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หลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบัตกิาร

การด าเนินการให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(PERSONAL DATA PROTECTION ACT – COMPLIANCE WORKSHOP: PDPA)

ข้อมูลโดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



หลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบัตกิาร PDPA

มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับบคุคลากรทุกองค์กร
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับ พ.ร.บ.

คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562



HIGHLIGHT

◦ 1. นิยามความหมายตามกฏหมาย “ข้อมูลส่วนบุคคล”

◦ 2. ก าหนดสิทธิการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA

◦ 3. มาตรการ วิธีการสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล

◦ 4. ข้อกฎหมายและการร้องเรียนรวมถึงมาตรการการเยียวยา

◦ 5.Workshop



ประวัติผู้บรรยาย
นางสาวกานต์พิชชา ค าแสน ● ผู้ช่วยผู้บรรยายหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
● ผู้ช่วยผู้บรรยาย หลักสูตร Cyber Security
● เจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมนวัตกรรม
เทคโนโลยีไซเบอร์ 
● Account Executive บริษัท อินเทลลิ
เจนซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด 
●ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทไซแมท 
เทคโนโลยี จ ากัด มหาชน 
● Senior Account Executive บริษัท 
สกาย อาย เทค จ ากัด 
● กรรมการผู้อ านวยการฝ่ายปฎิบัติการ
Project หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
บริษัท ทูนาเบิล โปรเจค จ ากัด  



พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
Personal Data Protection Act,B.E. 2562 (PDPA) ?

• PDPA เป็นกฏหมายที่ออกมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (GDPR) 

• พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 มีขอบข่ายของกฎหมายเพื่อคุม้ครองการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบคุคลของประชาชนคนไทย ซึง่ถา้หากเราไม่ด  าเนินการตามกฎหมายและเกิดกรณีการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลขึน้ อาจท าให้
ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งเสียคา่ปรบัสงูสดุถึง 5 ลา้นบาท (เฉพาะโทษทางปกครอง และยงัไม่นบัรวมโทษอ่ืนอีก) ดงันัน้ บรษัิท 
หน่วยงานและองคก์รตา่ง ๆ หรอืแมแ้ตผู่ป้ระกอบการรายย่อยตอ้งระวงั!



กฏหมาย GDPR และ PDPA

• กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (PDPA) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) ก าหนดให้ “การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากด าเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมายที่เหมาะสม

• GDPR มี 6 ฐานส่วน PDPA มี 7 ฐาน ดังนี้ 



1.ฐานความยินยอม (Consent) 

ฐานความยินยอม (Consent) : ความยินยอมสามารถใช้เป็น

ฐานการประมวลผลได้เฉพาะในกรณีที่เจ้าของข้อมูลได้สมัครใจ “เลือก” 
ยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลประมวลผลข้อมูลได้ โดยผู้ควบคุมข้อมูลจะต้อง
ด าเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน ด้วยการจัดท า
แบบฟอร์มขอความยินยอมเป็นหนังสือหรือท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในลักษณะที่ชัดแจ้ง แยกส่วนจากข้อความอื่น รูปแบบเข้าถึงและเข้าใจได้
ง่าย และเป็นภาษาที่อ่านง่ายไม่หลอกลวง การท าการตลาดแบบตรง การ
ท าระบบสมาชิกสะสมแต้ม และการโฆษณาออนไลน์ตามพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งาน จะต้องใช้ฐานความยินยอมเป็นหลักในการประมวลผลข้อมูล



2.ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต (Vital Interest)

ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต (Vital Interest) :
กรณีที่การประมวลผลข้อมูลมีความจ าเป็นต่อการปกป้อง
ประโยชน์ส าคัญของเจ้าของข้อมูล อย่างเช่นเพื่อปกป้อง
อันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพหรือชีวิตของ
เจ้าของข้อมูล ผู ้ควบคุมข้อมูลสามารถใช้ฐานนี ้เพื ่ อ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือข้อมูล
อ่อนไหวอื่น ๆ ได้ (เฉพาะเมื่อเจ้าของข้อมูลอยู่ในสภาวะ
ไม่สามารถให้ความยินยอม)



