
PDPA พ.ร.บ. ค ุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

เรือ่งใกลต้วัท่ีทกุคนตอ้งร ู ้

PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) คือ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  โดยวันที่ 1  มิถุนายน 2565 เป็นวันที่ พ.ร.บ. 
PDPA นี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับ 

เหตุผลในการประกาศใช้ PDPA เนื่องมาจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ ้น ช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ มีหลากหลายขึ้น ทำให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วน
บุคคลทำได้ง ่ายขึ ้น และหลายครั ้งก ็นำมาซึ ่งความเดือดร้อนรำคาญหรือสร้าง 
ความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
ของประเทศได้ด้วย จึงต้องมีกฎหมาย PDPA ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น 
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

  คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และข้อมูลนิติบุคคล ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ตาม พ.ร.บ. PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ได้แก่ 
ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู ่เบอร์โทรศัพท ์วันเกิด อีเมล การศึกษา เพศ 
อาชีพ รูปถ่าย ข้อมูลทางการเงิน นอกจากนี้ยังรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที ่มี 
ความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ด้วย เช่น ข้อมูลทางการแพทย์หรือ



สุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรมและไบโอเมทริกซ์ เชื้อชาต ิความคิดเห็นทางการเมือง ความ
เชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน เป็นต้น 

 

 สทิธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Subject) ไดแ้ก่ 
 

• สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed)  
• สิทธิขอเข้าถึงขอ้มูลสว่นบุคคล (Right of access) 
• สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) 
• สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) 
• สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ

ตัวบุคคล (Right to erasure (also known as right to be forgotten)  
• สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing) 
• สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right of rectification) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บุคคลที่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

• เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล (Data Subject) คอื บุคคลที่ข้อมูลระบุไปถึง 
• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจ

หน้าที่ “ตัดสินใจ” เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 



• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ตามคำสั่ง
หรือในนามของผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ทั ้งนี ้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ ง
ดำเนินการดังกล่าว ต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคล สามารถ

ท าไดใ้นกรณต่ีอไปน้ี 
 

• ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
• จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือ
จดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
การศึกษาวิจัยหรือการจัดทำสถิติ 
• ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

• จำเป็นเพื่อปฏิบัติกฎหมาย หรือสัญญา 
• จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หรือของบุคคลอื่น 
• จำเป็นเพื่อประโยชนส์าธารณะ และการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ 

 

 การส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ  

(Cross-border Personal Data Transfer) 

ประเทศปลายทางหร ือองค ์การ
ระหว่างประเทศ ที่รับข้อมูลส่วนบุคลต้องมี
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ที่
เพียงพอ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล หรือเป็นการปฏิบัต ิตาม
กฎหมาย/ส ัญญา หร ือเพ ื ่อประโยชน์
สาธารณะเป็นสำคัญเท่านั้น 
 

ภาพจาก : Google Sites 



 บทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตาม PDPA 
 

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ถูก
นำไปใช้ในทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ การให้ข้อมูลแต่ละครั้ง
จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนให้ข้อมูล เช่นการให้ข้อมูลเพื่อจัดส่งสินค้า 
หากมีการขอข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการจัดส่ง เจ้าของข้อมูลก็มีสิทธิปฏิเสธการให้
ข้อมูลนั้น และในส่วนของผู้เก็บข้อมูล ก็ต้องรู้ขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล มีระบบในการควบคุม/ยืนยันตัวตนในการเข้าถึงข้อมูล และจำเป็นต้องมี
การกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม เพราะหากไม่ทำ
ตาม PDPA อาจได้รับโทษดังนี ้

ความรับผ ิดทางแพ่ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และอาจต้องชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีก โดยสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง 

โทษทางอาญา จำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ 

โทษทางปกครอง ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท 
 

ข้อมูลจาก : https://www.scb.co.th/th/personal-
banking/stories/tips-for-you/pdpa-about-us.html 

 


