
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิชิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปงีบประมาณ 2565



• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิชิต

• อาจารย์ประจ าสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

• E-mail : Thailawresearch@gmail.com 

• M : 081-808-9737 



สาระส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการตาม PDPA 

กระบวนการเก็บ รวบรวม ใช้

และเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคล
จัดท าเอกสารกฎหมาย

กระบวนการรองรับสิทธิของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล 



นิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล”

• “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้

สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึง

ข้อมูลของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ

• เช่น  ช่ือและนามสกุล วันเดือนปี สถานภาพ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน

เลขหนังสือเดินทาง รหัสพนักงาน อีเมล ภาพถ่าย ลายเซ็น เลขบัญชีธนาคาร ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ Line ID IP Address ชอ่งทางติดต่อในส่ือสังคมออนไลน์ สถานที่

ท างาน ต าแหน่งงาน ฯลฯ

• ตัวอย่างที่ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลผู้ตาย ข้อมูลนิติบุคคล ตราประทับ

นิติบุคคล ที่อยู่บรษิัท เบอร์ส านักงาน อเีมลบ์ริษัทที่ไมร่ะบุตัวบุคคล



นิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะพิเศษตามมาตรา 26 ”
Sensitive Personal Data

เชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ์
ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเชื่อในลัทธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา 
พฤตกิรรมทางเพศ 
ประวัตอิาชญากรรม
ข้อมูลสุขภาพ 
ความพิการ 
ข้อมูลสหภาพแรงงาน 
ข้อมูลพันธุกรรม 
ข้อมูลชีวภาพ 
หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกัน
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

ข้อมูลชีวภาพ หมายถึง  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการน าลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของ
บุคคลมาใช้ท าให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองม่านตา หรือข้อมูลจ าลอง
ลายนิว้มือ



บังคับใช้เป็นเพิ่มเติม

(มาตรา 3)

ไม่อยู่ในขอบเขตการบังคับใช้ 

(มาตรา 4)

ขอบเขตการบังคับใช้

(มาตรา 5)

เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย / ข้อยกเว้น 



ข้อยกเว้น 
ไม่อยู่ในขอบเขตการบังคับใช้

(ไม่ต้องปฏิบัติตาม PDPA) 

*** แต่ต้องจัดใหม้กีารรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

(ยกเว้นท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน/ครอบครัว) 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืเพื่อกิจกรรมในครอบครัว

การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มหีน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาความปลอดภัยของ

ประชาชน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

บุคคลหรือนติบิุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน              

งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวชิาชีพ หรือเป็นประโยชน์

สาธารณะเท่านั้น

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการ ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่น

บุคคลในการพิจารณาตามหนา้ท่ีและอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธกิาร  

การพจิารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนนิงานของเจา้หน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี 

และการวางทรัพย์ รวมทั้งการด าเนินงานตามกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา

การด าเนนิการกับข้อมูลของบรษิัทข้อมูลเครดติและสมาชิกตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดติ



ประเด็นความทับซ้อนกับกฎหมายอื่น

• กรณีขอ้มูลส่วนบุคคล กจิกรรมส่วนตัว ไม่ผิดตาม PDPA 

แตอ่าจผิดตามกฎหมายอ่ืน เชน่ พรบ. ว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ /  

ประมวลกฎหมายอาญา / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

• กรณีขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่เขา้ข้อยกเว้น ผิดตาม PDPA 

และอาจผิดตามกฎหมายอ่ืน เชน่ พรบ. ว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ /  

ประมวลกฎหมายอาญา / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ดว้ย 

• กรณีไมใ่ช่ขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ผิดตาม PDPA 

แตอ่าจผิดตามกฎหมายอ่ืน เชน่ พรบ. ว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ /  

ประมวลกฎหมายอาญา / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 



บังคับเป็นการเพ่ิมเติม 

เร่ืองการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล บทก าหนดโทษ

ให้บังคับตามบทบัญญัติแหง่พระราชบัญญัตินีเ้ป็นการเพิ่มเติม 

ไม่วา่จะซ้ ากับบทบัญญัติแหง่กฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม

หากกฎหมายเดิมไมม่เีรื่องการร้องเรียน ให้บังคับตาม PDPA 

เช่น  กฎหมายสุขภาพแห่งชาติ / กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม 



ขอบเขตบังคับใช้ 

ผูค้วบคุมข้อมูลสว่นบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลอยู่ในราชอาณาจักร ไม่
ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนัน้ ได้กระท าในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอยูน่อก

ราชอาณาจักร ให้ใช้บังคับเม่ือเป็นกจิกรรม  

- การเสนอสนิค้าหรอืบรกิารให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึง่อยู่ในราชอาณาจักร 

- การเฝ้าตดิตามพฤติกรรมของเจา้ของข้อมูลสว่นบุคคลที่เกิดขึน้ในราชอาณาจักร 



ผู้ท่ีมีบทบาทใน PDPA 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
DATA CONTROLLER / DC

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
Data Protection Officer (DPO) 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคคล
DATA PROCESSOR/ DP

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
DATA SUBJECT / DS

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลสว่น
บุคคล ทั้งนี ้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการ

ดังกล่าวไมเ่ป็นผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล
C



ตัวอย่างการวิเคราะห์สถานะการเป็น  DC / DP 

• การด าเนินงานของหนว่ยงานภายใน / หน่วยงานย่อย แผนก ฝ่าย 

• การด าเนินงานรว่มกับหน่วยงานภายนอก 

• การส่งขอ้มูลให้บุคคลภายนอกวิเคราะห์ข้อมูล / จ้างบริษัทท าเว็บไซต/์แอปพลชิั่น

• การรวบรวมรายชื่อบุคลากรเพื่อให้ธนาคารด าเนินการจ่ายเงินเดอืน 

• การรวบรวมไปรษณีย์ภายในเพ่ือน าสง่ตอ่ผู้ใหบ้ริการไปรษณีย ์

• การที่หนว่ยงานใช้บริการบรกิารคลาวด์เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 

• บริษัทประกัน / ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย 

• การด าเนินการกับขอ้มูลชุดเดียวกัน 



HR การตลาด IT

สินค้า/บรกิาร/จัดซื้อ Internal Audit การเงิน / การบัญชี 

การวิจัย/พัฒนา อาคาร/สถานที่ ประชาสัมพันธ์

การไหลเวียนข้อมูล





ภาพรวมหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล

หน้าที่ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลให้สอดคล้องกับฐานในการ

