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• อำจำรย์ประจ ำหลตกสูตร IT Management คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลตยมหิดล
• หตวหน้ำโครงกำรฝกึอบรม Datalent Team
• วิทยำกรและท ่ปรกึษำด้ำน Data Governance ทต้งหน่วยงำนภำครตฐและเอกชน
• วิทยำกรและท ่ปรกึษำด้ำน Data Science and Data Analytics

• พ.ศ. 2564 - ปัจจุบตน คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบรหิำรจตดกำรคลตงเนื้อเยือ่ ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์เพ่ือกำรวิจตย
มหำวิทยำลตยมหดิล

• พ.ศ. 2563 - ปัจจุบตน คณะกรรมกำรศึกษำกำรพตฒนำระบบพิสูจน์ละยืนยตนตตวตนทำงดิจิทตล
กระทรวงมหำดไทย

• พ.ศ. 2563 – ปัจจุบตน ท ่ปรึกษำรรรมำภิบำลข้อมูลและกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลตยมหดิล

• พ.ศ. 2562 – ปัจจุบตน คณะกรรมกำรจตดท ำนโยบำยคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มหำวิทยำลตยมหดิล

• พ.ศ. 2562 – ปัจจุบตน คณะกรรมกำรจตดท ำร่ำงมำตรฐำน ข้อก ำหนด และหลตกเกณฑ์ ภำยใต้พรบ.ดิจิทตล
ส ำนตกงำนพตฒนำรตฐบำลดิจิทตล (องค์กำรมหำชน)

• พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรศึกษำกระบวนกำรรรรมำภิบำลข้อมูลและกำรเปดิเผยข้อมลูดิจิทตล
ส ำนตกงำนพตฒนำรตฐบำลดิจิทตล (องค์กำรมหำชน)

https://cv.zotarat.com
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ข้อมูลคือสินทรตพย์ขององค์กร

4

เปลี่ยนจาก “ข้อมูลของฉัน” 
เป็น “ข้อมูลของเรา”

ข้อมูลต้องถูกมองเห็นถึงคุณค่าและสนิทรัพย์
ขององค์กรในระดับยุทธศาสตร์

ธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นความ
รับผิดชอบของทุกคนในองค์กร

ข้อมูลต้องมีผู้รับผิดชอบและการ
ตรวจสอบอย่างเป็นทางการ

องค์กรต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ และกฎหมาย

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและ
ประเด็นการละเมิด

คุณภาพข้อมูลต้องมีการนิยามและบริหาร
จัดการตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล

ท าให้ถูกต้องตั้งแต่การ
น าเข้าข้อมูล

การเข้าถึง

ความถูกต้อง

ความครบถ้วน

ความสอดคล้อง

ความสัมพันธ์

ความเป็นปัจจุบัน

ความเป็นเอกลักษณ์

ธรรมาภิบาลข้อมูล

วิสัยทัศน์
นโยบาย

แนวทางปฏิบัติ

การมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร
รา

ยล
ะเ

อีย
ด

วัด
ผล
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ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance Framework)

https://www.dga.or.th/th/profile/2108/
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กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน

โครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Structure)

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance Council)

ทีมบริกรข้อมูล
(Data Steward Team)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล
(Data Stakeholders)

กระบวนการธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครฐั
(Data Governance Process)

การวางแผน (Plan)

การปฏิบัติ (Do)

ตรวจสอบ วัดผล และรายงาน 
(Check Measure and Report)

การปรับปรุงธรรมาภิบาลข้อมูล
(Continual improvement)

นิยามและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล (Definition and Rules)

สภาพแวดล้อมของ
ธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance 

Environment)

นิยามข้อมูล
(Data Definition)

กฎเกณฑ์ของข้อมูล/
นโยบายข้อมูล
(Data Rules/
Data Policies)

การวัดการด าเนินการและความส าเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
(Data Governance Metrics/Success Measures)

ถูกต้อง   ครบถ้วน   เป็นปัจจุบัน   ม่ันคงปลอดภัย   รักษาความเป็นส่วนบุคคล   เชื่อมโยง   เป็นประโยชน์
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• พระราชบญัญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
Personal Data Protection Act (PDPA) 

ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 62

เริ่มมีผลบังคับใช้อีกครั้ง 
วันที่ 1 มิ.ย. 65

12 พ.ค. 63
คณะรัฐมนตรี รับทราบถึงการออกร่างพระราชกฤษฎีกา 

ขยายเวลาบังคับใช้ ในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7  

ออกไป 1 ปี (27 พ.ค. 63 – 31 พ.ค. 64)

5 พ.ค. 64
คณะรัฐมนตรี รับทราบถึงการออกร่างพระราชกฤษฎีกา 

ขยายเวลาบังคับใช้ ในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7  

ออกไป 1 ปี (1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65)
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ความเป็นส่วนตัว
(Privacy)

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การอนุญาตใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

คุณภาพข้อมูล

ความปลอดภัย
(Security)

Confidentiality:
ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถเข้าถึงได้ตามที่
ได้รับอนุญาต

Integrity: ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ

Availability: สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตาม
ต้องการ

การคุ้มครอง
ข้อมูล
Data 

Protection

9
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หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างจ ากัด

คุณภาพข้อมูลสว่น
บุคคล

การระบุวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวม

ข้อจ ากัดในการน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้

การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย

การมีส่วนร่วมของ
เจ้าของข้อมูล

ความรับผิดชอบของ
บุคคลซึ่งท าหน้าที่

ควบคุมข้อมูล

10
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พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมวด ๒ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 

ส่วนที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล 

ส่วนที่ ๓ การใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล

หมวด ๓ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หมวด ๔ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมวด ๕ การร้องเรียน

หมวด ๖ ความรับผิดทางแพ่ง 

หมวด ๗ บทก าหนดโทษ

ส่วนที่ ๑ โทษอาญา

ส่วนที่ ๒ โทษทางปกครอง
11
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ขอบเขตการใช้บังคับ

ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่า การเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้กระท าในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอก
ราชอาณาจักรพรบ.นี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร เมื่อมีกิจกรรมต่อไปนี้

การเสนอสินค้าหรือบรกิารให้แกเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึง่อยู่ในราชอาณาจักร 
ไม่ว่าจะมีการช าระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรอืไม่ก็ตาม

การเฝ้าติดตามพฤตกิรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึน้ในราชอาณาจักร

มำตรำ 
๕

12
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ข้อยกเว้นการใช้บังคับ

13

เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น

การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการรักษาความมั่นคงของรัฐ

เพ่ือกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น

การพิจารณาตามหน้าท่ีและอ านาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมท้ังการด าเนินงานตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา

การด าเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

ต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบคุคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย

มาตรา 
๔
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บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

14

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
• บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคล

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)
• บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่ง

หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
• ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

มำตรำ 
๖
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ข้อมูลส่วนบุคคล  (Personal data)
ข้อมูลส่วนบุคคลท ่ท ำให้ระบุตตวบคุคลได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น

15

เลขประจ าตัวประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
• ที่อยู่

• เบอร์โทรศัพท์

• อีเมล

• ข้อมูลทางการเงิน

• เชื้อชาติ

• ศาสนา

• พฤติกรรมทางเพศ

• ประวัติอาชญากรรม

• ข้อมูลสุขภาพ

แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

มำตรำ 
๖
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การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะชอบด้วยกฎหมายเมื่อท าตาม
หลักการหนึ่งหลักการใด ดังนี้

Scientific of Historical Research เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
หรือสถิติ

Vital Interest เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

Contract เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา

Public task เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าท่ีในการใช้อ านาจรัฐ

Legitimate Interest เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Legal Obligation เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

Consent ได้รับความยินยอม

มำตรำ
๒๔

16
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สิ่งที่ต้องระบุในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
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• โครงการหรือกระบวนการทางธุรกิจ

• รายการข้อมูลส่วนบุคคล

• ค าอธิบาย

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ?

• เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 26(1)-(5) (ส าหรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวพิเศษเท่านั้น)

• ได้รับข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลใช่หรือไม่?

