


เค้าโครงการบรรยาย

ทีม่าทีไ่ปของกฎหมาย 

PDPA

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ทีต่้อง

บริหารจัดการ และข้ออ้าง
ในการเกบ็รวบรวม ใช้ 

เปิดเผย

หน้าทีข่องผู้ควบคุม/

ประมวลผลข้อมูล กับ

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล และความรับผิด

ตามกฎหมาย

การตรวจสอบการ
ปฏิบัตติามกฎหมาย 

PDPA ภายในองคก์ร



ส่วนที ่1

ทีม่าทีไ่ปของ
กฎหมาย PDPA



กฎหมาย PDPA คอือะไร ?



• “PDPA” ยอ่มาจาก Personal Data Protection 
Act B.E.2562 หรอืท่ีภาษาไทยเรยีกวา่
พระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562

• เจตนารมณข์องกฎหมาย คือ การมุง่ท่ีจะ
คุม้ครองสทิธิข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็น
สว่นตวัของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไมใ่ห้
ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วถกูทาํการละเมิด หรอื
สรา้งความเดือดรอ้นราํคาญ หรอืเสียหายใหแ้ก่
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล



การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย
ก่อนกฎหมาย PDPA เป็นอย่างไร ? 



รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาญาจักรไทย

• มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรตยิศ ช่ือเสียง และครอบครัว

การกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชนไ์ม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทาํมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึน้เพียงเท่าที่

จาํเป็นเพือ่ประโยชนส์าธารณะ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

• มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาํต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถงึแก่ชีวิตกด็ ีแก่ร่างกายก็
ด ีอนามัยก็ด ีเสรีภาพก็ด ีทรัพยสิ์นหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ด ีท่านว่าผู้น้ันทาํละเมิดจาํต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

เพือ่การน้ัน

กฎหมายเฉพาะอื่น ๆ 

• พระราชบัญญัตกิารประกอบธุรกจิข้อมูลเครดติ พ.ศ. 2545

• พระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540



Timeline ของกฎหมาย PDPA



27 พฤษภาคม 2562

• กฎหมาย PDPA 
ถูกประกาศใช้ใน

ประเทศไทย

• มีผลบังคับ 1 ปีนับ
จากวันประกาศ (28 

พฤษภาคม 2563)

21 พฤษภาคม 2563

• พระราชกฤษฎีกา 
ยกเว้นการบังคับใช้

กฎหมาย PDPA 
สาํหรับกิจการบาง

ประเภท*
• ระหว่างวันที ่27 

พฤษภาคม 2563 ถงึ 31 

พฤษภาคม 2564 

1 มถุินายน 2564

• กฎหมาย PDPA ใช้
บังคับเตม็รูปแบบ

• กฎหมายลาํดับรอง
ทยอยถูกประกาศใช้
ระหว่างยกเว้นการ

บังคับใช้

*ยกเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมาย PDPA สาํหรบั 22 กจิการ ตามบญัชีทา้ยพระราชกฤษฎีกา

รวมถงึ กิจการดา้น “เกษตรกรรม” “อุตสาหกรรม” “พาณิชยกรรม” “การเงนิการธนาคาร” “การ

ประกอบวชิาชพี” “อสังหาริมทรัพย”์ “การศกึษา”



การรักษาความม่ันคงปลอดภยัของ
ข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างรอกฎหมายบงัคับใช้



ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 
เร่ือง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภยัของ

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
(ประกาศเมือ่ 17 กรกฎาคม 2563) 



ใช้บังคับถงึ 31 พฤษภาคม 2564

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องจัดให้มมีาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเกีย่วกับ

• การรกัษาความลบั (confidentiality)

• ความถกูตอ้งครบถว้น (integrity)

• การคงสภาพพรอ้มใชง้าน (availability)

การดาํเนินการขั้นตํ่า (ต้องแจ้งให้พนักงานและบุคคลากรทราบด้วย)

• ควบคมุการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลและอปุกรณใ์นการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มลู

• กาํหนดสทิธิในการเขา้ถงึขอ้มลู

• จดัใหมี้วิธีการเพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัการเขา้ถงึ

เลอืกใช้มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทีแ่ตกตา่งไปจากประกาศฉบับนีไ้ด้ หากมาตรฐาน

ดังกล่าวมมีาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไม่ต่ากว่าทีก่าํหนดในประกาศนี้



ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวมไว้ก่อน 
กฎหมาย PDPA



มิถุนายน 

2564

ข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ดเ้ก็บรวบรวมไว้ก่อน PDPA ใหส้ามารถเก็บรวม
รวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันตอ่ไปไดต้ามวัตถุประสงคเ์ดมิ 

แต ่ตอ้งกาํหนด วิธีการยกเลิกความยนิยอม แจ้งใหเ้จ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลทราบ / ยกเลิกความยนิยอมได ้โดยงา่ย

การเก็บรวบรวมเพือ่วัตถุประสงคอ์ืน่ และการเปิดเผยและการ

ดาํเนินการอืน่ทีม่ิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามวัตถุประสงคเ์ดมิ ตอ้งเป็นไปตาม PDPA



กจิการใดบ้าง ต้อง ปฏบิัตติาม
กฎหมาย PDPA ?



ใครบา้งทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคับของ PDPA ?

ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึง่

1. อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยน้ัน 

ไดก้ระทาํในหรือนอกราชอาณาจกัรกต็าม

2. อยู่นอกราชอาณาจักร แต่

• เสนอขายสินค้าหรือบริการใหลู้กค้าในประเทศไทย

• เฝ้าตดิตามพฤตกิรรมของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย



กจิการใดบ้าง ไม่ต้อง ปฏบิัตติาม
กฎหมาย PDPA ?



01

02

03

04

เพือ่ประโยชนส่์วนตนหรือเพือ่กจิกรรมในครอบครัว

การดาํเนินการของรัฐทีม่หีน้าทีใ่นการรักษาความม่ันคงทางการคลัง / ความปลอดภัยของ

ประชาชน/ ปปง / ความปลอดภัยไซเบอร ์

กจิการสือ่มวลชน งานศลิปกรรม หรืองานวรรณกรรม อันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการ

ประกอบวชิาชพีหรือเป็นประโยชนส์าธารณะ

การดาํเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร วุฒสิภา รัฐสภา

05

06

07

การพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลและการดาํเนินงานของเจ้าหน้าทีใ่นกระบวนการพจิารณา

คด ีการบังคับคดี

การดาํเนินงานของบริษัทข้อมูลเครดติเกีย่วกับข้อมูลของสมาชกิ

การยกเว้นกรณีอืน่ ๆ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา



ส่วนที ่2

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ทีต่้องบริหาร
จัดการ และข้ออ้างในการเกบ็
รวบรวม ใช้ เปิดเผย



ความหมายของ ข้อมูลส่วนบุคล / เจา้ของข้อมูล 
ผู้ควบคุมข้อมูล / ผู้ประมวลผลข้อมูล



เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Subject)

ผู้ ซึ่ ง ส ามารถถู ก ระ บุตั ว
บุคคลได้จากข้อมูลส่วนบุ
คลหน่ึงๆ

* ไ ม่พิจารณาถึ ง เจ้ าของ

กรรมสิทธิใ์นข้อมูลน้ัน ๆ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Controller)

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมี
อํ า น า จ ห น้ า ที่ ตั ด สิ น ใ จ
เกีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช้ 
ห รือ เ ปิด เผย ข้อ มูล ส่ วน

บุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคล (Data Processor)

บุคคลห รือ นิติ บุ คคลซึ่ ง
ดาํเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามคําส่ัง
หรือในนามของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) : ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทาํให้สามารถ
ระบุตวับุคคลน้ันไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แตไ่ม่รวมถงึข้อมูลของผู้ถงึแก่กรรม
โดยเฉพาะ



ฐานในการประมวลผลข้อมูล
โดยชอบด้วยกฎหมาย



ป้องกันหรือระงบัอันตรายตอ่ชีวิต 

ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

จัดทาํเอกสารประวัตศิาสตร์

หรือจดหมายเหตุ / การ

ศึกษาวิจัยหรือสถติิ

เพือ่การปฏิบัตติามสัญญา

หรือเข้าทาํสัญญา

เพือ่ประโยชนโ์ดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย

การดาํเนินภารกิจเพือ่

ประโยชนส์าธารณะ
หน้าทีต่ามกฎหมาย

ความยนิยอม



ความยนิยอมทีบ่ังคับใช้ได้
ตามกฎหมาย



การขอความ

ยนิยอมตอ้ง

• ทาํโดยชัดแจ้ง

• ทาํเป็นลายลักษณอั์กษร (เป็นหนังสอืหรือรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส)์

