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หลักการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลคืออะไร (Data Principles)
ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล (Lawful basis)
สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล (Data subject Rights)
หน้าที่ของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Controller)
หน้าที่ของผูป้ ระมวลผลส่ วนบุคคล (Data Processor)
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
บทลงโทษหากไม่มีการปฏิบตั ิตาม พรบ (Punishments)
ขั้นตอนที่องค์กรจะต้องเตรี ยมเพื่อให้สอดคล้องตาม PDPA
เอกสารที่ตอ้ งจัดทาเพื่อให้สอดคล้องตาม PDPA

ตัวอย่ างประเทศทีม่ ีกฎหมายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

25 May 2018 (25 พ.ค. 2561)

27 May 2019 (27 พ.ค. 2562)
มีผลบังคับใช้ เต็มรู ปแบบ
1 มิถุนายน 2565 !!

China's Personal
Information
Protection Law
(PIPL)

ธุรกิจอะไรที่เป็ นตกเป้ าหมายในการโจมตีข้อมูล
การโจมตีด้วย
Social Engineering

ทีพ่ บบ่ อยๆ

ตัวอย่ าง : บริษัททีถ่ ูกปรับจากการละเมิด ตาม GDPR

Update :Sep 3, 2021

What is a personal data breach? (GDPR)
‘personal data breach’ means a breach of security leading to the
accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of,
or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed

ARTICLE 4
GDPR
Definitions (12)
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงการละเมิดความปลอดภัยที่นาไปสูก่ ารทาลายโดยไม่ได้ตงั้ ใจหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ,การสูญเสีย, การเปลี่ยนแปลง, การเปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั อนุญาต ,หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
การส่งต่อ จัดเก็บหรือประมวลผล

พฤศจิกายน ปี 2018
Marriott International เครื อโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกออกแถลงการณ์
กลุ่มโรงแรม Starwood ถูกแฮ็กเกอร์นิรนามแฮ็กฐานข้อมูลการจองที่พกั
ขโมยข้อมูลแขกของโรงแรมไปกว่า 500 ล้านคน นับเป็ นหนึ่งในเหตุ
Data Breach ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดย Marriott ได้ไปซื้ อกิจการ Starwood Properties ในขณะนั้น
ไม่ได้มีการทา Due Diligence อย่างละเอียด
ซึ่ งพบว่ามีขอ้ มูลเลข Passport ของลูกค้ากว่า 5 ล้านรายไม่ได้ถูก
เข้ารหัสไว้ หนาซ้ ายังมีบนั ทึกเลขบัตรเครดิตอีก 8 ล้าน โดยเหตุการณ์
เริ่ มเกิดตั้งแต่ปี 2014 และเพิ่งถูกจับได้ในปี 2018
ทาง ICO จึงมีคาสั่งปรับ Marriott ถึง 99 ล้านยูโรนัน่ เอง แต่ดว้ ย
สถานะการ COVID-19 ซึ่ งทาให้เครื อโรงเเรม Marriott เกิดสถานะ
ขาดทุนทางด้านการเงิ น จึ งทาให้เกิ ดการต่อรองและเจรจาขอลดใน
ส่ วนของค่าปรับและเครื อโรงเเรม Marriott ได้ถูก เเก้ไข ค่ าปรับเป็ น
เงินจานวน 18.4 ล้ านปอนด์ หรื อประมาณ 670 ล้ านบาท

มีนาคม ปี 2018
คณะกรรมาธิการการค้าสหรัฐ (Federal Trade Commission) มีคาสัง่ เป็ นทางการ
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคมที่ผา่ นมา ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ด้วยเสี ยงโหวต 3-2
โดยให้เฟซบุ๊กชาระค่าปรับเป็ นจานวนเงินสู งเป็ นประวัติการณ์ที่ 5 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ 155,000 ล้ านบาท ฐานบกพร่ องการป้องกันข้อมูล
ความเป็ นส่ วนตัวผูใ้ ช้ ข้อมูลผูใ้ ช้รั่วไหล 87 ล้านบัญชี
แคมบริ ดจ์ อะนาไลติกา ได้แจ้งล้มละลายและปิ ดทาการตั้งแต่เดือน พ.ค.2561
แต่สานักข่าวเอพีรายงานว่า กลุ่มอดีตเจ้าหน้าที่ของแคมบริ ดจ์ อะนาไลติกา ได้
เปิ ดบริ ษทั ใหม่ภายใต้ชื่อดาต้า โปรเพรี ย และกาลังทางานร่ วมกับทีมหาเสี ยง
ของนายทรัมป์ เพื่อเตรี ยมแข่งขันศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปี 2563

สิงหาคม ปี 2018
สายการบิน British Airways ในเครื อบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่
แนล แอร์ไลน์ส กรุ๊ ป(IAG) ถูกสานักงานคณะกรรมาธิการ
ข้อมูลของสหราชอาณาจักร (ICO) ลงโทษปรับเงินเป็ นจานวน
183.39 ล้านปอนด์ (ประมาณ 7,069,820,000 บาท)
โดย ICO ระบุวา่ ทางสายการบิน “การจัดการด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลที่หละหลวม” เป็ นเหตุให้ถูกแฮกเกอร์
ลักลอบเจาะระบบเว็บไซต์ ba.com และแอปพลิเคชันของสาย
การบิน และทาการจารกรรมเอาข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ากว่า
5 แสนราย อาทิ ข้อมูลส่ วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า และ
ข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ที่ได้มีการเก็บบันทึกเอาไว้ ไปโดยไม่ชอบ

ตุลาคม ปี 2019

H&M โดนสานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ฮัมบูรก์ สั่งปรับ 1,300 ล้านบาท ข้อหาล้วงข้อมูล
พนักงานทีเ่ ยอรมนี
เอชแอนด์เอ็ม (H&M) เก็บข้ อมูลพนักงานเกินความจาเป็ น เช่น ปัญหาใน
ครอบครัว ความเชื่อทางศาสนา และอาการป่ วยต่างๆ ถูกจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์ส่วนกลางในรู ปแบบ Share Drive และสามารถเข้าถึงได้โดย
ผูจ้ ดั การถึง 50 คน แถมยังถูกนาไปใช้ งานในวัตถุประสงค์ อื่น เช่นการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตุลาคม 2019
หลังจากเกิดเรื่ องขึน้ H&M
1.การปรับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารชุดใหม่ในศูนย์บริ การที่นูเรมเบิร์ก
2.จัดอบรมเรื่ องข้อมูลส่ วนบุคคลและกฎหมายแรงงานให้กบั ผูบ้ ริ หาร
3.ปรับปรุ งขั้นตอนการทางานของระดับผูจ้ ดั การ
4.แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการอบรมและการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
5.ปรับกระบวนการจัดการข้อมูลใหม่
6.ปรับปรุ งระบบไอทีให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคล

ฝรั่งเศสปรับกูเกิล 50 ล้ านยูโรหรื อประมาณ 1800 ล้านบาท
เหตุละเมิดกฎคุ้มครองข้ อมูลส่ วนตัว
การละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลในการเข้าใช้งานโหมด “ส่ วนตัว”
ซึ่งผูใ้ ช้งานถูกทาให้เข้าใจว่า เป็ นโหมดที่สามารถใช้งานได้อย่างเป็ น
ความลับ ทั้งที่จริ งๆ แล้วการใช้งานในโหมด “ส่ วนตัว” ก็มีการจัดเก็บ
ข้อมูลการใช้งาน ขณะที่โฆษกของ Google ชี้วา่ ในการเข้าใช้งานมีการระบุ
ไว้อย่างชัดเจนว่า อาจมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเว็บ
แม้จะเป็ นการเปิ ดแบบไม่ระบุตวั ตนก็ตาม ซึ่ งซึ่ งกฎหมายของรัฐ
แคลิฟอร์เนียระบุไว้ จะต้องมีการชดใช้ค่าเสี ยหายต่อคนอย่างน้อย 5,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ สาหรับการละเมิดการดักฟังโทรศัพท์และการละเมิด
ความเป็ นส่ วนตัว
Google ได้ทาการรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Analytics, Google Ads Manager
รวมถึงแอปพลิเคชัน่ และปลัก๊ อินอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ Google สามารถเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับเพื่อนของผูใ้ ช้งานงานอดิเรก อาหารที่ชื่นชอบ ลักษณะการช้อป
ปิ้ ง หรื อแม้แต่สิ่งที่ผใู ้ ช้งานรังเกียจและผูใ้ ช้งานหลงใหลแม้จะเป็ น
ความลับก็ตาม

