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PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection 
Act B.E. 2562 (2019) เป็นกฎหมายว่าด้วย
การให้สิทธิ์ กับ เจ้ าของข้อมูลส่วน บุคคล     
สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล   
ให้ปลอดภัย และน าไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์
ตามค ายินยอมท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
อนุญาตโดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศไว้ใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2562 และปัจจุบันได้ถูกเลื่อนให้มีผลบังคับใช้
ในวันท่ี 1 มถิุนายน 2565 



ข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลท่ีสามารถตดิต่อไปยังบุคคลนัน้ได้ ไมว่า่จะเป็น
ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น 

 ชื่อ (Name) 

 เลขท่ีบัญชีธนาคาร (Bank Account) 

 ท่ีอยู ่(Location) 

 บัตรประชาชน (Citizen ID)  

 บัตรเครดิต (Credit Card Number)  

 เบอร์โทรศัพท์ (Phone number) 



นิยามของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

 เป็นขอ้มูลท่ีเปลี่ยนยาก หรือ เปลี่ยนไมไ่ด ้เช่น ข้อมูลลายน้ิวมอื (Biometric 
data) หรือ ข้อมูลใบหน้า (Face Recognized) ท่ีเราใช้ในการปลดล็อค 
smartphone 

 เป็นขอ้มูลท่ีจะท าให้เกิดอคตใินสังคม ซึ่งจะเป็นขอ้มูลท่ีจะท าให้เกิดความ
ล าเอยีง (bias) อาจจะท าให้เจ้าของข้อมูลน้ันสูญเสยีโอกาสในการด าเนินชีวิต 



ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) 
 

 ข้อมูลลายนิว้มอืหรือข้อมูลใบหน้า (Biometric data)  

 ศาสนา (Religious) 

 ข้อมูลสุขภาพ (Health) 

 รสนยิมทางเพศ (Sexual orientation) 

 ความคิดเห็นทางการเมอืง (Political opinions) 

 ข้อมูลทางพันธุกรรม (Genetic data) 



ข้อมูลส่วนบุคคล กับ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว 
ต่างกันอย่างไร 

 สิ่งที่เหมอืนกัน: องค์กร (ผู้ควบคุมขอ้มูล)จะต้องมกีารขอความยนิยอม 
(consent) และ วัตถุประสงค์กับเจ้าของข้อมูลให้ชัดเจนก่อนท่ีจะน าข้อมูล       
ท่ีได้มาไปใชห้รือเปิดเผย และเจ้าของขอ้มูลมสีิทธิในการขอแกไ้ข, เปลี่ยนแปลง
และลบได้ทุกเมื่อ 

 สิ่งที่ต่างกัน: ข้อยกเวน้ทางกฎหมายกับโทษท่ีจะได้รับนัน้แตกต่างกนั ซึ่งข้อมูล
ออ่นไหวน้ันจะยกเวน้ได้ยากกวา่และมีโทษท่ีหนักกว่าและมากกว่าข้อมูล    
สว่นบุคคลท่ีไม่มีความออ่นไหว 



  

 เหตุท่ีข้อมูลสว่นบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) เป็น
ข้อมูลท่ีมีบทลงโทษท่ีรุนแรงกว่าข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป (Personal Data) เพราะหากข้อมูล
สว่นบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนมกีารร่ัวไหลไปสูส่าธารณะแลว้ จะเกิดผลเสียที่รา้ยแรง
กับผู้เป็นเจา้ของข้อมูลสว่นบุคคล (Data Subject) ได้มากกว่าข้อมูลสว่นบุคคลอ่ืนๆ  

 ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลลายนิว้มอื เราไม่สามารถไปเปลี่ยนลายนิว้มือได้ ลายนิว้มอื
เป็นข้อมูลสว่นบุคคลท่ีจะอยู่กับเราไปจนวันเสยีชีวิต หรือจะเป็นข้อมูลพฤตกิรรมทางเพศ 
เชือ้ชาติ ศาสนา ประวัตอิาชญากรรม ถ้ารั่วไหลไปแลว้ ข้อมูลเหลา่นีจ้ะน ามาสู่ความเป็น
อคติและจะมีผลกระทบต่อชีวิตส่วนบุคคลไดม้ากกว่าข้อมูลท่ัวไปเป็นอย่างมาก 



บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

 เอกชนและภาครัฐ (บุคคลหรือนิติบุคคล) รวมไปถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งในตา่งประเทศ 
ซึ่งท าการเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผยและหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในประเทศไทย 

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุคคล 
ทีม่ีชีวติ ที่สามารถระบุตัวตนได้ บุคคลดังกล่าวเรียกว่าเจา้ของข้อมลูส่วนบคุคล 

 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมอี านาจหน้าที่ 
“ตัดสินใจ” เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ตามค าสั่งหรือในนามของ      
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งนีบุ้คคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าว ต้องไม่เป็น     
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 

 

 

 

 



หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) 
 

 ต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 

 จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยที่เหมาะสม 

 ด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา 

 แจง้เหตุการณ์ละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสอง (72) ช่ัวโมง 

 ก าหนดหน้าท่ีและควบคุมการด าเนินงานของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 จัดให้มีเจา้หน้าท่ีคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของตน 

 บันทกึรายการ 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 

 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม 

 ขอ้มูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล 

 สทิธวิิธีการเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งเง่ือนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล 

 การใช้หรือเปิดเผยขอ้มูล 

 การปฏิเสธค าขอหรือการคัดค้าน 

 ค าอธบิายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 



หน้าที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  (Data Processor) 
 

 เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลตามค าสั่งท่ีได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูล
สว่นบุคคลเท่านัน้ 

 จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม รวมท้ังแจ้งให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลสว่นบุคคลทราบถงึเหตุการณ์ละเมดิข้อมูลสว่นบุคคลท่ีเกิดขึ้น 

 จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคลของตน 

 จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 



เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 ให้ค าแนะน าผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล
เกี่ยวกับการปฏบัิตติามพระราชบัญญัตนิี้ 

 ตรวจสอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 ประสานงานและให้ความร่วมมอืกับส านักงานในการปฏบัิตติาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตนล่วงรู้ 

 



 
สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ  

 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ได้รับสิทธิอะไร 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลจะต้องแจง้ให้
เจา้ของข้อมูลสว่นบุคคลทราบ ก่อนหรือในขณะท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล (ยกเว้น
เจา้ของข้อมูลสว่นบุคคลไดท้ราบถึงรายละเอียดน้ันอยู่แล้ว  

 ตัวอย่างเช่น ไปธนาคารเพื่อจะไปเปิดบัญชี หรือว่าการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บรกิารต่าง ๆ) โดยมรีายละเอียดการแจ้งให้ทราบ เช่น เก็บข้อมูลสว่นบุคคลอะไรบ้าง, 
วัตถุประสงคก์ารเก็บข้อมูล, การน าไปใชห้รอืสง่ต่อไปมใีห้ใครบ้าง, วิธีเก็บข้อมูลอย่างไร, 
เก็บข้อมูลนานแค่ไหน, วิธีขอการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิกถอนข้อมูลสว่นบุคคลท่ีให้ไป
สามารถท าไดอ้ย่างไรบ้าง 



สทิธิขอเข้าถึงขอ้มูลสว่นบุคคล 

 เจา้ของข้อมูลสว่นบุคคล มสีทิธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลสว่นบุคคล หรอื
ขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกลา่วท่ีตนไมไ่ดใ้ห้ความยินยอมได ้  
โดยสทิธิน้ีจะตอ้งไมข่ัดต่อกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรอืสง่ผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสทิธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ถ้าไมข่ัดหรอืสง่ผลกระทบดังกลา่ว 
เจา้ของข้อมูลสว่นบุคคลจะได้รับสทิธิภายใน 30 วันนับจากวันท่ี ผู้ควบคุมข้อมูล     
สว่นบุคคลไดร้ับค าขอ 



 เจา้ของข้อมูลสว่นบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
สว่นบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได ้แต่ต้องไมข่ัดด้วยกฎหมายท่ีส าคัญยิ่งกว่า หรอืขัด
ต่อสทิธิการเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือข้อมูลสว่นบุคคลน้ันเป็นไปเพื่อการวจิัยทาง
วิทยาศาสตร ์ประวัตศิาสตร์ สถติิ 

 
สทิธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

 



 กรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ี
เปิดเผยต่อสาธารณะ และผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลถูกขอให้ลบ หรือท าลาย หรือ
ท าให้ข้อมูลสว่นบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไมส่ามารถระบุตัวบุคคลเจ้าของได้ โดยผู้ควบคุม
ข้อมูลสว่นบุคคลจะต้องผู้รับผิดชอบด าเนินการท้ังในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายเอง 

