กฎหมายคุ ้มครองข ้อมูล
ส่วนบุคคล
Personal Data Protection Act (PDPA)

ข ้อมูลส่วนบุคคลคือ
อะไร (Personal
Data)
่
ข ้อเท็จจริงใด ๆ ทีสามารถระบุ
หรือยืนยันความ
เป็ นตัวบุคคลไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรือทางอ ้อม
่ ่ อีเมล ์ หมายเลขโทรศัพท ์
เช่น ชือ่ วันเกิด ทีอยู
ข ้อมูลบัตรเครดิต เป็ นต ้น

่
ข ้อมูลส่วนบุคคลมีความเสียงอย่
างไร?
่ ้ก่ออาชญากรรม (Identity Theft)
• ถูกขโมยตัวตน เพือใช
่ ้กําหนด Profile ในการแสวงหาประโยชน์ (Profiling)
• การประมวลผลข ้อมูล เพือใช
่ ้ประโยชน์ทางการตลาด (Misuse)
• การขายข ้อมูล เพือใช
• การถูกติดตามหรือถูกสอดแนม (Tracking / Stalking)

เหตุการณ์ละเมิดข ้อมูลส่วนบุคคล
พฤศจิกายน 2560
บริษทั Uber ข้อมูลส่วนบุคคลของคนขับรถ และ ผูใ้ ช้บริการ รัว่ ไหล 53 ล ้านคน

มกราคม 2561
ระบบฐานข้อมูลประชาชนของอินเดียกว่า 1,000 ล ้านคน ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูไ้ ม่ประสงค์ดี

กรกฎาคม 2562
Facebook ถูกปรับ 1.55 แสนล ้านบาท เหตุจากไม่สามารถปกป้ องข้อมูลผูใ้ ช้งานได้ จนทําให้ Cambridge Analytica นําข้อมูล user กว่า 50 ล ้านคน
ไปทําวิจยั หาเสียงเลือกตัง้

ความสําคัญของ PDPA
่ ้ในการป้ องกันข ้อมูลส่วนบุคคลจากการเก็บรวบรวม ใช ้ เปิ ดเผยผิดวัตถุประสงค ์ โดยมีกลไก
• เพือใช
่
จัดการข ้อมูลส่วนบุคคลทีเหมาะสม

่ ้เจ ้าของข ้อมูลส่วนบุคคลได ้รบั ความคุ ้มครอง สามารถตรวจสอบและควบคุมผูค้ วบคุมข ้อมูล
• เพือให
ส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของ
ตน

่
่ ่นให ้แก่นานาชาติวา่ ประเทศไทยมีมาตรฐานการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลเป็ นการ
• เพือสร
้างความเชือมั
่
่ ยงพอ
ทัวไปที
เพี

• อํานวยความสะดวกสาหร ับการส่งหรือโอนข ้อมูลส่วนบุคคลข ้ามพรมแดน

ขอบเขตการบังคับใช ้
่ ดขึนในราชอาณาจั
้
• ใช ้บังคับแก่การเก็บรวบรวม การใช ้ หรือการเปิ ดเผยข ้อมูลฯ ทีเกิ
กร
• ครอบคลุมถึงกรณี ผูค้ วบคุมและผูป้ ระมวลผลอยูน
่ อกราชอาณาจักร หากมีกจิ กรรมดังนี ้
่ ใ่ นราชอาณาจักรไม่วา่ จะมีการชําระเงินหรือไม่
• (1) เสนอขายสินค ้าหรือบริการแก่เจ ้าของข ้อมูลซึงอยู
่ ดขึนในราชอาณาจั
้
• (2) การเฝ้ าติดตามพฤติกรรมของเจ ้าของข ้อมูลทีเกิ
กร (GDPR Article 3 Territorial
scope)

การร ้องเรียน
้ กจ ้างหรือผูร้ ับจ ้างของผูค้ วบคุม ผู ้
เจ ้าของข ้อมูล มีสท
ิ ธิร ้องเรียนในกรณี ผูค้ วบคุม ผูป้ ระมวลผลรวมทังลู
ประมวลผล ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย

ความร ับผิดทางแพ่ง
ระบุขอบเขตของการละเมิดข ้อมูล เน้นเป็ นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามบทบัญญัติ
• (1) กําหนดความร ับผิดของผูค้ วบคุมข ้อมูลหรือผูป้ ระมวลผลข ้อมูลเป็ นความรบั ผิดโดยเคร่งครดั
(Strict Liability)
่ ้ผูค้ วบคุมข ้อมูลหรือผูป้ ระมวลผลข ้อมูลชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนได ้ไม่เกินสอง
• (2) ให ้อานาจศาลสังให
่ ้จริง
เท่าของค่าสินไหมทดแทนทีแท

