
หลักการพืน้ฐาน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



การไม่ได้รบัการฝึกอบรม/การสรา้งความตระหนัก

รูท้ีไ่ม่เพียงพอของพนักงานเพียงคนเดียวอาจนํา

ไปสู่ความเสียหายทีร่า้ยแรงสําหรบัองค์กร



ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรือ่ง  

มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

องค์กรมีหน้าทีส่รา้งเสรมิความตระหนักรูด้้านความสําคัญ

ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัย (privacy and security awareness) ให้บุคลากร 

พนักงาน ลูกจ้าง... (ข้อ 4(7))



ศุภวัชร ์มาลานนท์
FIP, CIPM, CIPP/US, CIPP/E, CIPP/A, Certified DPO

❑ ทีป่รกึษาสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
❑ ทีป่รกึษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
❑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตอบข้อหารอืและให้คําแนะนําหน่วยงานของรฐัเพือ่รองรบัการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
❑ กรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
❑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  
❑ IAPP Fellow of Information Privacy (FIP)  
❑ CIPP/US, CIPP/E (GDPR), CIPP/A, IAPP Certified Information Privacy Professional 
❑ CIPM, IAPP Certified Information Privacy Manager 
❑ Europrivacy Implementer   
❑ EXIN Certified Data Protection Officer, Accredited Trainer   
❑ Maastricht University European Centre on Privacy and Cybersecurity Certified Data Protection 

Officer 
❑ PECB Certified ISO/IEC 27701 Senior Lead Implementer,  Certified Trainer 
❑ EXIN Certified Information Security Officer 
❑ Certified GRC Auditor (GRCA), Certified GRC Professional (GRCP) 
❑ PECB Certified Data Protection Officer, Certified Trainer 
❑ PECB Certified ISO/IEC 27001 Senior Lead Implementer, Certified Trainer 
❑ Practitioner Certificate in Personal Protection Act Data Protection (Singapore) 2020 
❑ EXIN Privacy and Data Protection Practitioner  
❑ Academy of European Law on European Data Protection Law 
❑ Tech, Law & Security Program, Fulbright H. Humphrey Fellow, AUWCL (2019-2020) 
❑ Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg  (2020-2022)



PDPA คืออะไร

▪ Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 
(PDPA)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

▪ บังคับใช้ทั้งฉบับ  1 มิถุนายน  
2565 

- มาตรา  37(4) ,  39/40 วรรคท้าย  ฯลฯ

▪ การจัดการความเสี่ยง   
▪ สิทธิขั้นพื้นฐาน  
▪ ข้อก ําหนดตามกฎหมาย

ความมัน่คงปลอดภัย                      ความเปน็ธรรม                           ความโปรง่ใส

PDPA Awareness
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

• 109PDPA ไม่ใช้บังคับ 

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ประโยชน์ส่วนตนหรอืเพือ่กิจกรรมใน
ครอบครวัของบุคคลนัน้เท่านัน้ 

(2) การดําเนินการของหน่วยงานของรฐัทีม่ีหน้าทีใ่นการรกัษาความมัน่คงของรฐั .. 

(3) เฉพาะเพือ่กิจการสือ่มวลชน ..อันเป็นไปตามจรยิธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรอืเป็น
ประโยชน์สาธารณะเท่านัน้ 

(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าทีใ่นกระบวนการ
พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรพัย์ รวมทัง้การดําเนินงานตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานทีไ่ด้รบัยกเว้นตาม (2) - (4) ต้องจัดให้มีการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

PDPA Awareness
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

ในราชอาณาจักร 

ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรอืผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ซึง่อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิด
เผยนัน้ ได้กระทําในหรอืนอกราชอาณาจักรก็ตาม.... 

(มาตรา 5 วรรค 1)

PDPA 

การบังคับใช้เชิงดินแดน

PDPA Awareness
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

นอกราชอาณาจักร 

(1) การเสนอสินค้าหรอืบรกิารให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ซึง่อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการชําระเงินของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรอืไม่ก็ตาม 

(2) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกิดขึน้ในราชอาณาจักร 

(มาตรา 5 วรรค 2)

PDPA 

การบังคับใช้เชิงดินแดน

PDPA Awareness
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
(data subject)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(data controller)

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
(data processor)

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล

บทบาทในกิจกรรมการประมวลผล (Data Protection Roles)

DPO: Data Protection Officer
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/Data Controller

Mean กําหนดวิธีการ

กําหนดวัตถุประสงค์

[GDPR 4(7)]

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมี
อ ํานาจหน้าที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผย    ข้อมูล
ส่วนบุคคล

(“ผู้ควบคุม”หมายถึงบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล  หน่วย
งานของรัฐ  หรือองค์กรใดที่
ก ําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ไม่
ว่ าจะโดยล ําพังหรือร่วมกัน  

Purpose

PDPA Awareness
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

พนักงานเป็นผู้ควบคุมฯหรอืผู้ประมวลผลฯ หรอืไม่

PDPA Awareness

“พนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ ใช่ผู้ประ
มวลผลฯ/ผู้ควบคุมฯ  ตราบใดที่พนักงานท ําหน้าที่
ภายในขอบเขตหน้าที่ของตนในฐานะพนักงาน  
พนักงานก็จะท ําหน้าที่ เ ป็นตัวแทนของผู้ควบคุมฯ  เอง  
พนักงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของผู้ควบคุมฯ  ไม่ ใช่ ฝ่ายแยก
ต่างหากที่ท ําสัญญาในการประมวลผลข้อมูลในนาม
ของผู้ควบคุม” (ข้อแนะน ําของ  UK Information 
Commissioner)
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พนักงานเป็นผู้ควบคุมฯหรอืผู้ประมวลผลฯ หรอืไม่ (2)

PDPA Awareness

HIGHLIGHTS   
! ในแต่ละองค์กร ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือองค์กรทีเ่ป็น
นิติบุคคล ไม่ใช่พนักงานหรอืส่วนงานใดส่วนงานหนึง่ภายใน
องค์กร 

! สถานะ หน้าทีแ่ละความรบัผิดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด ไม่สามารถมอบหมายไปยัง
บุคคลอืน่ได้ 

! พนักงานภายในองค์กรในบรบิทของสัญญาจ้างพนักงานไม่ใช่ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

