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 กัาร้ส่งห้ร้่อเปิด้เผยข้อมูลส่วิ่นบุคคล

องค่์กัารต้องดืำเนินกัารเพื�อจัดืที่ำสู่ัญญาหรือข้้อตกัลง

กัับัผ่้ให้บัริกัารภายนอกั หรือที่ำ Data Processing Agreement 

เพื�อค่่้มค่รองข้้อม่ลสู่�วนบั่ค่ค่ลให้เป็นไปตามมาตรฐานกัฎหมาย 

PDPA โดืยในกัรณี์ที่ี�มกีัารโอนข้้อมล่ระหว�างประเที่ศั ให้ดืำเนินกัาร 

ที่ำสู่ัญญากัับัองค่์กัารผ่้รับัข้้อม่ลปลายที่างเพื�อค่่้มค่รองข้้อม่ล 

ตามมาตรฐาน PDPA ภายใต้กัฎหมายสู่ากัล หรือข้องประเที่ศั

ปลายที่างนั�น ๆ 

มีช่�องที่าง และกัระบัวนกัารรับัค่ำร้องจากัเจ้าข้องข้้อม่ล

สู่�วนบั่ค่ค่ล ซ้�งค่วรเป็นวิธีที่ี�ง�ายไม�ซับัซ้อน และไม�กัำหนดืเงื�อนไข้ 

อาจผ�านกัารยื�นแบับัฟัอร์ม สู่�งค่ำร้องผ�านช่�อง Chat หรือสู่�งอีเมล

กั็ไดื้

 กัาร้กัำกัับดู้แลข้อมูลส่วิ่นบุคคล

สู่ำหรบัักัฎหมาย PDPA ข้องประเที่ศัไที่ยนั�น จะมสีู่ำนกัังาน

ค่ณ์ะกัรรมกัารค่่ม้ค่รองข้อ้มล่สู่�วนบัค่่ค่ล เป็นหน�วยงานภาค่รัฐทีี่�ที่ำ

หนา้ที่ี�กัำกับััดืแ่ลกัฎหมาย PDPA ให้แต�ละองค์่กัารปฏิบิัติัตาม โดืย

องค์่กัารทีี่�มีกัารเก็ับัรวบัรวมข้้อม่ลสู่�วนบ่ัค่ค่ลจำนวนมากั เพื�อนำ

ไปใช้่ หรือเปิดืเผยข้้อม่ลสู่�วนบ่ัค่ค่ลเพื�อกัารข้ายสิู่นค้่าหรือบัริกัาร

ให้กัับัเจ้าข้องข้้อม่ล ค่วรจัดืให้มีเจ้าหน้าทีี่�ค่่้มค่รองข้้อม่ล หรือ 

DPO (Data Protection Officer) ซ้�งเป็นผ่้มีค่วามร่้ดื้านกัฎหมาย 

PDPA ดื้านเที่ค่โนโลยี เข้้ามาดื่แล และตรวจสู่อบันโยบัายกัาร 

เกับ็ัรกััษาข้อ้มล่สู่�วนบัค่่ค่ลข้องล่กัค่า้ใหเ้กัดิืค่วามปลอดืภยั โดืยหากั 

ผ่ค้่วบัค่ม่ข้อ้มล่สู่�วนบัค่่ค่ล และบัค่่ลากัรในองค่ก์ัารมคี่วามร่ค้่วาม

เข้้าใจ และปฏิิบััติตามมาตรกัารรักัษาค่วามปลอดืภัยข้องข้้อม่ล

ตาม PDPA แล้ว โอกัาสู่ข้องค่วามเสู่ี�ยงกัรณ์ีที่ี�ข้้อม่ลสู่�วนบั่ค่ค่ลจะ

ถ่กัละเมิดืกั็จะลดืน้อยลง ซ้�งจะเป็นกัารสู่ร้างค่วามเชื่�อมั�นที่ี�ล่กัค่้า 

มีต�อองค่์กัารไดื้

บัทลงโทษีตามกฏหมาย	PDPA	

กัรณ์ีทีี่�องค์่กัาร หรือบั่ค่ค่ลละเมิดืสิู่ที่ธิ�ข้องเจ้าข้องข้้อม่ล 

โดืยกัารนำเอาข้้อม่ลสู่�วนบั่ค่ค่ลไปใช่้ในที่างมิช่อบั หรือใช่้เพื�อ

วตัถป่ระสู่งค่ที์ี่�ไม�ไดืร้บััอน่ญาตจากัเจา้ข้องข้้อมล่ โดืยเฉพาะข้อ้มล่

ที่ี�อ�อนไหวอันประกัอบัไปดื้วย

 เช่ื�อช่าติ

 เผ�าพันธ่์

 ค่วามค่ิดืเห็นที่างกัารเมือง

 ค่วามเช่ื�อในลัที่ธิ ศัาสู่นา หรือปรัช่ญา

 พฤติกัรรมที่างเพศั

 ประวัติอาช่ญากัรรม

 ข้้อม่ลสู่่ข้ภาพ

วิิชญ์์ศุุทธ์์ เมาระพงษ์์

ที่่�ปรึึกษาโครึงการึสารึสนเที่ศของหน่วยงานภาครึัฐ

สังกัดสถาบัันวิจััยและให้คำาปรึึกษา

แห่งมหาวิที่ยาลัยธรึรึมศาสตรึ์

รู้้�เท่่าท่ันการู้บัังคัับัใช้�
กฎหมาย PDPA ในปรู้ะเท่ศไท่ย (จบั)
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	ค่วามพิกัาร