3.ฐานปฏิบัติตามสัญญา ( Contract )

• ฐานปฏิบัติตามสัญญา ( Contract ) : 
• สัญญาคือการตกลงแลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งเราสามารถ

ประมวลผลข้อมูลได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นต่อการให้บริการตาม
สัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น การประมวลผลข้อมูลธุรกรรมของบุคคลเพื่อ
ค านวณดอกเบี้ยของธนาคาร หรือการประมวลผลชื่อและที่อยู่
ของบุคคลเพื่อด าเนินการจัดส่งสินค้าของบริษัทขนส่ง โดยฐานนี้
จะสามารถใช้ได้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปเท่านั้น 
(ไม่สามารถใช้กับการประมวลผล Sensitive Data ได้) และ
จ ากัดการประมวลผลเฉพาะข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่
เป็นคู่สัญญา



4.ฐานประโยชน์สาธารณะ (Public Task) 

ฐานประโยชน์สาธารณะ (Public Task) :

ผู้ที่สามารถใช้ฐานนี้ในการประมวลผลข้อมูลได้มักเป็น
เจ้าหน้าที่หรือองค์กรของรัฐ ในกรณีที่การประมวลผลนั้น 
ๆ จ าเป ็นต่อการด าเน ินงานตามภารกิจของรัฐเพื ่อ
ประโยชน์สาธารณะตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย



5.ฐานจ าเป็น/ชอบด้วยกฎหมายหรือฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย
( Legitimate Interest )

ฐานจ าเป็น/ชอบด้วยกฎหมายหรือฐานประโยชน์อันชอบ
ธรรมด้วยกฎหมาย  ( Legitimate Interest ) : 
ผู้ประกอบการสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณี
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้
ควบคุมข้อมูลและบุคคลอื่นอย่างสมเหตุสมผล เช่น การ
บันทึกวงจรปิดเพื่อป้องกันอาชญากรรม การประมวลข้อมลู
เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือข่าย หรือ การ
ส่งต่อข้อมูลในเครือบริษัทเพื่อการบริหารจัดการและ
ประโยชน์ของพนักงาน เรื่องการประเมินขึ้นเงินเดือน เปน็ต้น



6.ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย (LEGAL OBLIGATIONS)

• ฐานปฏิบัติตามกฏหมาย ( Legal Obligations ): 
• ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นได้

ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
กฎหมาย โดยต้องสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าก าลังปฏิบั ติ
หน้าที่ตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือกระท าตามค าสั่งของ
หน ่วยงานใดของร ัฐท ี ่ม ีอ  านาจตามกฎหมาย เช ่น การ
ประมวลผลข้อมูลตามค าสั่งศาล การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
ของลูกจ้างต่อกรมสรรพากร หรือการเก็บข้อมูลการจราจรของผู้
ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ตามที ่ถ ูกก าหนดใน
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ เป็นต้น



7.ฐานเอกสารประวัติศาสตร์/วิจัย/สถิติ (HISTORICAL 
DOCUMENT,RESEARCH,OR STATISTICS)

ฐานเอกสารประวัติศาสตร์/วิจัย/สถิติ (Historical Document,
Research, or Statistics) : ฐานการประมวลผลข้อมูลที่มีเพิ่มอยู่ใน PDPA
โดยผู้ควบคุมข้อมูลสามารถน าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมาประมวลผล
ได้บนพื้นฐานของการท าบันทึกจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติต่าง ๆ อย่างไรก็ตามมี
เงื่อนไขส าคัญคือต้องมีมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลนั้นอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรืออย่างน้อยเป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด (ซึ่งยังคงต้องรอประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ)



วัตถุประสงค์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 

นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการยกระดับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เท่าเทียมกับกฎหมายสากลด้วย



ความหมาย / ค านิยาม“ข้อมูลส่วนบุคคล” 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data ) 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถ
ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ึง
แก่กรรมโดยเฉพาะ และไม่รวมข้อมูล
ของนิติบุคคล

