
พรบ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  2562 :  
หลกัการ แนวปฎิบตัิ และ ประเดน็ทางกฎหมาย 

 
ส าหรับงานสมัมนาผู้บริหารระดบัสงู สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 

  

โดย 

รศ.  คณาธิป ทองรวีวงศ์ 



Overview of Thai Digital laws 2019 

• พระราชบญัญตัิการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2560   

• Computer Crime Act  2560  (2017) 
 

• พระราชบญัญตัิการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562  
• Cyber Security Act  2562 (2019) 

 
• พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  
• Personal Data Protection Act  2562 (2019) 
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https://thainetizen.org/wp-content/uploads/2015/01/personal-data-protection-bill-cabinet-approved-20150106.pdf
https://thainetizen.org/wp-content/uploads/2015/01/personal-data-protection-bill-cabinet-approved-20150106.pdf
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Information technology environment 
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Big data  

QR 

Blockchain  Biometric  

AI  



Cash  V  Cashless 

Goods  

service 

cash Bank v 
financial sector 

Criminal  

Government App developer  

Auditor  

IT securities  
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 Data subject 

เจ้าของข้อมลู 

Hacker  
ผู้ควบคมุข้อมลู 

 Data controller  

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  ส าหรับการอบรมภายในบริษัเมืองไทย
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ผู้ประมวลข้อมลู 
Data processor 



 
 

Personal data leak :  
Pattern  V Character 

  
1 ภยัคกุคามข้อมลูสว่นบคุคลโดยวิธีการทางคอมพิวเตอร์   
     (กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ?) 

2 ภยัคกุคามข้อมลูสว่นบคุคลโดยวิธีการอ่ืน (Physical , non –
technical means)  

     (กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ?) 
3. ภยัคกุคามข้อมลูสว่นบคุคลโดยไม่เจตนา 
 (negligence , technical error , system error , natural 
disaster) (กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ?) 
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กรณีศึกษาขอ้มูลร่ัวไหลในต่างประเทศ  

• UK:  B   Airways / 2018  

• Singapore : May 1, 2015, and July 4, 2018.  

• 1.5 million patients ,  including Prime Minister 
Lee Hsien Loong 

• the Philippine Commission on the Elections 
(Comelec) in April 2016  
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ตวัอยา่งขอ้ความแจง้เตือนการร่ัวไหล /2018  

 

• “….We took steps immediately when the 
incident occurred and we are confident that 
exposures identified related to customer data 
have been closed off….” 
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หนา้ท่ีผูค้วบคุมขอ้มูล  ( พรบ ขอ้มูลฯ มาตรา 37)  
 

 
• (1) จดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพ่ือปอ้งกนัการ

สญูหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลโดย
ปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 
 

• (4) แจ้งเหตกุารณ์ละเมิดข้อมลูสว่นบคุคล...โดยไมช่กัช้าภายในเจ็ดสบิสอง
ชัว่โมงนบัแตท่ราบเหตเุท่าท่ีจะสามารถกระท าได้ .....ในกรณีท่ีการละเมิดมี
ความเสี่ยงสงูท่ีจะมีผลกระทบตอ่สทิธิและเสรีภาพของบคุคล ให้แจ้งเหตกุาร
ละเมิดให้เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลทราบพร้อมกบัแนวทางการเยียวยาโดยไม่
ชกัช้า 
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กรณีศึกษาในองักฤษ   

•  The British Pregnancy Advisory Service  (BPAS) 

 
• แฮกเกอร์เข้าถึง ข้อมลูลกูค้า    + จะไปแจ้งเหตแุละแจ้งลกูค้า 

 
• แฮกเกอร์ถกูจบัและจ าคกุ ตาม กฎหมายความผิดคอมพิวเตอร์ของ
องักฤษ 

 
• BPAS  ถกูปรับ  (200,000 ponds) ?? 
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กรณีศึกษาขอ้มูลร่ัวไหลในลกัษณะอุปกรณ์ทางกายภาพ 

• Computer of employee was stolen  

 

• Thumb drive / Flash drive stolen / lost  

 

• Document / paper stolen / lost  
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กรณีศึกษาการส่งขอ้มูลผดิพลาด 

• Employee send email (sensitive data of 
customer)  to wrong address  

 

• reported within 72 hours  

 
• Still be fined 100 000 pounds  

 
(Hertfordshire case : UK)  
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กรณีขอ้มูลร่ัวไหลเก่ียวกบับริษทัประกนัชีวติ  

 

• เหตกุารณ์ :    Blue Cross is notifying 16,762 patients -

- about 1 percent of its members -- that their data 
was exposed online …. due to an employee 
uploading a number file online. 

