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พัรู้ะรู้าชิบัญญัติค้�มครู้องข้�อม้ลส่วนบ้คคล	พั.ศั.	2562	(PDPA)

พระราชิบ่ญญ่ติ้คุ้ม่ครองข้อม้่ลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หร้อ 

PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) ม่่ประกาศ

ในราชิกิจจานุเบกษาเม้่�อ 27 พฤษภาคม่ 2562 โดยม่่ผลบ่งค่บใช้ิเม้่�อ 

28 พฤษภาคม่ 2562 ในบางส่วน และม่่ผลบ่งค่บใช้ิกฎิหม่ายท่�งฉบ่บ

เม้่�อว่นท่� 27 พฤษภาคม่ 2563 ท่�ผ่านม่า

ข้่อมูลสุ่วนบุุคคล (Personal Data) ติามนิยามข่อง พ.ร.บุ. 

ได้แก่ ช้ิ�อ - นาม่สกุล, เลขประจำาต่้วประชิาชิน, ท่�อย่้, เบอร์โทรศ่พท์, 

ว่นเกิด, อ่เม่ล, การศึกษา, เพศ, อาช่ิพ, ร้ปถ่าย, ข้อม้่ลทางการเงิน 

นอกจากน่�ย่งรวม่ถึงข้อม้่ลส่วนบุคคลท่�ม่่ความ่ละเอ่ยดอ่อน (Sensi-

tive Personal Data) ด้วย เช่ิน ข้อม้่ลทางการแพทย์หร้อสุขภาพ, 

ข้อม้่ลทางพ่นธุกรรม่และไบโอเม่ทริกซ์ุ, เช้ิ�อชิาติ้, ความ่คิดเห็นทางการ

เม้่อง, ความ่เช้ิ�อทางศาสนาหร้อปร่ชิญา, พฤติ้กรรม่ทางเพศ, ประว่ติ้

อาชิญากรรม่, ข้อม้่ลสหภาพแรงงาน เป็นต้้น

วิิชญ์์ศุุทธ์์ เมาระพงษ์์

ที่่�ปรึึกษาโครึงการึสารึสนเที่ศของหน่วยงานภาครึัฐ

สังกัดสถาบัันวิจััยและให้คำาปรึึกษาแห่งมหาวิที่ยาลัยธรึรึมศาสตรึ์

บุุคคลท่ี่�เก่ิ�ยวข้่องกัิบุข้่อมูลสุ่วน

บุุคคล

• เจ้าของข้อม้่ลส่วนบุคคล (Data 

Subject) ค้อ บุคคลท่�ข้อม้่ลระบุไปถึง

• ผ้้ควบคุม่ข้อม้่ลส่วนบุคคล (Data 

Controller) ค้อ บุคคลหร้อนิติ้บุคคลซึุ�งม่่

อำานาจหน้าท่� “ต่้ดสินใจ” เก่�ยวก่บการเก็บ

รวบรวม่ ใช้ิ หร้อเปิดเผยข้อม้่ลส่วนบุคคล

•  ผ้้ประม่วลผลข้อม้่ลส่วนบุคคล 

(Data Processor) ค้อ บุคคลหร้อนิติ้-

บุคคลซึุ�งดำาเนินการเก่�ยวก่บการเก็บ

รวบรวม่ ใช้ิ หร้อเปิดเผยข้อม้่ลส่วนบุคคล “ต้าม่คำาส่�งหร้อในนาม่ของ

ผ้้ควบคุม่ข้อม้่ลส่วนบุคคล” ท่�งน่�บุคคลหร้อนิติ้บุคคลซึุ�งดำาเนินการ 

ด่งกล่าว ต้้องไม่่เป็นผ้้ควบคุม่ข้อม้่ลส่วนบุคคล

สิุที่ธิิข่องเจ้้าข่องข้่อมูลสุ่วนบุุคคล (Data Subject) ได้้แก่ิ

• สิทธิได้ร่บการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) 

• สิทธิขอเข้าถึงข้อม้่ลส่วนบุคคล (Right of access)

• สิทธิในการขอให้โอนข้อม้่ลส่วนบุคคล (Right to data 

portability)

• สิทธิค่ดค้านการเก็บรวบรวม่ ใช้ิ หร้อเปิดเผยข้อม้่ลส่วน

บุคคล (Right to object)

• สิทธิขอให้ลบหร้อทำาลาย หร้อทำาให้ข้อม้่ลส่วนบุคคลเป็น

ข้อม้่ลท่�ไม่่สาม่ารถระบุต่้วบุคคล (Right to erasure (also known as 

right to be forgotten) 

ทำำ�คว�มรู้้�จัักกับ

พ.ร.บ.คุ้้�มคุ้รองข้�อมูล
ส่่วนบ้คุ้คุ้ล
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หน่วยงานท่ี่�เก่ิ�ยวข้่อง ม่่อย่้ด้วยก่น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1. สำาน่กงานคณ์ะกรรม่การคุ้ม่ครองข้อม้่ลส่วนบุคคล 

(ส.ค.ส.) ม่่หน้าท่�กำาหนดม่าต้รฐานในการเก็บรวบรวม่ข้อม้่ล การใช้ิ 

และการเปิดเผยข้อม้่ลส่วนบุคคล รวม่ถึงให้ความ่ร้้ และฝึ้กอบรม่

เจ้าหน้าท่�ภาคร่ฐ ภาคเอกชิน และบุคคลท่�วไปให้ม่่ความ่เข้าใจ และ

สาม่ารถร่กษาข้อม้่ลส่วนบุคคลอย่างปลอดภ่ย

2. คณ์ะกรรม่การผ้้เช่ิ�ยวชิาญ ม่่หน้าท่�พิจารณ์าเร้�องร้องเร่ยน

เม้่�อม่่การละเมิ่ด ต้รวจสอบผ้้ควบคุม่ข้อม้่ลส่วนบุคคล หร้อผ้้ประม่วลผล 

ข้อม้่ลส่วนบุคคลท่�กอ่ให้เกิดความ่เส่ยหายแก่เจ้าของข้อม้่ลส่วนบุคคล 

รวม่ถึงการไกล่เกล่�ยข้อพิพาทต่้างๆ 

กิารสุ่งหรือโอนข้่อมูลสุ่วนบุุคคลไปัยังต่ิางปัระเที่ศ 

(Cross-border Personal Data Transfer)

