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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่า “PDPA” เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมและสนับสนนุให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล แก้ไขปัญหา
การน าข้อมลูส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ือติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศโดย
ปราศจากอุปสรรค เนื่องจากในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีกฎหมายก าหนดห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ประเทศที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีกฎหมายที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ทีต่ ่ากว่า 

หลักการของ PDPA ก าหนดบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้ไว้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ควบคุมข้อมูล Data Controller มุ่งไปที่ตัวองค์กร/บริษัท เป็นหลัก 
2. เจ้าของข้อมูล Data Subjects หมายถึง บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลระบุถึงซึ่งเป็นได้เฉพาะ

บุคคลธรรมดา คนนั้นคือ Data Subjects (เจ้าของข้อมูล) ในความหมายนี้ 
3. ผู้ประมวลผลข้อมูล Data Processor / Out source (ผู้ประมวลผลข้อมูล) กรณีมีการน า

ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ด้วย มีการจ้างบริษัทท า Analytics และน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ด้วย โดยหลักการ 
Controller รับผิดชอบทั้งหมด ถึงแม้มีการ Out source ให้ท างานให้ เว้นแต่ Controller ได้ด าเนินการตาม
สัญญานี้แล้ว แต่ Processor ได้ละเมิดข้อตกลง น าข้อมูลไปใช้อย่างอื่น Processor ต้องรับผิดชอบในกรณนีั้น 
โดยผู้บรรยายแนะน าให้มีข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาหลักว่างานที่ประมวลผลข้อมูลมีอะไรบ้างโดยให้หน่วยงาน 
List ออกมาเป็นข้อ ๆ และให้ Processor ด าเนินการตามที ่ก าหนดใน TOR หากท าเกินให้ Processor 
รับผิดชอบ ทั้งนี้ง่ายต่อการควบคุมดูแลให้มีความปลอดภัยเรียบร้อยด้วย 



2 
 

ความเป็นมาของ PDPA เป็นหนึ่งในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ที่มีพ้ืนฐานมาจาก กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายประกันชีวิต การท า e-Commerce 
ให้มีความมั ่นคงปลอดภัย โดยถูกบรรจุอยู ่ในเรื ่อง Security ที่ภาครัฐมีการพยายามผลักดันกันมาตลอด
ระยะเวลาเกือบ 10 ปี และเป็นชุดกฎหมายดิจิทัลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 32 “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง และครอบครัว การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ที่ตราขึ้นเพียงเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่ประโยชน์สาธารณะ” 

ในการบังคับใช้ PDPA ผู้บริหารมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังต้องรับผิดในทางอาญา 
หากกฎหมายก าหนดให้ด าเนินการและผู้บริหารไม่สั่งไม่ท าหรือละเว้นไม่สั่งการ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้น 
ตามมาตรา 81 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

Recent Cases 

• ส  าน ักงาน CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) ของ
ฝรั ่งเศสสั ่งปรับ Google 100 ล้านยูโร กรณีละเมิดกฎการใช้ข้อมูลคุ้กกี้ และสั ่งปรับ
Amazon 35 ล้านยูโร ในข้อหาเดียวกัน  

• คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Federal Trade 
Commission) สั่งปรับ YouTube 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฐานครอบครองข้อมูลส่วนตัว
ของเด็กและเยาวชนที่อายุต ่ากว่า 13 ปี โดยไม่ได้ร ับอนุญาตหรือความยินยอมจาก
ผู้ปกครองก่อน  

• คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Federal Trade 
Commission) สั่งปรับ facebook 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการใช้ข้อมูลของ
ผู้ใช้งานไม่เหมาะสมในกรณี Cambridge Analytica  
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ต้องท าอะไรบ้างตาม PDPA  
 1. Lawfulness อธิบายได้ว่าข้อมูลที่น ามารวบรวมนั้นท าอะไรบ้าง  
 2. Data Security ข้อมูลนั้นต้องปลอดภัย (ถ้าข้อมูลรั่วไหลแต่มีการด าเนินการตามมาตรฐานแล้ว อาจ
เข้าเหตุสุดวิสัย) 
หลักการส าคัญของกฎหมาย (ซึ่งมาจาก GDPR) 
 1. Lawfulness, Fairness And Transparency หลักความชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส 
 2. Purpose Limitation หลักการจ ากัดขอบเขตในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 3. Data Minimization หลักการดูแลและใช้ข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็น  
 4. Accuracy หลักความถูกต้อง แม่นย า และอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 5. Storage Limitation หลักการจ ากัดการจัดเก็บข้อมูล ต้องมีระยะเวลาการจัดเก็บ 
 6. Integrity and Confidentiality หลักการรักษาความสมบูรณ์และความลับ การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องค านึงถึงความม่ันคงปลอดภัยผ่านการใช้เทคโนโลยีและมาตรการที่เหมาะสม 
 7. Accountability หลักความรับผิดชอบ ในการด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ซึ่งถือเป็นหลักการส าคัญ เพราะเมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายสามารถด าเนินการตรวจสอบย้อนกลับได้ 
PDPA Comply ตามอะไรบ้าง 

 GDPR (2018) General Data Protection Regulation กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
พลเมืองยุโรป   

 ISO/IEC 27701:2019 มาตรฐานการจ ัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซ ึ ่งเป ็นแนวปฏิบ ัต ิส  าหรับ 
information security standards และ information security management  

 NIST Privacy Framework 1.0 (2020) เป็นกรอบการท างานด้านความเป็นส่วนตัว เพื ่อใช้
ประกอบกับกรอบการท  างานด ้านความม ั ่นคงปลอดภ ัยไซเบอร ์  ( NIST Cybersecurity 
Framework) NIST Privacy Framework ประกอบด้วย 3 ข้อหลัก คือ Core, Profiles และ 
Implementation  

 CIPP/A Certified Information Privacy Professional 
PDAP Checklist 

 นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล /Management Policy  
 Record of Processing Activities มาตรา 23  
 Consent Form มาตรา 19 การขอความยินยอม 
 Record of Processing มาตรา 39  
 Data subjects Request มาตรา 30 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 Data Breach Notification มาตรา 37 
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 Data Processing Agreement มาตรา 40 (วัตถุประสงค์ของสัญญา/ข้อตกลง พร้อมระบุว่า
คู่สัญญาฝ่ายใดคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และคู่สัญญาฝ่ายใดคือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
และสิทธิหน้าที่ต่าง ๆที่เก่ียวข้อกับการประมวลผลข้อมูล) 

 Cross-border Data Transfer มาตรา 28 มาตรา 29  
 Data Protection Officer มาตรา 41 มาตรา 42  

 
การด าเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทางปฏิบัติ 
บรรยายโดย คุณบทมากร โชติวิริยะกุล 
PDPA Compliance  
1. บันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 

ประกอบด้วย 
o Description เป็นการอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม  
o Collection การรวบรวมข้อมูล 
o Storage การจัดเก็บข้อมูล 
o Usage การใช้งาน  
o Transfer การโอนย้ายข้อมูล 
o Encryption การเข้ารหัสลับของข้อมูล  
o Access Control การควบคุมการเข้าถึง 
o Availability ความพร้อมการใช้งาน  
o Recovery การกู้คืน  
o Backup การส ารองข้อมูล  
o Disposal การลบหรือการก าจัด 
o Data Subjects Rights สิทธิของข้อมูล 

การจัดการความเสี่ยง  

ROP ในแต่ละกิจกรรมองค์กรต้องระบุให้ได้ว่าข้อมูลนั้นจัดอยู่ในฐานข้อมูลใด 
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ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 24) 
หลักการส าคัญของ Lawful basis for Processing (พ้ืนฐานทางกฎหมายส าหรับการประมวลผล) 

1. ฐานพันธะสัญญา (Contract) เช่น การท าสัญญา การตรวจสอบเครดิตก่อการให้กู้ เป็นการ
ประมวลต่อการให้บริการตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าของข้อมูลหรือเมื่อจ าเป็นต้อง
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามค าขอของเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่การท าสัญญาหากใช้สัญญา
ดังกล่าวเป็นฐานในการประมวลผลแล้วก็ไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติม ฐานนี้ใช้ได้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data) ได ้

2. ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น องค์กรนั้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ใด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ที่ก าหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
ผู้ควบคุมข้อมูล จะต้องระบุได้อย่างชัดเจนว่าก าลังปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือท าตาม
ค าสั่งของหน่วยงานใดของรัฐที่มีอ านาจ 

3. ฐานภารกิจรัฐ (Public Interest) ต้องมีค าอธิบายที ่ช ัดเจนว่าได้ร ับอ านาจมาจากฐาน
กฎหมายใดในการปฏิบัติตามภารกิจที่กฎหมายก าหนดนั้น เช่น กรมสรรพากร ค านวณข้อมูลเงินเดือนลูกจ้าง
เพื่อตรวจสอบรายรับรายจ่ายของกิจการนั้น ๆ หรือการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินและหนี้สินจากสถาบันการเงิน  

4. ฐานประโยชน์ที่ส าคัญต่อชีวิตร่างกาย อนามัย (Vital Interests) เช่น การป้องกันอันตราย
ร้ายแรงอันอาจเกิดต่อสุขภาพและชีวิตด้วยการประมวลผลข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) 
ผู้ประกอบการสามารถประมวลผลข้อมูลโดยใช้ฐานนี้ได้ในกรณีที่ Data Subjects ไม่สามารถให้ความยินยอม
ได้ และไม่มีวิธีการอย่างอ่ืนแล้ว  

5. ฐานประโยชน ์อ ันชอบธรรม (Legitimate Interests) เช ่น การป ้องก ันอาชญากรรม  
การฉ้อโกง การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยต้องมีการประเมิน
ประโยชน์ขององค์กรกับเจ้าของข้อมูลถึงความสมเหตุสมผล ไม่ถึงขัน้พิจารณาประโยชน์สาธารณะ  

6. ฐานความยินยอม (Consent) เช่น กิจกรรมโฆษณา การตลาดแบบตรง (Direct marketing) 
ต้องเป็นกรณีที่ Data Subjects ยินยอมให้ Data Controller ประมวลผลได้ โดย Data Subjects สามารถ
เลือกที่จะปฏิเสธได้ 

7. ฐานวิจ ัย สถิต ิ และเอกสารทางประวัต ิศาสตร์ (Archives/Research/Statistic) PDPA 
ก าหนดฐานในการประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างไปจากกฎหมายของประเทศอื่น รวมถึงหลัก GDPR คือการ
จัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ และการศึกษาวิจัย  
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2. วิธีการขอความยินยอม 
 การประมวลผลตามความยินยอม ต้องมีการจัดท าบันทึกของเจ้าของข้อมูล กฎหมายก าหนดแบบ
ของการขอความยินยอมไว้ถึงจะมีผลทางกฎหมาย  

1. ต้องด าเนินการขอก่อนหรือในขณะประมวลผลข้อมูล 
2. ต้องยินยอมโดยชัดแจ้ง และต้องขอแยกออกจากเอกสารอ่ืน  
3. แจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลให้ทราบ 
4. ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  
5. ต้องสามารถเลือกความยินยอมได้ (ไม่ควรใช้ กล่องติ๊กบ๊อก)  
6. สามารถถอนความยินยอมได ้

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  
2. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล  
3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บ การรวบรวม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
4. สิทธิในการขอลบหรือท าลาย 
5. สิทธิในการถอนความยินยอม 
6. สิทธิในการโอนข้อมูล 
7. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล 
8. สิทธิการให้ความยินยอมในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลโดย AI อยู่ระหว่างการร่างกฎหมาย  

