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DATA TREND 
IN 2022
AND BEYOND

จาํนวนผูใ้ช้อินเทอรเ์น็ต ลา้นคน 85.3%
คนไทยใช้อินเทอรเ์น็ตเฉลี9ยต่อวนั 8 ชั 9วโมง 44 นาที เฉลี%ยทั %วโลก 6 ชั %วโมง 54 นาที

ภายในปี 2024 ผู้บริโภคราว 40% 
จะลดคุณค่าของข้อมูลที่ถูกองค์กรเก็บรวบรวม
หรือถูกแพลทฟอร์มติดตาม 
โดยการให้ข้อมูลไม่จริง หรือไม่ให้ข้อมูลเลย

ภายในปี 2025 จะมีการใช้ข้อมูลที่ถูกสร้างด้วย AI
แทนการใช้ข้อมูลจริงของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
ทําให้การถูกลงโทษเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัว

ลดลง 70% 

source: Gartner, Google, NSO, ETDA

54.6 ของประชากร 64 ลา้นคน (อายเุกนิ 6 ปี)

แนวโน้มการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวโลก
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การคุ0มครองข0อมูลส8วนบุคคล

“มาตรา 32 บุคคลย.อมมีสิทธิในความเป:นอยู.ส.วนตัว เกียรติยศ 

ช่ือเสียง และครอบครัว 
การกระทำอันเป,นการละเมิดหรือกระทบต5อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
หรือการนำข@อมูลส5วนบุคคลไปใช@ประโยชนGไม5ว5าในทางใดๆ จะกระทำมิได@ 

เว@นแต5โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห5งกฎหมายที่ตราขึ้น
เพียงเท5าที่จำเป,นเพื่อประโยชนGสาธารณะ

รัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

- พ.ร.บ. ข@อมูลข5าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสG พ.ศ. 2544
- พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข@อมูลเครดิต พ.ศ. 2545
- พ.ร.บ. สุขภาพแห5งชาติ พ.ศ. 2550

- พ.ร.บ. กสทช. พ.ศ. 2553 

การคุ@มครองข@อมูลส+วนบุคคลในกฎหมายอื่นของไทย

GDPR – General Data Protection Regulation

กฎขGอบังคับการคุGมครองขGอมูลส.วนบุคคลของสหภาพยุโรป

บังคับใช@เม่ือ 25 พฤษภาคม 2561
เป,นกฎข@อบังคับที่ยกระดับมาตรฐานการคุ@มครองข@อมูลส5วนบุคคล

และเพื่อให@บรรลุยุทธศาสตรGความเป,นผู@นำในด@านเศรษฐกิจและ
การค@าดิจิทัลของสหภาพยุโรป

Global Personal Data Protection in ASEAN

• Malaysia  : Personal data protection act 2010 

• Singapore* : Personal data protection act 2012 

• The Philippines : Data privacy act 2012 

• Thailand  : Personal data protection act 2019

• Indonesia : draft personal data protection act
* amended 2020



ÀÒ¾ÃÇÁ PDPA

1. ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Ø�Á¤ÃÍ§¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å

2. ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¢Í§¡®ËÁÒÂ

3. ¤ÇÒÁ¤×ºË¹�Ò¢Í§¡®ËÁÒÂÅÓ´ÑºÃÍ§

4. á¹Ç·Ò§¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ
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Personal Data Protection 
Committee (PDPC)

17 Committee Members
officially set up on 
January 11, 2022

Supervisory Board 
of the Office

Establishment of the Office of Personal Data Protection Committee

Personal Data 
Protection Office

Develop Master Plan
Issue Subordinate Regulations
Issue Guidance or Guidelines
Support compliance
Interpret and render rulings  

Issue internal rules Promote and Support
Provide consultation
Approve BCR
Issue training curriculum

41

Approve operation plan
Approve budget
Appoint Secretary General
Recruit Personnel

3

Appointment of 
Secretary General and 

Staff Recruitment

Status as of August 31, 2022

Expert Committee

Handle complaint
Investigate 
Settle dispute
Issue administrative 
order

10 Board Members
officially set up on 

April 29, 2022

Appointed by PDPC 
on August 31, 2022

ออกกฎระเบยีบ

และตีความกฎหมาย กาํกบัการบริหารสาํนักงาน พิจารณาเรื9องร้องเรียน



ติดตามข'าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ6มครองข6อมูลส'วนบุคคล

www.pdpc.or.th

PDPC Thailand

pdpc@mdes.go.th

1111 หรือ

0 2142 1033





ÀÒ¾ÃÇÁ PDPA

1. ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Ø�Á¤ÃÍ§¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å

2. ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¢Í§¡®ËÁÒÂ

3. ¤ÇÒÁ¤×ºË¹�Ò¢Í§¡®ËÁÒÂÅÓ´ÑºÃÍ§

4. á¹Ç·Ò§¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ



สาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ=มครองข=อมูลส?วนบุคคล พ.ศ. 2562

• ข@อมูลในรูปแบบกระดาษ และ ดิจิทัล
• หน+วยงานภาครัฐ เอกชน บุคคลธรรมดา

** มีข&อยกเว&นและขอบเขตการบังคับใช&ในมาตรา 3, 4, 5

• สร@างความโปร+งใส ชัดเจนให@กับการประมวลผลข@อมูล
• เก็บและใช@ข@อมูลเท+าท่ีจำเปlนโดยชอบด@วยกฎหมาย

• รับรองสิทธิของเจ@าของข@อมูลส+วนบุคคล

• มีกลไกในการเคลื่อนย@ายข@อมูลข@ามประเทศ

กฎหมายกลาง ครอบคลุมทุกภาคส2วน

สอดคล6องกับหลักการสากล

คณะกรรมการคุ@มครองข@อมูลส+วนบุคคล 
(Personal Data Protection Committee : PDPC)

สำนักงานคณะกรรมการคุ@มครองข@อมูลส+วนบุคคล (สคส.)

