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Topics

- สร#าง Mindset การปกป0องข#อมูลส6วนบุคคล

- หลักกฎหมายคุ#มครองข#อมูลส6วนบุคคลสหภาพยุโรป (GDPR)

- หลักกฎหมายคุ#มครองข#อมูลส6วนบุคคลไทย (PDPA)
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[Distinguishability] 
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[Traceability] 
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[Link ability] 



การคุ&มครองข&อมูลส.วนบุคคล
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ทฤษฎีความรับผิดในทางอาญา
“ไม$มกีฎหมายบัญญัติไว1 ไม$มีความผิด ไม$มีโทษ”

ดร.ปรเมศวร) กุมารบุญ



“โทษอาญา” 

คือ การลงโทษอาชญากร ซ่ึงโทษทางอาญาของไทย มี 5 สถาน 

คือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย1



ความผิดในทางอาญาแบBงออกเปEน 2 ประเภท

ความผิดในตัวเอง 

(mala in se) 

ความผิดเพราะกฎหมายหWาม

(mala prohibita)



เจตนาร@ายหรือจิตใจท่ีช่ัวร@าย

(Mens Rea)
มี การกระทำ ผิดกฎหมาย

(Actus Reus)

มีความชั( ว ! !?
(Schuld)



ในการรับผิดทางอาญา ต&องมีครบท้ัง 2 องค>ประกอบ คือ

1. องค>ประกอบภายนอก

2. องค>ประกอบภายใน

มีการกระทำครบองค1ประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติ



องค$ประกอบภายนอก คือ องค^ประกอบทางกายภาพ (Matter) ในแตBละฐานความผิด 

เช#น ความผิดฐานฆ#าคนตาย (มาตรา 288) ผู7ใดฆ#าผู7อื่น ต7องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต...

Y จะประกอบด7วย 

1. ผู7ใด (a) หรือผู7กระทำ
2.ฆ#า (b) หรือการกระทำ

3.ผู7อื่น (c) หรือวัตถุแห#งการกระทำ 

Y = a + b + c



มีการกระทำ (โดยรู/สำนึก)  = ลงมือกระทำแล/ว

องค$ประกอบภายใน



ตัวอย.าง
ข"อมูลส(วนบุคคลที่เป3ดเผยแล"วเกิดความเสียหาย



ข" อ มูล พันธุ กรรม มัน (สำคัญ)  แค6 ไหน?

ดร.ปรเมศวร) กุมารบุญ
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Cesare Lombroso M.D.

(1835–1909)

สำนักอาชญาปฎิฐานนิยม: Positivism School
ศตวรรษท่ี 19

“Criminal gene” 

“Born Criminal” 

double chromosome Y 
“XYY” 

(super male) 

Genetic data



ลอมโบรโซทฤษฎีของเขา อธิบายวBา “อาชญากร “สืบสายมาจากบรรพบุรุษ” (Atavistic) 
ทฤษฎีของลอมโบรโซที่เกี่ยวกับลักษณะทางชีวภาคของอาชญากรนี้ เรียกวBา “ทฤษฎีอาชญากรโดย

กำเนิด” (Born Criminal)

“อาชญากรจะแสดงออกทางล ักษณะช ีวภาคท ี ่แปลก

ประหลาดหรือมีความเป=นพิเศษ (โดยเฉพาะใบหนIา) ซึ่งจะแตกตNาง

จากคนที่ไมNไดIเป=นอาชญากร”

Cesare Lombroso M.D.

(1835–1909)



อาชญากรมีลักษณะเดNนชัดตั้งแตNแรกเกิดโดยสังเกตจากรูปรNางภายนอก 5 ประการ

1. หนIาผากต่ำลาดหรือกะโหลกศีรษะผิดสNวน

2.  ไมNคNอยมีเคราหรือมีนIอย

3.  ขากรรไกรกวIางและโต

4.  เคIาหนIาเหมือนลิง โหนกแกIมสูง ค้ิวดก จมูกงุIมคด

5.  สายตาเย็นชา ไมNมีความรูIสึกตNอความเจ็บปวด

ลอมโบรโซ4 ได7กล4าวถึงลักษณะใบหน7าอาชญากรไว7ว4า



Anthropometrics คือศาสตร̂การวัดสรีระมนุษย^ตามหลัก
วิทยาศาสตร̂ ซ่ึงในศตวรรษท่ี 19 เปEนรากฐานสำคัญในการ
สืบสวนทางนิติเวช

การวัดระยะหBางระหวBางคิ้วถือเปEนหลักฐานประกอบการ
พิจารณาคดีอาญา การเทียบเคียงลักษณะของกะโหลกกับเร่ือง
ของจริยธรรม การจัดลำดับแยกแยะประเภทของลายนิ้วมือเพ่ือ
การสืบสวนสอบสวน

ที#มา: Alphonse Bertillon’s Identification Anthropométrique (1893)



Cesare Lombroso's Museum of Criminal Anthropology

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http://www.atlasobscura.com/places/cesare-lombrosos-museum-of-criminal-anthropology&ei=w7pcVfqeOoqRuASi6oGoBg&usg=AFQjCNFcCWkcTcCragKE0qw0UfZMTQgLKA&sig2=hwhGQzOAj8Jk4jWPEC8COA&bvm=bv.93756505,d.c2E














เทคโนโลยี AI ทํานายใบหน้า “อาชญากร” 
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Image Segmentation Using 
Threshold (Binary Image)
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Threshold (Binary Image)



สัดส#วนความยาวใบหน7าและสัดส#วนความกว7างใบหน7า

Image Segmentation Using 
Threshold (Binary Image)

1/3
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1/3

ไรผม

คิ 'ว

จมกู

คาง

1/3 1/3 1/3



C r i m i n a l  p r o f i l i n g
ทะเบียนประวัติ

อาชญากร

พฤติกรรมและกิจวัตร

ใบหน7าและบุคลิก

พันธุกรรม



จำแนกประเภทอาชญากรตามศาสตร1จิตวิทยา
Criminal Psychology Typologies

โดยจิตแพทย* Havelock Ellis

อาชญากร โดย สัญชาตญาณ 

( I n s t i n c t i v e  C r i m i n a l s )  
ห รือ P s y c h o p a t h

อาชญากรตาม โอกาส

( O c c a s i o n a l  C r i m i n a l s )
อาชญากรติ ด นิ สั ย  

( H a b i t u a l  C r i m i n a l )

ดร.ปรเมศวร) กุมารบุญ 

ภ า ค วิ ช า สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า

ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร8  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ8 ม ห า วิ ท ย า ลั ย



รูป ในโซ เชียล มี เดี ยกำลั งฆ6 าคน

ดร.ปรเมศวร) กุมารบุญ
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Criminal Mind

อาชญากรรม

เ กิด ข้ึน

เ ห ย่ื อ อQ อนแอ

โอก าส จิ ต ใจอ าชญาก ร

ทฤษฎีกิจวัตรประจำวัน
สาม เห ล่ียมอาชญากรรม
Tr i ang le  o f  c r ime



สะกดรอยตามจากเงาในดวงตา

ที3โพสตใ์น Social media

ฮิบิกิ ซาโตะ

อินะ มัตสึโอกะ



Shuichiro Hoshi,
Professor at Tokyo Metropolitan University

กล้องยิ(งละเอียดคมชดั 
อาชญากรรมยิ(งเพิ(มขึ 8น



P o r a m e z K u m a r n b o o n ,  P h . D .

C y b e r  c r i m i n o l o g i s t

มายุ โทมิตะ
AKB48

โทโมฮิโระ อิวาซากิ
แฟนคลับ

“ในเอกสารคำฟAองระบุว2า อิวาซากิ แค8นและอับอายสุดขีด หลังจาก โทมิตะ 

เอาของขวัญสารพัด รวมทั้งนาLิกาเรือนหนึ่ง และหนังสือหลายเล2มที่เขา

ส2งไปให8เธอ มาคืนดื้อๆ และพยายามจะพูดคุยกับเธอ...”

สะกดรอยตามจากขQาวงานใน Social media



จิตวิทยา Cyber Stalker
J. Reid Meloy, Ph.D.

จ บ เ พี ย ง มั ธ ย ม
แ ตM มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ บ า ง อ ยM า ง

ห ล ง ตั ว เ อ ง  
( N a r c i s s i s t i c  l i n k i n g  f a n t a s y )

มี จิ ต ใ จ ด[ า น มื ด ท่ี อ ย า ก
ผู ก พั น กั บ ผู[ อื่ น

วM า ง ง า น  ล[ ม เ ห ล ว ใ น ชี วิ ต

โ ส ด ห รื อ ห ยM า ร[ า ง  โ ด ด เ ดี่ ย ว จ า ก สั ง ค ม

ม อ ง ห า เ ห ย่ื อ ท่ี เ ปb น
ผู[ ห ญิ ง อ า ยุ น[ อ ย ก วM า

ตM อ ต[ า น สั ง ค ม

ห ล ง ใ ห ล ใ น ตั ว เ ห ย่ื อ  
( O b s e s s i o n a l  V i c t i m )

P o r a m e z K u m a r n b o o n ,  P h . D .

C y b e r  c r i m i n o l o g i s t



The Center for Policy Research, USA
random probability telephone survey of 16,000 
men 2%
women 8%
(noncriminal form, Obsessional follow)

จิตเภท
schizophreniaDelusion

I’m pursuer



Psychodynamics: Pattern followed by many stalkers

Narcissistic linking fantasy: 
special, loved, idealized, 
admired by, superior to, 

destined to be with the object Acute or Chronic Rejection

Feelings of shame/humiliation

Defended against with rage

Fuels behavioral pursuit:
To hurt, 10 control. Restores 

narcissistic to damage or destroy
Restores narcissistic

to damage or destroy linking 
fantasy



I’ve been waiting…
Account takeovers & Identity theft 

Contact information:
The perpetrator is able to find home, 

work, family and friends contact details.

Data  ga the r ing :  
S t a l k e r s  a r e  o b s e s s i v e ,  t h e y  w i l l  l o o k  f o r  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o

g a t h e r  i n f o r m a t i o n  t o  u s e  f o r  s o c i a l  e n g i n e e r i n g  t o  h a r m  v i c t i m s .

Digital footprint

P o r a m e z K u m a r n b o o n ,  P h . D .

C y b e r  c r i m i n o l o g i s t

C e r t . ,  C y b e r s e c u r i t y  f o r  C r i t i c a l  U r b a n  I n f r a s t r u c t u r e ,  

M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y ( M . I . T )



ข1 อ มู ลส. วนบุ คคล ใน โซ เชี ยล มี เ ดี ยกำลั งโกง

ดร.ปรเมศวร) กุมารบุญ



“Cyber Hijacking Democracy in USA”

D r . P o r a m e z k u m a r n b o o n
C y b e r  c r i m i n o l o g i s t



Tactic or  Cyber Crime? 
In USA Election



บริษัท Cambridge Analytica (อังกฤษ) ใหBบริการ “องค*กรธุรกิจ” และ “พรรคการเมือง”
ที่ตBองการ “เปลี่ยนพฤติกรรมผู[รับข[อมูลไปสูMทิศทางท่ีต[องการ” 

เป0ดเผยการจ4ายเงิน 15$ Million ใหBบริษัท Cambridge analytica

Hedge fund billionaire Robert Mercer, นายทุนใหญ4ของ ทรัมปX

Steve Bannon
Trump’s key adviser

What is 
target?

What type of messages?



ขBอมูล “โปรไฟล*” และ “บุคลิกเชิงจิตวิทยา” ของผูBใชB Facebook ชาวอเมริกันนับลBานๆ

Dr.Aleksandr Kogan

นักวิชาการและ CEO บริษัท Global Science Research

ข[อมูลดังกลMาวนำมาสร[างเคร่ืองมือในการทำนาย เพื่อชักจูงพฤติกรรม 
และสร[างข[อมูลเท็จจำนวนมาก

ท่ีมีอิทธิพลสูงตMอการจูงใจในการกากบาทเลือกตั้ง

ปฏิบัติการจิตวิทยา โฆษณาชวนเชื่อ ขMาวปลอม
จุดเร่ิมต[นของ Political Cyber crime



“Michal Kosinski นักวิทยาศาสตรhดBาน Psychometrics ตีพมิพhรายงานเรือ่ง  “The Data That Turned the World 
Upside Down” อันประกอบดBวยรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบทางจิตวิทยาของ Cambridge Analytica ที่คณะหาเสียงของทรัมปt

นำไปใชB และเขาบรรยายถึงอันตรายของ Big Data and the digital revolution ซึ่งขBอมูลเพื่อการปฏิบัติการจิตวิทยาต8อผูBใชB Facebook 

ดBวย Psychometrics ในการส่ือสารการเมือง จะเป|นภัยคุกคามมนุษยชาติ”

Michal Kosinski กล8าวว8าขBอมูลที่ Kogan ขายใหBกับ Cambridge Analytica นั้นน8าจะเป|นขBอมูลจากการวิเคราะหhคนกดไลคh (Like)

- วิเคราะหhความถูกตBองว8า คนกดไลคh content แบบนี้สีผิวอะไร 
แม8นยำถึง 95% 

- คนกดไลคh content แบบนั้นเป|นเพศอะไร แม8นยำถึง 88% 

- วิเคราะหhความถูกตBอง ว8าคนที่กดไลคh content แบบไหนๆ ชอบ 

เดโมแครต หรือ รีพับลิกัน แม8นยำถึง 85%



Christopher Wylie

เปNน data scientist ของ Cambridge Analytica

Cambridge Analytica สรBางซอฟตhแวรhที่
สามารถ “ทำนาย” และ “สรBางอิทธิพลจูงใจ” 

ผูBใชB Facebook และขายเครื่องมือเหล8านี้

ใหBแก8 แบนนอน และ เมอรhเซอรh เพื่อนำ 

“อาวุธ” นี้ไปต8อสูBใน “สงครามวัฒนธรรม”

จะมีการสรBางเว็บไซตhและบล็อก หรืออะไรก็ตามที่เราคิด
ว8าสามารถส่ือไปถึงโพรไฟลhที่เป|นเป�าหมาย เพื่อใหBเห็น 

คลิกเขBาไปอ8าน จนกระทั่งคลBอยตาม และเริ่มมีมุมมองต8าง

ไปจากเดิม เป�าหมายทั้งหลายทั้งปวงคือเพื่อสลายสังคม

เสียก8อน เมื่อสลายสังคมไดBแลBว ก็สามารถนำชิ้นส8วนต8างๆ 

มาต8อเขBากันใหม8เพื่อใหBเป|นสังคมในแบบที่คาดหวังไวB



ปรเมศวร' กุมารบุญ 

ภ า ค วิ ช า สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า

ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต รf  จุ ฬ า ล ง ก ร ณf ม ห า วิ ท ย า ลั ย

Dramatization of Devil Strategy 

In Global Politics



การสถาปนาอำนาจครองความเปkนใหญl (Hegemony) ผlานวาทกรรม

สังคมเปbนโครงสร[าง (Structuralism)

ผู[ย[อนแย[งอำนาจรัฐ (Counter-Elite)

เหตุผลท่ีชอบธรรม

ค้ำอยูMด[วยวาทกรรม (Discourse)

ผู@ครองอำนาจรัฐ (Elite)

ปรเมศวร' กุมารบุญ 

ภ า ค วิ ช า สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า

ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร8  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ8 ม ห า วิ ท ย า ลั ย



ปรากฏการณh Arab Spring 2009-2011



D a t a  A n a l y t i c s  a n d  A r t i f i c i a l  I n t e l l i g e n c e  

P e r s o n a l  D a t a

A d s  o r  C o n t e n t
“Filter Bubble Effect”



สิ่งที่เขาล#วงรู7ความในใจกลุ#มเปzาหมายชาวอเมริกันอยากได7ยินก็เช#น ความกังวลที่สุดของคนอเมริกันนั่นก็คือ การก#อการร7าย จึง
เป~นท่ีมาของ "Make American great again" แตกต#างจาก ฮิลราร่ี ท่ีเป~นตัวแทนโอบามา ในยุคท่ีความสงบกลับมาด7วยความ

เป~นคนสุภาพอ#อนน7อมยื่นมือเข7าหาเสรีภาพ ส#วนอีกเร่ืองก็ผู7ล้ีภัยท่ีเขาใช7มาเป~นประเด็นหลักด7วยกำแพงก้ันเม็กซิโก เป~นต7น

Fact or Feeling? In Politics



Facebook’s Business Model, is Politics in a New Key

P o r a m e z K u m a r n b o o n



โทษจำคุ ก ใน  P D P A  
เ ก่ี ยวข" อง กับห ม่ินประมาท

ดร.ปรเมศวร) กุมารบุญ

บรรยายพิเศษ 
ณ

กระทรวงพาณิชยh





การบิดเบือนความหมาย  “หมิ่นประมาท”
ปฏิบัติการสงครามจิตวิทยาบนสื่ออินเทอร_เน็ตไทยในป̀จจุบัน

“หม่ินประมาท” คือ  Defamation

“ดูหม่ิน” คือ  Insult

“วิพากษD” คือ  Criticize
“วิจารณD” คือ  Comment



อาชญากรรมแห่งความเกลียดชัง

Cybernetic Hate Crime

ปรเมศวร1 กุมารบุญ
Cyber Criminologist



ขั้นท่ี 5 การฆMาล[างเผMาพันธุ* (Genocide)
เมื่อผ4านความรูBสึกเกลียดชังกันมาถึงข้ันที่ 5 น้ีแลBว จะเกิดการฆ4า
ลBางเผ4าพันธุ)กันในที่สุด ทั้งผูBที่มีอำนาจเหนือกว4าฆ4าลBางเผ4าพันธุ)

กลุ4มผูBที่ถูกเกลียดชังกลุ4มนBอยที่อ4อนแอกว4า หรือแมBแต4การฆ4า

ลBางเผ4าพันธุ)กันเองหากคนในชาติถูกแบ4งเปqนสองฝsาย

ขั้นท่ี 1 อคติ (Bias) 
เปqนการเริ่มตBนบอกกล4าวเรื่องราวไม4ดีของกลุ4ม
คนที่ไม4ชอบ (Stereotype) ใหBไดBยินบ4อยข้ึนใน

ทุกๆ วัน แมBจะเปqนเรื่องเล็กๆ ก็ตาม แต4เรื่องไม4ดี

ของคนกลุ4มนั้นอาจจะเปqนกำเริบกลายเปqนเรื่อง
ใหญ4เลวรBายขึ้นในสักวัน หรือเล4าเปqนเรื่องตลกดู

ถูกดูแคลน (Belittling Joke) และพึงพอใจที่ไดB
ยินเร่ืองไม4ดีของพวกเขา

ขั้นท่ี 2 ความรู[สึกสMวนตัวให[ไมMชอบ

โดยไมMมีเหตุผล (Prejudice)
เมื่อเกิดอคติแลBว มนุษย)จะมีความรูBสึกส4วนตัวไม4ชอบ

คนๆ น้ัน หรือกลุ4มคนแบบน้ันโดยไม4มีเหตุผล
นอกจากการเร่ิมพูดถึงไม4ดี จะใชBคำไม4สุภาพเรียก

พวกเขา ถากถาง อยากข4มเหง ไม4อยากใหBอยู4ร4วมใน

สังคม และมองไม4เปqนมนุษย)เหมือนกัน

ขั้นท่ี 3 เลือกปฏิบัติ (Discrimination)
เมื่อสังคมเกิดความไม4เท4าเทียมเลือกปฏิบัติ แบ4งแยกพวก 
จนเกิดความแตกต4างทางชนชั้นทาง เศรษฐกิจ การศึกษา 

