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1. ทำไมต)องคุ)มครองข)อมูล

ส3วนบุคคล
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PDPA essentials: ทาํไมถงึต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล?

Various reasons as to why personal data needs protected:

สร้างความเชื,อมั,น (Trust)
ยกระดบัการธรรมาภบิาล

ข้อมูล (Better data 

governance)

ยกระดบัสู่มาตรฐานสากล 

(Connecting with global 

standards)

Getting trust from data subjects and 
consumers is vital. They will be 
more confident when the personal 
data management is transparent 
and proportionate. 

Good data governance is desirous in 
every organization. The more 

governance an organization has, the 
more likely they will gain trust from 

users and consumers.  

Global data transfer needs to 
connected with global standards of 

protection to foster free flows of data.



2. นิยามและประเภทของ
ข4อมูลส7วนบุคคล
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ขHอมูลส7วนบุคคลท่ัวไป
ขHอมูลส7วนบุคคลท่ีเป[นส7วนหน่ึงของขHอมูล

องค1กร

Standard

• ชื่อ นามสกุล

• เพศ

• อายุ วันเดือนป5เกิด

• สถานภาพการสมรส

• IP address

• อีเมลสBวนตัว

นิยามของข/อมูลส?วนบุคคล

พรบ. คุ,มครองข,อมูลส=วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA): ข$อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทำให$
สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได$ไมDวDาทางตรงหรือทางอ$อม แตDไมDรวมถึงข$อมูลของผู$ถึงแกDกรรม

โดยเฉพาะ 

ประเภทของข,อมูลส=วนบุคคล (เชิงส=วนตัวและเชิงองคMกร)

• ที่อยูBองคHกร (ที่มีการระบุชื่อ นามสกุล ของ

ตัวแทนขององคHกร)

• หมายเลขโทรศัพทH

• Business and personal email address

• หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

• ข[อมูลยืนยันตัวตน (Identity verification 

information)
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USA (Sensitive Data) GDPR (Special Category of Data)

• หมายเลขประกันสังคม (Social Security 

Number)

• ขLอมูลการเงิน

• หมายเลขใบขับข่ี

• ขLอมูลการรักษาพยาบาล

นิยามของข/อมูลส?วนบุคคลท่ีอ?อนไหว (Sensitive Personal Data)

• เชื้อชาติ สัญชาติ

• ความคิดเห็นทางการเมือง

• ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา

• พฤติกรรมทางเพศ

• ขLอมูลสุขภาพ

• ขLอมูลพันธุกรรม

• ขLอมูลชีวภาพ

• ขLอมูลสหภาพแรงงาน

PDPA (Special Category of Data)

• เชื้อชาติ สัญชาติ

• ความคิดเห็นทางการเมือง

• ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา

• พฤติกรรมทางเพศ

• ขLอมูลสุขภาพ

• ขLอมูลพันธุกรรม

• ขLอมูลชีวภาพ

• ขLอมูลสหภาพแรงงาน

• ขLอมูลความพิการ

• ประวัติอาชญากรรม

ระบุใน Thai PDPA 

แต1ไม1กำหนดใน 
GDPR



ข$อมูลที่ทำให$สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได$ไมDวDาโดยตรงหรือโดยอ$อม 
(สำหรับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูD) เชDน ชื่อ ที่อยูD เบอรOโทรศัพทO บัตรประจำตัว

ประชาชน email, location ฯลฯ

+ เป_นข$อมูลที่จะต$องให$ความระมัดระวังเป_นพิเศษในการเก็บรวบรวม/
ประมวลผล เชDน ข$อมูลที่บอกชาติพันธุO เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเชื่อทางศาสนา ข$อมูลพันธุกรรม รสนิยมทางเพศ ข$อมูลชีวภาพ