! ในบรบิทของกิจกรรมการประมวลผลหนึง่ ๆ บุคคลธรรมดาทีจ่ะ
เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามนิยามในกฎหมายนีต้้อง
ไม่ใช่ผู้ทีท่ําการประมวลผลในนามหรอืตามคําสัง่ขององค์กรที่
ตนสังกัด เนือ่งจากเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ต้องการให้แยก
การดําเนินการของบุคคลต่าง ๆ ในองค์กรออกจากองค์กรที่
ตนเองสังกัด   

! บุคคลธรรมดาซึง่มีอํานาจหน้าทีต่ัดสินใจเกีย่วกับการประมวล
ผลข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ในกรณีทีป่ระกอบกิจการเจ้าของคน
เดียวโดยทีไ่ม่ได้จดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคลแยกต่างห่างจาก
บุคคลทีเ่ป็นเจ้าของ  
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PDPA Awareness

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตาม  คําสั่ง
ที่ ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส ําหรับการเก็บ
รวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด  ให้
ถือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลส ําหรับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  (มาตรา  40 วรรค  2)

Beware: Data Processor
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การเก็บรวบรวม

การเปิดเผย

การใช้ 

ระยะเวลาการจัดเก็บ การทําลาย

การขอความยินยอม

วงจรชีวิตข้อมูลส่วนบุคคล 
(The Data Life Cycle)

ฐานการประมวล
ผลอืน่ ๆ ตาม
กฎหมาย

ปรบัปรุงจากเอกสารการอบรมของ IAPP CIPT

การจัดทําบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROPA) (ม.39) 
นโยบายด้านระยะเวลาการจัดเก็บ/การทําลายข้อมูล ( ม.23(3), ม.37(3)) 
ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (ม.27, ม 37(2)) 
ข้อตกลงการประมวลผล (ม.40 วรรค 3) 

นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/นโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ/แผนเผชิญเหตุ 
Privacy Policy/Information Security Policy/Incident Response Plan

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice (ม.23)) 
ใช้ข้อมูลน้อยทีสุ่ด (Data Minimisation (ม.22)) 

วัตถุประสงค์ทีช่อบด้วยกฎหมาย (Purpose Limitation (ม.21)) 

PDPA Awareness
Security Measures (มาตรการด้านความมัน่คงปลอดภัย) (ม.37)/ การบรหิารจัดการความเสีย่ง (DPIA/PIA)

(มาตรา 24, 26)

(มาตรา 19, 20)

(มาตรา 24, 26)

(มาตรา 37(3), 33)

Response to DSRs (ม.30-36) 
การตอบสนองต่อคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

การแจ้งวัตถุประสงค์
(มาตรา 21)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทําการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลตามวัตถุประสงค์ทีไ่ด้แจ้ง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรอืใน
ขณะทีเ่ก็บรวบรวม.. (ม.21)

1. ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รบัความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมได้โดย
ได้รบัยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 หรอืมาตรา 26 

2. บุคคลหรอืนิติบุคคลทีไ่ด้รบัข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึง่ จะต้อง
ไม่ใช้หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่วัตถุประสงค์อืน่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่
ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
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The Data Life Cycle: การเก็บรวบรวม (Collection)

วิธีการเก็บรวบรวม

           จากเจ้าของข้อมูล

             การเฝ้าติดตามพฤติกรรม

             การเปลีย่นวัตถุประสงค์

       จากแหล่งอืน่

ปรบัปรุงจากเอกสารการอบรมของ IAPP CIPTPDPA Awareness
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The Data Life Cycle: การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการการเก็บรวบรวม

ความยินยอม 
ความยินอมโดยชัดแจ้ง / ความยินยอมโดยปรยิาย

ฐานทางกฎหมาย

ฐานอืน่ ๆ  
วิจัย/สถิติ, ป้องกันอันตรายเกีย่วกับชีวิต ฯลฯ, ปฏิบัติ

ตามสัญญา, ประโยชน์สาธารณะ, ประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย, ปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยตรง/โดยอ้อม (Active or passive)

ปรบัปรุงจากเอกสารการอบรมของ IAPP CIPT
PDPA Awareness
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การใช้ 
การประมวลผลหรอืการแบ่งปัน 

(sharing) เพือ่วัตถุประสงค์ใด ๆ นอก
เหนือจากการจัดเก็บและการลบ 

องค์กรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง 

และกํากับตรวจสอบอย่างไรว่าข้อมูลนัน้

ถูกใช้เพือ่วัตถุประสงค์ตามที่
รวบรวมเท่านัน้?

The Data Life Cycle: การใช้ (USE)

ปรบัปรุงจากเอกสารการอบรมของ IAPP CIPTPDPA Awareness
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1. กฎหมายและกฎระเบียบ 

2. ประกาศการคุ้มครอข้อมูลส่วน
บุคคล 

3. การเปลีย่นเแปลงวัตถุประสงค์ 

4. การใช้ข้อมูลน้อยทีสุ่ด 

5. ภายใน vs. ภายนอก

The Data Life Cycle: การเปิดเผย (Disclosure)

ปรบัปรุงจากเอกสารการอบรมของ IAPP CIPTPDPA Awareness
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The Data Life Cycle: ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม (Retention)

ขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้กบ็รวบรวม
ไวต้ราบเทา่ทีย่งัมคีวามจําเปน็
ตามวตัถปุระสงค ์(มาตรา 21) 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และทีอ่าจ
คาดหมายไดต้ามมาตรฐานของ
การเกบ็รวบรวม

ปรบัปรุงจากเอกสารการอบรมของ IAPP CIPTPDPA Awareness
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The Data Life Cycle: การทําลาย (Destruction)

องค์กรต้องกําหนดว่าข้อมูลจะถูกทําลายเมือ่
ใดและอย่างไร

ความเสีย่ง 

1. เก็บข้อมูลทีไ่ม่จําเป็น 

2. เก็บข้อมูลไว้นานกว่าทีส่ามารถทําได ้

3. การลบข้อมูลก่อนกําหนด

ปรบัปรุงจากเอกสารการอบรมของ IAPP CIPTPDPA Awareness
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

PDPA Awareness

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า  
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ําให้สามารถ
ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม  แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้
ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
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ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

องค์ประกอบ 4 ประการ (Four-step test)

ข้อมูล

อะไรบ้างเป็นข้อมูล

เกีย่วกับบุคคล

กรณีใดทีข่้อมูลนัน้
เกีย่วกับบุคคล

สามารถระบุตัว
บุคคล

ทําให้สามารถระบุตัว
บุคคลนัน้ได้ไม่ว่าทาง
ตรงหรอืทางอ้อม

บุคคลธรรมดา

ความหมายของบุคคล
ธรรมดา

(เกณฑ์ไม่จําเป็นต้องได้รบัการพิจารณาตามลําดับใด  แต่จะต้องครบองค์ประกอบทัง้หมด)

PDPA Awareness

Credit: ปรบัปรุงจาก IAPP, CIPP/E Course Material
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ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26

Sensitive data/special categories

ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกับเชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเชือ่ในลัทธิ ศาสนาหรอืปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ 

ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ...