การทำงาน การเมือง การสรBางความรูBสึกใหBถูกแบ4งแยก

และถูกเลือกปฏิบัติจะเปqนจุดเริ่มตBนความบีบคั้นจนบาน
ปลายไปสู4ความแตกแยกรุนแรงยิ่งข้ึน

ขั ้นท ี ่ 4 อคติจ ูงใจให[ใช [ความร ุนแรง 
(Bias-Motivated Violence)
การสรBางอคติใหBเกิดแรงจูงใจจนทนไม4ไดBตBองใชBความ
รุนแรงทำรBายกันนั้นเกิดจาก การดูหมิ่นเหยียดหยาม สิ่งที่

พวกเขาเคารพสักการะ (Desecrate) เช4น ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชือ่ของอกีฝsาย และเมือ่ลกุลาม

ไปจนทำลายสถานที ่ศักดิ ์สิทธิ ์ วัด มัสยิด วัง เกิดการ

วางเพลิง การก4อการรBาย และอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้ง 
การลอบทำรBาย การข4มขืน การฆาตกรรม

ขั้นท่ี 1 อคติ (Bias) 

ขั้นท่ี 2 ความรูGสึกสJวนตัวใหGไมJ

ชอบโดยไมJมีเหตุผล 
(Prejudice)

ขั้นท่ี 3 เลือกปฏิบัติ 

(Discrimination)

ข้ันท่ี 4 

อคติจูงใจให3ใช3ความรุนแรง 

(Bias-Motivated Violence)

ข้ันท่ี 5 

การฆ.าล0าง
เผ.าพันธุ7 

(Genocide)

ท่ีมา : ปBรามิด แห.งความเกลียดชังของ Anti-Defamation League (ADL)

Hate crime via content to Genocide



“Defamation, along with misunderstand the right to freedom of expression”

Charlie Hebdo, France
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Created by Dr.Poramez Kumarnboon
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หลั กการ คุ1 มครอง

ข1 อ มู ลส. วนบุ คคลของ ยุ โรป

G D P R
(General Data Protection Regulation)

ดร.ปรเมศวรf กุมารบุญ

บรรยายพิเศษ 
ณ

กระทรวงพาณิชย^



● ความเปEนมาของ Directive 95/46/EC พัฒนามาเปEน GDPR ของยุโรปวBาดWวยการคุWมครอง
บุคคลธรรมดาในกรณีท่ีเกี่ยวขWองกับการประมวลผลขWอมูลสBวนบุคคล และวBาดWวยการ

เคลื่อนยWายขWอมูลโดยเสรี

● ขWอกำหนด (ของสหภาพยุโรป) 2016/679 แหBงสภายุโรป และท่ีประชุมยุโรป

● หลักสิทธิของเจWาของขWอมูล (ผูWถูกประมวลผลขWอมูล)

● หลักการปฏิบัติของผูWควบคุมและผูWประมวลผล

● การเคลื่อนยWายขWอมูลสBวนบุคคลไปยังประเทศท่ีสามหรือองค^การระหวBางประเทศ

● หลักการเยียวยา ความรับผิด และโทษ

หัวข&อหลัก GDPR ของยุโรป
(General Data Protection Regulation) 



World War II

“Economic Recession”



สหภาพยุโรป

เปEนเขตการคWาเสรี
(Free Trade Area)

เปEนสหภาพศุลกากร 
(The Custom Union)

เปEนตลาดรBวม
(common market) เปEนสหภาพทางเศรษฐกิจ 

(Economic Union) 

เปEนสหภาพทางเศรษฐกิจเหนือชาติ 
(The Supra National Economic Union)

ประเทศสมาชิกยินยอมสละอำนาจอธิปไตย (sovereign rights) 

บางประการของตนเองเพื่อใหOสามารถกำหนดนโยบายรSวมกันไดO

อยSางมีประสิทธิภาพ 



สหภาพยุโรป – โครงสรtางการปกครองท่ีเหนืออำนาจรัฐ
(Supranational trait) 

“สามเหล่ียมแหQงการตัดสินใจ”
(The decision-making triangle)

สภายุโรป

(The European Parliament)

คณะมนตรียุโรป

(The Council of the European Union)

คณะกรรมาธิการยุโรป 

(The European Commission)



ศาลยุติธรรมแห6งยุโรป 

(the European Court of Justice – ECJ) 

มีอำนาจในการวินิจฉัยป̀ญหาขIอกฎหมาย (the Preliminary Reference)

ที่ศาลแหNงรัฐสมาชิกหรือพลเมืองของสหภาพยุโรปสNงประเด็นป̀ญหาไปใหIตีความ

ขIอตกลง (treaties) หรือฟsองรIองหากสถาบันตNางๆ ของสหภาพยุโรปไดIกระทำการ

ผิดกฎหมาย องค_คณะผูIพิพากษาประกอบดIวยผูIพิพากษาจาก

แตNละประเทศสมาชิกรวม 27 คน มีสำนักงานอยูNที่ประเทศลักเซมเบิร_ก



Sphere of individual liberty

self determination

Dr.Poramez Kumarnboon



สิทธิท่ีจะอยูlลำพัง

Data Subject 
(เจ[าของข[อมูล)

Personal Data 

(ขnอมูลสpวนบุคคล)

• Data Controller (ผูGควบคุมขGอมูล)

• Data Processer (ผูGประมวลผลขGอมูล)

“สิทธิ และหน#าท่ี”



Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the 

processing of personal data and on the free movement of such data

ประกันการไหลเวียน
อิสระของขBอมูลส8วน

บุคคลระหว8างรัฐสมาชิก

คุBมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลธรรมดาที่เก่ียวขBองกับ

การประมวลผลขBอมูล
หBามมิใหB มีการโอนขBอมูลส8วนบุคคลจากประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปไปยังประเทศอ่ืนที่มิไดBเป|น

สมาชิกสหภาพยุโรป หากประเทศดังกล8าวมิไดBมี

การรับรองระดับการคุBมครองขBอมูลส8วนบุคคลที่

เพียงพอ (adequate level of protection) 



อะไรคือ? การคุ@มครองข@อมูลสlวนบุคคลท่ีเพียงพอ 
(adequate level of protection)

คณะกรรมาธิการยุโรปไดBตัดสินชี้ขาดตามอำนาจใน ขBอ 25(6) Directive 95/46/EC
ไดBมีคำวินิจฉัยที่ 2000/520 ว8า

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดBรับรองระดับการคุBมครองขBอมูลส8วนบุคคลที่เพียงพอ

Directive 95/46/EC ขBอ 25 (1) หBามไม8ใหBถ8ายโอนขBอมูลส8วนบุคคลไปยังประเทศนอกกลุ8ม
สมาชิกสหภาพยุโรป ที่ไม8ไดBรับรองระดับการคุBมครองขBอมูลที่เพียงพอ

ศาลยุติธรรมแหMงสหภาพยุโรปได[สร[างหลักเกณฑ*ในการพิจารณาระดับการคุ[มครอง
ข[อมูลสMวนบุคคลท่ีเพียงพอเพิ่มขึ้น ในคำพิพากษาคดีเลขท่ี C-362/14 

คดี
โครงการ 

Safe Harbour



สิทธิท่ีจะถูกลืม

Right to be forgotten

ศาล ECJ ได@พยายามปรับใช@ Directive 95/46/EC Article 12(b) 
ในคดี Google สเปน กับ Mario Costeja González นักธุรกิจและทนายความ ชาวสเปน

แต#คดีน้ี เป~นเพียง "สิทธิท่ีจะลบ link จากการสืบค7นทางอินเตอรVเน็ต 
(right to de-listing)" แทนท่ีจะเป~น "สิทธิท่ีจะถูกลืมจากโลกดิจิทัล

(right to digital oblivion)" อย#างแท7จริง 

ดร.ปรเมศวรf กุมารบุญ



สิทธิท่ีจะถูกลืม

Right to be forgotten

ศาล ECJ ได@พยายามปรับใช@ Directive 95/46/EC Article 12(b) 
ในคดี Google สเปน กับ Mario Costeja González นักธุรกิจและทนายความ ชาวสเปน

ข[อตMอสู[ Google สเปน เป|นเพียงสาขาโฆษณา แต8การ
ประมวลผลขBอมูล ดำเนินการโดย Google Inc. ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา มิไดBดำเนินการในสหภาพยุโรปและไม8ตกอยู8

ภายใตBบังคับของ Directive 95/46/EC

ดร.ปรเมศวรf กุมารบุญ



Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the 

processing of personal data and on the free movement of such data

Article 12(b) เจBาของขBอมูลส8วนบุคคล
มีสิทธิที่จะลบขBอมูลส8วนบุคคลแต8เพียง

ในกรณี มีการประมวลผลขBอมูลที่ไม8

ถูกตBองหรือไม8สมบูรณhเท8านั้น 



สิทธิท่ีจะถูกลืม

Right to be forgotten

GDPR ท่ีมีผลใชWบังคับแทน Directive 95/46/EC นั้น 

Right to be forgotten ไดWถูกพัฒนาและยกระดับขึ้น

เปEนสิทธิใหมBท่ีไดWรับการรับรองโดยเขียนอยBางชัดแจWงใน 

Article 17 วBา

"Right to erasure ('right to be forgotten')" 



ใครเปkนคนเก็บข@อมูล?

ขtอมูลท่ีเก็บคือขtอมูลประเภทใด? 
และเก็บนานแคQไหน? 

เก็บขtอมูลไปเพื่อวัตถุประสงค)ใด?

ใครมีสิทธิเขาถึง และใชtขtอมูล?

ข[อมูลประเภทใดห[ามเก็บ? 

สหภาพยุโรป ตระหนักถึงป�ญหาเร่ืองการละเมิดข@อมูลสlวนบุคคล และความเปkนสlวนตัว

ประโยชน)เกิดกับใคร?



Data Protection Directive 1995

(Directive 95/46/EC)
(ขWอกำหนดท่ัวไปวBาดWวยการคุWมครองขWอมูล)

General Data Protection Regulation 2016 
(Regulation 2016/679) 

(การคุBมครองบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวขBองกับการประมวลผลขBอมูลส4วนบุคคล และการเคลื่อนยBายขBอมูลโดยเสรี)

ประกาศบังคับใช[
25 พฤษภาคม  2561

25 พฤษภาคม  2561 สหภาพยุโรป ไดBออกกฎหมายฉบับใหม8เกี ่ยวกับการคุBมครองขBอมูลส8วนบุคคลหรือที่เรียกว8า  
“GDPR” (General Data Protection Regulation) เป|นการปรับปรุงกฎหมายเดิม (Directive 95/46/EC) ซึ่งใชBบังคับ

มานานมากว8า  20 ป�



GDPR เกิดการเปล่ียนแปลงหลักการท่ีสำคัญ เช#น 

• กำหนดการบังคับใช7นอกอาณาเขต (extraterritorial jurisdiction) กล#าวคือ ข7อมูลส#วนบุคคลของสมาชิกสหภาพ

ยุโรปอยู#ภายใต7ความคุ7มครองไม#ว#าจะอยู#ในท่ีใดในโลก 
• กำหนดบทลงโทษสูงขึ้น โดยองคVกรท่ีกระทาผิดอาจต7องจ#ายค#าปรับสูงถึงอัตราร7อยละ 4 ของผลประกอบการรายได7

ท่ัวโลก 
• กำหนดให7การขอความยินยอมจากเจ7าของข7อมูลต7องชัดเจนและชัดแจ7ง (clear and affirmative consent) 

• กำหนดการแจ7งเตือนเมื่อเกิดเหตุข7อมูลร่ัวไหล หน#วยงานผู7ควบคุมข7อมูลและผู7ประมวลผล ข7อมูลต7องแจ7งให7หน#วยงาน

กากับดูแล และประชาชนทราบภายใน 72 ช่ัวโมง 
• กำหนดขอบเขตสิทธิของเจ7าของข7อมูล ให7ผ7คูวบคุมข7อมูลต7องแจ7งให7เจ7าของข7อมูลทราบ ว#าข7อมูลจะถูกใช7อย#างไร เพ่ือ

วัตถุประสงคVใด และต7องจัดทาสาเนาข7อมูลให7กับเจ7าของ ข7อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสV โดยห7ามเก็บค#าใช7จ#ายเพ่ิม
• กำหนดรับรองสิทธิในการโอนข7อมูลไปยังผ7ปูระกอบการอื่น (Right to data portability) 

• กำหนดรับรองสิทธิท่ีจะถูกลืม (Right to be Forgotten) เจ7าของข7อมูลสามารถขอให7หน#วยงานควบคุมข7อมูลลบ

ข7อมูลของตัวเองออกได7 



1. หนBวยงานของรัฐ และเอกชนไทย อาจไดWรับกระทบ หากมีการประมวลผลขWอมูลของคนจาก

สหภาพยุโรป ท่ีจะตWองปฏิบัติตาม GDPR

2. การโอนขWอมูลสBวนบุคคลมายังประเทศไทย หากประเทศไทยยังไมBมีกฎหมาย หรือมาตรการกำกับ

ดูแลขWอมูลสBวนบุคคลที่ต่ำกวBา GDPR อาจสlงผลตlอการรับโอนขWอมูลสBวนบุคคลจากสหภาพยุโรป
มายังประเทศไทย เวWนแตBผูWรับโอนมีกลไกการกำกับดูแลสิทธิของเจWาของขWอมูล และการเยียวยาที่มี

ประสิทธิภาพเทียบเทBา GDPR

3. อาจถกูคBาปรับ เม่ือไมBปฏบิติัตาม GDPR การไมBปฏบิติัตาม GDPR อาจถกูปรับ 4 เปอร̂เซ็นต̂ของผล

ประกอบการ หรือ 20 ลWานยูโร 

ผลกระทบต;อประเทศไทย



- การคุ7มครองบุคคลธรรมดาที่สัมพันธVกับการประมวลผลข7อมูลส#วนส#วนบุคคลเป�นสิทธิพื้นฐาน ในข7อ 8 (1)  
ของกฎบัตรว#าด7วยสิทธิขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป (the Charter of Fundamental Rights of the 

European Union) และอนุข7อ 1 ในข7อ 16 (1) ของสนธิสัญญาว#าด7วยการทำหน7าท่ีของสหภาพยุโรป (The 

Treaty on the Functioning of the European Union – TFEU) บัญญัติไว7ว#าทุกคนมีสิทธิในการคุ7มครอง
ข7อมูลส#วนบุคคลท่ีเก่ียวข7องกับตนเอง

- การประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลของตนไม#ว#าผู7นั้นจะถือ สัญชาติใดหรือมีถิ่นพำนักอยูQ ณ ที่ใด ก็ตามควร

คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย#างยิ่งกับสิทธิในการคุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคลมีส#วนช#วยให7บรรลุ

เปzาหมายด7าน เสรีภาพ ความมั่นคง และความยุติธรรม รวมไปถึงความก7าวหน7าทางเศรษฐกิจและสังคมภายใน
ของสหภาพ

หลักการและเหตุผลในการพัฒนาจาก Directive 95/46/EC มาเปaน GDPR มี 173 ข7อ อาทิเช4น



- การประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลควรถูกออกแบบให7ตอบสนองความต7องการของมนุษยชาติ สิทธิในการ
คุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคลมิใช#สิทธิเด็ดขาด

- การประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลของตนไม#ว#าผู7นั้นจะถือสัญชาติใดหรือมีถิ่นพำนักอยูQ ณ ที่ใดก็ตามควร
คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย#างยิ่งกับสิทธิในการคุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคลมีส#วนช#วยให7บรรลุ

เปzาหมายด7าน เสรีภาพ ความมั่นคง และความยุติธรรม รวมไปถึงความก7าวหน7าทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในของสหภาพ

- Directive 95/46/EC ยังคงเหมาะสมอยู# แต#ไม#สามารถปzองกันการนำแนวทางคุ7มครองข7อมูลไปปฏิบัติอย#าง
แยกส#วนท่ัวท้ังสหภาพ ความไม#แน#นอนทางกฎหมาย หรือการรับรู7อย#างแพร#หลายของสาธารณชนท่ีว#ามีความ

เส่ียงอย#างเห็นได7ชัด

หลักการและเหตุผลในการพัฒนาจาก Directive 95/46/EC มาเปaน GDPR มี 173 ข7อ อาทิเช4น



- เพ่ือรับประกันว#าการคุ7มครองบุคคลธรรมดาจะเป~นไปในมาตรฐานเดียวกันและอยู#ในระดับสูงท่ัวท้ังสหภาพ

- การประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลของผู7ถูกประมวลผลข7อมูลในสหภาพ โดยผู7ควบคุมหรือผู7ประมวลผลที่

ไม#ได7ตั้งอยู#ในสหภาพควรอยู#ภายใต7ข7อกำหนดน้ีด7วยเช#นกัน

- สร7างแรงจูงใจในการปกป�ดอัตลักษณV (Pseudonymisation) 

- ข7อมูลพันธุกรรม (Genetic data) ควรถูกนิยามว#าเป~นข7อมูลส#วนบุคคลที่สัมพันธVกับคุณลักษณะทาง

พันธุกรรมของบุคคลธรรมดาท่ีสืบทอดหรือได7รับมา

- ข7อมูลส#วนบุคคลท่ีอ#อนไหวเป~นพิเศษ (Sensitive data) สมควรได7รับการคุ7มครองการคุ7มครองเป~นพิเศษ

หลักการและเหตุผลในการพัฒนาจาก Directive 95/46/EC มาเปaน GDPR มี 173 ข7อ อาทิเช4น



หลักการและเหตุผลในการพัฒนาจาก Directive 95/46/EC มาเปaน GDPR มี 173 ข7อ อาทิเช4น

- กำหนดบทลงโทษสูงขึ้น
- กำหนดใหWการขอความยินยอมจากเจWาของขWอมูลตWองชัดเจนและชัดแจWง (clear and affirmative 

consent)
- กำหนดการแจWงเตือนเมื่อเกิดเหตุขWอมูลร่ัวไหล หนBวยงานผูWควบคุมขWอมูลและผูWประมวลผลขWอมูลตWองแจWงใหW

หนBวยงานกำกับดูแล และประชาชนทราบภายใน 72 ช่ัวโมง
- กำหนดขอบเขตสิทธิของเจWาของขWอมูล  ใหWผูWควบคุมขWอมูลตWองแจWงใหWเจWาของขWอมูลทราบวBาขWอมูลจะถูกใชW

อยBางไร เพื่อวัตถุประสงค^ใด และตWองจัดทำสำเนาขWอมูลใหWกับเจWาของขWอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส^ โดย

หWามเก็บคBาใชWจBายเพ่ิม
- กำหนดรับรองสิทธิในการโอนขWอมูลไปยังผูWประกอบการอ่ืน (Right to data portability)

- กำหนดรับรองสิทธิท่ีจะถูกลืม (Right to be Forgotten)



ตัวบท GDPR



Chapter 1 บทบัญญัติท่ัวไป (General provisions)
Chapter 2 หลักการ (Principles)

Chapter 3 สิทธิเจ[าของข[อมูล (Rights of the data subject)

Section 1 ความโปร8งใส และแนวปฏิบัติ (Transparency and modalities)

Section 2 ขBอมูลและการเขBาถึงขBอมูลส8วนบุคคล (Information and access to personal data)

Section 3 การแกBไขและการลบ (Rectification and erasure)
Section 4 สิทธิคัดคBาน และการสรBางการวินิจฉัยบุคคลอัตโนมัติ (Right to object and automated individual    

decision-making)