+ กฎหมายให$การคุ$มครองข$อมูลที่อDอนไหวเข$มงวดกวDาข$อมูลสDวนบุคคล

ธรรมดา

ข,อมูลส=วนบุคคล (ท่ัวไป)

ข,อมูลส=วนบุคคลท่ีอ=อนไหว (Sensitive Personal Data)
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GDPR and UK cases ท่ีเก่ียวกับการใช,ข,อมูลส=วนบุคคลท่ีอ=อนไหว

พนักงานโรงพยาบาลหลายสิบคนเข$าดูผลตรวจโรคของบุคคลผู$มีชื่อเสียงในประเทศเนเธอรOแลนดO จนเรื่องไปสูDสาธารณะวDาบุคคลที่มีชื่อเสียงนัน้
เป_นโรคอะไร ทำให$บุคคลนั้นได$รับความอับอายและเสียชื่อเสียง โรงพยาบาลจึงถูกปรับเพราะไมDมีมาตรการด$านองคOกรในการคุ$มครองข$อมูล

สDวนบุคคล (Organisational measures) ที่จะปlองกันไมDให$ข$อมูลที่เป_น Sensitive Data รั่วไหลออกไปสูDคนภายนอก

Haga Hospital in the Netherlands    € 450,000 (17.6 Million THB)
Basis: Insufficient technical and organisational measures to ensure information security
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3. หลักการของ พรบ. คุ1มครองข1อมูลส5วนบุคคล พ.ศ. 2562
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ผู/ท่ีเกี่ยวข/องใน PDPA

Data protection authority

Data controller

Data processor

Data subject

หน7วยงานผูHกำกับดูแล - สคส. 

(PDPC)

ผูHควบคุมขHอมูลส7วนบุคคล

ผูHประมวลผลขHอมูลส7วนบุคคล

เจHาของขHอมูลส7วนบุคคล

การประมวลผลขHอมูลส7วนบุคคล (Processing): 

• การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข[อมูลสBวนบุคคลไมBวBาจะเปeน

การใช[ เก็บรวบรวม จัดเก็บ ลบ ทำลาย เปgดเผย เชื่อมโยง 

เปลี่ยนแปลง สBงผBาน หรือ Update ข[อมูล

โดยสรุป: ทุกอยBางที่ดำเนินการเกี่ยวกับข[อมูลสBวนบุคคลถือวBา

เปeนการประมวลผลข[อมูลสBวนบุคคลทั้งหมด



ผู,ควบคุมข,อมูลส=วนบุคคล (Data Controller)

UTCC = Data controller

ข$อมูลสDวนบุคคลของ
นักศึกษา

ข$อมูลสDวนบุคคลของคนที่มา
ติดตDอ/คูDสัญญา

ข$อมูลสDวนบุคคลของพนักงาน

Data Processor เชDน
- บริษัทที่ UTCC จ$างให$สำรวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษาในการรับบริการของ UTCC

ผู,ประมวลผลข,อมูลส=วนบุคคล (Data Processor)

ส่ังการ data processor

เจ[าของข[อมูลสBวนบุคคล (Data Subject) 14

PDPA บังคับใช/กับใคร

PDPA กําหนดให้ UTCC มีสญัญากบั Data 

Processor เพื@อกํากบัดแูลการดําเนินงาน
ของ  Data Processor ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย (ม.40)



หลักการของ พรบ. คุ/มครองข/อมูลส?วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

PDPA

1. Lawful processing and 

transparency มีความชอบธรรม

ในการประมวลผลขLอมูลสcวนบุคคล

และมีความโปรcงใส 

2. Necessity and Purpose 

Limitation ใชLขLอมูลสcวนบุคคล

ตามวัตถุประสงคfและเทcาที่จำเปiน

3. Data Accuracy ตLองทำขLอมูล

สcวนบุคคลใหLถูกตLองและเปiนปjจจุบัน

4. Limitation of Storage
มีระยะเวลาในการเก็บขLอมูลสcวนบุคคลที่

แนcนอน

5. Security
มีมาตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยที่เหมาะสม

6. Accountability
มีความรับผิดในการไม0ทำตาม

หน5าท่ีท่ีกำหนดใน PDPA

15

1 2 3
Lawfulness and transparency: มีฐานการ

ประมวลผลที่ชอบธรรม และตLองแจLงใหLเจLาของ
ขLอมูลสcวนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงคfการใชL

ขLอมูลสcวนบุคคล (privacy Notice)

Necessity and purpose limitation: 

เก็บหรือใชLเทcาที่จำเปiนตามวัตถุประสงคfที่
แจLงไวLใหLกับเจLาของขLอมูลสcวนบุคคล 

Security: มีมาตรการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยขLอมูลสcวนบุคคลที่
เหมาะสม



หลักการของ พรบ. คุ/มครองข/อมูลส?วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

1

2

3

Lawfulness and transparency: มีฐานการประมวลผลที่ชอบธรรม และต7องแจ7งให7เจ7าของ
ข7อมูลส@วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงคFการใช7ข7อมูลส@วนบุคคล (privacy Notice)

Necessity and purpose limitation: เก็บหรือใช7เท@าที่จำเปWนตามวัตถุประสงคFที่แจ7งไว7ให7กับ
เจ7าของข7อมูลส@วนบุคคล 

Security: มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข7อมูลส@วนบุคคลที่เหมาะสม



ฐานการประมวลผลท่ีชอบธรรม (Lawful basis)

เปWนส่ิงที่ UTCC สามารถอ7างโดยชอบธรรมได7ว@าในการดำเนินกิจกรรมแต@ละอย@าง 
UTCC มีความชอบธรรมอะไรในการดำเนินการแบบนั้น



ฐานการประมวลผลท่ีชอบธรรม 

(LAWFUL BASIS)

การใชVงาน

ของ UTCC ตัวอย^างกิจกรรม

1. ปฏิบัติตามสัญญา (Contract) ใชLบcอยÖ - ปฏิบัติตามสัญญาจLางแรงงานระหวcาง UTCC และพนักงาน เชcน จcายคcาตอบแทน ใหLสิทธิวันลาหยุด ฯลฯ หรือ

- เก็บขLอมูลสcวนบุคคลของคูcคLา (Vendor) เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหวcางกัน

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal 

Obligation)
ใชLบcอยÖ พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฯ ตLองสcงชื่อบัณฑิตใหLสภาสถาบันอนุมัติ

3. ผลประโยชนmอันชอบธรรม 

(Legitimate Interests)
ใชLบcอยÖ - สcงขLอมูลนักศึกษาทุจริตสอบไปใหLกรรมการสอบสวน

- การทำ SAR
- ติดต้ัง CCTV เพ่ือดูแลความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย

4. ระงับอันตรายต̂อชีวิต (Vital 

Interests)

ใชLไมcบcอย UTCC เป~ดเผยขLอมูลสcวนบุคคลของพนักงานใหLหนcวยงานภายนอกเพ่ือป�องกันหรือระงับอันตรายตcอชีวิตของพนักงานคนน้ัน (เชcน เป~ดเผย

ขLอมูลสcวนบุคคลของพนักงานใหLโรงพยาบาลในกรณีตLองรับการรักษาฉุกเฉิน – Emergency)

5. จัดทำเอกสารประวัติศาสตรmหรือ

วิจัย (Historical documents 
and research)

ใชLไมcบcอย สำนักงานสถิติแหcงชาติ ตLองการรวบรวมสถิติที่มีขLอมูลสcวนบุคคลเพ่ือประโยชนfสาธารณะ จึงมีหนังสือมาใหL UTCC รายงานจำนวนนักศึกษา 