บทลงโทษอาญา

่ นความผิดร ้ายแรง เช่น การแสวงหาประโยชน์อน
สาหร ับการกระทําทีเป็
ั มิควรได ้โดยชอบด ้วยกฎหมาย
สาหร ับตนเองหรือผูอ้ น
ื่

ม.79 ผูค้ วบคุมข้อมูลฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตาม

• ม.27 วรรคหนึ่ง (ใช้หรือเปิ ดเผยโดยไม่ได้
รับความยินยอม)
• ม.27 วรรคสอง (ได้รบั ข้อมูลตามวรรค
หนึ่ง เปิ ดเผยนอกวัตถุประสงค์)
• ม.28 (โอนข้อมูลไปต่างประเทศ) เกี่ยวกับ
ข้อมูล ม.26 (Sensitive)โดยทาให้
ผูอ้ น่ื เกิดความเสียหาย
• ม.27 วรรคสอง ใช้หรือเปิ ดเผยโดยไม่ได้
รับความยินยอม หรือนอกวัตถุประสงค์
หรือ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่
Sensitive ไปต่างประเทศ เพือ่
แสวงหาผลประโยชน์ทม่ี คิ วรได้

ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือจําคุกไม่เกิน 6
เดือน ยกเว้นใช้เปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั ความ
ยินยอมตาม ม.27 วรรคสอง มีโทษปรับไม่
เกิน 1 ล ้านบาทหรือจําคุกไม่เกิน 1 ปี

บทลงโทษอาญา

่ นความผิดร ้ายแรง เช่น การแสวงหาประโยชน์อน
สาหร ับการกระทําทีเป็
ั มิควรได ้โดยชอบด ้วยกฎหมาย
สาหร ับตนเองหรือผูอ้ น
ื่

ม.80 ผูใ้ ด

• ล่วงรูข้ อ้ มูลส่วนบุคคลของผูอ้ น่ื เนื่องจาก
การปฏิบตั หิ น้าที่ ตาม พ.ร.บ. นี้ ถ้านําไป
เปิ ดเผยแก่ผูอ้ น่ื

ม.81นิ ตบิ คุ คล

• กระทําความผิดตาม พ.ร.บ. นี้ ถ้าการ
กระทํานัน้ เกิดจากการสังการหรื
่
อการ
กระทําของกรรมการหรือผูจ้ ดั การ หรือ
บุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิตบิ คุ คลนัน้ ผูน้ นั้ ต้องรับโทษตามที่
บัญญัตไิ ว้ดว้ ย

ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือจําคุกไม่เกิน 6
เดือน

บทลงโทษปร ับทางปกครอง

่ นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบต
่ าหนด เช่น การไม่ขอความยินยอม
สําหร ับความผิดทีเป็
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ ์ทีกํ
่
่
ตามแบบหรือข ้อความทีคณะกรรมการประกาศกํ
าหนด ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสังของคณะกรรมการ
่
้
ผูเ้ ชียวชาญหรื
อไม่มาชีแจงข
้อเท็จจริง เป็ นต ้น

• ม.23 ไม่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึง
วัตถุประสงค์
• ม.30 วรรคสี่ ไม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ใน
การให้เจ้าของเข้าถึงข้อมูล+รับสาเนา
ม.82 ผูค้ วบคุมข้อมูลไม่ปฏิบตั ติ าม

• ม.39 วรรคหนึ่งบันทึกรายการให้
ปรับไม่เกิน 1 ล ้านบาท
เจ้าของข้อมูลและสานักงานตรวจสอบ
• ม.41 วรรคหนึ่งจัดให้มี DPOหรือ
ม.42 วรรคสองสนับสนุน DPO
หรือวรรคสาม ไล่ DPO

บทลงโทษปร ับทางปกครอง

่ นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบต
่ าหนด เช่น การไม่ขอความยินยอมตามแบบ
สําหร ับความผิดทีเป็
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ ์ทีกํ
่
่
่
หรือข ้อความทีคณะกรรมการประกาศกํ
าหนด ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสังของคณะกรรมการผู
เ้ ชียวชาญหรื
อไม่มา
้
ชีแจงข
้อเท็จจริง เป็ นต ้น
• ม.21 เก็บ ใช้ รวบรวม เผยแพร่ตอ้ งเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
• ม.22 เก็บ รวบรวม ให้เท่าทีจ่ าเป็ นตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด
• ม.24 ข้อยกเว้นการเก็บจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
• ม.25 วรรคหนึ่ง (ข้อยกเว้นการเก็บจากแหล่งอืน่ )
ม.83 ผูค้ วบคุมข้อมูลฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตาม

• ม.27 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง (ใช้เปิ ดเผยโดยไม่มี
ความยินยอม)
• ม.28 โอนไปต่างประเทศ
• ม.32 วรรคสอง (สิทธิคดั ค้าน ใช้ เปิ ดเผย)
• ม.37 หน้าทีผ่ ูค้ วบคุม
• ขอความยินยอมโดยการหลอกลวง หรือใช้ผดิ
วัตถุประสงค์ (ม.21)ซึง่ ได้นามาใช้โดยอนุโลมตาม
ม.25 วรรคสอง (แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่)
• ส่งหรือโอนข้อมูล ไม่เป็ นไปตาม ม.29 วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม (CBR)

ปรับไม่เกิน 3 ล ้านบาท

บทลงโทษปร ับทางปกครอง

่ นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบต
่ าหนด เช่น การไม่ขอความยินยอมตามแบบ
สําหร ับความผิดทีเป็
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ ์ทีกํ
่
่
่
หรือข ้อความทีคณะกรรมการประกาศกํ
าหนด ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสังของคณะกรรมการผู
เ้ ชียวชาญหรื
อไม่มา
้
ชีแจงข
้อเท็จจริง เป็ นต ้น

ม.84 ผูค้ วบคุมข้อมูลฝ่ าฝื น

• ม.26 Sensitive วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
(ใช้หรือเปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั ความยินยอม)
• ม.27 วรรคหนึ่ง ใช้หรือเปิ ดเผยโดยไม่ได้รบั ความ
ยินยอม หรือวรรคสอง นอกเหนือวัตถุประสงค?
• ม.28 ส่งหรือโอนข้อมูลไปต.ป.ท.ซึง่ เป็ นข้อมูล ม.26
Sensitive Data
• ส่งหรือโอน ทีเ่ ป็ นข้อมูล ม.26 Sensitive
Data โดยไม่เป็ นไปตาม ม.29 วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสาม (CBR)

ปรับไม่เกิน 5 ล ้านบาท

ม.85 ผูป้ ระมวลผลข้อมูลไม่ปฏิบตั ิตาม

• ม.41 วรรคหนึ่ง (DPO) หรือ ม.42 วรรคสอง
หรือวรรคสาม (การไล่ DPO)

ปรับไม่เกิน 1 ล ้านบาท

ม.86 ผูป้ ระมวลผลข้อมูลไม่ปฏิบตั ิตาม

• ม.40 หน้าทีผ่ ูป้ ระมวลผล โดยไม่มเี หตุอนั ควรส่ง
หรือโอนข้อมูลโดยไม่เป็ นไปตาม ม.29 วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม (CBR)
• ม.37(5) ผูค้ วบคุมต้องตัง้ DPO ซึง่ ได้นามาใช้
บังคับโดยอนุโลมตาม ม.38 วรรคสอง (การตัง้
ตัวแทนในราชอาณาจักร)

ปรับไม่เกิน 3 ล ้านบาท

บทลงโทษปร ับทางปกครอง

่ นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบต
่ าหนด เช่น การไม่ขอความยินยอมตามแบบ
สําหร ับความผิดทีเป็
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ ์ทีกํ
่
่
่
หรือข ้อความทีคณะกรรมการประกาศกํ
าหนด ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสังของคณะกรรมการผู
เ้ ชียวชาญหรื
อไม่มา
้
ชีแจงข
้อเท็จจริง เป็ นต ้น
ม.87 ผูป้ ระมวลผลข้อมูล

• ส่งหรือโอนข้อมูลไป ตปท. ตาม
ม.26Sensitive Data วรรคหนึ่งหรือวรรค
ปรับไม่เกิน 5 ล ้านบาท
สาม (ประวัตอิ าชญากรรม) โดยไม่เป็ นไปตาม ม.29
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม (CBR)

ม.88 ตัวแทนผูค้ วบคุมหรือตัวแทนผู ้
ประมวลผล

• ไม่ปฏิบตั ติ าม ม.39 วรรคหนึ่ง (บันทึกรายการ) ซึง่
มาบังคับใช้โดยอนุโลมตาม ม.39 วรรคสอง
(ตัวแทนผูค้ วบคุม) และ ม.41 วรรคหนี่ง (ตัง้
ปรับไม่เกิน 1 ล ้านบาท
DPO) ซึง่ มาบังคับใช้โดยอนุโลมตาม ม.4 วรรค
สี่ (การตัง้ ตัวแทนในราชอาญาจักร)

ม.89 ผูใ้ ด

• ไม่ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ของคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตามมาตรา 75หรือไม่ปฏิบตั ติ าม ม.76 วรรคหนึ่ง
(แจ้งให้ส่งหนังสือ) หรือไม่อานวยความสะดวกแก่
พนง.จนท. ตาม ม.76 วรรคสี่

ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

Key changes of the PDPA

ภาพจาก สํานักงานปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