Amazon เป็ นเว็บไซต์ในลักษณะอีคอมเมิร์ซ ถูก
ปรับจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลโฆษณาที่ละเมิด
ความเป็ นส่ วนตัวของผูใ้ ช้ โดยหน่วยงานกากับดูแลความ
เป็ นส่ วนตัวของสหภาพยุโรปเป็ นจานวนเงิน 746 ล้านยูโร
หรื อประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ถือเป็ นยอดค่าปรับสู งสุ ด
เท่าที่เคยมีมาภายใต้กฎคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของยุโรป
หรื อ GDPR เพราะนาข้อมูลผูใ้ ช้งานไปวิเคราะห์
พฤติกรรมผูใ้ ช้ เพื่อนาไปยิงโฆษณาสร้างรายได้ให้กบั
ตัวเองเป็ นจานวนมาก และไม่ได้มีการขออนุญาตผูใ้ ช้
ล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใด

ด่วน! AIS ชีแ้ จ้งหลังข้อมูลลูกค้าหลุด 100,000 รายการ
18 กุมภาพันธ์ 2565 หัวหน้าคณะผูบ้ ริหาร กลุม่ ลูกค้าทั่วไป เอไอเอส กล่าวว่า
“บริษัทฯได้ตรวจพบว่า มีผลู้ ะเมิดข้อมูลผูใ้ ช้บริการ ประมาณ 100,000 รายการ
อันประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจาตัวประชาชน, วัน-เดือน-ปี เกิด,
หมายเลขโทรศัพท์
กรณีนีเ้ กิดจากการถูกบุกรุกด้วย Ransomware เข้ามาที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ Stand Alone บางเครื่องของพนักงานในการปฏิบตั ิงาน
ในช่วงระหว่างการ Work From Home และนาข้อมูลดังกล่าวออกไป
เผยแพร่
ซึง่ เอไอเอส ได้ดาเนินการตรวจสอบและให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
ปรับปรุงเวอร์ช่ นั ของซอฟท์แวร์ และระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็ นเวอร์ช่ นั
ปั จจุบนั เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นีก้ ารให้บริการของบริษัทไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าว”

ทีม่ าขอ พรบ คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

เหตุผลและความจาเป็ น : การคุม
้ ครองข้อมู ลส่วนบุคคล
คุมครองข
้
้อมูลส่วนบุคคล
่ นการโดยทัวไป
่
ทีเป็

สอดคล ้องตามหลักการ
สากลและ GDPR

สิทธิของเจ้าของข้อมู ลส่วนบุคคล

Data Subject

้
่
ความก ้าวหน้าทางไอที รวมทังระบบสื
อสาร
การเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลทาได ้ง่าย
่
อาจนามาซึงความเดื
อดร ้อนราคาญ หรือเสียหาย
่ ้มีมาตราการกากับดูแลและให ้ความคุ ้มครอง
เพือให

บทบาทหน้าที่

ผูค้ วบคุม
ข ้อมูลส่วนบุคคล
(Data Controller)

ผูป้ ระมวลผล
ข ้อมูลส่วนบุคคล
(Data Processor)

วัตถุประสงค ์ของ พรบ. คุม
้ ครองข้อมู ลส่วนบุคคล
• เพือ่ ใช้ในการป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการเก็บรวบรวมใช้ เปิ ดเผยผิด
วัตถุประสงค์ โดยมีกลไกการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทีเ่ หมาะสม

• เพือ่ ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รบั ความคุม้ ครอง สามารถตรวจสอบและ
ควบคุมผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการ
เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน
• เพือ่ สร้างความเชื่อมันให้
่ แก่นานาชาติวา่ ประเทศไทยมีมาตรฐานการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจาก พรบ ข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562

มีความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รบั การเก็บรักษา
อย่างปลอดภัย มีการนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งเอาไว้
ลดความเสียหาย ความเดือนร้อนจากการถูกละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล
มีสิทธิในการ
- รับทราบ วัตถุประสงค์การจัดเก็บ ใช้ เปิ ดเผยอย่าง
ชัดเจน
- อนุญาต/ไม่อนุญาต/ถอนความยินยอมให้เก็บ ใช้ เปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
- ขอเข้าถึง ขอรับสาเนา ขอให้เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล
ส่วนบุคคล
- ขอให้ลบ ทาลายหรือระงับการใช้
- สามารถร้องเรียน ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าใช้
นอกเหนือวัตถุประสงค์ท่แี จ้งไว้

เพิม่ ความเชือ่ มั่นในมาตรฐานการจัดเก็บ ใช้ หรือ
เผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคลในระดับนานาชาติ
เพิม่ ขีดความสามารถและโอกาสในการธุรกิจที่มีการ
ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลร่วมกับต่างประเทศ
มีกระบวนการทางาน กลไก ทีม่ ีประสิทธิภาพ ใน
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรที่เหมาะสม
เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม ในการจัดเก็บการใช้
หรือเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์
ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้านธรรมาภิบาล การ
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้รบั ผิดชอบต่อสังคม

ทัดเทียมนานาประเทศในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ
ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
มีมาตรการกากับดูแล รวมถึงเครื่องมือกากับการ
ดาเนินงานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ
มีธรรมาภิบาล การดาเนินงานด้านการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
สร้างสังคมทีเ่ ข้มแข็ง เนื่องจากสามารถตรวจสอบการ
ดาเนินงานภาครัฐและภาคธุรกิจเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องเหมาะสม
ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศ ในด้านประสิทธิภาพการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

สาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ
ประโยชน์ที่
จะได้รับ

6 กรณี ที่พระราชบัญญัตินีไ้ ม่ ใช้ บังคับ ในการเก็บ / ใช้ / เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล (มาตรา 4)
เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนหรือเพือ่ กิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนัน้ เท่านัน้
หน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีใ่ นการรักษาความมันคงของรั
่
ฐ ,ความมันคงทางการคลั
่
งของรัฐ, การรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชน, การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ , การรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลเพือ่ กิจการสือ่ มวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็ นไปตามจริยธรรมแห่งการ
ประกอบวิชาชีพหรือเป็ นประโยชน์สาธารณะเท่านัน้
สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการทีแ่ ต่งตัง้ โดยสภาตามหน้าทีแ่ ละอานาจของ
สภาผูแ้ ทนราษฎรวุฒสิ ภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดาเนินงานของเจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี
และการวางทรัพย์ รวมทัง้ การดาเนินงานตามกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
การดาเนินการกับข้อมูลของบริษทั ข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิต

22 หน่ วยงานและกิจการทีผ่ ู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลไม่ อยู่ภายใต้ บังคับ ตาม พรบ ข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562

22 หน่ วยงานและกิจการทีผ่ ู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลไม่ อยู่ภายใต้ บังคับ ตาม พรบ ข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562

โครงสร้ าง พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
บทนา / ขอบเขตการบังคับใช้ ตาม พรบ / คานิยาม

ม. 1-7 (7)

หมวด 1 คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล

ม. 8-18 (11)

ส่วนที่ 1 : บททัว่ ไป ม. 92-21

หมวด 2 การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล

ม. 19-29 (11)