และคณะที่เรียน

6. ความยินยอม (Consent) ใชLไมcบcอย มหาวิทยาลัยตLองการนำคลิปวิดีโอของนักศึกษาไปข้ึน YouTube เพ่ือประชาสัมพันธfมหาวิทยาลัย กรณีน้ีตLองขอความยินยอมจากนักศึกษา

7. ภารกิจรัฐ (Public Task) ไมcไดLใชL สcวนใหญcใชLกับหนcวยงานที่เปiนภาครัฐ
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Lawful Basis หลักการตามกฎหมาย PDPA 2562 หลักการใชH

Consent (ฐานความ

ยินยอม)

เจ[าของข[อมูลยินยอมให[ใช[ข[อมูลสBวนบุคคล (ไมBวBาจะเก็บรวบรวม 

ใช[หรือเปgดเผย) (ม. 24 และ ม.26)

• มาตรา 24 (การยินยอมในกรณีทั่วไป)

• มาตรา 26 (การยินยอมโดยชัดแจ[ง ในกรณีใช[ข[อมูลอBอนไหว)

PDPA ม. 19 กำหนดให[

• การขอความยินยอมต[องแจ[งให[ชัดเจนวBาขอไปเพื่ออะไร 

• การขอความยินยอมต[องให[อิสระกับเจ[าของข[อมูลในการให[

หรือไมBให[ความยินยอม

• การขอความยินยอม ต[องแยกส7วนการขอความยินยอมจาก

สBวนอื่นโดยชัดเจน

• ถ[าการถอนความยินยอมกระทบการใช[งานในเรื่องใด ใหHแจHง

ผลกระทบน้ันกับเจ[าของข[อมูลสBวนบุคคลด[วย

หลักการใช,ฐาน Lawful Basis ท่ีสำคัญ
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Fair use applies for any IP rights of pictures shown.



Fair use applies for any IP rights of pictures shown.



Fair use applies for any IP rights of pictures shown.
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Fair use applies for any IP rights of pictures shown.



Fair use applies for any IP rights of pictures shown.



Fair use applies for any IP rights of pictures shown.



4. หน/าท่ีของผู/ควบคุมข/อมูลส?วนบุคคล (Data Controller)

26



UTCC. = Data controller

6

2

3

Appropriate Security (ม.37 (1))

จดัให้มีมาตรการรักษาความมั@นคงปลอดภยัที@เหมาะสม

Preventing unlawful disclosure: (ม.37(2))

ดําเนินการเพื@อปอ้งกนัมิให้มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล

โดยมิชอบ

Data Check and Data Subject Rights Management: (ม.37(3))

มีระบบตรวจสอบเพื@อลบข้อมลูที@ไมจํ่าเป็น และจดัการเรื@องการร้อง

ขอของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล

Breach Notification: ม.37 (4))

แจ้งเหตลุะเมิดข้อมลูสว่นบคุคลให้ผู้ กํากบัดแูลทราบภายใน 

72 ชั@วโมง

Records of Processing Activity (RoPA) (ม.39) 

ทําบนัทกึรายการกิจกรรมที@ใช้ข้อมลูสว่นบคุคล

หน้าที,ของ Data controller

ทําสญัญา 

Processing 

Agreement

บริษัท A ได้รับการวา่จ้างโดย สป.ยธ. ให้สํารวจ

ข้อมลูเจ้าหน้าที@รัฐ

บริษัท A = Data processor 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data processor)
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1 Privacy Notice (ม.23)

แจ้งวตัถปุระสงค์การประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล

หน้าที,ของ Data controller ตาม PDPA

7 แต่งตั gง DPO (ม.41)

แตง่ตั gงเจ้าหน้าที@คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล

4

5

(ร่าง กม.ลกู) ไมต้่องตั 2ง  DPO สําหรับหนว่ยงานที?มีข้อมลูสว่นบคุคลทั?วไปน้อย

กวา่ 50,000 ราย หรือน้อยกวา่ 5,000 ราย สําหรับ sensitive data )

