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คำนำ 
 

โครงการเสวนาและบรรยาย “กฎหมาย PDPA ที ่ร้านทองควรรู้” จัดโดยสมาคมค้าทองคำ 

ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามที่ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act 2019 (PDPA) และขยาย

ระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ให้มีผลวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โครงการฯ นี้จึงจัดขึ้น

เพ่ือให้สมาชิกร้านค้าทองคำของสมาคมค้าทองคำได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และทราบถึง

แนวปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าทองคำ ให้มีความพร้อม 

ทีต่้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดและรักษาความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  

 รายงานฉบับนี้ เป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสวนาและบรรยาย “กฎหมาย 

PDPA ที ่ร ้านทองควรรู้” จ ัดขึ ้นว ันอาทิตย์ที ่  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00น.  

แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยการนำเสนอรายงานฉบับนี้เพื ่อใช้เป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาการจัดอบรมในรุ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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รายงานผลการดำเนินโครงการเสวนาและบรรยาย 
“กฎหมาย PDPA ที่ร้านทองควรรู”้ 
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 

จัดโดย สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

โครงการเสวนาและบรรยาย “กฎหมาย PDPA ที่ร้านทองควรรู้” จัดโดยสมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามที่สหภาพยุโรปได้ออกกฎหมาย GRPR (General Data 

Protection Regulation) ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที่ 25 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2561 สำหรับประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal 

Data Protection Act 2019 (PDPA) บังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แต่เพื่อบรรเทาผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้นจึงได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

โดยเป็นกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับกฎหมาย GDPR ของสหภายุโรปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

พ.ศ. 2562 ออกไป แต่สถาบัน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดการเตรียมความพร้อมในการสร้างองค์ความรู้

และความเข้าใจต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับร้านค้าทองคำที่ต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดและรักษาความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โครงการฯ นี้ 

จึงจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกร้านค้าทองคำของสมาคมค้าทองคำได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และทราบ

ถึงแนวปฏิบัติเพ่ือนำไปปรับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าทองคำ 

โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-12.00น. มีสมาชิกร้านค้าทองคำเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 160 คน โครงการอบรมฯ ได้รับ

เกียรติการเสวนาและบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 

1. คุณชยธวัช อติแพทย์  

ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ดร.พิชชา ใจสมคม 

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตอุษา ขันทอง (ผู้ดำเนินรายการ) 

 อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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1. กำหนดการโครงการเสวนาและบรรยาย “กฎหมาย PDPA ที่ร้านทองควรรู้” 
 

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 08.30 – 08.55 น. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าระบบแอปพลิเคชัน Zoom  

 08.55 – 09.00 น.  กล่าวเปิดโครงการเสวนาและบรรยาย โดย คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี  

  นายกสมาคมค้าทองคำ 

  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ 

  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 09.00 – 10.00 น. เสวนา หัวข้อ “กฎหมาย PDPA ที่ร้านทองควรรู้” 

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และ ดร.พิชชา ใจสมคม 

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตอุษา ขันทอง 

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 10.00 – 11.45 น. บรรยาย หัวข้อ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของร้านทอง” 

  โดย คุณชยธวัช อติแพทย์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 11.45 – 12.00 น. ตอบข้อซักถาม และปิดโครงการ 

 

สามารถเข้าชมการเสวนาและบรรยาย “กฎหมาย PDPA ที่ร้านทองควรรู้” ย้อนหลังไดท้ี่ 
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2. สรุปประเด็นเนื้อหา โครงการเสวนาและบรรยาย “กฎหมาย PDPA ที่ร้านทองควรรู้” 
 

(1) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

 PDPA คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพ่ือป้องกันการละเมิด

ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอม

จากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน 

 พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) คือ

กฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน  

เช่น การซื้อขายข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม ที่มักพบได้มากใน

รูปแบบการโทรมาโฆษณา หรือล่อลวง 

 โดยกฎหมายนี้ได้เริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นกฎหมายที่ให้ความ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย บัญชีธนาคาร อีเมล ไอดีไลน์ บัญชีผู้ใช้ของ