ชื่อ นาม-สกุล ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล บัญชีธนาคาร

ทะเบียนรถ ฯลฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว 

( Sensitive Personal Data) 

ข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผล 

เช่น  

เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ
เชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ 
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
เป็นต้น

กฎหมายใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูท่ีอ่อนไหวเขม้งวดกว ่าขอ้มลูส่วนบุคคลธรรมดา



การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ตัวละครหลัก มี 2 ส่วน
Data Controllerและ Data Processor  

ตัวละครรอง มี 2 ส่วน
Data Subject และ Data Protection Officer  



บทบาทหน้าที่และการบังคับใช้



● เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มาตรา 6

เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล (Data Subject) คือ บคุคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมระบุถึง (บคุคลหมายถึงคน
ธรรมดาที่มีชีวิตอยู่ ซึ่งไม่รวมถึงนิติบุคคล)

หน้าที่และบทบาทส าคัญของ (Data Subject) สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) สิทธิขอเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) สิทธิคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) สิทธิขอให้ลบ/ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตัวบุคคล (Right to erasure)



● ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Controller) มาตรา 6

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Controller) : คือ บคุคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ “ตัดสินใจ” เกี่ยวกบั

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกตัวอย่างเช่น : หน่วยงานหรือบริษัทต่างๆเช่น ส านักงานปลัด
กระทรวงฯ สพทอ. ธนาคารกสิกร บริษัท ทูนาเบิล โปรเจค จ ากัด อาซันอาหารทะเลอบแห้ง พิมพรี่พายขายทุกอย่าง เป็นต้น

หน้าที่และบทบาทส าคัญของ ( Data Controller) ด าเนินการป้องกันไม่ให้มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ไม่ได้รับความยินยอม จัดให้มีการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากพ้นระยะเวลาในการเก็บข้อมูล แจ้งเหตุการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 72 ชม. นับแต่ทราบเหตุ แต่งตัง้ตัวแทนภายในราชอาณาจักรกรณีเป็นผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต่างชาติ จัดท าบันทึกรายการ (มาตรา 39) และจะต้องด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ (DPO)

หมายเหตุ ค าว่าบคุคลในท่ีนีห้มายถึงเจา้ของธุรกิจไม่ใช่พนกังานในองคก์ร เช่นเจา้ของธุรกิจท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคล 



● ผู้ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล (Data Processor) มาตรา 6
• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการ
ดังกล่าว ต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (และไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) ยกตัวอย่างเช่น : 
บริษัท ร.ป.ภ. รับรักษาความปลอดภัย / บริษัท OUTSOURCE รับจ้างดูแลระบบ ต่างๆเป็นต้น 

หน้าที่และบทบาทส าคัญ (Data Processor) ด าเนินการตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น จัด
มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม จัดท า บันทึก และประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสม แต่งตั้ง
ตัวแทนภายในราชอาณาจักรกรณีเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต่างชาติ รวมถึงจะต้องร่วมกับ Data Controller ในการจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

หมายเหตุ ค าว่าบคุคลในท่ีนีห้มายถึงเจา้ของธุรกิจไม่ใช่พนกังานในองคก์ร เช่นเจา้ของธุรกิจท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคล 



● เจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล (Data Protection Officer) DPO มาตรา 42 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) คือคนที่เข้าดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในองค์กรไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรข้อมูลภายใน (ข้อมูลพนักงาน) หรือภายนอก (ข้อมูลลูกค้า)

หน้าที่และบทบาทส าคัญของ DPO หน้าที่ส าคัญของต าแหน่งนี้คือ ก าหนดทิศทาง แจ้งเตือนต่อเจ้าหน้าที่หากพบการไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดภายใน หรือพบการละเมิด สามารถรายงานต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม หาก
พบการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด PDPA แม้ว่าการแจ้งอาจจะท าให้องค์กรจะถูกปรับเงินจ านวนมากก็ตาม