(ร่าง กม.ลกู) หนว่ยงานขนาดเลก็ตาม

กฎหมาย SME เชน่ มีพนกังานไมเ่กิน 50 คน 
ไมต้่องทํา RoPA
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หน/าท่ีของ DPO 

หน=วยงานใดต,องจัดให,มี DPO

1. หน&วยงานของรัฐ 

2. หน&วยงานที่การดำเนินกิจกรรมในการเก็บรวบรวม ใช? 
หรือเปBดเผยจำเปDนต?องตรวจสอบข?อมูลส&วนบุคคลหรือ

ระบบอย&างสม่ำเสมอ โดยเหตุที่มีข?อมูลส&วนบุคคลเปDน
จำนวนมากตามที่ประกาศกำหนด

3. หน&วยงานที่มีกิจกรรมหลักเปDนการเก็บ รวบรวม ใช? 
หรือเปBดเผย Sensitive Personal Data

หน,าท่ีของ DPO

1. ให?คำแนะนำ data controller

2. ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช? 

หรือการเปBดเผยข?อมูล&วนบุคคล

3. ประสานงานและให?ความร&วมมือกับสำนักงานฯ

4. รักษาความลับของข?อมูลส&วนบุคคลที่ตนล&วงรู?หรือได?มา

เนื่องจากการปฏิบัติหน?าที่ตามกฎหมายนี้



5. สิทธิของเจ/าของข/อมูลส?วนบุคคล (Data Subject Rights)
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การจัดการด/านสิทธิของเจ/าของข/อมูลส?วนบุคคล (Data Subject Rights Management)

เจ,าของข,อมูลส=วนบุคคลมีสิทธิดังต=อไปน้ี 

+ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่เคยให7ไว7 เมื่อใดก็ได7 

+ สิทธิขอเข7าถึงข7อมูลส@วนบุคคลและขอรับสำเนาข7อมูลส@วนบุคคล (Right of access)

+ สิทธิในการขอแก7ไขให7ข7อมูลส@วนบุคคลมีความถูกต7อง (Right to Rectification)

+ สิทธิขอให7ลบหรือทำลาย หรือทำให7ข7อมูลส@วนบุคคลเปWนข7อมูลที่ไม@สามารถระบุตัว

บุคคล (Right to erasure) 

+ สิทธิในการระงับการใช7ข7อมูลส@วนบุคคล (right to restrict processing)

+ สิทธิในการขอให7โอนข7อมูลส@วนบุคคลไปยัง data controller อ่ืน (Right to data 

portability)

+ สิทธิขอคัดค7านการเก็บรวบรวม ใช7 หรือเปoดเผยข7อมูลส@วนบุคคล (Right to object)
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ฐานการใช(ข(อมูล (1) ขอถอน

ความ

ยินยอม 
(ม.31 (2))

(2) ขอเข(าถึง

ข(อมูลส>วน

บุคคล (ม. 
30)*

(3) ขอแก(ไข

ข(อมูลส>วน

บุคคลให(ถูกต(อง 
(ม.35)

(4) ขอลบข(อมูลส>วนบุคคล 

(ม.33)*  

(5) ขอระงับการใช(ข(อมูล (ม.34)* (6) ขอโอนย(าย

ข(อมูลส>วนบุคคล 

(ม.31)*

(7) ขอคัดค(าน

การเก็บรวบรวม

ข(อมูล (ม.32)

ได(รับความยินยอม (ม.24 หรือ 

ม.26)

ได# ได# ได# ได# ได# ได# ได#

การศึกษาวิจัย หรือสถิติ (ม.24 (1)) N/A ได# ได# ได#เฉพาะกรณีท่ีหมดความจำเป9น

ในการใช#ข#อมูล

ได#เฉพาะกรณีท่ีหมดความจำเป9นในการ

ใช#ข#อมูล

ไมAได# ได#***

ระงับอันตรายต>อชีวิต (ม.24 (2)) N/A ได# ได# ได#เฉพาะกรณีท่ีหมดความจำเป9น

ในการใช#ข#อมูล

ได#เฉพาะกรณีท่ีหมดความจำเป9นในการ

ใช#ข#อมูล

ไมAได# ไมAได#

เปVนการกระทำตามสัญญา (ม.24 

(3))