• กระทาํ ก่อน หรือ ในขณะ เกบ็รวบรวมข้อมูล

• แยกส่วนออกจากข้อความอืน่อย่างชัดเจน

• เข้าถงึได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทัง้ใช้ภาษาทีอ่่านง่าย

• ไม่เป็นการหลอกลวงหรือทาํให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิด

ในวัตถุประสงค์

เจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลตอ้งมีสิทธิ

• ตัดสนิใจได้อย่างอสิระว่าจะให้ความยนิยอมหรือไม่

• เข้าทาํสัญญาหลักโดยไม่มเีร่ืองความยนิยอมทีไ่ม่จาํเป็นเป็น

เงือ่นไข

• ถอนความยนิยอมเมือ่ไหรกไ็ด้

• ได้รับแจ้งถงึผลกระทบกรณีถอนความยนิยอม



ความยนิยอมทีไ่ม่มผีลใช้บังคับ

ความ

ยนิยอมทีไ่ม่

ชัดเจน

ความยนิยอม

ครอบจักวาล

ความยนิยอม

ทีป่ฏิเสธไม่ได้

แล้วการขอความ

ยนิยอมทีม่ี

วัตถุประสงคขั์ดตอ่

กฎหมายจะถอืว่ามี

ผลใช้บังคับไหม ?

ความยนิยอมที่

กาํหนดไว้

ล่วงหน้า



การประมวลผลเพือ่การปฏบิัตติามสัญญา



หน้าทีต่ามสัญญา

ของใคร ?

เป็นการจาํเป็นเพือ่การ
ปฏบิัตติามสัญญาซึ่ง

เจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นคู่สัญญา

เพือ่ใช้ในการดาํเนินการตาม
คาํขอของเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลก่อนเข้าทาํสัญญา

ระบุในสัญญาไดห้รือไม่ว่ามีสิทธินาํเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ?



การประมวลผลเพือ่
ประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมาย



เราจะอ้างว่าเป็นประมวลผล

ของเราเป็นการประมวลผล

ฐานประโยชนช์อบด้วย

กฎหมายได้ทุกกรณีหรือไม่?

องคป์ระกอบของการถอืเป็นประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย

1. เป็นการจาํเป็น

2. เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของ 

2.1 ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล หรอื 

2.2 บคุคลหรอืนิตบิคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล

ยกตวัอยา่งเชน่ การยืนยนัตวับคุคล การปอ้งกนัอาชญากรรม การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

การปอ้งกนัการฉอ้โกงเป็นตน้

ถ้าประโยชนน้ั์นมคีวามสาํคัญ

น้อยกว่าสทิธิขั้นพืน้ฐานใน

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล?



ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว
(Sensitive Data)



ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีความอ่อนไหว คือขอ้มลูท่ี

เก่ียวกบัเชือ้ชาต ิ เผา่พนัธุ ์ ความคดิเห็นทางการเมือง  

ความเช่ือในลทัธิ  ศาสนาหรอืปรชัญา  พฤตกิรรมทาง

เพศ  ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ  ความพิการ  

ขอ้มลูสหภาพแรงงาน  ขอ้มลูพนัธุกรรม  ขอ้มลูชีวภาพ  

หรอืขอ้มลูอ่ืนใดซึง่กระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

ในทาํนองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กาํหนด*

*ปัจจบุนัยงัไมมี่การประกาศกาํหนดเพ่ิมเติม



 ความยินยอมโดยชดัแจง้ (explicit consent)

 ปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพ ซึง่

เจา้ของขอ้มลูไม่สามารถใหค้วามยินยอมได้

 มลูนิธิ สมาคม หรอืองคก์รไม่แสวงหากาํไร ดา้นการเมือง 

ศาสนา ปรชัญา หรอืสหภาพแรงงานฯ

 เปิดเผยตอ่สาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

 จาํเป็นเพ่ือก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมายฯ

 จาํเป็นเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย ดา้นสาธารณสขุฯ ดา้นการ

คุม้ครองแรงงานฯ ดา้นการศกึษาวิจยัฯ โดยตอ้งจดัใหมี้

มาตรการท่ีประกนัสิทธิขัน้พืน้ฐาน

ฐานในการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว เทยีบกับ ข้อมูลทั่วไป

ความยินยอม

ปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพ

จดัทาํเอกสารประวติัศาสตรห์รอืจดหมายเหต ุ/ การ

ศกึษาวิจยัหรอืสถิติ

เพ่ือการปฏิบติัตามสญัญาหรอืเขา้ทาํสญัญา

เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย

การดาํเนินภารกิจเพ่ือประโยชนส์าธารณะ

หนา้ท่ีตามกฎหมาย

ข้อมูลทั่วไปข้อมูลอ่อนไหว



ส่วนที ่3

หน้าทีข่องผู้ควบคุม/ประมวลผลข้อมูล 
กับ สิทธิของเจ้าของข้อมูล



ต้องแจง้อะไรเมือ่จะเกบ็รวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ?



