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ย้อนก้ลับ้ไปเมื�อช่วังนี�ข้องปีที่ี�แล้วั ผ่่้เข้ียนได้ก้ล่าวัถึง 

ก้ารบ้งัคบั้ใช ้พิ่.ร.บ้.คุม้ครองข้อ้มล่สู่ว่ันบ้คุคล หรอื Personal Data 

Protection Act, B.E. 2562 (2019) ที่ี�เรามกั้จะไดย้นิเคา้เรยีก้ยอ่ ๆ  

ก้นัวัา่ PDPA  ซึ่ึ�งจรงิ ๆ  แลว้ั จะตอ้งมผี่ลบ้งัคบั้ใชอ้ยา่งเตม็รป่แบ้บ้ 

ตั�งแต่วัันที่ี� 1 มิถุนายน พิ่.ศั. 2564 แต่เนื�องจาก้สู่ถานก้ารณ์์ก้าร 

แพิ่รร่ะบ้าดข้อง COVID-19 ในช่วังนั�น ยงัคงมีควัามรุนแรง และข้ยาย 

วังก้ว้ัางอย่างต่อเนื�อง สู่่งผ่ลก้ระที่บ้ต่อก้ารปรับ้ตัวัข้ององค์ก้าร 

เพิ่ื�อรองรบั้ก้ารบ้งัคบั้ใชก้้ฎหมาย PDPA ดงัก้ลา่วั ที่ำใหภ้าครฐั์ข้ยาย 

เวัลา ก้ารบั้งคับ้ใช้ก้ฎหมาย PDPA ออก้ไปอีก้ 1 ป ีนั�นคือเริ�มบั้งคับ้

ใช้อย่างเต็มร่ปแบ้บ้ในวัันที่ี� 1 มิถุนายน พิ่.ศั. 2565 ที่ี�ผ่่านมา

 ภายหลังจาก้ทีี่�มีผ่ลบั้งคับ้ใช้ก้ฎหมาย PDPA ก้็เริ�มเห็น

ก้ระแสู่ข้องก้ารตื�นตัวัผ่่านสู่ื�อต่าง ๆ อย่างรวัดเร็วั อันเนื�องมาจาก้ 

ก้ารทีี่�หลายองค์ก้ารธุุรกิ้จใช้ social network เป็นสู่ื�อก้ลางหลัก้

ที่ี�สู่ำคัญในก้ารเชื�อมโยงไปยังผ่่้บ้ริโภค เพิ่ื�อก้ารที่ำก้ารตลาด 

เพิ่ื�อก้ารใช้งานเชื�อมโยงบ้ัญชีผ่่้ใช้ใน social network ข้องล่ก้ค้า 

เข้้ามาสู่่ร่ะบ้บ้สู่ารสู่นเที่ศั และระบ้บ้ข้้อม่ลข้ององค์ก้าร ซึึ่�งก้ารเชื�อมโยง 