• เจ้าของ

• จุดมุ่งหมายของการประมวลผล

• ฐานในการประมวลผล
• หากใช้ฐานความยินยอม ได้รับความยินยอมอย่างไร
• มีการใช้ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติหรือไม่
• ระดับการเข้าถึงของเจ้าของข้อมูล
• สถานที่จัดเก็บ
• ประเทศที่จัดเก็บ
• ระยะเวลาการจัดเก็บ
• ระดับการเข้ารหัสลับ
• การควบคุมการเข้าถึง
• บุคคลที่สามได้รับการเปิดเผยข้อมูล
• ความเห็นเพิ่มเติม
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สัญญา ความยินยอม

ประวัติการแพ้ยาเพื่อใช้
ในงานวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ส าหรับ
การเสนอโปรโมชั่น

ทางเลือกของเจ้าของ
ข้อมูล

ประวัติการแพ้ยาเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษา

เบอร์โทรศัพท์ส าหรับ
การติดต่อนัดหมาย

จ าเป็นส าหรับสัญญา/
การให้บริการ
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ฐานสัญญา vs ฐานความยินยอม
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• ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลท างานให้กับผู้ควบคุมข้อมูลโดยประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ตามสัญญานั้น ๆ ถือเป็นการประมวลผลตามฐานสัญญา

• ผู้ควบคุมข้อมูลไม่ควรขอความยินยอมพร่ าเพรื่อเพราะจะท าให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผิดว่าสามารถถอน
ความยินยอมได้

• การประมวลผลข้อมูลนั้นอาจเกิดขึ้นโดยใช้ฐานสัญญาที่มีมากกว่าหนึ่งฉบับ 
• เช่น เมื่อเจ้าของเข้ารับบริการทีโ่รงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลส่งข้อมูลยอดค่าใช้จ่ายไปให้บริษัทประกัน

เพื่อให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น 
• ในกรณีเช่นนี้มีสัญญาสองฉบับคือ สัญญารับบริการระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาล และสัญญาประกันสุขภาพ

ระหว่างผู้ป่วยกับบริษัทประกัน

• ภายใต้ฐานสัญญา ผู้ควบคุมต้องพิจารณาความ “จ าเป็น”ในการประมวลผลโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
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ความยินยอม (Consent)

ต้องได้รับความยินยอม
ก่อนหรือขณะเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ต้องท าโดยชัดแจ้ง 
(หนังสือ หรือ ระบบ

อิเล็กทรอนิกส)์

ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผย

ต้องแยกส่วน เข้าใจง่าย 
ไม่หลอกลวง

มีอิสระในการให้ความ
ยินยอม

ถอนความยินยอมได้เว้น
แต่มีข้อจ ากัดด้านสิทธิ

มำตรำ
๑๙

20
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ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

ประโยชน์สาธารณะ

หน่วยงานปราบปรามการฟอกเงิน

ประมวลผลข้อมูลธุรกรรมที่น่าสงสัย

เพ่ือน าไปตรวจสอบต่อ

สรรพากรประมวลผลข้อมูลเงินเดือน

(เจ้าหน้าที)่ ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ

บรรลุภารกิจสาธารณะ

องค์กรทางการเงินส่งข้อมูลการ

ท าธุรกรรมที่น่าสงสัยให้หน่วยงาน

ปราบปรามการฟอกเงิน

บริษัทแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินเดือน

พนักงานต่อสรรพากร

(ผู้ควบคุมข้อมูล) ปฏิบัติตาม

กฎหมายที่ต้องท าอยู่แล้ว
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กำรประเมินกำรใช้ฐำนประโยชน์อตนชอบรรรม 
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• 1. การตรวจสอบจุดมุ่งหมายของการประมวลผล
• 1) วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

• วัตถุประสงค์ของการประมวลผลคืออะไร?
• จะทราบได้อย่างไรว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์?
• การประมวลผลมีความเป็นไปได้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่?
• 2) ประโยชน์ของการประมวลผล

• การประมวลผลสร้างประโยชนอ์ะไรบ้าง? 
• ประโยชน์เหล่านีม้ีความส าคัญอย่างไร (แสดงจ านวน 

หากเป็นไปได้)? 
• ใครเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการประมวลผล เช่น 

องค์กร สาธารณชน เจ้าของข้อมูล เป็นต้น
• 3) ผลกระทบของการไม่ประมวลผล

• ผลกระทบที่ส าคัญจะเป็นอย่างไร?
• แนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบเปน็อย่างไร?
• ใครจะได้รับผลกระทบจากการไม่ประมวลผล?