PDPA Awareness
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ชือ่ของบุคคลหรือบุคคลสามารถถูกคัดแยกตามลักษณะเฉพาะบางประการ  

สามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได้

Credit ภาพ: IAPP, CIPP/E Course Material
PDPA Awareness
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สามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได้

Credit ภาพ: IAPP, CIPP/E Course MaterialPDPA Awareness
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บุคคลธรรมดา

Credit ภาพ: IAPP, CIPP/E Course MaterialPDPA Awareness
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Credit ภาพ: IAPP, CIPP/E Course MaterialPDPA Awareness

ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกับนิติบุคคล 

Organisational Personal Data
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Anonymous (ข้อมูลนิรนาม) Pseudonymous (ข้อมูลแฝง)

Credit ภาพ: IAPP, CIPP/E Course MaterialPDPA Awareness
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การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ความ
ยินยอม

วิจัย/สถิติ ป้องกันอันตราย
เกีย่วกับชีวิต

สัญญา  ประโยชน์
สาธารณะ

ประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

ปฏิบัติตาม

กฎหมาย

PDPA Awareness
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การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1. มีการแสดงออกถึงการให้ความยินยอม 

2. มีความเป็นอิสระ (ให้ทางเลือก) 

3. เฉพาะเจาะจงและแจ้งวัตถุประสงค์ 

4. ไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด 

5. ทําเป็นหนังสือหรือทําโดยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของความยินยอมอื่น ๆ 

ความยินยอม

Credit ภาพ: IAPP, CIPP/E Course MaterialPDPA Awareness
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เงือ่นไขอืน่ ๆ ของความยินยอม

1. สามารถพิสูจน์การได้มาซึง่ความยินยอม 

(Demonstrable, GDPR) 

2. แยกส่วนออกจากข้อความอืน่ ๆ อย่างชัดเจน 

3. สามารถถอนความยินยอมได ้

4. ไม่เป็นเงือ่นไขส่วนหนึง่ของสัญญา 

5. อายุและความสามารถของผู้ให้ความยินยอม

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA Awareness Credit ภาพ: IAPP, CIPP/E Course Material
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Opt-in vs. opt-out

Opt-in

PDPA Awareness

คลิกทีน่ีเ่พือ่สมัครรบั
อีเมลการตลาดและเนือ้
หาอืน่ๆ

Copyright: IAPP Training Material
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Opt-in vs. opt-out

คลิกทีน่ีเ่พือ่สมัครรบั
อีเมลการตลาดและเนือ้
หาอืน่ๆ

คุณต้องการรบัข้อมูลเพิม่
เติมหรอืไม่? 

◉ ใช่  ○ ไม่ใช่

□ คลิกทีน่ีเ่พือ่ยกเลิก

การสมัคร

Opt-out

Opt-in

PDPA Awareness

กรุณาเพิม่ฉันในราย
ชือ่ผู้รบัจดหมายของ
คุณ!

Copyright: IAPP Training Material
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ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26

Sensitive data/special categories

ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกับเชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเชือ่ในลัทธิ ศาสนาหรอืปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ 

ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ...

PDPA Awareness Copyright: IAPP Training Material
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

ข้อมูลชีวภาพ

PDPA Awareness

ข้อมูลชีวภาพ  ให้หมายถึง  ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ เกิดจากการใช้ เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการน ําลักษณะเด่นทางกายภาพ
หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ท ําให้
สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ ไม่
เหมือนกับบุคคลอื่นได้  เช่น  ข้อมูลภาพ
จ ําลองใบหน้า  ข้อมูลจ ําลองม่านตา  หรือ
ข้อมูลจ ําลองลายนิ้วมือ  (มาตรา  26 วรรค  2)
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การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26

ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

การประเมินความสามารถในการทํางานของลูกจ้าง

เพือ่ป้องกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวิตฯ

การดําเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายทีม่ีการคุ้มครองทีเ่หมาะสมของมูลนิธิ 
สมาคม หรอืองค์กรทีไ่ม่แสวงหากําไร ฯ

เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล...เว้นแต่

PDPA Awareness
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 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล...เว้นแต่

การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกีย่วกับการรกัษา
พยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย

ประโยชน์สาธารณะทีส่ําคัญ

เวชศาสตรป้์องกันหรอือาชีวเวชศาสตร ์การรกัษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ 
หรอืระบบและการให้บรกิารด้านสังคมสงเคราะห์

ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข

การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ประวัติศาสตร ์หรอืสถิติ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26

PDPA Awareness
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การใชห้รอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้โอน ผู้รบัโอน

Transfer Rules

ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รบัความยินยอมจากเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บ

รวบรวมได้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม

ตามมาตรา 24 หรอืมาตรา 26” (มาตรา 27)

PDPA Awareness

จะต้องไม่ใช้หรอืเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลเพือ่วัตถุประสงค์อืน่

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทีไ่ด้

แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลนัน้

(ต้องมีฐานทางกฎหมายใน
การประมวลผลของตนเอง)
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การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

ผู้โอน 
Data Exporter

ผู้รบัโอน 
Data Importer

International 
Transfer Rules

(1) มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

เพียงพอ (Adequacy Decision) 

(2) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(3) ความยินยอม 

(4) การปฏิบัติตามสัญญาซึง่เจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลเป็นคู่สัญญา

PDPA Awareness

(5) สัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับ

บุคคลหรอืนิติบุคคลอืน่  

(6) เพือ่ป้องกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวิต  

(7) เพือ่การดําเนินภารกิจเพือ่ประโยชน์สาธารณะที่

สําคัญ 

(8) นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน

เครอืกิจการ (BCRs)
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Preventative