N/A ได# ได# ได#เฉพาะกรณีท่ีหมดความจำเป9น

ในการใช#ข#อมูล

ได#เฉพาะกรณีท่ีหมดความจำเป9นในการ

ใช#ข#อมูล

ได#โดยมีเงื่อนไข* ไมAได#

อำนาจรัฐ/ประโยชน[สาธารณะ

(ม.24 (4))

N/A ได# ได# ได#เฉพาะกรณีท่ีหมดความจำเป9น

ในการใช#ข#อมูล**

ได#เฉพาะกรณีท่ีหมดความจำเป9นในการ

ใช#ข#อมูล**

ไมAได# ได#***

ผลประโยชน[อันชอบด(วยกฎหมาย 

(ม.24 (5))

N/A ได# ได# ได#เฉพาะกรณีท่ีหมดความจำเป9น

ในการใช#ข#อมูล**

ได#เฉพาะกรณีท่ีหมดความจำเป9นในการ

ใช#ข#อมูล**

ไมAได# ได#***

ปฏิบัติตามกฎหมาย  (ม.24 (6)) N/A ไมAได# ได# ไมAได# ไมAได# ไมAได# ไมAได#

ทำการตลาดแบบตรง ได# ได# ได# ได#เฉพาะกรณีท่ีหมดความจำเป9น

ในการใช#ข#อมูล

ได#เฉพาะกรณีท่ีหมดความจำเป9นในการ

ใช#ข#อมูล

ไมAได# ได#

N/A = ใช=ไม@ได=กับทางเลือกน้ี (Not applicable)

* คณะกรรมการอาจประกาศหลักเกณฑ\เพ่ิมเติม 

** ถ=าหากจะปฏิเสธคำขอ จะต=องบันทึกการปฏิเสธพร=อมให=เหตุผล
*** เว=นแต@มีเหตุอันชอบด=วยกฎหมายท่ีสำคัญกว@าหรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือก@อตั้งสิทธิเรียกร=องตามกฎหมาย และถ=าผู=ควบคุมข=อมูลปฏเิสธการคัดค=าน ต=องบันทึกการปฏิเสธพร=อมให=เหตุผล



6. การลงโทษผู4ไม7ปฏิบัติตาม

1. ความรับผิดทางแพ=ง

• (เมื่อมีการเรียกร7องโดยผู7เสียหายผ@านกระบวนการทางศาลยุติธรรมเท@านั้น) 

ค@าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่ได7รับจริง แต@ไม@เกินสองเท@าของค@า

สินไหมทดแทนที่แท7จริง

2. โทษทางอาญา

• (เฉพาะกรณีที่เข7าองคFประกอบความผิดทางอาญาเท@านั้น) มีโทษอาญาถ7า
ความผิดทำให7เกิดการเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง หรือได7รับความอับ

อาย (โทษจำคุก 6 เดือน - 1 ปx และโทษปรับ 5 แสน - 1 ล7านบาท)

• สามารถยอมความได7

3. การปรับทางปกครอง

• คณะกรรมการผู7เชี่ยวชาญมีอำนาจส่ังโทษปรับทางปกครองได7โดยคำนึงถึง
ความร7ายแรงของพฤติกรรม ขนาดของกิจการ ฯลฯ (1-5 ล7านบาท)
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Collection

Usage

Storage/Dispo
sal

Disclosure

กรณีศึกษากฎหมายคุ,มครองข,อมูลส=วนบุคคลของฮ=องกง ศูนยmกีฬา (Public Sports Centre)
การแลกบัตรประชาชนเพ่ือเข3าใช3 Locker Room ถือว@าผิดกฎหมาย PDPA เน่ืองจากเก็บ
ข3อมูลเกินความจำเปQน