หน2วยงานกำกับดูแล

Building Trust 
in Digital Economy
สร@างความเชื่อม่ัน

Connecting with 
Global Standards
เชื่อมโยงมาตรฐานสากล

Better Governance 
and Enforcement
ยกระดับการกำกับดูแล



ประโยชนHท่ีได=รับจากกฎหมายคุ=มครองข=อมูลส?วนบุคคล

ประชาชน

หน'วยงานรัฐ

และเอกชน

ประเทศ

ได#รับความคุ#มครองข#อมูลส2วนบุคคล

สามารถร#องเรียนและได#รับการเยียวยาเม่ือถูกละเมิด

มีมาตรฐานการจัดเก็บ ใช# หรือเผยแพร2ข#อมูลส2วนบุคคล

ส2งเสริมการดำเนินการและทำธุรกิจเกี่ยวกับข#อมูล

สะดวกและลดค2าใช#จ2ายในการทำธุรกิจระหว2างประเทศ

มี กม. สอดคล#องหลักการสากล สร#างการยอมรับในระดับสากล 

มีกลไกและมาตรการในการคุ#มครองข#อมูลส2วนบุคคล
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บทเฉพาะกาล

หมวด 6 ความรับผิดทางแพ7ง

มาตรา 77 - 78

หมวด 2 การคุ:มครองข:อมูลส7วนบุคคล

มาตรา 71 - 76

มาตรา 41 - 42

มาตรา 40

มาตรา 37 - 39

มาตรา 30 - 36

หมวด 3 สิทธิของเจ:าของข:อมูลส7วนบุคคล  

มาตรา 28 - 29

มาตรา 19 - 27 หลักการขอความยินยอมข/อมูลส2วนบุคคลท่ัวไปและข/อมูลของผู/เยาว> 

หลักการเก็บรวบรวม ใช/ และเปCดเผยข/อมูลส2วนบุคคล

หลักเกณฑ>การส2งหรือโอนข/อมูลส2วนบุคคลไปต2างประเทศ

การกำหนดสิทธิของเจ>าของข>อมูลสAวนบุคคล 

การขอเข/าถึงและขอรับสำเนาข/อมูล (Access) 
การขอโอนหรือรับข/อมูลท่ีเก็บแบบอัตโนมัติ (Data Portability)

การขอคัดค/านการเก็บข/อมูล (Objection)

การขอให/ลบหรือทำลาย (Erasure)

การระงับการใช/ (Restriction)

การขอทำให/ข/อมูลถูกต/อง (Rectification)

หน>าท่ีของผู>ควบคุมข>อมูลสAวนบุคคล (Data Controller)

ต/องจัดให/มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
จัดทำบันทึกรายการกิจกรรม (Record of Processing Activities: ROPA) 
ต/องแจ/งเหตุการละเมิดข/อมูลส2วนบุคคลแก2สำนักงานฯ

หน>าท่ีของผู>ประมวลผลข>อมูลสAวนบุคคล (Data Processor)

ต/องจัดให/มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
จัดทำบันทึกรายการกิจกรรม (Record of Processing Activities: ROPA)

หน/าท่ีของเจ/าหน/าท่ีคุ/มครองข/อมูลส2วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

การแต2งต้ังและอำนาจหน/าท่ีของพนักงานเจ/าหน/าท่ี

บังคับใช@  1 มิ.ย. 65

การกำหนดค2าสินไหมทดแทนและอายุความ

การแต2งต้ัง คกก. ผู/เชี่ยวชาญ 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบเร่ืองร/องเรียนไกล2เกล่ีย

ข/อยกเว/นในการเก็บรวบรวม ใช/ และเปCดเผยข/อมูลส2วนบุคคล

หลักการเก็บรวบรวม ใช/ และเปCดเผยข/อมูลส2วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ2อน

หมวด 5 การร:องเรียน

หมวด 7 บทกำหนดโทษ

มาตรา 79 - 81 โทษอาญาสูงสุด จำคุกไม2เกิน 1 ปs หรือ
ปรับไม2เกิน 1,000,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

มาตรา 82 - 90 การโทษทางปกครอง ปรับสูงสุด 5,000,000 บาท

มาตรา 95 การเก็บรวบรวมและใช/ข/อมูลเดิม 

ภาพรวม พ.ร.บ. คุ#มครองข#อมูลส2วนบุคคล พ.ศ. 2562



มาตรา 26

อะไร คือ ข0อมูลส8วนบุคคล

ข=อมูลส?วนบุคคล (Personal Data)

ข4อมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทำให4สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได4ไม8ว8าทางตรงหรือทางอ6อม
แต8ไม8รวมถึงข4อมูลของผู4ถึงแก8กรรมโดยเฉพาะ และไม8รวมข4อมูลของนิติบุคคล

เช8น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู8 เบอรPโทรศัพทP อีเมลP ฯลฯ