และเข้้าถึงบ้ัญชีผ่่้ใช้ social network หรือแม้แต่ก้ารร้องข้อ

ข้้อม่ลสู่่วันบุ้คคลข้องล่ก้ค้าในก้ระบ้วันก้ารสู่มัครใช้บ้ริก้าร ก้าร 

ลงที่ะเบี้ยนต่าง ๆ รวัมไปถึงภาพิ่ถ่ายบุ้คคลข้องล่ก้ค้า ก้ารถ่าย 

ภาพิ่นิ�ง ภาพิ่เคลื�อนไหวั โดยมีวัตัถปุระสู่งค์เพิ่ื�อนำมาใช้จัดก้ารข้้อมล่ 

ในก้ารใช้งานบ้ริก้าร นำมาจัดเก้็บ้เป็นฐ์านข้้อม่ลล่ก้ค้า นำมาเพิ่ื�อ

ใชว้ัเิคราะหพ์ิ่ฤตกิ้รรมก้ารใชบ้้รกิ้าร นำมาวัเิคราะหเ์พิ่ื�อหาแนวัโนม้ 

และคาดก้ารณ์์ที่างก้ารตลาด นำมาใช้เพิ่ื�อก้ารสู่นับ้สู่นุน และ 

ช่วัยเหลือล่ก้ค้า หรือเพิ่ื�อใช้ด่แลควัามปลอดภัยในสูุ่ข้ภาพิ่ และ

ที่รพัิ่ยส์ู่นิ ฯลฯ เหล่านี� คอื เนื�อหาหลัก้สู่ำคัญในตัวัก้ฎหมาย PDPA 

ซึ่ึ�งหาก้วัา่องคก์้ารดำเนนิก้ารจดัเก้บ็้ข้อ้มล่ดงัที่ี�ก้ลา่วัมาดว้ัยวัธิุกี้าร

ตา่ง ๆ  โดยไมไ่ดแ้จง้ ชี�แจง ข้ออนญุาต หรือไมไ่ดร้บั้ควัามยนิยอมจาก้

เจ้าข้องข้้อม่ล ด้วัยวัิธุีก้ารตามที่ี�ก้ฎหมายรับ้รอง ถือวั่ามีควัามผ่ิด 

รวัมถึงเมื�อได้รับ้ควัามยินยอมให้จัดเก้็บ้ข้้อม่ล และอนุญาตให้นำ

ไปใชง้านจาก้เจ้าข้องข้อ้มล่แล้วั แต่ก้ลับ้นำข้อ้มล่ดังก้ลา่วัไปใช้ใน

วัตัถปุระสู่งคอ์ื�นที่ี�นอก้เหนือจาก้ทีี่�ได้แจง้ไวั ้ก้ถ็อืวัา่มคีวัามผ่ดิตาม

ที่ี�ก้ฎหมายระบุ้ไวั้เช่นก้ัน

ปัจจุบ้ันจะมีที่ั�งองค์ก้ารที่ี�ดำเนินก้ารเรื�อง PDPA เรียบ้ร้อย 

แล้วั และพิ่ร้อมทีี่�จะดำเนินงาน หรือให้บ้ริก้ารทีี่�สู่อดรับ้ก้บั้มาตรก้าร

ที่างก้ฎหมาย มอีงค์ก้ารทีี่�ก้ำลงัดำเนนิก้ารเรื�อง PDPA ในบ้ริก้ารที่ี�เก้ดิ

ขึ้�นแล้วั และที่ี�ก้ำลงัพิ่ฒันา รวัมไปถงึองค์ก้ารที่ี�ยงัไม่ได้ดำเนนิก้าร 

เรื�อง PDPA ดังนั�น เราลองมาด่ก้ันวั่า องค์ก้ารจะต้องร่้ และเตรียม

อะไรเก้ี�ยวัก้ับ้ก้ฎหมาย PDPA ที่ี�บ้ังคับ้ใช้แล้วับ้้าง 

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รู้้�เท่่าท่ันการู้บัังคัับัใช้�
กฎหมาย PDPA
ในปรู้ะเท่ศไท่ย
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สิ�งท่�องค์การู้ต�องเตรู้่ยมพัรู้�อม

  แต่งตั�งเจ้าหน้าทีี่�รับ้ผ่ิดชอบ้ในเรื�องคุ้มครองข้้อม่ล 

สู่่วันบุ้คคล (Data Protection Officer: DPO)

  จัดที่ำก้ารบ้ันที่ึก้รายก้ารก้ิจก้รรมก้ารจัดเก้็บ้ และ

ประมวัลผ่ลข้้อม่ลสู่่วันบุ้คคล (Records of processing activi-

ties: ROPA)

  เผ่ยแพิ่ร่นโยบ้ายควัามเป็นสู่่วันตัวั (Privacy notice) 