ส่วนที่ 2 : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ม.22-26

หมวด 3 สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล

ม. 30-42 (13)

ส่วนที่ 3 : การใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ม.27-29

หมวด 4 สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (สคส)

ม. 43-70 (28)

หมวด 5 การร้องเรี ยน

ม. 71-76 (6)

หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง

ม. 77-78 (2)
ส่วนที่ 1 : โทษทางอาญา ม.79-81

หมวด 7 บทกาหนดโทษ

ม. 79-90 (12)

บทเฉพาะกาล

ม. 91-96 (6)

ส่วนที่ 2 : โทษทางปกตรอง ม.82-90

ตัวย่อในการอธิบาย PDPA
ตัวย่อ

คาเต็ม

PDPA

Personal Data Protection Act

PD / PII

Personal Data
Personally Identifiable Information
Data subject
(PII principal - ISO27701)

DS (PDPA)
DC

Personal Data Controller

DP

Personal Data Processor

DPO

Data Protection officer

JC

Joint Controller

SPD

Sensitive Personal Data

GPD

General Personal Data

ความหมาย
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองของข้อมูลส่วนบุคคล
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

What is a personal data? (PDPA VS GDPR)
“ Personal Data ” means any information relating to an identified or identifiable natural person ARTICLE 4
(‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, GDPR
in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location
Definitions (1)
data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic,
mental, economic, cultural or social identity of that natural person;

“ ข้อมูลส่วนบุคคล ” หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ ( เจ้าของข้อมูล )
บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้ คือบุคคลที่สามารถระบุได้ทางตรงหรือทางอ้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงถึงตัวระบุ เช่น ชื่อ, หมายเลขประจาตัว, ข้อมูลที่ระบุตาแหน่ง, ระบุตัวตนทาง
ออนไลน์ หรือปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยเฉพาะทางกายภาพ, สรีรวิทยา, ทางพันธุกรรม, จิตใจ ,เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม
หรือสังคมของบุคคลธรรมดา

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ PDPA มาตรา 6
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

องค์ ประกอบของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Three Elements of personal data)
เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวกับ

บุคคลธรรมดา
ข้อมูลนิติบคุ คล X

เป็ นข้อมูล

บุคคลทีย่ ังมีชีวิต
ข้อมูลคนตาย X

สามารถระบุตวั บุคคลได้

ทางตรงและทางอ้อม
ข้อมูลนิรนาม X
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ X

ข้ อมูลส่ วนบุคคลคืออะไร

(Personal Data : PD )

ข้ อมูลเกีย่ วกับบุคคล ซึ่งทาให้ ระบุตัวบุคคลนั้น
ได้ ไม่ ว่า ทางตรง หรื อ ทางอ้ อม (มาตรา 6)

(Personal Data : PD)
(Personally Identification Information : PII)

Data Subject / PII Principal

ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถงึ แก่กรรม

ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บุคคล / นิติบุคคล = ทีม่ อี านาจ หน้ าทีต่ ัดสิ นใจ
ให้ เก็บรวบรวม / ใช้ / เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผู้ประมวลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บุคคล / นิติบุคคล = ดาเนินการตามคาสั่ ง / ในนามของผู้ควบคุมส่ วนบุคคล
ทาการเก็บรวบรวม / ใช้ / เปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป

ข้ อมูลส่ วนบุคคลอ่ อนไหว (12)

(General personal data)

(Sensitive personal data)

ชื่อนามสกุล ชื่อเล่น เลขที่บตั ร
ประชาชน/พาสปอร์ต ที่อยู่ เบอร์โทร
อีเมล์ ทะเบียนรถ สถานที่ทางาน
วันเกิด ภาพถ่าย เพศ ประวัติการศึกษา
IP Address GPS อื่นๆ

เชือ้ ชาติ, เผ่าพันธุ์ , ความคิดเห็นทางการ
เมือง , ความเชื่อในลัทธิ , ศาสนา/ปรัชญา
พฤติกรรมทางเพศ , ประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลสุขภาพ , ความพิการ , ข้อมูล
พันธุกรรม , ชีวภาพ , สหภาพแรงงาน
ข้อมูลอื่นๆ (มาตรา 26)

ข้อมูลส่วนบุคคล (บุคคลธรรมดาที่ยงั มีชีวิต)
ตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การ
อายุ 29 ปี
ผมสีดา
สูง 200 cm.

ระบุบคุ คลได้โดยตรง

ระบุบคุ คลได้โดย
อ้อม

บริษทั ABC
ชัน้ 17

ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป
่
รูปถ่าย

ชือ่ - นามสกุล

เลขทีบ่ ญ
ั ชี

เบอร์โทรศัพท์

หมายเลขบัตรเครดิต

ทีอ่ ยูอ่ เี มล
หมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
ประวัตกิ ารศึกษา

ประวัตกิ ารจ้างงาน

ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถือว่าเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิตทิ ่ี
ไม่ระบุถงึ บุคคลนัน้ ๆ

ข้อมูลของผูเ้ สียชีวติ แล้ว

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data)
ข้อมูลเหล่านี้เป็ นกลุ่มข้อมูลที่ พรบ. กาหนดไว้โดยเฉพาะว่าต้องมีการดูแลเป็ นพิเศษ ผลของการรัวไหลของข้
่
อมูลดังกล่าว
อาจมีบทลงโทษทางอาญา
ความคิดเห็นทางการเมือง

ความเชื่อในลัทธิ/ศาสนา/
ปรัชญา

พฤติกรรมทางเพศ

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลพันธุกรรม

ข้อมูลชีวภาพ

ประวัตอิ าชญกรรม

ข้อมูลสหภาพแรงงาน

เชือ้ ชาติ/เผ่าพันธุ์

ข้อมูลความพิการ

จะต้องได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลฃ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล

เช่นลูกจ้าง ลูกค้า หุน้ ส่วน/กรรมการ
ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ ให้ผใู้ ห้บริการ
ผูร้ บั จ้างภายนอก ตัวแทนจาหน่าย
เป็ นต้น

เช่น บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน
ราชการ

ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น บริษัทจัดทาสื่อโฆษณาการตลาด
บริษัทจัดทาบัญชี บริษัทรักษาความ
ปลอดภัย บริษัทรับจัดออเดอร์สนิ ค้า
Freelance รับจ้างดูแลเพจร้านค้า
เป็ นต้น

เจ้าหน้าทีค่ ุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
DC และ DP ต้องจัดให้มี DPO ของ
ตนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(มาตรา 41 (1)-(3))

คุณคิดเห็นอย่ างไรกับประเด็นเหล่านี้
คคุม้ ครอง
เฉพาะคนไทย

ทาครัง้ เดียวจบ

ดูเฉพาะข้อมูล ลูกค้า เท่านัน้

ใช้กบั องค์กรใหญ่
เท่านัน้

เดี๋ยวกฎหมาย
ก็เลื่อนอยูแ่ ล้ว

ขอความยินยอม
ก็จบแล้ว !!

