
พระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562



• เหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหายให้แก่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ท าได้
โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควร
ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น 
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการท่ัวไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



• มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 2562)

• ยกเว้นหมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และหมวด 4 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บังคับทันที

ระยะเวลาใช้บังคับ



• เป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• กรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด 
กิจการใด หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะ ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
การนั้น เว้นแต่

• บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเกี่ยวข้อง

• บทบัญญัติเกี่ยวกับการรอ้งเรียน บทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการผูเ้ชี่ยวชาญ
ออกค าสั่งเพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเกี่ยวข้อง



• ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร

• มีผลใช้บังคับถึงกรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่นอกราชอาณาจักร หากมีกิจกรรมดังนี้ 
(1) เสนอขายสินค้าหรือบริการแก่เจ้าของข้อมูลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไม่ว่าจะมีการ
ช าระเงินหรือไม่ 
(2) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร

ขอบเขตการใช้บังคับ



ข้อยกเว้นการใช้บังคับ

• (1) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สว่นตนหรอืเพ่ือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น

• (2) การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าท่ีในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถึง
ความมั่นคงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งหน้าท่ี
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์

• (3) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะ
เพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจรยิธรรม
แห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น



ข้อยกเว้นการใช้บังคับ

• (4) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกลา่ว 
ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลในการพิจารณาตามหน้าท่ีและอ านาจของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี

• (5) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณา
คดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้งการด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

• (6) การด าเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดิต



ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

• “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

AddressName

Health 
Data

Income

Phone 
Number

ID 
Card



ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล

DATA

SUBJECT

ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคล

DATA

CONTROLLER

ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล

DATA
PROCESSOR



ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าทีตั่ดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล  ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการดังกล่าวไม่เป็น
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล



บริษัท A

มีพนักงาน 10,000 คน

บริษัท B

Payroll Company 

• บริษัท A จ้างบริษัท B จัดท าระบบการจ่ายเงินเดือนพนักงานของบริษัท A 

• บริษัท A ต้องส่งข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร + เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี + ID ของลูกจ้าง 
ให้บริษัท B

• บริษัท B จะจ่ายเงินเดือนให้พนักงานของบริษัท A เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัท A

• บริษัท A = Data Controller

• บริษัท B = Data Processor



การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ความยินยอม
การจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์
หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์

สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยหรือสถิติ

ป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
หรือสุขภาพของบุคคล

จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติ
ตามสัญญา

จ าเป็นเพื่อประโยชน์
สาธารณะ/การปฏบิัติ

หน้าท่ีในการใช้อ านาจรัฐ

จ าเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

หรือของบุคคลอื่น

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย



Sensitive Personal Data

• ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม 
ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซ่ึงกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ความยินยอม
โดยชัดแจ้ง

ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
ซ่ึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่
สามารถให้ความยินยอมได้

การด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ 

สมาคม หรือองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก าไร ที่มีวัตถุประสงค์

เก่ียวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือ
สหภาพแรงงาน

ข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ
ด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล

การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้

สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้งตาม

กฎหมาย

จ าเป็นในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย



• (ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการท างานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรค
ทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือ
ระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์

• (ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด
ที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ หรือ
เครื่องมือแพทย์

• การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

• การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น

• ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 

จ าเป็นในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย



• ข้อมูลชีวภาพ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้องกับ
การน าลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ท าให้สามารถยืนยันตัวตน
ของบุคคลนั้นท่ีไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองม่านตา 
หรือข้อมูลจ าลองลายนิ้วมือ

• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมต้องกระท าภายใต้การควบคุม
ของหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

Sensitive Personal Data



ความยินยอม (Consent)

Consent
การเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยตอ้ง

ไดร้บัความยนิยอม

ตอ้งท าโดยชดัแจง้เป็น

หนงัสอื หรือท าโดย

ผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์

แจง้วตัถปุระสงค์

แยกส่วน ใชภ้าษาที่

อ่านงา่ย และไม่เป็น

การหลอกลวง

ความเป็นอสิระ

ถอนความยนิยอม

เมือ่ใดก็ได ้เวน้แต่

มขีอ้จ ากดัสทิธิ



ความยินยอมของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

ผู้เยาว์

คนไร้
ความสามารถ 

คนเสมือน
ไร้ความสามารถ 

• ถ้าไม่ใช่การใด ๆ ซ่ึงผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยล าพัง ต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองด้วย

• ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง
ที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์

• ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทน
คนไร้ความสามารถ

• ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษท์ี่มีอ านาจกระท าการแทน
คนเสมือนไร้ความสามารถ