• รายละเอยีดของข้อมูลและระยะเวลาการเกบ็

• วัตถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม

• บุคคลทีข้่อมูลอาจถูกเปิดเผยไปถงึ

• ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูล กรณีทีเ่จ้าของข้อมูลมหีน้าทีต่ามกฎหมายหรือสัญญา

• สทิธิของเจ้าของข้อมูล

• รายละเอยีดของผู้ควบคุมข้อมูลเพือ่การตดิต่อสอบถาม



การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ไปยังตา่งประเทศ



Binding Corporate Rule (BCR)
o บริษัทในเครือกจิการเดยีวกัน

o อนุมัตโิดยคณะกรรมการฯ

กรณีใดบ้างถอืเป็นการโอนข้อมูลส่วนบุคคล
o การเกบ็ข้อมูลไว้ใน Offshore cloud storage? 

o การใช้ข้อมูลระหว่างการเดนิทาง
o “Data Transit”

ต้องมมีาตรการคุ้มครองทีเ่หมาะสม ณ ประเทศ

ปลายทาง

o “White list”

o ข้อตกลงลักษณะต่างตอบแทน

ข้อยกเว้น
o หน้าทีต่ามกฎหมาย

o ความยนิยอมโดยทราบถงึมาตรการคุ้มครองทีไ่ม่เพยีงพอ

o สัญญา
o ป้องกันอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพ โดยไม่สามารถ

ใหค้วามยนิยอมได้

o ภารกจิเพือ่ประโยชนส์าธารณะ



การบริหารจดัการข้อมูล
ของ Data Controller



• มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปอ้งกนัการเขา้ถึงท่ีไมไ่ดร้บัอนญุาต การสญูหาย การแกไ้ข

เปลี่ยนแปลง หรอืเปิดเผยขอ้มลู

• ตรวจทานเม่ือจาํเป็นหรอืมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

• คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดมาตรฐานขัน้ตํ่า

มาตรการรักษาความ
ปลอดภยั

• เม่ือมีความจาํเป็นตอ้งเปิดเผย ดาํเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองขอ้มลู เช่น ขอ้ตกลง

รกัษาความลบั การเขา้รหสัเอกสารการเปิดเผย

• มีระบบตรวจสอบเพ่ือระบแุละทาํลายขอ้มลูท่ี สิน้สดุสทิธิเก็บรกัษา/ ไมเ่ก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจ/ ถกูถอนความยินยอมจัดการข้อมูลทีไ่ม่จาํเป็น

• แจง้คณะกรรมการภายใน 72 ชั่วโมง

• แจง้เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล
แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล

• เป็นหลงัสือหรอือิเลก็ทรอนิกส ์– ขอ้มลูท่ีเก็บ วตัถปุระสงค ์ระยะเวลา การใชส้ทิธิ

• อาจมีการยกเวน้ใหผู้ป้ระกอบการรายเลก็ (ตามเง่ือนไขของคณะกรรมการ)
บันทกึการประมวลผล



เม่ือมีการรายงานเหตุ

ละเมิดขอ้มลู

กรณีไมมี่ความเส่ียงตอ่

สทิธิของเจา้ของขอ้มลู
บนัทกึเหตไุวเ้ป็นขอ้มลูอา้งอิง

กรณีมีความเส่ียงตอ่

สทิธิของเจา้ของขอ้มลู

รายงานให ้สคส. ทราบภายใน 72 

ชม. เทา่ท่ีสามารถทาํได้

กรณีมีความเส่ียงสงู

ตอ่สทิธิของเจา้ของ

ขอ้มลู

รายงานให ้สคส. ทราบภายใน 72 

ชม. เทา่ท่ีสามารถทาํได้

แจ้ง เหตุให้เจ้าของข้อมูลทราบ

พรอ้มแนวทางการเยียวยาโดยไม่

ชักช้า

ตวัอย่างกระบวนการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล



การบริหารจดัการข้อมูล
ของ Data Processor



Corporate Objectiveผุ้ควบคุมข้อมูล

ผู้ประมวลผลข้อมูล

แจ้งเหตุละเมดิ

ต่อผู้ควบคุม

ข้อมูล

ประมวลผลข้อมูล

ตามคาํส่ังของผู้

ควบคุม

แจ้งผู้ควบคุม

ถงึวิธีการที่

ปลอดภยักว่า

บนัทกึการ

ประมวลผล

ข้อมูล

มมีาตรการรักษา

ความปลอดภยัที่

เหมาะสม

ข้อตกลงเป็นลาย

ลักษณอั์กษร

Apichon Sutthiphongkait © All Rights Reserved

หน้าทีข่อง “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”