หมายเหตุ ทุกองค์กรที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ DPO โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งพนักงานในองค์กรให้
รับต าแหน่งเป็น DPO หรือจะว่าจ้างบริษัทตัวแทนในการช่วยจัดหา DPO ให้กับองค์กรก็ได้



ปัญหาที่พบได้บ่อยในการเริ่มต้นปฏิบัติตามข้อก าหนดของ PDPA 

• หน่วยงานหรือองค์กรไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร และควรจะต้องเน้นหรือให้ความส าคัญกับเรื่องใดก่อน

• การมีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ไว้อ้างอิงและเป็นแนวทางในการ implement PDPA จะท าให้หน่วยงานหรือองค์กรไม่เสียเวลา
และสามารถ Implement PDPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ดังนั้นหลักสูตรนี้จะเน้นแนะน าเรื่องขั้นตอนการ Implement ที่ถูกต้อง การวางระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมส าหรับ
องค์กร  เพื่อให้ระบบที่จัดหาสามารถช่วยหน่วยงานและองค์กรการป้องกันการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างยั่งยื น โดยการ
เตรียมความพร้อมขององคฺกรต่างๆให้รับมือกับการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้นั้น จะต้องประสานระบบงานที่ ส าคัญทั้ง 4 
ส่วนเข้าด้วยกันั่นก็คือด้าน Business ,Process ,People และ Technology



โดยกิจกรรมของการให้ค าปรึกษาและวางระบบตามกฎหมาย 
PDPA จะประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้ง Working Group ภายในองค์กรด้วยกลุ่มคนต่อไปนี้ เพื่อศึกษาและท าความเขา้บรบิทของกฎหมาย

และเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย

ฝ่ายก าหนดนโยบายและยุทธศาตร์
องค์กร

ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่าย HR ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัสดุจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น



สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม

2. การจัดท า Data Inventory Mapping 
เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรมีข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างการจัดท า Data Inventory Mapping เป็นการจัดท าบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อแยกแยะว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลบ้าง และข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บไว้ท่ีใดบ้าง Data Inventory Mapping ที่ดมีีประโยชน์ใน
การช่วยติดตาม และระบุต าแหน่งของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บ ช่วยให้องค์กรสามารถน าข้อมูลไปใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น การท า Data
Flow Diagram (DFD) และการท า Record of Processing (ROP)



3. DPO Appointment – แต่งตั้ง DPO ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ PDPA
องค์กรมีหน้าที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของข้อมูล Data Protection Officer (DPO) ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนขององค์กร โดยมี
หน้าที่ในการให้ค าแนะน า และตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. พร้อมทั้งประสานงานกับส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเมื่อเกิดปัญหา

สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม



4.Training / Awareness – จัดอบรมพนักงานภายในองค์กรให้เข้าใจ PDPA
องค์กรต้องจัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงานภายในองค์กรเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ความส าคัญของ PDPA และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากพนักงาน และสร้างความเข้าใจ จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม



5.ประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Protection Impact 
Assessment ) 
เป็นกระบวนการที ่ออกแบบขึ ้นเพื ่อสร้างเอกสารที ่อธิบายการ
ประมวลผล (ข้อมูลส่วนบุคคล) ประเมินความจ าเป็นและความ
เหมาะสม และช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล (ซึ่งเป็นผลจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) โดยผ่าน
การประเมิน (ความเสี่ยง) และก าหนดมาตรการที่จะป้องกันบรรเทา
ความเสี่ยง

สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม



6. จัดท า Privacy Notice – จัดท านโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
• การจัดท านโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เป็นการจัดท าเอกสารเพื่อใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในการ

จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีเนื้อหาส าคัญที่เจ้าของข้อมูลต้องรับทราบ และมาตราการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูล เตรียมตัวให้พร้อมรับ PDPA

สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม



POLICY และ NOTICE คือหนึ่งในข้อบังคับของ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจุดประสงค์ของการใช้มันแตกต่างกัน