4. Data Breach Notification (มาตรา 37) 
 เมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการแจ้งเหตุให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ทราบ เกี่ยวกับรายละเอียดการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่รั่วไหล ลักษณะ/ประเภทของข้อมูล จ านวนข้อมูล ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ชื่อ-ข้อมูล 
ผู้ติดต่อ ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน แนวทางการรับมือ เพ่ือลดหรือป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดข้ึน   
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Q&A 
Q : ร.พ. ที่สังกัดมหาวิทยาลัย ถ้าข้อมูลรั่วไหลใครรับผิดชอบ  
A : อาจอธิบายได้ในตัว Policy ว่าองค์กรในที่หมายถึงใคร  
Q : บริษัท ได้ท าหนังสือ ให้พนักงานยินยอมให้ ทางฝ่ายบุคคลเปิดเผยขอ้มุลเกี่ยวกับ บัตรปรชาชน 

เอกสารที่ทางฝ่ายบุคคลต้องใช้ ในเรื่องของสวัสดิการพนักงาน ประกันสังคม ภาษี แบบนี้ถูกต้องใช่หรือไม ่
A : การพิจารณาในการให้ความยินยอมต้องดูฐานในการประมวลผลข้อมูล ถ้าเป็นฐานที่กฎหมาย

ก าหนดให้ต้องท าไม่ต้องขอความยินยอม  
Q : ระบบต่าง ๆ ที่ IT มหาวิทยาลัยพัฒนาออกมา ถ้ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมี consent ในทุก

ระบบเลยหรือไม ่หรือสามารถใช้ consent ของส านักทะเบียน หรือ HR ได้เลยครับ 
A : เป็นกิจกรรมทีเ่ข้าฐานประโยชน์โดยชอบ หรือฐานสัญญา ไม่จ าเป็นต้องขอ จะขอ consent เฉพาะ

ในฐานที่ต้องขอความยินยอมเท่านั้น  
Q : ความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมาย 
A : 1. ไม่มี Policy ไม่มีการแจ้ง ไม่มีการขอความยินยอม / ม.81  

               2. เรื่อง DPO เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรที่ต้องช่วยกันท า   
Q : DPO รับผิดแทนผู้บริหารหรือไม่  
A : ไม่ เพราะต่างคนต่างมีความรับผิดชอบของตนเองอยู่แล้ว  
Q : HR ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้ว เป็นกรณีที่แชร์ข้อมูลในองค์ไม่ได้ส่งข้อมูลไปหน่วยงานภายนอก  
A : อาจแจ้งใน Privacy Policy หรือ Privacy notice 
Q : การขอชื่อนาม-สกุล เบอร์โทร ขึ้นเว็บไซต์  
A : บางอย่างไม่ใช่หน้าที่แต่ถูกสั่งให้ท า ขอความยินยอม แจ้งให้ทราบก่อน และไม่รบกวนสิทธิเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไป   
Q : PDPA มีการก าหนดอายุการจัดเก็บข้อมูลอย่างไรครับ 
A : กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้พิจารณาจากกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ ความจ าเป็น

ในการจัดเก็บ 
Q : การท าลายและการท าข้อมูลให้นิรนาม ตามหลัก PDPA ต้องท าอย่างไร  ถึงจะถือว่าเป็นการ

ด าเนินการตาม พ.ร.บ แล้ว 
A : มาตรฐานของการท าลายข้อมูลคืออะไร ถ้าข้อมูลเป็นดิจิทัลต้องท าตามหลัก IT และ ISO  

หรือมีการก าหนดรอบการลบ และด าเนินการลบตามรอบ 
การท าข้อมูลนิรนาม (Anonymization) (อยู่ในส่วนของการท า Security ของข้อมูล) การท าให้ข้อมูล

ให้ระบุตัวบุคคลได้ยากขึ้น  
ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือข้อมูลแฝงที่ถูกท าให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการ

ทางเทคนิค (Pseudonymous Data) 
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Q : App ที่ใช้ภายในหน่วยงาน ต่อมามีการพัฒนา App และมีการยืนยันตัวตน โดยเป็นข้อมูลที่
เจ้าของเคยให้ข้อมูลไว้แล้ว ต้องขอความยินยอมย้อนกลับหรือไม่  

A: ต้องแยกบริการใน App นั้น อาจต้องขอความยินยอมในแต่ละเรื่อง  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แหล่งที่มา https://athenticconsulting.co.th/main/index.php 
 