เก็บข้อมูลมาแล้ว
จะใช้อย่างไรก็ได้

การบังคับใช้และขอบเขตการบังคับใช้นอกราชอาณาจักร

นอกประเทศไทย

ในประเทศไทย

เสนอขายสินค้าหรือ
บริการ
ไม่วะ่ จ่ายเงินหรือไม่ได้
หมด
ติดตามพฤติกรรมของ
เจ้าของข้อมูล

(มาตรา 5)

ในบริษทั ต่างชาติ

สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Subject Rights)
สิทธิการได้รบั การแจ้งให้ทราบ
(Right to be inform) (มาตรา 23)
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
(Right of Access) (มาตรา 30)

สิทธิขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
(Right to erasure / Right to be Forgotten)
(มาตรา 33)
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
(Right to Withdraw Consent)(มาตรา 19 วรรค 5)

สิทธิการได้รบั และโอนถ่ายข้อมูล
(Right to Data Portability) (มาตรา 28,31)

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
(Right to Restrict Processing) (มาตรา 34)

สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม /ใช้ /
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(Right to Object) (มาตรา 32)

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
(Right to Rectification) (มาตรา 36 วรรค 1)

ขอบเขตในการใช้สทิ ธิขอเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เหตุแห่งการปฏิเสธการปฏิบตั ิตามคาร้องขอของเจ้าของข้อมูล
คาขอ
ไม่สม
เหตุ
สมผล

คาขอ
ฟุ่ มเฟื อย

เจ้าของ
ข้อมูล
มีขอ้ มูล
อยู่แล้ว

เก็บเพื่อ
เสรีภาพ
ในการ
แสดง
ความ
คิดเห็น

เกี่ยวกับ
การทา
ตาม
สัญญา

กฎ
หมาย
อนุญาต

เกิดผล
ด้านลบ
แก่
บุคคลอื่น

จาเป็ น
สาหรับ
การ
ประมวล
ผล

1. การเพิกถอนความยินยอม

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

√

√

x

x

x

√

√

x

x

x

x

3.การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง

√

√

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.การลบข้อมูลส่วนบุคคล

√

√

x

√

x

√

x

√

√

√

x

5.การระงับการประมวลผลข้อมูล

√

√

x

x

x

x

√

x

√

√

x

6.การให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

√

√

x

x

x

x

√

x

√

x

x

7.การคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

√

√

x

x

x

x

x

x

√

√

√

8.การไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจ
อัตโนมัติเพียงอย่างเดียว

√

√

x

x

√

√

x

x

√

x

x

สิทธิ
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ประโยชน์
ก่อตัง้ ใช้ ประโยชน์
สาธารณะหรือ หรือป้องกัน โดยชอบ
อานาจรัฐหรือ สิทธิทาง
ด้วย
หน้าที่ตาม
กฎหมาย กฎหมาย
กฎหมาย

6 เรื่ องนีต้ ้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคลทราบ ก่ อนหรื อขณะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล (มาตรา 23)

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม นาไปใช้
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล

แจ้งให้ DS ทราบว่าจาเป็ นต้องให้ตามกฎหมาย/สัญญา
และผลกระทบที่เป็ นไปได้ถา้ ไม่ให้

ระยะเวลา
ในการจัดเก็บ

รายละเอียดข้อมูลของ
ตัวแทน/DPO
ของ DC

สิ ทธิของ
เจ้าของข้อมูล

ประเภทข้อมูลที่เก็บหรื อ
หน่วยงานที่ DC อาจจะ
ต้องเปิ ดเผย PII

หลักการในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Principle of Processing Personal Data)

ห้าม !!
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่ !!
มีฐานกฎหมาย
(Lawful Basis)
ให้ทาได้ตามกฎหมาย

7 หลักการในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Principle of Processing Personal Data)
1

2

Lawfulness , Fairness & Transparency
ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย เป็ นธรรมและโปร่งใส

Data minimization
ใช้ข้อมูลให้น้อยที่สดุ เท่าที่จาเป็ น

4

Accuracy
ความถูกต้องของข้อมูล

5

6

3 Purpose limitation
มีวตั ถุประสงค์ที่จากัด
7

Accountability
ความรับผิดชอบ

Storage Limitation
ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลได้เท่าที่จาเป็ น
Integrity and Confidentiality
ความครบถ้วน สมบูรณ์และความลับ

7 หลักการในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Principle of Processing Personal Data)
1

Lawfulness , Fairness & Transparency
ปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย เป็ นธรรมและ
โปร่งใส

2

3

การประมวลผล PD ต้องมีฐานกฎหมายรองรับ (มาตรา 24 และ 26)
โปร่งใสต้องมีการบันทึกกิจกรรม ตามมาตรา 39
และแจ้งการประมวลให้ทราบก่อนหรือขณะเก็บ (มาตรา 23)

Purpose limitation
มีวตั ถุประสงค์ที่จากัด

DC ต้องทาการเก็บรวบรวม / ใช้ / เปิดเผยข้อมูล PD ตามวัตถุประสงค์ที่
ได้แจ้ง DS ไว้ก่อนหรือขณะที่เก็บรวบรวม (มาตรา 21)
ถ้าจะเก็บรวบรวม / ใช้ / เปิดเผยที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมไม่ได้
ยกเว้น
1. ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ DS ทราบและได้รบั ความยินยอมก่อนแล้ว
2. มีบทบัญญัติตาม พรบ นี้ หรือมีกฎหมายอื่นๆให้กระทาได้

Data minimization
ใช้ข้อมูลให้น้อยที่สดุ
การเก็บ PD ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่
จาเป็ นภายใต้วตั ถุประสงค์อนั ชอบด้วย
กฎหมายของ DC (มาตรา 22)

จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบหรือทาลายข้อมูลส่วน
บุคคล เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือ
เกินความจาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
นัน้ (มาตรา 37 (3))

7 หลักการในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Principle of Processing Personal Data) ต่ อ
4

Accuracy
ความถูกต้องของข้อมูล

5

Storage Limitation
ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
ได้เท่าที่จาเป็ น

DC ต้องดาเนินการให้ PD ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (มาตรา 35)
- PD ที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาเก็บรวบรวมไว้
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชดั เจน ให้
กาหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บ
รวบรวม (มาตรา 23(3))
- จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบหรือทาลาย PD เมื่อ
พ้นระยะเวลาในการเก็บรักษา หรือไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความ
จาเป็ นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม PD นัน้ หรือตามที่
DS ร้องขอ หรือ DS ได้ถอนความยินยอม (มาตรา 37 (3))
- ให้ DC บันทึกรายการ ระยะเวลาในการเก็บ PD
เพื่อให้ DS สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(สคส)สามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกเป็ นหนังสือหรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ (มาตรา 39(4))

7 หลักการในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Principle of Processing Personal Data) ต่ อ

6
Integrity and Confidentiality
ความครบถ้วน สมบูรณ์และความลับ

7

Accountability
ความรับผิดชอบ

- จัดให้มีมาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยที่เหมาะสม
เพื่อป้ องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผย PD โดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าว เมื่อมีความจาเป็ น
หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยที่
เหมาะสม ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(มาตรา 37(1) ในส่วนของ DP ดูมาตรา 40 (2)

- DC เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการปฏิบตั ิ ตามหน้ าที่ และสามารถแสดง
และพิสจู น์ ได้ว่าได้ดาเนินการแล้ว ตามหน้ าที่ของผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล (มาตรา 37) (1)-(5)
- DP ดาเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยตามคาสังของ
่
DC
ตามหน้ าที่ของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 40) (1)-(3))

7 ฐานในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Principle of Processing Personal Data)
Lawful Basis (การใช้ฐานให้ดูจาก =กิจกรรม+ข้อมูล+วัตถุประสงค์)
ฐานจัดทาเอกสารประวัตศิ าสตร์ หรือจดหมายเหตุ หรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ .
หรือการศึกษาวิจยั หรือสถิติ (Historical & Statistic Research)
ฐานการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล
(Vital Interest)
ฐานต่ างกันสิ ทธิของ
ฐานการปฏิบตั ติ ามสัญญา (Contract)
Data subject
ฐานการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์สาธารณะ
ก็ไม่ เท่ ากัน
(Public Interest)
ฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(Legitimate Interest)
ฐานการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(Legal Obligation)
ถ้าใช้ฐานใดไม่ได้แล้วถึงใช้ !!
ฐานความยินยอม (Consent)

PDPA

มาตรา 24 (1)
มาตรา 24 (2)
มาตรา 24 (3)
มาตรา 24 (4)
มาตรา 24 (5)
มาตรา 24 (6)
มาตรา 19 และ 24