• Privacy Policy คือข้อตกลง หรือค าแถลงการเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บ รวบรวม และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลคนภายใน
องค์กร หรือหน่วยงาน ซึ่งในเนื้อหามันส่งผลโดยตรงกับพนักงานที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเก็บ หรือใช้ก็ตาม ดังนั้นพนักงานต้อง
เข้าใจ และท าตามนโยบายที่องค์กรก าหนดมาอย่างเคร่งครัด

• Privacy Notice คือค าประกาศถึงเจ้าของข้อมูลที่กล่าวถึงวิธีการจัดเก็บ ประมวลผล รักษา และท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง
ในบางครั้งก็สามารถเรียกอีกชื่อนึงว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

• สรุปแลว้ นโยบายความเป็นสว่นตวั จะเนน้ใชง้านภายในองคก์รโดยบอกพนกังานวา่พวกเขาจะท าอะไรกบัขอ้มลูสว่นบคุคล ระเบียบขอ้บงัคบั
การใชง้านขอ้มลู ในขณะท่ี ประกาศเก่ียวกบัความเป็นสว่นตวั จะถกูประกาศสูบ่คุคลบคุคลภายนอกโดยบอกลกูคา้หน่วยงานก ากบัดแูลและ
ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอ่ืน ๆ วา่องคก์รท าอะไรกบัขอ้มลูสว่นบคุคลนั่นเอง

https://t-reg.co/blog/pdpa/what-is-pdpa/


PRIVACY POLICY มีองค์ประกอบดังนี้
• Scope
• รูปแบบการเก็บข้อมูล (Electroinic, กระดาษ, มีการ Encrypted หรือไม)่
• ใครท่ีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายนี้บ้าง (พนักงาน, Supplier, Vendors)

• ค าแถลงนโยบาย
• ค าชี้แจงนโยบายการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
• โทษของการไม่ปฎิบัติตามนโยบาย
ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล
การจ าแนกข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรฐานการป้องกัน
วิธีการท าลายข้อมูล
ผู้รับผิดชอบในการตอบค าถาม (DPO)
มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่



• เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไหร่
• จุดประสงค์ในการเก็บข้อมูล
• ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ
• วิธีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
• เมื่อไหร่ท่ีคุณจะส่งต่อข้อมูลให้กับ Data Processor (ถ้าม)ี
• ใครที่รับผิดชอบในการ…
• ตอบค าถาม
• แจ้งแก้ไข หรือลบข้อมูล
• กระบวนการในการประสานงานหากเกิดข้อมูลรั่วไหล
• มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่

PRIVACY NOTICE มีองค์ประกอบดังนี้

Reference : https://www.csoonline.com/article/3063601/privacy-policies-and-privacy-notices-whats-the-
difference.html#:~:text=A%20privacy%20policy%20instructs%20employees,retains%20and%20discloses%20personal%20information.

https://www.csoonline.com/article/3063601/privacy-policies-and-privacy-notices-whats-the-difference.html#:~:text=A%20privacy%20policy%20instructs%20employees,retains%20and%20discloses%20personal%20information.


7. Consent Management – จัดให้มีกระบวนการบริหารความยินยอม
องค์กรต้องมีการเตรียมการส าหรับขอรับความยินยอม (Consent) จากเจ้าของข้อมูล ด้วยการจัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ หรือ
ระบบที่รองรับการขอรับความยินยอม โดยระบุว่าต้องการจัดเก็บข้อมูลอะไร และมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร

สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม

●แยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน
● ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการใช้บริการ
● มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงง่ายและเข้าใจได้ ใช้ภาษาที่
อ่านง่าย 
● ไม่หลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลเข้าใจผิดใน
วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น 
● ไม่บังคับ

ตัวอย่าง



สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม

8. Security Measure – จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หมายความถึง การธ ารงไว้
ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) รวมถึงการ
เข้าถึงหรือควบคุมการใช้งาน (access control) การก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ ในการ
จัดเก็บข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

การรักษาความม่ัคงปลอดภัยควรครอบคลุมดังนี้ 

มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard)

มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard)

มาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical)