เว็บไซต์ ลายนิ้วมือ ประวัติสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลนั้นได้ อาจเป็นได้ทั้ง

ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 นับว่า PDPA เป็นกฎหมายที ่ทุกคนควรทราบและตระหนักรู ้ถ ึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเรา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร บริษัท ห้างร้าน หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น

ลูกค้า ผู้ใช้งาน หรือจะเป็นพนักงานที่ทำงานภายในองค์กรเองก็ตาม  

 องค์กรต่าง ๆ จึงได้รับผลกระทบพอสมควรกับการประกาศใช้ PDPA เพื่อเพิ่มมาตรฐานนโยบายการ

รักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยและนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้

ไว้ และท่ีสำคัญต้องสอดคล้องต่อ PDPA ด้วย ทำให้กระบวนการทำ PDPA ไม่ใช่เรื่องท่ีง่ายเสียทีเดียว ที่จะทำได้

ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและมีการนำข้อมูลส่วน

บุคคลไปใช้เป็นจำนวนมาก 

 

(2) PDPA มีความเป็นมาอย่างไร 

 กฎหมาย PDPA ถอดแบบมาจากกฎหมายต ้นแบบอย ่างกฎหมาย GDPR (General Data 

Protection Regulation) ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป วัตถุประสงค์ของการ

เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีทำการแฮ็กข้อมูลหรือละเมิด

ความเป็นส่วนตัวเพ่ือข่มขู่หวังผลประโยชน์จากทั้งจากตัวเจ้าของข้อมูลเองหรือจากบุคคลที่ดูแลข้อมูล 
 



คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                                         Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University 

 

หน้า | 4  
 

 

(3) ทำไมถึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจน

สร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบกับความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าวทำได้โด ยง่าย 

สะดวก และรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตราขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพ่ิม

มากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการ

กระทำความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่ งผลกระทบต่อความ

เชื่อมั่นในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมี

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น

มาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี่ยวข้องจนกลายเป็น

ข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ จนเกินสมควร เพ่ือแก้ไข

ปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวมีหลักการที่กำหนดหน้าที่หลายประการอันอาจส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบธุรกิจ เนื่องจากได้กำหนดหน้าที่แก่ผู้เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น การโอนข้อมูล การรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูล การให้สิทธิตรวจสอบ แก้ไข ลบแก่เจ้าของข้อมูล ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลจำเป็นต้องปฏิบตัิ

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ เรื่องการขอความยินยอม (Consent Form) การจัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว 

(Privacy Policy) และต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจัดให้มีเอกสาร สัญญา ระบบและกระบวนการต่าง ๆ ตามที่

กฎหมายนี้กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบุคคลและงานธุรการ ที่ต้อง

เกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ เปิดเผยและโอนข้อมูลของพนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรขององค์กร รวมถึงการส่ง หรือ

โอนข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปยังหน่วยงานรัฐ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลานฉบับ อาทิ กฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน กฎหมายประกันสังคมกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน กฎหมายภาษีอากร ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้อง

ปฏิบัติเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ วางระบบและกระบวนการให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล เนื่องจากหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายกำหนดมาตรการลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทาง

ปกครอง 
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 ซึ ่งก่อนที ่จะมีกฎหมายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2560 มาตรา 32 บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว 

 การกระทำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือการนำข้อมูลส่วนบุคคล

ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น

เพียงเท่าที่จำเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 อีกท้ัง แต่ก่อนยังมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายอ่ืนในไทยดังนี้ 

• 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. 2533 

 

(4) ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร (Personal Data) 

 ข้อมูล (data) คือ สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น

ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ ข้อความ ภาพ เสียงหรือรูปแบบอื่นใด จะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง

หรือผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด 

ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึก

ไว้ปรากฏได้ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์ล้วนใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งที่รู้สึกตัว