• ประเด็นอื่น
• การประมวลผลนี้เคยมีการด าเนินการมาก่อนหรือไม่ 

และหากเป็นเช่นนัน้ มีผลลัพธ์เป็นอย่างไร? 
• การประมวลผลถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือไม่? 
• การประมวลผลจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่? หากเป็น

เช่นนั้น ผลกระทบคืออะไรและเกิดขึ้นกับใคร? 

• 2. การตรวจสอบความจ าเป็นในการประมวลผล
• • การประมวลผลมีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์ที่

คาดหวังอย่างไร?
• • การประมวลผลตามท่ีเสนอเป็นวิธีท่ีดีที่สุดในการ

บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายหรือไม่?
• • มีทางเลือกอ่ืนใดบ้างท่ีมีการพิจารณาและเพราะ

เหตุใดถึงไม่ใช้?

• 3. การตรวจสอบการชั่งน  าหนักระหว่างผลประโยชน์
อันชอบธรรมและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
• ใครคือเจ้าของข้อมูล?
• ความสัมพันธ์ขององค์กรกับเจ้าของข้อมูลคืออะไร?
• ข้อมูลส่วนบุคคลใดท่ีเกี่ยวข้องในการประมวลผล?
• แนวโน้มการตอบสนองต่อการประมวลผลของเจ้าของ

ข้อมูลเป็นอย่างไร?
• ผลกระทบท่ีส าคัญต่อเจ้าของข้อมูลคืออะไร?
• จะสามารถลดทอนผลกระทบท่ีจะเกิดกับเจ้าของ

ข้อมูลอย่างไร?

• 4. ผลการประเมิน
• เมื่อการตรวจสอบท้ังสามด้านได้ถูกด าเนินการเสร็จ

สมบูรณ์แล้ว จะต้องมีการประเมินว่าการประมวลผล
ข้อมูลนี้ถูกต้องตามกฎหมายบนฐานของประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

• บันทึกการประเมินประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
จะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการประเมิน
ดังกล่าวและเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าเป็นเอกสาร
แจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลต่อไป



แนะน ำพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
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• เชื้อชาติ

• เผ่าพันธ์ุ

• ความคิดเห็นทางการเมือง

• ความเช่ือในลัทธิ

• ศาสนาหรือปรัชญา

• พฤติกรรมทางเพศ

• ประวัติอาชญากรรม

• ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ

• ข้อมูลสหภาพแรงงาน

• ข้อมูลพันธุกรรม

• ข้อมูลชีวภาพ 

หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลสว่น
บุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

มำตรำ
๒๖
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การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

Explicit consent

Vital interest 

Social protection & non-
profit

Manifestly made public 

Legal claims

Legal obligations

Preventive or occupation 
medicine

Public health

Health or social care system

Archiving, scientific, or 
historical research

Substantial public interest

ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ป้องกันหรือระงับภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย

การด าเนินการโดยชอบขององค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร

เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอม
โดยชัดแจ้ง

สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ปฏิบัติตามกฎหมาย

มำตรำ
๒๖
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Le
ga

l o
bl

iga
tio

ns
Preventive or occupation 

medicine

เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวะศาสตร์

การประเมินความสามารถของลูกจ้าง

การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์

การให้บริการด้านสุขภาพหรือสังคม

การรักษาทางการแพทย์

การให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์

Public health ประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสขุ

Health or social care 
system

การคุ้มครองแรงงาน

การประกันสังคม

สวัสดิการรักษาพยาบาล

Archiving, scientific, or 
historical research

การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถิติ หรือ ประวัติศาสตร์ หรือประโยชน์สาธารณะอืน่

Substantial public interest ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ

มำตรำ
๒๖
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การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น
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ห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง

เว้นแต่...

• ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้ความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

• เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม

มำตรำ
๒๕
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การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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❖ห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ
รวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม

❖บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์อื่น

❖การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้

มำตรำ
๒๗
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การส่งหรือโอนขอ้มูลไปยังต่างประเทศ
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การปฏิบัติตามกฎหมาย

ได้รับความยินยอม

จ าเป็นเพื่อการปฏบิัติตามสญัญา

การท าตามสญัญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกบับุคคลหรือนติิบคุคลอื่น

ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

จ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ

ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอเว้นแต่...

มำตรำ
๒๘
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิ์ในการได้รับ
แจ้ง

สิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูล

สิทธิ์การเพิก
ถอนการ

ประมวลผล

สิทธิ์ในการลบ
ข้อมูล

สิทธิ์ในการ
จ ากัดการ

ประมวลผล

สิทธิ์ในการแก้ไข
ข้อมูล

สิทธิ์ในการ
โอนย้ายข้อมูล

มำตรำ 
๒๓, 

๓๐-๓๕

29
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ก่อนวันที่ PDPA มีผลบังคับใช้

30

ผู้ควบคุมฯสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามวัตถุประสงค์เดิม

ต้องก าหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่
ไม่ประสงค์ให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สามารถยกเลิกความยินยอมได้
โดยง่าย
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ความรับผิดทางแพ่ง

31

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า
• เหตุสุดวิสัย
• เกิดจากการะท าหรือละเว้นการกระท าโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจทางกฎหมาย

มำตรำ
๗๗
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ความรับผิดทางแพ่ง

32

• นอกจากสินไหมที่แท้จริงแล้ว ศาลมีอ านาจสั่งให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพิ่มได้ แต่ไม่
เกิน 2 เท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง

• อายุความ
• 3 ปี นับจากผู้เสียหายรับทราบการละเมิดและรู้ตัวผู้ควบคุมฯหรือผู้ประมวลผลฯ
• 10 ปี นับจากวันที่มีการละเมิด มำตรำ

๗๘
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โทษอาญา

ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอยีดอ่อน โดยมิ
ชอบหรือนอกเหนือวัตถุประสงค์

โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผู้อื่น
เกิดความเสียหาย

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 500,000 บาท หรือท้ังจ าท้ัง
ปรับ

เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่
เกิน 1,000,000 บาท หรือท้ัง

จ าท้ังปรับ

ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายนี้ แล้วน าไปเปิดเผย

แก่ผู้อื่นโดยมิชอบ

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
500,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

โทษปกครอง

กระท าความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด 

เช่น 

ไม่แจ้งวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม 

ขอความยินยอมโดยหลอกลวงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โทษปรับทางปกครองสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

มำตรำ ๗๙ - ๘๑

33



แนะน ำพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ส ำนตกงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

34

o จตดให้ม มำตรกำรรตกษำควำมมตน่คงปลอดภตยท ่
เหมำะสม

o ด ำเนินกำรเพื่อไมใ่หผู้้อืน่ใช้หรือเปดิเผยข้อมลูส่วน
บุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ

o จตดให้ม ระบบกำรตรวจสอบเพ่ือด ำเนนิกำรลบหรือ
ท ำลำยข้อมลูส่วนบคุคล

o แจ้งเหตุกำรละเมดิข้อมลูส่วนบคุคล

o แต่งตต้งตตวแทนภำยในรำชอำณำจตกร

o จตดท ำบตนทกึรำยกำร

o ด ำเนินกำรตำมค ำสต่งท ไ่ด้รตบจำกผู้ควบคุมข้อมลูส่วน
บุคคลเท่ำนต้น

o เว้นแต่ค ำสต่งนต้นขตดต่อกฎหมำย หรือ 
บทบตญญตติในกำรคุ้มครองขอ้มลูส่วน
บุคคล

o จตดให้ม มำตรกำรรตกษำควำมมตน่คงปลอดภตยท ่
เหมำะสม รวมทต้งแจ้งใหผู้้ควบคุมรตบทรำบถงึเหตุ
ละเมิดท ่เกิดข้ึน

o จตดท ำและเก็บรตกษำบตนทกึรำยกำรของกจิกรรมกำร
ประมวลผล

o แต่งตต้งตตวแทนภำยในรำชอำณำจตกร

o ผู้ประมวลผลฯซึ่งไมป่ฏบิตติตำมค ำสต่งท ไ่ด้รตบจำกผู้
ควบคุมฯ ถือว่ำผู้ประมวลผลฯเปน็ผูค้วบคุมฯ