ประมวลผล

หน้าที่ในการแจ้งรายละเอียดตามที่กฎหมายก าหนดแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

/ จัดท าเอกสารกฎหมาย เชน่ เอกสารความยินยอม / การท าบันทึกกิจกรรมประมวลผล ( ROPA) 

หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

หน้าที่ในการปฏิบัติตามค าขอของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล / กระบวนการรองรับสิทธิ

ของเจ้าของข้อมูล

หน้าที่ในการจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย  ไดแ้ก่ การท าบันทึก

กิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล การ

แต่งตัวตัวแทนในราชอาณาจักร 

แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่
ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้ เวน้แต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบ
ตอ่สทิธแิละเสรภีาพของบุคคล 



หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)

• ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลตามค าสั่งที่
ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น  (ส่งผลให้ต้องมีการท าสัญญา
ประมวลผลข้อมูล (Data  processing agreement) 

• จัดใหม้ีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูล 

• จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล  
(ยกเว้นกิจการขนาดเล็กตามประกาศ) 



1 มถิุนายน 2565

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้กอ่น
กฎหมายใช้บังคับ สามารถเก็บ
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตาม

วัตถุประสงค์เดิม

หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้เก็บรวบรวมก่อนกฎหมายใช้บังคับ (มาตรา 95)

- ต้องก าหนดวิธกีารยกเลิกความยินยอม
- เผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถแจง้ยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย

ข้อสังเกต 
- กฎหมายไม่ระบุที่มาของข้อมูล 
- กฎหมายไม่ไดก้ าหนดวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- เฉพาะการเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูล ไม่รวมถึงการ

เปดิเผยหรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น 
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลยังต้องปฏิบัติตามหน้าที่อื่น

ตามพระราชบัญญัติ เช่น การรักษาความปลอดภัยของ
ขอ้มูลตามมาตรา 37 



กระบวนการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด
ข้อมูลส่วนบุคคล

ขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26

เป็นข้อมูลที่เก็บมาจากแหล่งใด 
จากเจ้าของขอ้มูล/ จากผู้เยาว์ / จากหน่วยงาน 

/ จากแหล่งอ่ืน

เก็บข้อมูลโดยใคร
ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุตคล

เก็บเพ่ือวัตถุประสงค์ใด 



ตรวจสอบฐานการประมวลผลตามกฎหมาย (lawful basis for processing) 

ข้อมูลส่วนบุคคลตาม

มาตรา 24 

ข้อมูลส่วนบุคคลตาม

มาตรา 26 

กระบวนการเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล



ความยนิยอม (Consent)

ประวัติศาสตร/์วิจัย/สถิติ (Research) 

ปอ้งกันอันตรายแก่ชีวติ (Vital Interest) 

ปฏิบัติตามสัญญา (Contract) 

การด าเนินกจิการสาธารณะ (Public Task) 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

ปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligations)

ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 



ประวัติศาสตร์/วิจัย/สถิติ (Research) 

• เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือที่

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

• ต้องจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่

คณะกรรมการประกาศก าหนด



ป้องกันอันตรายแก่ชีวิต (Vital Interest) 

ข้อสังเกต 

• เป็นข้อยกเว้นทั้งกรณีขอ้มูลทั่วไปและข้อมูลออ่นไหว 

• ในการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว  จะสามารถใช้ฐานนีใ้นการประมวลผลไดเ้ฉพาะในกรณีที่เจ้าของข้อมูลอยูใ่นสภาวะที่

ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ และไม่มีวธิีอ่ืนที่สามารถปกป้องชีวิตบคุคลอ่ืนโดยไมต่้องประมวลผลข้อมูลนีแ้ลว้

• เช่น  ผู้ประสบอุบัติเหตเุข้าหอ้งฉุกเฉิน การเปิดเผยข้อมูลสุขภาพเพื่อการรักษา 

• ไม่รวมถงึการรักษาพยาบาลที่วางแผนไว้ลว่งหน้า 

• ต้องอยู่บนเง่ือนไขว่าการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลต้องท าในขณะทีเ่จ้าของข้อมูลไม่รูส้ึกตัวและไมอ่าจให้ความยินยอมได้ 



ปฏิบัติตามสัญญา (Contract) 

• เป็นฐานที่ใช้ในทางธุรกิจมากที่สุด 

• เป็นฐานที่ใช้ประมวลผลในฐานะคู่สัญญา

• เป็นฐานที่ใช้ประมวลผลเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอกอ่นเข้าท าสัญญา

• ฐานใช้ได้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเท่านั้น ไมร่วมถงึข้อมูลออ่นไหวตามมาตรา 26 



การด าเนินกิจการสาธารณะ (Public Task) 

• จ าเป็นเพ่ือการปฏบิัติหน้าที่ในการด าเนินภารกจิเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

• จ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

• เป็นฐานในการประมวลผลของหนว่ยงานภาครัฐ 



ปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligations)

• เป็นฐานในการประมวลผลที่มีความเสี่ยงนอ้ย 

• พิจารณาจากสถานะของหน่วยงาน เช่น บริษัทเอกชน บริษัทจดทะเบียน หน่วยงานรัฐ รัฐวสิาหกิจ องค์กรมหาชน 

• กฎหมายที่ก ากับดูแลธุรกจิ  เช่น สถาบันการเงิน ประกันภัย หลักทรัพย์ ท่องเที่ยว ภาคการศึกษา การค้าและบริการ      

ภาคการเกษตร ธุรกจิ SME กจิการกระจายเสียง โทรทัศน์ คมนาคม 

• กฎหมายในแต่ละส่วนงาน เช่น งาน HR งานบัญชีและการเงิน 

• ความสัมพันธ์ด้านกฎหมายที่จ าเป็นตอ้งปฏบิัตติาม เช่น กฎหมายฟอกเงนิ FATCA  กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย ป.ป.ช. 



กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
กับการประกอบ
กจิการหรือการ
ด าเนินธุรกจิ

01
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
กับกระบวนการ

ท างานในแต่ละส่วน

02
กฎหมายที่รองรับนิติ
สัมพันธ์กับเจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

03
ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมายเทียบกับ
สิทธิเจ้าของขอ้มูล

ส่วนบุคคล

04



ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

• เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมคีวามส าคัญน้อยกว่าสิทธิขัน้พ้ืนฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

• สิทธิขัน้พื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวั เกียรติยศ ช่ือเสียงและครอบครัว 

• ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ผู้ควบคุมช้อมูล / บุคคลอ่ืน  /นิติบุคคลอ่ืน / เจ้าหน้าที่หรือหนว่ยงานรัฐ 

• หากมปีระเด็นเรื่องการตีความ มักใช้ควบคู่กับการขอความยินยอม 



หลักในการใช้ฐาน

ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 

ประโยชน์ที่จะได้จากการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

มีความส าคัญอย่างไร 

ผลกระทบที่เกดิต่อเจ้าของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลมีมากน้อย

เพียงใด

เจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล
คาดหมายได้หรือไม่ 

การประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลได้สัดส่วนหรือไม่ / การ
ประมวลผลท าเท่าที่จ าเป็น 



ตัวอย่างการใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

• การรักษาความปลอดภัย  

• การตรวจสอบการทุจริตในองค์กร 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงสินค้าและบรกิาร 

• การประชาสัมพันธ์ขา่วสารที่ไม่มีลักษณะเปน็การเสนอขาย

• การบริหารจัดการภายในองคก์ร



ความยินยอม (Consent)

• ระยะเวลาคือ ต้องขอความยนิยอมไว้ก่อนหรอืในขณะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

• การขอความยินยอมต้องท าโดย (1) ชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือ (2) ท าโดยผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ หรือ (3) เว้นแต่โดยสภาพไม่
อาจขอความยินยอมด้วยวธิีการดังกล่าวได้ เช่น ความยินยอมโดยวาจา  

• ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและต้องแยกส่วนออกจากข้อความอ่ืนอย่างชัดเจน 

• แบบขอความยนิยอมตอ้งมีข้อความที่เข้าถึงได้งา่ยและเข้าใจได้และใช้ภาษาทีอ่า่นงา่ย / ต้องเป็นการเฉพาะเจาะจง ไมใ่ช่เร่ือง
ทั่วไป

• ต้องค านึงถึงความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ผูกกับอ านาจต่อรองในการท าสัญญาใดๆ

• เจ้าของขอ้มูลส่วนบคุคลจะถอนความยินยอมเสียเม่ือใดก็ได้  โดยจะต้องถอนความยินยอมได้งา่ยเช่นเดียวกับการใหค้วาม
ยินยอม 

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม

• การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไมเ่ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ไมม่ผีลผูกพันเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล และ
ไมท่ าให้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลได้



ความยินยอมของผู้เยาว์

กรณีที่ผู้เยาว์มอีายุไม่เกนิ 10 ปี 

ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มี
อ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์

1

กรณีที่ผู้เยาว์มอีายุ 10 – 20 ปี 

กรณีไมใ่ช่การใด ๆ ซึ่งผู้เยาว์อาจให้ความยินยอม
โดยล าพังได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ใช้อ านาจ
ปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ดว้ย

2



ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26
Sensitive Personal Data

ความยนิยอมโดยชัดแจ้ง ( Explicit Consent) (ต้องชัดเจน/ไม่คลุมเครือ) 

ปอ้งกันอันตรายแก่ชีวติ (Vital Interest) 

การด าเนินกจิกรรมโดยชอบขององคก์รท่ีไมแ่สวงหาก าไร

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจง้

เพื่อสิทธเิรียกร้องตามกฎหมาย (Legal Claims)

ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ Medicine / Public Health 

Social Care / Research / Substantial Public Interest 



การด าเนินกิจกรรมโดยชอบขององค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร

• เป็นการด าเนินกจิกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหา

ก าไรที่มวีัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผู้

ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ าเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ออกไปภายนอกมูลนิธสิมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรนั้น



ข้อมูลที่เปดิเผยต่อสาธารณะด้วยความยนิยอมโดยชัดแจ้ง

• เจ้าของข้อมูลเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะโดยเจตนา 

• การเปิดเผยต้องเกดิจากความยินยอมโดยชัดแจ้ง 

• การเปิดเผยต้องกระท าตอ่สาธารณะ 



เพื่อสิทธเิรียกร้องตามกฎหมาย (Legal Claims)

• การก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การใช้ หรือการปฏบิัติตามสิทธเิรียกร้อง การยกข้อต่อสู้ 

• การด าเนินการกระบวนการทางกฎหมาย / การเตรียมข้อมูลคดี ค าฟ้อง ค าให้การ



ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับ Medicine / Public Health 

• (ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทาง

การแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบ

และการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์

• (ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่

อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ หรือเคร่ืองมือ

แพทย์ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยเฉพาะการรักษาความลับของขอ้มูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือตามจริยธรรมแหง่วิชาชีพ



• (ค) การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย 
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิ
หรือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

• (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน ทั้งนี้ ต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวเพียงเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

• (จ) ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล



WorkShop :  การคัดแยกข้อมูลและการตรวจสอบฐานในการประมวลผล

การจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดอบรมสัมมนา / การ

เชิญวิทยากร / ข้อมูล

ลงทะเบียน

การจัดงานอีเว้นท์ / การ

บันทึกภาพ / บันทึก VDO 
การประชาสัมพันธ์ 

การส่งอเีมลข่าวสาร งานระบบ IT 
การให้บรกิารประชาชนผ่าน

ช่องทางออนไลน์ / 

แพลตฟอร์ม 

งานประชุมคณะกรรมการ 

อนุกรรมการ / ประชุม

ภายในหน่วยงาน 



ระบบฐานข้อมูล / 

งานสถิติ 
งานยุทธศาสตร์

กิจกรรมกับคู่ค้า  เช่น 

การใช้บริการ

บุคคลภายนอก 

การให้บรกิารประชาชน

กล้อง CCTV 

งานทรัพยากรบุคคล / 

สวัสดิการ / ข้าราชการ / 

พนักงาน / ลูกจ้าง 

ระบบการเข้าออกพ้ืนที่

ส านักงาน / ลานจอดรถ 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การตลาด เช่น การขาย

สินค้าและบริการ  



การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององคก์ร (Privacy Policy)

เอกสาร/ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัว (Privacy notice)

แบบความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

แบบการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบการแจ้งเตือนเม่ือเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล



ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัว 
(Privacy notice)

วัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวมและฐานในการ

ประมวลผล 

แจ้งถึงผลกระทบที่เป็นไปได้
จากการไมใ่ห้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลสว่นบุคคลที่จะมกีารเก็บ
รวบรวมและระยะเวลาในการ

เก็บรวบรวมไว้

ประเภทของบุคคลหรือ
หน่วยงานซึ่งข้อมูลสว่นบุคคลที่
เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล
สว่นบุคคล สถานที่ติดต่อ และ