ใครคอืเจา้หน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Protection Officer: DPO) ?



บทบาทและ

ความรับผิดชอบ

ความเป็นอสิระ

การสนับ

สนุน

การเข้าถงึ

ข้อมูล

หน้าที:่
• ใหค้าํแนะนาํและตรวจสอบการ

ปฏบิตัติาม PDPA
• ตดิต่อประสานงานกับ

คณะกรรมการฯ
• รักษาความลับต่อข้อมูลส่วนบุคคล

ต้องมกีารสนับสนุนทีเ่พยีงพอจาก
องคก์ร
• อุปกรณ ์เคร่ืองมอื งบประมาณ
• อาํนวยความสะดวกในการเข้าถงึ

DPO ได้รับความคุ้มครองจากการถูกเลิก
จ้างทีไ่ม่เป็นธรรม !

• เป็นพนักงานหรือผู้รับจ้าง
• ปราศจากการแทรกแซง

ของหน่วยงานใด
• สามารถรายงานตรงต่อ

ผู้บริหารสูงสุด

DPO ต้องมสีิทธิเข้าถงึข้อมูล
ส่วนบุคคลและรายละเอยีด
การประมวลผลภายในองคก์ร



องคก์รใดต้องมี DPO ?



• ผุ้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผล

ข้อมูล
• มปีริมาณการประมวลผลจาํนวนมาก

ตามทีค่ณะกรรมการฯ กาํหนด

ปริมาณการประมวลผล

ข้อมูลอ่อนไหว

หน่วยงานของรัฐ

• ผุ้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผล

ข้อมูล
• กจิกรรมหลักเป็นการประมวลผล

ข้อมูลอ่อนไหว

• ผุ้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผล

ข้อมูลทีเ่ป็นหน่วยงานรัฐ

• ตามทีค่ณะกรรมการฯ กาํหนด

บริษัทในเครือกจิการหรือเครือธุรกจิเดยีวกันเพือ่การประกอบ

กจิการหรือธุรกจิร่วมกัน ตามทีค่ณะกรรมการประกาศกาํหนด

สามารถม ีDPO ร่วมกันได้

คณะกรรมการฯ อาจกาํหนด คุณสมบตั ิของ DPO ได้ โดย
คาํนึงถงึความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกีย่วกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล



สิทธิของเจา้ของข้อมูล



ขอเข้าถงึ, ทาํสาํเนา,

ทราบทีม่า, ส่งตอ่
ขอคัดค้านการ

ประมวลผล

ขอใหล้บหรือทาํให้

ไม่สามารระบุตวัตนได้
ขอใหร้ะงบั

การใช้

ขอใหป้รับปรุงหรือ

ทาํใหถู้กตอ้ง

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏเิสธ ได้หรือไม่?



ส่วนที ่4

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และความรับผิดตามกฎหมาย



คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(ครม. อนุมัตแิต่งตัง้ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุติ เมือ่ 19 พฤษภาคม 2563)

ประธาน

รองประธาน

กรรมการโดยตาํแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



โทษปรับทางปกครอง
• 1 ลา้นบาท - ไมข่อความยินยอม ไมแ่จง้การเก็บรวบรวม

• 3 ลา้นบาท - ใชห้รอืสง่ตอ่ขอ้มลูโดยไมช่อบ

• 5 ลา้นบาท - ใชห้รอืสง่ตอ่ขอ้มลูออ่ไหวโดยไมช่อบ

ความรับผิดทางแพ่ง
• คา่เสียหายตามความเป็นจรงิ

• คา่เสียหายเพ่ือการลงโทษ ไมเ่กิน 2 เทา่ของคา่เสียหายจรงิ

• อายคุวาม 3 ปีนบัจากรูถ้งึความเสียหาย หรอื 10 ปีนบัจากมีการละเมิด

โทษทางอาญา
• ใช ้เปิดเผย หรอืสง่ขอ้มลูออ่นไหว โดยน่าจะทาํใหผู้อ่ื้นเกิดความเสียหาย