ตัวอย่างฐานการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล
(Vital Interest)
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ตัวอย่างฐานการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(Legal Obligation)
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ฐานการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์สาธารณะ
(Public Interest)
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ตัวอย่างฐานประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(Legitimate Interest)
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ฐานทางกฎหมาย (Lawful Basis)
GDPR
Consent

PDPA

ตัวอย่าง

ความยินยอม

การขอข้อมูลศาสนาเพือ่ จัดเตรียมอาหารให้เหมาะสม
อีเมลสาหรับการส่งจดหมายข่าว
ข้อมูลบัตรเครดิตทีเ่ ลือกให้เว็บไซต์จาไว้เผือ่ ความสะดวกในการจ่ายเงินครัง้
ต่อไป

-

จดหมายเหตุ, การวิจยั , สถิติ

บริษทั ผลิตยาทาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ ใช้ในการวิจยั พัฒนายา
รักษาCovid-19

Viral Interest

ระงับอันตรายต่อชีวติ ,ร่างกาย
,สุขภาพ

ประสบอุบตั เิ หตุตอ้ งดูขอ้ มูลบัตรประชาชน

การปฏิบตั ติ ามสัญญา

อยูส่ าหรับการจัดส่งสินค้า , ข้อมูลบัตรเครดิตสาหรับจองโรงแรม
การประมวลผลเลขบัญชีธนาคารของพนักงานเพือ่ จ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง
แรงงาน

Official Authority

ประโยชน์สาธารณะหรืออานาจรัฐ

ข้อมูลรายได้, การเสียภาษี

Legitimate Interest

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดการใช้กล้อง CCTV บันทึกภาพภายในห้างสรรพสินค้า
เพือ่ รักษาความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานการถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์

Contract

การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ชัดแจ้ง
พร้อมระบุวตั ถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวมใช้หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ชัดเจน

อิสระ

แยกส่วนออกจาก
ข้อความอื่นอย่างชัดเจน
ใช้ภาษาทีอ่ ่านง่าย

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มีอสิ ระในการให้ความ
ยินยอม และต้องไม่มี
เงือ่ นไข

ข้ อยกเว้ นในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลทั่วไป (Exceptions to General Collection of Personal Data)

มาตรา 24 : หลักคือห้ามมิให้ DC ทาการเก็บรวบรวม PD

ข้อยกเว้น

โดยไม่ได้รบั ความยินยอม จาก DS เว้นแต่ !!

1

2

3

4

จัดทาเอกสารประวัตศิ าสตร์ หรือจดหมายเหตุ หรือเพือ่
ประโยชน์สาธารณะหรือการศึกษาวิจยั หรือสถิติ
ซึง่ ได้จดั ให้มมี าตรการปกป้ องทีเ่ หมาะสม
เพือ่ คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของ DS

เป็ นการจาเป็ นเพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดาเนินภารกิจ
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ของ DC หรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการ
ใช้อานาจรัฐทีไ่ ด้มอบให้แก่ DC

5
ป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกายหรือสุขภาพของ
บุคคล

เป็ นการจาเป็ นเพือ่ การปฏิบตั ติ ามสัญญา ซึง่ DS เป็ น
คูส่ ญ
ั ญา หรือเพือ่ ใช้ในการดาเนินการตามคาขอของ DS
ก่อนเข้าทาสัญญา

เป็ นการจาเป็ นเพือ่ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
DC หรือของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช้ DC เว้นแต่
ประโยชน์ดงั กล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานใน
ข้อมูลส่วนบุคคลของ DS

6
เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้ อยกเว้ นในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว (Exceptions to Sensitive Collection of Personal Data)

มาตรา 26 : หลักคือห้ามมิให้ DC ทาการเก็บรวบรวม SPD
โดยไม่ได้รบั ความยินยอม โดยชัดแจ้ง จาก DS เว้นแต่ !!

1
เพือ่ ป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกายหรือสุขภาพ
ซึง่ DS ไม่สามารถให้ความยินยอมได้

2
ดาเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายทีม่ กี ารคุม้ ครองที่
เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร

3

เป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะ ด้วยความยินยอมโดยชัด
แจ้งของ DS

4
เป็ นการจาเป็ นเพือ่ ก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5
เป็ นการจาเป็ นในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับ
(ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์
(ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข
(ค) การคุม้ ครองแรงงาน
(ง) การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์
สถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่นๆ
(จ) ประโยชน์สาธารณะทีส่ าคัญ

พนักงาน – ลูกจ้ าง ถือว่ าเป็ นผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล / ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล หรื อไม่ ?

https://www.facebook.com/pdpc.th/photos/a.102203498937264/102598728897741/

หน้ าทีข่ องผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Controller)
เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยตามกฎหมาย
• ความยินยอม (มาตรา 19, 27, 28 )
• แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือในขณะเก็บ มาตรา 23 (1)-(6) Privacy Notice
• มีฐานกฎหมายรองรับ (มาตรา 24, 26 ) , ห้ามเก็บจากแหล่งอื่น (มาตรา 25)

จัดทาบันทึกรายการ
• ทาเป็ นหนังสือ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (RoPA:Record of Processing Activity)
• โดยมีรายละเอียดขัน้ ต่าตาม 8 รายการ (มาตรา 39)

ให้เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย
• สิทธิเจ้าของข้อมูล (มาตรา 30-36 )
• การบันทึกการปฏิเสธคาขอ (มาตรา 30, 32, 36 )
• ข้อมูลที่เก็บมาก่อน (มาตรา 95)

จัดทาสัญญาประมวลผล (Data Processing Agreement: DPA)
• ข้อตกลงระหว่าง DC กับ DPเพื่อควบคุมการดาเนินการตามหน้าที่
(มาตรา 40 (3))

ป้ องกันการใช้ / เปิ ดเผย
• กรณีตอ้ งให้ขอ้ มูลแก่ผอู้ ่ืน ต้องป้องกันมิให้ผอู้ ่ืนใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูล โดยปราศจาก
อานาจ โดยมิชอบ (มาตรา 37 (2))

จัดให้มีมาตรการักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสม
• เพื่อป้องกัน สูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิ ดเผย PD โดยปราศจาก
อานาจ หรือโดยมิชอบ ทบทวนมาตรการเมื่อจาเป็ นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
• ปฏิบตั ิตามมาตรฐานขัน้ ต่าที่คณะกรรมกาหนด (มาตรา 37 (1))

• แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูล
• แจ้งสานักงาน ภายใน 72 ชั่วโมง นับตัง้ แต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทาได้
• กรณีมีความเสี่ยงสูง แจ้งเจ้าของข้อมูล + แนวทางการเยียวยาโดยไม่ชกั ช้า
(มาตรา 37 (4))

จัดให้มีระบบตรวจสอบ
• เพื่อลบ ทาลายข้อมูล เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาจัดเก็บ หรือไม่เกี่ยวข้อง หรือเกิน
ความจาเป็ น (มาตรา 37 (3))

การแต่งตัง้ ตัวแทน
• จัดทาเป็ นหนังสือ, อยู่ในราชอาณาจักร
• ได้รบั มอบอานาจให้กรทาแทน (มาตรา 37 (5))

แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data Protection Officer: DPO)
• ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด (มาตรา 41)
• โดยให้มีหน้าที่ตาม (มาตรา 42)

หน้ าทีข่ องผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Processor)
ปฏิบัตติ ามคาสั่งทีไ่ ด้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC)
• เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ตามคาสั่ง
• กรณีทาเกินกว่าขอบเขตของคาสั่ง ให้ถือว่าผูป้ ระมวลผล PD เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลสาหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้

หน้าทีข่ อง
DP
ตามมาตรา 40

มาตรการรักษาความปลอดภัย
• ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ปราศจากอานาจ / โดยมิชอบ
• แจ้งให้ DC ทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

จัดทา และเก็บรักษาบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (RoPA)
• จัดทา Record of processing Activities (RoPA)
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

สั ญญาการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Processing Agreement : DPA)
DPA ตามมาตรา 40 วรรค 4
Data
Controller

Log
Consent

Contract

Data

Data

Data

Subject

Controller

Processor

ลูกค้า พนักงาน ผูม้ าติดต่อ คู่คา้

• ทาตามคาสั่งในการ
(จัดเก็บ / ประมวลผล / ลบ / ทาลาย / นาไปใช้ /
เผยแพร่ / ส่งต่อ )
• จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
• แจ้งทันทีเมื่อมีการรั่วไหล

Ex. การระบุเป็ นสัญญาแนบท้ายเพิม่ เติม
“ให้สทิ ธิหน้าที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการเดิม ”

หน้ าทีข่ องเจ้ าหน้ าทีค่ ุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Data Protection Officer)
คุณสมบัตติ ามมาตรา 41 วรรคท้าย
• เป็ นพนักงานหรือผูร้ บั จ้างของ DC หรือ DP
กรณีผรู้ บั จ้างให้บริการตามสัญญาที่ DC หรือ DP ก็ได้
• จะเป็ นคนเดียวหรือคณะทางานก็ได้

1.
2.
3.

