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PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เร่ืองใกล้ตวัทีทุ่กคนต้องรู้
PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) คือ พระราชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวนัที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นวนัที่ พ.ร.บ. PDPA น้ีมีผลบงัคบัใช้
ตามกฎหมายทั้งฉบบั

เหตุผลในการประกาศใช้ PDPA 
เน่ืองมาจากเทคโนโลยีกา้วหนา้ข้ึน ช่องทางส่ือสารต่างๆ มีหลากหลายข้ึน ท าให้การละเมิด

สิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลท าไดง่้ายข้ึน และหลายคร้ังก็น ามาซ่ึงความเดือดร้อน
ร าคาญหรือสร้างความเสียหายให้แก่เจา้ของขอ้มูล ตลอดจนสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศได้ด้วย จึงต้องมีกฎหมาย PDPA ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ึนเพื่อก าหนด
หลกัเกณฑ ์กลไก หรือมาตรการก ากบัดูแลเก่ียวกบัการใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีรวมถึงการ
เกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลข้ึน



กฎหมาย / ประกาศทีเ่กีย่วข้อง ทีค่วรรู้

• พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• ประกาศ ค าสั่ง ที่ออกภายใตก้รอบอ านาจ ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562
• ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั เร่ือง แนวปฏิบติัในการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ของลูกคา้ส าหรับธุรกิจประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2564



การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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ส่วนที่ 1 บททัว่ไป (หน้าทีข่องผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

ส่วนที่ 2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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1. การเกบ็รวบรวม
2. การใช้
3. การเปิดเผยข้อมูล

Data Controller
บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 1 บททั่วไป : หน้าทีข่องผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
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ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

ช่ือ – นามสกลุ

เลขประจ าตัวประชาชน

ทีอ่ยู่, เบอร์โทรศัพท์

วนัเกดิ, อเีมล, 

การศึกษา, เพศ, อาชีพ, 

รูปถ่าย, ข้อมูลทางการเงนิ

ข้อมูลเก่ียวกับบุคคล
ซ่ึ งท า ให้ส าม ารถระ บุตั ว
บุคคลนั้นไดไ้ม่ว่า “ทางตรง 
หรือ ทางอ้อม” แต่ไม่รวมถึง
ข้อ มู ล ข อ ง ผู ้ ถึ ง แ ก่ ก ร ร ม
โดยเฉพาะ และไม่รวมขอ้มูล
ของนิติบุคคล



ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความละเอยีดอ่อน (Sensitive Personal Data)
ต้องระมดัระวงั เป็นพเิศษ !!!

ข้อมูลทางการแพทย์
หรือสุขภาพ 

ข้อมูลทางพนัธุกรรม
และไบโอเมทริกซ์

เช้ือชาติ 
ความคิดเห็นทางการเมือง

ความเช่ือทางศาสนา
หรือปรัชญา

พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน



บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Subject)เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

• คือ บุคคลท่ีขอ้มูลระบุไปถึง

(Data Controller)ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

• คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี “ตดัสินใจ” เก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

(Data Processor)ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

• คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล “ตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” ทั้งน้ี
บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการดงักล่าว ตอ้งไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล



ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า บุคคลหรือนิตบุิคคลซึง่มอี านาจหน้าทีต่ัดสินใจ 
เกีย่วกับการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ถอืเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หากมลัีกษณะการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

✓ บริษัทฯ เป็นผู้มอี านาจตัดสินใจว่าจะเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด
✓ บริษัทฯ เป็นผู้มอี านาจตัดสินใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลน้ันน ามาใช้เพือ่วัตถุประสงคใใด
✓ บริษัทฯ เป็นผู้มอี านาจตัดสินใจว่าจะเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด
✓ บริษัทฯ เป็นผู้มอี านาจตัดสินใจว่าจะก าหนดใหผ้ลของการประมวลผลข้อมูลน้ันเป็นอย่างไร
✓ บริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคลตามค าส่ัง หรือในนามของบุคคลอืน่ หรือ

เป็นผู้แทนของบุคคลอืน่ หรือองคใกรอืน่



ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิตบุิคคลซึง่ด าเนินการเกีย่วกับ
การเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าส่ัง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล ทัง้นี ้บุคคลหรือนิตบุิคคลซึง่ด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคลสามารถมฐีานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ หาก
บุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคลน้ัน ด าเนินการเกบ็รวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามค าส่ัง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล



การเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถท าได้โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย 
ดงัต่อไปนี้

ฐานสัญญา

ฐานความยนิยอม

ฐานประโยชน์ทีส่ าคญัต่อชีวติ

ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย

ฐานภารกจิของรัฐ

ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม

ฐานจดหมายเหตุ/ วจิัย/ สถิติ



การเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว สามารถท าได้
โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ฐานความยนิยอม (โดยชัดแจ้ง)

