
PDPA คือ พระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562

PDPA ยอ่มาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) เป็นกฎหมายวา่ดว้ยการให้
สทิธิก์บัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล สรา้งมาตรฐานการรกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลใหป้ลอดภยั และน าไปใชใ้หถ้กู
วตัถุประสงคต์ามค ายนิยอมทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลอนุญาต โดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล) ไดป้ระกาศไวใ้นราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2562 และปัจจุบนั
ไดถ้กูเลื่อนใหม้ผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มถุินายน 2565



ข้อมลูส่วนบคุคล คืออะไร?

ขอ้มลูสว่นบุคคล (Personal Data) ไดแ้ก่ ชือ่-นามสกุล หรอืชือ่เล่น / เลขประจ าตวัประชาชน, เลขหนงัสอืเดนิทาง
, เลขบตัรประกนัสงัคม, เลขใบอนุญาตขบัขี,่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ,ี เลขบญัชธีนาคาร, เลขบตัรเครดติ (การเกบ็เป็นภาพ
ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรอื่นๆทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคลทีก่ล่าวมายอ่มสามารถใชร้ะบุตวับุคคลไดโ้ดยตวัมนัเอง จงึถอื
เป็นขอ้มลูสว่นบุคคล) / ทีอ่ยู,่ อเีมล,์ เลขโทรศพัท ์/ ขอ้มลูอุปกรณ์หรอืเครือ่งมอื เชน่ IP address, MAC address, Cookie 
ID / ขอ้มลูทางชวีมติ ิ(Biometric) เชน่ รปูภาพใบหน้า, ลายนิ้วมอื, ฟิลม์เอกซเรย,์ ขอ้มลูสแกนมา่นตา, ขอ้มลูอตัลกัษณ์เสยีง
, ขอ้มลูพนัธุกรรม / ขอ้มลูระบุทรพัยส์นิของบุคคล เชน่ ทะเบยีนรถยนต์, โฉนดทีด่นิ / ขอ้มลูทีส่ามารถเชือ่มโยงไปยงัขอ้มลู
ขา้งตน้ได ้เชน่ วนัเกดิและสถานทีเ่กดิ, เชือ้ชาต,ิสญัชาต,ิ น ้าหนกั, สว่นสงู, ขอ้มลูต าแหน่งทีอ่ยู่ (location), ขอ้มลูการแพทย,์ 
ขอ้มลูการศกึษา, ขอ้มลูทางการเงนิ, ขอ้มลูการจา้งงาน / ขอ้มลูหมายเลขอา้งองิทีเ่กบ็ไวใ้นไมโครฟิลม์ แมไ้มส่ามารถระบุไป
ถงึตวับุคคลได ้แต่หากใชร้ว่มกบัระบบดชันีขอ้มลูอกีระบบหนึ่งกจ็ะสามารถระบุไปถงึตวับุคคลได ้/ ขอ้มลูการประเมนิผลการ
ท างานหรอืความเหน็ของนายจา้งต่อการท างานของลกูจา้ง / ขอ้มลูบนัทกึต่าง ๆ ทีใ่ชต้ดิตามตรวจสอบกจิกรรมต่าง ๆ ของ
บุคคล เชน่ log file / ขอ้มลูทีส่ามารถใชใ้นการคน้หาขอ้มลูสว่นบุคคลอื่นในอนิเทอรเ์น็ต



ใครบ้างท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคล?

เราสามารถแบง่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคล ในกฎหมาย PDPA ได ้3 ประเภท ไดแ้ก่

1. เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Subject) คอื บุคคลทีข่อ้มลูสามารถระบุไปถงึได้

2. ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Controller) คอื บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึง่มอี านาจหน้าทีต่ดัสนิใจ 
เกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล

3. ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Processor) คอื บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึง่ด าเนินการเกีย่วกบั การ
เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล ตามค าสัง่หรอืในนามของผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้น้ี
บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึง่ด าเนินการดงักล่าวไมเ่ป็นผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล



PDPA ให้เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล (Data Subject) ได้รบัสิทธิอะไรบ้าง?