• เปิดเผยขอ้มลูท่ีรูจ้ากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย PDPA
• จาํคกุไมเ่กิน 6 เดือน ปรบัไมเ่กิน 500,000 บาท

ความรับผิดตามกฎหมาย PDPA



ส่วนที ่5

การตรวจสอบการปฏบิัตติาม
กฎหมาย PDPA ภายในองคก์ร



กรอบการตรวจสอบการปฎบัิตติาม PDPA

COMPLIANCE 

DUE DILIGENCE

MAINTAINING 

COMPLIANCE

DATA ANALYSIS

IMPLEMENTATION

01

02

03

04



COMPLIANCE DUE DILIGENCE

01

02

03

Data 
Mining

• กาํหนด “หน่วยงานภายในองคก์ร” ทีเ่กีย่วข้องกับข้อมูลส่วน

บุคคล

• ระบุข้อมูลส่วนบุคคลทีต่้องบริหารจัดการ

เคร่ืองมือ

ทีใ่ช้ได้
• Questionnaire / Check List
• สัมภาษณเ์พือ่ทราบ

เป้าหมาย

• รายละเอยีดการไหล
ของข้อมูลแตล่ะสาย 

(Data Flow)

Legal/ IT/ HR/ MKT/ Sales/ Purchasing/ Procurement



ตวัอย่างการไหลเวยีนของข้อมูลภายในองคก์ร

DATA 
CONTROLLER

YOUR 
TITLE 

01

Green 
marketing 

is a 
practice

HR

ACC

IT/Data
base

DLPW

Green 
marketing is 

a practice

SSO

RD

Online

hard
copy

Offshore

Outsourced 
storage

Auditor

Green 
marketing 

is a 
practiceRecruitment 

Agent

SUPPLIER

Procurement

Legal

CUSTOMER

Logistic

Sale

ACC

Legal

EMPLOYEE

Hospital

Finance

Legal

Marketing

Transporter

Data Analytic
Ads Agency

IT/Data Base

Outsourced 
storage

IT/Data Base
Data Analytic



DATA ANALYSIS

• การไหลของข้อมูลแตล่ะสาย สิ่งทีต่อ้งวเิคราะห์

• “ช่องว่าง” ระหว่างการดาํเนินการตามกฎหมาย และ 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในองคก์ร

• “ทางเลอืก” ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละ

รายการ

• “ความเสีย่ง” ในกระบวนการบริการจัดการข้อมูล

(ด้านกฎหมาย + IT security)

เป้าหมายของการ

วเิคราะห์



IMPLEMENTATION

Action 
Plan

(1) กาํหนดให้มี “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ภายในองคก์ร ซึง่เป็นไป

ตามลักษณะธุรกจิของแต่ละองคก์ร (customized policy) 

(2) กาํหนดให้ม ี“แนวปฏบัิต”ิ สาํหรับพนักงานในการปฎบัิตติาม “นโยบาย” เช่น 

- การแจง้หรอืขอความยินยอมประมวลผลขอ้มลู 

- การแจง้เหตลุะเมิด และการรบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืใชส้ทิธิ 

- การสง่ขอ้มลูไปยงัตา่งประเทศ และการทาํสญัญาประมวลผลขอ้มลู

(3) จัดทาํเอกสารทางกฎหมายทีจ่าํเป็นตามลักษณะธุรกจิของแต่ละองคก์ร เช่น

- หนงัสือขอควมยินยอม (ตามรายการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล)

- แบบแจง้การประมวลผล (ตามรายการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล)

- สญัญาประมวลผลขอ้มลู



MAINTAINING COMPLIANCE

ทบทวนนโยบาย/
เอกสาร อยา่ง

สมํ่าเสมอหรือเมือ่มี
การเปลีย่นแปลง 

(กฎหมาย / ธุรกจิ / 
คน)

ให้ความรู้แก่
พนักงานเป็น

ระยะๆ เพือ่ให้
เข้าใจบทบาท

หน้าที่

การสือ่สารกับ 
“เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล” เพือ่สร้าง

เสริมความสัมพันธ์

นาํเทคโนโลยหีรือ
ระบบบริหารจัดการ

มาใช้เพือ่ช่วย
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย (ISO 

27000 / ระบบจัดเก็บ
หรือบันทกึข้อมูล

เป็นต้น)
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