ฐานประโยชน์ที่ส าคญัต่อชีวติ

ฐานเพ่ือการด าเนินการของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรไม่แสวงก าไร

ฐานข้อมูลที่เปิดเผยโดยสาธารณะโดยความยนิยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานความจ าเป็นเพ่ือด าเนินการเกีย่วกบัสิทธิเรียกร้อง

ฐานความจ าเป็นในการปฏิบัตติามกฎหมายเกีย่วกบัลูกจ้าง สังคม ความคุ้มครองทางสังคม

ฐานความจ าเป็นในการปฏิบัตติามกฎหมายเกีย่วกบัเวชศาสตร์ป้องกนั หรือ อาชีวศาสตร์

ฐานความจ าเป็นในการปฏิบัตติามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข

ฐานความจ าเป็นในการปฏิบัตติามกฎหมายเพ่ือการศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ สถติิ

ฐานความจ าเป็นในการปฏิบัตติามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ส าคญั



สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

✓สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed)

✓สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)

✓สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)

✓สิทธิคดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

✓สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคค

✓สิทธิขอให้ระงบัการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing)

✓สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right of rectification)



หลกั หา้มเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่

แจง้การเก็บขอ้มลูจากแหลง่อื่น 
ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ

ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของ
ขอ้มลู

โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกนิ 30 วนันับแต่วนัที่รวบรวม *

* เวน้แต่กรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ท่ีไม่ตอ้งขอความยนิยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26 
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การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 
(Cross-border Personal Data Transfer)

ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ ที่รับข้อมูลส่วนบุคลต้องมีมาตรฐาน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA: พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เพียงพอ เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือ
เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย/สัญญา หรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญัเท่าน้ัน



บทลงโทษหากไม่ปฏิบัตติาม PDPA

เพ่ือให้ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ (PDPAพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล) ถูกน าไปใช้
ในทางท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ การให้ขอ้มูลแต่ละคร้ังจึงตอ้งพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนให้ขอ้มูล เช่นการให้ขอ้มูลเพ่ือจดัส่งสินคา้ หากมีการขอขอ้มูลท่ีไม่
เก่ียวกบัการจดัส่ง เจา้ของขอ้มูลกมี็สิทธิปฏิเสธการใหข้อ้มูลนั้น และในส่วนของผูเ้ก็บขอ้มูล 
ก็ตอ้งรู้ขอบเขตในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล มีระบบในการควบคุม/ยืนยนัตวัตนในการ
เขา้ถึงขอ้มูล และจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดนโยบายองคก์รเพ่ือใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตาม 
เพราะหากไม่ท าตาม PDPA อาจไดรั้บโทษ



บทลงโทษ
• ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง และอาจตอ้งชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมข้ึนอีก โดยสูงสุดไม่เกิน 2 
เท่าของค่าเสียหายท่ีแทจ้ริง

ความรับผดิ
ทางแพ่ง

• จ าคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
1 ลา้นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

โทษ

ทางอาญา

• ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ลา้นบาท
โทษ

ทางปกครอง



การเลือกใช้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 ในการด าเนินธุรกจิประกันวินาศภยัส่วนใหญ่ บริษัทฯ สามารถอ้างองิฐานในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลฐานอืน่นอกจากฐานความยนิยอมเป็นหลัก (ความยนิยอมจะต้องไม่ใช่ฐานทีบ่ริษัทฯ ใช้
เป็นหลักในการประกอบธุรกจิ) เช่น ฐานสัญญา ฐานประโยชนใอันชอบธรรม หรือ ฐานหน้าทีต่าม
กฎหมาย เป็นต้น 

 การด าเนินการส าหรับบางวัตถุประสงคใ เช่น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่การด าเนิน
กจิกรรมส่งเสริมการขาย หรือการตลาดบางประเภททีม่ลัีกษณะเกนิความคาดหมาย บริษัทฯ    
อาจต้องอ้างฐานความยนิยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงคใ 

 แนวปฏบิตัฉิบบันีแ้นะน าใหบ้ริษัทฯ ก าหนดและแยกส่วนทีเ่ป็นการขอความยนิยอมส าหรับ
วัตถุประสงคใเพือ่การด าเนินกจิกรรมส่งเสริมการขาย หรือการตลาดทีม่ลัีกษณะเกนิความ
คาดหมายออกจากส่วนอืน่ เพือ่ใหลู้กค้าได้รับแจ้งวัตถุประสงคใดังกล่าวอย่างชัดเจน