ข4อมูลท่ีต4องระมัดระวังเปTนพิเศษในการเก็บรวบรวม หรือประมวลผล เช8น 
เชื้อชาติ เผ2าพันธุD ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ                

ประวัติอาชญากรรม ข6อมูลสุขภาพ ความพิการ ข6อมูลสหภาพแรงงาน ข6อมูลพันธุกรรม ข6อมูลชีวภาพ

ท้ังน้ี กฎหมายให4การคุ4มครองข4อมูลท่ีอ8อนไหวเข4มงวดกว8าข4อมูลส8วนบุคคลธรรมดา

ข=อมูลส?วนบุคคลท่ีอ?อนไหว (Sensitive Personal Data) 

มาตรา 6



ขอบเขตการบังคับใชเ้ชิงเนื้อหา (Material Scope)

มาตรา 3

ในกรณีที่มีกฎหมายว/าด1วยการใดบัญญัติเก่ียวกับการคุ1มครองข1อมูลส/วนบุคคลในลักษณะใด  กิจการใด  หรือหน/วยงานใดไว1โดยเฉพาะแล1ว  
ให1บังคับตามบทบัญญัติแห/งกฎหมายว/าด1วยการนั้น  เว1นแต/

การบังคับใช6ร2วมกับกฎหมายอ่ืน

(๑) บทบัญญัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวม  ใช@  หรือเปuดเผยข@อมูลส+วนบุคคล และบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิของเจ@าของข@อมูลส+วนบุคคล  
รวมท้ังบทกำหนดโทษท่ีเก่ียวข@อง  ให1บังคับตามบทบัญญัติแห/งพระราชบัญญัตินี้เปMนการเพิ่มเติม ไม/ว/าจะซ้ำกับบทบัญญัติแห/งกฎหมายว/าด1วย

การนั้นหรือไม/ก็ตาม

(๒) บทบัญญัติเก่ียวกับการร@องเรียน  บทบัญญัติที่ให1อำนาจแก/คณะกรรมการผู1เชี่ยวชาญออกคำส่ังเพื่อคุ1มครองเจ1าของข1อมูลส/วนบุคคล  

และบทบัญญัติเก่ียวกับอำนาจหน1าที่ของพนักงานเจ1าหน1าที่ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เก่ียวข1อง  ให1บังคับตามบทบัญญัติแห/งพระราชบัญญัตินี้  

ในกรณีดังต/อไปนี้
(ก) ในกรณีที่กฎหมายว/าด1วยการนั้นไม/มีบทบัญญัติเก่ียวกับการร1องเรียน

(ข) ในกรณีที่กฎหมายว/าด1วยการนั้นมีบทบัญญัติที่ให1อำนาจแก/เจ1าหน1าที่ผู1มีอำนาจพิจารณา เรื่องร1องเรียนตามกฎหมาย

ดังกล/าวออกคำสั่งเพื่อคุ1มครองเจ1าของข1อมูลส/วนบุคคล  แต/ไม/เพียงพอเท/ากับอำนาจของคณะกรรมการผู1เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และ

เจ1าหน1าที่ผู1มีอำนาจตามกฎหมายดังกล/าว ร1องขอต/อคณะกรรมการผู1เชี่ยวชาญหรือเจ1าของข1อมูลส/วนบุคคลผู1เสียหายยื่นคำร1องเรียนต/อคณะกรรมการ

ผู1เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้  แล1วแต/กรณี



ขอบเขตการบังคับใชเ้ชิงเนื้อหา (Material Scope)

มาตรา 4 

1) การเก็บรวบรวม ใช@ หรือเปuดเผย เพื่อประโยชนxส+วนตน หรือ เพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลน้ัน
2) การดำเนินการของหน/วยงานรัฐที่มีหน1าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางการคลังของรัฐ 

การรักษาความปลอดภัยของประชาชน การปXองกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร[ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร[

3)  การเก็บรวบรวมเพื่อกิจการส่ือสารมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเปMนไปตามจริยธรรม

แห/งการประกอบวิชาชีพ หรือเปMนประโยชน[สาธารณะเท/านั้น
4)  สภาผู1แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะกรรมาธิการ ตามอำนาจและหน1าที่ของสภาผู1แทนราษฎร 

วุฒิสภา รัฐสภา และคณะกรรมาธิการ 

5)  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล การดำเนินงานของเจ1าหน1าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี 

การบังคับคดี การวางทรัพย[ การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

6)  การดำเนินการกับข1อมูลของบริษัทข1อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว/าด1วยการประกอบธุรกิจข1อมูลเครดิต

พระราชบัญญัตินี้ ไม2ใช6บังคับ กับ
หน2วยงานของรัฐ 

หน2วยงานเอกชน 

ข6อมูลในรูปแบบดิจิทัล

ข6อมูลในรูปแบบกระดาษ

บุคคลธรรมดา





มาตรา 6

คำนิยาม

มาตรา 6ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Controller) 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) 

บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล     สำนักงานประกันสังคม      ผู้ขายสินค้าออนไลน์

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำส่ังหรือในนาม

ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

(และไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

เช่น  ห้างหุ้นส่วนจำกัดรับทำนามบัตร บริษัท รับวิเคราะห์ข้อมูล จำกัด
บริษัท ดูแลระบบไอที จำกัด                       มหาวิทยาลัยท่ีปรึกษาโครงการ





ผู=ควบคุมข=อมูลส?วนบุคคล 
(Data Controller)

