใ้ชม้อืือืในททย

 ไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 ไม่มี National Do Not Call Registry

 มีกฎหมายเฉพาะ เช่น 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พรบ.การประกอบข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549, ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2551, ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559)



การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลผูใ้ชม้อืือืในททย

 ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล ฯ

 ค าประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ – ยกเลิก SMS โทร *137

 ประกาศ คปภ. เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน
ทางโทรศัพท์ พ.ศ.2552 โดยเฉพาะ ข้อ 8

http://www.oic.or.th/sites/default/files/intermediaries-file/638-5355.pdf

http://www.oic.or.th/sites/default/files/intermediaries-file/638-5355.pdf


ประกาศ คปภ. เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย
กรมธรรมป์ระกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ.2552 ข้อ 8

 บริษัทจะจัดให้มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ได้ ต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

8.3 การเสนอขายให้กระท าได้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่าง 8.30 น - 19.00 น.
8.4 ห้ามเสนอขายกับผู้มุ่งหวังที่จะปฏิเสธการรับการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยมาแล้วหรือผู้มุ่งหวังที่ส านักงานแจ้งให้บริษัททราบวา่เป็นผู้ไม่ประสงค์
จะได้รับการติดต่อ เว้นแต่เวลาล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่มี
การปฏิเสธ หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายชื่ออจากส านักงาน แล้วแต่กรณี



Cold 
Calls
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กสทช.

ผูใ้ชม้อืถอื ผูใ้หบ้รกิาร

- Opt out / Opt in
- National Do not call Registry
- กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ประกาศ กสทช. ฯ
- ประกาศ คปภ. ฯ

- เพิ่มชื่อในรายการ
ปฏิเสธอัตโนมัติ
- ใช้สิทธิตามกฎหมาย

- แจ้งการละเมิดข้อมูล

- แจ้งสิทธิผู้ใช้มือถือ
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