หน̂วยงานรัฐบาล (Govt Office)
การที่ใบสมัครจองที่จอดรถให3กรอกเพศและวันเดือนเกิด ถือว@าผิด
กฎหมาย PDPA เพราะเก็บข3อมูลเกินความจำเปQน

ศาลแพ̂ง (Civil Courts)

ในกระบวนการศาล มีการให3อัยการส@งเอกสารของพยานให3
จำเลยดู (ในเอกสารน้ันมีสำเนาบัตรประชาชนของพยานอยู@

ด3วย) ถือว@าผิดกฎหมาย PDPA เน่ืองจากเปYดเผยข3อมูลส@วน
บุคคลของพยานที่ไม@จำเปQนต3องเปYดเผย

บริษัทเอกชน

ใช3กล3อง CCTV เพ่ือตรวจดูการทำงานของพนักงาน (แต@หลอก
พนักงานว@าต้ังกล3องไว3เพ่ือป_องกันอาชญากรรม) ถือว@าผิด

กฎหมาย PDPA เน่ืองจากเปQนการดำเนินการนอกวัตถุประสงคa 
และไม@ได3แจ3งเจ3าของข3อมูลส@วนบุคคลไว3 

โรงเรียน (School)
ใช3 scan ลายน้ิวมือในการเช็คเวลาเข3าห3องเรียน โดยไม@ขอ
ความยินยอม ถือว@าผิดกฎหมาย PDPA เน่ืองจากเก็บข3อมูลเกิน
ความจำเปQน

Data
LIFE-CYCLE

Source: Straits Interactive 2020 33



เปรียบเทียบบทลงโทษของประเทศไทยกับประเทศอื่น

EU’s GDPR for severe violations up to € Million 20 or 4% of annual global turnover, whichever is higher

Singapore’s PDPA                            up to 1 million SG dollars ≈ 22 million THB 

Thailand’s PDPA                                     up to 5 million THB 

Malaysia’s PDPA              up to 500,000 RM ≈  4 million THB 
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องคLกรท่ีเปMนหน7วยงานกำกับดูแลเร่ืองข4อมูลส7วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการคุ,มครองข,อมูลส=วนบุคคล (สคส.)

+ ให7เปWนองคFกรอิสระในการกำกับดูแลเพื่อ:

• ส@งเสริมมาตรฐานการคุ7มครองข7อมูลส@วนบุคคล

• สนับสนุนให7เกิดการพัฒนาด7านการคุ7มครองข7อมูลส@วนบุคคล

• ส@งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย

• ประสานงานกับหน@วยงานในประเทศและต@างประเทศ

• ให7คำปรึกษา และเปWนศูนยFกลางในการบริการวิชาการ

• กำหนดหลักสูตรและการฝ~กอบรม

• ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม พรบ.
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ตัวอย7างการลงโทษบริษัทในยุโรปตามกฎหมาย GDPR

1. สำนักงานทะเบียนที่ดิน (Government Office Managing the Real Estate Register) โดนปรับ 1,715 euro เน่ืองจาก สนง. เปgดเผยสำเนาชื่อของผู[เชBาที่ดินรายเกBาไป

ให[กับเจ[าของที่ดินรายใหมBโดยไมBมีความจำเปeน

Government Office Managing the Real Estate Register HUNGARY
2019-08-08

2. เทศบาลเมือง Hørsholm Municipality โดนปรับ 7,000 euro เน่ืองจากมีเจ[าหน[าที่เทศบาลทำคอมพิวเตอรHของสำนักงานหาย และคอมพิวเตอรHน้ันมีข[อมูล

สBวนบุคคลของพนักงานของเทศบาลมากกวBา 1,600 คน ประกอบไปด[วยข[อมูลสBวนบุคคลที่อBอนไหวและหมายเลขประกันสังคม