 
สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย 

 



 ถ้าเจา้ของข้อมูลเคยใหค้วามยินยอมในการใช้ข้อมูลไปแลว้ ต่อมาภายหลัง
ต้องการยกเลกิความยินยอมน้ัน ก็สามารถท าเมื่อใดก็ได ้และการยกเลกิความยินยอม
น้ันจะตอ้งท าไดง้่ายเหมอืนกับตอนแรกท่ีเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมด้วย โดยการ
ยกเลกิจะต้องไมข่ัดต่อข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมทางกฎหมาย หรือสัญญา
ท่ีให้ประโยชนแ์ก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไดใ้ห้ความยินยอมไปก่อนหน้านี้ 

 
สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม 

 



 เจา้ของข้อมูลสว่นบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้
ข้อมูลสว่นบุคคล ไมว่่าจะในกรณีท่ีเกิดการเปล่ียนใจไมต้่องการให้ข้อมูลแลว้ หรือ
เปลี่ยนใจระงับการท าลายข้อมูลเมื่อครบก าหนดท่ีต้องท าลาย เพราะมคีวาม
จ าเป็นต้องน าข้อมูลไปใช้ในทางกฎหมาย หรือการเรยีกรอ้งสทิธิก็สามารถท าได้ 

 

 

สิทธิขอให้ระงับการใชข้้อมูล  



 เจา้ของข้อมูลมีสิทธิท่ีจะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มคีวามถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และไมก่่อใหเ้กิดความเข้าใจผิดได ้โดยการแก้ไขนัน้จะต้องเป็นไปดว้ย
ความสุจรติ และไม่ขัดตอ่หลักกฎหมาย 

 

สทิธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลสว่นบุคคล  



 ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลต้องการน าข้อมูลท่ีเคยให้ไวก้ับผู้ควบคุมข้อมูลรายหน่ึง 
ไปใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลอีกราย เช่น ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลรายแรกไดท้ าจัดท า
ข้อมูลสว่นบุคคลของเราไปในอยู่ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเข้าถึงไดด้ว้ยวิธีการอัตโนมัติ   
เจา้ของข้อมูลสามารถขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดท าข้อมูลน้ัน ท าการส่งหรอื
โอนข้อมูลดังกลา่วให้ได ้หรือจะขอให้ส่งไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืนโดยตรง
ก็สามารถท าได ้หากไมติ่ดขัดทางวิธกีารและเทคนคิ โดยการใชส้ทิธิน้ันต้องไมข่ัดต่อ
กฎหมาย สัญญา หรือละเมดิสิทธิเสรภีาพของบุคคลอ่ืน 



การบังคับใช้กฎหมาย 

1. ได้รับความยนิยอมจากเจ้าของขอ้มูล (Consent) 

2. เพ่ือจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ วจิัย สถติิ (Scientific or research) 

3. เพ่ือปอ้งกันหรือระงับอตัราต่อชีวิต (Vital Interest) 

4. มคีวามจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหวา่งผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของขอ้มูล (Necessary for         
the performance of contracts) 

5. มคีวามจ าเป็นเพ่ือด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมขอ้มูล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้
อ านาจรัฐท่ีได้รับมอบหมายแกผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Public Task)  

6. มคีวามจ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล แต่ต้อง     
ไม่ก่อใหเ้กิดการละเมดิสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล (Legitimate Interest) 

7. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล (Legal Obligation) 

 

 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล (มาตรา 24) 

 



การบังคับใช้กฎหมาย 

1. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Consent) 

2. ป้องกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวิต (Vital interest) 

3. การด าเนินกจิกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุม้ครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม 
หรอืองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรอื
สหภาพแรงงาน 

4. ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

5. การกอ่ตั้งสิทธเิรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

6. จ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตามที่ก าหนด 

 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลท่ีเป็น Sensitive Data (มาตรา 26) 

 