Chapter 4 ผู[ควบคุมและผู[ประมวลผล (Controller and processor)

Section 1 พันธกรณีทั่วไป (General obligations)
Section 2 ความปลอดภัยของขBอมูลส8วนบุคคล (Security of personal data )

Section 3 การประเมินสถานการณhผลกระทบจากการคุ BมครองขBอมูลและการปรึกษาหารือก8อนดำเนินการ (Data 

protection impact assessment and prior consultation)

Section 4 เจBาหนBาที่คุBมครองขBอมูล (Data protection officer)

Section 5 จรรยาบรรณและการรับรอง (Codes of conduct and certification)



Chapter 5 การเคลื่อนย[ายข[อมูลสMวนบุคคลไปยังประเทศท่ีสามหรือองค*การระหวMางประเทศ (Transfers of personal data to 
third countries or international organizations)

Chapter 6 หนMวยงานกำกับดูแลอิสระ (Independent supervisory authorities)

Section 1 สถานะความเป|นอิสระ (Independent status)

Section 2 อำนาจหนBาที่ ภารกิจ และอำนาจ (Competence, tasks and powers)

Chapter 7 ความรMวมมือ และความเปbนมาตรฐานเดียว (Cooperation and consistency)

Section 1 ความร8วมมือ (Cooperation)

Section 2 ความเป|นมาตรฐานเดียว (Consistency)

Chapter 8 การเยียวยา ความรับผิด และโทษ (Remedies, liability and penalties)

Chapter 9 บทบัญญัติท่ีสัมพันธ*กับสถานการณ*ประมวลผลเฉพาะ (Provisions relating to specific processing situations)

Chapter 10 บทบัญญัติมอบอำนาจตัวแทน และบทบัญญัติวิธีปฏิบัติ (Delegated acts and implementing acts)

Chapter 11 บทบัญญัติสุดท[าย (Final provisions)



CHAPTER I
General provisions

Article 1
Subject-matter and objectives

บทบัญญัติท่ัวไป 
ประเด็นสำคัญและจุดมุ8งหมาย

1. GDPR วางกฎเกณฑhความสัมพันธhในการคุBมครองบุคคลธรรมดาในประเด็นที่เกี่ยวขBองกับการประมวลผลข[อมูลส8วนบุคคล และ

กฎเกณฑhความสัมพันธhในการเคลื่อนย[ายขBอมูลส8วนบุคคลโดยเสรี

2. GDPR คุBมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของบุคคลธรรมดา และโดยเฉพาะอย8ายิ่งสิทธิในการคุ[มครองข[อมูลสMวนบุคคล

3. การเคลื่อนยBายขBอมูลส8วนบุคคลโดยเสรีภายในสหภาพ ไม8ควรถูกจำกัดหรือหBามดBวยเหตุผลที่เชื่อมโยงกับการคุBมครองบุคคลธรรมดา

ในประเด็นท่ีเก่ียวข[องกับการประมวลผลขBอมูลส8วนบุคคล



Article 2
Material scope

1. GDPR ใชtบังคับกับการประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลทั ้งหมดหรือบางส#วน ด7วยวิธีการอัตโนมัติและกับ
กระบวนการประมวลผลอื่นกับข7อมูลส#วนบุคคล ซ่ึงประกอบเป~นส#วนหน่ึงของระบบจัดเก็บแฟzมข7อมูล

2. GDPR ไมQบังคับใชtกับการประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลในกรณีท่ี
(a) เป~นกิจกรรม ซ่ึงไม#อยู#ในขอบเขตของกฎหมายของสหภาพยุโรป

(b) เป~นไปโดยรัฐสมาชิก เมื ่อการดำเนินกิจกรรมนั ้นอยู #ในขอบเขตของ Chapter 2 ของSection 5 ใน
สนธิสัญญาสหภาพยุโรป (TEU)

(c) เป~นไปโดยบุคคลธรรมดาอันเป~นไปเพ่ือกิจกรรมส#วนตัวหรือภายในครัวเรือนเท#าน้ัน

(d) เป~นไปโดยหน#วยงานที่มีอำนาจเพื่อวัตถุประสงคVในการปzองกัน สืบสวน ตรวจจับหรือดำเนินคดีต#อความผิด
หรือบังคับโทษทางอาญา อันรวมไปถึงการคุ7มครองและปzองกันภัยคุกคามต#อความม่ันคงสาธารณะ



Article 3
Territorial scope

1. GDPR บังคับใช7กับการประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคล ในบริบทของกิจกรรมของสถานประกอบการ
ของผู7ควบคุมหรือผู7ประมวลผล โดยไม#คำนึงว#าการประมวลผลจะเกิดขึ้นในสหภาพหรือไม#

2. GDPR บังคับใช7กับการประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลของผู7ถูกประมวลผลข7อมูล ที่อยู#ในสหภาพ โดย

ท่ีผู7ควบคุมหรือผู7ประมวลผลมิไดtตั้งอยูQในสหภาพ เมื่อกิจกรรมการประมวลผลน้ันสัมพันธVกับ
(a) การเสนอสินค7าหรือบริการต#อผู7ถูกประมวลผลข7อมูลที่อยู#ในสหภาพ โดยไม#คำนึงว#า

จำเป~นต7องมีการชำระเงินโดยผู7ถูกประมวลผลข7อมูลหรือไม#
(b) การเฝzาระวังพฤติกรรม (monitoring of their behavior) ของผู7ถูกประมวลผลข7อมูล 

จะเกิดขึ้นตลอดเวลาตราบเท#าท่ีอยู#ภายในสหภาพ

3. GDPR บังคับใช7กับการประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคล โดยผู7ควบคุมที่มิได7ตั้งอยู#ภายในสหภาพ แต#อยู#
ในสถานท่ีท่ีกฎหมายของรัฐสมาชิกบังคับใช7 โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระหว#างประเทศ



Article 4
Definitions

นิยาม

1. “ขtอมูลสQวนบุคคล” (personal data) 
หมายถึงข7อมูลใดๆ ก็ตามที่สัมพันธVกับบุคคลธรรมดา ที่ถูกระบุตัวตนหรือสามารถถูกระบุอัตลักษณVได7 

(Data subject หรือ เจ7าของข7อมูล หรือ ผู7ถูกประมวลผลข7อมูล) ไม#ว#าจะทางตรงหรือทางอ7อม โดยเฉพาะการ

อ7างอิงจาก ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน พิกัดสถานที่ สิ่งระบุอัตลักษณVออนไลนV (online identifier) หรือป�จจัย
อย#างใดอย#างหนึ่งที่เจาะจงไปทางกายภาพ กายวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคล

ธรรมดาน้ัน

(1) ‘personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable 

natural 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, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, 

mental, economic, cultural or social identity of that natural person;



(2) ‘processing’ means any operation or set of operations which is performed on personal data or 
on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, 

organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by 

transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, 

erasure or destruction;

2. “การประมวลผล” (Processing)
หมายถึงปฏิบัติการใดๆ หรือชุดของปฏิบัติการใด  ที่ดำเนินการกับข7อมูลส#วนบุคคลหรือชุด

ของข7อมูลส#วนบุคคล ไม#ว#าจะด7วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม#ก็ตาม เช#น การเก็บรวบรวม การบันทึก การ

จัดระบบ การวางโครงสร7าง การเก็บรักษา การปรับใช7หรือการแปรสภาพ การค7นคืน การได7รับ
ความเห็นจากข7อมูล การใช7ประโยชนV การเป�ดเผยโดยการส#งต#อ เผยแพร# หรือวิธีอื่นใดอันทำให7เข7าถึง

ได7 การจัดเรียงหรือรวมเข7าด7วยกัน การจำกัดการเข7าถึง การลบหรือทำลาย



3. “การจำกัดการประมวลผล” (Restriction of processing)
หมายถึง การทำเครื่องหมายระบุขWอมูลสBวนบุคคลเปEนเป�าหมาย ในการจำกัดขอบเขต

ของการประมวลผลขWอมูลเหลBานั้นในอนาคต

(3) ‘restriction of processing’ means the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future;



4. “การทำโพรไฟล1” (Profiling)

หมายถึง รูปแบบใดๆ ก็ตามของการประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลอัตโนมัติเพื่อใช7ประโยชนVจาก
ข7อมูลส#วนบุคคลในการประเมินบางแง#มุมส#วนบุคคลที่สัมพันธVกับบุคคลธรรมดาผู7ใดผู7หนึ่ง โดยเฉพาะอย#าง

ยิ่งเพื่อวิเคราะหVหรือทำนายเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของเขา สถานภาพทางเศรษฐกิจ สุขภาพ 

ความชอบส#วนบุคคล ความสนใจ ความน#าเชื่อถือ พฤติกรรม สถานที่หรือการเคลื่อนไหวของบุคคลธรรมดา
น้ันๆ (จำแนกกลุQมหรือประเภทบุคคล)

(4) ‘profiling’ means any form of automated processing of personal data consisting of the use of 
personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse

or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health, 

personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements;



5. การปกป�ดอัตลักษณ) (pseudonymisation)
หมายถึง การประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลในลักษณะที่ ข7อมูลส#วนบุคคลนั้นไม#สามารถระบุเจาะจงไป

ยังผู7ถูกประมวลผลคนใดคนหนึ่งได7 หากไม#มีการใช7ประโยชนVจากการขอข7อมูลเพิ่ม ด7วยเงื่อนไขว#าการขอข7อมูล

เพิ่มดังกล#าว จะถูกเก็บแยกจากกัน และอยู#ภายใต7การควบคุม โดยมาตรการทางเทคนิคและการจัดการองคVกรที่
จะรับประกันว#าข7อมูลเพิ่มเติมดังกล#าวถูกเก็บรักษาแยกจากกัน และอยู#ภายใต7มาตรการทางเทคนิคและการ

จัดการองคVกรที่จะรับประกันว#าข7อมูลส#วนบุคคลจะไม#ถูกใช7บ#งชี้ไปถึงบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุอัตลักษณVหรือ
สามารถถูกระบุอัตลักษณVบุคคลธรรมดาน้ันได7

(5) ‘pseudonymisation’ means the processing of personal data in such a manner that the personal data can no 
longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such 

additional information is kept separately and is subject to technical and organizational measures to ensure 

that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person;



Data  Anonymizat ion or  Anonymize  Sens i t i ve  Data

การปกป�ดอัตลักษณ1บุคคลสอดคล@อง GDPR

(Pseudonymisation) 

• Data Masking

• Pseudonymization

• Generalization

• Data swapping

• Data perturbation
• Synthetic data

ไม#ใช#การเข7ารหัส แต#เป~นกระบวนการ
พิเศษทำให7ข7อมูลน้ันแสดงเป~นคนสมมุติ

หรือนามแฝง เพ่ือปกป�ดข7อมูลจริง



6. “ระบบแฟ�มขtอมูล” (Filing system)
หมายถึงชุดของข7อมูลใดๆ ก็ตามที่ถูกวางโครงสร7างให7สามารถเข7าถึงได7ตามเกณฑVหนึ่งๆ ไม#ว#าจะรวม

ศูนยVหรือกระจายอยู#ในโครงข#าย ตามลักษณะการทำงานหรือภูมิศาสตรV

(6) ‘filing system’ means any structured set of personal data which are accessible according to specific 
criteria, whether centralised, decentralized or dispersed on a functional or geographical basis;



7. “ผูtควบคุม” (Controller)
หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หรือ หน#วยงานของรัฐ (public authority) หรือ องคVกร

ใดที่เป~นเอกเทศหรือร#วมกิจการ มีวัตถุประสงค)และมุQงหมายประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคล โดยวัตถุประสงคV

และความมุ#งหมายดังกล#าว เป~นการประมวลผลตามกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก ผู7ควบคุมหรือ
ตัวแทนผู7ควบคุมที่ถูกแต#งตั้งให7ทำหน7าที่นี้เฉพาะ จะต7องเป~นไปตามกฎหมายของสหภาพหรือรัฐสมาชิก

บัญญัติไว7

(7) ‘controller’ means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or 
jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the 

purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or 

the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law;



8. “ผู@ประมวลผล” (Processor)

หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หรือ หนBวยงานของรัฐ (public authority) หรือ 

ตัวแทนหรือองค^กรใดๆ ท่ีประมวลผลขWอมูลสBวนบุคคล ในนามของ “ผูWควบคุม”

(8) ‘processor’ means a natural or legal person, public authority, agency or other body which 
processes personal data on behalf of the controller;

11. “ความยินยอม” (consent) 

ความยินยอมของผู7ถูกประมวลผลข7อมูล หมายถึง การแจ@งให@ชัดเจน และผู7ถูกประมวลผลปรารถนาที่จะให7

ข7อมูลมาโดยสิ้นข7อสงสัย โดยมีการแจ7งสถานะข7อมูลชัดเจนหรือไม#กำกวม ซึ่งผู7นั้นได7แสดงเจตนาอย#างชัดเจนด7วยการ
ยืนยันยินยอมให7ประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลท่ีเก่ียวข7องกับตน

(11) ‘consent’ of the data subject means 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;



หลักการขอ “ความยินยอม” (Consent) ของ GDPR

1. เจ7าของข7อมูลส#วนบุคคล ให7ความยินยอมอย#างเสรี (Freely given) หมายถงึ เจ7าของข7อมลูมีทางเลือกในการตัดสินใจ
ว#าจะให7หรือไม#ให7ข7อมูลส#วนใดบ7าง และการไม#ให7ความยินยอมในส#วนนั้นต7องไม#ทำให7เกิดผลเสียแก#เจ7าของข7อมูลส#วน

บุคคล

2. มีวัตถุประสงคVที่เฉพาะเจาะจงในการขอความยินยอม (Specific) หมายถึง การประมวลผลข7อมูลต7องเป~นไปเพื่อ
วัตถุประสงคVท่ีแจ7งเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลเท#าน้ัน

3. แจ7งการประมวลผลข7อมูลให7เจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลทราบ (Informed) หมายถึง เจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลต7องทราบ
แล7วว#าจะมีการประมวลผลน้ัน ๆ ก#อนให7ความยินยอม

4. เจ7าของข7อมูลต7องแสดงความยินยอมอย#างไมQกำกวม (Unambiguous) หรือ เป~นการแสดงออกโดยชัดเจน ต7อง

ปราศจากความลังเลสงสัยในการตีความว#าเป~นการกระทำของเจ7าของข7อมูลหรือไม# เช#น การกดอัพโหลดภาพบัตร
ประจำตัวประชาชน การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสV

ที่มา : https://www.etda.or.th/content/gdpr-in-a-nutshell



(12) ‘personal data breach’ means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, 
alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed;

12. “การรั่วไหลของขtอมูลสQวนบุคคล” (Personal data breach)
หมายถึง การรั่วไหลข7อมูลจากช#องโหว#ด7านความปลอดภัย ที่นำไปสู# อุบัติภัยที่ไมQไดtตั้งใจ ให7เกิดความเสียหาย 

หรือ มีโอกาสถูกทำลายให7เกิดการสูญเสีย หรือ มีโอกาสถูกการเปลี่ยนแปลงแก7ไขข7อมูลได7  หรือ มีการเข7าถึงข7อมูลส#วน

บุคคล หรือ มีการถูกเป�ดเผยข7อมูลโดยไม#ได7รับอนุญาต หรือ ถูกส#งต#อ เก็บรักษา หรือ นำไปประมวลผลอื่นใด โดยไม#
ชอบด7วยกฎหมาย







1. การละเมิดความพร@อมใช@ของข@อมูล (Availability Breach)
การทำลายขWอมูลสBวนบุคคลโดยมิชอบดWวยกฎหมายหรือเกิดเหตุสุดวิสัยทำ

ใหWขWอมูลเสียหาย

2. การละเมิดความครบถ@วนสมบูรณ1ของข@อมูล (Integrity Breach)

การเปลี่ยนแปลง แกWไข ขWอมูลสBวนบุคคล

3. การละเมิดความลับของข@อมูล (Confidentiality Breach)
การเป�ดเผยหรือเขWาถึงหรือสBงตBอขWอมูล โดยมิชอบดWวยกฎหมาย

ประเภทของ Data Breach



13) ‘genetic data’ means personal data relating to the inherited or acquired genetic characteristics of a 
natural person which give unique information about the physiology or the health of that natural person and 

which result, in particular, from an analysis of a biological sample from the natural person in question;

13. “ขtอมูลพันธุกรรม” (genetic data)
หมายถึงข7อมูลส#วนบุคคลที่สัมพันธVกับคุณลักษณะทางพันธุกรรมที่สืบทอดกันมาหรือเกิดขึ้นภายหลัง 

ซึ่งให7ข7อมูลลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับกายวิทยาหรือสุขภาพของบุคคลธรรมดานั้น และโดยเฉพาะอย#างยิ่งเป~นผล

จากการวิเคราะหVตัวอย#างทางชีววิทยาของบุคคลธรรมดาท่ีถูกกล#าวถึง



14. “ขtอมูลชีวมาตร” (biometric data)
หมายถึงข7อมูลส#วนบุคคลอันเป~นผลจากการประมวลผลทางเทคนิคเฉพาะที่สัมพันธVกับคุณลักษณะทาง

กายภาพ กายวิทยาหรือพฤติกรรมของบุคคลธรรมดา ที่ทำให7สามารถระบุหรือยืนยันอัตลักษณVเฉพาะตัว

ของบุคคลธรรมดาน้ันได7 เช#น ข7อมูลภาพใบหน7าหรือลายน้ิวมือ

(14) ‘biometric data’ means personal data resulting from specific technical processing relating to the physical, physiological or behavioural

characteristics of a natural person, which allow or confirm the unique identification of that natural person, such as facial images or 
dactyloscopic data;



ข7อมูลชีวมาตร” (biometric data)

เกิดจากการประมวลผลกับข7อมูลทางกายภาพของบุคคล เช#น ใบหน7า ลายนิ้วมือ เรติน#า ม#านตา สีตา สรีระ ความสูง ความ
ยาวของแขน ขา ความสูง น้ำหนัก ทรงผม ลักษณะการเดิน หรือ บุคลิก หรือ พฤติกรรมต#าง ๆ เช#น ท#านั่ง ท#าเดิน ท#า ท#ายืน 

ท่ีสามารถนำมาบ#งช้ีอัตลักษณVจำเพาะบุคคล และยืนยันตัวบุคคลได7

metric หมายถึง “มิติการวัด”



(16) ‘main establishment’ means:

(a) as regards a controller with establishments in more than one Member State, the place of its central 

administration in the Union, unless the decisions on the purposes and means of the processing of personal 

data are taken in another establishment of the controller in the Union and the latter establishment has the 

power to have such decisions implemented, in which case the establishment having taken such decisions is 
to be considered to be the main establishment;

16. “สำนักงานหลักหรือท่ีทำการหลัก” หมายถึง

(a) ผูBควบคุมที่มีที่ทำการหลัก ในรัฐสมาชิกมากกว8าหนึ่งรัฐ “สำนักงานหลักหรือศูนยhกลางที่ทำการหลัก” มีสถานที่บริหารงานกลาง

ภายในสหภาพ เวBนเสียแต8ว8าการตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคhและวิธีการประมวลผลขBอมูลส8วนบุคคลเหล8านั้น เกิดขึ้นในที่ทำการอื่น

ของผูBควบคุมภายในสหภาพ และที่ทำการนั้นมีอำนาจในการนำการตัดสินใจปฏิบัติการ สถานที่ทำการตัดสินใจดังกล8าว ใหBถือว8าเป|นที่
ทำการหลัก