9. Data Subject Rights Management 
การบริหารค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้สิทธติ่าง ๆ กับเจ้าของข้อมูล ดังนั้น องค์กรจึง
ต้องจัดเตรียมช่องทางในการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิในการขอลบ แก้ไข โอน และจัดการ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อย่างสะดวก

10. Data Processing Agreement
การจัดท าข้อสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) เป็นการระบุขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังเป็นการก าหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร

สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม



11. Data Breach Management Plan 
การแจง้เตือนและมาตรการเยียวยาเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลองคร์ตอ้งมีแนวทางในการจดัเก็บขอ้มลูใหม้ีความปลอดภยั ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของ
ขอ้มลูไปยงับุคคลอื่น ตอ้งมีกระบวนการการแจง้ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และ /หรือใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบเมื่อเกิดการ
รั่วไหล อีกทัง้ตอ้งมีมาตราการในการเยียวยาเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีไดร้บัความเสียหาย

สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม



12. จัดท าบันทึกรายการกิจกรรมที่เก่ียวข้อง (Record Of Processing )
ตามมาตรา 39 และ 40 หน่วยงานต้องจัดท าบันทึกรายการกิจกรรม เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและส านักงานตรวจสอบได้ ซึ่ง
ประกอบด้วย

สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม

1) ข้อมูลที่มีการจัดเก็บ

2) วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ

3) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล

4) ระยะเวลาการเก็บ



13. ก ากับดูแลและตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 
หน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานของบุคคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ ตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงานท าการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเผยแพร่ถูก
ควบคุมภายใต้มาตรการที่ก าหนด

สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม



14.ทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนงานและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต้องมีการทบทวนหรือปรับปรุงกระบวนงานและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในองค์กร รวมถึงหากตรวจพบว่ามีกระบวนงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด
ของกฎหมาย โดยทบทวนตามวงจรชีวิตของข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ลบหรือการท าลายข้อมูล 

สิ่งที่องค์กรควรเตรียมความพร้อม



ข้อกฎหมายและการร้องเรียนรวมถึงมาตรการการเยียวยา

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกฎหมายทีป่ระกาศออกมาเพือ่ให้
สอดรับกับ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560“
มาตรา 32 ที่บัญญัติว่า 

บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว 
การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระท ามิได้ 
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น เพียงเท่าที่
จ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ



PDPA จะมาเสริมการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ไทยมี เช่น 

- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

- พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545

- พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

- พ.ร.บ. กสทช. พ.ศ. 2553



กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 19

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้
ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้การขอความยินยอม
ต้องท าโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ 



มาตรา 20 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุ
นิติภาวะแล้วตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เยาว์อายุ < 10 ปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง 
ผู้เยาว์อายุ 10 – 20 ปี หากเป็นการให้ความยินยอมโดยล าพังได้ตามประมวลกม.แพ่ง สามารถให้ความยินยอมได้
เองไม่ต้องขอจากผู้ใช้อ านาจปกครอง

คนไร้ความสามารถให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ

ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ



มาตรา 21 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้

แจ้งไว้ ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่ 

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อน เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว

(2) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



มาตรา 22 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จ าเป็นภายใต้ วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 23 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือ
ในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว

มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เว้นแต่

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรวบรวม 



เว้นแต่

1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด

2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรวบรวม 



เว้นแต่

4) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าท่ีใน
การใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

5) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรวบรวม 



มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก แหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยตรง เว้นแต่

(๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ 

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



มาตรา 26 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อในลั ทธิ ศาสนาหรือ
ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือ
ข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยไม่ได้รับ ค วามยินยอม
โดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 1ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 2 ชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิ สมาคม องค์กร 3 เป็น

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย ความยินยอมโดยชัดแจ้ง 4 การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 5 จ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

ก เวชศาสตร์ป้องกัน การวินิจฉัยโรคและการรักษาทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคมหรือด้านสังคมสงเคราะห์ ข ประโยชน์

สาธารณะด้านการสาธารณสุข ค คุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ง วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ 

จ ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ โดยมีมาตรการเพื่อคุ้มครอง สิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26