 

• ข้อมลูสว่นบคุลท่ีได้รับผลกระทบคือ  ..........names, dates of 

birth, diagnosis codes, provider details and 
information used for claim processing purposes.  
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หนา้ท่ี ตาม พรบ ขอ้มูลส่วนบุคคล 

      ความปลอดภยัของข้อมูล จากภยัคุกคาม 

• มาตรา 37 (1) 
 
• มาตรการทางเทคนิค   

 
• มาตรการทางองค์กร  

 
• แจ้งเหตเุมื่อเกิดภยัคกุคาม  

 
• มาตรการจดัการความสมัพนัธ์กบับคุคลท่ี 3  
 
• ข้อมลูคอมพิวเตอร์และข้อมลูรูปแบบอื่น  

          การเกบ็ ใช้  ประโยชน์จากข้อมูล 

• เหตแุห่งการเก็บ ใช้ เปิดเผย 
 
• ข้อยกเว้น  

 
• ยินยอม   

 
• ปฎิบตัิตามกฎหมาย 

 
• ปฎิบตัิตามสญัญา 
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หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัขอ้มูล  
การร่ัวไหลหรือล่วงละเมิดโดยภยัคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 

: พรบ คอมพิวเตอร์  

•มาตรา  5-11 

 
Hack 

/technical   

•มาตรา 14-16 Content 
based crime  
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พรบ คอมพิวเตอร์ กบั การล่วงละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

ก่อน 2550  

• การใช้งาน เชิงเนือ้หา 
 

• การโจรกรรมข้อมลู 
 

•  ค าพิพากษาฎีกา  5161/2547 
 

• กฎหมายอ่ืน เช่น พรบ ความลบัทางการค้า 
• ฎีกาท่ี 937/2549  สง่เมล์ออกไป 
          (รายช่ือลกูค้า) 

 

2550-2560 /  2560........... 

• การใช้งานเชิงเนือ้หา  

 

• การโจรกรรมข้อมลู 

 

• การปรับใช้ พรบ คอมพิวเตอร์กบัการลว่ง
ละเมิดข้อมลู  
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•  มาตรา 5  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึง่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการปอ้งกนั
การเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนัน้มิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษ
จ าคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

• มาตรา 7  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการปอ้งกนั
การเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนัน้มิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษ
จ าคกุไม่เกินสองปีหรือปรับไมเ่กินสี่หม่ืนบาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

• มาตรา 6  ผู้ใดลว่งรู้มาตรการปอ้งกนัการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผู้ อ่ืน
จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะถ้าน ามาตรการดงักลา่วไปเปิดเผยโดยมิชอบใน
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  
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IT Policy :  ความสมัพนัธ์ 
กบั พรบคอม ฯ และ พรบ ขอ้มูลส่วนบุคคล 

IT Policy  เนือ้หา  คือ ? กฎหมายบงัคบั ? 

Social media Policy เนือ้หา คือ ? กฎหมายบงัคบั ? 

Privacy Policy เนือ้หาคือ ?  กฎหมายบงัคบั? 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4155 - 4157/2560   
  

 
โจทก์ท่ี 2 และโจทก์ท่ี 3 แจ้งรหสัผ่านของตนให้โจทก์ท่ี 1 แล้วโจทก์ท่ี 1 ใช้
รหสัผ่านนัน้บนัทกึเวลาเข้าท างานแทนโจทก์ท่ี 2 และโจทก์ท่ี 3 ในโปรแกรม 
Hris ของจ าเลยซึง่เป็นระบบออนไลน์ ข้อมลูท่ีบนัทกึถกูเก็บรวมกนัไว้ทัง้
ประเทศ 
จ าเลยออกมาตรฐานความปลอดภยัระบบสารสนเทศแจ้งให้ลกูจ้างถือปฏิบตัิ
อยา่งเคร่งครัด โดยก าหนดระดบัชัน้ความลบัของรหสัผ่านและระบวุา่ ต้องไม่
เปิดเผยรหสัผ่านแก่ผู้ อ่ืน สมาชิกครอบครัว หรือเพ่ือนร่วมงาน 
 
การกระท าของโจทก์ทัง้สามจงึเป็นการฝ่าฝืนข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
ระเบียบ หรือค าสัง่ของจ าเลยอนัชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในกรณีร้ายแรง 
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การดกัรับขอ้มูล (Interception)  
มาตรา 8  

• ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ดกัรับไว้ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ของผู้ อ่ืนท่ีอยูร่ะหวา่งการสง่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ และข้อมลูคอมพิวเตอร์นัน้มิได้มีไว้เพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อให้บคุคลทัว่ไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจ าคกุไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  
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การวิเคราะห์หนา้ท่ี   พรบ ขอ้มูล และ พรบ คอมพิวเตอร์ 
 เม่ือเกิดภยัคุกคาม ตามมาตรา 5/7/8  

Cyber attack  

พรบ คอม มาตรา 5/7/8   

Audit requirement ? 

 ( Personal data 
protection Act)  

Audit requirement 
(Cyber security Act ) 

Audit requirement ( 
Computer Crime Act) 

Q : Personal data ?  

 



มาตรา 9  

• ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ของผู้ อ่ืนโดยมิชอบ ต้อง
ระวางโทษจ าคกุไมเ่กินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้
ปรับ 

 

• มาตรา 9    วตัถปุระสงค์และขอบเขตกฎหมาย 

 

• พฤตกิรรมใด ?  
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มาตรา 10  

• ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ อ่ืนถกูระงบั ชะลอ ขดัขวาง หรือรบกวนจนไม่
สามารถท างานตามปกติได้ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  

 

• Cyber attack , DDOS  เก่ียวข้องกบัความรับผิดตาม พรบ 
ข้อมลูสว่นบคุคล ? 
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การวิเคราะห์หนา้ท่ี   พรบ ขอ้มูล และ พรบ คอมพิวเตอร์ 
 เม่ือเกิดภยัคุกคาม ตามมาตรา 9/10   

Cyber attack  

พรบ คอม มาตรา 9/10  

Audit requirement ? 