Detective

Corrective

หน้าทีจ่ัดให้มีมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย

PDPA Awareness Copyright: IAPP Training Material
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PDPA Awareness

เราสามารถมีความัน่คงปลอดภัยได้โดยไม่มีการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล แต่เราไม่สามารถปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้หากไม่มีความมัน่คงปลอดภัย
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หน้าทีข่องผู้ควบคุม-ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Security)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าทีจ่ัดให้มีมาตรการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภัยทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกัน
การสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรอืโดย
มิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมือ่มี
ความจําเป็นหรอืเมือ่เทคโนโลยีเปลีย่นแปลงไปเพือ่
ให้มีประสิทธิภาพในการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย
ทีเ่หมาะสม  ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามมาตรฐานขัน้ตํา่ที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด (ม.37(1))

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าทีจ่ัด
ให้มีมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย
ทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกันการสูญหาย เข้า
ถึง ใช้ เปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจ
หรอืโดยมิชอบ (ม.40(2))

Data Controller Data Processor

PDPA Awareness
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Attributes of Security Controls: PDPA Art. 37(1)  and Art. 40 para 2

Confidentiality, integrity, availability

CIA 

Triad

Confidentiality

Availability Integrity

ปรบัปรุงจากเอกสารการอบรมของ IAPP CIPMPDPA Awareness

 “ความมัน่คงปลอดภัย” หมายความ
ว่า การธํารงไว้ซึง่ความลับ 
(confidentiality) ความถูกต้องครบ
ถ้วน (integrity) และสภาพพรอ้มใช้งาน 
(availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล 
ทัง้นี ้เพือ่ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 
เปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรอืโดย
มิชอบ (ประกาศฯ มาตรการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภัย ข้อ 3.) 
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มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย

(1) ให้มีมาตรการเชิงองค์กร (organizational 
measures) และมาตรการเชิงเทคนิค 
(technical measures) ทีเ่หมาะสม ซึง่อาจ
รวมถึงมาตรการทางกายภาพ (physical 
measures) ทีจํ่าเป็นด้วย  

(2) การระบุความเสีย่ง การป้องกันความเสีย่งทีส่ําคัญ
ทีอ่าจจะเกิดขึน้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังภัย
คุกคามและเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การ
เผชิญเหตุเมือ่มีการตรวจพบภัยคุกคามและเหตุการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  และการรกัษาและฟื้ นฟู
ความเสียหายทีเ่กิดจากภัยคุกคามหรอืเหตุ
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้นี ้เท่าทีจ่ําเป็น 
เหมาะสม และเป็นไปได้ตามระดับความเสีย่ง 

(3) จัดทําข้อตกลงการประมวลผล (Data Processing 
Agreement: DPA)

PDPA Awareness
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยทีเ่หมาะสม

PDPA Awareness

(1) ระดับความเสี่ยง  
(2) ปัจจัยทางเทคโนโลยี  
(3) บริบท  สภาพแวดล้อม  
(4) มาตรฐานที่ เ ป็นที่ยอมรับส ําหรับหน่วยงาน

หรือกิจการในประเภทหรือลักษณะเดียวกัน
หรือใกล้ เคียงกัน   

(5) ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล  
(6) ความเป็นไปได้ ในการด ําเนินการ
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มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยทีเ่หมาะสม

ระบุความเสีย่งทีส่ําคัญที่
อาจจะเกิดขึน้ 
(identify)

การเผชิญเหตุเมือ่มีการ
ตรวจพบภัยคุกคามและ
เหตุการละเมิดข้อมูล

ส่วนบุคคล (respond)

การตรวจสอบและเฝ้า
ระวังภัยคุกคามและเหตุ
การละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล (detect) 

การรกัษาและฟื้ นฟูความ
เสียหายทีเ่กิดจากภัย

คุกคามหรอืเหตุการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(recover) 

การป้องกันความเสีย่งที่
สําคัญทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

(protect) 
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 การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Breach)

ถือว่าเป็นเหตุการละเมิดฯ 

กรณีทีไ่ม่ต้องแจ้ง  
(แต่ควรบันทึกเหตุการละเมิด)

ไม่มีความเสี่ยงที่จะมี
ผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล

กรณีทีต่้องแจ้ง

แจ้ง สํานักงาน(สคส.)
มีความเสีย่งทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล

กรณีใดบ้าง

CIA
แจ้งเจ้าของ ข้อมูลส่วน

บุคคล 

มีความเสีย่งสูง 
(high risk)  
ทีจ่ะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล

★ Confidentiality
★ Integrity
★ Availability

72 ชม. “นับแต่ทราบเหตุ”

PDPA Awareness
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Data Subject Rights

ปรบัปรุงจากเอกสารการอบรมของ IAPP CIPMPDPA Awareness
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Data Subjects’ Rights

“Control as a Central 
Notion in the Discussion 
on Data Subject Rights ” 
(“การควบคุมเป็นแนวคิดหลักใน
การอภิปรายเรือ่งสิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”)
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Content data

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 30-36

สิทธิของเจ้าของข้อมูล ได้แก่ การขอเข้าถึงและขอรบั
สําเนาข้อมูล (Access) การขอโอนหรอืรบัข้อมูลทีเ่ก็บ
แบบอัตโนมัติ (Data portability) การขอคัดค้าน
การเก็บข้อมูล (Objection) การขอให้ลบหรอืทําลาย 
(Erasure) การระงับการใช้ (Restriction) การขอ
ทําให้ข้อมูลถูกต้อง (Rectification)

Module: DSRs Management
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/Rights of Data Subject

Picture by ICO

Right to be 
informed: หนังสือ
แจ้งการประมวล
ผลฯ (PDPA 
Art.23, 25)

สิทธิการคัดค้าน: 
Rights to Objection 
(PDPA Art.32)

สิทธิเพิกถอนความยินยอม: 
Right to withdraw 
consent  
(PDPA Art.19)

สิทธิโอนย้าย: 
Right to Data Portability 
(PDPA Art.31)

สิทธิในการระงับ:  
Right to Restriction 
(PDPA Art.34)

สิทธิในการขอให้ลบ: 
Right to Erasure 
(PDPA Art.33)