(16) ‘main establishment’ means:

(b) as regards a processor with establishments in more than one Member State, the place of its central 

administration in the Union, or, if the processor has no central administration in the Union, the establishment 

of the processor in the Union where the main processing activities in the context of the activities of an 

establishment of the processor take place to the extent that the processor is subject to specific obligations 
under this Regulation;

(b) ผู7ประมวลผลที่มีที่ทำการในรัฐสมาชิกมากกว#าหนึ่งรัฐ “ที่ทำการหลัก” หมายถึงสถานที่สำหรับบริหารงานกลาง
ในสหภาพ หรือหากผู7ประมวลผลไมQมีหนQวยบริหารงานกลางในสหภาพ “ที่ทำการหลัก” หมายถึงที่ทำการของผูt

ประมวลผลในสหภาพ ที่กิจกรรมการประมวลผลหลักอยู#ในบริบทกิจกรรมของที่ทำการในสถานที่ของผู7ประมวลผล

เกิดขึ้น ผู7ประมวลผลต7องปฏิบัติตามหน7าท่ีเฉพาะภายใต7 GDPR น้ี



Main 

establishment 

สหภาพยุโรป

มีอำนาจในการนำการตัดสินใจปฏิบัติการประมวลผล
“ท่ีทำการหลัก”

บริษัท ก

บริษัท ก บริษัท ข

บริษัท ข

สถานท่ีบริหารงานกลาง
“ท่ีทำการหลัก”

บริษัท ค

สถานท่ีบริหารงานกลาง

สถานท่ีบริหารงานกลาง

ท่ีทำการประมวลผล
“ท่ีทำการหลัก”



17. “ผูtแทน” (Representative)
หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีที่อยู#ในสหภาพ ซึ่งถูกระบุโดยผู7ควบคุมหรือผู7ประมวลผลเป~นลาย

ลักษณVอักษรตามที่ระบุไว7ในมาตรา 27 ว#าเป~นผู7แทนของผู7ควบคุมหรือผู7ประมวลผลในด7านที่เกี่ยวข7องกับพันธกรณี

หน7าท่ีของตนตาม GDPR น้ี

(17) ‘representative’ means a natural or legal person established in the Union who, designated by the controller or 
processor in writing pursuant to Article 27, represents the controller or processor with regard to their respective 

obligations under this Regulation;

สหภาพยุโรป ผูBควบคุม ผูBประมวลผล

ผู้แทน ที3ทําการกลาง



ขBอมูลส4วนบุคคลจะตBอง

CHAPTER II

Principles

หลักการ

ผู7ควบคุม

ถูกประมวลผลโดย
ชอบดBวยกฎหมาย 

เป|นธรรมและโปร8งใส

แม8นยำและ
เป|นป̈จจุบัน

เสมอ

ถูกเก็บรักษาไม8
เป|นไปนานกว8าที่

จำเป|นตาม

วัตถุประสงคh

เพียงพอ เก่ียวเนื่อง 
และอยู8ในขอบเขตที่

จำเป|นสัมพันธhกับ

วัตถุประสงคh

วัตถุประสงคhที่เฉพาะ 
ชัดเจน ชอบธรรม และ

ไม8ถูกประมวลผล

นอกเหนือไปจากที่ตก

ลงไวBแต8ตBน

Article 5
Principles relating to processing of personal data

ถูกประมวลผล
ดBวยวิธีการที่

รับประกันความ

ปลอดภัย



Article 6

Lawfulness of processing

ความชอบด[วยกฎหมายในการประมวลผล
ผู7ควบคุม

เจBาของขBอมูลไดB
ยินยอม

การประมวลผล
จำเป|นตBองคุBมครอง

ผลประโยชนhป�องกัน

อันตรายต8อชีวิต ร8างกาย 

หรือสุขภาพของบุคคล 

การประมวลผลเพื่อ
ประโยชนhสาธารณะผูB

ควบคุมตBองปฏิบัติ

ตามที่รัฐไดBรับรBองขอ

การประมวลผลตBอง
ปฏิบัติตาม GDPR เป|น

หนBาที่ของผูBควบคุมถือ

ปฏิบัติเป|นหลัก

เจBาของขBอมูล และผูB
ประมวลผล เป|น

คู8สัญญา ตBองปฏิบัติ

ตามสัญญาเป|นขั้นตอน

การประมวลผล
นอกเหนือวัตถุประสงคh

ทำไดBเมื่อมีประโยชนhอ่ืน

หรือสิทธิเสรีภาพขั้น

พื้นฐาน โดยเฉพาะ

คุBมครองเด็ก



Article 9
Processing of special categories of personal data

การประมวลผลขWอมูลสBวนบุคคลประเภทพิเศษ

1. การประมวลผลขBอมูลส8วนบุคคลที่เป©ดเผย ตBนกำเนิดทางเชื้อชาติและชาติพันธุh ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา
หรือปรัชญา หรือการเป|นสมาชิกสหภาพวิชาชีพ และการประมวลผลขBอมูลพันธุกรรม ขBอมูลชีวมาตรเพื่อวัตถุประสงคhในการ

ระบุอัตลักษณhบุคคลธรรมดาอย8างเฉพาะเจาะจง ขBอมูลเกี่ยวขBองกับสุขภาพหรือขBอมูลเกี่ยวกับชีวิตทางเพศหรือวิถีทางเพศของ

บุคคลธรรมดา จะกระทำมิได[

1. Processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical 
beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of 

uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or 

sexual orientation shall be prohibited.

ขOอยกเวOนอยูSในอนุมาตรา 2 ไทย



CHAPTER III
Rights of the data subject

สิทธิของผู&ถูกประมวลผลข&อมูล

Section 1

Transparency and modalities
ความโปรQงใสและแนวปฏิบัติ

Article 12

Transparent information, communication and modalities for the exercise of the 

rights of the data subject



เจ7าของข7อมูล
(Data subject)

ผูBควบคุม (จัดเตรียมขBอมูลอย8างนBอย)ขBอมูลส8วนบุคคล

• อัตลักษณ'และรายละเอียดการติดตSอของผูOควบคุมไปสั่งการยังผูOแทน

ของผูOควบคุม

• รายละเอียดการติดตSอเจOาหนOาที่คุOมครองขOอมูล (DPO) หากกระทำไดO

• วัตถุประสงค'ในการประมวลผลขOอมูลสSวนบุคคลที่ชี้ใหOเห็นเจตนาที่

เกิดข้ึน

• ผลประโยชน'โดยชอบของผูOควบคุมหรือบุคคลที่สามตOองการใหOเกิดข้ึน

• ผูOรับหรือประเภทของผูOรับขOอมูลสSวนบุคคล

• ขOอเท็จจริงที่แสดงใหOเห็นวSาผูOควบคุมเจตนำเคลื่อนยOายขOอมูลสSวน

บุคคลไปยังประเทศที่สาม

Article 13
Information to be provided where personal data are 

collected from the data subject



Article 15

Right of access by the data subject

สิทธิในการเขWาถึงโดยผูWถูกประมวลผลขWอมูล

1. ผู7ถูกประมวลผลข7อมูลมีสิทธิได7รับการยืนยันจากผู7ควบคุมว#าข7อมูลที่เกี่ยวข7องกับตนจะถูกประมวลผล
หรือไม#

2. เมื่อข7อมูลส#วนบุคคลถูกเคลื่อนย7ายไปยังประเทศที่สามหรือองคVการระหว#างประเทศ ผู7ถูกประมวลผลข7อมูลมี

สิทธิได7รับแจ7งข7อมูล

3. ผู 7ควบคุมควรจัดทำสำเนาข7อมูลส#วนบุคคลที่อยู #ในกระบวนการประมวลผล ผู 7ประมวลผลอาจเรียกเก็บ

ค4าธรรมเนียมอย#างเหมาะสมโดยคิดจากค#าใช7จ#ายในการบริหารงาน และมีใบเสร็จตามที่เจ7าของข7อมูลร7อง

ขอ



Section 3
Rectification and erasure

การแก@ไขและการลบ

Article 16

Right to rectification

เจWาของขWอมูล มีสิทธิในการแก@ไขขWอมูลสBวนบุคคลที่ไมBถูกตWอง ซึ่งเกี่ยวขWองกับตนเองจากผูWควบคุมโดย

ปราศจากความลBาช้ำ หากไมBมีเหตุอันควร



Article 17

Right to erasure (‘right to be forgotten’)

1. ผู7ควบคุมต7องจัดหาแนวทางให7 เจ7าของข7อมูล ได7รับสิทธิในการลบข7อมูลส#วนบุคคลของตน โดยปราศจาก

ความล#าช7า หากไม#มีเหตุอันควร และผู7ควบคุมจะต7องมีหน7าที่ในการลบข7อมูลส#วนบุคคลนั้น โดยไม#ล#าช7าหากไม#

มีเหตุอันควร



CHAPTER IV

Controller and processor

ผู#ควบคุมและผู#ประมวลผล

Section 1

General obligations



1. ผู7ควบคุมจะต7องนำมาตรการทางเทคนิคและการจัดการองคVกรตามสมควรปฏิบัติเพื ่อรับประกันและ
สามารถแสดงให7ได7ว#า การประมวลผลเป~นไปโดยสอดคล7องกับ GDPR และมาตรการน้ันทันสมัยอยูQเสมอ

2. ผู7ควบคุมนำนโยบายการคุ7มครองข7อมูลตามสมควรไปปฏิบัติ

Article 24
Responsibility of the controller

Article 25
Data protection by design and by default

1. ผู7ควบคุมควรนำมาตรการทางเทคนิคและการจัดการองคVกรตามสมควรท้ังในช#วงเวลาท่ีกำหนดวิธีการ
ประมวลผลและในช#วงเวลาของการประมวลผลเองไปปฏิบัติ โดยพิจารณาถึงระดับเทคโนโลยีล่ำสุด

เทคโนโลยี



Article 28
Processor

ผู@ประมวลผล

1. เมื่อการประมวลผลจะถูกดำเนินการในนามของผู7ควบคุมๆ จะต7องใช7ผู7ประมวลผลที่จัดหาหลักประกันในการนำ
มาตรการทางเทคนิคและการจัดการองค)กรท่ีเหมาะสมไปปฏิบัติด7วยวิธีการท่ีทำให7การประมวลผลบรรลุเงื่อนไข

จำเป~นในข7อกำหนดน้ีและรับประกันการคุ7มครองสิทธิต#างๆ ของผู7ถูกประมวลข7อมูล

2. ผู7ประมวลผลจะต7องไม#เข7าไปเก่ียวข7องกับกับผู7ประมวลผลรายอื่นก#อนได7รับมอบอำนาจเป~นลายลักษณVอักษรเป~น
การเฉพาะ

3. การประมวลผลโดยผู7ประมวลผลจะต7องถูกกำกับโดยสัญญาหรือนิติกรรมภายใต7กฎหมายของสหภาพหรือรัฐ
สมาชิก



Section 4
Data protection officer (DPO)

- ผูBควบคุมและผูBประมวลผลจะตBองกำหนด ผู[เปbนเจ[าหน[าท่ีคุ[มครองข[อมูล ในกรณีใด ๆ ก็ตามดังต8อไปนี้

(a) การประมวลผลดำเนินการ โดยหน8วยงานรัฐ (public authority) หรือหน8วยงานใดๆ ยกเวBนศาลที่ปฏิบัติหนBาที่โดยอำนาจ

ในการพิจารณาคดี 

(b) กิจกรรมหลักของผูBควบคุมหรือผูBประมวลผล ประกอบดBวยปฏิบัติการประมวลผลที่จำเป|นตBองมีการตรวจตราในขนาดใหญ8

ต8อผูBถูกประมวลผลขBอมูลอย8างสม่ำเสมอ

- กลุ8มองคhกรเอกชน (A group of undertakings) อาจแต8งตั้งเจBาหนBาที่คุBมครองขBอมูลเพียงรายเดียว ดBวยเง่ือนไขที่แต8ละสถาน

ประกอบการสามารถเขBาถึงเจBาหนBาที่คุBมครองขBอมูลดังกล8าวไดBโดยง8าย

Article 37

Designation of the data protection officer



- เจWาหนWาที่คุWมครองขWอมูลจะตWองถูกกำหนดตามหลักเกณฑ^ทางวิชาชีพและโดยเฉพาะอยBางยิ่ง
ความรู@ความชำนาญในกฎหมายและปฏิบัติการคุ@มครองข@อมูล และความสามารถในการบรรลุ

ภารกิจ

- เจWาหนWาที่คุWมครองขWอมูลอาจเปEนพนักงานของผูWควบคุมหรือผูWประมวลผลหรือเปEนผูWทำใหWภารกิจ
ดังกลBาวบรรลุตาม สัญญาบริการ

- ผูWควบคุมหรือผูWประมวลผลจะตWองเผยแพรBรายละเอียดของเจBาหนWาที่คุWมครองขWอมูลและสื่อสาร
ไปถึงหนBวยงานกำกับดูแล

DPO



CHAPTER VI

Independent supervisory authorities

องคJกรอิสระกำกับดูแล

Section 1

Independent status



CHAPTER VIII
Remedies, liability and penalties

การเยียวยา ความรับผิด และโทษ

Article 77

Right to lodge a complaint with a supervisory authority

“เจBาของขBอมูลทุกคนจะมีสิทธิในการยื่นคำรBองต8อหน8วยงานกำกับดูแล
และหน8วยงานกำกับดูแลตBองใหBสิทธิไดBรับการเยียวยาอย8างมีประสิทธิภาพ”

ลกัษณะ ความร้ายแรง และ
ระยะเวลาของการละเมิด

เจตนาหรือประมาท



Article 83
General conditions for imposing administrative fines

เง่ือนไขท่ัวไปสำหรับคMาปรับทางปกครอง

4. Infringements of the following provisions shall, in accordance with paragraph 2, be subject to 
administrative fines up to 10 000 000 EUR, or in the case of an undertaking, up to 2 % of the total 

worldwide annual turnover of the preceding financial year, whichever is higher:

4. การละเมิดบทบัญญัติดังต#อไปนี้ จะต7องเสียค่ำปรับทางปกครองไม#เกิน 10,000,000 ยูโรหรือในกรณีของภาคธุรกิจคือ
ไม#เกิน ร)อยละ 2 ของยอดเงินหมุนเวียนในองคVกรท่ัวโลก ตลอดป งบประมาณก#อนหน7าแล7วแต#ว#าส่ิงใดมูลค#าสูงกว#า

(a) พันธกรณีของผู7ควบคุมตามมาตรา 8, 11, 25 ถึง 39 และ 42 และ 43

(b) พันธกรณีของหน#วยงานรับรองตามมาตรา 42 และ 43
(c) พันธกรณีของหน#วยงานตรวจตราตามอนุมาตรา 4 ใน มาตรา 41



Article 83
General conditions for imposing administrative fines

เงื่อนไขท่ัวไปสำหรับคpาปรับทางปกครอง

5. การละเมิดบทบัญญัติดังต8อไปนี้ จะตBองเสียค8าปรับทางปกครองโดยสอดคลBองกับอนุมาตรา 2 ไม8เกิน 20,000,000 ยูโรหรือ ในกรณี

ของธุรกิจ ไม0เกินร)อยละ 4 ของยอดเงินหมุนเวียนในองคhกรทั่วโลกตลอดป�งบประมาณก8อนหนBา แลBวแต8ว8าส่ิงใดมูลค8าสูงกว8า

(a) หลักการพื้นฐานสำหรับการประมวลผลอันรวมถึงเง่ือนไขเรื่องความยินยอมตามมาตรา 5, 6, 7 และ 9
(b) สิทธิของผูBถูกประมวลผลขBอมูลตามมาตรา 12 ถึง 22

(c) การเคล่ือนยBายขBอมูลไปยังผูBรับในประเทศที่สามหรือองคhการระหว8างประเทศตามมาตรา 44 ถึง 49

(d) พันธกรณีใดๆ ตามกฎหมายของรัฐสมาชิกที่ถูกรับมาปฏิบัติตาม Chapter 9

(e) การไม8ปฏิบัติตามคำสั่งหรือการจำกัดขอบเขตกาประมวลผลทั้งชั่วคราวและโดยสมบูรณh หรือการระงับการไหลเวียนของขBอมูล

โดยหน8วยงานกำกับดูแลตามอนุมาตรา 2 ในมาตรา 58 หรือไม8สามารถจัดใหBมีการเขBาถึงซึ่งละเมิดอนุมาตรา 1 ในมาตรา 58



ตัวอย4าง Road map ขององค$กร

Source: http://a-teaminsight.com/guest-blog-gdpr-keep-calm-and-think/

ISO/IEC 

27701:2019 

Data 

masking



หลักกฎหมายคุPมครองขPอมูลสTวนบุคคลของไทย

ดร.ปรเมศวรf กุมารบุญ



PDPA 
(Personal Data Protection Act)

เจตนารมณrกฎหมาย

สิทธิเจ@าของข@อมูลเปkนส่ิงสำคัญท่ีสุด
มุ4งให7 องค>กร ตระหนัก

ถึงการคุ7มครองข7อมูลฯ

ผู@ประมวลผล

ผู7ควบคุม



การไหลของข)อมูลข)ามพรมแดน (Cross-border Data Flows) 
มีส#วนสำคัญอย#างยิ่งในการผลักดันการเติบโตของธุรกิจและการค7า

โลกในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในช#วงทศวรรษท่ีผ#านมามีส#วนหนุนให7

เศรษฐกิจโลกมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นราวร7อยละ 3.0 คิดเป~นมูลค#า
กว#า 2.6 ล7านล7านดอลลารVฯ ในมุมมองขององคVกรธุรกิจ ต7องอาศัย

ข7อมูลท่ีเคล่ือนย7ายระหว#างพรมแดนเหล#าน้ี ในการเข7าใจสภาวะ
ตลาดและลูกค7า



ขPอมูลสTวนบุคคลไม6ใช6 “สิทธิเด็ดขาด” (Absolute right)

สิทธิเด็ดขาด (Absolute right) ผูWทรงสิทธิสามารถใชWสิทธินั้นยืนยันตBอบุคคลทั่วไปไมBอาจละเมิดไดW เชBน 
ชีวิต รBางกาย กรรมสิทธิ์ท่ีดิน สิทธิเด็ก เปEนตWน

ขWอมูลสBวนบุคคล ไมBใชBสิทธิเด็ดขาด ตWองถBวงดุลกับสิทธิพื้นฐานอื่นๆ ใหWสอดคลWองกับหลักการความไดW

สัดสBวนของกฎหมาย (Principle of Proportionality) ผูกพันกับการใชWอำนาจรัฐ (เหมาะสม จำเปEน และ

ความหมายอยBางแคบ)



มาตรา 32 บุคคลยNอมมีสิทธิในความเป=นอยูNสNวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การ

กระทำอันเป=นการละเมิดหรือกระทบตNอสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนำ “ข7อมูล

ส4วนบุคคล” ไปใชIประโยชน_ไมNวNาในทางใดๆ จะกระทำมิไดI เวIนแตNโดยอาศัยอำนาจตาม

บทบัญญัติแหNงกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพียงเทNาที่จำเป=นเพื่อประโยชน_สาธารณะ

รัฐธรรมนูญ 2560



“มาตรา 420 

ผูIใดจงใจหรือประมาทเลินเลNอ ทําตNอบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายใหIเขาเสียหายถึง

แกN ชีวิตก็ดี แกNรNางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย_สินหรือสิทธิอยNางหนึ่งอยNางใดก็

ดี ทNานวNา ผูIนั้นทําละเมิด จําตIองใชIคNาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