ในกรณีท่ีผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งขอ ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งบนัทกึ
การใชห้รอืเปิดเผยนัน้ไวใ้นรายการ ตามมาตรา 39

มาตรา 28 ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่าง
ประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา 16 (5) เว้นแต่ (ข้อยกเว้น 6 ฐาน) 

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการใช้หรือเปิดเผย



มาตรา 29 ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ ในราชอาณาจักรได้ก าหนดน โยบายในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่
ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงาน การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง ต่างประเทศที่เป็นไ ปตาม
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าว ให้สามารถกระท าได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้ องปฏิบัติ
ตามมาตรา 28

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิของเจ้าของข้อมูล

มาตรา 30 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

มาตรา 31 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ใ นกรณีที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้
โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

(1) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าได้
ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  

(2) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ ดังกล่าวไปยังผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน
โดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้



มาตรา 32 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้

มาตรา 33 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลได้ 

มาตรา 34 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

มาตรา 35 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

มาตรา 36 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการ ตามมาตรา 35 หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่
ด าเนินการตามค าร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องบันทึกค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา 39
ให้น าความในมาตรา 34 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิของเจ้าของข้อมูล



กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล

มาตรา 37 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปดิเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต ่าที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

(2) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนนิการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ



(3) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่
เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือ
ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ถอนความยินยอม เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

(4) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 
เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ ยงสูงที่จะมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยา โดยไม่
ชักช้าด้วย ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ประกาศก าหนด

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล



(5) ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 5 วรรคสอง ต้องแต่งตั้งตัวแทนของ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซึ่ง
ตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอ านาจ ให้กระท าการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้ อจ ากัดความ
รับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 38 บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนตามมาตรา 37 (5) มิให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 39 ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและส านักงานสามารถตรวจสอบได้  โดยจะ
บันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหน้าที่ของผู้ควบคุมขอ้มูล



กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 40 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 41 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน

มาตรา 43 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA 



การร้องเรียน

หากมีผู ้น าเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานโดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ใ ห้ความ
ยินยอมสามารถร้องเรียนเพื่อด าเนินการทางกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีการน าเอาข้อมูลนั้นๆ ไปใช้งานโดยพลการได้ ซึ่งหาก
ผู้กระท าผิดเป็นนิติบุคคล (บริษัท มูลนิธิ สมาคม องค์กร หรือหน่วยงานรัฐ) 
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้นๆ ก็จะต้องรับผิดร่วมด้วย

โดยการกระท าที่สามารถเอาผิดได้นั้นมีตั้งแต่การเก็บรวบรวม ใช้งาน ดัดแปลง 
แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล, การ
หลอกลวงข้อมูล, การใช้ข้อมูลผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ก่อนหน้า, การ
ปิดบังการเข้าถึงข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล รวมทั้งความประมาทในการจัด เก็บ
ข้อมูลและการโอนย้ายข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



บทลงโทษ

ส าหรับบทลงโทษตามกฎหมายของบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระท า
ความผิดนั้นจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

● ความรับผิดทางแพ่ง ผู้กระท าผิดจะต้องช าระค่าสินไหมทดแทนตาม
จริง (ค่าเสียหาย) และค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ (สูงสุด 2 เท่าของ
ค่าเสียหายตามจริง) ให้กับผู้เสียหาย)

● โทษทางอาญา ต้องระวางโทษจ าคุกสูงสุด 1 ปี, ปรับสูงสุด 1 ล้าน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

● โทษทางปกครอง ต้องโทษช าระค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท



Data Breach หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎหมาย GDPR Article 4 (12)

ให้ความหมายของค าว่า เหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การละเมิด
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่น าไปสู่การท าลาย สูญหาย การแก้ไข การ
เปิดเผย และการเข้าถึง โดยไม่ได้รับอนุญาตกับข้อมูลส่วนบุคคล ขณะที่ก าลังถูกส่งต่อ
ถูกจัดเก็บ หรือถูกประมวลผล ดังนั้นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจงึรวมถึงการละเมิด
ต่อความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความพร้อมใชข้องข้อมูลส่วนบุคคล