และไม่รู้สึกตัว  

ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณาได้จากคำจำกัดความของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) 

ที่บัญญัติในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งหมายความว่า “ข้อมูลเกี่ยวกับ

บุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

โดยเฉพาะ” ขณะที่คำจำกัดความในข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ของสหภาพยุโรป ซึ่งระบุ

ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ชัดเจนกว่าและรวมถึงทางออนไลน์ โดยระบุคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล  (personal 

data)” คือ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุอัตลักษณ์ได้หรือสามารถถูกระบุอัตลักษณ์ได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม (“เจ้าของข้อมูล (data subject)”) โดยบุคคลธรรมดาที่สามารถถูกระบุอัตลักษณ์ได้คือ 

ระบุอัตลักษณ์ของบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะอ้างอิงสิ่งบ่งชี้อัตลักษณ์ เช่น ชื่ อ เลขประจำตัว 
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ข้อมูลที่ตั้ง สิ่งบ่งชี้ตัวตนทางออนไลน์ หรืออ้างอิงถึงปัจจัยหนึ่งอย่างหรือมากกว่าโดยเฉพาะต่ออัตลักษณ์ทาง

กายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมหรือสังคมของบุคคลธรรมดานั้น (ข้อ 3 ของ GDPR) 

นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลหรืออัตลักษณ์ของบุคคลนั้นได้ยัง

รวมถึง เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลที่ตั้ง เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาต

ขับขี่  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต (รวมถึงการเก็บเป็นภาพสำเนา บัตรประชาชน

หรือสาเนาบัตรอื่น ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ที่อยู่ IP (Internet Protocol) ที่

อยู่คุกกี้ ข้อมูลระบุตำแหน่งที่ตั้ง การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการ

ทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้ว

มือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ

ผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย (ขอบเขตอาจแตกต่างกันตามกฎหมาย กฎระเบียบในแต่ละประเทศ) 

 

(5) ขอบเขตการใช้ PDPA เป็นอย่างไร 

 5.1 ใช้บังคับกับกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในประเทศไทย  

 5.2 ใช้บังคับกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกประเทศไทย

หากมีกิจกรรมดังนี ้

▪ เสนอขายสินค้าหรือบริการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย 

▪ เฝ้าติดตามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

 

(6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนคืออะไร (Sensitive Personal Data) 

 พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้ความสำคัญและมีบทลงโทษที่รุนแรงด้วยกรณีเกิดการรั่วไหลสู่สาธารณะ คือ  ข้อมูล

ส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ได้แก่ ข้อมูล เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, ความคิดเห็น

ทางการเมือง, ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา , พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสุขภาพ 

ความพิการ หรือข้อมูลสุขภาพจิต, ข้อมูลสหภาพแรงงาน, ข้อมูลพันธุกรรม, ข้อมูลชีวภาพ, ข้อมูลอื่นใดซ่ึงกระทบ

ต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

 เหตุที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) เป็นข้อมูลที่มีบทลงโทษ

ที่รุนแรงกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data) เพราะหากข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนมีการ

รั่วไหลไปสู่สาธารณะแล้ว จะเกิดผลเสียที่ร้ายแรงกับผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล(Data Subject)ได้มากกว่า

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ มีผลต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล เช่น สิทธิเสรีภาพในความคิด ความเชื่อทางศาสนา การ

แสดงออก การชุมนุม สิทธิในชีวิตร่างกาย การอยู่อาศัย การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการแทรกแซง



คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                                         Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University 

 

หน้า | 7  
 

ซึ ่งสิทธิเสรีภาพและการเลือกปฏิบัติต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลได้มากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั ่วไป 

ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ เชื่อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ถ้ารั่วไหลไปแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะ

นำมาสู่ความเป็นอคติและจะมีผลกระทบต่อชีวิตส่วนบุคคลได้มากกว่าข้อมูลทั่วไปเป็นอย่างมาก 

 