การเลือกใช้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 ประกันภยัส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ประกันภยัสุขภาพ จ าเป็นต้องอาศัยการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวจ านวนมาก เช่น ข้อมูลสุขภาพ ประวัตกิาร
รักษาพยาบาล ข้อมูลการตอบค าถามสุขภาพ เพือ่การพจิารณารับประกันภยั การจัดการค่าสินไหม
ทดแทน และการป้องกันการฉ้อฉลประกันภยั 

 หากข้อมูลส่วนบุคคลใด จ าเป็นต่อการประมวลผลเพือ่การเข้าท าสัญญาประกันภยั การปฏบิัตติาม
สัญญาประกันภยั การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการบริหารจัดการการฉ้อฉลประกันภยั บริษัทฯ 
ควรด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้

✓ บริษัทฯ ไม่ต้องขอความยนิยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยอ้างองิข้อยกเว้นตาม
มาตรา 24 (3) การเข้าท าสัญญาประกันภยัและการปฏบิัตติามสัญญาประกันภยั 

✓ บริษัทฯ ไม่ต้องขอความยนิยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีความอ่อนไหว โดย
อ้างองิฐานการปฏบิัตติามสัญญาประกันภยั ตามมาตรา 24 (3) และอ้างองิการก่อตัง้สิทธิ
เรียกร้องตามมาตรา 26 (4) หรือประโยชนใสาธารณะทีส่ าคัญตามมาตรา 26 (5) (จ) 



บทบาทของบริษัทประกนัวนิาศภัย

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
✓แจง้นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ใหเ้จา้ของ
ขอ้มูลทราบ
✓มีมาตรการดูแล Security ท่ีเหมาะสม และทบทวน
สม ่าเสมอ
✓ลบ ท าลายขอ้มูล เม่ือพน้ระยะเวลาเกบ็รักษา
✓แจง้เหตุละเมิด ภายใน 72 ชัว่โมงนบัแต่ทราบเหตุ
✓แต่งตั้ง DPO
✓จดัท า + เกบ็รักษาบนัทึกรายงาน



การรักษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมหีน้าทีต่้องจัดใหม้ีมาตรการรักษา
ความม่ันคงปลอดภยัทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกันการสูญหาย เข้าถงึ ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมชิอบ

 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลยังต้องคอยทบทวนมาตรการดังกล่าวเมือ่มีความจ าเป็นหรือเมื่อ
เทคโนโลยเีปลี่ยนแปลงไปเพือ่ใหม้ปีระสิทธิภาพในการรักษาความม่ันคงปลอดภยัทีเ่หมาะสมด้วย

 มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมขึน้อยู่กับการด าเนินการ
ของแต่ละบริษัทฯ และมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม และ/หรือ คณะกรรมการก าหนด



การก าหนดระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 กฎหมายไม่ได้มกีารก าหนดระยะเวลาทีชั่ดเจนส าหรับการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละ
ประเภท เพยีงแต่ก าหนดไว้ว่าการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ใหเ้กบ็รวบรวมได้เทา่ทีจ่ าเป็น
ภายใต้วัตถุประสงคใอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ได้ตลอดไป และต้องก าหนด
ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและใหเ้จ้าของข้อมูลทราบ

 ในกรณีทีไ่ม่สามารถก าหนดระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมได้ชัดเจน ใหก้ าหนดระยะเวลาทีอ่าจ
คาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม ภายใต้วัตถุประสงคใในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลแต่ละเร่ืองเทา่น้ัน



เนื่องจาก PDPA ก าหนดใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูตอ้งแจง้รายละเอียดในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
ก่อน หรอื ในขณะ ท่ีท  าการเก็บรวบรวม 

ดงันัน้ ในระหว่างขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลไม่วา่จะเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไปหรอืขอ้มลูส่วนบุคคลละเอียดอ่อน และไม่ว่า
จะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ๆโดยช่องทางใด จะตอ้งแจง้ท่ีอยู่ของนโยบายฯ หรือแจง้เนือ้หาส าคญัท่ีระบอุยู่ในนโยบายฯ 
หรอืใหส้  าเนานโยบายฯ แก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลรบัทราบ เช่น

• ใหร้ะบท่ีุอยู่ในเวบ็ไซตข์องนโยบายฯ หรอืจดัท าเป็น QR Code เพ่ิมเติมในกรณีท่ีเหมาะสม

• แจง้เนือ้หาส าคญัของนโยบายฯ เม่ือติดต่อเจา้ของขอ้มลูทางโทรศพัท ์หรอืจดัท าเป็นกระดาษเม่ือมีการติดต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล
ท่ีไดพ้บตอ่หนา้

• มอบส าเนานโยบายฯ ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไดท้นัทีเม่ือมีการรอ้งขอ

24

การแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



ขอบคุณครับ
Thanks You


