PDPA คือ พระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) เป็ นกฎหมายว่าด้วยการให้
สิทธิ ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนาไปใช้ให้ถกู
วัตถุประสงค์ตามคายินยอมทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต โดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และปั จจุบนั
ได้ถกู เลื่อนให้มผี ลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ได้แก่ ชือ่ -นามสกุล หรือชือ่ เล่น / เลขประจาตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง
, เลขบัตรประกันสังคม, เลขใบอนุญาตขับขี,่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี, เลขบัญชีธนาคาร, เลขบัตรเครดิต (การเก็บเป็ นภาพ
สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรอื่นๆทีม่ ขี อ้ มูลส่วนบุคคลทีก่ ล่าวมาย่อมสามารถใช้ระบุตวั บุคคลได้โดยตัวมันเอง จึงถือ
เป็ นข้อมูลส่วนบุคคล) / ทีอ่ ยู,่ อีเมล์, เลขโทรศัพท์ / ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือ เช่น IP address, MAC address, Cookie
ID / ข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น รูปภาพใบหน้า, ลายนิ้วมือ, ฟิ ลม์ เอกซเรย์, ข้อมูลสแกนม่านตา, ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง
, ข้อมูลพันธุกรรม / ข้อมูลระบุทรัพย์สนิ ของบุคคล เช่น ทะเบียนรถยนต์, โฉนดทีด่ นิ / ข้อมูลทีส่ ามารถเชือ่ มโยงไปยังข้อมูล
ข้างต้นได้ เช่น วันเกิดและสถานทีเ่ กิด, เชือ้ ชาติ,สัญชาติ, น้าหนัก, ส่วนสูง, ข้อมูลตาแหน่งทีอ่ ยู่ (location), ข้อมูลการแพทย์,
ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลการจ้างงาน / ข้อมูลหมายเลขอ้างอิงทีเ่ ก็บไว้ในไมโครฟิ ลม์ แม้ไม่สามารถระบุไป
ถึงตัวบุคคลได้ แต่หากใช้รว่ มกับระบบดัชนีขอ้ มูลอีกระบบหนึ่งก็จะสามารถระบุไปถึงตัวบุคคลได้ / ข้อมูลการประเมินผลการ
ทางานหรือความเห็นของนายจ้างต่อการทางานของลูกจ้าง / ข้อมูลบันทึกต่าง ๆ ทีใ่ ช้ตดิ ตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของ
บุคคล เช่น log file / ข้อมูลทีส่ ามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต

ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล?

เราสามารถแบ่งผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในกฎหมาย PDPA ได้ 3 ประเภท ได้แก่
1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) คือ บุคคลทีข่ อ้ มูลสามารถระบุไปถึงได้
2. ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึง่ มีอานาจหน้าทีต่ ดั สินใจ
เกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3. ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึง่ ดาเนินการเกีย่ วกับ การ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคาสังหรื
่ อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึง่ ดาเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ได้รบั สิทธิอะไรบ้าง?
เพือ่ ให้งา่ ยต่อความเข้าใจในสิทธิของเจ้าของข้อมูล(Data Subject) เรามาทาความรูจ้ กั กับคาว่า ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) เพิม่ เติมอีกสักหน่อย ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data
Controller) คืออะไร ? ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงบุคคลหรือนิตบิ ุคคล ทีม่ สี ว่ นในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และหากดูท่คี วามหมายอย่าง
ละเอียดแล้ว นันหมายความว่
่
าเพียงแค่เรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื ไว้ ก็ถอื ว่าเราเป็ นผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย PDPA ไปด้วยเหมือนกัน ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 จะให้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right) สรุปได้ดงั ต่อไปนี้

สิทธิได้รบั การแจ้งให้ทราบ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ก่อนหรือในขณะทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล (ยกเว้นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนัน้ อยูแ่ ล้ว เช่น ไปธนาคารเพือ่ จะไปเปิ ดบัญชี หรือว่าการสมัค รใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ต่าง ๆ ) โดยมีรายละเอียดการแจ้งให้ทราบ เช่น เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง, วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล, การนาไปใช้หรือส่งต่อไปมีให้ใครบ้าง, วิธี
เก็บข้อมูลอย่างไร, เก็บข้อมูลนานแค่ไหน, วิธขี อการเปลีย่ นแปลง แก้ไข เพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ห้ไปสามารถทาได้อย่างไรบ้าง
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสทิ ธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทีต่ นไม่ได้ให้
ความยินยอมได้ โดยสิทธิน้จี ะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายหรือคาสังศาล
่
หรือส่งผลกระทบทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่
ถ้าไม่ขดั หรือส่งผลกระทบดังกล่าว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รบั สิทธิภายใน 30 วันนับจากวันที่ ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้รบั คาขอ

สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตนเมือ่ ใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขดั ด้วยกฎหมายทีส่ าคัญยิง่
กว่า หรือขัดต่อสิทธิการเรียกร้องตามกฎหมาย หรือข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นไปเพือ่ การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ สถิติ
สิทธิขอให้ลบหรือทาลาย
กรณีทผ่ี คู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะ และผูค้ วบคุมข้อมูลส่ว นบุคคลถูกขอให้ลบ หรือทาลาย
หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลเจ้าของได้ โดยผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการทัง้ ในทาง
เทคโนโลยีและค่าใช้จา่ ยเอง
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ถ้าเจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมในการใช้ขอ้ มูลไปแล้ว ต่อมาภายหลังต้องการยกเลิกความยินยอมนัน้ ก็สามารถทาเมือ่ ใดก็ได้ และการยกเลิก
ความยินยอมนัน้ จะต้องทาได้งา่ ยเหมือนกับตอนแรกทีเ่ จ้าของข้อมูลให้ความยินยอมด้วย โดยการยกเลิกจะต้องไม่ขดั ต่อข้อจากัดสิทธิในการถอนความ
ยินยอมทางกฎหมาย หรือสัญญาทีใ่ ห้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้ให้ความยินยอมไปก่อนหน้านี้

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ไม่วา่ จะในกรณีทเ่ี กิดการเปลีย่ น
ใจไม่ตอ้ งการให้ขอ้ มูลแล้ว หรือเปลีย่ นใจระงับการทาลายข้อมูลเมือ่ ครบกาหนดทีต่ อ้ งทาลาย เพราะมีค วามจาเป็ นต้องนา
ข้อมูลไปใช้ในทางกฎหมาย หรือการเรียกร้องสิทธิ ก็สามารถทาได้
สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสทิ ธิทจ่ี ะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มคี วามถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ได้ โดยการแก้ไขนัน้ จะต้องเป็ นไปด้วยความสุจริต และไม่ขดั ต่อหลักกฎหมาย

สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีทเ่ี จ้าของข้อมูลต้องการนาข้อมูลทีเ่ คยให้ไว้กบั ผูค้ วบคุมข้อมูลรายหนึ่ง ไปใช้กบั ผูค้ วบคุมข้อมูลอีก
ราย เช่น ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายแรกได้ทาจัดทาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปในอยู่ในรูปแบบต่างๆ ที่
เข้าถึงได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่จดั ทาข้อมูลนัน้ ทา
การส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้ได้ หรือจะขอให้สง่ ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นโดยตรงก็
สามารถทาได้ หากไม่ตดิ ขัดทางวิธกี ารและเทคนิค โดยการใช้สทิ ธินนั ้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย สัญญา หรือ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะสามารถรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ก็ต่อเมื่อ?
บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคล (บริษทั ห้างร้าน มูลนิธิ สมาคม หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า หรืออื่นใดก็ตาม) หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้
หรือมีการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือนาไปเปิ ดเผยไม่วา่ จะวัตถุประสงค์ใดก็ตาม จาเป็ นต้องได้รบั คายินยอม (Consent) จากเจ้าของข้อมูลด้วย
เว้นแต่จะเป็ นไปตามข้อยกเว้นที่ พ.ร.บ.กาหนดไว้ โดยมีขอ้ ยกเว้นดังต่อไปนี้
ข้อยกเว้นสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป(Personal
่
Data)
– จัดทาเอกสารประวัตศิ าสตร์ หรือจดหมายเหตุเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ การศึกษาวิจยั หรือการจัดทาสถิติ
– เพือ่ ป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
– จาเป็ นเพือ่ ปฏิบตั ติ ามสัญญากับเจ้าของข้อมูล เช่น การซือ้ ขายของออนไลน์ ต้องใช้ชอ่ื ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
– จาเป็ นเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ และการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการใช้อานาจรัฐ
– จาเป็ นเพือ่ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลอืน่
– เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ส่งข้อมูลพนักงานให้กรมสรรพากรเรือ่ งภาษี เป็ นต้น

ข้อยกเว้นสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว(Sensitive Personal Data)
– เพือ่ ป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