 ( Personal data 
protection Act)  

Audit requirement 
(Cyber security Act ) 

Audit requirement ( 
Computer Crime Act) 

Q : Personal data ?  

 



Spam 

การได้ข้อมลู
มา 

การ
ประมวลผล 

การติดตอ่ 

พรบ. คอมพิวเตอร์  
Opt out 

พรบ ข้อมลูสว่นบคุคล  
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พรบ คอมพิวเตอร์  มาตรา 11  

• ผู้ใดสง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แก่บคุคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอม
แปลงแหลง่ที่มาของการสง่ข้อมลูดงักลา่ว อนัเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ของบคุคลอื่นโดยปกติสขุ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่แสนบาท 
 

• ผู้ใดสง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แก่บคุคลอื่นอนัมลีกัษณะเป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ รับข้อมลูคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับ
ได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
 

• พรบ ข้อมลูสว่นบคุคล     การสง่สแปมเป็นการ กระท าอย่างไรต่อข้อมลูสว่นบคุคล ??   
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พรบ ขอ้มูลส่วนบุคคล มาตรา 32  

• มาตรา 32 เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลมีสิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัตนเม่ือใดก็ได้  

• .......................... 
• (2) กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลเพ่ือ

วตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 
 

• ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลใช้สิทธิคดัค้านตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคมุ
ข้อมลูสว่นบคุคลไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลนัน้
ตอ่ไปได้  ทัง้นี ้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลต้องปฏิบตัโิดยแยกสว่นออกจาก
ข้อมลูอ่ืนอยา่งชดัเจนในทนัทีเม่ือเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลได้แจ้งการคดัค้าน
ให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลทราบ 
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การติดต่อทางธุรกิจกบั  “Spam” 

   พรบ คอมพวิเตอร์ 
 
 

• ก าหนดหลกัการเก่ียวกบั Opt out 

 
• เมื่อ Opt out แล้วห้ามติดต่อ   

 
•  ต้องท าอย่างไรกบั “ข้อมลู” ? 

 
• ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการประมวลข้อมลู 

วิเคราะห์ เพือ่ท ำกำรส่ง  ?  
 

•  Profiling / analytics  

 
 
 

 พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล  

 

 

ต้องระบไุว้ใน Message / Mail  ?  

 

 

เม่ือใช้สิทธิคดัค้าน  ให้ยตุิการใช้ และ แยกสว่น 
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Phishing V  personal data leak:  
มาตรา 14 ท่ีแกไ้ข  2560  

• ผู้ใดกระท าความผิดท่ีระบไุว้ดงัต่อไปนี ้ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินห้าปีหรือปรับไม่
เกินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 

• (1) โดยทจุริต หรือโดยหลอกลวง น าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่
บิดเบือนหรือปลอมไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อนัมิใชก่ารกระท าความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

• (2) น าเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะ
เกิดความเสียหายตอ่การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยั
สาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพืน้ฐานอนัเป็น
ประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 
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Phishing  

พรบ คอมพวิเตอร์ 

 

 

• ก าหนดให้ผู้ใดรับผิด 

 

 

• ก าหนดมาตรการความปลอดภยั ?  

 

 

พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

• ก าหนดให้ผู้ใดรับผิด  

 

 

• ก าหนดมาตรการความปลอดภยั ?  
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หลกัทัว่ไปของกฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคล 

• มาตรา 3    หลกัทัว่ไป    กฎหมายข้อมลู เป็นกฎหมายกลาง  

 

• ไม่ยกเลิกกฎหมายอ่ืน 

 

• กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ก่อนหน้า พรบ ข้อมลูสว่นบคุคลคืออะไร  

 

• และยงัใช้ได้แคไ่หน เพียงไร  
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ขอบเขตดินแดน (Territorial scope)  

• มาตรา 5  พระราชบญัญตันีิใ้ห้ใช้บงัคบัแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลโดยผู้
ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลซึง่อยู่ในราชอาณาจกัร ไมว่่าการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยนัน้ ได้กระท าในหรือนอกราชอาณาจกัรก็ตาม 
 

• ในกรณีที่ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลอยู่นอกราชอาณาจกัร 
พระราชบญัญัตินีใ้ห้ใช้บงัคบัแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูสว่น
บคุคลซึง่อยู่ในราชอาณาจกัรโดยการด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว เมื่อเป็นกิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้
 

• (1) การเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลซึง่อยู่ในราชอาณาจกัร ไมว่า่จะมีการช าระ
เงินของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลหรือไมก่็ตาม 
 

• (2) การเฝา้ติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเกิดขึน้ในราชอาณาจกัร 
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กฎหมายขอ้มูล ไม่ใชก้บั หน่วยงานหรือการกระท าบางอยา่ง  
GDPR     Art.2(2)-(3) ,  

• any activity performed by a natural person in the 
course of a purely personal or household activity; 
 

• any processing by the EU itself 
 

• any activities performed by national authorities for the 
purposes of prevention, investigation, detection or 
prosecution of criminal offences, or performance of 
judicial functions. 
 