ประเทศปลายทางหร้อองค์การระหว่างประเทศ ท่�ร่บข้อม้่ล

ส่วนบุคคลต้้องม่่ม่าต้รฐานการคุ้ม่ครองข้อม้่ลส่วนบุคคลท่�เพ่ยงพอ 

เว้นแต่้จะได้ร่บความ่ยินยอม่จากเจ้าของข้อม้่ล หร้อเป็นการปฏิิบ่ติ้

ต้าม่กฎิหม่าย/ส่ญญา หร้อเพ้�อประโยชิน์ สาธารณ์ะเป็นสำาค่ญ 

เท่าน่�น

• สิทธิขอให้ระง่บการใช้ิข้อม้่ล (Right to restrict process-

ing)

• สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อม้่ลส่วนบุคคล (Right of rectifi-

cation) 

กิารเก็ิบุรวบุรวม ใช้้ หรือเปิัด้เผย ข้่อมูลสุ่วนบุุคคล 

สาม่ารถทำาได้ในกรณ่์ต่้อไปน่�

• ได้ร่บความ่ยินยอม่จากเจ้าของข้อม้่ส่วนบุคคล

• จ่ดทำาเอกสารประว่ติ้ศาสต้ร์ หร้อจดหม่ายเหตุ้เพ้�อ

ประโยชิน์สาธารณ์ะ การศึกษาวิจ่ยหร้อการจ่ดทำาสถิติ้

• ป้องก่นหร้อระง่บอ่นต้รายต่้อช่ิวิต้ ร่างกาย หร้อสุขภาพ

ของบุคคล

• จำาเป็นเพ้�อปฏิิบ่ติ้กฎิหม่าย หร้อส่ญญา

• จำาเป็นเพ้�อประโยชิน์โดยชิอบด้วยกฎิหม่ายของผ้้ควบคุม่

ข้อม้่ลส่วนบุคคลหร้อของบุคคลอ้�น

• จำาเป็นเพ้�อประโยชิน์สาธารณ์ะ และการปฏิิบ่ติ้หน้าท่�ใน

การใช้ิอำานาจร่ฐ

สุาระสุำาคัญข่อง PDPA ม่ 3 ปัระเด็้นหลักิ ประกอบด้วย

1. เจ้าของข้อม้่ลต้้องให้ความ่ยินยอม่ (Consent) ในการเก็บ

รวบรวม่ การใช้ิ และการเปิดเผยข้อม้่ลส่วนบุคคลต้าม่ว่ต้ถุประสงค์ 

ท่�ผ้้เก็บรวบรวม่ ผ้้ใช้ิงานข้อม้่ล ช่ิ�แจงไว้ต่้�งแต่้แรกแล้วเท่าน่�น กล่าวค้อ 

ต้้องม่่การขออนุม่่ติ้จากเจ้าของข้อม้่ลเส่ยก่อน หาก application 

จะเก็บข้อม้่ลของผ้้ใช้ิงานเข้าส่้ระบบ เช่ิน ข้อม้่ลบ่ต้รเครดิต้ ข้อม้่ลช้ิ�อ 

สกุล เบอร์โทรศ่พท์ หม่ายเลขบ่ต้รประจำาต่้วประชิาชิน 

ฯลฯ ก็ต้้องม่่ข้อความ่แจ้งให้ผ้้ใช้ิงานท่�เป็นเจ้าของ

ข้อม้่ลด่งกล่าวกดย้นย่นเพ้�อให้ความ่ยินยอม่ 

พร้อม่แจ้งว่ต้ถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม่ 

และการใช้ิงาน ให้ช่ิดเจน และหากผ้้ใช้ิงาน

ไม่่ยินยอม่ให้ใช้ิข้อม้่ลด่งกล่าว ผ้้ให้บริการ

ก็ไม่่สาม่ารถนำาข้อม้่ลของผ้้ใช้ิงานไปใช้ิได้

2. ผ้้เก็บรวบรวม่ข้อม้่ลต้้องร่กษา

ความ่ม่่�นคงปลอดภ่ยของข้อม้่ล ไม่่ให้ม่่การ 

เปล่�ยนแปลงแก้ไข หร้อถ้กเข้าถึงโดยผ้้ท่� 

ไม่่เก่�ยวข้องก่บข้อม้่ล เช่ิน สถานพยาบาลจะต้้องเก็บ 

ข้อม้่ลของผ้้ป�วยให้เป็นความ่ล่บ ธนาคารต้้องเก็บร่กษา

ข้อม้่ลเก่�ยวก่บรายการธุรกรรม่ทางการเงินต่้างๆ ของผ้้ใช้ิงาน โดย 

ไม่่เปิดเผยให้ก่บผ้้อ้�น เป็นต้้น

3. เจ้าของข้อม้่ลม่่สิทธิ�ถอนความ่ยินยอม่ ขอให้ลบหร้อทำาลาย

ข้อม้่ลเม้่�อใดก็ได้ หากเป็นความ่ประสงค์ของเจ้าของข้อม้่ล 