เพือ่ใหง้า่ยต่อความเขา้ใจในสทิธขิองเจา้ของขอ้มลู(Data Subject) เรามาท าความรูจ้กักบัค าวา่ ผู้
ควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Controller) เพิม่เตมิอกีสกัหน่อย ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล (Data 
Controller)  คอือะไร ? ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล หมายถงึบุคคลหรอืนิตบิุคคล ทีม่สีว่นในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล, ใชข้อ้มลูสว่นบุคคล หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล และหากดทูี่ความหมายอยา่ง
ละเอยีดแลว้ นัน่หมายความวา่เพยีงแคเ่รามกีารเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูอ้ื่นไว ้กถ็อืวา่เราเป็นผูค้วบคุม
ขอ้มลูสว่นบุคคล ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย PDPA ไปดว้ยเหมอืนกนั ใน พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่น
บุคคล พ.ศ.2562 จะให ้สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Subject Right) สรุปไดด้งัต่อไปนี้



สิทธิได้รบัการแจ้งให้ทราบ

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลจะตอ้งแจง้ ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบ กอ่นหรอืในขณะทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูสว่น
บุคคล (ยกเวน้เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดท้ราบถงึรายละเอยีดนัน้อยูแ่ลว้ เชน่ ไปธนาคารเพือ่จะไปเปิดบญัช ีหรอืวา่การสมคัรใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิาร
ต่าง ๆ ) โดยมรีายละเอยีดการแจง้ใหท้ราบ เชน่ เกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลอะไรบา้ง, วตัถุประสงคก์ารเกบ็ขอ้มลู, การน าไปใชห้รอืสง่ต่อไปมใีหใ้ครบา้ง, วธิี
เกบ็ขอ้มลูอยา่งไร, เกบ็ขอ้มลูนานแคไ่หน, วธิขีอการเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพกิถอนขอ้มลูสว่นบุคคลทีใ่หไ้ปสามารถท าไดอ้ยา่งไรบา้ง

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล มสีทิธขิอเขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าของขอ้มลูสว่นบุคคลดงักลา่วทีต่นไมไ่ดใ้ห้
ความยนิยอมได ้โดยสทิธนิี้จะตอ้งไมข่ดัต่อกฎหมายหรอืค าสัง่ศาล หรอืสง่ผลกระทบทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอืน่ 
ถา้ไมข่ดัหรอืสง่ผลกระทบดงักลา่ว เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลจะไดร้บัสทิธภิายใน 30 วนันบัจากวนัที ่ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล ไดร้บัค าขอ



สิทธิคดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กีย่วกบัตนเมือ่ใดกไ็ด ้แต่ต้องไมข่ดัดว้ยกฎหมายทีส่ าคญัยิง่
กวา่ หรอืขดัต่อสทิธกิารเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้เป็นไปเพือ่การวจิยัทางวทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร์ สถติิ

สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย

กรณทีีผู่ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลไดท้ าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลเป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ และผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลถูกขอใหล้บ หรอืท าลาย 
หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถระบุตวับุคคลเจา้ของได ้โดยผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลจะตอ้งผูร้บัผดิชอบด าเนินการทัง้ในทาง
เทคโนโลยแีละคา่ใชจ้า่ยเอง

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ถา้เจา้ของขอ้มลูเคยใหค้วามยนิยอมในการใชข้อ้มลูไปแลว้ ต่อมาภายหลงัตอ้งการยกเลกิความยนิยอมนัน้ กส็ามารถท าเมือ่ใดกไ็ด ้และการยกเลกิ
ความยนิยอมนัน้จะตอ้งท าไดง้า่ยเหมอืนกบัตอนแรกทีเ่จา้ของขอ้มลูใหค้วามยนิยอมดว้ย โดยการยกเลกิจะตอ้งไมข่ดัต่อขอ้จ ากดัสทิธใินการถอนความ
ยนิยอมทางกฎหมาย หรอืสญัญาทีใ่หป้ระโยชน์แกเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดใ้หค้วามยนิยอมไปกอ่นหน้านี้



สิทธิขอให้ระงบัการใช้ข้อมลู

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธขิอใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคล ไมว่า่จะในกรณทีีเ่กดิการเปลีย่น
ใจไมต่อ้งการใหข้อ้มลูแลว้ หรอืเปลีย่นใจระงบัการท าลายขอ้มลูเมือ่ครบก าหนดทีต่อ้งท าลาย เพราะมคีวามจ าเป็นตอ้งน า
ขอ้มลูไปใชใ้นทางกฎหมาย หรอืการเรยีกรอ้งสทิธ ิกส็ามารถท าได้

สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมลูส่วนบคุคล

เจา้ของขอ้มลูมสีทิธทิีจ่ะขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของตนเองใหม้คีวามถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั และไมก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ
ได ้โดยการแกไ้ขนัน้จะตอ้งเป็นไปดว้ยความสุจรติ และไมข่ดัต่อหลกักฎหมาย