• เปรียบเทียบ กฎหมายไทย มาตรา 4    
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ขอ้ยกเวน้หลกั 

• มาตรา 4  พระราชบญัญตัินีไ้ม่ใช้บงัคบัแก่ 
 

• (1) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมลู
สว่นบคุคลเพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัวของบคุคลนัน้เท่านัน้ 
 

• (2) การด าเนินการของหนว่ยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการรักษาความมัน่คงของรัฐ ซึง่รวมถงึ
ความมัน่คงทางการคลงัของรัฐ หรือการรักษาความปลอดภยัของประชาชน รวมทัง้หน้าท่ี
เก่ียวกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ 
 

• (3) บคุคลหรือนิติบคุคลซึง่ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลท่ีท าการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพ่ือ
กิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอนัเป็นไปตามจริยธรรมแหง่การ
ประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเทา่นัน้ 
 

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์   kanathip@yahoo.com  



• (4) สภาผู้แทนราษฎร วฒุิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการท่ีแตง่ตัง้
โดยสภาดงักลา่ว ซึง่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลในการ
พิจารณาตามหน้าท่ีและอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วฒุิสภา รัฐสภา หรือ
คณะกรรมาธิการ แล้วแตก่รณี 
 

• (5) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีใน
กระบวนการพิจารณาคดี การบงัคบัคดี และการวางทรัพย์ รวมทัง้การ
ด าเนินงานตามกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 
 

• (6) การด าเนินการกบัข้อมลูของบริษัทข้อมลูเครดติและสมาชิกตามกฎหมาย
วา่ด้วยการประกอบธุรกิจข้อมลูเครดติ 
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Definition of ข้อมลูสว่นบคุคล 
 (Personal Data) 

• กฎหมายไทย มาตรา 3   
• Personal data" means any information relating to 

an identified or identifiable natural person ("data 
subject") not included death person  

 
• Trade secret ?  

 
• Juristic person?  

 
• Data about “things”   ข้อมลูเก่ียวกบัสิง่ของ  
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GDPR  

• "Personal data" means any information 
relating to an identified or identifiable natural 
person ("data subject"); an identifiable person 
is one who can be identified, directly or 
indirectly, in particular by reference to an 
identifier such as a name, an identification 
number, location data, online identifier or to 
one or more factors specific to the physical, 
physiological, genetic, mental, economic, 
cultural or social identity of that person 
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• expanded: 

 

• IP addresses, application user IDs, Global 
Positioning System (GPS) data, cookies, media 
access control (MAC) addresses, unique 
mobile device identifiers (UDID), and 
International Mobile Equipment IDs (IMEI) are 
some examples. 
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• มาตรา 6  ในพระราชบญัญตัินี ้

 

• “ข้อมลูสว่นบคุคล” หมายความวา่ ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท า
ให้สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม แตไ่ม่
รวมถึงข้อมลูของผู้ถงึแก่กรรมโดยเฉพาะ 
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Example  

 

• Ex.  Digital map  

 

• Ex.  key-coded data  

 --clinical investigators (healthcare 
professionals) 

 -- pharmaceutical  companies 
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ผูค้วบคุมขอ้มูล : Data Controller  : GDPR 

• Art.4(7) 

 

• "Controller" means the natural or legal 
person, public authority, agency or any other 
body which alone or jointly with others 
determines the purposes and means of the 
processing of personal data 
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Data controller V Data processor  
Art.4(8)   GDPR 

• "Processor" means a natural or legal 
person, public authority, agency or 
any other body which processes 
personal data on behalf of the 
controller. 
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นิยามตามมาตรา 6   

• “ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล” หมายความวา่ บคุคลหรือนิติบคุคลซึง่มี
อ านาจหน้าท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลู
สว่นบคุคล 

 

• “ผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล” หมายความวา่ บคุคลหรือนิตบิคุคลซึง่
ด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล
ตามค าสัง่หรือในนามของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล  ทัง้นี ้บคุคลหรือ
นิตบิคุคลซึง่ด าเนินการดงักลา่วไมเ่ป็นผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล 
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มาตรา 37  ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลมีหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

 

• (1) จดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อปอ้งกนั
การสญูหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมลูสว่น
บคุคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการ
ดงักลา่วเมื่อมีความจ าเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม  ทัง้นี ้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานขัน้ต ่าท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
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• มาตรา 40  ผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลมีหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
• (1) ด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่น
บคุคลตามค าสัง่ท่ีได้รับจากผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลเท่านัน้ เว้นแต่
ค าสัง่นัน้ขดัตอ่กฎหมายหรือบทบญัญตัิในการคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคลตามพระราชบญัญตัินี ้

• (2) จดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อปอ้งกนั
การสญูหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมลูสว่น
บคุคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ รวมทัง้แจ้งให้ผู้ควบคมุ
ข้อมลูสว่นบคุคลทราบถึงเหตกุารละเมิดข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเกิดขึน้ 
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• ประเดน็เก่ียวกบั  Controller V Processor  

 

• “alone or jointly with others” 

• multiple actors interact in the processing of  
personal data. 