การขอความยินยอมโดยไม่ถูกต้อง

การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ไม่มีผลผูกพันเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ท าให้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
ท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้



การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เก็บรวบรวมได้เท่าที่จ าเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย

ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

• วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

• แจ้งให้ทราบถึงกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
สัญญา

• ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

• ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานท่ีติดต่อ และวิธีการติดต่อ 

• สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล



การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น 

ห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
จากแหล่งอื่นท่ีไม่ใช่จากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง 

ข้อยกเว้น
(1) แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีเก็บรวบรวม
และได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
(2) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ขอความยินยอม



การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ห้ามใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ไม่ได้รับความยินยอม 
เว้นแต่เป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ได้โดยได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขอความยินยอม

บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
จากผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลจะต้องไม่ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขอความยินยอม 
ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องบันทึก
การใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ 



การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
• การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศ

ท่ีรับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ

• เว้นแต่

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของข้อมูล
การปฏิบัติตามสัญญา

การท าตามสัญญาระหว่าง
ผู้ควบคุมข้อมูลกับบุคคล

หรือนิติบุคคลอื่น

เพ่ือป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย

หรือสุขภาพ

ประโยชน์สาธารณะ
ที่ส าคัญ



Binding Corporate Rules (BCR)

• ก าหนดหลักการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศและ
อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน หากมีนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้



สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

สิทธิในการขอให้แก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคล



หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้อ่ืนใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ

จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล

แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

แต่งตั้งตัวแทนภายในราชอาณาจักร

จัดท าบันทึกรายการ



หน้าที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ด าเนินการตามค าสั่งท่ีได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าน้ัน 
เว้นแต่ค าสั่งน้ันขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย รวมท้ังแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุ
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกิดขึ้น

จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

แต่งตั้งตัวแทนภายในราชอาณาจักร

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งท่ีได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถือว่า
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล



เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Protection Officer : DPO)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มี DPO 
(1) หน่วยงานของรัฐ ตามที่ประกาศก าหนด

(2) การด าเนินกิจกรรมในการเกบ็รวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วน
บุคคลหรือระบบอย่างสม่ าเสมอ โดยเหตุที่มี
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากตามที่ประกาศ
ก าหนด

(3) กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย Sensitive Personal 
Data

หน้าที่ DPO

(1) ให้ค าแนะน า

(2) ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย
ข้อมูล่วนบุคคล

(3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
ส านักงานฯ

(4) รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตน
ล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายนี้



การร้องเรียน
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

• พิจารณาเรื่องร้องเรียน

• ตรวจสอบการกระท าใด ๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้าง
หรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

• ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบคุคล

พนักงานเจ้าหน้าที่

• (1) มีหนังสือแจ้งให้บุคคลมาให้ข้อมูล หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ

• (2) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

• ในกรณีตามข้อ (2) หากมีความจ าเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นขอหมายศาล เพื่อเข้าไปในสถานที่ของผู้ควบคุม ผู้ประมวลผลหรรือผู้ใด ในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น



การร้องเรียน

ร้องเรียน

ไกล่เกลี่ยได้ ไกล่เกลี่ยไม่ได้

สั่งให้แก้ไข
ห้ามกระท าการ

ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย

การบังคับ
ทางปกครอง



ความรับผิดทางแพ่ง
ความรับผิดโดยเคร่งครัด (Strict Liability)

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท าให้เกิด
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า

• (1) เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล

• (2) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอานาจตาม
กฎหมาย



ความรับผิดทางแพ่ง
ค่าสินไหมทดแทน/อายุความ

• ศาลมีอ านาจสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทน
ที่แท้จริง

• อายุความฟ้องคดี สามปนีับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิดหรือเมื่อพ้นสิบปี
นับแต่วันที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 



โทษอาญา

Sensitive 
Personal 

Data

โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่น

เกิดความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง 

ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรือ

ไดร้บัความอบัอาย

มา
ตร

า 
79

วรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
• ฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ)

• ฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคสอง (ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือวัตถุประสงค์)

• ไมป่ฏิบัติตามมาตรา 28 (ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ)

• อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตาม มาตรา 26 (Sensitive Personal Data)

• โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 
หรือได้รับความอับอาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับวามอับอาย

• ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



โทษอาญา

Sensitive 
Personal 

Data

โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่น

เกิดความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง 

ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรือ

ไดร้บัความอบัอาย

มา
ตร

า 
79

วรรคสอง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
• ฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28

อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26

• เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น

• ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

• ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้



โทษอาญา

Sensitive 
Personal Data

โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่น
เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง 
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ

ได้รับความอับอาย

มา
ตร

า 
80 วรรคหนึ่ง ผู้ใด

• ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญตันิี้
ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยแก่
ผู้อื่น

• ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือ
ท้ังจ าทั้งปรับ 

ข้อยกเว้น 
(1) การเปิดเผยตามหน้าที่ 
(2) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์
แก่การสอบสวน หรือ
การพิจารณาคดี
(3) การเปิดเผยแก่หน่วยงาน
ของรัฐในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่มีอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย

(4) การเปิดเผยที่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือ
เฉพาะครั้งจากเจ้าของขอ้มลู
ส่วนบุคคล

(5) การเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ
การฟ้องร้องคดีต่าง ๆ 
ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ



โทษอาญา

Sensitive 
Personal 

Data

โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่น

เกิดความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง 

ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรือ

ไดร้บัความอบัอาย

มา
ตร

า 
81 • ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล 

• ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือ
การกระท าของกรรมการหรือผู้จดัการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น

• หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องสัง่การหรือกระท าการและละ
เว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท า
ความผิด 

• ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย



โทษทางปกครอง

Sensitive 
Personal 

Data

โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่น

เกิดความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง 

ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรือ

ไดร้บัความอบัอาย

• มาตรา 82 - 90

• ก าหนดโทษปรับทางปกครองส าหรับการกระท าความผดิ
ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามที่กฎหมายก าหนด

• โทษปรับทางปกครอง 500,000 – 5,000,000 บาท

• คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญมีอ านาจสัง่ลงโทษปรับทางปกครอง

• ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญเป็นท่ีสุด 



โทษทางปกครอง

Sensitive 
Personal 

Data

โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่น

เกิดความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง 

ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรือ

ไดร้บัความอบัอาย

มา
ตร

า 8
2 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติตาม

• มาตรา 23 (แจ้งรายละเอียดก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล)

• มาตรา 30 วรรคสี่ (ด าเนินการตามค าขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล)

• มาตรา 39 วรรคหนึ่ง ( ่จัดท าบันทึกรายการ)

• มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (จัดให้มี DPO)

• มาตรา 42 วรรคสอง (สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ DPO) หรือวรรคสาม (ให้ DPO ออกจากงาน) 

• ไม่ขอความยินยอมตามแบบหรือข้อความที่คณะกรรมการประกาศ ตามมาตรา 19 วรรคสาม

• ไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมตามมาตรา 19 วรรคหก  

• ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 25 วรรคสอง (เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น)

• ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงล้านบาท



โทษทางปกครอง

Sensitive 
Personal 

Data

โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่น

เกิดความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง 

ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรือ

ไดร้บัความอบัอาย

มา
ตร

า 8
3 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

• มาตรา 21 (เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคลตามวัตุประสงค์)

• มาตรา 22 (เก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลเทา่ที่จ าเป็น)

• มาตรา 24 (เก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลโดยมิชอบ)

• มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (เก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลจากแหลง่อื่น)

• มาตรา 27 วรรคหนึ่ง (ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคลโดยมชิอบ) หรือวรรคสอง (ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
นอกวัตถุประสงค์)

• มาตรา 28 (ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ)

• มาตรา 32 วรรคสอง (สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคล)

• มาตรา 37 (หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

• ขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรอืท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผดิในวัตถุประสงค์

• ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 25 วรรคสอง

• ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เปน็ไปตามมาตรา 29 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม (BCR)

• ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท



โทษทางปกครอง

Sensitive 
Personal 

Data

โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่น

เกิดความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง 

ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรือ

ไดร้บัความอบัอาย

มา
ตร

า 8
4 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืน

• มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (การเก็บรวบรวม Sensitive Personal Data) หรือวรรคสาม 
(การเก็บรวบรวมประวัติอาชญากรรม)

• มาตรา 27 วรรคหนึ่ง (ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ) หรือวรรคสอง (ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกวัตถุประสงค์) หรือมาตรา 28 (ส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ) อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 
(Sensitive Personal Data)

• ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 โดยไม่เป็นไปตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม (BCR)

• ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าลา้นบาท



โทษทางปกครอง

Sensitive 
Personal 

Data

โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่น

เกิดความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง 

ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรือ

ไดร้บัความอบัอาย

มา
ตร

า 8
5 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติตาม

• มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (จัดให้มี DPO)

• มาตรา 42 วรรคสอง (สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ DPO) หรือวรรคสาม (ให้ DPO 
ออกจากงาน) 

• ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงล้านบาท



โทษทางปกครอง

Sensitive 
Personal 

Data

โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่น

เกิดความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง 

ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรือ

ไดร้บัความอบัอาย

มา
ตร

า 8
6 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติตาม

• มาตรา 40 (หน้าที่ผู้ประมวลผล) โดยไม่มีเหตุอันควร

• ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา 29 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 
(BCR)

• ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 (5) (แต่งต้ังตัวแทน) ซ่ึงได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา 38 วรรคสอง  

• ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท



โทษทางปกครอง

Sensitive 
Personal 

Data

โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่น

เกิดความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง 

ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรือ

ไดร้บัความอบัอาย

มา
ตร

า 8
7 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

• ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง (Sensitive Personal Data)
หรือวรรคสาม (ประวัติอาชญากรรม) โดยไม่เป็นไปตามมาตรา 29 วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสาม (BCR)

• ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าลา้นบาท



โทษทางปกครอง

Sensitive 
Personal 

Data

โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่น

เกิดความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง 

ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรือ

ไดร้บัความอบัอาย

มา
ตร

า 8
8 • ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติตาม

• มาตรา 39 วรรคหนึ่ง (จัดท าบันทึกรายการ) ซ่ึงได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา 39 วรรคสอง (ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

• มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (จัดให้มี DPO) ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 41 
วรรคสี่ (ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

• ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหน่ึงล้านบาท



โทษทางปกครอง

Sensitive 
Personal 

Data

โดยประการที่น่าจะท าใหผู้อ้ื่น

เกิดความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง 

ถูกดูหมิน่ ถูกเกลยีดชงั หรือ

ไดร้บัความอบัอาย

มา
ตร

า 8
9 • ผู้ใด

• ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

• ไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงตามมาตรา 75

• ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 76 (1) (มาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐาน)

• ไม่อ านวยความสะดวกแกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 76 วรรคสี่

• ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท



ขอ้มูลสว่นบคุคลที่เกบ็รวบรวมไวก้อ่น

วนัที่พระราชบญัญตัิน้ีใชบ้งัคบั

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้
ตามวัตถุประสงค์เดิม 

ต้องก าหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบคุคลเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลสว่นบคุคล
ดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย

การเปิดเผยและการด าเนินการอ่ืนที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้



Key Changes of the PDPA

โทษปรับทางปกครอง

กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลฯ ก าหนดระวางโทษ
ปรับทางปกครอง 500,000 –
5,000,000 บาท

ความยินยอม

การขอความยินยอมต้องต้องท า
โดยชัดแจ้ง มีแบบหรือข้อความ
ที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่อ่านง่าย 
และไม่เป็นการหลอกลวง

การเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล

ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลทราบ 



Key Changes of the PDPA

การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล

แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชม. 
นับแต่ทราบเหตุ

สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมูล
ส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ลบ
หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้



Key Changes of the PDPA

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ
สิทธิในการขอให้โอนข้อมูล
ส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในการขอให้โอน
ข้อมูล่วนบุคคลของตนได้

การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
หากเข้าเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนด



การเตรียมความพร้อม

1. ผู้บริหารขององค์กร รวมทั้งพนักงานในองค์กรต้องมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรเก็บรวบรวมไว้ 

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

- ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 

- ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

- การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ จ าเป็นที่องค์กรจะต้องตรวจสอบข้อมูลสว่นบุคคลที่อยู่ในองค์กรทั้งหมด



การเตรียมความพร้อม

3. ทบทวนนโยบายการความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร รวมท้ังปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย

4. ตรวจสอบกระบวนการท างานเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าองค์กรสามารถจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ใน
รูปแบบท่ีใช้งานได้ท่ัวไป และสามารถลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลได้เม่ือได้รับค าร้องขอ 

5. ปรับปรุงกระบวนการรับค าขอให้สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลา

EX.

- ขอเข้าถึง/ขอรับส าเนา (≤ 30 วนั)

- ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

- ขอลบข้อมูลส่วนบุคคล 



การเตรียมความพร้อม

6. ระบุประเภทฐานท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล  

7. ตรวจสอบกระบวนการในการค้นหา บันทึก และการจัดการเกี่ยวกับความยินยอมท่ีได้รับจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่อง

8. ก าหนดวิธีการตรวจสอบอายุของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละบุคคลและวิธีการขอความยินยอมจาก
ผู้ใช้อ านาจปกครองผู้เยาว์

9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรมีมาตรการในการตรวจจับ การรายงานผล และการสืบค้น ในกรณีที่ข้อมูล
ส่วนบุคคลรั่วไหล (Data Breach)



การเตรียมความพร้อม

10. ด าเนินการประเมินผลกระทบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA)

11. มอบหมายบุคคลให้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อก าหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพิจารณา
ว่าองค์กรจ าเป็นต้องก าหนดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่



ขอขอบคุณ