“มาตรา 421 

การใชIสิทธิซึ่งมีแตNจะใหIเกิดเสียหายแกNบุคคลอ่ืนนั้น ทNานวNาเป=นการอันมิชอบดIวย

กฎหมาย”

ประมวลกฎหมายแพ4งและพาณิชย$



ความเสี่ยงละเมิดข7อมูลส4วนบุคคล อันจะเกิดขึ้น

จากการรั่วไหลของข7อมูลแบ4งได7เปaน  2 กลุ4ม

ระดับบุคคล เช#น การแบล็คเมลV การถูก
สวมรอยบุคคล (identity theft) การถูก

ทำร7ายร#างกาย การถูกเลือกปฏิบัติ หรือ

ความเสียหายทางจิตใจ จากข7อมูล
อ#อนไหวร่ัวไหล เป~นต7น

ระดับองค1กร เชBน ความลับทางการคWา 
ความเสียหายทางการเงิน การสูญเสีย

ชื่อเสียง และความเชื่อมั่น หรือความ
รับผิดทางกฎหมายตBางๆ เชBน ทางแพBง 

ทางอาญา และทางปกครอง เปEนตWน



พระราชบัญญัติคุ7มครองข7อมูลส4วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(Personal Data Protection Act) 

“หWามมิใหWประมวลผลขWอมูลสBวน
บุคคล เว@นแตlจะมีฐานหรือเหตุแหBง

การประมวลผลใหWทำไดWตามกฎหมาย

สอดคลIองกันกับมาตรฐานสากลเทียบเทNากับ  GDPR



“ขBอมูลส8วนบุคคล” (Personal Data) ไม8ใช8  “ตัวบุคคล” (Person)

ผลรOายที่อาจเกิดข้ึนจากการประมวลผล ประมวลผลขOอมูลโดยชอบดOวยกฎหมาย (lawful basis)



สิทธิท่ีจะอยูlลำพัง

Data Subject 
(เจ[าของข[อมูล)

Personal Data 

(ขnอมูลสpวนบุคคล)

• Data Controller (ผูGควบคุมขGอมูล)

• Data Processer (ผูGประมวลผลขGอมูล)

“สิทธิ และหน#าท่ี”



บคุคลหรือนิติบคุคลซึ5งมี

อํานาจหน้าที5ตดัสนิใจ

เกี5ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล

ไมมี่นิยามตามกฎหมาย

ผูGประมวลผล

(Data Processor)
ผูGควบคุม

(Data Controller)

เจGาของขGอมูล

(Data subject)

บคุคลหรือนิติบคุคลซึ5ง

ดําเนินการเกี5ยวกบัการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลู

สว่นบคุคลตามคําสั5งหรือในนาม

ของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล 



• ชื่อ-นามสกุล

• ที่อยู8

• อีเมล เช8น poramez@live.com

• หมายเลขบัตรประชาชน

• พิกัดที่ต้ัง (Location Data) เช8น ขBอมูลจากโทรศัพทhเคล่ือนที่ IP Address Cookie ID หรือแมBแต8
ภาพถ8าย (Geo-tag) เป|นตBน

• เวชระเบียนและขBอมูลสุขภาพ

• ม8านตา ลายนิ้วมือ ที่ระบุอัตลักษณhไดB

• พฤติกรรมการบริโภคสินคBา-บริการหรือความสนใจการเมือง

• ฯลฯ

ข7อมูลส4วนบุคคล คือ อะไรก็ได7 ท่ีระบุตัวตนได7ว4าเปaนใคร



ขWอมูลสBวนบุคคล
อBอนไหวเปEนพิเศษ

เจGาของขGอมูล

(Data subject)

ขWอมูลสBวนบุคคลท่ัวไป

ข<อมูลส>วนบุคคลมี 2 ประเภท



“อะไร?”กฎหมายบัญญัติ 

“อธิบาย” (descriptive) อยBางไร?

“ให@ทำ”  (prescriptive) อยBางไร?

“ไมlให@ทำ” (proscriptive) อยBางไร?

พระราชบัญญัติคุ7มครองข7อมูลส4วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(Personal Data Protection Act) 

“ลงโทษ”
อย8างไร?



หมวด 1 คณะกรรมการคุ)มครองข)อมูลส0วนบุคคล 

หมวด 2 การคุ)มครองข)อมูลส0วนบุคคล

หมวด 3 สิทธิของเจ)าของข)อมูลส0วนบุคคล

หมวด 4 สำนักงานคณะกรรมการคุ)มครองข)อมูลส0วนบุคคล 

หมวด 5 การร)องเรียน 

หมวด 6 ความรับผิดทางแพ0ง 

หมวด 7 บทกำหนดโทษ (โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง) 

Quick Win



Quick Win

เก็บรวบรวม  ใชP  หรือ เปbดเผย



ผู#ควบคุม ข@อมูลสlวนบุคคล จะกระทำการ เก็บรวบรวม  ใช# หรือ เปwดเผย

เปkนหนังสือหรือทำโดยผlานระบบอิเล็กทรอนิกส1
การขอความยินยอม

ต7องทำโดยชัดแจ7ง 

Quick Win



ก.อนกฎหมายบังคับใช& (ก.อน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

เก็บรวมรวมและใช@ขWอมูลสBวนบุคคลตlอไปได@ โดยไมlต@องขอความยินยอม

แตlตWองกำหนดวิธีการ ยกเลิกความยินยอม 



มาตรา 95
ขWอมูลสBวนบุคคลที่ผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลไดWเก็บรวบรวมไวWกBอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชW

บังคับ  ใหWผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช@ขWอมูลสBวนบุคคลนั้นตlอไปได@ตาม
วัตถุประสงค^เดิม  ทั้งนี้  ผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลตWองกำหนดวิธีการ ยกเลิกความยินยอม และ

เผยแพรBประชาสัมพันธ^ใหWเจWาของขWอมูลสBวนบุคคลที่ไมBประสงค^ใหWผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลเก็บรวม
รวม และใชWขWอมูลสBวนบุคคลดังกลBาวสามารถแจWงยกเลิกความยินยอมไดWโดยงlาย 

การเป�ดเผยและการดำเนินการอื่นที่มิใชBการเก็บรวบรวมและการใชWขWอมูลสBวนบุคคลตาม
วรรคหนึ่งใหWเปEนไปตามบทบัญญัติแหBงพระราชบัญญัตินี้

ความยินยอมท่ีเก็บรวบรวมไวWกBอน พรบ. คุWมครองขWอมูลฯ มีผลบังคับใชW 
(กBอน มิถุนายน พ.ศ. 2565)



พระราชบัญญัติคุ7มครองข7อมูลส4วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(Personal Data Protection Act) 

“มาตรา 3”
พรบ.นี้เปEนกฎหมายกลาง ไมBใชBกฎหมาย

เฉพาะ หากมีกฎหมายเฉพาะเร่ืองใดแลWวใหWใชW

กฎหมายนั้น เชBน โทรคม ประกัน เครดิต ฯลฯ 

ยกเวWน (1) และ (2)



มาตรา 3 ในกรณีที่มีกฎหมายว#าด7วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคลในลักษณะใด  กิจการใด  หรือ

หน#วยงานใดไว7โดยเฉพาะแล7ว  ให7บังคับตามบทบัญญัติแห#งกฎหมายว#าด7วยการน้ัน  เว7นแต#

(1) บทบัญญัติเกี่ยวกับการ เก็บรวบรวม ใช) หรือเปgดเผย ข7อมูลส#วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของ
เจ7าของข7อมูลส#วนบุคคล รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข7อง ให7บังคับตามบทบัญญัติแห#งพระราชบัญญัตินี้เป~นการเพิ่มเติม  

ไม#ว#าจะซ้ำกับบทบัญญัติแห#งกฎหมายว#าด7วยการน้ันหรือไม#ก็ตาม
(2) บทบัญญัติเกี่ยวกับการ ร)องเรียน บทบัญญัติที่ให7อำนาจแก#คณะกรรมการผู7เชี่ยวชาญออกคำสั่งเพื่อคุ7มครอง

เจ7าของข7อมูลส#วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน7าที่ของพนักงานเจ7าหน7าที่ รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข7อง  

ให7บังคับตามบทบัญญัติแห#งพระราชบัญญัติน้ี  ในกรณีดังต#อไปน้ี
(ก) ในกรณีท่ีกฎหมายว#าด7วยการน้ันไม0มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการร)องเรียน

(ข) ในกรณีที่กฎหมายว#าด7วยการนั้นมีบทบัญญัติที่ให7อำนาจแก#เจ7าหน7าที่ผู7มีอำนาจพิจารณาเรื่อง
ร7องเรียนตามกฎหมายดังกล#าวออกคำสั ่งเพื ่อคุ 7มครองเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคล แต#ไม#เพียงพอเท#ากับอำนาจของ

คณะกรรมการผู7เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และเจ7าหน7าที่ผู7มีอำนาจตามกฎหมายดังกล#าวร7องขอต#อคณะกรรมการ

ผู7เชี่ยวชาญหรือเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลผู7เสียหายยื่นคำร7องเรียนต#อคณะกรรมการผู7เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้  
แล7วแต#กรณี



พระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลสJวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(Personal Data Protection Act) 

ไม.ใช1บังคับกับ...

ส0วนตัว/ครอบครัว

ความม่ันคงของรัฐ

การคลัง

ความปลอดภัยของประชาชน 

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรV
ปราบปรามการฟอกเงิน 

นิติวิทยาศาสตรV 

ส่ือมวลชน  งานศิลปกรรม  
หรืองานวรรณกรรม

ศึกษาวิจัย

สภาผู)แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะกรรมาธิการ

บริษัทข)อมูลเครดิต

การพิจารณาคดีของศาล 



มาตรา 4 พระราชบัญญัติน้ีไม#ใช7บังคับแก#

(1) การเก็บรวบรวม  ใช7  หรือเป�ดเผยข7อมูลส#วนบุคคลของบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมข7อมูลส#วนบุคคลเพื่อ
ประโยชนVส#วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลน้ันเท#าน้ัน

(2) การดำเนินการของหน#วยงานของรัฐที่มีหน7าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถึงความมั่นคง

ทางการคลังของรัฐ  หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน  รวมทั้งหน7าที่เกี่ยวกับการปzองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตรo  หรือการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรo

(3) บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งใช7หรือเป�ดเผยข7อมูลส#วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมไว7เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน  
งานศิลปกรรม  หรืองานวรรณกรรมอันเป~นไปตามจริยธรรมแห#งการประกอบวิชาชีพหรือเป~นประโยชนVสาธารณะ

เท#าน้ัน



มาตรา 4 พระราชบัญญัติน้ีไม#ใช7บังคับแก#

(4) สภาผู)แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต#งตั้งโดยสภาดังกล#าว ซึ่งเก็บรวบรวม  
ใช7 หรือเป�ดเผยข7อมูลส#วนบุคคลในการพิจารณาตามหน7าที่และอำนาจของสภาผู7แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา หรือ

คณะกรรมาธิการ แล7วแต#กรณี
(5) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ)าหน)าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับ

คดี และการวางทรัพยV  รวมท้ังการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(6) การดำเนินการกับข7อมูลของบริษัทข)อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว#าด7วยการประกอบธุรกิจข7อมูล
เครดิต การยกเว7นไม#ให7นำบทบัญญัติแห#งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต#บางส#วนมาใช7บังคับแก# ผู7ควบคุมข7อมูลส#วน

บุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหน#วยงานใดทำนองเดียวกับผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือเพื่อ
ประโยชนVสาธารณะอื่นใด  ให7ตราเป~นพระราชกฤษฎีกา ผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง   (2)  (3)  (4)  (5)   

และ (6)  และผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคลของหน#วยงานที่ได7รับยกเว7นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง  

ต)องจัดให)มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข7อมูลส#วนบุคคลให7เป~นไปตามมาตรฐานด7วย



พระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลสJวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(Personal Data Protection Act) 

ใช1บังคับกับ...

การเสนอสนิค้าหรือ

บริการให้แก่เจ้าของ

ข้อมลูสว่นบคุคล

การเฝา้ติดตามพฤติกรรมของ

เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลที5

เกิดขึ Nนในราชอาณาจกัร

ผูGประมวลผล ผูGควบคุม

บังคับบุคคลซ่ึงอยู0ในราชอาณาจักร 
ไม#ว#าการเก็บรวบรวม ใช7 หรือ

เป�ดเผยน้ัน ได7กระทำในหรือนอก

ราชอาณาจักรก็ตาม

ผูGประมวลผล ผูGควบคุม
ในราชอาณาจักร 

นอกราชอาณาจักร 



มาตรา 5

พระราชบัญญัตินี้ใหWใชWบังคับแกBการ เก็บรวบรวม  ใช@  หรือเป�ดเผย ขWอมูลสBวนบุคคลโดยผูW

ควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลหรือผูWประมวลผลขWอมูลสBวนบุคคลซึ่งอยูlในราชอาณาจักร  ไมBวBาการเก็บรวบรวม  

ใชW  หรือเป�ดเผยนั้น  ไดWกระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม

การเก ็บรวบรวม  ใช W   หร ือเป �ดเผยข Wอม ูลส Bวนบ ุคคลของบ ุคคลอย ู B ในราชอาณาจ ักร 

พระราชบัญญัตินี้ใชWบังคับเม่ือเปEนกิจกรรม  ดังตBอไปนี้

(1) การเสนอสินค@าหรือบริการใหWแกBเจWาของขWอมูลสBวนบุคคลซึ่งอยูBในราชอาณาจักร  ไมBวBาจะมี

การชำระเงินของเจWาของขWอมูลสBวนบุคคลหรือไมBก็ตาม

(2) การเฝ�าติดตามพฤติกรรมของเจWาของขWอมูลสBวนบุคคลท่ีเกิดขึ้นในราชอาณาจักร



นิยาม ตามมาตรา 6

“ข#อมูลส6วนบุคคล”   (Personal data) หมายความว#า  ข7อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทำให7สามารถระบุตัว

บุคคลน้ันได7 (Data subject) ไม#ว#าทางตรงหรือทางอ7อม  แต#ไม#รวมถึงข7อมูลของผู7ถึงแก#กรรมโดยเฉพาะ

“ผู#ควบคุมข#อมูลส6วนบุคคล” (Controller) หมายความว#า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน7าที่

ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม  ใช7  หรือเป�ดเผยข7อมูลส#วนบุคคล

“ผู#ประมวลผลข#อมูลส6วนบุคคล” (Processor) หมายความว#า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ ่ง

ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช7  หรือเป�ดเผยข7อมูลส#วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคล 
ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล#าวไม#เป~นผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคล “บุคคล”   หมายความว#า  บุคคลธรรมดา 

(Natural person)



นิยาม ตามมาตรา 6

“คณะกรรมการ” หมายความวBา  คณะกรรมการคุWมครองขWอมูลสBวนบุคคล

“พนักงานเจWาหนWาท่ี” หมายความวBา  ผูWซ่ึงรัฐมนตรีแตBงต้ังใหWปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สำนักงาน” หมายความวBา  สำนักงานคณะกรรมการคุWมครองขWอมูลสBวนบุคคล

“เลขาธิการ” หมายความวBา  เลขาธิการคณะกรรมการคุWมครองขWอมูลสBวนบุคคล 

“รัฐมนตรี” หมายความวBา  รัฐมนตรีผูWรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้



มาตรา 8 ให7มคีณะกรรมการคุ)มครองข)อมูลส0วนบุคคล  ประกอบด7วย

(1) ประธานกรรมการ ซึ่งสรรหาและแต#งตั้งจากผู7มีความรู7  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณV เป~นที่ประจักษV

ในด7านการคุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคล  ด7านการคุ7มครองผู7บริโภค  ด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ด7าน
สังคมศาสตรV  ด7านกฎหมาย  ด7านสุขภาพ  ด7านการเงิน  หรือด7านอื่น  ทั้งนี้ ต7องเกี่ยวข7องและเป~นประโยชนVต#อการ

คุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคล

(2) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป~นรองประธานกรรมการ

(3) กรรมการโดยตำแหน#ง  จำนวนห7าคน  ได7แก#  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการคุ7มครองผู7บริโภค  อธิบดีกรมคุ7มครองสิทธิและเสรีภาพ  และอัยการสูงสุด 

(4) กรรมการผู7ทรงคุณวุฒิ  จำนวนเก7าคน  ซึ ่งสรรหาและแต#งตั ้งจากผู7มีความรู7  ความเชี ่ยวชาญ  และ

ประสบการณVเป~นที่ประจักษVในด7านการคุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคล  ด7านการคุ7มครองผู7บริโภค ด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  ด7านสังคมศาสตรV  ด7านกฎหมาย  ด7านสุขภาพ  ด7านการเงิน  หรือด7านอื่น  ท้ังนี้  ต7องเก่ียวข7องและเป~น

ประโยชนVต#อการคุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคล



ให7เลขาธิการเป~นกรรมการและเลขานุการ  และให7เลขาธิการแต#งตั้งพนักงานของสำนักงานเป~นผู7ช#วยเลขานุการได7
ไม#เกินสองคนหลักเกณฑVและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต#งตั้งเป~นประธานกรรมการและกรรมการผู7ทรงคุณวุฒิ 

รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู7ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน#งแทนผู7ที่พ7นจากตำแหน#งก#อน

วาระตามมาตรา   13 ให7เป~นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนด  ทั้งนี้  ต7องคำนึงถึงความโปร#งใส และความ
เป~นธรรมในการสรรหา

มาตรา 9 ใหBมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำนวนแปดคนทำหนBาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดBรับการแต8งตั้งเป|นประธาน
กรรมการตามมาตรา   8 (1)   หรือกรรมการผูBทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา   8 (4)   ประกอบดBวย 

(1) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต8งต้ังจำนวนสองคน 

(2) บุคคลซึ่งประธานรัฐสภาแต8งต้ังจำนวนสองคน 

(3) บุคคลซึ่งผูBตรวจการแผ8นดินแต8งต้ังจำนวนสองคน  และ

(4) บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห8งชาติแต8งต้ังจำนวนสองคน



มาตรา 16 คณะกรรมการมีหน[าท่ีและอำนาจ  ดังต8อไปนี้ 
(1) จัดทำแผนแม8บทการดำเนินงานดBานการส8งเสริม  และการคุBมครองขBอมูลส8วนบุคคล ที่สอดคลBองกับนโยบาย  

ยุทธศาสตรhชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวขBอง  เพื่อเสนอต8อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติตาม

กฎหมายว8าดBวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ส8งเสริมและสนับสนุนหน8วยงานของรัฐและภาคเอกชน  ดำเนินกิจกรรมตามแผนแม8บทตาม   (1)  รวมทั้งจัดใหB

มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม8บทดังกล8าว
(3) กำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการเก่ียวกับการคุBมครองขBอมูลส8วนบุคคลเพื่อใหB

เป|นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(4) ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อใหBการดำเนินการเป|นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(5) ประกาศกำหนดหลักเกณฑhการใหBความคุBมครองขBอมูลส8วนบุคคลที่ส8งหรือโอนไปยังต8างประเทศ

(6) ประกาศกำหนดขBอปฏิบัติในการคุBมครองขBอมูลส8วนบุคคลเป|นแนวทางใหBผูBควบคุมขBอมูลส8วนบุคคลและผูB