• Cloud computing service  
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Data sharing : employee and health 
care 

Hospital  

employee 

Employer  

Insurance  
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หนา้ท่ีผูค้วบคุมตามมาตรา 37 (2)  
• ในกรณีท่ีต้องให้ข้อมลูสว่นบคุคลแก่บคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ควบคมุ

ข้อมลูสว่นบคุคลต้องด าเนินการเพ่ือปอ้งกนัมิให้ผู้นัน้ใช้หรือเปิดเผยข้อมลู
สว่นบคุคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 
 

• มาตรการทางสญัญา  

• Data sharing agreement  

• C2C 

• C2P  
• จ าเป็นต้องใสเ่ง่ือนไข ตาม พรบ ข้อมลูฯ กบั Supplier / Vendor ?? 
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Data controller    

• เชิงปริมาณ  Quantity of data ?  

 

• เชิงขนาด  Size of data controller ?  
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หนา้ท่ีตาม พรบ ขอ้มูล 

•มาตรา 37  

•มาตรา 40 

Data security 
/ Data 

protection  

•มาตรา 19-28 

 
Lawful basis 

for using  
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Info. 
Collection  

• Information Collection  

• มาตรา 19  24  

Info.  
Processing  

• Information Processing / Use / Analyze  

• มาตรา 27  

Info. 
Dissemination  

• Information Dissemination / Disclose  

• มาตรา 27-28 -29 

ขัน้ตอนพฤตกิรรมที่ พรบ  ข้อมูลส่วนบุคคล  ห้าม  

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์   kanathip@yahoo.com  



• มาตรา 19  ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลไม่ได้ให้ความ
ยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนัน้ เว้นแตบ่ทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันีิห้รือ
กฎหมายอ่ืนบญัญตัิให้กระท าได้ 

• มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลท าการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่น
บคุคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล เว้นแต.่. 

• มาตรา 27  ห้ามมิให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลใช้หรือเปิดเผยข้อมลูสว่น
บคุคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล เว้นแต.่.. 
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ขอ้ยกเวน้ส าหรับการเกบ็ ใช ้เปิดเผย  

เก็บรักษา  

ยินยอม  ปฎิบตัิตามสญัญาหรือกฎหมายอื่น 

ใช้ เปิดเผย  

ยินยอม  ปฎิบตัิตามสญัญาหรือกฎหมายอื่น 

เก็บรวบรวม 

ยินยอม  ปฎิบตัิตามสญัญาหรือกฎหมายอื่น 
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Lawful grounds   for data processing : 

• data subject has given consent to the processing 
of his or her personal data for one or more 
specific purposes; 

 
• processing is necessary for the performance of a 

contract to which the data subject is party or in 
order to take steps at the request of the data 
subject prior to entering into a contract; 

  
• processing is necessary for compliance with a 

legal obligation to which the controller is subject; 
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การส่งขอ้มูลใหภ้าครัฐ :ขอ้ยกเวน้ มาตรา 4 / 24 

 

• กฎหมายอ่ืน  นอกเหนือจาก พรบ ข้อมลูสว่นบคุคล 

 

• ก าหนดให้เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล.  

 

• กรณีตวัอยา่งกฎหมายภาษีอากร  
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ขอ้ยกเวน้ : กฎหมายอ่ืน / ปฎิบติัตามกฎหมาย  

• พรบ การรักษาความมัน่คงไซเบอร์  2562   
 

• การสัง่เรียกให้สง่ข้อมลูตามมาตรา 62   
 

• ผู้ให้ข้อมลูที่ท าโดยสจุริต ได้รับความคุ้มครอง ไม่ถือว่า
เป็นการละเมิดหรือผิดสญัญา  
 

• มาตรา 62 วรรคท้าย  
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หลกัความยนิยอม 

• เป็นหนึง่ใน “lawful ground” 

 

• เง่ือนไขของการ เก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคล 

 

 

• องค์กรอาจเลือกใช้ ฐานนี ้หรือ ฐานอ่ืน  ??  
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ความยนิยอมตามกฎหมายยโุรป GDPR consent  

• Article 4(11) of the GDPR defines consent as:  

 

• “any freely given, specific, informed and 
unambiguous indication of the data subject's 
wishes by which he or she, by a statement or 
by a clear affirmative action, signifies 
agreement to the processing of personal data 
relating to him or her.”  
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1  Freely given  

• มาตรา 19 วรรคสี่  

• ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล ผู้ควบคมุข้อมลู
สว่นบคุคลต้องค านงึอยา่งถึงท่ีสดุในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมลู
สว่นบคุคลในการให้ความยินยอม  ทัง้นี ้ในการเข้าท าสญัญาซึง่รวมถึง
การให้บริการใด ๆ ต้องไมมี่เง่ือนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลท่ีไม่มีความจ าเป็นหรือ
เก่ียวข้องส าหรับการเข้าท าสญัญาซึง่รวมถึงการให้บริการนัน้ ๆ 
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ตวัอยา่งแนวการตีความของยโุรป    ความยนิยอมท่ีไม่อิสระ  

• A mobile app for photo editing asks its users 
to have their GPS localisation activated for the 
use of its services.  