วิธกีารติดต่อ

สทิธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล



แบบความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (consent form)

• รายละเอยีดที่สามารถระบุตัวตนได้ของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

• วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

• รายละเอยีด ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย

• สิทธิของเจ้าของขอ้มูลส่วนบคุคลในการยกเลิกความยินยอม

• ช่องทางการยกเลิกความยนิยอม



สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement (DPA))

1. วัตถุประสงค์ที่มอบหมายให้คู่สัญญาด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

2. ระบุรายละเอยีดหรือรายการของขอ้มูลส่วนบุคคลที่มอบหมาย/ส่งมอบให้ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือได้รับค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลแล้วเท่านั้น 

4. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องก าหนดให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลถูกจ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ และ /หรือ
ลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือมีความจ าเป็นในการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลภายใต้ข้อตกลง   

5. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะควบคุมดูแลให้เจา้หน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 



6. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการตอบสนองต่อค าร้องที่เจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล  อันเป็นการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตของข้อตกลงฉบับนี้

7. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing) 

และส่งมอบบันทึกรายการดังกล่าวให้แก่ผูค้วบคุมข้อมูลสว่นบุคคล 

8. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดให้มีและคงไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับการประมวลผลข้อมูลที่มีความเหมาะสม เพ่ือ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสี่ยงอันเกี่ยวเน่ืองกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด 

อุบัติเหตุ การลบ ท าลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถงึ ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย เป็นต้น

9. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะท าการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการประมวลผลเม่ือด าเนินการประมวลผลเสร็จสิ้น เว้นแต่มี

ข้อตกลงเป็นอยา่งอ่ืน 

10. กรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพบพฤติการณ์ใด ๆ ที่มีลักษณะที่กระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจ

กอ่ใหเ้กดิความเสียหายจากการละเมดิ อุบัติเหตุ การลบ ท าลาย สูญหาย เปล่ียนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องด าเนินการแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยทันทีภายในเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง รวมทั้งต้องให้

ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลที่ถูกละเมิด  รายละเอยีดของลักษณะและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ของการละเมิด  มาตรการที่ถูกใชเ้พ่ือลดผลกระทบของการละเมิด   



บันทึกกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 39)

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม  
2) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
3) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  
4) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
5) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งเง่ือนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วน

บุคคลและเง่ือนไขในการเข้าถึงขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น  
6) การหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม
7) การปฏเิสธค าขอหรือการคัดค้านการใช้สิทธิของเจา้ของขอ้มูล ดังนี้ 

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
- สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
- สิทธิในการแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง 

8) ค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย



ข้อมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก มาตรา 39 วรรค 3

• ยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด เว้นแต่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว หรือ

มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖



ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565

• เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมหรือวิสาหกจิขนาดกลางตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

• เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกจิชุมชนตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสริมวสิาหกิจชุมชน 

• เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือกลุ่มกิจการเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสริมวสิาหกิจเพ่ือสังคม

• เป็นสหกรณ ์ชุมนุมสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

• เป็นมูลนิธิ สมาคม องค์กรศาสนา หรือองค์กรที่ไมแ่สวงหาก าไร 

• เป็นกิจการในครัวเรือนหรือกิจการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน

** จะต้องไม่เป็นผู้ใหบ้ริการที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพวิเตอร ์เว้นแต่เป็นผู้ให้บรกิารรา้นอนิเทอร์เน็ต

** ไมร่วมถงึกรณกีารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเส่ียง/ผลกระทบต่อสิทธิและเสรภีาพของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 

** ไมร่วมถงึกรณมีิใชก่ิจการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว 

** ไมร่วมถงึกรณมีีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26



บันทึกกจิกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 40 (3) 
ประกาศคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลสว่น

บุคคลส าหรับผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2565 (บังคับใช้ 20 ธันวาคม 2565) 

1) ช่ือและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และตัวแทน (ถา้ม)ี 

2) ช่ือและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลที่ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการตามค าสั่งหรอืในนาม

และตัวแทน (ถา้ม)ี 

3) ช่ือและข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนา้ที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงสถานที่ติดต่อและวิธกีาร ติดต่อ ในกรณีที่ผู้

ประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลจัดให้มเีจ้าหนา้ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล

4) ประเภทหรือลักษณะของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ด าเนินการตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถงึข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงคข์อง

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลตามที่ไดร้ับมอบหมายจากผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

5) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานทีไ่ด้รบัข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มีการส่งหรือโอนข้อมูล ส่วนบุคคลไปยัง

ต่างประเทศ

6) ค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย



PDPA - ROPA

แนวทางการจัดท าบันทึกกิจกรรมประมวลผล (ROPA) 

1. ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล 
2. แหล่งที่มาของขอ้มูล
3. วัตถุประสงค์ของการใช้ขอ้มูล
4. ฐานในการประมวลผล 
5. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลอ่ืน/ การโอนขอ้มูลไปต่างประเทศ 
6. ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 
7. สิทธิและวิธกีารเข้าถงึข้อมูลส่วนบคุคล เง่ือนไขการเข้าถงึข้อมูล
8. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลที่ได้รับยกเวน้ไม่ต้องขอความยินยอม
9. การปฎเิสธค าขอหรือค าคัดค้านการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
10. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล



ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

• ข้อมูลที่จัดเก็บ 

• ประเภทของข้อมูล (ข้อมูลทั่วไป / Sensitive Personal Data ) 

• ชนดิของข้อมูล (ข้อมูลติดต่อ / ข้อมูลยืนยันตัวตน / ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์) 

• หมวดหมู่ของข้อมูล (ข้อมูลลูกค้า /คูค่า้ /พนักงาน) 



แหล่งท่ีมาของข้อมูล

• แหล่งที่มาของข้อมูล (จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง / จากแหล่งอ่ืน) 

• วิธีการได้มาของข้อมูล (soft file / hard copy )



วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

• กจิกรรมประมวลผล

• วัตถุประสงค์

• ลักษณะของการประมวลผล (การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย การโอน) 



ฐานในการประมวลผล 

• ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

• ฐานการประมวลผล Sensitive Personal Data



การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น/ การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 

• การส่งและโอนข้อมูลไปตา่งประเทศ  

• การสง่และโอนข้อมูลไปกลุ่มบริษัทในเครือต่างประเทศ 

• ระบุประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง 

• ระบุวธิกีารโอนข้อมูล



ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 

• มีนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 

• ระยะเวลาในการจัดเก็บ 



สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เง่ือนไขการเข้าถึงข้อมูล

• รูปแบบการจัดเก็บ (เอกสาร / ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