ประเภทของ Data Breach 

การละเมิดต่อความพร้อมใช้ของข้อมูลส่วนบุคคล

การละเมิดต่อความพร้อมใช้ของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดดภัยที่มีผลท าให้ข้อมูลส่วนบุคคล
สูญหายหรือถูกท าลาย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ท าให้ระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลท างานไม่ได้ ท าให้ไม่สามารถสื่ อสารหรือ
เข้าถึงไฟล์ข้อมูลในระบบได้ และมีผลท าให้ต้องมีการย้ายผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น และผู้ป่วยใหม่ ไม่ สามารถเข้ารับการ
รักษาได้



ประเภทของ Data Breach 

การละเมิดต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล

การละเมิดต่อต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดดภัย ที่มีผลท าให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น มีการเผยแพร่รหัสผ่านของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด าใน

คู่มือการใช้งานทางอินเตอร์เน็ต ท าให้แฮกเกอร์สามารถเข้าควบคุมเครื่องได้และแก้ไขข้อมูลข้อมูลอัตราความเรว็ในการฉีด ก็จะ
มีผลต่อชีวิตของผู้ป่วยได้



ประเภทของ Data Breach 

การละเมิดต่อความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

การละเมิดต่อความลับของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดดภัย ที่มาในรูปแบบของการเปิดเผย 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นที่ใช้วัดระดับน ้าตาลในเลือดถูกแอบ
ส่งไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศ โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมหรือไดรับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล



ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับหากโดนละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล



ตัวอย่างเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

ข้อมูลโดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DE



วิธีการป้องกันการโดน data breach

ควรใช้รหัสผ่านที่รัดกุมและปลอดภัย เช่น รหัสผ่านที่ซับซ้อนและไม่ซ ้ากันในแต่ละ 
online accounts

ตรวจสอบบัญชีธนาคารและบัญชีทางการเงินอื่น ๆ เป็นประจ า เพื่อหารายการใช้
จ่ายที่แปลก ๆ หรืออาจจะสมัครการแจ้งเตือนกิจกรรมการใช้จ่ายเงินทางข้อความหรือ
อีเมลจากธนาคารที่คุณใช้อยู่

ตรวจสอบรายงานเครดิตอย่างสม ่าเสมอ เพื่อดูว่ามีขโมยพยายามเปิดบัตรเครดติใหม่
หรือบัญชีอื่นในชื่อของคุณหรือไม่ หากมีอะไรผิดปกติให้รีบแจ้งสถาบันการเงินที่
เกี่ยวข้องทันที



รักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีรหัสผ่านก็ให้ใส่รหัสผ่านทั้งนี้เพื่อ
เป็นการป้องกันการถูกละเมิด
เข้าเฉพาะเว็บไซต์ที่มี URL ที่ปลอดภัย เช่น เว็บไซต์ที่เริ่มต้นด้วย ‘https: //’ เพราะมัน
ปลอดภัยในกรณีที่คุณกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ

ติดตั้งซอฟต์แวร์ security ที่มีคุณภาพ เพราะมันสามารถช่วยป้องกันมัลแวร์และไวรัส 
รวมถึงมีการอัปเดตให้อยู่เสมอ เช่น FIREWALL AS A SERVICE

เคลียร์ฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์เครื่องเก่ารวมทั้ง สมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตก่อนทิง้หรือขายต่อ

หลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลส่วนตัวบนโซเชียลมีเดีย อย่าโพสต์ข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน และ
ปรับการตั้งค่าเพื่อท าให้โปรไฟล์ของคุณเป็นส่วนตัวด้วย รวมถึงพยายามอย่าแชรภ์าพว่าคุณไป
เที่ยวที่ไหนมาไหน เพราะนั่นเสมือนเป็นการบอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณไม่อยู่บ้าน ท าให้อาจเป็น
เป้าหมายในการลักทรัพย์ได้ง่าย ๆ

วิธีการป้องกันการโดน data breach