• A public school asks students for consent to 
use their photographs for website display 

• A bank asks customers for consent to allow 
third parties to use their payment details for 
direct marketing purposes.  
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2  Specific + 3 Unambiguous   

• ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล ผู้ควบคมุข้อมลู
สว่นบคุคลต้องแจ้งวตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมลูสว่นบคุคลไปด้วย และการขอความยินยอมนัน้ต้องแยกสว่นออก
จากข้อความอ่ืนอยา่งชดัเจน มีแบบหรือข้อความท่ีเข้าถึงได้ง่ายและ
เข้าใจได้ รวมทัง้ใช้ภาษาท่ีอา่นง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้
เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลเข้าใจผิดในวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 
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แบบ วิธีการ ขอความยนิยอม 

• มาตรา 19 

• การขอความยินยอมต้องท าโดยชดัแจ้ง เป็นหนงัสือหรือท าโดยผา่น
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เว้นแตโ่ดยสภาพไมอ่าจขอความยินยอมด้วย
วิธีการดงักลา่วได้ 

 

• ประเดน็ปัญหาเก่ียวกบั ความยินยอมโดยปริยาย 

       (Implied consent) 
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4 Informed consent  

 
• มาตรา ๒๓  ในการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลจะต้องแจ้งให้

เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลถงึรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตเ่จ้าของข้อมลูสว่นบคุคลได้ทราบถงึรายละเอียดนัน้อยูแ่ล้ว 
 

• (๑) วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวมเพ่ือการน าข้อมลูสว่นบคุคลไปใช้หรือเปิดเผยซึง่รวมถงึ
วตัถปุระสงค์ตามท่ีมาตรา ๒๔ ให้อ านาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 
 

• (๒) แจ้งให้ทราบถงึกรณีท่ีเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลต้องให้ข้อมลูสว่นบคุคลเพ่ือปฏิบตัิตาม
กฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจ าเป็นต้องให้ข้อมลูสว่นบคุคลเพ่ือเข้าท าสญัญา รวมทัง้
แจ้งถึงผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการไมใ่ห้ข้อมลูสว่นบคุคล 
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• (๓) ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีจะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้  ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีไมส่ามารถก าหนดระยะเวลาดงักลา่วได้ชดัเจน ให้ก าหนดระยะเวลาท่ีอาจคาดหมาย
ได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม 
 

• (๔) ประเภทของบคุคลหรือหนว่ยงานซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเก็บรวบรวมอาจจะถกูเปิดเผย 
 

• (๕) ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล สถานท่ีติดตอ่ และวิธีการติดตอ่ในกรณีท่ีมี
ตวัแทนหรือเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ให้แจ้งข้อมลู สถานท่ีติดตอ่ และวิธีการ
ติดตอ่ของตวัแทนหรือเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลด้วย 
 

• (๖) สทิธิของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลตามมาตรา ๑๙ วรรคห้า มาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ มาตรา 
๓๑ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๒ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๓ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๔ วรรคหนึง่ มาตรา 
๓๖ วรรคหนึง่ และมาตรา ๗๓ วรรคหนึง่ 
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ผลต่อเน่ืองของการแจง้รายละเอียด ม 23  

•มาตรา 23 

•หน้าท่ีท าลาย ม 37 
ผลในแง่

ระยะเวลาจดัเก็บ  

•ตามวตัถปุระสงค์ ม.21 

•โยงกบั วตัถปุระสงค์ 23 
ผลในแง่การ
น าไปใช้  



ความยนิยอมส าหรับกรณีพิเศษ 

•กฎหมายไทยมาตรา 20  

 
เดก็  

•กฎหมายไทยมาตรา 26  

 
ข้อมลู 

Sensitive  
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• มาตรา 26  ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัเชือ้ชาติ 
เผา่พนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือ
ปรัชญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมลูสขุภาพ ความ
พิการ ข้อมลูสหภาพแรงงาน ข้อมลูพนัธุกรรม ข้อมลูชีวภาพ หรือข้อมลู
อ่ืนใดซึง่กระทบตอ่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลในท านองเดียวกนัตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชดัแจ้ง
จากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล เว้นแต่ 
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เหตุอ่ืนนอกจากความยนิยอม : Contract  

• GDPR  6(1)(b)  

•     “processing is necessary for the performance of 
a contract to which the data subject is party or in 
order to take steps at the request of the data 
subject prior to entering into a contract” 

 

•  มาตรา 24  (3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบตัติามสญัญาซึง่เจ้าของข้อมลู
สว่นบคุคลเป็นคูส่ญัญาหรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของ
ข้อมลูสว่นบคุคลก่อนเข้าท าสญัญานัน้ 

 
รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์   kanathip@yahoo.com  



Contract  :  UK interpretation 

• you have a contract with the individual and 
you need to process their personal data so 
that they can comply with specific counter-
obligations under the contract  

 

 

• (processing payment details). 
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• data subject makes an online purchase 

 

• a controller processes the address of the 
individual in order to deliver the goods. 