สิทธิในการรอ้งเรยีน: 
Right to lodge a complaint  
(PDPA Art.73)

สิทธิขอเข้าถึง:  
Rights of Access 
(PDPA Art.30)

สิทธิขอแก้ไข :  
Right to Rectification  
(PDPA Art.36)
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Privacy Notice v. Privacy Policy

PDPA Awareness
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PDPA Awareness

Right to Be Informed: ประกาศความเปน็ส่วนตัว

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบก่อนหรอืในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี ้เว้นแต่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนัน้อยู่แล้ว

(1)
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพือ่การนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรอืเปิดเผย ซึง่รวมถึงวัตถุประสงค์
ตามทีม่าตรา 24 ให้อํานาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รบัความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(2)
แจ้งให้ทราบถึงกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ปฏิบัติตามกฎหมายหรอื
สัญญาหรอืมีความจําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่เข้าทําสัญญา รวมทัง้แจ้งถึงผลกระทบทีเ่ป็นไปได้
จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

(3)
ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว ้ ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่ม่
สามารถกําหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน ให้กําหนดระยะเวลาทีอ่าจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของ
การเก็บรวบรวม(4) ประเภทของบุคคลหรอืหน่วยงานซึง่ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย 

(5)
ข้อมูลเกีย่วกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานทีต่ิดต่อ และวิธีการติดต่อในกรณีทีม่ีตัวแทนหรอืเจ้า
หน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งข้อมูล สถานทีต่ิดต่อ และวิธีการติดต่อของตัวแทนหรอืเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

(6)
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 19 วรรคห้า (Consent withdrawl) มาตรา 30 วรรคหนึง่ 
(Right to access) มาตรา 31 วรรคหนึง่ (Data portability) มาตรา 32 วรรคหนึง่ (Objection) มาตรา 
33วรรคหนึง่ (Erasure) มาตรา 34 วรรคหนึง่ (Restriction) มาตรา 36 วรรคหนึง่ (Rectification) และ
มาตรา 73วรรคหนึง่ (Lodge complaint)

มาตรา 82  ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 23 …
ต้องระวางโทษปรบัทาง
ปกครองไม่เกินหนึง่ล้าน
บาท

ปรบัไม่เกิน 1,000,000 บาท

มาตรา 23
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ต้องการสือ่สารถึงใคร/เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล1

ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ําการประมวลผล2

วัตถุประสงค์-ฐานการประมวลผลฯ3

ประเภทของบุคคลหรอืหน่วยงานซึง่ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย4

ข้อมูลเกีย่วกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานทีต่ิดต่อ5

Right to Be Informed: ประกาศความเป็นส่วนตัว

PDPA Awareness

WORKSHOP
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Data Subjects’ Rights

สิทธิในการขอเข้าถึงและรบัสําเนา Access (PDPA Art. 30)

PDPA Awareness

Copyright: IAPP Training Material

para 1

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรบัสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกีย่วกับตนซึง่อยู่ในความรบัผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรอื
ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึง่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทีต่นไม่ได้ให้ความ

para 2

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามคําขอตามวรรคหนึง่ จะปฏิเสธ
คําขอได้เฉพาะในกรณีทีเ่ป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรอืคําสัง่ศาล 
และการเข้าถึงและขอรบัสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้จะส่งผลกระทบที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรภีาพของบุคคลอืน่

para 3

ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธคําขอตามวรรคหนึง่ ให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธคําขอดังกล่าวพรอ้มด้วยเหตุผล
ไว้ในรายการตามมาตรา 39 (ROPA)

para 4

เมือ่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีคําขอตามวรรคหนึง่และเป็นกรณีทีไ่ม่อาจ
ปฏิเสธคําขอได้ตามวรรคสอง ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการตาม
คําขอโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รบัคําขอ
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สิทธิในการขอแก้ไข (Right to Rectification)

มาตรา 35
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ถูก
ต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

มาตรา 36

ในกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรอ้งขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลดําเนินการตามมาตรา 35 หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ดําเนินการตามคํารอ้งขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
บันทึกคํารอ้งขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพรอ้มด้วยเหตุผล
ไว้ในรายการตามมาตรา 39

para 2

ให้นําความในมาตรา 34 รรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม (กรณีผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึง เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลมีสิทธิ รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผู้เชีย่วชาญเพ่ือส่ังให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการได้)  

Picture by ICO
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการขอแก้ไข (Art.36, Art.35)

(1) ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

(2) แก้ไขให้สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

PDPA Awareness

Copyright: IAPP Training Material
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สิทธิในการขอโอนย้าย (Right to Data Portability)

para 1

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมสีิทธิขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลได้ ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่

สามารถอ่านหรอืใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเครือ่งมือหรอือุปกรณ์ทีท่ํางานได้โดย
อัตโนมัติ (machine readable) และสามารถใช้หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธี
การอัตโนมัติ รวมทัง้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้

ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืน่เมือ่สามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 
ขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดัง
กล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืน่โดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถ
ทําได้

para 2
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึง่ต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัตินี ้หรอืเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ด้รบัยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 (3) [contractual basis] ....

para 3

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึง่จะใช้กับการส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลซึง่เป็นการปฏิบัติหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์สาธารณะหรอืเป็นการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมายไม่ได้ หรอืการใช้
สิทธินัน้ต้องไม่ละเมิดสิทธิหรอืเสรภีาพของบุคคลอืน่  ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธคําขอด้วย
เหตุผลดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธคําขอพรอ้มด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา 39 

PDPA มาตรา 31 
GDPR Art.20

(1)

(2)

60

DPOaaS (SM: RTAF 26 Aug 2022)



สิทธิในการขอโอนย้าย (Right to Data Portability)

Suphawatchara  MALANOND (June 2022)  

เงือ่นไขการใช้สิทธิ

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบทีส่ามารถอ่าน
หรอืใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเครือ่งมือหรอื
อุปกรณ์ทีท่ํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถ
ใช้หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการ
อัตโนมัติ  

(2) ความยินยอมหรอืฐานสัญญา 

(3) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่จ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ให้ไว้ (inferred/derived data?) 

(4) การใช้สิทธินัน้ต้องไม่ละเมิดสิทธิหรอืเสรภีาพ
ของบุคคลอืน่ 

(electronic 
ABC  Com.