ผ่่านที่าง web site ข้ององค์ก้าร หรือช่องที่างก้ารให้บ้ริก้าร เพิ่ื�อ

สู่ร้างก้ารรับ้ร่้ในบ้ที่บ้าที่ควัามรับ้ผ่ิดชอบ้ข้ององค์ก้าร ในเรื�องก้าร

คุ้มครองข้้อม่ลสู่่วันบุ้คคล

 เตรยีมข้อ้ควัามก้ารใหค้วัามยนิยอม (Consent) และก้าร

จัดเก้็บ้คำยินยอม ให้จัดเก้็บ้ข้้อม่ลสู่่วันบุ้คคลโดยเฉพิ่าะจาก้ผ่่้ใช้

บ้ริก้าร ล่ก้ค้า หรือค่่ค้า

  ก้ำหนดผ่่้รับ้ผ่ิดชอบ้ในก้ารจัดก้าร และก้ารก้ำหนด 

ข้ั�นตอนเมื�อมีก้ารร้องข้อ (Data subject rights) รวัมถึงก้ำหนด

ข้อบ้เข้ตวั่าคำร้องใดที่ี�มีสู่ิที่ธุิหรือไม่มีสู่ิที่ธุิที่ี�จะดำเนินก้าร

  วัางแผ่น และก้ำหนดผ่่้รับ้ผ่ิดชอบ้ในก้ารรายงาน

เหตุก้ารณ์์ก้ารละเมิด (Incident response) ต่าง ๆ

 จดัที่ำรายก้ารข้องบุ้คคลทีี่�สู่ามทีี่�เก้ี�ยวัข้อ้งในก้ระบ้วันก้าร 

และประมินควัามเสู่ี�ยงทีี่�เกี้�ยวัข้้องกั้บ้ก้ารจัดก้ารข้้อม่ลสู่่วันบุ้คคล 

รวัมที่ั�งจดัเตรยีมข้้อตก้ลงก้ารประมวัลผ่ลข้้อมล่ (Data processing 

agreement)

 ฝึกึ้อบ้รม และใหค้วัามร่พ้ิ่นกั้งานเก้ี�ยวัก้บั้ PDPA เพิ่ื�อจะ

ได้รับ้ที่ราบ้ถึงควัามสู่ำคัญ และบ้ที่บ้าที่ที่ี�ต้องปฏิิบ้ัติตาม

ดำเนินก้ารตามทีี่�ก้ฎหมาย PDPA ก้ำหนด ควัรมีเอก้สู่าร และ

แบ้บ้ฟัอร์มต่าง ๆ เพิ่ื�อใช้ในก้ารแจ้งวััตถุประสู่งค์ ข้อควัามยินยอม

ก้ารเก้็บ้ข้้อม่ลจาก้เจ้าข้องข้้อม่ล (Consent) รวัมไปถึงก้ารเตรียม 

ช่องที่างให้เจ้าข้องข้้อม่ลสู่ามารถใช้สิู่ที่ธุิได้ตามก้ฎหมาย PDPA 

โดยเอก้สู่าร และแบ้บ้ฟัอร์มเหล่านี�จะดำเนินก้ารผ่่านเอก้สู่ารที่ี�

เปน็ก้ระดาษหรอืให้บ้รกิ้ารบ้นระบ้บ้สู่ารสู่นเที่ศัในรป่แบ้บ้ออนไลน์

ก้ไ็ด ้สู่ิ�งสู่ำคญัคอืก้ารตอ้งที่ำควัามเข้า้ใจได้งา่ย ไม่ก้อ่ใหเ้ก้ดิควัาม

เข้้าใจที่ี�คลาดเคลื�อน และปราศัจาก้นัยแอบ้แฝึงอื�น ๆ แบ้บ้ฟัอร์ม

ที่ี�ควัรจัดเตรียม ประก้อบ้ด้วัย

 เอกสารแบ้บ้ฟอร์มบ้ันทึกกิจกรรมการประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุ้คคล หร่อ Record of Processing (ROP) 