(7) บุคคลใดบ้างท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

 7.1 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) คือ บุคคลที่ข้อมูลสามารถระบุไปถึงได้ 

 7.2 ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ ่งมีอำนาจหน้าที่

ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 7.3 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเก่ียวกับ 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 

(8) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง (Data Subject Right) 

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายดังนี้ 

  (1) มีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม  

(มาตรา 30) 

  (2) มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี ่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วย

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 

รวมทั้งมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทาง

เทคนิคไม่สามารถทำได้ (มาตรา 31) 

  (3) มีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ไดใ้น

กรณีท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 32 

  (4) มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วน

บุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีท่ีกำหนดในมาตรา 33 

  (5) มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 34 
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 เห็นได้ว่า สิทธิที่สำคัญของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมตั้งแต่ สิทธิเข้าถึง สิทธิขอรับข้อมูล

ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 

สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ

ตัวตนได้ สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

(9) หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและประมวลผลข้อมูลมีอะไรบ้าง 

 ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญดังนี้ 

  (1) ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (มาตรา 35) 

  (2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 37 ได้แก่ จัดให้มีมาตรการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ

หรือโดยมิชอบ จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนด ฯลฯ 

  (3) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการอย่างน้อยตามรายการที่กำหนดไว้ในมาตรา 39 

เพื ่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

  (4) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 40 ได้แก่ ดำเนินการเกี่ยวกับ

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น จัดให้มี

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ฯลฯ 

  (5) ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มี “เจ้าหน้าที่

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของตนในกรณีที่กำหนดไว้ในมาตรา 41 และมีหน้าที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประสานงานและให้ความร่วมมือ

กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคคล รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มา

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ (มาตรา 42) 

 ดังเห็นได้ว่า ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่สำคัญในการดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมตั้งแต่สิทธิ 

  



คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                                         Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University 

 

หน้า | 9  
 

(10) การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้อย่างไร 

หลักเกณฑ์ทัว่ไปในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลมีหลักเกณฑ์ท่ัวไปดังต่อไปนี้ 

  (1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลไม่ได้

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นให้

กระทำได้ (มาตรา 19) 

  (2) การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลต้องทำโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือ

โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ (มาตรา 19 วรรค

สอง) ต้องคำนึงอย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม (มาตรา 19 

วรรคสี่) 

  (3) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความอ่ืนอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความ

ที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่ วน

บุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการ (คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) จะให้ผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามแบบและข้อความที่ประกาศกำหนด 

(มาตรา 19 วรรคสาม) 

  (4) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้

ง่าย เช่นเดียวกับการให้ความยินยอม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้

ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ (มาตรา 19 วรรคห้า) 

  (5) ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือไม่มี

ฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว การดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

(1) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ด้วย ในกรณีที่การให้ความ

ยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ ซึ่งผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลำพังได้ (2) ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกิน 10 ปี 

ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ (มาตรา 20) 

  (6) ให้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนไร้ความสามารถจากผู้อนุบาลที่มี

อำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ และให้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนเสมือน

ไร้ความสามารถจากผู้พิทักษ์ท่ีมีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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  (7) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม ไม่อาจกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ เว้นแต่ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว กฎหมายนี้หรือ

กฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้ (มาตรา 21) 

 หลักเกณฑ์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย

ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 22) 

  (2) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา 23 (เช่น 

วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้

ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลฯ เป็นต้น) เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่

แล้ว (มาตรา 23) 

  (3) ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 6 กรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 24 ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (เช่น การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมาย

เหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและสถิติ ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 

หรือสุขภาพของบุคคล จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เป็นต้น) 

  (4) ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่

จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ 2 กรณีท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 25 

  (5) ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ท่ีมีความละเอียดอ่อนหรือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน) 

เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 

ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูล

อ่ืนใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับ

ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 5 กรณีหลักท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 26 
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 หลักเกณฑ์การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะดังต่อไปนี้ 