DPO

o ดูแลตรวจสอบระบบเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและกิจกรรมประมวลผล

o ตรวจสอบกำรปฏิบตติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o แจ้งและให้ค ำแนะน ำพนตกงำน

o ประเมินและระบุข้อมูลภำยในองค์กรและวตตถุประสงค์ในกำรเก็บ รวบรวม และ
ประมวลผล

o ช ้แจงกำรน ำมำใช้ต่อผู้บริโภค
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เจ้ำหน้ำท ่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

35

• เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกก าหนดให้มีในกรณีที่:
• การประมวลผลข้อมูลด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นศาลที่ท าหน้าที่ในการพิจารณาคดี หรือ
• กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการประมวลผล ไม่ว่า

จะเป็นลักษณะ ขอบเขต และ/หรือวัตถุประสงค์ การตรวจสอบระบบอย่างสม่ าเสมอของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มี
เป็นจ านวนมาก หรือ

• กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ ประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะ
พิเศษจ านวนมากตามมาตรา 26 และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญาในมาตรา 79-81
ประมวลกฎหมายอาญา
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เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officer 
(DPO)

36

• เป็น “ผู้รับผิดชอบ” ให้แน่ใจว่าการประมวลผลขอ้มูลขององค์กรด าเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและ
ราบรื่นมากที่สุด และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
• ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมลู/ผูป้ระมวลผลข้อมลู และบุคคลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการปฏบิัตติาม พ.ร.บ.

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตลอดจนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลฉบับอื่น
• ดูแลการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลขององค์กรและบุคลากรที่เกีย่วข้อง ให้สอดคล้องตามกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลขององค์กร รวมถึงจัดการกิจกรรมคุ้มครองข้อมลูภายในองค์กร 
• เช่น การสร้างความตระหนักถึงประเด็นและกระบวนการคุ้มครองข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร การประเมินความเสี่ยงของข้อมูล การ

ตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร และการรับมือกับค าร้องด้านการประมวลผลข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

• ประสานงานและร่วมมือกับส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (หรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง) ในกรณีที่มีปัญหาในการ
ประมวลผลข้อมูล

• บันทึกและเก็บรกัษารายการกจิกรรมการประมวลผลข้อมลูขององค์กร
• รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัตหิน้าที่
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ทตกษะของ DPO

37

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล การตีความ

และตวัอยา่งคดี

แนวคดิเรื่องความ
ปลอดภยัของขอ้มลู การ
วางแผนและการควบคมุ

การคุม้ครองขอ้มลูและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

การประเมินผลกระทบ
ดา้นการคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคล

การบรหิารจดัการความ
เส่ียงดา้นความ

ปลอดภยัของขอ้มลู

หลกัการควบคมุความ
ปลอดภยัของขอ้มลู
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

Data Inventory
Mapping

แต่งตั ง Working 
group และ DPO

อบรมและสร้าง
ความตระหนักรู้

การประเมินความ
เสี่ยงและ
ผลกระทบของการ
ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล

จัดท าและทบทวน
นโยบาย
ข้อก าหนด และ
แนวทางปฏิบัติ

กระบวนการ
จัดการความ
ยินยอม

จัดท ามาตรการ
การรักษาความ
ปลอดภัย

การจัดการการขอ
ใช้สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล

จัดท าข้อสัญญา
การประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล

จัดท าระบบการ
แจ้งเตือน

38

ตั งงบประมาณและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร



แนะน ำพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

PDPA Checklist
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ล าดับ รายการ การเตรียม
ความพร้อม