การบังคับใช้กฎหมาย 

 จะต้องได้รับความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับการส่งหรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศที่รบัข้อมลูต้องมีมาตรฐาน         
การคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่พยีงพอ เว้นแต่ 
1. การปฏิบัตติามกฎหมาย 
2. ได้รับความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล 
3. การปฏบิัตติามสัญญา 
4. การท าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบคุคลหรอืนิติบุคคลอื่น 
5. เพื่อป้องกันหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวติ ร่างกายหรอืสุขภาพ 
6. เพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส าคัญ 

 
การใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

 



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (ส.ค.ส.) มหีน้าท่ี 

 1. ก าหนดมาตรฐานในการเก็บรวมรวม 
การใช ้และการเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล    

 2. ใหค้วามรู้แก่เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
เอกชน และบุคคลท่ัวไปให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสว่นบุคคล 

 

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ 

 1. พิจารณาเรื่องร้องเรียนเมื่อมีการละเมดิ  

 2. ตรวจสอบผู้เก็บข้อมูลสว่นบุคคล หรือ  
ผู้ประมวลผลข้อมูลท่ีกอ่ให้เกิดความ
เสยีหายแก่เจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล และ
ไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ 

 



การร้องเรียนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

ยื่นเรื่องร้องเรียน 

รับเรื่องร้องเรียน 

ไม่มีมูล 

มีค าสั่งยุติเรื่อง 

มีมูล 

ไกล่เกลี่ยได้ ไกล่เกลี่ยไม่ได้ 

มีค าสั่งให้แก้ไข/ห้ามกระท าการที่
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

บังคับทางปกครอง 

ไม่รับเรื่องร้องเรียน 



ความรับผิดและบทลงโทษ 

 โทษทางแพ่ง จา่ยค่าสนิไหมไมเ่กิน 2 เท่า
ของคา่สินไหมท่ีแทจ้ริง 

 โทษทางอาญา จ าคุกไม่เกิน 1 ปี และหรอื 
ปรับสูงสุด 1 ลา้นบาท 

 โทษทางปกครองปรับไมเ่กิน 5 ลา้นบาท 



โทษทางแพ่ง 

 โทษทางแพ่งก าหนดให้ชดใช้คา่สนิไหมทดแทนท่ีเกิดขึน้จรงิให้กับเจา้ของข้อมูล
สว่นบุคคลท่ีไดร้ับความเสียหายจากการละเมดิ และอาจจะตอ้งจา่ยบวกเพิ่มอีกเป็น    
ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มเติมสูงสุดได้อีก 2 เท่าของคา่เสยีหายจริง       

 ตัวอย่าง หากศาลตัดสินว่าใหผู้้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล ต้องชดใช้คา่สินไหม
ทดแทนแก่เจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล เป็นจ านวน 1 แสนบาท ศาลอาจมีค าสั่งก าหนด  
ค่าสนิไหมเพื่อการลงโทษเพิ่มอีก 2 เท่าของคา่เสยีหายจริง เท่ากับว่าจะตอ้งจ่ายเป็น
ค่าปรับท้ังหมด เป็นจ านวนเงิน 3 แสนบาท 



โทษทางอาญา 

 โทษทางอาญาจะมท้ัีงโทษจ าคุกและโทษปรับ โดยมโีทษจ าคุกสูงสุดไมเ่กิน 1 ปี 
หรอื ปรับไม่เกิน 1 ลา้นบาท หรอืท้ังจ าทั้งปรับ โดยโทษสูงสุดดังกลา่วจะเกิดจาก     
การไมป่ฏบัิติตาม PDPA ในสว่นการใช้ข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูล หรือสง่โอนข้อมูลไปยัง
ต่างประเทศ ประเภทข้อมูลท่ีมีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)       

 สว่นกรณีหากผู้กระท าความผิด คือ บรษัิท (นิติบุคคล) ก็อาจจะสงสัยว่า      
ใครจะเป็นผู้ถูกจ าคุก เพราะบรษัิทติดคุกไมไ่ด ้ในสว่นตรงนีก้็อาจจะตกมาท่ี ผู้บรหิาร, 
กรรมการ หรอืบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบรษัิทน้ัน ๆ ท่ีจะต้องได้รับ  
การลงโทษจ าคุกแทน 



โทษทางอาญา 

 ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลผูใ้ดฝ่าฝืน น่าจะท าใหผู้้อ่ืนเกิดความเสียหาย เสยีชื่อเสยีง 
ถูกดูหม่ิน ถูกเกลยีดชัง หรอืได้รับความอับอาย มโีทษจ าคุกไม่เกินหกเดอืน (6 เดอืน) 
หรอืปรับไม่เกินห้าแสน (500,000) บาท หรอืท้ังจ าทั้งปรับ 

 ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลผูใ้ดฝ่าฝืน เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบดว้ย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน มโีทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี (1 ปี) หรอืปรับไม่เกิน 
หน่ึงลา้น (1,000,000) บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ลว่งรูข้้อมูลสว่นบุคคลของผู้อ่ืนเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีและน าไปเปิดเผยแก่ผู้อ่ืน  
มโีทษจ าคุกไม่เกินหกเดอืน (6 เดอืน) หรอืปรับไม่เกินห้าแสน (500,000) บาท หรอื
ท้ังจ าท้ังปรับ 



 
โทษทางปกครอง 

 โทษปรับ ม ีตั้งแต่ 1 ลา้นบาทจนถึงสูงสุดไมเ่กิน 5 ลา้นบาท ซึ่งโทษปรับ
สูงสุด 5 ลา้นบาท จะเป็นกรณีของการไมป่ฏบัิติตาม PDPA ในสว่นการใช้ข้อมูล หรือ
เปิดเผยข้อมูล หรอืสง่โอนข้อมูลไปยังต่างประเทศของประเภทข้อมูลท่ีมีความ
ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ซึ่งโทษทางปกครองนีจ้ะแยกต่างหากกับการ
ชดใช้คา่เสยีหายท่ีเกิดจากโทษทางแพ่งและโทษทางอาญาดว้ย 



โทษทางปกครอง 

 ไม่ขอความยินยอมตามแบบหรอืข้อความที่คณะกรรมการประกาศ หรอืไม่แจ้งผลกระทบจาก
การถอนความยินยอม มีโทษปรับทางปกครองไม่เกนิหนึ่งล้าน (1,000,000) บาท 

 ขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรอืท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผดิในวัตถุประสงค ์
ส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ มีโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกนิสามล้าน (3,000,000) บาท 

 เก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม มีโทษปรับทาง
ปกครองไม่เกนิหา้ล้าน (5,000,000) บาท 

 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับทางปกครองไม่เกนิ
หนึ่ง (1,000,000) ล้านบาท 

 ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ โดยไม่มีเหตุอันควรหรอืส่งหรือ
โอนขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติ  
ตามมาตรา ๓๗ (๕) ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกนิสามล้าน (3,000,000) บาท 

 



โทษทางปกครอง 

 ผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลผูใ้ดสง่หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลท่ีไดร้ับการตรวจสอบและรับรอง หรือไมม่ี
มาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด       
มีโทษปรับทางปกครองไมเ่กินห้าลา้น (5,000,000) บาท 

 ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใด  
ไม่ปฏบัิติตามมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง ซึ่งไดน้ ามาใชบั้งคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๙ 
วรรคสอง และมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง ซึ่งไดน้ ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ 
วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงล้าน (1,000,000) บาท 

 ผู้ใดไมป่ฏบัิติตามค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่อ านวยความสะดวก 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ มโีทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสน (500,000) บาท 

 กรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้ 

 



การเตรียมพร้อมขององค์กร 
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลฯ 

 มีการท า Privacy policy และบันทกึกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล      
ส่วนบุคคลโดยต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภัย    
อย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ เชน่  

 มีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policies) 

 มีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผย (Consent Management) 

 มีการประเมนิความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Risk 
Assessment) 



ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลสว่นบุคคลต่อไปได ้  
ตามวัตถุประสงคเ์ดมิ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันท่ี พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ 

ต้องก าหนดวิธีการยกเลกิความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูล
สว่นบุคคลท่ีไมป่ระสงค์ให้เก็บรวบรวมและใชข้้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สามารถแจง้
ยกเลกิความยินยอมไดโ้ดยง่าย 

การเปิดเผยและการด าเนินการอ่ืนท่ีมิใช่การเก็บรวบรวมและการใชข้้อมูลสว่นบุคคล 
ให้เป็นไปตามกฎหมายนี ้



 
อ้างอิง 

 

 พระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 https://www.wit.co.th/pdpa-personal-data-protection-act/ 

 https://t-reg.co/blog/t-reg-knowledge/what-is-pdpa/ 

 http://km.prd.go.th/ 

 http://www.oic.go.th 

https://www.wit.co.th/pdpa-personal-data-protection-act/