 

• necessary in order to perform the contract ?? 
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Issues  

• the profiling of an individual’s interests and 
preferences based on items purchased 

 

• KYC 

 

• Analytic for Target advertising  
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legitimate interest  

• GDPR  article 6   (f)  

• processing is necessary for the purposes of 
the legitimate interests pursued by the 
controller or by a third party, except where 
such interests are overridden by the interests 
or fundamental rights and freedoms of the 
data subject which require protection of 
personal data, in particular where the data 
subject is a child. 
 



Ex ?   

• A bank asks customers for consent to allow third 
parties to use their payment details for direct 
marketing purposes.  
 

• . If the customer’s refusal to consent to this processing 
purpose would lead to the denial of banking services, 
closure of the bank account, an increase of the fee, 

 
• necessary for the performance of the contract ?? 

 
• Legitimate ?  

รศ คณาธิป ทองรวีวงศ์  ส าหรับการอบรมภายใน                                       
บริษัทบตัรกรุงไทยเทา่นัน้  



Legitimate Interest ตาม พรบ ขอ้มูลส่วนบุคคล 

•  มาตรา 24    (5)  

 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคมุข้อมลู
สว่นบคุคลหรือของบคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ควบคมุข้อมลูสว่น
บคุคล เว้นแตป่ระโยชน์ดงักลา่วมีความส าคญัน้อยกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ในข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 



Recital  

• •appropriate relationship between the data 
subject and the controller  

• Ex    where the data subject is a client or in the 
service of the controller 

•       direct marketing 

•      administrative transfers within a group of 
companies. 

•  fraud prevention 

 

 



หลกัความจ าเป็น     
 

 

• Personal data shall be adequate, relevant 
and not excessive in relation to the purpose 
or purposes for which they are processed.  

 

• กฎหมายไทยมาตรา 22   

• การเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่าท่ีจ าเป็นภายใต้
วตัถปุระสงค์อนัชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล 
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•GDPR :     data minimization  

 

• Art.5(1)(c) 

 

• Personal data must be adequate, relevant and 
limited to what is necessary in relation to the 
purposes for which those data are processed. 

 

• Minimize the amount of personal data 
processed 
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Application form : financial products  

Details required by laws  

 

• Identity  

 

• ID  

 

• Questionnaire   

Details required by banks  

 

• For “Analytics”  

 

• Marketing products  

 

• Less or more ?  
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เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูล (DPO) :  หนา้ท่ี  
 

• (1) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล รวมทัง้ลกูจ้างหรือผู้ รับจ้างของผู้
ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัินี  ้
 

• (2) ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล รวมทัง้ลกูจ้างหรือผู้
รับจ้างของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมลูสว่นบคุคลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัินี ้
 

• (3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัส านกังานในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลู
สว่นบคุคลของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล รวมทัง้ลกูจ้างหรือผู้ รับจ้างของผู้
ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลในการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัินี  ้
 

• (4) รักษาความลบัของข้อมลูสว่นบคุคลที่ตนลว่งรู้หรือได้มาเน่ืองจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี  ้
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มาตรา 42  

• ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลจะให้
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลออกจากงานหรือเลิกสญัญาการจ้าง
ด้วยเหตท่ีุเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญตัินีไ้ม่ได้   

 

• ในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบตัิหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคลต้องสามารถรายงานไปยงัผู้บริหารสงูสดุของผู้ควบคมุข้อมลูสว่น
บคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลโดยตรงได้ 
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เฉพาะองคก์รบางประเภทท่ีตอ้งมี DPO 

• มาตรา 41 
• (1) ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลเป็นหน่วยงานของ

รัฐตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

• (2) การด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่น
บคุคลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมลูสว่นบคุคลหรือ
ระบบอยา่งสม ่าเสมอโดยเหตทุี่มีข้อมลูสว่นบคุคลเป็นจ านวนมากตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

• (3) กิจกรรมหลกัของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล
เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลตามมาตรา ๒๖ 
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ส่ิงท่ีตอ้งปฎิบติัตาม พรบ ขอ้มูลส่วนบุคคล 

          Compliance issues  
• สร้างฐานทางกฎหมายเพ่ือ เก็บ ใช้ เปิดเผย 

 
 

• สร้างระบบรองรับการใช้สทิธิ 
 
 

• รองรับความสมัพนัธ์กบั Processor  
 

• แนวปฎิบตัิการเก็บรักษา การท าลาย  การรักษา
ความปลอดภยั 
 

• ข้อมลูรูปแบบอ่ืน ?  