Hørsholm Municipality DENMARK

2020-03-10

3. โรงเรียนในสวีเดนโดนปรับ 18,630 euro เน่ืองจากใช[เทคโนโลยีแสกนใบหน[าของนักเรียน (Facial recognition) ในการตรวจสอบการเข[าเรียน (Attendance) 

โดยทีไ่มBขอความยินยอมจากนักเรียน และไมBมีการประเมินความเสี่ยง (DPIA) กBอน ผู[กำกับดูแลเห็นวBาการดำเนินการแบบน้ีเกินความจำเปeน และโรงเรียนไมBได[

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงกBอนที่จะใช[เทคโนโลยีน้ี

Swedish school SWEDEN

2019-08-20

4. โรงพยาบาลในประเทศโปรตุเกสโดนปรับ 400,000 euro เน่ืองจากพบวBามีการใช[โปรไฟลHปลอมในการเข[าถึงข[อมูลคนไข[ (ซ่ึงเปeนข[อมูลอBอนไหว) และพบวBาระบบ IT 

security ของโรงพยาบาลไมBมีความปลอดภัยเพียงพอ นอกจากน้ีพบวBามีโปรไฟลHของคนที่เปeนแพทยHในระบบถึง 985 คน ทั้งๆ ที่แพทยHในโรงพยาบาลมีแคB 296 คน

Portugal hospital PORTUGAL

2018-07-17



PDPA ประกาศใชH

27 พ.ค. 2562 

หมวดของ พรบ. ท่ีบังคับใชHแลHว ตั้งแต7 27 พ.ค. 2563 หมวดของ พรบ. ท่ีจะบังคับใชHในวันท่ี 1 มิ.ย. 2565

หมวด 1 (คณะกรรมการคุ[มครองข[อมูลสBวนบุคคล)

หมวด 4 (สำนักงานคณะกรรมการคุ[มครองข[อมูลสBวนบุคคล: สคส)

บทเฉพาะกาล

แตBงตั้งคณะกรรมการคุ[มครองข[อมูลสBวนบุคคล

กฎหมายลำดับรอง (ประกาศคณะกรรมการคุ[มครองข[อมูล

สBวนบุคคล) เริ่มรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะกลางป5 2564 โดยจะเลือก

ออกประกาศฯ ที่มีผลกระทบกับธุรกิจ/ประชาชนในระดับสูงกBอน

ประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข[อมูล

สBวนบุคคล พ.ศ. 2563

หมวด 2 (การคุ[มครองข[อมูลสBวนบุคคล)

หมวด 3 (สิทธิของเจ[าของข[อมูลสBวนบุคคล)

หมวด 5 (การร[องเรียน)

หมวด 6 (ความรับผิดทางแพBง)

หมวด 7 (บทกำหนดโทษ)

ม. 95 (การเผยแพรBประชาสัมพันธHให[เจ[าของข[อมูลที่ไมBประสงคHให[ผู[

ควบคุมข[อมูลสBวนบุคคลใช[ข[อมูลสามารถแจ[งยกเลิกความยินยอม) 

หมวดของ พรบ.ที่เปeนสาระสำคัญในการคุ[มครองข[อมูลสBวนบุคคล

ภายในป5 2564

ภายในป5 2564 

กระทรวงดิจิทัลฯ

ประกาศมาตรฐานความ

ปลอดภัยของข[อมูล

กรอบเวลาการมีผลบังคับใชHของ พรบ.คุHมครองขHอมูลส7วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
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7. ถาม-ตอบ
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ขอบคุณ

ติดต@อสอบถาม:

ผศ.ดร.ประพันธFพงษF ขำอ@อน

รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะนิติศาสตรF มหาวิทยาลัยหอการค7าไทย

Email: prapanpong_khu@utcc.ac.th