ขLอมูลสKวนบุคคลท่ีจัดเก็บ

ตามภารกิจของหนKวยงาน

ขLอมูลสKวนบุคคลของผูLมาติดตKอ

ขLอมูลสKวนบุคคลของ

เจLาหนLาท่ีในองคQกร

บริษัทท่ีถูกจ@างให@ทำบริการ
ตามภารกิจขององคxกร X

- บริษัท Z รับดูแลระบบไอที

ให1กับองค[กร X  

- มหาวิทยาลัย Z รับจ1าง

องค[กร X ทำ EIA

ผู=ประมวลผลข=อมูลส?วนบุคคล 
(Data Processor)

เจ6าของข6อมูลส2วนบุคคล (Data Subject)

ใครเปCนใครใน PDPA

ผู=ควบคุมข=อมูลส?วนบุคคล 
(Data Controller)

องคDกร XองคDกร Y

องคxกรอื่นท่ีได@รับข@อมูลจากองคxกร X  
เพื่อนำไปใช@ตามวัตถุประสงคxของตนเอง

– องค[กรท1องถิ่น Y รับข1อมูลจากโรงเรียน X

ไปจัดทำฐานข1อมูลเพื่อวางแผนพัฒนา

ระบบการศึกษา

- บริษัทรับจัดทัวร[ X ส/งข1อมูลลูกค1าให1 
โรงแรม Y เพื่อจองที่พัก

ข1อตกลง
ประมวลผลข1อมูล

Data Processing 

Agreement (ม.40)

ข"อตกลง

แบ*งป,นข"อมูล

Data Sharing 

Agreement องคDกร Z



หน0าท่ีตามกฎหมาย

Appropriate Security (ม.37 (1))
จัดให1มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

Preventing unlawful disclosure (ม.37(2))
ปXองกันมใิห1ผู1อ่ืนใช1หรือเป{ดเผยข1อมูลส/วนบุคคลโดยมชิอบ

Data Subject Rights Management (ม.37(3))
มีระบบตรวจสอบเพื่อลบข1อมูลที่ไม/จำเปMน 
และจัดการเรื่องการร1องขอของเจ1าของข1อมูลส/วนบุคคล

Breach Notification (ม.37 (4))
แจ1งเหตุละเมิดข1อมูลส/วนบุคคลให1ผู1กำกับดูแลทราบ

Records of Processing Activity (ROPA) (ม.39) 
ทำบันทึกรายการกิจกรรมที่ใช1ข1อมูลส/วนบุคคล

Notice (ม.23)
แจ1งวัตถุประสงค[การประมวลผลข1อมูลส/วนบุคคล

ผู=ควบคุมข=อมูลส?วนบุคคล (Data Controller) ผู=ประมวลผลข=อมูลส?วนบุคคล (Data Processor)

Processing on behalf of data controller (ม.40 (1))
ดำเนินการตามคำส่ังที่ได1รับจากผู1ควบคุมข1อมูลส/วนบุคคล

Appropriate Security (ม.40 (2))
จัดให1มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 

Breach Notification (Data Processing Agreement)
แจ1งเหตุละเมิดข1อมูลส/วนบุคคลให1 data controller ทราบ

Records of Processing Activity (ROPA) (ม.40 (3)) 
ทำบันทึกรายการการประมวลผลข1อมูล



การแจ้งรายละเอียด (Privacy Notice)

เก็บเท่าท่ีจำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา 24 การเก็บรวบรวมข@อมูลส+วนบุคคล มาตรา 22

ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

มาตรา 24 การแจ@งรายละเอียด (Privacy Notice) มาตรา 23

ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและ
ได้รับความยินยอมก่อน ยกเว้นว่า กฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้ทำได้

มาตรา 24 การเปลี่ยนวัตถุประสงคxในการประมวลผล มาตรา 21

ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า เว้นแต่ 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม

มาตรา 24 การเก็บรวบรวมข@อมูลส+วนบุคคลจากแหล+งอื่น มาตรา 25









CCTV 
in operation

พื้นท่ีน้ีมีการใช-กล-องวงจรปGด ดำเนินการโดย
ระบุช่ือหน+วยงาน

วัตถุประสงคH

ข@อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ 
CCTV Privacy Notice

รวมถึงสิทธิท่ีเก่ียวข@อง

ข=อมูลท่ีจัดเก็บ
ภาพนิ่ง

ภาพเคล่ือนไหว

เสียง (หากมี)

เพื่อรักษาความปลอดภัยในตัวท2านและทรัพยDสิน 
ปcองกันอาคาร รวมถึงการดำเนินการ

ท่ีเกี่ยวข6องกับด6านกฎหมาย

สิทธิของท?านตาม พ.ร.บ. คุ=มครองข=อมูลส?วนบุคคล พ.ศ. 2562
ท+านมีสิทธิในการเข@าถึง รับสำเนา ขอแก@ไขข@อมูลส+วนบุคคล ขอให@ระงับการใช@ข@อมูลส+วนบุคคล 

รวมถึงการคัดค@านการเก็บรวบรวม ใช@ หรือเปuดเผยข@อมูลส+วนบุคคล 

โดยสามารถอ+านข@อมูลเพิ่มเติมได@จาก CCTV Privacy Notice ตาม QR Code ท่ีปรากฏ

ตัวอย=าง QR Code ระยะเวลาในการเก็บรักษาข=อมูล
กรณีภาพน่ิง :  90 วัน ตาม พ.ร.บ. ว+าด@วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรx
กรณีวิดีโอ :  xxx วัน ตามพื้นท่ีการจัดเก็บของระบบ/ระเบียบ/ฯลฯ



การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ วิจัย สถิติ (Scientific or research)

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต (Vital Interest)

มีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล 

(Necessary for the performance of contracts)

มีความจำเป็นเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล (Public Task)

หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบหมายแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล 

แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล (Legitimate Interest)

เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล (Legal Obligation)

1

2

3

4

5

6

มาตรา 24 หลักการ เก็บรวบรวม ใช@ หรือเปuดเผยข@อมูลส+วนบุคคลท่ัวไป มาตรา 24  และ  27

หGามมิใหGผู@ควบคุมข@อมูลส5วนบุคคลเก็บรวบรวมข@อมูลส5วนบุคคล 

โดยไม5ได@รับความยินยอมจากเจ@าของข@อมูลส5วนบุคคล เวGนแต.













การขอความยินยอม (Consent)

มาตรา 24 หลักการขอความยินยอมจากเจ@าของข@อมูลส+วนบุคคล มาตรา 19

ต@องได@รับความยินยอมก+อน
หรือขณะเก็บรวบรวม

ต@องทำโดยชัดแจ@งเปlนหนังสือ หรือ
ทำโดยผ+านระบบอิเล็กทรอนิกสx

แจ@งวัตถุประสงคx

แยกส+วนออกจากข@อความอื่น
อย+างชัดเจน

มีแบบหรือข@อความท่ีเข@าถึงได@ง+าย
และเข@าใจได@

ใช@ภาษาท่ีอ+านง+าย และ
ไม+เปlนการหลอกลวง

มีความเปlนอิสระ

ถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได@ 
เว@นแต+ มีข@อจำกัดสิทธิ

Consent



การใช0งานแอปพลิเคชั่น กับ ข0อมูลส8วนบุคคล

?

พิสูจน์ยืนยันตัวตน ตาม กม.







การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

หGามมิใหGเก็บรวบรวมข@อมูลส5วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ5าพันธุG ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ

ประวัติอาชญากรรม ข@อมูลสุขภาพ ความพิการ ข@อมูลสหภาพแรงงาน ข@อมูลพันธุกรรม ข@อมูลชีวภาพ หรือข@อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต5อเจ@าของข@อมูล
ส5วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยไม.ไดGรับความยินยอมโดยชัดแจGงจากเจGาของขGอมูลส.วนบุคคล 

เวGนแต.

1 ป=องกันหรือระงับอันตรายต*อชีวิต 2 ชอบด"วยกฎหมายของมูลนิธิ สมาคม องคNกร 3 เปPนข"อมูลที่เปSดเผยต*อสาธารณะด"วย

ความยินยอมโดยชัดแจ"ง4 การก*อตั้งสิทธิเรียกร"องตามกฎหมาย 5 จำเปPนในการปฏิบัติตามกฎหมาย

เวชศาสตรNป=องกัน การวินิจฉัยโรคและการรักษาทางการแพทยN การให"บริการด"านสุขภาพหรือด"านสังคมหรือด"านสังคมสงเคราะหN

ประโยชนNสาธารณะด"านการสาธารณสุข

คุ"มครองแรงงาน ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห*งชาติ

วิจัยทางวิทยาศาสตรN ประวัติศาสตรN สถิติ

ประโยชนNสาธารณะที่สำคัญ  โดยมีมาตรการเพื่อคุ"มครอง

สิทธิข้ันพื้นฐานของเจ"าของข"อมูลส*วนบุคคล

ก

ข

ค

ง

จ

มาตรา 24 หลักการ เก็บรวบรวม ใช@ หรือเปuดเผยข@อมูลส+วนบุคคลท่ีอ+อนไหว มาตรา 26  และ  27



มาตรา 24 การเก็บรวบรวมข:อมูลส7วนบุคคลจะกระทำได: ต7อเมื่อได:รับความยินยอมจากเจ:าของข:อมูลส7วนบุคคล 

มาตรา 24(1) ยกเว:น : เพ่ือปUองกันหรือระงับอันตรายต7อชีวิต ร7างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

มาตรา 24(4) ยกเว:น : เปXนการจำเปXนเพ่ือการปฏิบัติหน:าท่ีในการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน[สาธารณะของผู:ควบคุมข:อมูลส7วนบุคคล

หรือ เปXนการปฏิบัติหน:าท่ีในการใช:อำนาจรัฐท่ีได:มอบให:แก7ผู:ควบคุมข:อมูลส7วนบุคคล

มาตรา 24(6) ยกเว:น : เปXนการปฏิบัติตามกฎหมายของผู:ควบคุมส7วนข:อมูล

มาตรา 26 การเก็บรวบรวมข:อมูลส7วนบุคคลเกี่ยวกับเช้ือชาติ เผ7าพันธุ[ ศาสนา ข:อมูลสุขภาพ ความพิการ ข:อมูลชีวภาพ 

ต:องได:รับความยินยอมโดยชัดแจ:งจากเจ:าของข:อมูลส7วนบุคคล 
มาตรา 26 (1) ยกเว:น : เพ่ือปUองกันหรือระงับอันตรายต7อชีวิต ร7างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ:าของข:อมูลส7วนบุคคลไม7สามารถให:ความยินยอมได:

มาตรา 26 (5) ยกเว:น : เปXนการจำเปXนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให:บรรลุวัตถุประสงค[เกี่ยวกับ