ประมวลผลขBอมูลส8วนบุคคลปฏิบัติ

(7) เสนอแนะต8อคณะรัฐมนตรีใหBมีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใชBบังคับอยู8ในส8วนที่เกี่ยวขBองกับการ

คุBมครองขBอมูลส8วนบุคคล



(8) เสนอแนะตBอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของ
พระราชบัญญัตินี้อยBางนWอยทุกรอบหWาป¢

(9) ใหWคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ  เพื่อใหWความคุWมครองขWอมูลสBวน
บุคคลของหนBวยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(10) ตีความและวินิจฉัยช้ีขาดป£ญหาท่ีเกิดจากการบังคับใชWพระราชบัญญัตินี้

(11) สBงเสริมและสนับสนุนใหWเกิดทักษะการเรียนรูWและความเขWาใจเกี่ยวกับการคุWมครองขWอมูล
สBวนบุคคลใหWแกBประชาชน

(12) สBงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวขWองกับการคุWมครองขWอมูล
สBวนบุคคล 

(13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื่นกำหนดใหWเปEนหนWาที่และ

อำนาจของคณะกรรมการ





หมวด  2

การคุPมครองขPอมูลสTวนบุคคล

ส6วนท่ี 1

บทท่ัวไป

ดร.ปรเมศวรf กุมารบุญ



หลักการใหWความยินยอม (Consent) ตาม มาตรา 19

ผู#ควบคุม

แจBงวัตถุประสงคo

ไม8เป|นเง่ือนไขในการรับ
บริการ 

หรือผูกติดอยู8กับความจำเปrน

ในการปฏิบัติตามสัญญา

ออกแบบทางเลือกใหB

สามารถปฏิเสธที่จะใหBความ

ยินยอมไดB หรือมีโอกาส

ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดB

ความยินยอมตBองขอ
ก8อนหรือในขณะนั้น

ผูBควบคุมขBอมูลตBอง
ระบุชี้แจงประโยชน*

ที่จะเกิดขึ้นแก8ตน

และแก8เจBาของขBอมูล

เนื้อหาใหBความยินยอมเข)าใจง0ายชัดแจBงไม8คลุมเครือเป|นหนังสือหรือทำโดยผ8านระบบอิเล็กทรอนิกสh ในรูปแบบสัญญา
ถอนการยินยอมกระทบ

เจBาของขBอมูลอย8างไร
ตBองแจBง

เจ[าของข[อมูลได[

สมัครใจ  “เลือก”



หลักการใหWความยินยอม (Consent)

จะต7องกระทำโดยการการกด  “ยินยอม” (I consent) หรือ Yes ให7ชัดเจน (clear and affirmative action) 

ไม#ใช#เพียงการเล่ือนป�ดหน7าจอ (Slide) เพราะคลุมเครือชัดเจนเพียงพอ (not sufficiently unambiguous) และต7อง

สามารถกด  “ปฏิเสธ” (cancel) หรือ No  ได7ด7วย

การยืนยันความยินยอมสองขั้น (two stage 
verification of consent) จะดีมาก เช#น ได7รับ

อีเมลVแล7วคลิกลิงกVเพ่ือยืนยันตอบกลับว#า  “ยอมรับ 

(I consent or Yes)”   และได7รับ  SMS ท่ีมีรหัส
ยืนยันตัวตน (OTP) กรอกอีกคร้ังหน่ึง



ใครขอ? � ข7อมูลเก่ียวกับตัวผู7ควบคุมข7อมูล (ช่ือ ท่ีอยู# DPO ฯลฯ)
ต)องการอะไร? � วัตถุประสงคVการประมวลผลท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

� ข7อมูลใดบ7างท่ีจะถูกเก็บรวบรวมและใช7

เอาไปทำอะไร? � วิธีการประมวลผลข7อมูล
� การใช7ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ หรือ โปรไฟล่ิง (profiling) (หากมี)

� การโอนข7อมูลไปต#างประเทศ
� การเป�ดเผยข7อมูลต#อบุคคลอื่น

นานเท0าใด? � ระยะเวลาในการจัดเก็บข7อมูล

หากมีป{ญหา? � วิธีการถอนความยินยอม
� สิทธิต#างๆ ของเจ7าของข7อมูล และการถอนความยินยอมกระทบสิทธิอย#างไร

เนื้อหาของการขอความยินยอม



การขอความยินยอมบุคคล มาตรา 20
ผู@เยาว1 บุคคลไร@ความสามารถ และบุคคลเสมือนไร@ความสามารถ

ให@เก็บรวบรวมข@อมูลสlวน

บุคคล ได@เทlาท่ีจำเปkน

บุคคลไร@ความสามารถ ให@ขอ

ความยินยอมจากผู@อนุบาล

บุคคลเสมือนไร@ความสามารถ ให@

ขอความยินยอมจากผู@พิทักษ1

ผู)เยาวo (-20 ป|) ให)ขอ
ความยินยอมจากผู)ใช)

อำนาจปกครองด)วย

ผู@เยาว1 (-10 ป�) ให@ขอความ
ยินยอมจากผู@ใช@อำนาจปกครอง



(1) ขอความยินยอมเม่ือจำเปkนตWอง เก็บรวบรวม ใช7 หรือเป�ดเผย

(2) บันทึกเนื้อหาขWอมูลท่ีแจ@งตอนขอความยินยอม และวิธีการใหWความยินยอม

(3) แยกประเภทและขอบเขตของความยินยอมรายบุคคลเอาไวW
(4) กำหนดการตรวจสอบความเหมาะสมและขอบเขตของความยินยอมเม่ือผBานไประยะหนึ่ง

(5) กระบวนการถอนความยินยอมต@องชัดเจน ไมBยุBงยากกวBาตอนท่ีใหWความยินยอม

(6) เตรียมพรWอมเพื่อตอบสนองตBอคำขอการใชWสิทธิของเขWาของขWอมูล  โดยเฉพาะการถอนความ
ยินยอมไดWอยBางรวดเร็ว

(7) ตWองไมBมีขWอความลงโทษหรือทำใหWเจWาของขWอมูลเสียประโยชน^เม่ือถอนความยินยอม

ขIอควรระวังในการขอความยินยอม



Example case: Finger access control

• Identifiability องคVกรประเมินว#าข7อมูลส#วนบุคคลที่มีนั้นเพียงพอหรือไม# ชื่อ
และนามสกุล ลายนิ้วมือ หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพียงพอใช7ระบุตัว

บุคคลเข7าทำงานได7หรือไม# ส#วนรหัสไปรษณียV และวันเดือนป เกิด สามารถใช7เพื่อ

ระบุตัวบุคคลได7โดยอ7อม ส#วนข7อมูลท่ีอ#อนไหวควรเก็บหรือไม#
• Volume องคVกรประเมินว#าปริมาณข7อมูลมากน7อยเพียงใด หากข7อมูลปริมาณ

มากต7องจัดเก็บให7ได7มาตรฐาน
• Access & Activity ต7องประเมินว#ามีผู7ใช7งานข7อมูลได7แก#ใครบ7าง และใช7งาน

บ#อยเพียงใด (ฝ¦าย HR)

• Adverse Effects to Data Subjects หากเกิดข7อมูลร่ัวไหลมีความเส่ียงละเมิด
เจ7าของข7อมูลระดับใด

• Adverse Effects to Organization หากเกิดข7อมูลร่ัวไหลมีความเส่ียงละเมิด
องคVกรอื่นระดับใด



การเก็บรวบรวมข2อมูลส7วนบุคคล



การเก็บรวบรวมข&อมูลส.วนบุคคล

มาตรา 20-27

การเก็บรวบรวมข@อมูลสlวนบุคคล  ให@เก็บ

รวบรวมได@เท6าท่ีจำเป|นภายใต@

วัตถุประสงค1 (ม.22)

แจ<งให7เจ7าของข7อมูลส4วนบุคคลทราบก4อน

หรือในขณะเก็บรวบรวมข7อมูล 
(วัตถุประสงค^ ปฏิบัติตามสัญญา ระยะเวลา ขWอมูล

ท่ีอาจถูกเป�ดเผย วิธีติดตBอเจWาหนWาท่ี) (ม.23)

Policy & Notice



มาตรา 24

มี 6 ฐานตามกฎหมาย (Lawful basis) คือ 

(1) ฐานเอกสารประวัติศาสตรV จดหมายเหตุและการศึกษาวิจัยหรือสถิติ (research)
(2) ฐานประโยชนVสำคัญต#อชีวิต (vital interest)

(3) ฐานสัญญา (contract)

(4) ภารกิจของรัฐ (public task)
(5) ฐานประโยชนVอันชอบธรรม (legitimate interest) 

(6) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (legal obligation)

ข&อยกเว&นผู&ควบคุม เก็บรวบรวมข7อมูลส4วนบุคคล

โดยไม4ได7รับความยินยอม



มาตรา 24 ห7ามมิให7ผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข7อมูลส#วนบุคคล โดยไม#ได7รับความยินยอม
จากเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคล  เว7นแต#

(1) เพื่อให7บรรลุวัตถุประสงคVที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตรoหรือจดหมายเหตุเพื่อ

ประโยชนVสาธารณะ  หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได7จัดให7มีมาตรการปกปzองที่เหมาะสมเพื่อ

คุ7มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคล  ท้ังน้ี  ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด

(2) เพ่ือปzองกันหรือระงับอันตรายต0อชีวิต  ร#างกาย  หรือสุขภาพของบุคคล
(3) เป~นการจำเป~นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลเป~นคู#สัญญาหรือเพื่อใช7ใน

การดำเนินการตามคำขอของเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลก#อนเข7าทำสัญญาน้ัน
(4) เป~นการจำเป~นเพ่ือการปฏิบัติหน7าท่ีในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนoสาธารณะของผู7ควบคุม

ข7อมูลส#วนบุคคล  หรือปฏิบัติหน7าท่ีในการใช7อำนาจรัฐท่ีได7มอบให7แก#ผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคล

(5) เป~นการจำเป~นเพื่อประโยชนoโดยชอบด7วยกฎหมายของผู)ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคล  หรือของ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม#ใช#ผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคล  เว7นแต#ประโยชนoดังกล0าวมีความสำคัญน)อยกว0า

สิทธิขั้นพ้ืนฐานในข7อมูลส#วนบุคคลของเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคล
(6) เป~นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคล



ข@อควรระวังเง่ือนไขของความยินยอมฐานสัญญา 

1. ความยินยอมต)องขอก0อนจะมีการประมวลผลเกิดขึ้น ผู7ควบคุมข7อมูลจะต7องได7รับความยินยอมจากเจ7าของ

ข7อมูลก#อนจึงจะเก็บรวบรวม ใช7 เป�ดเผยข7อมูลน้ันๆ ได7

2. ความยินยอมต)องไม0เปrนเง่ือนไขในการให)บริการ ผู7ควบคุมข7อมูลจะไม#นำฐานความยินยอม (consent) กับ
ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (contract) มาปะปนกัน ดังนั้นจะต7องแยกแยะให7ได7 ว#าข7อมูลใดจำเป~นสำหรับ

การปฏิบัติตามสัญญาและข7อมูลใดไม#จำเป~น

3. ผู)ควบคุมข)อมูลต)องระบุชี้แจงประโยชนo ท่ีจะเกิดขึ้นแก#ตนและแก#เจ7าของข7อมูลหากได7รับความยินยอม

4. เท0าที่จำเปrน หากการประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลเป~นไปเพื่อความจำเป~นในการปฏิบัติตามสัญญาโดย

แท7จริง ไม#มีความจำเป~นใดๆ ที่จะต7องขอความยินยอมอีก  อีกทั้งการขอความยินยอมโดยไม#จำเป~นนั้นจะทำ

ให7ผู7บริโภคเกิดความสับสนและไม#ไว7วางใจการให7บริการ ท้ังท่ีเป~นการประมวลผลข7อมูลตามความจำเป~นของ
สัญญาหรือตามฐานอื่นๆ เท#าน้ัน



มาตรา 25

ข#อยกเว#นผู#ควบคุม เก็บรวบรวมข#อมูลส6วนบุคคลจากแหล6งอ่ืน

(ไม6ใช6เจ#าของข#อมูลโดยตรง)

(1) ไดWแจWงถึงการเกบ็รวบรวมขWอมูลสBวนบุคคลจากแหลBงอื่นใหWแกBเจWาของขWอมูลสBวนบุคคลทราบ โดยไมBชักชWา  
แตBตWองไมlเกิน 30 วันนับแตBวันท่ีเก็บรวบรวมและไดWรับความยินยอมจากเจWาของขWอมูลสBวนบุคคล 

(2) เปEนการเก็บรวบรวมขWอมูลสBวนบุคคลที่ไดWรับยกเวWนไมBตWองขอความยินยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 

26



การเก็บรวบรวมขIอมูลสNวนบุคคลที่มีความอNอนไหวเป=นพิเศษ 

(Special Categories or Sensitive Data)

มาตรา  26 วรรคหนึ่ง การเก็บรวบรวมขWอมูลสBวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผBาพันธุ^ ความคิดเห็น

ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 

ขWอมูลสุขภาพ ความพิการ ขWอมูลสหภาพแรงงาน ขWอมูลพันธุกรรม ขWอมูลชีวภาพ หรือขWอมูลอื่น
ใด ซึ่งกระทบตBอเจWาของขWอมูลสBวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

จะตWองได@รับความยินยอมโดยชัดแจ@งจากเจWาของขWอมูลสBวนบุคคล



ขWอยกเวWนของการเก็บรวบรวมขWอมูลสBวนบุคคลท่ีมีความอBอนไหว โดยไมBตWองขอความยินยอมจากเจWาของขWอมูล 
ในกรณีดังตBอไปนี้

หลัก Vital Interest ตาม มาตรา  26 (1)

ในกรณีเพื่อรักษาประโยชนVอันจำเปaนต4อชีวิต ร#างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การเก็บรวบรวมข7อมูล

ส#วนบุคคลที่มีความอ#อนไหวดังกล#าว จะต7องเป~นกรณีที่เจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลไม#สามารถให7ความยินยอมได7 

ไม#ว#าด7วยเหตุใดก็ตาม ซ่ึงเป~นไปในทำนองเดียวกับ  GDPR

แต#ยังหมายความรวมถึงการรักษาประโยชนVสาธารณะของบุคคลอื่นอีกด7วย เช#น การเก็บรวบข7อมูลส#วนบุคคล

ที่มีความอ#อนไหวเพื่อประโยชนVในทางมนุษยธรรม เช#น การเผ7าระวังโรคระบาดและการแพร#กระจายของโรค
ระบาด หรือในกรณีภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเป~นภัยพิบัติท่ีมนุษยVได7ก#อขึ้น



ขWอยกเวWนของการเก็บรวบรวมขWอมูลสBวนบุคคลท่ีมีความอBอนไหว โดยไมBตWองขอความยินยอมจากเจWาของขWอมูล 
ในกรณีดังตBอไปนี้

หลัก Social Protection & Non-profit ตาม มาตรา  26 (2)

ในกรณีเพื่อดำเนินกิจกรรมโดยชอบด7วยกฎหมายที่มีการคุ7มครองที่เหมาะสมขององคoกรที่ไม0แสวงหากำไร  มูลนิธิ 

สมาคม หรือองคVกรที่มีวัตถุประสงคVเกี่ยวกับ การเมือง ศาสนา ปรัชญา  หรือสหภาพแรงงาน (ซึ่งข7อยกเว7น
ดังกล#าวก็ปรากฏใน  GDPR เช#นกัน) โดยจะต7องเป~นกรณีท่ีไม#มีการเป�ดเผยข7อมูลดังกล#าวต#อบุคคลท่ีสามเท#าน้ัน



ขWอยกเวWนของการเก็บรวบรวมขWอมูลสBวนบุคคลท่ีมีความอBอนไหว โดยไมBตWองขอความยินยอมจากเจWาของขWอมูล 
ในกรณีดังตBอไปนี้

หลัก Manifestly made ตาม มาตรา  26 (3)

ในกรณีที่เป~นข7อมูลส#วนบุคคลที่มีความอ#อนไหวที่เป�ดเผยตlอสาธารณะด@วยความยินยอมโดยชัดแจ7งของเจ7าของ

ข7อมูลน้ัน ผู7ควบคุมข7อมูลสามารถเก็บรวบรวมข7อมูลดังกล#าวได7โดยไม#จำเป~นจะต7องขอความยินยอมโดยชัดแจ7งอีก 

ตัวอย0างเช0น 

เจ7าของข7อมูลได@ให@สัมภาษณ1และถูกตีพิมพVเผยแพร#ในหนังสือพิมพVหรือออกอากาศทาง โทรทัศนV  ประเด็น

สำคัญคือข7อมูลอ#อนไหวที่เผยแพร#นี้ จะต7องเป~นข7อมูลที่ “ทุกคน”  ไม#ว#าจะเป~นบุคคลธรรมดา หรือ เจ7าหน7าที่ของรัฐ
สามารถเข7าถึงได7โดยความประสงคVของเจ7าของข7อมูล



ขWอยกเวWนของการเก็บรวบรวมขWอมูลสBวนบุคคลท่ีมีความอBอนไหว โดยไมBตWองขอความยินยอมจากเจWาของขWอมูล 
ในกรณีดังตBอไปนี้

หลัก Legal Claim ตาม มาตรา  26 (4)

ในกรณีที่เป~นการจำเป~นเพื่อการกlอตั้งสิทธิเรียกร@องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช7สิทธิเรียกร7องตาม

กฎหมาย หรือการยกขึ้นต#อสู7สิทธิเรียกร7องตามกฎหมาย ข7อยกเว7นสำหรับการเก็บรวบรวมข7อมูลในกรณีนี้ได7แก#การ

เก็บรวบรวมข7อมูลส#วนบุคคลท่ีมีความอ#อนไหว ซ่ึงมีความจำเป~นต7องทำเพ่ือการใช7  “สิทธิเรียกร7อง”  ตามกฎหมาย 

ยกตัวอย#างเช#น ในกรณีที่ผู7ทรงสิทธิเรียกร7องอยู#ระหว#างการเตรียมคำฟzองเพื่อของให7ศาลยุติธรรมบังคับการตามสิทธิ

เรียกร7องของตน ซึ่งการเตรียมคำฟzองดังกล#าวนั้นทนายความผู7รับมอบอำนาจอาจมีความจำเป~นที่จะต7องเก็บ
รวบรวมข7อมูลส#วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม 



ขWอยกเวWนของการเก็บรวบรวมขWอมูลสBวนบุคคลท่ีมีความอBอนไหว โดยไมBตWองขอความยินยอมจากเจWาของขWอมูล 
ในกรณีดังตBอไปนี้

หลัก Legal Claim ตาม มาตรา  26 (5) ก. Preventive or Occupational Medicine 

ในกรณีที่มีความจำเป|นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหBบรรลุวัตถุประสงคhทางเวชศาสตรhป�องกันหรืออาชีวเวชศาสตรh การจะไดBรับยกเวBนในกรณีนี้

จะตBองปรากฏความจำเป|นในการเก็บรวบรวมขBอมูล ซึ่งรวมถึง 

- การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจBาง 

- การวินิจฉัยโรคทางการแพทยh 
- การใหBบริการดBานสุขภาพหรือดBานสังคม 

- การรักษาทางการแพทยh

- การจัดการดBานสุขภาพ หรือ ระบบและการใหBบริการดBานสังคมสงเคราะหh

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม8ใช8การปฏิบัติตามกฎหมายและขBอมูลส8วนบุคคลนั้นอยู8ในความรับผิดชอบของผูBประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผูBมีหนBาทีร่ักษาขBอมูล