– การดาเนินกิจกรรมทีช่ อบด้วยกฎหมายทีม่ กี ารคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมของ มูลนิธิ สมาคม องค์กรไม่แสวงหากาไร เช่น เรือ่ งศาสนาหรือความ
คิดเห็นทางการเมือง ซึง่ จาเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ทราบก่อนเข้าองค์กรนัน้ ๆ เป็ นต้น
– เป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลสาธารณะทีม่ ขี อ้ มูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อ
สาธารณะอยูแ่ ล้วในความยินยอมของเจ้าของข้อมูล
– เป็ นการจาเป็ นเพือ่ การก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย เช่น เก็บลายนิ้วมือของผูท้ บ่ี ุกรุกเพือ่ นาไปใช้ในชัน้ ศาล เป็ นต้น
– เป็ นการจาเป็ นในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เกีย่ วกับ เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ เช่น การเก็บข้อมูล
สุขภาพของพนักงานซึง่ เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) องค์กรมักใช้ขอ้ นี้ในการอ้างสิทธิทจ่ี าเป็ นต้องเก็บ
ข้อมูลนี้ไว้ เป็ นต้น / ประโยชน์ดา้ นสาธารณะสุข, การคุม้ ครองแรงงาน, การประกันสังคม, หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / การศึกษาวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์, ประวัตศิ าสตร์, สถิต,ิ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น / ประโยชน์สาธารณะทีส่ าคัญ

ข้อมูลเก่าที่เคยเก็บไว้ก่อนที่ พ.ร.บ. นี้ จะบังคับใช้ ต้องทาอย่างไร?
ข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนหน้าที่ PDPA จะบังคับใช้ใน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องทาอย่างไรบ้าง ตามมาตรา ๙๕ ใน พ.ร.บ.ได้ระบุไว้วา่
“ ให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ ต่อไปได้ตาม
วัตถุประสงค์เดิม ทัง้ นี้ ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกาหนดวิธกี ารยกเลิกความยินยอม และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ม่ประสงค์ให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม และใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย ”

PDPA บังคับใช้แล้วแต่ไม่ได้ปฏิบตั ิ ตาม จะมีบทลงโทษอะไรบ้าง ?
ถ้าไม่ปฏิบตั ติ าม PDPA บทลงโทษของผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีถงึ
3 ประเภท ได้แก่
โทษทางแพ่ง

โทษทางแพ่งกาหนดให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงให้กบั เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั ความ
เสียหายจากการละเมิด และอาจจะต้องจ่ายบวกเพิม่ อีกเป็ นค่าค่าสินไหมทดแทนเพือ่ การลงโทษเพิม่ เติมสูงสุดได้อกี
2 เท่าของค่าเสียหายจริง ตัวอย่าง หากศาลตัดสินว่าให้ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นจานวน 1 แสนบาท ศาลอาจมีคาสังก
่ าหนดค่าสินไหมเพือ่ การลงโทษเพิม่ อีก 2 เท่า
ของค่าเสียหายจริง เท่ากับว่าจะต้องจ่ายเป็ นค่าปรับทัง้ หมด เป็ นจานวนเงิน 3 แสนบาท

PDPA บังคับใช้แล้วแต่ไม่ได้ปฏิบตั ิ ตาม จะมีบทลงโทษอะไรบ้าง ?
โทษทางอาญา

โทษทางอาญาจะมีทงั ้ โทษจาคุกและโทษปรับ โดยมี โทษจาคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ โดย
โทษสูงสุดดังกล่าวจะเกิดจากการไม่ปฏิบตั ติ าม PDPA ในส่วนการใช้ขอ้ มูล หรือเปิ ดเผยข้อมูล หรือส่งโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ ประเภทข้อมูลทีม่ ี
ความละเอียดอ่อน(Sensitive Personal Data) ส่วนกรณีหากผูก้ ระทาความผิด คือ บริษทั (นิตบิ ุคคล) ก็อาจจะสงสัยว่าใครจะเป็ นผูถ้ ูกจาคุก เพราะ
บริษทั ติดคุกไม่ได้ ในส่วนตรงนี้กอ็ าจจะตกมาที่ ผูบ้ ริหาร, กรรมการ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษทั นัน้ ๆ ทีจ่ ะต้องได้รบั การ
ลงโทษจาคุกแทน
โทษทางปกครอง
โทษปรับ มี ตัง้ แต่ 1 ล้านบาทจนถึงสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึง่ โทษปรับสูงสุด 5 ล้านบาท จะเป็ นกรณีของการไม่ปฏิบตั ติ าม PDPA ใน
ส่วนการใช้ขอ้ มูล หรือเปิ ดเผยข้อมูล หรือส่งโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศของประเภทข้อมูลทีม่ คี วามละเอียดอ่อน(Sensitive Personal Data) ซึง่ โทษ
ทางปกครองนี้จะแยกต่างหากกับการชดใช้คา่ เสียหายทีเ่ กิดจากโทษทางแพ่งและโทษทางอาญาด้วย