         Method  

• สญัญา   สภาพของธรุกิจ 

 

• สญัญา  / ระบบ   

 

•     สญัญา 

 

• Policy / ระบบ   
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กลไกการบงัคบัและ
โทษ 

โทษอาญา 

บคุคลธรรมดา 

นิติบคุคล 

เฉพาะการฝ่าฝืน  

26  27  28  

ค่าเสียหายทางแพ่ง 

ผู้ควบคมุข้อมลู 

ผู้ประมวลข้อมลู 

โทษปรับทางปกครอง 

การฝ่าฝืนหน้าท่ีต่างๆ  

1 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน 



ค่าเสียหายทางแพง่ Compensation (Civil case)  

• มาตรา 77  ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลซึง่ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบั
ข้อมลูสว่นบคุคลอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญตัินีท้ าให้เกิดความ
เสียหายตอ่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล ต้องชดใช้คา่สินไหมทดแทนเพ่ือการนัน้แก่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 
ไมว่่าการด าเนินการนัน้จะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่หรือไมก่็ตาม เว้นแตผู่้
ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลหรือผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลนัน้จะพิสจูน์ได้ว่า 
 

• (1) ความเสียหายนัน้เกิดจากเหตสุดุวิสยั หรือเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของเจ้าของข้อมลู
สว่นบคุคลนัน้เอง 
 

• (2) เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่ของเจ้าหน้าท่ีซึง่ปฏิบตัิการตามหน้าท่ีและอ านาจตามกฎหมาย 
 

• คา่สินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถงึคา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลได้ใช้
จ่ายไปตามความจ าเป็นในการปอ้งกนัความเสียหายที่ก าลงัจะเกิดขึน้หรือระงบัความเสียหายท่ีเกิดขึน้
แล้วด้วย 
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โทษอาญา 

• มาตรา 79  ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึง่หรือวรรคสอง 
หรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา 28 อนัเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลตามมาตรา 26 โดย
ประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียช่ือเสียง ถกูดหูมิ่น ถกูเกลียดชงั หรือ
ได้รับความอบัอาย ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินห้าแสนบาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 

• ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึง่หรือวรรคสอง หรือไมป่ฏิบตัิ
ตามมาตรา 28 อนัเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลตามมาตรา 26 เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหนึง่
ปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่ล้านบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 

• ความผิดตามมาตรานีเ้ป็นความผิดอนัยอมความได้ 
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โทษอาญาของกรรมการ 

• มาตรา 81   

• ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดตามพระราชบญัญตัินีเ้ป็นนิติบคุคล 

•  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบคุคลนัน้เกิดจากการสัง่การหรือการ
กระท าของกรรมการหรือผู้จดัการหรือบคุคลใดซึง่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิตบิคุคลนัน้ หรือในกรณีท่ีบคุคลดงักลา่วมีหน้าท่ีต้อง
สัง่การหรือกระท าการและละเว้นไมส่ัง่การหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุ
ให้นิตบิคุคลนัน้กระท าความผิด ผู้นัน้ต้องรับโทษตามท่ีบญัญตัิไว้
ส าหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย 

 

 



โทษปรับทางปกครองหน่ึงลา้น 

• มาตรา 82  ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา 23 ...
หรือไมข่อความยินยอมตามมาตรา 19 วรรคสาม หรือไม่แจ้งผลกระทบ
จากการถอนความยินยอมตามมาตรา 19 วรรคหก ....ระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินหนึง่ล้านบาท 
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โทษปรับทางปกครองสามลา้น 

• มาตรา 83  ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 24......หรือขอความยินยอมโดยการ
หลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลเข้าใจผิดในวตัถปุระสงค์ 
หรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 21 .....หรือสง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลโดยไม่
เป็นไปตามมาตรา 29  วรรคหนึง่หรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทาง
ปกครองไม่เกินสามล้านบาท 
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โทษปรับทางปกครองหา้ลา้น 

• มาตรา 84   ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 วรรคหนึง่
หรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึง่หรือวรรคสอง หรือมาตรา 
28  อนัเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลตามมาตรา 26 หรือสง่หรือโอนข้อมลู
สว่นบคุคลตามมาตรา 26 โดยไม่เป็นไปตามมาตรา 29 วรรคหนึง่หรือ
วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 
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Legal requirement ?  

 

• Privacy by design , by default ? 

 

• PIA ?  

 

• Do not Call registration ?  
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Check points :  
Policy preparation  

IT Policy  เนือ้หา  คือ ? กฎหมายบงัคบั ? 

Social media Policy เนือ้หา คือ ? กฎหมายบงัคบั ? 

Data Protection Policy (Internal)  กฎหมายบงัคบั?  

Privacy Policy เนือ้หาคือ ?  กฎหมายบงัคบั? 
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Check points : สญัญา 

 
• Agreement with third parties  

 
• C2C     :  การแชร์ข้อมลูระหวา่งพนัธมิตร 

 
 

• C2P  :    Outsourcing,  supplier , vendor  
 
 
• สญัญากบัเจ้าของข้อมลู :  แยกระหวา่ง ยินยอม กบั ปฎิบตัิตามสญัญา 
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Check points : รองรับการใชสิ้ทธิ 

 

• ระบบการรับเร่ืองร้องเรียน 

 

• แบบฟอร์มการใช้สทิธิ ขอแก้ไข ขอลบ ขอส าเนา  ขอคดัค้าน 

 

• จากเจ้าของข้อมลู  
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Check points : Data breach 

 
• ระบบความปลอดภยั  (Technical / non technical)   

 
• แบบฟอร์มหนงัสือ Notice   

 
• ฝ่ายท่ีท าการแจ้ง 

 
• การแจ้งทัง้ตอ่หน่วยงานรัฐและตอ่เจ้าของข้อมลู 
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