ส8วนบุคคลนั้นไวBเป|นความลับตามกฎหมาย ตBองเป|นการปฏิบัติตามสัญญาระหว8างเจBาของขBอมูลส8วนบุคคลกับผูBประกอบวิชาชีพทางการแพทยh



ขWอยกเวWนของการเก็บรวบรวมขWอมูลสBวนบุคคลท่ีมีความอBอนไหว โดยไมBตWองขอความยินยอมจากเจWาของขWอมูล 
ในกรณีดังตBอไปนี้

หลัก Legal Claim ตาม มาตรา  26 (5) ข. Public Health

ในกรณีที่จำเป~นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชนVสาธารณะด7านการสาธารณสุข การจะได7รับยกเว7นใน

กรณีน้ีจะต7องปรากฏความจำเป~นในการเก็บรวบรวมข7อมูล ซ่ึงรวมถึง
- การปzองกันด7านสุขภาพจากโรคติดต#ออันตรายหรือโรคระบาดที ่อาจติดต#อหรือแพร#เข7ามาใน

ราชอาณาจักร หรือ
- การควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑV หรือเคร่ืองมือแพทยV เป~นต7น

ทั้งนี้ ต7องจัดให7มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ7มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ7าของข7อมูลส#วน

บุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข7อมูลส#วนบุคคลตามหน7าท่ีหรือตามจริยธรรมแห#งวิชาชีพ



ขWอยกเวWนของการเก็บรวบรวมขWอมูลสBวนบุคคลท่ีมีความอBอนไหว โดยไมBตWองขอความยินยอมจากเจWาของขWอมูล 
ในกรณีดังตBอไปนี้

หลัก Legal Claim ตาม มาตรา  26 (5) Archiving, Scientific or Historical Research

ในกรณีที่จำเป~นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชนrด#านการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรV ประวัติศาสตรV 

หรือสถิติ หรือประโยชนVสาธารณะอื่น การจะได7รับยกเว7นในกรณีนี้จะต7องกระทำเพื่อให7บรรลุวัตถุประสงคVดังกล#าวเพียง

เท#าท่ีจำเป~นเท#านั้น ยกตัวอย#างเช#น การทำการศึกษาวิจัยเรื่องธนาคารทรัพยากร (Biobank) ความจำเป~นท่ีจะต7องเก็บ
รวบรวมข7อมูลส#วนบุคคลที่มีความอ#อนไหว เพื่อใช7ในการวิจัยอื่นๆต#อไป ซึ่งเป~นไปได7ยากมากที่นักวิจัยจะสามารถบอก

เจ7าของข7อมูลถึงวิจัยในอนาคตในระหว#างการเก็บข7อมูล โดยในการเก็บรวบรวมข7อมูลดังกล#าวนั้นได7จัดให7มีมาตรการที่
เหมาะสมเพ่ือคุ7มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชนVของเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคล ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด



ขWอยกเวWนของการเก็บรวบรวมขWอมูลสBวนบุคคลท่ีมีความอBอนไหว โดยไมBตWองขอความยินยอมจากเจWาของขWอมูล 
ในกรณีดังตBอไปนี้

หลัก Legal Claim ตาม มาตรา  26 (5) Substantial Public Interest

ในกรณีที่การเก็บรวบรวมข7อมูลที่มีความอ#อนไหวไม#เข7าข7อยกเว7นตามที่กล#าวมาแล7ว กฎหมายยังเป�ดช#องให7มีการ

เก็บรวบรวมข7อมูลส#วนบุคคลเพ่ือประโยชน1สาธารณะท่ีมีความสำคัญ  โดยสามารถยกตัวอย#างได7เช#น

- การปฏิบัติงานตามอำนาจหน7าท่ีของหน#วยงานรัฐ

- การปฏิบัติหน7าท่ีของสภานิติบัญญัติ
- การดำเนินการเพ่ือสร7างความเท#าเทียม

- การดำเนินการเพ่ือสร7างความหลากหลายด7านชาติพันธุV
- การปzองกันการดำเนินการท่ีไม#ชอบด7วยกฎหมาย

- การคุ7มครองสาธารณชนจากการกระทำอันไม#สุจริต (ซึ่งหมายรวมถึงการดำเนินการของสื่อมวลชน

เก่ียวกับการกระทำอันไม#สุจริต)



- การป�องกันการฉWอโกง
- การตWองสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการกBอการรWายหรือการฟอกเงิน

- การใหWความชBวยเหลือบุคคลผูWพิการหรือตWองไดWรับความชBวยเหลือทางการแพทย^

- การใหWคำปรึกษา

- การชBวยเหลือเด็กหรือผูWท่ีตกอยูBในภาวะเสี่ยง

- การชBวยเหลือทางดWานสวัสดิการ (ทางดWานเศรษฐกิจ) 
- ประกันภัย

- บำนาญ

- พรรคการเมือง

- การเผยแพรBคำพิพากษา

- การป�องกันการใชWสารตWองหWามในการแขBงกีฬา



Data Masking ช0วย Comply PDPA

• Encryption คือการเขBารหัส ใชBเทคนิคการเขBารหัสโดยทั่วไป
• Character Scrambling เป|นพื้นฐานของการทำ Data Masking โดยการสุ8มขBอความโดย

เรียงอักษรในขBอมูลนั้นใหม8แบบไม8เป|นระบบ เช8น 234246 อาจจะสลับเป|น 464232 เป|นตBน

• Nulling Out หรือ Deletion คือการสุ8มจากชื่อหรือขBอมูลที่กำหนดใหB ส8วนใหญ8มักใชBกับ

ขBอมูลที่เป|น null ที่ไม8ตBองการใหBคนอ่ืนเห็น

• Number and Date Variance เป|นการใชBเทคนิคการหาค8าทางสถิติของขBอมูลโดยกำหนดค8า
แปรปรวนหรือ Variance เพื่อใหBขBอมูลนั้นไม8แสดงขBอมูลจริงออกมา ใชBไดBเฉพาะขBอมูลที่เป|น

ตัวเลขหรือวันที่

• Substitution คือเทคนิคที่แกBไขขBอมูลโดยเลียนแบบจากรูปแบบของขBอมูลจริง เป|นเทคนิคที่

นิยมและมีประสิทธิภาพในการปกป�องขBอมูลส8วนบุคคล

• Shuffling คลBายแบบ Substitution แต8ใชBขBอมูลนำมาสุ8มจากหลายคอลัมนhมาผสมกัน 
ผลลัพธhที่ไดBจะคลBายขBอมูลจริงแต8ไม8ใช8ขBอมูลจริง



การใช" หรือ เป3ดเผยข"อมูลส(วนบุคคล

ดร.ปรเมศวร1 กุมารบุญ



ขายตรง 

(Direct Sales)

เจาะจงรุกล้ำความเปEนสBวนตัว
แตกตBางไปจากการสBงใบปลิว

หรือการโฆษณาท่ัวไป

ขายตรงทำได7 ฐานผลประโยชนVอันชอบธรรมเป~น
ปกติสังคมท่ีผู7บริโภคคาดหมายได7อยู#แล7ว แต#

วัตถุประสงคVต7องชัดแจ7งไม#แฝงวัตถุประสงคVอื่น

ถ7าข7อมูล Profiling ท่ีทราบถึงข7อมูลส#วน
บุคคลของเปzาหมาย (Target group) 

ต7องขอความยินยอมก#อน



ระบบสะสมแต@มสำหรับสมาชิก 
Loyalty Program 

เจาะจงรุกล้ำความเปkนสlวนตัว ไมlมีระบบป�องกันข@อมูล
ร่ัวไหล แจ@งวัตถุประสงค1หรือไมl? ความยินยอมชัด? ขอเบอร_โทรศัพท_ ขอเลขบัตรประชาชน



ส4วนท่ี   3

การใช7หรือเป�ดเผยข7อมูลส4วนบุคคล

มาตรา 27
หWามมิใหWผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลใชWหรือเป�ดเผยขWอมูลสBวนบุคคล   โดยไมBไดWรับความยินยอมจาก

เจWาของขWอมูลสBวนบุคคล  เวWนแตBเปEนขWอมูลสBวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดWโดย ได@รับยกเว@นไมBตWองขอความ
ยินยอมตามมาตรา   24 หรือมาตรา  26

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดWรับขWอมูลสBวนบุคคลมาจากการเป�ดเผยตามวรรคหนึ่ง จะตWองไมBใชWหรือ
เป�ดเผยขWอมูลสBวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค^อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค^ที่ไดWแจWงไวWกับผูWควบคุมขWอมูลสBวน

บุคคลในการขอรับขWอมูลสBวนบุคคลนั้น ในกรณีที่ผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลใช<หรือเปXดเผยขWอมูล

สBวนบุคคลที่ไดWรับยกเวWนไมBตWองขอความยินยอมตามวรรคหนึ่ง  ผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลต@องบันทึกการใชW
หรือเป�ดเผยนั้นไวWในรายการ ตามมาตรา   39



มาตรา 28 ในกรณีที่ผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคลส#งหรือโอนข)อมูลส0วนบุคคลไปยังต0างประเทศ  ประเทศปลายทางหรือองคVการ
ระหว#างประเทศที่รับข7อมูลส#วนบุคคลต)องมีมาตรฐานการคุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต7องเป~นไปตามหลักเกณฑV

การให7ความคุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคลตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนดตามมาตรา 16 (5)   เว7นแต#

(1) เป~นการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(2) ได7รับความยินยอมจากเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลโดยได7แจ7งให7เจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการ

คุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคลท่ีไม#เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองคVการระหว#างประเทศท่ีรับข7อมูลส#วนบุคคลแล7ว
(3) เป~นการจำเป~นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลเป~นคู#สัญญาหรือเพื่อใช7ในการดำเนินการตาม

คำขอของเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลก#อนเข7าทำสัญญาน้ัน

(4) เป~นการกระทำตามสัญญาระหว#างผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชนVของเจ7าของ
ข7อมูลส#วนบุคคล

(5) เพื่อปzองกันหรือระงับอันตรายต#อชีวิต  ร#างกาย  หรือสุขภาพของเจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลหรือบุคคลอื่น  เมื่อ
เจ7าของข7อมูลส#วนบุคคลไม#สามารถให7ความยินยอมในขณะน้ันได7

(6) เป~นการจำเป~นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนVสาธารณะที่สำคัญในกรณีที่มีป�ญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการ

คุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคลที่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองคVการระหว#างประเทศที่รับข7อมูลส#วนบุคคล  ให7เสนอต#อ
คณะกรรมการเป~นผู7วินิจฉัย  ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการอาจขอให7ทบทวนได7เมื่อมีหลักฐานใหม#ทำให7เชื่อได7ว#าประเทศ

ปลายทางหรือองคVการระหว#างประเทศท่ีรับข7อมูลส#วนบุคคลมีการพัฒนาจนมีมาตรฐานการคุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคลท่ีเพียงพอ



การถ6ายโอนข#อมูลส6วนบุคคลไปต6างประเทศ
(Cross-border Personal Data Transfer) 

[Adequacy Decision] ประเทศปลายทางหรือ
องคVการระหว#างประเทศที่รับข7อมูลส#วนบุคคลมี

มาตรฐานคุ7มข7อมูลส#วนบุคคลท่ีเพียงพอ

[Derogations] กรณีท่ีได7รับการยกเว7นตามกฎหมายให7
ส#งหรือโอนได7 แม)ว0าประเทศปลายทางหรือองคVการ

ระหว#างประเทศที่รับข7อมูลส#วนบุคคลจะไม0มีมาตรฐาน

คุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคลท่ีเพียงพอ

ปฏิบติัตามกฎหมาย ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู ปฏิบติัตามสญัญา

ประโยชน์สาธารณะทีHสาํคญั ปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต 
สขุภาพ และร่างกาย

การทําตามสญัญาระหวา่งผู้ควบคมุกบับคุคลอืHนเพืHอ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล



Binding Corporate Rules (BCR) ม.29

การใหIความคุIมครองขIอมูลสNวนบุคคลโอนไปยังตNางประเทศและอยูNในเครือขNายกิจการเดียวกัน

หากมีนโยบายการคุIมครองขIอมูลสNวนบุคคลที่ไดIผNานการการตรวจสอบและรับรองจาก

สำนักงานคณะกรรมการคุIมครองขIอมูลสNวนบุคคล สามารถโอนขIอมูลไปยังตNางประเทศไดI (ใชI

คุIมครองผูIควบคุมไดI)



หมวด 3 

สิทธิของเจPาของขPอมูลสTวนบุคคล

ดร.ปรเมศวร* กุมารบุญ



• สิทธิขอเข[าถึงและขอรับสำเนาข[อมูลสMวนบุคคล (Right of access) ตามมาตรา  30 โดยเจBาของขBอมลูส8วนบุคคลมสิีทธิขอเขBาถงึและ
ขอรับสำเนาขBอมูลส8วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู8ในความรับผิดชอบของผูBควบคุมขBอมูลส8วนบุคคลหรือขอใหBเป©ดเผยถึงการไดBมา ซึ่งขBอมูล

ส8วนบุคคลดังกล8าวที่ตนไม8ไดBใหBความยินยอม

• สิทธิในการขอรับข[อมูลสMวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to data portability) ตามมาตรา  31 โดยเจBาของขBอมูลส8วนบุคคลมีสิทธิ

ขอรับขBอมูลส8วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผูBควบคุมขBอมูลส8วนบุคคล เมื่อตBองการขอใหBผูBควบคุมขBอมูลส8วนบุคคลส8งหรือโอนขBอมูลส8วน

บุคคลไปยังผูBควบคุมขBอมูลส8วนบุคคลอ่ืน โดยการใชBสิทธินั้นตBองไม8ขัดต8อกฎหมาย สัญญา หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน
• สิทธิคัดค[านการเก็บรวบรวม ใช[ หรือเป�ดเผยข[อมูลสMวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to object) ตามมาตรา  32 โดยเจBาของขBอมูล

ส8วนบุคคลมีสิทธิคัดคBานการเก็บรวบรวม ใชB หรือเป©ดเผยขBอมูลส8วนบุคคล เมื่อใดก็ไดB

• สิทธิขอให[ผู[ควบคุมข[อมูลสMวนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย (Right to erasure / Right to be forgotten) ตามมาตรา  33 โดย

เจBาของขBอมูลส8วนบุคคลมีสิทธิขอใหBผูBควบคุมขBอมูลส8วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลายหรือทำใหBขBอมูลส8วนบุคคลเป|นขBอมูลที่ไม8สามารถ

ระบุตัวบุคคลที่เป|นเจBาของขBอมูลส8วนบุคคลไดB
• สิทธิขอให[ผู[ควบคุมข[อมูลสMวนบุคคลระงับการใช[ข[อมูลสMวนบุคคลได[ (Right to restrict processing) ตามมาตรา  34 โดยเจBาของ

ขBอมูลส8วนบุคคลมีสิทธิสิทธิขอใหBผูBควบคุมขBอมูลส8วนบุคคลระงับการใชBขBอมูลส8วนบุคคลไดBตามเง่ือนไขที่กฎหมายกำหนด

• สิทธิขอให[แก[ไขข[อมูล (Right of rectification) ตามมาตรา  35 โดยเจBาของขBอมูลส8วนบุคคลมีสิทธิสิทธิขอใหBผูBควบคุมขBอมูลส8วน

บุคคลดำเนินการแกBไขใหBขBอมูลส8วนบุคคลนั้นถูกตBอง เป|นป̈จจุบัน สมบูรณh และไม8ก8อใหBเกิดความเขBาใจผิด

มาตรา 30-35 สิทธิของเจ#าของข#อมูลส6วนบุคคล



หน2าท่ีผู2ควบคุม



• จัดใหWมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม
• ดำเนินการป�องกันมิใหWผูWอ่ืนใชWหรือเป�ดเผยขWอมูลสBวนบุคคลโดยมิชอบ

• จัดใหWมีระบบการเขWาถึงเพ่ือแกWไขหรือลบโดยเจWาของขWอมูลสBวนบุคคล
• แจWงเหตุการณ^ละเมิดขWอมูลสBวนบุคคลใน 72 ชม. เวWนไมBมีความเสี่ยง สิทธิและเสรีภาพ

• แตBงต้ังตัวแทนภายในราชอาณาจักรตามมาตรา 5 วรรค 2 (ยกเวWนมาตรา 38)
• จัดทำบันทึกรายการ

หน̀าที่ผู`ควบคุม มาตรา 37-39

ผูGควบคุม



หน2าท่ีผู2ประมวลผล



หน7าท่ีผู7ประมวลผล มาตรา 40

ผูGประมวลผล 

• ดำเนินการตามคำสั่งที่ไดWรับจากผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลเท4านั้น เวWนแตBคำสั่ง

นั้นขัดตBอกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุWมครองขWอมูลสBวนบุคคล

• จัดใหWมีขWอตกลงกับผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคล (DPA)
• จัดใหWมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งแจWงใหWผูWควบคุมขWอมูลสBวน

บุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดขWอมูลสBวนบุคคลท่ีเกิดขึ้น

• จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลขWอมูลสBวนบุคคล

• แตBงต้ังตัวแทนภายในราชอาณาจักร

• ผูWประมวลผลขWอมูลสBวนบุคคลซึ่งไมBปฏิบัติตามคำสั่งที่ไดWรับจากผูWควบคุมขWอมูล
สBวนบุคคล ใหWถือวBาผูWประมวลผลขWอมูลสBวนบุคคลเปEนผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคล



Record Of Processing (RoP) 
บันทึกการประมวลผลข@อมูลสlวนบุคคล

(ตามกิจกรรม ไมlใชlทุกคร้ัง)

หน7าท่ีผู7ประมวลผล มาตรา 40

หลักฐานสำคัญไว7ช้ีแจงเมื่อเกิดป�ญหา



Record Of Processing (RoP) 
บันทึกการประมวลผลข@อมูลสlวนบุคคล

(ตามกิจกรรม ไมlใชlทุกคร้ัง)

หน7าท่ีผู7ประมวลผล มาตรา 40

- ขOอมูลสSวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

- วัตถุประสงค'ของการเก็บรวบรวมขOอมูลสSวนบุคคลแตSละประเภท

- ขOอมูลเกี่ยวกับผูOควบคุมขOอมูลสSวนบุคคล

- ระยะเวลาการเก็บรักษาขOอมูลสSวนบุคคล

- สิทธิและวิธีการเขOาถึงขOอมูลสSวนบุคคล รวมทั้งเง่ือนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเขOาถึงขOอมูล

สSวนบุคคลและเง่ือนไขในการเขOาถึงขOอมูลสSวนบุคคลน้ัน

- การใชOหรือเป�ดเผย ตามมาตรา 27

- การปฏิเสธคำขอหรือการคัดคOาน 

ฯลฯ



เจ1าหน1าท่ีคุ1มครองข1อมูลส.วนบุคคล
(Data Protection Officer) 



ผู@ควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลและผู@ประมวลผลตWองจัดใหWมี

เจ@าหน@าท่ีคุ@มครองข@อมูลสlวนบุคคลของตน ในกรณีดังตBอไปนี้

มาตรา 41

(1) ผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคลหรือผู7ประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลเป~นหน4วยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการประกาศ

กำหนด

(2) การดำเนินกิจกรรมของผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคลหรือผู7ประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลในการเก็บรวบรวม  ใช7  หรือ
เป�ดเผย จำเปrนต)องตรวจสอบข)อมูลส0วนบุคคลหรือระบบอย0างสม่ำเสมอ โดยเหตุที่มีข7อมูลส#วนบุคคลเป~นจำนวนมาก

ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด
(3) กิจกรรมหลักของผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคลหรือผู7ประมวลผลข7อมูลส#วนบุคคลเป~นการเก็บรวบรวม  ใช7  หรือเป�ดเผย

ข7อมูลส#วนบุคคลตามมาตรา  26



มาตรา 42 เจ7าหน7าท่ีคุ7มครองข7อมูลส4วนบุคคลมีหน7าท่ี  ดังต8อไปนี้

(1) ใหWคำแนะนำ

(2) ตรวจสอบการดำเนินงานของผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลหรือผูWประมวลผลขWอมูลสBวนบุคคล 
(3) ประสานงานและใหWความรBวมมือกับสำนักงานในกรณีท่ีมีป£ญหา

(4) รักษาความลับของขWอมูลสBวนบุคคลท่ีตนลBวงรูWหรือไดWมาเนื่องจากการปฏิบัติหนWาท่ี

ผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลหรือผูWประมวลผลขWอมูลสBวนบุคคลจะใหWเจWาหนWาที่คุWมครองขWอมูลสBวนบุคคล

ออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจWางดWวยเหตุที่เจWาหนWาที่คุ WมครองขWอมูลสBวนบุคคลปฏิบัติหนWาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ไมBไดW



เจ@าหน@าท่ีคุ@มครองข@อมูลสlวนบุคคล 

(Data Protection Officer) 

• หน8วยงานของรัฐที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
• ผูBประมวลผลสม่ำเสมอ

• ผูBที่มีกิจกรรมหลักเป|นการประมวลผลขBอมูลอ8อนไหว

องคVขนาดใหญ#มีเครือข#ายหลาย
แห#ง ใช7เจ7าหน7าท่ีคุ7มครองข7อมูล

ร#วมกันได7

เป|นพนักงานหรือลูกจBาง หรือจะเป|นผูB
รับจBางตามสัญญาใหBบริการก็ไดB

มีความรูBดBานกฎหมายคุBมครองขBอมูลส8วน
บุคคล เข Bาใจกิจกรรมการประมวลผล

ขBอมูล เขBาใจเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

หมายเหตุ เจBาหนBาที่คุBมครองขBอมูลส4วนบุคคลไม4มีความรับผิดเปqนส4วนตัวต4อการฝsาฝ�นพระราชบัญญัติคุBมครองขBอมูลส4วน

บุคคล พ.ศ.  2562 เพราะผูBที่ตBองรับผิดชอบไดBแก4 ผูGควบคุมขGอมูลหรือผูGประมวลผลขGอมูล แลBวแต4กรณี

อย4างไรก็ดีถBาเจBาหนBาที ่ค ุ BมครองขBอมูลส4วนบุคคลไดBรู Bข Bอมูลส4วนบุคคลของผู Bอ ื ่นเนื ่องจากการปฏิบัติหนBาที ่ตาม
พระราชบัญญัติน้ี แลBวไปเป0ดเผยแก4ผูBอื่น ตBองระวางโทษอาญาตามกฎหมาย เวBนแต4จะเปqนการเป0ดเผยที่ชอบดBวยกฎหมาย 

หนnาท่ี DPO

(1) ใหOคำแนะนำ

(2) ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 

การใชO หรือการเป�ดเผยขOอมูลสSวนบุคคล

(3) ประสานงานและใหOความรSวมมือกับสำนักงานฯ

(4) รักษาความลับของขOอมูลสSวนบุคคลที่ตนลSวงรูOหรือ

ไดOมาเน่ืองจากการปฏิบัติหนOาที่ตามกฎหมายน้ี



RISK of Personal Data Breach

• Identify theft (การขโมยตัวตน)

• Profiling (จัดกลุpมประเภทบุคคล)

• Mis-using (การนำขnอมูลไปใชn โดยไมpชอบ)

• Tracking Stalking (การติดตามสอดแนม)

ผูnควบคุมไดnรับทราบเหตุ

ขnอมูลรั่วไหลตnอง

ประเมินความเสี่ยง

กSอใหOเกิดความเสี่ยง

ละเมิดตSอสิทธิเสรีภาพ

เจOาของขOอมูลหรือไมS?

กSอใหOเกิดการละเมิด

ตSอสิทธิเสรีภาพ

เจOาของขOอมูล

แจnงผูnกำกับดูแล

ภายใน 72 ช่ัวโมง 

เก็บบันทึกขnอมูลเกี่ยวกับ

เหตุการณfดังกลpาวไวn

แจnงเจnาของขnอมูลทราบ

ผลกระทบสิทธิ

ไมSตOองแจOงผูOกำกับดูแล และ

ไมSตOองแจOงเจOาของขOอมูล

ไมJใชJ

ใชJ 

ใชJ 

ไมJใชJ

Guide line 
การดำเนินการกรณีมีขWอมูลร่ัวไหล



หมวด   4

สำนักงานคณะกรรมการคุ7มครองข7อมูลส4วนบุคคล

มาตรา 43 ให7มีสำนักงานคณะกรรมการคุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคลมีวัตถุประสงคVเกี่ยวกับการคุ7มครองข7อมูลส#วน
บุคคล   รวมทั้งส#งเสริมและสนับสนุนให7เกิดการพัฒนาด7านการคุ7มครองข7อมูลส#วนบุคคลของประเทศ สำนักงาน

เป~นหน#วยงานของรัฐมีฐานะเป~นนิติบุคคล  และไม#เป~นส#วนราชการตามกฎหมายว#าด7วยระเบียบบริหารราชการ

แผ#นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว#าด7วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กิจการของสำนักงานไม#อยู#ภายใต7บังคับแห#งกฎหมายว#าด7วยการคุ7มครองแรงงาน  กฎหมายว#าด7วย

แรงงานสัมพันธV  กฎหมายว#าด7วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธV  กฎหมายว#าด7วยการประกันสังคม  และกฎหมายว#า
ด7วยเงินทดแทน  แต#พนักงานและลูกจ7างของสำนักงานต7องได7รับประโยชนVตอบแทนไม#น7อยกว#าที่กำหนดไว7ใน

กฎหมายว#าด7วยการคุ7มครองแรงงาน  กฎหมายว#าด7วยการประกันสังคม  และกฎหมายว#าด7วยเงินทดแทนให7

สำนักงานเป~นหน#วยงานของรัฐตามกฎหมายว#าด7วยความรับผิดทางละเมิดของเจ7าหน7าท่ี



หมวด   5

การร#องเรียน

ไกล.เกล่ียได& ไกล.เกล่ียไม.ได&

คณะกรรมการผู@เช่ียวชาญ

พิจารณาเร่ืองร@องเรียน

ส่ังให@แก@ไข ส่ังหยุดกระทำการ ส่ังทางปกครอง

มาตรา 71-76



ความรับผิด และบทลงโทษ

ในกฎหมายฉบับนี้ มีบทลงโทษคBอนขWางรุนแรงทั้ง โทษทางอาญา โทษทางปกครอง และโทษทาง

แพBง มีทั้งคBาปรับทางปกครองสูงสุดถึง  5 ล@านบาท ความรับผิดทางแพBงนั้นศาลสามารถสั่งใหWจBาย

คBาสินไหมทดแทนชดใชWแกBเจWาของขWอมูลไดWถึง 2 เทBาจากความเสียหายจริง และยังมีโทษจำคุกสูงสุด
ถึง  1 ป¢ หรือท้ังจำท้ังปรับ



หมวด  6

ความรับผิดทางแพ;ง

มาตรา 78 ศาลสั่งใหWใชWสินไหม

ทดแทนไมBเกิน 2 เทBาของความ

เสียหายท่ีแทWจริง อายุความ 3 ป¢

ผูGประมวลผล ผูGควบคุม

ไมBตWองรับผิดถWา เจWาของ
ขWอมูลประมาท เหตุสุดวิสัย

หรือเจWาพนักงานสั่ง



หมวด   6

ความรับผิดทางอาญา
มาตรา 79 ผูWควบคุม ใชW หรือเป�ดเผย

ขWอมูลโดยไมBไดWรับความยินยอม  หรือสBง

ขWอมูลอBอนไหวไปตBางประเทศ ทำใหWผูWอ่ืน

เกิดความ “เสียหาย เสียช่ือเสียง ถูกดู

หมิ่น เกลียดชัง อับอาย” จำคุก 6 เดือน 
ปรับ 150,000 บาท

ผูGควบคุม

มาตรา 79 ผูWควบคุม ใชW หรือเป�ดเผยขWอมูล 

หรือสlงไปตlางประเทศ โดยไมBไดWรับความ

ยินยอมเพ่ือแสวงหาประโยชน^สBวนตน 

จำคุก 1 ป¢ ปรับ 1,000,000 บาท

(ยอมความไดB)



มาตรา 80 ผูWใดลBวงรูWขWอมูลสBวนบุคคลของผูWอื่นเนื่องจากการปฏิบัติหน@าทีต่ามพระราชบัญญัตินี้  ถWาผูW

นั้นนำไปเป�ดเผยแกBผูWอื่น  ตWองระวางโทษ จำคุกไม4เกิน 6 เดือน  หรือปรับไมBเกิน 500,000 
บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

ความในวรรคหนึ่ง  มิใหWนำมาใชWบังคับแกBการเป�ดเผย  ในกรณีดังตBอไปนี้ 

(1) การเป�ดเผยตามหนWาท่ี 

(2) การเป�ดเผยเพ่ือประโยชน^แกBการสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี

(3) การเป�ดเผยแกBหนBวยงานของรัฐในประเทศหรือตBางประเทศท่ีมีอำนาจหนWาท่ีตามกฎหมาย
(4) การเป�ดเผยท่ีไดWรับความยินยอมเปEนหนังสือเฉพาะคร้ังจากเจWาของขWอมูลสBวนบุคคล

(5) การเป�ดเผยขWอมูลสBวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับการฟ�องรWองคดีตBางๆ  ท่ีเป�ดเผยตBอสาธารณะ



• มาตรา 82 - 90

• กำหนดโทษปรับทางปกครองสำหรับการกระทำความผิดท่ีเปaน

การฝ�าฝ�นหรือไม4ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด

• โทษปรับทางปกครอง 500,000 – 5,000,000 บาท

• คณะกรรมการผู7เชี่ยวชาญมีอำนาจสั่งลงโทษปรับทางปกครอง

• คำสั่งของคณะกรรมการผู7เชี่ยวชาญเปaนท่ีสุด 

ส4วนท่ี   2

โทษทางปกครอง



โทษทางปกครอง มาตรา 82

ไมแ่จ้ง

วตัถปุระสงค์

รายละเอียด

ผูGควบคุม

ไมจ่ดัสทิธิใน

การเข้าถงึ ไมบ่นัทกึรายการ

ไมมี่ DPO DPO ไม่
ปฏิบติัหน้าที5

ไมแ่จ้งผลกระทบ

ยินยอม

“ปรับไม6เกิน 1,000,000 บาท”



โทษทางปกครอง มาตรา 83

ผูGควบคุม

“ปรับไม6เกิน 3,000,000 บาท”
•  ผูBควบคุมขBอมูลส8วนบุคคล ฝ²าฝ³นหรือไม8ปฏิบัติ
•  มาตรา 21 (เก็บรวบรวม ใชB หรือเป©ดเผย ตBองก8อนหรือหลังขณะเก็บ)

•  มาตรา 22 (เก็บรวบรวมขBอมูลส8วนบุคคลเท0าท่ีจำเปrน)

•  มาตรา 24 (เก็บรวบรวมขBอมูลส8วนบุคคล ไม8เขBาขBอยกเวBน)

•  มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (เก็บรวบรวมขBอมูลส8วนบุคคลจากแหล8งอ่ืน)
• มาตรา 27 วรรคหนึ่ง (ใชBหรือเป©ดเผยขBอมูลส8วนบุคคลโดยมิชอบ) หรือวรรคสอง (ใชBหรือเป©ดเผยขBอมูลส8วน

บุคคลนอกวัตถุประสงคh)

•  มาตรา 28 (ส8งหรือโอนขBอมูลส8วนบุคคลไปยังต8างประเทศ)

•  มาตรา 32 วรรคสอง (สิทธิคัดคBานการเก็บรวบรวม ใชB หรือเป©ดเผยขBอมูลส8วนบุคคล)

•  มาตรา 37 (หนBาที่ผูBควบคุมขBอมูลส8วนบุคคล)
•  ขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือทำใหBเจBาของขBอมูลส8วนบุคคลเขBาใจผิดในวัตถุประสงคh

•  ไม8ปฏิบัติตามมาตรา 21 ซึ่งไดBนำมาใชBบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 25 วรรคสอง

•  ส8งหรือโอนขBอมูลส8วนบุคคลโดยไม8เป|นไปตามมาตรา 29 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม (BCR)



โทษทางปกครอง มาตรา 84

ผูGควบคุม

“ปรับไม6เกิน 5,000,000 บาท”

• ผู7ควบคุมข7อมูลส#วนบุคคล ฝ¦าฝ«น
• มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (การเก็บรวบรวม Sensitive Personal Data) หรือวรรคสาม (การ

เก็บรวบรวมประวัติอาชญากรรม)

• มาตรา 27 วรรคหนึ่ง (ใช7หรือเป�ดเผยข7อมูลส#วนบุคคลโดยมิชอบ) หรือวรรคสอง (ใช7หรือ
เป�ดเผยข7อมูลส#วนบุคคลนอกวัตถุประสงคV) หรือมาตรา 28 (ส#งหรือโอนข7อมูลส#วนบุคคล

ไปยังต#างประเทศ) อันเกี่ยวกับข7อมูลส#วนบุคคลตามมาตรา 26 (Sensitive Personal 
Data)

• ส#งหรือโอนข7อมูลส#วนบุคคลตามมาตรา 26 โดยไม#เป~นไปตามมาตรา 29 วรรคหนึ่งหรือ

วรรคสาม (BCR)



โทษทางปกครอง มาตรา 85 “ปรับไม6เกิน 1,000,000 บาท”

• ผูWประมวลผลขWอมูลสBวนบุคคล ไมBปฏิบัติตาม

• มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (หนBวยงานรัฐตWองจัดใหWมี DPO)

• มาตรา 42 วรรคสอง (สนับสนุนการปฏิบัติหนWาที่ DPO) หรือวรรคสาม (ใหW 
DPO ออกจากงาน) 

ผูGประมวลผล 



โทษทางปกครอง มาตรา 86 “ปรับไม6เกิน 3,000,000 บาท”

• ผูWประมวลผลขWอมูลสBวนบุคคล ไมBปฏิบัติตาม มาตรา 40 (หนWาที่ผูWประมวลผล) โดย
ไมBมีเหตุอันควร

• สBงหรือโอนขWอมูลสBวนบุคคลโดยไมBเปEนไปตามมาตรา 29 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 
(BCR)

• ไมBปฏิบัติตามมาตรา 37 (5) (แตBงตั้งตัวแทน) ซึ่งไดWนำมาใชWบังคับโดยอนุโลมตาม 
มาตรา 38 วรรคสอง

ผูGประมวลผล 



โทษทางปกครอง มาตรา 87 “ปรับไม6เกิน 5,000,000 บาท”

• ผูIประมวลผลขIอมูลสNวนบุคคล สNงหรือโอนขIอมูลสNวนบุคคลตามมาตรา 

26 วรรคหนึ่ง (Sensitive Personal Data) หรือวรรคสาม (ประวัติ

อาชญากรรม) โดยไมNเป=นไปตามมาตรา 29 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 

(BCR)

ผูGประมวลผล 



โทษทางปกครอง มาตรา 88 “ปรับไม6เกิน 1,000,000 บาท”

• ตัวแทนผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคลหรือตัวแทนผูWประมวลผลขWอมูลสBวนบุคคล ไมB
ปฏิบัติตาม

• มาตรา 39 วรรคหนึ่ง (จัดทำบันทึกรายการ) ซ่ึงไดWนำมาใชWบังคับโดยอนุโลมตาม

• มาตรา 39 วรรคสอง (ตัวแทนผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคล)

• มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (จัดใหWมี DPO) ซ่ึงไดWนำมาใชWบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 

41 วรรคสี่ (ตัวแทนผูWควบคุมขWอมูลสBวนบุคคล)ตัวแทน



โทษทางปกครอง มาตรา 89
“ปรับไม6เกิน 500,000 บาท”

• ผูWใด

• ไมBปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการผูWเช่ียวชาญ

• ไมBมาช้ีแจงขWอเท็จจริงตามมาตรา 75
• ไมBปฏิบัติตามมาตรา 76 (1) (มาใหWขWอมูลหรือสBงเอกสารหลักฐาน)

• ไมBอำนวยความสะดวกแกBพนักงานเจWาหนWาท่ีตามมาตรา 76 วรรคสี่

ผู7ใด?



การลงมือปฏิบัติ



วิธีปฏิบัติ

(Guideline)

เทคโนโลยี

(Adequate Level)

คน

(Mindset)

องค$ประกอบการคุ7มครองข7อมูลส4วน

บุคคลครบถ7วนตามกฎหมาย



เก็บ
รวบรวม

ใช7

(ประมวลผล)

เป�ดเผย

ทำลาย

(ทั้งหมดหรือบางส8วน)

เจ)าของข)อมูลส0วนบุคคล

วงจรชีวิตข7อมูลส4วนบุคคล

Gap Analysis
ขBอมูลใดเกินความจำเป|น

ประเมินขBอมูลส8วนบุคคลรั่วไหล 
และแนวทางแกBไข



Frame work ขององค$กร 3 ขั้นตอน Comply ตาม PDPA

Planning and Policy Implementation Operation and Monitoring

ประเมินความเส่ียงองคhกร
Risk Assessment

PDPA Studying 

นำเสนอผูBบริหารกำหนดนโยบาย
(Privacy policy)

Data mapping และการทำ 
Record of Processing (ROP)

PDPA Training and communicating 

กำหนดงานตามกฎหมายและมาตรฐาน
Set criteria and planning

Data protection challenges

Data subject’s right technology, 
Consent, Masking, Transfer Etc.

Complied standard หรือทำสัญญาการประมวลผล
ขBอมูลส8วนบุคคล (DPA) กับผูBรับจBาง

Incident Test and Evaluation 

feedback control

Monitoring and report

Data Breach Management Plan

Set working group & DPO



สรุป

• ผูWบริหารและเจWาหนWาท่ีในองค^กรมีความรูWและตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายคุWมครองขWอมูล

สBวนบุคคล

• ต้ังคำถาม คัดเลือกขWอมูลใดคือขWอมูลสBวนบุคคลลงใน Data inventory สิ่งใดจำเปEน และสิ่งใดไมB
จำเปEน

• ประเมินผลกระทบการปกป�องขWอมูลสBวนบุคคล (DPIA) และตรวจสอบใหWแนBใจวBาองค^กรมี
มาตรการในการตรวจจับ การรายงานผล การสืบคWน ในกรณีที่ขWอมูลสBวนบุคคลรั่วไหล (Data 

Breach) และแกWไขผลกระทบไดWดี

• เลือกมาตรฐานท่ี Comply PDPA (ISO/IEC 27001, NIST Frame work, COBIT)
• สรWางทีมงานท่ีเขWมแข็งหรือบริหารสัญญาจWางใหWดี

• ติดตามขBาวสารสำนักงานคณะกรรมการคุWมครองขWอมูลสBวนบุคคล



The End

P o r a m e z K u m a r n b o o n ,  P h . D .