XYZ  Com.

มาตรา 31
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สิทธิในการขอให้ลบ (Right to Erasure)
para 1

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการลบหรอืทําลาย หรอืทําให้ข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นข้อมูลทีไ่ม่สามารถระบุตัวบุคคลทีเ่ป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมือ่ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรกัษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล

(2) เมือ่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีอํานาจตามกฎหมายทีจ่ะเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ได้ต่อไป

(3)
เมือ่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 32 (1) และผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธคําขอตามมาตรา 32 (1) (ก) หรอื (ข) ได้ หรอืเป็นการคัดค้านตามมาตรา 32 (2) 
[Objection Request](4) เมือ่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามทีก่ําหนดไว้ในหมวดนี้

para 2

ความในวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บังคับกับการเก็บรกัษาไว้เพือ่วัตถุประสงค์ในการใช้เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น 
การเก็บรกัษาไว้เพือ่วัตถุประสงค์ตามมาตรา 24 (1) [Research] หรอื (4) [Public Task] หรอื มาตรา 26 (5) (ก) 
[Medical Examination/Employment Performance] หรอื (ข) [Public Health] การใช้เพือ่การก่อตัง้สิทธิเรยีก
รอ้งตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรอืการใช้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย หรอืเพือ่การปฏิบัติตามกฎหมาย

para 3

ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ถูกขอให้ลบหรอืทําลายหรอืทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทีไ่ม่สามารถระบุตัวบุคคลทีเ่ป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ตามวรรคหนึง่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นผู้รบัผิดชอบดําเนินการทัง้ในทางเทคโนโลยีและค่าใช้
จ่ายเพือ่ให้เป็นไปตามคําขอนัน้ โดยแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ ๆ เพือ่ให้ได้รบัคําตอบในการดําเนินการให้เป็นไปตาม
คําขอ

para 4
กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดําเนินการตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสาม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิรอ้ง
เรยีนต่อคณะกรรมการผู้เชีย่วชาญเพือ่สัง่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการได้

para 5 คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์.....

มาตรา 33
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สิทธิในการขอให้ลบ (Right to Erasure)
มาตรา 33

1. ต้องยุติการประมวลผล 

2. ลบหรอืทําลาย หรอืทําให้ข้อมูล

ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทีไ่ม่

สามารถระบุตัวบุคคลทีเ่ป็น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

3. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นผู้รบัผิด

ชอบดําเนินการทัง้ในทางเทคโนโลยีและค่าใช้

จ่ายเพือ่ให้เป็นไปตามคําขอโดยแจ้งผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ ๆ เพือ่ให้ดําเนินการให้เป็น

ไปตามคําขอ

ขอให้ลบ
นําออกจากระบบสาธาณะ

มิให้นํามาใช้บังคับกับ 
1. การเก็บรกัษาไว้เพือ่วัตถุประสงค์ในการใช้เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น  
2. การเก็บรกัษาไว้เพือ่วัตถุประสงค์ตามมาตรา 24 (1) [Research] หรอื (4) 

[Public Task] หรอื มาตรา 26 (5) (ก) [Medical Examination/
Employment Performance] หรอื (ข) [Public Health]  

3. การใช้เพือ่การก่อตัง้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรอืการใช้
สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
หรอืเพือ่การปฏิบัติตามกฎหมาย

63

DPOaaS (SM: RTAF 26 Aug 2022)



สิทธิในการคัดค้าน (Right to Objection) [1/2]

มาตรา 83  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 
วรรคสอง…ต้องระวางโทษปรบัทาง
ปกครองไม่เกินสามล้านบาท

ปรบัไม่เกิน 3,000,000 บาท

para 1
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกับตน
เมือ่ใดก็ได้ ดังต่อไปนี้

(1)
กรณีทีเ่ป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวมได้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา 24 (4) 
[Public Task] หรอื (5) [Legitimate Interest] เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่า

(ก) การเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้แสดงให้
เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายทีส่ําคัญยิง่กว่า

(ข) การเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้เป็นไปเพือ่ก่อตัง้สิทธิเรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรอืการใช้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย

(2)
กรณีทีเ่ป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่
วัตถุประสงค์เกีย่วกับการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) 

(3)
กรณีทีเ่ป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่วัตถุประสงค์เกีย่วกับการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร ์ประวัติศาสตร ์หรอืสถิต ิเว้นแต่เป็นการจําเป็นเพือ่การดําเนินภารกิจเพือ่ประโยชน์
สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

para 2

ในกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึง่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ต่อไปได้  ทัง้นี ้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติโดยแยกส่วนออกจากข้อมูลอืน่อย่างชัดเจนในทันทีเมือ่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งการคัดค้านให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

para 3
ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธการคัดด้านด้วยเหตุผลตาม (1) (ก) หรอื (ข) หรอื (3) ให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพรอ้มด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา 39 
[ROPA]

มาตรา 32
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Data Subjects’ Rights

สิทธิในการคัดค้าน (Right to Objection) (Art.32)

PDPA Awareness

Copyright: IAPP Training Material

ฐานประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 
24(4)) หรอืประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหาย (มาตรา24(5))

วิจัย/สถิติการตลาดแบบตรง
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para 1
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกับตนเมือ่ใดก็ได้ ดังต่อไปนี.้...

(2) กรณีทีเ่ป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพือ่วัตถุประสงค์เกีย่วกับการตลาดแบบตรง (Direct 
Marketing) 

para 2

ในกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึง่ ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ต่อไป
ได้  ทัง้นี ้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติโดยแยกส่วนออกจากข้อมูลอืน่
อย่างชัดเจนในทันทีเมือ่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งการคัดค้านให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

มาตรา 32

มาตรา 83
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตาม...มาตรา 
32วรรคสอง...ต้องระวางโทษปรบัทางปกครองไม่เกินสามล้าน
บาท
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1)
เมือ่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามทีเ่จ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลรอ้งขอให้ดําเนินการตามมาตรา 36 (Rectification/Accucarcy Request) 

(2)
เมือ่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีต่้องลบหรอืทําลายตามมาตรา 33(4) [ประมวลผลโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย] แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน 

(3)