	ข้้อม่ลสู่หภาพแรงงาน

	ข้้อม่ลพันธ่กัรรม

	ข้้อม่ลช่ีวภาพ

โดยกฏหมาย PDPA กำหนดบทลงโทษไว้้ดังน้�

 โทิษทิางแพื่่ง

	ค่�าสู่นิไหมที่ดืแที่นจากัค่วามเสู่ยีหายที่ี�ไดืร้บััจรงิ และศัาล

สู่ั�งลงโที่ษเพิ�มข้้�นไดื้แต�ไม�เกัิน 2 เที่�าข้องสู่ินไหมที่ดืแที่นที่ี�แที่้จริง

 โทิษทิางปกัคร้อง

	กัรณ์ทีี่ี�ไม�ได้ืข้อค่วามยินยอมให้ถก่ัต้องจากัเจ้าข้องข้้อมล่ 

ไม�แจง้รายละเอยีดืใหเ้จา้ข้องข้้อมล่ที่ราบั ไม�ใหเ้จา้ข้อข้อ้มล่เข้า้ถง้

ตามสู่ิที่ธิ ฯลฯ ปรับัไม�เกัิน 1,000,000 บัาที่

	กัรณ์ีที่ี�เกั็บัรวบัรวม ใช้่ หรือเปิดืเผยข้้อม่ลสู่�วนบั่ค่ค่ล 

โดืยปราศัจากัฐานที่างกัฎหมาย ปรับัไม�เกัิน 3,000,000 บัาที่

	กัรณ์ีที่ี�เกั็บัรวบัรวม ใช่้ เปิดืเผยหรือโอนข้้อม่ลสู่�วนบั่ค่ค่ล

อ�อนไหว โดืยไม�ช่อบัดื้วยกัฎหมาย ปรับัไม�เกัิน 5,000,000 บัาที่

 โทิษอาญา

	กัรณ์นีำข้อ้ม่ลไปใช่ ้ที่ำใหเ้กัดิืค่วามเสู่ยีหาย เสู่ยีช่ื�อเสู่ยีง 

ถ่กัด่ืหมิ�นเกัลียดืช่ัง โที่ษสู่่งสู่่ดืจำค่่กั 6 เดืือน หรือปรับัไม�เกัิน 

500,000  บัาที่ หรือที่ั�งจำที่ั�งปรับั

	กัรณ์นีำข้อ้มล่ไปหาประโยช่นแ์บับัผดิืกัฎหมายโที่ษสู่ง่สู่่ดื

จำค่่กั 1 ปี หรือปรับัไม�เกัิน 1,000,000 บัาที่ หรือที่ั�งจำที่ั�งปรับั

ที่ั�งนี�กัารลงโที่ษที่างอาญาข้้างต้น ต้องพิจารณ์าจากัข้้อ 

เที่็จจริง และองค่์ประกัอบั อาที่ิ เจตนาข้องกัารกัระที่ำ กัารใช่้หรือ

เปิดืเผยข้้อมล่ไม�ถก่ัต้องตามกัฎหมาย โดืยจะพจิารณ์าเป็นกัรณ์ ีๆ  ไป

สู่�วนกัารละเมิดืข้้อม่ลสู่�วนบั่ค่ค่ลที่ั�วไป เช่�น ช่ื�อ เบัอร์โที่ร 

ที่ี�อย่�อาศัยั หมายเลข้ประจำตัว ไม�เข้้าองค์่ประกัอบัโที่ษอาญาตาม

มาตรา 79 (ที่ำให้ผ่้อื�นเกัิดืค่วามเสู่ียหาย เสู่ียช่ื�อเสู่ียง ระวางโที่ษ 

จำค่่กัไม�เกิัน 6 เดืือน หรือปรับัไม�เกิัน 500,000 บัาที่ หรือทัี่�งจำ 

ที่ั�งปรับั)