ปฏิบัติการ ผู้ด าเนินการ วันที่
ด าเนินการ

1 จัดให้มีนโยบายส าหรับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลภายองค์กร ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร และได้แจ้งให้พนักงานกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทราบแล้ว

2 พนักงานทุกคนได้รับการอบรมเพื่อให้ตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3 ทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการคุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคล และได้รับการอบรมตามที่จ าเป็นแล้ว

4 องค์กรได้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ด าเนินการประมวลผล รวมถึงจัด
หมวดหมู่พิเศษที่เกี่ยวข้อง

5 ในการประมวลผลแต่ละครั้ง องค์กรได้ด าเนินการโดยยึดตาม
หลักการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายการ การเตรียมความพร้อม ปฏิบัติการ ผู้ด าเนินการ วันที่
ด าเนินการ

6 ในกรณีที่องค์กรมีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย องค์กรได้
จัดท าบันทึกทดสอบสมดุล เพื่อประเมินเปรียบเทยีบระหว่าง
ประโยชน์ที่ได้รับกับผลกระทบต่อเจ้าของข้อมลูในการ
ประมวลผลแต่ละครั้ง

7 ในกรณีที่องค์กรต้องได้รับความยินยอมก่อนด าเนินการ
ประมวลผล องค์กรได้ด าเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่า
ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งปราศจากเงื่อนไข พร้อมทั้ง
ได้ท าการบันทึกไว้ รวมถึงการให้ความยินยอมโดยผู้แทนโดย
ชอบธรรมของผู้เยาว์ด้วย

8 องค์กรได้วางแนวทางที่เหมาะสมในการแจ้งความเป็น
ส่วนตัวภายในเวลาที่ก าหนดและจัดวางนโยบายความเป็น
ส่วนตัวเป็นช้ัน ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้จัดให้มีการสื่อสารที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย ส าหรับข้อมูลส่วนตัวที่จ าเป็น ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละครั้ง
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ล าดับ รายการ การเตรียมความ
พร้อม

ปฏิบัติการ ผู้ด าเนินการ วันที่
ด าเนินการ

9 ก าหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือแนวทางที่ท าให้การ
จัดเก็บข้อมูลสิ้นสุดลงส าหรับการประมวลผลแต่ละส่วน รวมถึงย่น
ระยะเวลาให้เหลือเพียงเทา่ที่จ าเป็น

10 องค์กรจัดท าบันทึกการประมวลผลตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด

11 ในกรณีที่องค์กรอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล องค์กรได้ปรับข้อ
สัญญากับผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลให้สอดคลอ้งกับข้อก าหนด
ปัจจุบันของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 แล้วทุกฉบับ

12 ในกรณีที่องค์กรอยู่ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรได้ให้
ค ามั่นไว้ในสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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ล าดับ รายการ การเตรียมความพร้อม ปฏิบัติการ ผู้ด าเนินการ วันที่ด าเนินการ

13 พนักงานขององค์กรทุกคนต้องปฏิบัติการตามภาระหน้าที่
ในการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

14 ในกรณีที่องค์กรท าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง
ประเทศ ต้องแน่ใจว่าได้ด าเนินการไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562

15 จัดให้มีการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และค าแนะน าของ 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และระเบียบ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งเก่ียวข้อง

16 องค์กรวางแผนการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลไว้ส าหรับ
บริการและระบบใหม่รวมถึงที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ลด
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคลโดย
การใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้นามแฝง
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ล าดับ รายการ การเตรียมความ
พร้อม

ปฏิบัติการ ผู้ด าเนินการ วันที่
ด าเนินการ

17 องค์กรได้จัดให้มีระเบียบวิธีตรวจสอบกรณีเกิดการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในฐานะของผูค้วบคุมข้อมูลสว่นบุคคล 
และในฐานะของผู้ประมวลผลขอ้มูล เพื่อให้การด าเนินงานตาม
ภาระหน้าที่บรรลุเป้าหมาย

18 องค์กรได้จัดให้มีนโยบายและมาตรการควบคุมต่าง ๆ ไว้อย่าง
เพียงพอส าหรับจัดการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับความรอบคอบในการประเมินความเสี่ยง

19 องค์กรได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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