(ก) เวชศาสตร[ปUองกันหรืออาชีวเวชศาสตร[ การให:บริการด:านสุขภาพหรือด:านสังคม การรักษาทางการแพทย[ การจัดการด:านสุขภาพ

(ข) ประโยชน[สาธารณะด:านการสาธารณสุข เช7น การปUองกันด:านสุขภาพจากโรคติดต7ออันตรายหรือโรคระบาดท่ีอาจติดต7อหรือแพร7เข:ามาในราชอาณาจักร

(ค) การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห7งชาติ การคุ:มครองผู:ประสบภัยจากรถ 

มาตรา 27 การใช:หรือเปdดเผยข:อมูลส7วนบุคคล 

ต:องได:รับความยินยอมจากเจ:าของข:อมูลส7วนบุคคล 

ยกเว:น เปXนข:อมูลส7วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมโดยได:รับยกเว:น

ไม7ต:องขอความยินยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26

การเก็บรวบรวม ใช= หรือเปeดเผยข=อมูลส?วนบุคคล กรณีข=อมูลอุบัติเหตุ

ผู@ควบคุมข@อมูลส+วนบุคคล คือ หน7วยงานท่ีมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช: หรือเปdดเผยข:อมูลส7วนบุคคล

มาตรา 25 ห:ามเก็บรวบรวมข:อมูลส7วนบุคคลจากแหล7งอ่ืน

ท่ีไม7ใช7เจ:าของข:อมูลส7วนบุคคลโดยตรง

ยกเว:น เปXนข:อมูลส7วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมโดยได:รับยกเว:น

ไม7ต:องขอความยินยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26















มาตรา 42

มาตรา 41

หน่วยงานของรัฐ ตามที่ประกาศกำหนด
การดำเนินกิจกรรมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

หรือระบบอย่างสม่ำเสมอ โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากตามที่ประกาศกำหนด

กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเก็บ 

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย Sensitive Personal Data

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มี DPO

ให้คำแนะนำ
ตรวจสอบการดำเนินงานเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานฯ

รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้

หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( DPO )

1

2

3

1

2

3

4

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

DPO อาจเป็นพนักงานขององค์กร
หรือ เป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญา





พิจารณาเร่ืองร้องเรียน

ตรวจสอบการกระทำใด ๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังลูกจ้างหรือ

ผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ไกล่เกล่ียข้อพิพาทเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ออกคำส่ังให้ปฏิบัติหรือดำเนินการแก้ไขการกระทำ/

ส่ังห้ามกระทำการเพ่ือระงับความเสียหาย

1

2

3

4

การร้องเรียน

ข@อมูลส+วนบุคคลหน6าท่ีของคณะกรรมการผู6เชี่ยวชาญ มาตรา 72



ความรับผิดทางแพ่ง 

ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่ได้รับจริง และศาลส่ังลงโทษเพิ่มขึ้นได้แต่ไม่เกินสองเท่าของสินไหมทดแทนที่แท้จริง

โทษทางปกครอง

บทลงโทษตาม PDPA

ไม่ขอความยินยอมให้ถูกต้อง  ไม่แจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ ไม่ให้เจ้าของข้อมูลเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ ไม่จัดทำบันทึกรายการ 
ไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ไม่จัดให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ DPO โทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากฐานทางกฎหมาย  ไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานใหม่  เก็บข้อมูลเกินความจำเป็น
ขอความยินยอมที่เป็นการหลอกลวงให้เข้าใจผิด  ไม่จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม  ไม่แจ้งเหตุเมื่อมีการละเมิดข้อมูล

โอนข้อมูลไปต่างประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ไม่ต้ังตัวแทนในราชอาณาจักร
โทษปรับไม่เกิน 3,000,000 บาท

เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โทษปรับไม่เกิน 5,000,000 บาท

มาตรา 77 - 78

มาตรา 82 - 87



โทษอาญา

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ใช1หรือเป{ดเผยข1อมูลส/วนบุคคลอ/อนไหว โดยไม/ได1รับความยินยอมจากเจ1าของข1อมูลส/วนบุคคล 

หรือผิดจากวัตถุประสงค[ที่ได1แจ1งไว1 หรือ โอนข1อมูลส/วนบุคคลอ/อนไหวไปยังต/างประเทศโดยไม/ชอบด1วยกฎหมาย 

ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย

เพื่อแสวงหาประโยชนxท่ีมิควรได@โดยชอบด@วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู@อื่น 

จำคุก < 6 เดือน หรือปรับ < 500,000 บาท 

ผู้ใด ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามพ.ร.บ.นี้ ห้ามนำไปเปิดเผยแก่ผู้อ่ืน เว้นแต่เปิดเผยตามหน้าที่ 

หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือพิจารณาคดี หรือได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

หรือเปิดเผยให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือข้อมูลคดีต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ผู้กระทำความผิดที่เป็นนิติบุคคล หากกรรมการหรือผู้จัดการ หรือ บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น
ส่ังการหรือกระทำหรือละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ต้องรับโทษในส่วนที่กำหนดโทษอาญาไว้ด้วย

จำคุก < 1 ป� หรือปรับ < 1,000,000 บาท 

จำคุก < 6 เดือน หรือปรับ < 500,000 บาท 

บทลงโทษตาม PDPA

มาตรา 79 - 81





ÀÒ¾ÃÇÁ PDPA

1. ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Ø�Á¤ÃÍ§¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å

2. ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¢Í§¡®ËÁÒÂ

3. ¤ÇÒÁ¤×ºË¹�Ò¢Í§¡®ËÁÒÂÅÓ´ÑºÃÍ§

4. á¹Ç·Ò§¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ



การยื&น การไมรั่บเรื&อง การยตุเิรื&อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคําร้องเรียน

records of processing activities for Data Processors1 records of processing activities for Data Processors

การยื&น การไมรั่บเรื&อง การยตุเิรื&อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคําร้องเรียน

¡ÒÃÂ¡àÇ�¹¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ÃÒÂ¡ÒÃ¢Í§¼Ù�¤Çº¤ØÁ¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å«Öè§à»�¹¡Ô¨¡ÒÃ¢¹Ò´àÅç¡

»ÃÐ¡ÒÈ ÃÐàºÕÂº áÅÐá¹Ç·Ò§·ÕèÊÓ¤Ñ ÀÒÂãµ� ¾.Ã.º. ¤Ø�Á¤ÃÍ§¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å

ËÅÑ¡à¡³±�áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃã¹¡ÒÃ Ñ̈´·ÓáÅÐà¡çºÃÑ¡ÉÒºÑ¹·Ö¡ÃÒÂ¡ÒÃ¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ
¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼Å¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å ÊÓËÃÑº¼Ù�»ÃÐÁÇÅ¼Å¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å

ÁÒµÃ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼Ù�¤Çº¤ØÁ¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å

ËÅÑ¡à¡³±�ÁÒµÃ¡ÒÃºÑ§¤ÑºáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³ÒÅ§â·É·Ò§»¡¤ÃÍ§

ºÑ§¤Ñºãª�ÇÑ¹·Õè 
17 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2565

¡ÒÃÂ×è¹ ¡ÒÃäÁ�ÃÑºàÃ×èÍ§ ¡ÒÃÂØµÔàÃ×èÍ§ ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÓÃ�Í§àÃÕÂ¹

ºÑ§¤Ñºãª�ÇÑ¹·Õè 
21 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2565

ºÑ§¤Ñºãª�ÇÑ¹·Õè 
21 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2565

ºÑ§¤Ñºãª�ÇÑ¹·Õè 
21 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2565

ºÑ§¤Ñºãª�ÇÑ¹·Õè 
12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2565

ข้อมูล ณ 15 กันยายน 2565

การยื&น การไมรั่บเรื&อง การยตุเิรื&อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคําร้องเรียนá¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃã¹¡ÒÃá �̈§ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å

2

3

5

4

¡

การยื&น การไมรั่บเรื&อง การยตุเิรื&อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคําร้องเรียนá¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃã¹¡ÒÃ¢Í¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡à �̈Ò¢Í§¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å¢



1

https://www.mdes.go.th/mission/detail/2317



2

https://www.mdes.go.th/mission/detail/2317

ºÑ¹·Ö¡ÃÒÂ¡ÒÃ¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ
¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼Å¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å
(Records of Processing Activities : 
ROPA)

- ¨Ð·Óà»�¹Ë¹Ñ§Ê×ÍËÃ×Í ã¹ÃÙ»áºº
ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�¡çä´�

- ¨Ðµ�Í§à¢�Ò¶Ö§ä´�§�ÒÂ áÅÐÊÒÁÒÃ¶áÊ´§ãË�
Ê¤Ê. ËÃ×Í ¼Ù�¤Çº¤ØÁ¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å 
µÃÇ¨ÊÍºä´�ÍÂ�Ò§ÃÇ´àÃçÇ àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÃ�Í§¢Í



3

https://www.mdes.go.th/mission/detail/2317

มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

• การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนประกอบ
ของระบบสารสนเทศทีส่ำคัญ (access control) ที่มี

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนและการอนุญาตหรือการ
กำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานที่เหมาะสม

• การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู ้ใช้งานที ่เหมาะสม
(user access management) 

• การกำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบของผู ้ใช้งาน (user

responsibilities) เพื่อป้องกันการเข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง
แก้ไข ลบ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก

อำนาจหรือโดยมิชอบ

• การจัดให้มีวิธีการเพื ่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
เกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูล

ส่วนบุคคล (audit trails) ที่เหมาะสมกับวิธีการและสื่อ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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Checklist - การปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร

จัดทำประกาศการแจ@งรายละเอียด - ม.23
(Privacy Notice)

แต+งตั้งเจ@าหน@าท่ีคุ@มครองข@อมูลส+วนบุคคล - ม.41
(Data Protection Officer)

จัดตั้งคณะทำงาน PDPA ภายในองคxกร
(PDPA Working Team)

สำรวจข@อมูลภายในองคxกร
(Data Inventory)

จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติขององคxกร
(Privacy Policy and Codes of Practice)

ข=อกำหนดตามกฎหมาย (Legal Compliance) แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices)

จัดทำบันทึกรายการ - ม.39
(Records of Processing)

จัดทำแบบขอความยินยอม* - ม.19
(Consent Form)

จัดทำข@อตกลงการประมวลผล* - ม.40
(Data Processing Agreement)

จัดทำข@อตกลงการแลกเปลี่ยนข@อมูลส+วนบุคคล
(Data Sharing Agreement)

สร@างความตระหนักรู@และฝ�กอบรม
(Capacity Building and Awareness Raising)