กัรณ์ีที่ี�จะสู่ามารถใช่้ และเปิดืเผยข้้อม่ลสู่�วนบั่ค่ค่ลไดื้

หากัมีดืำเนินกัารกับััข้อ้มล่สู่�วนบัค่่ค่ลทีี่�เข้า้ข้�ายกัรณี์ต�อไปนี� 

ไม�ถือเป็นค่วามผิดืตามกัฎหมาย PDPA

เป็นข้้อม่ลที่ี�จำเป็นต้องใช่้ในกัารที่ำตามสู่ัญญาให้บัริกัาร

	เป็นกัารใช่้ข้้อม่ลที่ี�มีกัฎหมายอื�นให้อำนาจไว้

	เป็นกัารใช่้เพื�อรักัษาช่ีวิต และ/หรือร�างกัายข้องบั่ค่ค่ล

	เป็นกัารใช่้เพื�อกัารศั้กัษาวิจัยหรือสู่ถิติ

	เป็นกัารใช่้ตามหน้าที่ี�เพื�อประโยช่น์สู่าธารณ์ะ

	เป็นกัารใช่้เพื�อปกัป้องผลประโยช่น์ข้องตัวเองโดืย 

ไม�ละเมิดืสู่ิที่ธิข้องผ่้อื�น

นอกัจากันี�ยังมีกัรณ์ียกัเว้นเพิ�มเติม ซ้�งไดื้แกั�

	กัรณี์กัารถ�ายร่ป-ถ�ายค่ลิปโดืยติดืบ่ัค่ค่ลอื�นโดืยผ่ ้

ถ�ายรป่-ถ�ายค่ลปิไม�เจตนา และกัารถ�ายรป่ถ�ายค่ลปิดืงักัล�าวไม�ไดื้

กั�อให้เกัดิืค่วามเสีู่ยหายกับััผ่ถ้ก่ัถ�าย สู่ามารถที่ำได้ื หากัเป็นกัารใช้่

เพื�อวัตถ่ประสู่งค่์สู่�วนตัว

	กัรณ์ีนำค่ลิปหรือร่ปถ�ายที่ี�ติดืค่นอื�นไปโพสู่ต์ใน social 

network โดืยบั่ค่ค่ลอื�นไม�ยินยอม สู่ามารถโพสู่ต์ได้ื หากัใช่้เพื�อ

วัตถ่ประสู่งค่์สู่�วนตัว ไม�ใช่้แสู่วงหากัำไรที่างกัารค่้า และไม�กั�อ 

ให้เกัิดืค่วามเสู่ียหายต�อเจ้าข้องข้้อม่ลสู่�วนบั่ค่ค่ล

	กัรณ์ีมีกัารติดืตั�งกัล้องวงจรปิดืเพื�อใช้่งาน โดืยไม�มีป้าย 

หรอืสัู่ญลักัษณ์แ์จ้งให้ที่ราบั สู่ามารถดืำเนินกัารได้ืหากัดืำเนินกัาร

เพื�อป้องกัันอาช่ญากัรรม และรักัษาค่วามปลอดืภัย

จากัข้้อม่ลทีี่�กัล�าวมา เป็นข้้อม่ลเบัื�องต้นในกัารที่ำค่วาม

เข้้าใจถ้งข้อบัเข้ตทีี่�องค่์กัารต้องดืำเนินกัาร ให้สู่อดืค่ล้องกัับั 

กัฎหมาย PDPA ซ้�งมีผลบัังค่ับัใช่้แล้วในปัจจ่บััน โดืยเมื�อเกัิดืกัรณ์ี

กัารละเมิดืสิู่ที่ธิ�ผ่้ถ่กัละเมิดืจะสู่ามารถร้องเรียนไปยังสู่ำนักังาน

ค่ณ์ะกัรรมกัารค้่่มค่รองข้้อม่ลสู่�วนบ่ัค่ค่ล เพื�อพิจารณ์า และนำ

เข้้าสู่่�กัระบัวนกัารที่างกัฎหมายต�อไป องค์่กัารจ้งจำเป็นต้องให้

ค่วามสู่ำค่ัญ และตระหนักัร่้ถ้งกัารปฏิิบััติตามกัฎหมาย PDPA 

โดืยเฉพาะข้้อม่ลสู่�วนบั่ค่ค่ลต�าง ๆ ที่ี�เกัิดืจากักัิจกัรรมที่ี�องค่์กัาร

ต้องมีปฏิิสัู่มพันธ์กัับัล่กัค่้า พนักังาน บั่ค่ลากัรที่ี�เกัี�ยวข้้อง ต้อง

มีค่วามรัดืกั่ม ละเอียดืรอบัค่อบั รวมถ้งกัารเฝ้้าระวัง กัารรักัษา

ค่วามมั�นค่งปลอดืภยัข้องข้อ้มล่สู่�วนบัค่่ค่ลที่ี�เปน็อเิลก็ัที่รอนกิัสู่ ์ซ้�ง 

ถก่ันำไปใช้่งานในระบับัสู่ารสู่นเที่ศัข้ององค์่กัารอย�างเข้ม้งวดื เพราะ

ว�าเรื�อง PDPA จะกัลายเป็นเหต่ปัจจัยสู่ำคั่ญทีี่�มีค่วามเปราะบัาง 

สู่่ง สู่�งผลกัระที่บัต�อภาพลักัษณ์์ และค่วามน�าเช่ื�อถือข้ององค่์กัาร

อย�างหลีกัเลี�ยงไม�ได้ื และเป็นเป้าหมายในกัารโจมตีข้องผ่ไ้ม�หวังดีื 

อีกัที่างหน้�งดื้วย
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สู่ำนักังานค่ณ์ะกัรรมกัารค่่้มค่รองข้้อม่ลสู่�วนบั่ค่ค่ล