ใช้สู่ำหรับ้บ้ันที่ึก้ก้ิจก้รรมก้ารประมวัลผ่ลข้้อม่ลสู่่วันบุ้คคล 

เป็นเอก้สู่ารที่ี�จะบ้อก้วั่าองค์ก้ารจัดเก้็บ้ข้้อม่ลสู่่วันบุ้คคล 

จาก้ใคร ที่ี�ไหน อย่างไร และนำไปประมวัลผ่ลอย่างไรบ้้าง 

วััตถุประสู่งค์เพิ่ื�อใช้ประโยชน์ในสู่่วันใด ใครคือผ้่่เก้ี�ยวัข้้องบ้้าง 

นอก้จาก้เป็นข้อ้ก้ำหนดข้องก้ฎหมาย PDPA เพิ่ื�อก้ารตรวัจสู่อบ้แลว้ั 

ก้ารที่ำบ้ันที่ึก้ก้ิจก้รรมก้ารประมวัลผ่ลข้้อม่ลสู่่วันบุ้คคล หรือ ROP 

จะชว่ัยใหอ้งคก์้ารเหน็ภาพิ่รวัมข้องก้ระบ้วันก้าร ในก้ารประมวัลผ่ล 

ข้้อม่ลที่ั�งหมด สู่ามารถนำไปใช้เพิ่ื�อปรับ้ปรุง และพัิ่ฒนาก้ารนำ

ข้้อม่ลไปใช้ได้อย่างมีประสู่ิที่ธุิภาพิ่มาก้ข้ึ�น

 แบ้บ้ฟอร์มการขอใช้้สิทธิิสำหรับ้เจ้าของข้อมูล

ตามที่ี�ก้ฎหมาย PDPA ได้ก้ำหนดสู่ิที่ธุิเพิ่ื�อคุ้มครองข้้อม่ล

สู่่วันบุ้คคลสู่ำหรับ้เจ้าข้องข้้อม่ลนั�น องค์ก้ารผ่่้ให้บ้ริก้ารมีหน้าทีี่�

ในก้ารจัดเตรียมช่องที่างให้เจ้าข้องข้้อม่ลสู่ามารถยื�นคำร้องข้อใช้

สู่ิที่ธิุดังก้ล่าวัได้ ไม่วั่าจะเป็นช่องที่างใด ๆ ก้็ตาม  

โดยองค์ก้ารผ่่้ให้บ้ริก้ารมีหน้าที่ี�ต้องดำเนินก้ารตาม

คำร้องข้อภายใน 30 วัันหลังจาก้ได้รับ้คำข้อสู่ำหรับ้

องค์ก้ารที่ี�ให้บ้ริก้ารผ่่านช่องที่าง web site ควัรสู่ร้าง

แบ้บ้ฟัอรม์ก้ารข้อใชสู้่ทิี่ธุบิ้น web site ใหผ้่่ใ้ช้บ้รกิ้าร 

ซึ่ึ�งเป็นเจ้าข้องข้้อม่ลสู่ามารถมาก้รอก้ข้้อม่ลเพิ่ื�อ

ยื�นคำร้องได้ โดยในแบ้บ้ฟัอร์มควัรจะมีข้้อม่ลสู่่วัน

บุ้คคลเบ้ื�องต้น เช่น ชื�อ-นามสู่กุ้ล เอก้สู่ารยืนยันตัวั

ตน ระบุ้ควัามสู่ัมพิ่ันธุ์ก้ับ้องค์ก้ารซึ่ึ�งเป็น “ผ่่้ควับ้คุม

ข้้อม่ลสู่่วันบุ้คคล” (Data Controller) ไปจนถึงให้

ระบ้สุู่ทิี่ธุทิี่ี�ตอ้งก้ารใช ้เมื�อได้รบั้คำข้อใชสู้่ทิี่ธุ ิองคก์้าร

สู่ามารถพิ่ิจารณ์าวั่าจะยอมรับ้แล้วัดำเนินก้ารตาม

คำร้อง หรือจะปฏิิเสู่ธุคำข้อโดยระบุ้เหตุผ่ลที่ี�ปฏิิเสู่ธุไวั้ในคำข้อ

ด้วัย หาก้องค์ก้ารปฏิิเสู่ธุคำร้อง เจ้าข้องข้้อม่ลก็้มีสู่ิที่ธิุยื�นเรื�องให้

คณ์ะก้รรมก้ารคุ้มครองข้้อม่ลสู่่วันบุ้คคลตามก้ฎหมายพิ่ิจารณ์า

เอกสารู้	และแบับัฟ้อรู้์ม	ท่�องค์การู้ต�องจัดเตรู้่ยม

สู่ำหรับ้องค์ก้ารที่ี�ต้องก้ารจัดเก็้บ้หรือใช้ประโยชน์จาก้

ข้้อม่ลสู่่วันบุ้คคลข้องผ่่้ใช้บ้ริก้าร ล่ก้ค้า ค่่ค้า ฯลฯ จำเป็นต้อง