สิทธิในการขอให้โอนข้อมลูส่วนบคุคล

ในกรณีทีเ่จา้ของขอ้มลูตอ้งการน าขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วก้บัผูค้วบคุมขอ้มลูรายหน่ึง ไปใชก้บัผูค้วบคุมขอ้มลูอกี
ราย เชน่ ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลรายแรกไดท้ าจดัท าขอ้มลูสว่นบุคคลของเราไปในอยู่ในรปูแบบต่างๆ ที่
เขา้ถงึไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิเจา้ของขอ้มลูสามารถขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลที่จดัท าขอ้มลูนัน้ ท า
การสง่หรอืโอนขอ้มลูดงักล่าวใหไ้ด ้หรอืจะขอใหส้ง่ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลรายอื่นโดยตรงก็
สามารถท าได ้หากไมต่ดิขดัทางวธิกีารและเทคนิค โดยการใชส้ทิธนิัน้ตอ้งไมข่ดัต่อกฎหมาย สญัญา หรอื
ละเมดิสทิธเิสรภีาพของบุคคลอื่น



ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล จะสามารถรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมลูส่วนบคุคล กต่็อเม่ือ?

บุคคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคล (บรษิทั หา้งรา้น มลูนิธ ิสมาคม หน่วยงาน องคก์ร รา้นคา้ หรอือื่นใดกต็าม) หากมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลไว ้
หรอืมกีารน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้หรอืน าไปเปิดเผยไมว่า่จะวตัถุประสงคใ์ดกต็าม จ าเป็นตอ้งไดร้บั ค ายนิยอม (Consent) จากเจา้ของขอ้มลูดว้ย 
เวน้แต่จะเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ที ่พ.ร.บ.ก าหนดไว ้โดยมขีอ้ยกเวน้ดงัต่อไปนี้

ข้อยกเว้นส าหรบัข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป(Personal Data)

– จดัท าเอกสารประวตัศิาสตร ์หรอืจดหมายเหตุเพือ่ประโยชน์สาธารณะ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั การศกึษาวจิยัหรอืการจดัท าสถติิ

– เพือ่ป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรอืสขุภาพของบุคคล

– จ าเป็นเพือ่ปฏบิตัติามสญัญากบัเจา้ของขอ้มลู เชน่ การซือ้ขายของออนไลน์ ตอ้งใชช้ือ่ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล

– จ าเป็นเพือ่ประโยชน์สาธารณะ และการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใชอ้ านาจรฐั

– จ าเป็นเพือ่ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืของบุคคลอืน่

– เป็นการปฏบิตัติามกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล เชน่ สง่ขอ้มลูพนกังานใหก้รมสรรพากรเรือ่งภาษ ีเป็นตน้



ข้อยกเว้นส าหรบัข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว(Sensitive Personal Data)

– เพือ่ป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย หรอืสขุภาพของบุคคล

– การด าเนินกจิกรรมทีช่อบดว้ยกฎหมายทีม่กีารคุม้ครองทีเ่หมาะสมของ มลูนิธ ิสมาคม องคก์รไมแ่สวงหาก าไร เชน่ เรือ่งศาสนาหรอืความ
คดิเหน็ทางการเมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหท้ราบกอ่นเขา้องคก์รนัน้ ๆ เป็นตน้

– เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยนิยอมโดยชดัแจง้ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล เชน่ บุคคลสาธารณะทีม่ขีอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อ
สาธารณะอยูแ่ลว้ในความยนิยอมของเจา้ของขอ้มลู

– เป็นการจ าเป็นเพือ่การกอ่ตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย เชน่ เกบ็ลายนิ้วมอืของผูท้ีบุ่กรกุเพือ่น าไปใชใ้นชัน้ศาล เป็นตน้

– เป็นการจ าเป็นในการปฏบิตัติามกฎหมายเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เกีย่วกบั เวชศาสตรป้์องกนัหรอือาชวีเวชศาสตร ์เชน่ การเกบ็ขอ้มลู
สขุภาพของพนกังานซึง่เป็นขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อน (Sensitive Personal Data) องคก์รมกัใชข้อ้นี้ในการอา้งสทิธทิีจ่ าเป็นตอ้งเกบ็
ขอ้มลูนี้ไว ้เป็นตน้ / ประโยชน์ดา้นสาธารณะสขุ, การคุม้ครองแรงงาน, การประกนัสงัคม, หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ/ การศกึษาวจิยัทาง
วทิยาศาสตร,์ ประวตัศิาสตร,์ สถติ,ิ หรอืประโยชน์สาธารณะอื่น / ประโยชน์สาธารณะทีส่ าคญั



ข้อมลูเก่าท่ีเคยเกบ็ไว้ก่อนท่ี พ.ร.บ. น้ีจะบงัคบัใช้ ต้องท าอย่างไร?

ขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมไว ้ก่อนหน้าที ่PDPA จะบงัคบัใชใ้น วนัที ่1 มถุินายน 2565 ผูค้วบคุม
ขอ้มลูสว่นบุคคลจะตอ้งท าอยา่งไรบา้ง ตามมาตรา ๙๕ ใน พ.ร.บ.ไดร้ะบุไวว้า่

“ ใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถเกบ็รวมรวมและใชข้อ้มลูสว่นบุคคลนัน้ต่อไปไดต้าม
วตัถุประสงคเ์ดมิ ทัง้น้ี ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งก าหนดวธิกีารยกเลกิความยนิยอม และเผยแพร่
ประชาสมัพนัธใ์หเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่มป่ระสงคใ์หผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลเกบ็รวมรวม และใช้
ขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวสามารถแจง้ยกเลกิความยนิยอมไดโ้ดยงา่ย ”



PDPA บงัคบัใช้แล้วแต่ไม่ได้ปฏิบติัตาม จะมีบทลงโทษอะไรบา้ง ?

ถา้ไมป่ฏบิตัติาม PDPA บทลงโทษของผูท้ีไ่มป่ฏบิตัติาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (PDPA) มถีงึ 
3 ประเภท ไดแ้ก่

โทษทางแพ่ง

โทษทางแพง่ก าหนดใหช้ดใชค้า่สนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้จรงิใหก้บัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดร้บัความ
เสยีหายจากการละเมดิ และอาจจะตอ้งจา่ยบวกเพิม่อกีเป็นคา่คา่สนิไหมทดแทนเพือ่การลงโทษเพิม่เตมิสงูสดุไดอ้กี 
2 เทา่ของคา่เสยีหายจรงิ      ตวัอยา่ง หากศาลตดัสนิวา่ใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล ตอ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทน
แก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล เป็นจ านวน 1 แสนบาท ศาลอาจมคี าสัง่ก าหนดคา่สนิไหมเพือ่การลงโทษเพิม่อกี 2 เทา่
ของคา่เสยีหายจรงิ เทา่กบัวา่จะตอ้งจา่ยเป็นคา่ปรบัทัง้หมด เป็นจ านวนเงนิ 3 แสนบาท



PDPA บงัคบัใช้แล้วแต่ไม่ได้ปฏิบติัตาม จะมีบทลงโทษอะไรบ้าง ?

โทษทางอาญา

โทษทางอาญาจะมทีัง้โทษจ าคุกและโทษปรบั โดยม ีโทษจ าคุกสงูสดุไมเ่กนิ 1 ปี หรอื ปรบัไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั โดย
โทษสงูสดุดงักลา่วจะเกดิจากการไมป่ฏบิตัติาม PDPA ในสว่นการใชข้อ้มลู หรอืเปิดเผยขอ้มลู หรอืสง่โอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศ ประเภทขอ้มลูทีม่ ี
ความละเอยีดอ่อน(Sensitive Personal Data)      สว่นกรณหีากผูก้ระท าความผดิ คอื บรษิทั(นิตบิุคคล) กอ็าจจะสงสยัวา่ใครจะเป็นผูถู้กจ าคุก เพราะ
บรษิทัตดิคุกไมไ่ด ้ในสว่นตรงนี้กอ็าจจะตกมาที ่ผูบ้รหิาร, กรรมการ หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในการด าเนนิงานของบรษิทันัน้ ๆ ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการ
ลงโทษจ าคุกแทน

โทษทางปกครอง

โทษปรบั ม ีตัง้แต่ 1 ลา้นบาทจนถงึสงูสดุไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท ซึง่โทษปรบัสงูสดุ 5 ลา้นบาท จะเป็นกรณขีองการไมป่ฏบิตัติาม PDPA ใน
สว่นการใชข้อ้มลู หรอืเปิดเผยขอ้มลู หรอืสง่โอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศของประเภทขอ้มลูทีม่คีวามละเอยีดอ่อน(Sensitive Personal Data) ซึง่โทษ
ทางปกครองนี้จะแยกต่างหากกบัการชดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิจากโทษทางแพง่และโทษทางอาญาดว้ย