• ผู้มอี านาจในการเข้าถงึข้อมูล 

• วิธีการเข้าถงึข้อมูล 



การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม

• ระบุตามฐานในการประมวลของแต่ละกจิกรรม 



การปฎิเสธค าขอหรือค าคัดค้านการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

• สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนา  / ปฎิเสธตามกฎหมาย หรือค าสั่งศาลและการเข้าถึงนั้นจะกระทบสิทธิและ
เสรีภาพผูอ่ื้น (ม.30 วรรค 3)

• สิทธใินการขอให้ส่งต่อหรือโอนข้อมูล / ปฎเิสธเพราะเป็นการส่งหรือโอนเพราะปฎบิัตหิน้าที่เพ่ือประโยชน์
สาธาณะหรือปฎิบัติตามกฎหมาย หรือการใช้สทิธนิั้นต้องไม่ละเมดิสิทธหิรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน (ม.31 วรรค 3)

• สิทธิในการคัดคา้นการประมวลผลข้อมูล / ปฎิเสธการคัดค้านกรณมีีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว ่หรือ
หรือ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการศกึษาประวัติศาสตร์ วิจัย  (ม. 32 วรรค 
3)

• การปฎิเสธสิทธิในการร้องขอให้ด าเนนิการข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
(ม.36 )



มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

• ประกาศเป็นมาตรฐานขั้นต่ า

• มาตรการเชิงองค์กร

• มาตรการเชิงเทคนิค

• มาตรการทางกายภาพ

• ต้องมีการระบุความเสี่ยง/แนวทางป้องกันความเสี่ยง 

• มีการควบคุมการเข้าถึงการใชง้าน / มาตรการดา้นการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใชง้าน / การก าหนดหน้าที่ผู้รับชอบ 

• มาตรการในการเสริมสรา้งความรู้ใหบุ้คลากรในองค์กร 

• ต้องข้อก าหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลใน DPA 

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่ือง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๕



ตัวอย่างบันทกึกจิกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ล าดับ ชื่อรายการ ตัวอย่างการบันทึก

1 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 1. ขอ้มูลส าหรับการติดตอ่ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหนง่หนา้ท่ี ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์อเีมลล์
2. ขอ้มูลเกี่ยวกับการอบรม เชน่ สถิติการเขา้เรียน การส่งงาน ผลการทดสอบ และ ไฟล์น าเสนอ
3. ขอ้มูลภาพถ่ายกิจกรรมระหวา่งการอบรม

2 วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม 1. ขอ้มูลส าหรับการติดตอ่ เพื่อใช้ส าหรับตดิต่อ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บรหิารข้อมูลระดับสูง (ระยะเวลาหลักสูตร 
3 เดือน)

2. ขอ้มูลเกี่ยวกับการอบรม เพื่อใช้ประกอบการจัดอบรมให้ส าเร็จตามเปา้หมาย
3. ข้อมูลส าหรับการติดตอ่ เพื่อใช้จัดเก็บเป็นท าเนยีบรุ่น
4. ขอ้มูลภาพถ่ายกิจกรรมระหวา่งการอบรม เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการจัดอบรม และ แบง่ปันให้ผู้เขา้อบรมได้

เรียกดูย้อนหลัง

3 ขอ้มูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องค์การมหาชน)

4 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลสว่น
บุคคล

1. ข้อมูลส าหรับการติดตอ่ 10 ปี (ตัง้แต่รับสมัครจนกระทั่งจัดหลักสูตรอบรมเสร็จสิ้น และเก็บตอ่เนื่องเป็นท าเนยีบรุ่น 
เพื่อการตดิต่อสังสรรค์หรอืสรา้งความร่วมมือในอนาคต)

2. ขอ้มูลเกี่ยวกับการอบรม 3 เดือน เพยีงเพื่อให้การจัดอบรมส าเร็จตามเป้าหมาย
3. ขอ้มูลภาพถ่ายกิจกรรมระหวา่งการอบรม 10 ปี เพื่อให้ทมีงานสามารถสบืค้นย้อนหลังเพื่อประโยชน์ใน

ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อใช้เตอืนความจ า



ล าดับ ชื่อรายการ ตัวอย่างการบันทึก
5 สทิธแิละวธิกีารเขา้ถงึข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไข

เกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธเิข้าถึงขอ้มูลสว่นบุคคลและเงื่อนไข
ในการเขา้ถงึข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

1. เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ สพร. ที่ท าหน้าจัดการฝึกอบรม สามารถเข้าถึงได้ผ่านคลาวดเ์ก็บ
ขอ้มูลกลางของทีมงาน 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมในแตล่ะรุ่นสามารถเข้าถึงรายชื่อท าเนียบรุน่นั้น พร้อมข้อมูลส าหรับ
ตดิต่อ

6 การใช้หรอืเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่
ตอ้งขอความยินยอม 

1. สพร. ได้น าข้อมูลไปท าสถิติและหาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรกับความพึงพอใจที่มี
ตอ่หลักสูตรของผู้เขา้ร่วมการอบรมโดยไม่ระบุชีจ้ าเพาะตัวบุคคล 

2. สพร. ไดน้ าสง่รายชื่อ และผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมให้กับต้นสังกัดที่อนุมัติ
ให้เข้าร่วมการอบรม

3. สพร. ได้น าส่งจ านวนผู้ผ่านการอบรมแก่ส านักงาน กพร. เพื่อรายงานสถานะการพัฒนา
ก าลังคน แยกเป็นรายปี และรายหนว่ยงาน

7 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอ้มูลสว่นบุคคลตาม
มาตรา 37 (1)

อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคลครอบคลุมอย่างนอ้ย 3 ประเด็น
ดังนี้ 
1) การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) 
2) ความถูกตอ้งครบถ้วน (integrity) และ 
3) สภาพพรอ้มใช้งาน (availability)
ของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ



สิทธิของเจ้าของข้อมูล

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม มาตรา 19 ว. 5

สิทธิในการเข้าถึงและขอส าเนาข้อมูลมาตรา 30 ว. 1

สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งตอ่หรือโอนข้อมูล มาตรา 31 ว. 1

สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 32 ว. 1

สิทธิในการลบหรือขอให้ท าลายข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 33 ว. 1

สิทธิในการแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง มาตรา 36 ว. 1

สิทธิในการระงับการใชข้้อมูลส่วนบุคคล มาตรา 34 ว. 1

สิทธิรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ มาตรา 73  ว. 1

Data Subject Rights



สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 

• เจ้าของขอ้มูล จะเพิกถอน/ยกเลิก การให้ความยินยอมในการใช้/เปิ ดเผยขอ้มูล เม่ือใดก็ได้เว้นแต่มีข้อจ ากดสิทธิหา้ม

เพิกถอนตามกฎหมาย หรือตามสัญญาที่ให้ประโยชน์แก ่เจ้าของข้อมูลฯ

• การเพิกถอน จะต้องงา่ย/สะดวก เสมือนขั้นตอนในการให้ความยินยอม

• การเพิกถอนการยินยอม ไมก่ระทบต่อการเก็บ/ใช้/เปิดเผยขอ้มูล ซึ่งได้กระท าระหวางที่ไดใ้ห้ความยินยอมโดยชอบ

ตามกฎหมาย

• กรณีที่การเพิกถอนความยินยอม จะเกิดผลกระทบต่อเจา้ของขอ้มูล ผู้ควบคุมขอ้มูลจะต้อง แจ้งให้เจา้ของขอ้มูล

ทราบถงึผลกระทบนั ้น



สิทธิในการเข้าถงึและขอรับส าเนาข้อมูล

• เจ้าของข้อมูลฯมสีิทธิที่จะเข้าถึง(ขอดู) และขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ผูค้วบคุมขอ้มูลฯรับผิดชอบอยู่ 

• เจ้าของข้อมูลฯ มสีิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งขอ้มูลส่วนบคุคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

• ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลจะปฏเิสธค าขอได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล และการเข้าถึง

และขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

• ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลด าเนินการตามค าขอโดยไม่ชักชา้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ



สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อหรือโอนข้อมูล 

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วย

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัต ิและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัต ิ

• มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลอ่ืนเม่ือสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

• มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไมส่ามารถท าได้

• ใชส้ิทธิได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานยินยอม หรือฐานสัญญา 



สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคล

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูลของตน เม่ือใดก็ได้ ในกรณีต่อไปนี ้

1. กรณีเป็นการเก็บรวบรวมได้โดยอาศัยเหตุไมต่้องขอความยนิยอม ตามมาตรา 24 (4) ฐานการปฏบิัติเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ หรือ (5) ฐานเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

2. กรณีที่เป็นการเกบรวบรวม /ใช้/เปิดเผย เพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกบการตลาดแบบตรง 

3. กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม /ใช้/เปิดเผย เพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ



สิทธิในการลบหรือขอให้ท าลายข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล

ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็น

(๒) เม่ือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม

(๓) เม่ือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

(๔) เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้

ข้อยกเว้น  มิให้น ามาใช้บังคับกับการเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเก็บ

รักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๔ (๑) ฐานประวัติศาสตร์/วิจัย  หรือ (๔) ฐานภารกิจของรัฐ หรือ มาตรา ๒๖ (๕) (ก) 

หรือ (ข) การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ

ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏบิัติตามกฎหมาย



สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

• ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการ  

• หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามค าร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกค าร้องขอของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา 39



สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
▪ เม่ือผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ด าเนินการตามมาตรา 

๓๖
▪ เม่ือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอ้งลบหรือท าลายตามมาตรา ๓๓ (๔) แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน
▪ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

▪ เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้



สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบิัติตาม

พระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตนิี้



การปฏิเสธการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลฯ

ภาพจาก Thailand Guideline Personal Data Protection (TGPD) 2.0, 2563



แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 

เป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

การด าเนินกิจกรรมในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย  จ าเป็นต้อง

ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ าเสมอโดยเหตุที่มีข้อมูล

ส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

กิจกรรมหลักเป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม

มาตรา  26



• ส่วนราชการ 
• รัฐวิสาหกจิ 
• องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
• หน่วยงานอ่ืนของรัฐ



(ร่างประกาศ)  

❖ ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลการใช้งานของผู้ถือบัตรสมาชกิ บัตรโดยสารสาธารณะ หรือบัตรอ่ืนใดที่ผู้ใหบ้ริการบัตรตรวจสอบรายละเอยีด
การใชง้านบัตรได ้

❖ ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลของลูกค้าตามกิจธุระปกติโดยบริษัทประกันภัย ธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจอ่ืนที่มกีารตรวจสถานะ ประวัติหรือ
คุณสมบัติของลูกค้าก่อนท าสัญญาหรือใหบ้ริการในลักษณะเดยีวกันเพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใหค้ะแนน
เครดิต (credit scoring) การก าหนดเบี้ยประกัน การป้องกันการโกงหรือฉ้อฉล (fraud prevention) การป้องกันการฟอกเงิน 

❖ ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณา ตามพฤติกรรม (behavioral advertising) โดยโปรแกรมค้นหา (search 
engine) หรือส่ือสังคม (social media) 

❖ ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของลูกค้าโดยผู้ใหบ้ริการ โทรคมนาคม
❖ เป็นการให้บริการเฝ้าระวังพฤติกรรมเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านรักษาความปลอดภัยจ านวนตั้งแต่สองสถานที่ขึ้นไป 
❖ มีลักษณะเป็นกิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้ความดูแล

ภายในรอบระยะเวลาสบิสองเดือนมากกว่า 50,000 ราย หรือข้อมูลสว่นบุคคลตามมาตรา 26 จ านวนมากกว่า 5,000 ราย



กิจกรรมหลัก หมายความว่า การด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลสว่นบุคคลและไม่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลอันเป็นกิจกรรมเสริม เชน่ 
- บริษัทประกันภัยขายกรมธรรมเ์ป็นกิจกรรมหลัก  
- โรงพยาบาลให้บรกิารดา้นการรักษาและสาธารณสุขเป็นกิจกรรมหลัก 
- สถาบันการศึกษาให้บรกิารดา้นการศกึษา

กิจกรรมเสริม หมายความว่า การด าเนินการใด ๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับงาน
สนับสนุน ซึ่งอาจรวมถึงงานดา้นทรัพยากรบุคคลหรือ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัท A เป็นบริษัทอุตสาหกรรมผลิตจ าหนา่ยอาหาร
บริษัทมกีารเก็บข้อมูลสแกนลายพิมพ์นวิมือของพนักงานทกุคนกอ่นในการเข้างาน 

กจิกรรมหลักของบริษัท A คือ ....
จ าเป็นต้องมี DPO หรือไม่ ?



หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 

ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลสว่น
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคล 

ตรวจสอบการด าเนนิงานของผู้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
ส านักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูล
สว่นบุคคลหรอืผู้ประมวลผลข้อมูล

สว่นบุคคล 

รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่
ตนลว่งรู้หรอืไดม้าเน่ืองจากการ

ปฏิบัตหินา้ท่ี



หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อ DPO 

สนับสนุนการปฏิบัติหนา้ท่ี 
โดยจัดหาเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์อย่างเพยีงพอ 

อ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

จะให้ออกจากงานหรือเลิก
สัญญาการจา้งดว้ยเหตุที่

ปฏิบัตหินา้ท่ีตาม
พระราชบัญญัตนิี้ไม่ได้

ในกรณีที่มีปัญหาในการ
ปฏิบัติหนา้ท่ี DPO ตอ้ง
สามารถรายงานไปยัง

ผู้บรหิารสูงสุดของผู้ควบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผู้

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
โดยตรงได้

DPO อาจปฏิบัติหนา้ท่ีหรอื
ภารกิจอื่นได ้แต่ต้องรับรอง
กับส านักงานว่าหน้าท่ีหรือ
ภารกิจดังกล่าวต้องไม่ขัด

หรือแย้งต่อการปฏิบัตหิน้าที่
ตาม PDPA



การประเมินความเส่ียงและผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล 

จัดระดับความเสี่ยง
ตามฐานการ
ประมวลผล

01
ประเมนิความจ าเป็น               
ในการประมวลขอ้มูล

02
ประเมนิความเสี่ยง
และผลกระทบต่อ
เจ้าของขอ้มูลส่วน

บุคคล

03
บริหารและจัดเก็บ
ข้อมูลเท่าที่จ าเป็น

04

หลักการประเมินความเสี่ยง  • มีฐานรองรับหรือไม่  • ด าเนินการแจ้งสทิธิครบถว้นหรือไม่  •  หากต้องยินยอมขอความยินยอมถูกต้องหรือไม่ 



มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)

จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่เหมาะสม

ทบทวนมาตรการเพื่อ
ประสิทธิภาพในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 

ก าหนดมาตรการป้องกันการ
เข้าถึง/การใช/้เปิดเผยข้อมูลโดย
ปราศจากอ านาจ 

จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อ
ด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูล
ส่วนบุคคล

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคลเร่ือง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผูค้วบคุมข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕



ความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบคุคล

1. การน าข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม

เช่น การน าขอ้มลูไปวิเคราะหเ์พ่ือวตัถปุระสงคท์างการคา้ 

2. การน าข้อมูลไปแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ

เช่น การน าขอ้มลูไปขายใหบ้คุคลอ่ืน / โทรศพัทห์ลอกลวง 

3. การตดิตามสอดแนม

เพ่ือน าขอ้มลูไปใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคท่ี์มิชอบดว้ยกฎหมาย 

4. การสวมรอยหรือขโมยตัวตนของเจ้าของข้อมูล

เช่น การสรา้ง Facebook หรอื IG ปลอม เพ่ือหลอกยืมเงิน



กรณีศึกษา

Gonzáles ขอศาลให้บรษิัท Google ลบข้อมูลที่บ่ง

บอกว่า Gonzáles เป็นบุคคลที่อยู่ในกระบวนการ

พิจารณาล้มละลายซึ่งในปัจจุบันไม่เป็นความจริงอกี

ต่อไป แต่ Google ไม่ด าเนินการ  ศาล EU ตัดสินวา่ 

Google ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องลบ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม

จรงิ ถา้หากข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นสามารถน าไป

ประมวลผลได้ เม่ือ Google เพกิเฉยต่อหน้าที่นี ้ถือว่า

ละเมดิต่อกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ภาพจาก https://pdpa.online.th/content/8891/



หน่วยงานก ากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของสหราช

อาณาจักร Britain’s Information Commissioner’s 

Office (ICO) ด าเนินการปรับ Marriott เครือโรงแรม

อเมริกันช่ือดัง เป็นเงินประมาณ 3,897 ล้านบาท สืบ

เ น่ื อ งมาจากกรณี ก า รละ เมิ ดที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มีอยู่

มากกวา่ 383 ล้านคนในปี 2014ภาพจาก https://pdpa.online.th/content/8891/



แฮกเกอร์เจาะเข้าระบบของแอปพลิเคชันบรกิาร 

“เรียกรถ” Uber ในปี 2016 และได้ขอ้มูลของลูกค้าและ

คนขับรถกวา่ 57 ล้านรายไป อูเบอร์พยายามแก้ไขความ

ผิดพลาดด้วยการจ่ายเงนิให้กับแฮกเกอร์เป็นเงินกว่า 

3,142 ล้านบาท แลกกับการลบข้อมูล แต่หน่วยงาน

ก ากับดูแลข้อมูลของอเมรกิาเห็นว่ายังไม่ดีพอ รัฐบาล

กลางสหรัฐฯ รวมตัวกับรัฐต่าง ๆ ส่งเร่ืองขึน้ศาล และสั่ง

ฟ้องอูเบอร์เป็นเงินกว่า 4,638 ล้านบาทภาพจาก https://pdpa.online.th/content/8891/



สายการบิน British Airways ถูกหน่วยงานก ากับดูแล

ด้านข้อมูลของสหราชอาณาจักร (ICO) สั่งปรับเป็นเงิน

สูงถึง 7,218 ล้านบาท โดย ICO ระบุว่าทางสายการ

บินม ี“การจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยของ

ข้อมูลที่หละหลวม” ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ลูกค้ากวา่ 5 แสนรายเสี่ยงต่อการถูกละเมดิโดย

แฮกเกอร์ภาพจาก https://pdpa.online.th/content/8891/



ในปี ค.ศ. 2018 Facebook ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ใช้มากกว่า 50 ล้านคนให้Cambridge Analytica

ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะหค์วามคดิเห็นของประชาชนดา้น

การเมือง โดยที่ไม่ได้ขอความยนิยอมจากผู้ใช้ก่อน

ในปีต่อมาประเทศต่างๆ มคี าตัดสินดังนี้  Federal Trade 

Commission ปรับ 5,000 ล้านดอลล่าสหรัฐ  องคก์ร

คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของอิตาลีปรับ 1 ล้านยูโร และ

องคก์รคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของอังกฤษปรับ 

500,000  ปอนด์
ภาพจาก https://pdpa.online.th/content/8891/



ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลรัฐโลว์

เออรแ์ซกโซนี ประเทศสหรัฐอเมริกา มคี าสั่งปรับบริษัท

จ าหน่ายเครื่องคอมพวิเตอร์รายหนึ่งเป็นเงินประมาณ 380 

ล้านบาท เนื่องจากมกีารใช้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพการ

ท างานของพนักงานในพ้ืนที่ท างานหลายสว่นเพ่ือป้องกันการ

โจรกรรม แต่ไม่มกีารก าหนดฐานในการประมวลผลตาม

กฎหมาย ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาและตัวบุคคลที่ชัดเจน 

เก็บข้อมูลไว้นานเกนิจ าเป็น และติดตั้งในพื้นที่ที่กระทบ

ต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งบริษัทอาจหา

มาตราการอ่ืนที่เหมาะสมกว่านี้

ภาพและขอ้มลูจาก เฟซบกุ Privacynote



พนักงานสถาบันโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องสกอตแลนด์ได้ส่ง

อีเมล์ไปยังผู้ป่วย 150 คน ซึ่งอเีมล์ของทุกคนจะ

ปรากฏอยู่ในรายการรับของอีเมล์ทั้งหมด โดยผู้รับ 65 

ใน 150 คน มอีเีมล์บ่งบอกถงึช่ือและสามารถระบุตัวตนได้  

จึงเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางออ้มว่าบุคคล 

65 คนนั้น ติดเชื้อ HIV ส านักงานคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล

พิจารณาแล้วเห็นว่าสถาบันฯ บกพร่องที่ไม่มมีาตรการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยที่ดี โดยไม่มีการสร้างความ

ตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภยัให้กับพนกังานในการสง่

อเีมล์ให้คนจ านวนมาก จึงมีค าสั่งปรับสถาบันฯ เป็นเงิน

ประมาณ 450,000 บาทภาพและขอ้มลูจาก เฟซบกุ Privacynote



ภาพจาก Facebook



กรณีศึกษา (ประเทศไทย)

ภาพจาก Facebook



https://www.fm91bkk.com/fm123197



การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ภาพจาก Facebook ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

การด าเนนิการของ DC 
1. DC ต้องแจง้เหตุละเมดิข้อมูลส่วนบุคคลต่อ สคส. 

โดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ที่ทราบเหตเุท่าที่
สามารถท าได้  เว้นแต่ การละเมิดนั้นไม่มีความเสี่ยง
ที่จะกระทบสิทธิและเสรีภาพของ DS

2. กรณีการละเมดิมีความเสี่ยงสูงที่จะกระทบสิทธแิละ
เสรีภาพของ DS ให้แจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นให้ DS ทราบ พร้อมกับแนวทางการเยยีวยาโดย
ไม่ชักชา้

3. การแจ้งและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ สคส. ประกาศ
ก าหนด
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การร่ัวไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเกิดขึ้นทั้งทางด้านกายภาพและทางดา้นเทคนิค  โดยสามารถเกิดขึ้นได้

ใน 2 ช่องทาง  ได้แก่

1. จากบุคคลภายนอก เช่น  ขโมย หรือ แฮกเกอร์ (Hacker) เป็นต้น

2.  จากบุคลกรภายใน

2.1 บุคลากรภายในน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีอ านาจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คนท าผิด)

2.2 บุคลากรภายในสามารถเข้าถึงหรือได้รับขอ้มูลสว่นบคุคลโดยไม่มีอ านาจหรือส่วนเกี่ยวข้องกับขอ้มูล

ส่วนบุคคลนั้น (อยู่ผิดคน)



หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

(1)  จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(2)  ป้องกันมิให้ผูอ่ื้นใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบ

(3)  จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพ่ือด าเนนิการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล

(4)  แจ้งเหตุการณ์ละเมดิข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุ

(5)  แต่งตั้งตัวแทนในราชอาณาจักร  กรณีเป็นผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลต่างชาติ

(6)  จัดท าบันทึกรายการ ตามมาตรา 39 (ROPA)
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โทษตามกฎหมาย ความรับผิดทางแพ่ง

โทษทางอาญา

โทษทางปกครอง 



ความรับผิดทางแพ่ง

• การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย + ท าให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

• ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

• ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบคุคลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า

(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง

(๒) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย

ค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใชจ้่ายไปตามความจ าเป็นในการป้องกันความเสียหายที่
ก าลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วด้วย

•



ค่าเสียหายเชิงลงโทษ

• ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจาก
จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น

• พิจารณาจากพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไดร้ับ ผลประโยชน์ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ สถานะทางการเงินผู้กระท าผิด การบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือการที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย

• สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันขาดอายุความเมื่อพ้น 3 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด

• หรือเมื่อพ้น 10 ปีนับแต่วันที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล



โทษทางอาญา 

• โทษส าหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

• กรณี ข้อมูลตามมาตรา 26  

• ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล / โอนข้อมูลไปต่างประเทศ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

• เหตุเพิ่มโทษกรณีเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

• ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้



• ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ยกเว้น 

▪ การเปิดเผยตามหน้าที่

▪ การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี

▪ การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

▪ การเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

▪ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ



โทษทางปกครอง 

• ความหมายของโทษทางปกครอง

• การบังคับโทษทางปกครอง

• PDPA ก าหนดโทษทางปกครอง  500,000 – 5,000,000 บาท 

• ในการพิจารณาออกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญค านึงถึง ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด 
ขนาดกิจการ พฤติการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด



ขั้นตอนด าเนินงานด้าน PDPA ของหน่วยงาน

• แต่งตั้งคณะท างาน 

• แต่งตั้ง DPO

• คัดแยกข้อมูลในองค์กรตามสว่นงาน 

• จัดท านโยบายคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล (บังคับภายในหน่วยงาน) 

• ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ตามมาตรา 95 

• จัดท าเอกสารกฎหมาย อาทิ ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัว (Privacy notice)

• แบบความยินยอม /แบบบันทึกกิจกรรมประมวลผล (ROPA) / ข้อตกลงประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล (DPA)

• ปรับปรุง ยกเลกิ แกไ้ขเอกสาร หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (บริหารจัดเก็บข้อมูลเทา่ที่จ าเป็น) 

• จัดเตรียมกระบวนการรองรับการใชส้ทิธิของเจา้ของข้อมูลสว่นบุคคล /แบบใชส้ทิธิของเจา้ของข้อมูลสน่บุคคล 

• จัดเตรียมกระบวนการรองรับเร่ืองร้องเรียน 

• ก าหนดมาตรการรักษาความปลอยภัยของขอ้มูล 