  (1) ห้ามมิให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น ไม่ต้องขอ

ความยินยอม (มาตรา 27 วรรคหนึ่ง) 

  (2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่ใช้

หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูล ส่วน

บุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (มาตรา 27 วรรคสอง) 

  (3) ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศ

ปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

เพียงพอ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการป ระกาศ

กำหนด เว้นแต่ 6 กรณีหลักที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28 

  (4) ในกรณีที ่ผ ู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ ่งอย ู ่ ใน

ราชอาณาจักรได้กำหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการหรือเครือ

ธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานฯ การส่งหรือ  โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศที่เป็นไปตาม

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวให้สามารถกระทำได้โดยได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 28 

 หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล 

 ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญดังนี้ 

  (1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (มาตรา 35) 

  (2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 37 ได้แก่ จัดให้มีมาตรการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ

หรือโดยมิชอบ จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนด ฯลฯ 
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  (3) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการอย่างน้อยตามรายการที่กำหนดไว้ในมาตรา 39 

เพื ่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกเป็นหนั งสือหรือระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

  (4) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 40 ได้แก่ ดำเนินการเกี่ยวกับ

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น จัดให้มี

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ฯลฯ 

  (5) ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มี “เจ้าหน้าที่

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของตนในกรณีที่กำหนดไว้ในมาตรา 41 และมีหน้าที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประสานงานและให้ความร่วมมือ

กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคคล รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มา

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ (มาตรา 42) 

 

(11) ควรเตรียมความพร้อมอย่างไรในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 กฎหมาย PDPA กำหนดว่าเมื่อองค์กรได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาแล้ว ก็ต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยข้อมูลด้วย โดยขั้นตอนสำคัญท่ีองค์กรต้องมีเพ่ือเตรียมความพร้อมตาม PDPA มีดังนี้ 

1. ตรวจสอบว่าองค์กรมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง 

  2. จ ัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activity: 

ROPA) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยใช้

บันทึกรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล ว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร และมีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง 

  3. จัดทำเอกสารทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดข้อพิพาทจากการไม่ปฏิบัติให้เป็นไป

ตาม PDPA เช่น การจัดทำ Privacy Policy หรือการแจ้งขอ Consent ผ่าน Privacy Notice เป็นต้น 

  4. บริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยวางระบบจัดการและขั้นตอนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ภายในองค์กร 

  5. สร้างความตระหนักและความรู้ให้บุคลากรภายในองค์กร 

  6. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO (Data Protection Officer) 

 องค์กรที่เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA แต่เนิ่น ๆ จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง สิ่งที่เป็นปจัจัย

สำคัญ คือ ข้อกฎหมายลำดับรองและแนวปฏิบัติที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาและอาจมีการประกาศใช้เพิ่มเติมใน

อนาคต ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจที่ไม่มีทีมกฎหมายหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้องเสียทรัพยากรในการศึกษา 
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PDPA เพิ่มเติม รวมถึง อาจเกิดผลกระทบต่อแนวทางการจัดการขององค์กร ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่องค์กร

อาจไม่ได้ปฏิบัติตาม PDPA ให้สอดคล้องซึ่งจะมีโทษความรับผิดตาม PDPA ตามมา  

 

(12) ข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

กฎหมายนี้ไม่มีผลบังคับในกรณีต่อไปนี้ 

  (1) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน

บุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น 

  (2) การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถึง

ความมั่นคงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

  (3) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพ่ือ

กิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือ

เป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

  (4) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าว

ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร

วุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี 

  (5) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้งการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

  (6) การดำเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

 

(13) โทษทางกฎหมายสำหรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่โทษอะไรบ้าง 

ความรับผิดทางแพ่ง 

1. ผู้กระทำละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ไม่ว่าการดำเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม 

2. ศาลมีอานาจสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมได้สองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง 
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โทษทางอาญา 

1. กำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้สำหรับความผิดร้ายแรง เช่น การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลที่มี ความละเอียดอ่อนโดยมิชอบ , ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแล้วนำไปเปิดเผยแก่ผู้อื่นโดยมิชอบ 

2. ระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

3. ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคลกรรมการหรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 

ในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นอาจต้องร่วมรับผิดในความผิดอาญาที่เกิดข้ึน 

 

โทษทางปกครอง 

1. กำหนดโทษปรับทางปกครองสำหรับการกระทำความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ี

กฎหมาย กำหนด เช่น ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ , 

ขอความยินยอมโดยหลอกลวงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล , ไม่แต่งตั้ง DPO เป็นต้น 

2. โทษปรับทางปกครองสูงสุด 5,000,000 บาท 

 

(14) กรณีศึกษาของต่างประเทศมีผลกระทบจากการบังคับใช้ PDPA หรือไม่ 

  1. สหภาพยุโรปมี The General Data Protection Regulation (GDPR) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ภาระต้นทุนดำเนินการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกิดจากโครงสร้างทางตลาดที่เข้มข้น  

  2. สหรัฐอเมริกา นั้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลไปปรากฎอยู่ในกฎหมายทั้งระดับประเทศและมล

รัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละมลรัฐมีความแตกต่างกัน  

  3. สิงคโปร์ มุ่งให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่ง

ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจจากภาคธุรกิจ และส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อต้นทุนการ

ดำเนินการ  

  4. ออสเตรเลีย มีรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 1988 แก้ ไขเพิ ่มเติม ค.ศ. 2021 เป็น

กฎหมายกลาง และยังมีกฎหมายระดับมลรัฐและดินแดน 

 

(15) ข้อมูลเก่าที่เคยเก็บไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้จะทำอย่างไร 

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนหน้าที่ PDPA จะบังคับใช้ใน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องทำอย่างไรบ้าง ตามมาตรา 95 ใน พ.ร.บ. ได้ระบุไว้ว่า 

 “ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์

เดิม ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกำหนดวิธีการยกเลิกความยินยอม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม  และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย” 

 

(16) สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ PDPA ได้อย่างไร 

 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.mdes.go.th/mission/82 

 

สรุปใจความสำคัญของ PDPA 
        PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความสำคัญเพื่อต้องการรักษาสิทธิที่พึงมีแก่เจ้าของ

ข้อมูลว่าข้อมูลส่วนตัวของเราจะปลอดภัย นำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความต้องการและยินยอมของ

เจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามผู้เป็นเจ้าของข้อมูลก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นกันว่าการให้ข้อมูล

ส่วนบุคคลในแต่ละครั้ง เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ข้อมูลที่ให้ไปมีเพียงพอกับวัตถุประสงค์นั้นแล้วหรือ

ยัง หากมองว่ามีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการขอข้อมูล เราก็สามารถปฏิเสธ

การให้ข้อมูลนั้นได้ เพื่อเป็นการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรือหาผลประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล

ของเราก็เป็นได้ 

 สำหรับในส่วนผู้เก็บข้อมูลนั้น นับว่าได้รับผลกระทบโดยตรงเป็นอย่างมากกับ PDPA ที่จะต้องปฏิบัติ

ตาม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงต้องมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

และให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร รู้ขอบเขตการเก็บรวบรวม การใช้ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล มีระบบการ

จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัย มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล มีการบันทึกกิจกรรมการใช้ข้อมูลส่วน

บุคคล สิ่งเหล่านี้ล้วนจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้สอดคล้องกับ PDPA ต่อไป  

 

********************************************* 
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โครงการเสวนาและบรรยาย “กฎหมาย PDPA ที่รา้นทองควรรู้” 

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 

แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom 
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 วิทยากรบรรยาย: คุณชยธวัช อติแพทย ์ที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

วิทยากรเสวนา: รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และ ดร.พิชชา ใจสมคม 

ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตอุษา ขันทอง 
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คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ 
กล่าวเปิดโครงการเสวนาและบรรยาย 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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