เมือ่ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรกัษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจําเป็นต้องขอให้เก็บรกัษา
ไว้เพือ่ใช้ในการก่อตัง้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรอืการใช้สิทธิเรยีก
รอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

(4)
เมือ่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา 32 (1) 
[Objection to Public Task/LI] หรอืตรวจสอบตามมาตรา 32(3) [Research] เพือ่
ปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 32 วรรคสาม 

para 2
กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดําเนินการตามวรรคหนึง่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมี
สิทธิรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผู้เชีย่วชาญเพือ่สัง่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนิน
การได้para 3 คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการระงับการใช้ตามวรรคหนึง่ก็ได้

มาตรา 34

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลฯ (Right to Restriction)
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ความหมาย:  

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้โดยไม่มีการ

ประมวลผลเพิม่เติม  

มาตรา 34

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลฯ (Right to Restriction)
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เหตุผลทีอ่าจขอให้ระงับการใช้ข้อมูล 
(1) อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามาตรา 36 
(2) การประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 33 (4)) แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ขอให้ระงับการใช้แทนการลบ 
(3) เมือ่ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ขอให้เก็บรกัษาไว้เพือ่ใช้ในการก่อตัง้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย ฯลฯ 
(4) เมือ่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา 32 (1) 

[Objection to Public Task/LI] หรอืตรวจสอบตามมาตรา 32(3) [Research] 
เพือ่ปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 32 วรรคสาม

Data Subjects’ Rights

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล
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เมือ่มีการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลจะถูกประมวลผล
ต่อไปได้เมือ่ 
(1) ได้รบัความยินยอมใหม่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(2) เพือ่ใช้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย  
(3) เพือ่ปกป้องสิทธิของบุคคลอืน่ 
(4) ด้วยเหตุผลด้านสาธารณประโยชน์ทีส่ําคัญ 

ผู้ควบคุมข้อมูลต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลก่อนยกเลิกข้อจํากัดใน
การประมวลผล
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ฐานการประมวลผลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการเข้า
ถึง/สําเนา

สิทธิในการ
แก้ไข สิทธิในการลบ สิทธิในการ

ระงับ
สิทธิในการโอน

ย้าย
สิทธิในการ
คัดค้าน

ความ
ยินยอม

สัญญา

หน้าทีต่าม
กฎหมาย

ป้องกัน
อันตรายต่อ

ชีวิตฯ

ประโยชน์
สาธารณะ

ประโยชน์
โดยชอบ
ด้วย

กฎหมาย

สิทธิในการ
ถอนความ
ยินยอม
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ใครมีหน้าทีต่อบสนองต่อคําขอใช้
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

NOTE

PDPA Awareness
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ความรบัผิดเกีย่วกับ DSRs
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

• 109

PDPA Awareness

Right of Access 
มาตรา 30 วรรค 4 เมือ่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีคําขอตามวรรค
หนึง่และเป็นกรณีทีไ่ม่อาจปฏิเสธคําขอได้ตามวรรคสอง ให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการตามคําขอโดยไม่ชักช้า 
แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ด้รบัคําขอ  

มาตรา 82 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม... มาตรา 30 
วรรคสี.่...ต้องระวางโทษปรบัทาง
ปกครองไม่เกินหนึง่ล้านบาท

Right to Object 
มาตรา 32 วรรค 2 ในกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิ
คัดค้านตามวรรคหนึง่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเก็บ
รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ต่อไปได้  ทัง้นี ้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติโดยแยกส่วนออกจาก
ข้อมูลอืน่อย่างชัดเจนในทันทีเมือ่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
แจ้งการคัดค้านให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

มาตรา 83  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติ
ตาม....มาตรา 32 วรรคสอง...ต้อง
ระวางโทษปรบัทางปกครองไม่เกิน
สามล้านบาท

ความรับผิด
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

• 109
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Right to Erasure 
มาตรา 33 วรรค 4 กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดําเนินการตามวรรค
หนึง่หรอืวรรคสาม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการ
ผู้เชีย่วชาญเพือ่สัง่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการได้

Right to Restriction (ระงับ) 
มาตรา 34 วรรค 2 กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดําเนินการตามวรรค
หนึง่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผู้เชีย่วชาญ
เพือ่สัง่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการได้

 กรณทีีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิรอ้งเรยีน
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

• 109
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิรอ้งเรยีน (ต่อคณะกรรมการผู้
เชีย่วชาญ) ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรอืผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทัง้ลูกจ้างหรอืผู้รบัจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรอืผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติหรอืประกาศทีอ่อกตามพระราชบัญญัตินี ้(มาตรา 73)

สิทธิในการรอ้งเรยีน
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Enforcement actionความรบัผิดตามกฎหมาย

PDPA Awareness Copyright: IAPP Training Material
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ความรบัผิด

ความรบัผิดทางแพ่ง

‣ ห้าแสน 

‣ 1 ล้าน 

‣ 3 ล้าน  

‣ 5 ล้านบาท  

‣ (แล้วแต่กรณี)

จําคุกกรรมการหรอืผู้
บรหิารของนิติบุคคลไม่
เกิน 6 เดือน หรอื 1 ปี‣ ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ 

(Punitive Damages) 

‣ การดําเนินคดีแบบกลุ่ม 
(Class Action) 

‣ ค่าธรรมเนียมทนายความ 
(Attorney Contingency 
Fee)

ค่าปรบัทางปกครอง 

จํานวน

PDPA Awareness
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ความรบัผิดทางอาญาของกรรมการ/ผู้มีอํานาจนิติบุคคล

ความผิด กรรมการ

๏ เ กิ ดจ ากการสั่ ง ก า รหรื อ 
การกระท ําของกรรมการ 
หรอื 

๏ ละเว้นการกระทํา   (PDPA 
Art.79,81)

ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
มาตรา 26 โดยปราศจากฐานทาง

กฎหมาย 
(PDPA Art. 27 para1)

ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตาม
มาตรา 26 ทีได้รบัการเปิดเผยมา

ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
(PDPA Art.27 para3)

โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 
26 ไปต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย  
(PDPA Art.28)

โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้
อื่นเสียหาย เสียชื่อเสียง 
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 
ฯลฯ

เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ชอบด้วยกฎหมายสําหรบั
ตนเองหรอืผู้อืน่