กรณีใดที่ต้องมี DPO
DC/DP เป็ นหน่วยงานของรัฐตาม สคส
กาหนด
DC/DP มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
ข้อมูล PD จานวนมาก ตาม สคส
กาหนด
DC/DP มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
ข้อมูลอ่อนไหว ตาม มาตรา 26

คณะกรรมการ อาจจะประกาศ กาหนดคุณสมบัติของ DPO ได้
โดยคานึงถึงความรูห้ รือความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

•
•

มีสทิ ธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดการประมวลผลภายในองค์กร
ได้รบั การสนับสนุ นทีเ่ พียงพอ ด้านอุปกรณ์ เครือ่ งมือ งบประมาณและอานวยความสะดวก
ในการเข้าถึง
• ได้รบั ความคุม้ ครองจากการถูกเลิกจ้าง ด้วยเหตุทป่ี ฏิบตั หิ น้าทีต่ าม พรบ
• สามารถรายงานตรงถึงผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรได้

เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) มาตรา 42
รักษาความลับข้อมูล

ตรวจสอบ การดาเนินการ

รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่
ล่วงรู้ หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของคนนองค์กร รวมถึงผูร้ บั จ้าง
ของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้
ประมวลผลส่วนบุคคล

ประสานงาน
+
ให้ความร่วมมือกับสานักงาน

สนับสนุนการปฏิบตั ิ หน้ าที่ ตามมาตรา
วรรค 5
- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ
- อานวยความสะดวกการเข้าถึง

ให้คาแนะนา DC /DP
ให้คาแนะนาแก่คนในองค์กร รวมถึงผูร้ บั
จ้างของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

DPO ต้องรายงานปั ญหาในการปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยตรงต่อผูบ้ ริหารสูงสุด

กฎหมายสาคัญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
กฎหมายธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Transaction

กฎหมายการกระทาความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
Computer related Crime

กฎหมาย
ระบบการชาระเงิน

กฎหมายดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

Payment System

Digital Economy and Society

กฎหมาย
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์

กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Cyber Security

Personal Data Protection

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่ร่วั ไหลออกไป , สาเหตุท่รี ่วั ไหล
ชื่อ-ข้อมูลผูต้ ิดต่อ , ผลที่อาจจะเกิดขึน้
ขัน้ ตอนการรับมือเหตุการณ์ท่ที าให้ร่ วั ไหล
เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้

คณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (สคส)

มาตรา 37 (4)
ข้อมูลที่ร่วั ไหลออกไป , สาเหตุท่รี ่วั ไหล
ชื่อ-ข้อมูลผูต้ ิดต่อ , ผลที่อาจจะเกิดขึน้
มาตรการที่จะทา , ข้อเสนอแนะ ,
แนวทางการเยียวยา

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ทาหน้าที่ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ชัน้ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

มาตรการบทลงโทษ

ความรับผิดทางแพ่ง
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และทาให้เกิด
ความเสียหมายต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล
ความรับผิด = ค่าความเสียหายจริง +
ค่าความเสียหายเพือ่ การลงโทษไม่
เกิน 2 เท่า (ถ้ามี)

ความไม่รู้กฎหมาย
ไม่สามารถนามาเป็ น
ข้อแก้ตัวได้ !!

ความรับผิดทางอาญา
- จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 5 แสนบาท สาหรับ กรณีม ี
พฤติการณ์ประกอบการกระทาว่า
น่าจะทาให้ผอู้ ่นื เกิดความเสียหาย
- จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1
ล้านบาท สาหรับกรณีมเี จตนาทีจ่ ะ
แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
- กรรมการ, ผูจ้ ดั การ, บุคคลใดซึง่
รับผิดชอบในการดาเนินการของนิติ
บุคคล

ความรับผิดทางปกครอง
- ไม่แจ้งสิทธิ ปรับไม่เกิน 1 ล้าน
บาท
- ประมวลผลข้อมูลโดยไม่มอี านาจ
ตามกฎหมาย ปรับไม่เกิน 3 ล้าน
บาท
- ประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว โดยไม่
มีอานาจตามกฎหมาย ปรับไม่เกิน
5 ล้านบาท

มาตรการบทลงโทษ (ต่อ)
มาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง

อัตราโทษ

ค่าเสียหายตามจริง
สินไหมทดแทนสูงสุด 2 เท่าของค่าเสียหายจริง
อายุความ 3 ปี นับตัง้ แต่รูเ้ รือ่ ง+รูต้ วั
หรือ10 ปี
นับตัง้ แต่ละเมิด
อัตราโทษจาคุกสูงสุด 1 ปี
ทางอาญา
ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
เป็ นความผิดอันยอมความได้
ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท
ทางปกครอง
กรณีเห็นสมควรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้
ถ้าผูก้ ระทาผิดเป็ นนิตบิ ุคคล
กรรมการ / ผูจ้ ดั การ / ผูส้ ่งั / บุคคลที่รบั ผิดชอบในการดาเนินงาน / บุคคลที่มีหน้าที่ส่งั การ
ต้องระวางโทษในความผิดนัน้ ด้วย (มาตรา 81)

มาตรา

77, 78

79, 80

82 - 90

มาตรการบทลงโทษ (ต่อ)

ความรับผิดทางแพ่ง
หลัก

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล / ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทาให้เกิดความ
เสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าการ
ดาเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า

ข้อยกเว้น

(1) เหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากการกระทาหรือละเว้นการกระทาของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
(2) เป็ นการปฏิบัตติ ามคาสั่งของเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งปฏิบัตกิ ารตามหน้าทีแ่ ละอานาจ
ตามกฎหมาย

ค่าเสียหาย

ต้องชดใช้ตามทีแ่ ท้จริง โดยศาลมีอานาจสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ
ได้ไม่เกิน 2 เท่าของค่าสินไหมทดแทนทีแ่ ท้จริง

อายุความ

3 ปี นับแต่รู้ถงึ ความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุม/ผู้ประมวลผลทีต่ ้องรับผิด
10 ปี นับแต่วันทีม่ ีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการบทลงโทษ (ต่อ)
แนวทางการกาหนดค่าสินไหมทดแทน มาตรา 78
ค่าสินไหมทดแทนเชิงลงโทษ (punitive damages)
จานวน 2 เท่าของค่าสินไหมทดแทนทีแ่ ท้จริง
• ความร้ายแรงของความเสียหาย
• ผลประโยชน์ทผ่ี ู้ควบคุมและผู้ประมวลผลได้รับ
• สถานะทางการเงินและมาตรการบรรเทา
ความเสียหาย
• การทีเ่ จ้าของข้อมูลมีส่วนผิดในความเสียหาย
ค่าสินไหมทดแทน
ทีแ่ ท้จริง
มีการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรการบทลงโทษ (ต่อ)
โทษทางอาญา
มาตรา 79 วรรค 1 จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
ความผิดฐานใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมตามมาตรา 27 วรรค 1
ความผิดฐานใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกวัตถุประสงค์ตามมาตรา 27 วรรค 2
ไม่ปฎิบตั ติ ามการโอนการโอนข้อมูลอ่อนไหวไปต่างประเทศ ตามมาตรา 26 และมาตรา 28
โดยประการทีจ่ ะทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อนื่