กำกับดูแลและตรวจสอบอย+างสม่ำเสมอ
(Audit and Compliance)* หากมีการขอความยินยอม หรือ มีการจ&างผู&ประมวลผลข&อมูลส=วนบุคคล



การเตรียมความพร้อมขององค์กร

1. การตั้งคณะทำงาน (Working Group) ภายในองค์กร

จัดต้ังคณะทำงานภายในองค์กรเพื่อศึกษา ทำความเข้าใจบริบทของกฎหมาย และเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องตาม
ข้อกำหนดของกฎหมาย ควรประกอบไปด้วยกลุ่มคนต่อไปนี้

ฝ่ายกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจ

2. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 41 (Data Protection Officer)

องค์กรอาจต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งข้อมูลเก่ียวกับ DPO สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อให้ สคส. ทราบ
DPO มีหน้าที่  - ให้คำแนะนำและตรวจสอบหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA

- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ สคส. ในการปฏิบัติตาม PDPA



3. การสำรวจข้อมูล (Data Inventory)

รวบรวมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลทุกประเภทขององค์กร

- สำรวจกิจกรรมขององค์กร เช่น การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง การสร้างเครือข่าย การอบรมสัมมนา
- สำรวจข้อมูลที่มีอยู่ ได้แก่ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลคู่ค้าทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา และข้อมูลผู้ใช้บริการ 

- จำแนกข้อมูลที่มีอยู่ว่า ข้อมูลใดอยู่ภายใต้ pdpa และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

- ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการจัดเก็บ จัดเก็บไว้ด้วยเหตุผลใด และใครมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นบ้าง
- พิจารณาฐานการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมาย (Lawfulness of processing) ทั้งในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไป 

(Personal Data) และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ตามมาตรา 24 และมาตรา 26 โดยลำดับ 

จัดทำรายการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีใช้ในปัจจุบัน โดยระบุแหล่งท่ีมา การจัดเก็บ และการใช้งานข้อมูล

การเตรียมความพร้อมขององค์กร



4. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ (Privacy Policy) ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

5. จัดทำการแจ้งรายละเอียดตามมาตรา 23 (Privacy Notice)

องค์กรควรจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักการอย่างน้อย 
ดังนี้ นิยามข้อมูลส่วนบุคคล  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นโดยแจ้งประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ

รวบรวมไว้ และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผล 

ระยะเวลาในเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และ

วิธีการติดต่อหน่วยงาน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละกิจกรรม องค์กรต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 
ดังนี้  วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม แจ้งให้ทราบกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือตามสัญญา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บ ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจจะ

ได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ ข้อมูลการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

การเตรียมความพร้อมขององค์กร





6. จัดทำบันทึกรายการตามมาตรา 39 ( Record of Processing )

การเตรียมความพร้อมขององค์กร

ตามมาตรา 39 และ 40 องค์กรต้องจัดทำบันทึกรายการกิจกรรม เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานตรวจสอบได้ 
ซึ่งประกอบด้วย     1)  ข้อมูลที่มีการจัดเก็บ      2)  วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ    3)  ข้อมูลเก่ียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

4) ระยะเวลาการเก็บ  5)  สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 6) การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม

7)  เหตุผลในการปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  8)  คำอธิบายเก่ียวกับมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย





7. จัดทำแบบขอความยินยอมตามมาตรา 19 (Consent Form)

ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร หากจำเป็นต้องใช้ฐานการขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือหรือทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องแจ้ง

วัตถุประสงค์การประมวลผล ต้องแยกส่วนออกจากข้อความอ่ืนอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและ

เข้าใจได้ ใช้ภาษาที่อ่านง่าย ไม่หลอกลวงให้เข้าใจวัตถุประสงค์ผิด 

การเตรียมความพร้อมขององค์กร



8. จัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 40 ( Data Processing Agreement )

9. จัดทำข้อตกลงการแลกเปล่ียนข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Sharing Agreement )

หากองค์กรมีการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับอง์กรอื่น ควรจัดทำข้อตกลงการแลกเปล่ียนข้อมูลส่วนบุคคล
ระหว่างกัน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของ MOU ก็ได้ เพื่อสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการแลกเปล่ียนข้อมูล 

ประเภทของข้อมูลที่แลกเปล่ียนกัน ฐานการประมวลผลตามกฎหมาย การกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

การกำหนดการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และวิธีการติดต่อหน่วยงานที่แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน

การเตรียมความพร้อมขององค์กร

หากองค์กรท่ีเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลลมีการจ้างองค์กรอื่นดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องจัดทำ
ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อควบคุมการดำเนินงานของคู่สัญญาให้เป็นไปตามกฎหมาย สร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์

ของการประมวลผลการกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการแจ้งเหตุหากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากผู้รับจ้าง

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากข้อตกลง กฎหมายให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลนั้น



10. สร้างความตระหนักรู้ และฝึกอบรม

ต้องสร้างความตระหนักรู้ในการรับผิดชอบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์กร รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการละเมิดนโยบาย

และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ให้แก่บุคลากรขององค์กร

โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการฝึกอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นประจำสม่ำเสมอ

11. กำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 

ต้องมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานบุคลากรและผู้เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงานทำการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่

ถูกควบคุมภายใต้มาตรการที่กำหนดไว้ 

การเตรียมความพร้อมขององค์กร



Thank you
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