➡ จําคุกไม่เกิน 6 เดือน 

➡ ปรบัไม่เกิน 500,000 บาท 

➡ หรอืทัง้จําทัง้ปรบั

➡ จําคุกไม่เกิน 1 ปี 

➡ ปรบัไม่เกิน 1 ล้าน บาท 

➡ หรอืทัง้จําทัง้ปรบั

PDPA Awareness
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อํานาจของคณะกรรมการผู้เชีย่วชาญ 
การไกล่เกลีย่ และการลงโทษปรบัทางปกครอง

๏ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

๏ ความรบัผิดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

๏ ค่าปรบัทางปกครอง 

๏ มาตรการบังคับทางปกครอง
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

• 109
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อํานาจของคณะกรรมการผู้เชีย่วชาญ
1. หากเป็นกรณีทีไ่กล่เกลีย่ได้และคู่กรณีประสงค์จะให้ไกล่เกลีย่ ให้คณะกรรมการผู้

เชีย่วชาญดําเนินการไกล่เกลีย่  
2. แต่หากเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืการกระทํานัน้ไม่อาจไกล่เกลีย่ได้ 
(1) สัง่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรอืผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหรอื

ดําเนินการแก้ไขการกระทําของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
(2) สัง่ห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรอืผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกระทําการที่

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรอืให้กระทําการใดเพือ่
ระงับความเสียหายนัน้ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

(3) ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรอืผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยอม
ดําเนินการตามคําสัง่ตามวรรคสาม (1) หรอื (2) ให้นําบทบัญญัติเกีย่วกับการ
บังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม ... (มาตรา 74)
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

• 109
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ความรบัผิดกรณีไม่ปฏิบัติตามคําสัง่ของ 
คณะกรรมการผู้เชีย่วชาญ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสัง่ของคณะกรรมการผู้เชีย่วชาญ (มาตรา 74) หรอืไม่
มาชีแ้จงข้อเท็จจรงิตามมาตรา 75 หรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรา 76 (1) หรอื
ไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา 76 วรรคสี ่ต้อง
ระวางโทษปรบัทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท (มาตรา 89) 
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(1) การออกคําสัง่ลงโทษทางปกครอง 
ให้พิจารณาทําคําสัง่ตามลําดับของ
ความรา้ยแรงของการกระทําความ
ผิดและความเหมาะสมในการปรบัใช้
มาตรการลงโทษ 

(2) กรณีไม่รา้ยแรงให้มีคําสัง่ให้แก้ไข
หรอืตักเตือนในเบือ้งต้นก่อน 

(3) กรณีรา้ยแรง หรอืคําสัง่ตักเตือนและ
ให้แก้ไขไม่เป็นผล ให้มีคําสัง่ลงโทษ
ปรบัทางปกครอง

ประกาศ เรือ่ง หลักเกณฑ์มาตรการบังคับและพิจารณาลงโทษทางปกครอง พ.ศ. 2565
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‘The data subject shall have the right 
not to be subject to a decision based 
solely on automated processing, 
including profiling, which produces legal 
effects concerning him or her or 
similarly significantly affects him or her’ 
(Article 22).

• 109

PDPA Awareness

(1) รายละเอียดความผิดทีเ่กิดขึน้ (เจตนา/จงใจ/ประมาท
เลินเล่ออย่างรา้ยแรง/ขาดความระมัดระวังตามสมควร) 

(2) ความรา้ยแรงของพฤติกรรม 

(3) ขนาดของกิจการ 

(4) ผลของมาตรการลงโทษปรบัทางปกครอง 

(5) ประโยชน์ทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รบัจาก
มาตรการการลงโทษทางปกครอง ผลกระทบต่อ
บุคคลทีก่ระทําการฝ่าฝืนกฎหมายและผลกระทบใน
วงกว้างของธุรกิจอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

(6) มูลค่าความเสียหายและความรา้ยแรง  

(7) ระดับโทษปรบัและมาตรการลงโทษทางปกครองที่
เคยใช้

(8) ประวัติการถูกลงโทษทางปกครอง 

(9) ระดับความรบัผิดชอบและมาตรฐานขณะทีม่ี
การกระทําความผิด 

(10) การดําเนินการตามประมวลจรยิธรรม แนว
ปฏิบัติทางธุรกิจหรอืมาตรฐานในการรกัษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขณะทีม่ี
การกระทําความผิด 

(11) การเยียวยาและบรรเทาความเสียหาย 

(12) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ่เยียวยา
ความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(13) ข้อเท็จจรงิอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ในการพิจารณามาตรการบังคับและลงโทษปรบัทางปกครองคณะกรรมการผู้เชีย่วชาญคํานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี ้
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PDPA Awareness

10 ข้อควรทําสําหรบัองค์กร
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Privacy Checkpoints

PDPA Awareness

Implementation Roadmap/PDPA Operationalization
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PDPA 10 ข้อควรทําสําหรบัองค์กร

นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
Data Protection Policy   

นโยบายด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ 
Information Security Policy

การสนับสนุนจากผู้บรหิาร 
Executive Sponsor

แผนเผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร ์
Incident Response Plan

การแต่งตัง้เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
Appointing a DPO

การประเมินความเสีย่ง/การจัดทํา DPIA 
Risk Assessment/Data Protection Impact Assessment 

การอบรม/สรา้งความตระหนักรู ้
Training/Awareness

ระบบบรหิารจัดการคํารอ้งและข้อรอ้งเรยีน 
DSRs Management and Compliant Handling

การจัดทําบันทึกรายการกิจกรรม 
ROPA (Record of Processing Activities) การจัดทําเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ 

PDPA Awareness
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The Policy Life Cycle

DRAFT, 
REVIEW & 

REVISE

DISSEMINATE & 
SOCIALIZE

GET APPROVAL

TRAIN & ENFORCE

PDPA Awareness
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Data inventory and Mapping

Keeping it evergreen

PDPA Awareness
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Questions





@dpoaas

suphawat.m@dpoaas.co.th

084 754 0459

02 101 9672

WWW.DPOAAS.CO.TH

LINE OA :

TEL :

MOBILE :

EMAIL :

WEB SITE :

ADDRESS : 234/16 MOO 3  BANG NA KM.15 
BANG CHALONG, BANG PHLI, 
SAMUT PRAKAN 10540

http://WWW.DPOAAS.CO.TH