มาตรา 79 วรรค 2 จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท
ใช้หรือเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือนอกวัตถุประสงค์หรือโอนข้อมูล
ไปต่างประเทศเพือ่ แสวงหาประโยชน์ทมี่ คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตัวเองหรือผู้อนื่

ความผิดตามมาตรานีเ้ ป็ นความผิดอันยอมความได้ ม.79

มาตรการบทลงโทษ (ต่อ)
โทษทางอาญา
มาตรา 80 จาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาทหรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากการปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรานีแ้ ละนาไปเปิ ดเผยแก่ผู้อนื่

ข้อยกเว้น
การเปิ ดเผยตามหน้าที่
การเปิ ดเผยเพือ่ ประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
การเปิ ดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศทีม่ อี านาจ
หน้าทีต่ ามกฎหมาย

การเปิ ดเผยทีไ่ ด้รับความยินยอมเป็ นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการฟ้ องร้องทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณะ

มาตรการบทลงโทษ (ต่อ)
มาตรการลงโทษทางปกครอง

- ผู้ควบคุมข้อมูล

มาตรา 82 ผู้ควบคุมข้อมูลทีไ่ ม่ปฏิบัตติ ามต่อไปนี้ ปรับทางปกครอง 1 ล้านบาท
▪

มาตรา 19 ไม่ขอความยินยอมและไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอม

▪

มาตรา 23 ไม่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบวัตถุประสงค์

▪

มาตรา 30 วรรค 4 ไม่ปฏิบัตติ ามเกณฑ์ในการให้เจ้าของเข้าถึงข้อมูล

▪

มาตรา 39 วรรค 1 ไม่บันทึกรายการให้เจ้าของข้อมูลและสานักงาน สคส.ตรวจสอบ

▪

มาตรา 41 วรรค 1 ไม่แต่งตัง้ DPO

▪

มาตรา 42 วรรค 2 และวรรค 3 ไม่สนับสนุน ขัดขวางการปฎิบัตงิ านของ DPO

มาตรการบทลงโทษ (ต่อ)

มาตรการลงโทษทางปกครอง

- ผู้ควบคุมข้อมูล

มาตรา 83 ผู้ควบคุมข้อมูลทีไ่ ม่ปฏิบัตติ ามต่อไปนี้ ปรับทางปกครอง 3 ล้านบาท
▪ มาตรา 21 ไม่เก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยตามวัตถุประสงค์
▪ มาตรา 22 ไม่เก็บ รวบรวมข้อมูลเท่าทีจ่ าเป็ นตามวัตถุประสงค์
▪ มาตรา 24 ไม่ประมวลผลข้อมูลตามฐานทางกฎหมาย
▪ มาตรา 25 เก็บ รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอืน่ ทีม่ ใิ ช่เจ้าของข้อมูล
▪ มาตรา 27 ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
▪ มาตรา 28, 29 ไม่มมี าตรการในการโอนข้อมูลไปต่างประเทศ / ธุรกิจในเครือเดียวกัน
▪ มาตรา 32 ฝ่ าฝื นการใช้สทิ ธิคัดค้านการเก็บ รวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูล
▪ มาตรา 37 ผู้ควบคุมข้อมูลไม่ปฏิบัตหิ น้าที่

บทลงโทษและความรับผิดตามกฎหมาย (ต่อ)

มาตรการลงโทษทางปกครอง
มาตรา 89 ไม่ปฏิบัตติ ามคาสั่งคณะกรรมการผู้เชีย่ วชาญ ปรับห้าแสนบาท

มาตรการลงโทษทางปกครอง

- ผู้ควบคุมข้อมูล

มาตรา 84 ผู้ควบคุมข้อมูลทีไ่ ม่ปฏิบัตติ ามต่อไปนี้ ปรับทางปกครอง 5 ล้านบาท
▪

มาตรา 26 ไม่ขอความยินยอมและไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอม

▪

มาตรา 27 ไม่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบวัตถุประสงค์

▪

มาตรา 28 วรรค 4 ไม่ปฏิบัตติ ามเกณฑ์ในการให้เจ้าของเข้าถึงข้อมูล

▪

มาตรา 29 วรรค 1 ไม่บันทึกรายการให้เจ้าของข้อมูลและสานักงาน สคส.ตรวจสอบ

มาตรการบทลงโทษ (ต่อ)
มาตรการลงโทษทางปกครอง

- ผู้ประมวลผลข้อมูล

มาตรา 85 ผู้ประมวลผลข้อมูลทีไ่ ม่ปฏิบัตติ ามต่อไปนี้ ปรับทางปกครอง 1 ล้านบาท
▪
▪

มาตรา 41 วรรค 1 ไม่แต่งตัง้ DPO
มาตรา 42 วรรค 2 และวรรค 3 ไม่สนับสนุน ขัดขวางการปฎิบัตงิ านของ DPO
มาตรา 88 ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลไม่ปฏิบัติหน้าที่ และไม่แต่งตั้ง DPO

มาตรา 86 ผู้ประมวลผลข้อมูลทีไ่ ม่ปฏิบัตติ ามต่อไปนี้ ปรับทางปกครอง 3 ล้านบาท
▪ มาตรา 28, 29 ไม่มีมาตรการในการโอนข้อมูลไปต่างประเทศ / ธุรกิจในเครือเดียวกัน
▪ มาตรา 37(5) ไม่แต่งตัง้ ตัวแทนซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร
มาตรา 40 ไม่ปฏิบัตหิ น้าทีผ่ ู้ประมวลผลข้อมูล

มาตรา 87 ผู้ประมวลผลข้อมูลทีไ่ ม่ปฏิบัตติ ามต่อไปนี้ ปรับทางปกครอง 5 ล้านบาท
มาตรา 28, 26 ไม่มมี าตรการในการโอนข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)ไปต่างประเทศ
ธุรกิจในเครือเดียวกัน

มาตรการบทลงโทษ

มาตรการลงโทษทางปกครอง

ขั้นตอนการลงโทษทางปกครอง มาตรา 90
ปรับทางปกครอง
•
•
•

สั่งให้แก้ไข

ตักเตือน

ไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมาย

1 ล้านบาท
3 ล้านบาท
5 ล้านบาท

จาลองสถานการณ์ ข้อมูลรั่วไหล (Scenario Data Breach)
เกิดเหตุรวไหลข้
ั่
อมูลส่วนบุคคล
ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ารั ่วไหล
สมมุติมี 1,000 รายการ

ค่าเสียหาย (Actual Damages)
รายละ 1,000 บาท
เงินรางวัลที่ ต้องชดใช้ให้แก่ทนายความ
ไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าเสียหายทัง้ หมด

ผูเ้ สียหายใช้สิทธิตามกฎหมาย ขออนุญาตศาลให้
ดาเนินคดีแบบกลุ่ม
(1) คดีละเมิดสัญญา
(2) คดีผิดสัญญา
(3) คดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย เช่นกฎหมาย
แรงงาน

ค่าเสียหายที่อาจเจะเกิดขึน้ หากข้อมูลส่วนบุคคลรัวไหล
่
• ค่าเสียหายตามจริง (Actual Damage)
• ค่าเสียหาย เพื่อการลงโทษ (Punitive Damage)
2 เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึน้ จริง
มาตรา 77-78 ความรับผิดทางแพ่ง

ประมาณการณ์ มูลค่ าความเสี ยหายสู งสุ ดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับกิจการ หากเกิดการรั่วไหลของข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน
ค่าเสียหาย
ข้อมูลทีร่ ่ัวไหล(คน) ตามความเป็ นจริง
(1)
(2)

1,000
10,000
100,000

1,000
1,000
1,000

ค่าเสียหาย
เพือ่ การลงโทษ 2 เท่า
(3)

ค่าเสียหายทีต่ ้องชาระ
ต่อโจทก์
(2)+(3)*(1)

เงินรางวัล
ของทนาย 30%
ให้ทนายฝ่ ายโจทก์

2,000
2,000
2,000

3,000,000
30,000,000
300,000,000

900,000
9,000,000
90,000,000

10 ขั้นตอนที่องค์ กรจะต้ องเตรียมเพื่อให้ สอดคล้องตาม PDPA

1
2

3
4
5

จัดตัง้ คณะทางานโดยมี MD , หัวหน้าแต่ละส่วนงานเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการดาเนินการ
จัดทา Data Inventory / Data Flow Diagram
สารวจข้อมูลทีแ่ ต่ละฝ่ ายเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
และหาฐานกฎหมายมารองรับในการเก็บรวบรวม
ใช้ เปิ ดเผย โอนหรือส่งต่อ PD/PII และทบทวนสัญญาต่างๆ
จัดทาการประเมินผลกระทบด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล Data Protection Impact Assessment (DPIA)
จัดทาการประเมินความเสีย่ งข้อมูลส่วนบุคคล
(Risk Assessment) และกาหนดแนวทางมาตรการ
ด้านความปลอดภัยข้อมูลในแต่ละระดับ

วางแผนจัดทาแผนการดาเนินการร่วมกัน
และของบประมาณสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร

6

7

8

9
10

จัดทาแนวปฏิบตั แิ ละมาตรการความปลอดภัยข้อมูล
ขัน้ ตอนปฏิบตั แิ ละเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ตาม พรบ
ประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการรับข้อมูล
( Privacy Notice / Consent / QP / WI / PDPA Manual )
บันทึกรายการกิจกรรม ตามมาตรา 39 (Record of Processing Activities)
อบรมให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทาแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม
ทาการตรวจประเมินความสอดคล้องตาม พรบ โดยพัฒนาจาก
หน่วยงานภายใน / ว่างจ้างหน่วยงานภายนอกผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทบทวนและปรับปรุงความไม่สอดคล้อง และปรับปรุงตามความ
เหมาะสมเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการ / เทคโนโลยี

เอกสารที่ต้องจัดทาเพื่อให้ สอดคล้ องตาม PDPA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หนังสือแจ้งการประมวลผล Privacy Notice มาตรา 23
สัญญาต่างๆ
หนังสือแจ้งการประมวลผลพนักงาน Employee Privacy Notice มาตรา 23
ต้องนามา
นโยบายระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล มาตรา 23(3) , 37(3) , 39(4)
ทบทวนให้
สอดคล้องกับ
นโยบายการทาลายข้อมูล Data Disposal Policy มาตรา 37(3)
พรบ!!
นโยบาย Cookie Policy
นโยบายกล้องวงจรปิ ด CCTV Policy
แบบฟอร์มขอความยินยอม Consent Form มาตรา 19 , 24 , 26
ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Data Processing Agreement มาตรา 40
มาตรการเมือ่ เกิดข้อมูลส่วนบุคคลรัวไหล
่
Data Breach Response Procedure มาตรา 37(4)

เอกสารที่ต้องจัดทาเพื่อให้ สอดคล้ องตาม PDPA (ต่ อ)

10. แบบแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล Data Breach Notification Form มาตรา 37(4)
11. ระบุรายละเอียดหน้าทีข่ อง DPO (Job Description) มาตรา 42
12. บันทึกรายการกิจกรรม Record of Processing Activity มาตรา 39
13. ประเมินผลกระทบความปลอดภัยข้อมูล Data Protection Impact Assessment (ไม่บงั คับ)
14. ประเมินความเสีย่ งความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล Risk Assessment (ไม่บงั คับ) มาตรา 37(4)
15. ข้อตกลงว่าด้วยการโอนข้อมูลระหว่างองค์กร Data Sharing Agreement มาตรา 37(2)
16. แบบฟอร์มขอใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูล Data Subject Request Form
(ม.19 วรรค 5, ม.30,31,32,33,34,36 วรรค 1 และ ม.73 วรรค 1)
10. นโยบายโอนข้อมูลไปต่างประเทศในเครือกิจการ (ถ้ามี) ม.29 วรรค1

โครงสร้ าง พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
หมวด 1 คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล

หมวด 2 การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

ม. 8-18 (11)

ม. 19-29 (11)

ส่ วนที่ 1 บททั่วไป
ม. 19 การขอความยินยอม
ม.20 การขอความยินยอมจากผูเ้ ยาว์
Consent Form + Cookie Policy
ม.21 การแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม / ใช้ / เปิ ดเผย
ม. 19, 20 , 21 , 26 , 27
ส่ วนที่ 2 การเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคล
ม.22 การเก็บรวบรวมข้อมูล PII เท่าที่จาเป็ น
Privacy Notice / Policy
ม.23 การแจ้งรายละเอียดให้ DS ทราบก่อน/ขณะเก็บข้อมูล PII
+ CCTV Policy
ม.24 ห้ามไม่ให้ DC เก็บ PII โดยไม่ได้รับยินยอม เว้นแต่ (1)-(6)
Data Sharing / Transfer Agreement
ม.25 ห้ามไม่ให้ DC เก็บ PII จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ DS เว้นแต่ (1)-(2)
Supplier Agreement
ม.26 ห้ามไม่ให้เก็บ PII อ่อนไหว โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง เว้นแต่ (1)-(5)
ส่ วนที่ 3 การใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล PII
ม.27 ห้ามไม่ให้ DC ใช้หรื อเปิ ดเผย PII โดยไม่ได้รับความยินยอม เว้นแต่ ยกเว้นไม่ตอ้ งขอตาม ม. 24 / ม.26
ม. 28-29 การแจ้งเมื่อมีการส่ งหรื อโอนข้อมูล PII ไปต่างประเทศ
Binding Corporate Rules : BCR

ม. 28, 29

โครงสร้ าง พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
หมวด 3 สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล DS

ม. 30-42 (13)

ม.30 สิ ทธิ ขอ DS ในการขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูล PII
ม.31 สิ ทธิ ขอ DS ในการขอรับข้อมูล PII จาก DC
ม.32 สิ ทธิ ขอ DS ในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล PII
ม.33 สิ ทธิ ขอ DS ในการขอให้ลบหรื อทาลายหรื อทาให้ขอ้ มูลไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
ม.34 สิ ทธิ ขอ DS ในการขอระงับการใช้ขอ้ มูล PII
ม.35 DC ต้องดาเนินการให้ PII ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั ชัดเจน สมบูรณ์และไม่ทาให้เข้าใจผิด
ม.35-38 หน้าที่ของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล DC (หน้าที่ ม.37 (1)-(5))
Record of Processing Activities : RoPA
ม.39 บันทึกรายการตาม (1)-(8)
ม.40 หน้าที่ของผูป้ ระมวลข้อมูลส่ วนบุคคล DP (1)-(3)
ม.41 หน้าที่ของ DC และ DP ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล DPO
ม.42 หน้าที่ DPO (1)-(4)
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7
บทเฉพาะกาล

สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส)
การร้องเรี ยน
ความรับผิดทางแพ่ง
บทกาหนดโทษ
Consent Removal Notification

Data Subject Access Request: DSAR
Data Subject Rights Request : DSR

ม. 43-70 (28)
ม. 71-76 (6)
ม. 77-78 (2)
ม. 79-90 (12)
ม. 91-96 (6)

ม. 30-34

Data Breach Notification

Data Processing Agreement : DPA

DPO Appointment Letter

