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PDPA คืออะไร พ.ร.บ คุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือ ยอมาจาก Personal Data Protection Act บทบัญญัติท่ีใหความ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของ “บุคคลธรรมดา” ใหสิทธิ์ในการแกไข, เขาถึง หรือ แจงลบขอมูลท่ีใหไวกับองคกรเปนตน และ
กําหนดบทบาทหนาท่ีและบทลงโทษหากองคกรไมปฏิบัติตาม 
ขอมูลแบบไหนเปน “ขอมูลสวนบุคคล” 
ขอมูลสวนบุคคล คือ ขอมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีทําใหระบุตัวบุคคลได ท้ังทางตรงและทางออม 
• เลขบัตรประจําตัวประชาชน ชื่อ – นามสกุล 
• ท่ีอยู 
• เบอรโทรศัพท 
• อีเมล 
• ขอมูลทางการเงิน 
• เชื้อชาติ 
• ศาสนาหรือปรัชญา 
• พฤติกรรมทางเพศ 
• ประวัติอาชญากรรม 
• ขอมูลสุขภาพ 
บุคคลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล 
1. เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) เจาของขอมูลสวนบุคคล คือ บุคคลท่ีขอมูลชุดนั้น ๆ สามารถระบุไปถึงได 
2. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล คือ คน บริษัทหรือองคกรตาง ๆ ท่ีเปนคนตัดสินใจ
วาจะมีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอะไร เพ่ืออะไร อยางไร ภายใต PDPA ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปนผูมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบหลักท่ีตองปฏิบัติตาม PDPA ใหครบถวน บริษัททุกบริษัททันทีท่ีมีพนักงานคนแรก ท่ีตองใชขอมูลเพ่ือจายเงินเดือน ก็
เปน Data Controller แลวท้ังสิ้น 
3. ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Data Processor) ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล คือ คน บริษัทหรือองคกรตาง ๆ ท่ี
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล โดยจะทําภายใตคําสั่ง หรือในนามของ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) เทานั้น ไมได
เปนคนตัดสินใจทําการประมวลผลขอมูลดวยตัวเอง 

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการมุงรักษาและตอยอดตามแนวทางศาสตร
พระราชา รัชกาลท่ี 9  "...ในบานเมืองน้ันมีท้ังคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน ทุกคนเปนดีไดท้ังหมด การทําให บานเมืองมี
ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําให ทุกคนเปนคนดี หาก แตอยูท่ีการสงเสริมคนดี ใหคนดีได ปกครองบานเมืองและควบคุมคน
ไมดีไมให มีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได..." ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาท 13 ก.พ. 2562 
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เจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิอะไรบาง  
• สิทธิไดรับการแจงใหทราบ 
• สิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
• สิทธิขอใหโอนขอมูลสวนบุคคล 
• สิทธิขอใหแกไขขอมูลสวนบุคคล 
• สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวมใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
• สิทธิขอใหลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลได 
• สิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล 
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะสามารถรวบรวมใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลก็ตอเม่ือ  
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (บริษัท หางราน มูลนิธิ สมาคม หนวยงาน องคกร รานคา หรืออ่ืนใดก็ตาม) หากมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลไวหรือมีการนําขอมูลสวนบุคคลไปใช หรือนําไปเปดเผยไมวาจะวัตถุประสงคใดก็ตาม จําเปนตองไดรับ คํา
ยินยอม (Consent) จากเจาของขอมูลดวย เวนแตจะเปนไปตามขอยกเวน พรบ. กําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
ขอยกเวนท่ีสามารถเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลไดโดยไมตองขอความยินยอม 
- Scientific or Historical Research เปนการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร จดหมายเหตุ การศึกษาวิจัยหรือสถิติ 
- Vital Interest เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล เชน การเขารับบริการทางการแพทย ณ  
  โรงพยาบาล 
- Contract เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เชน เจาของขอมูลสวนบุคคลทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคาร ธนาคาร  
  สามารถเก็บรวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นไดตามวัตถุประสงคของสัญญา 
- Public Task เปนการจําเปนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอํานาจรัฐ 
- Ligitimate Interest เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือของบุคคลหรือ 
  นิติบุคคลอ่ืน 
- Legal Obligations เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
เม่ือ PDPA บังคับใชแลวแตไมไดปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษอะไรบาง  
โทษทางแพง โทษทางแพงกําหนดใหชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนจริงใหกับเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับความเสียหายจาก
การละเมิด และอาจจะตองจายบวกเพ่ิมอีกเปนคาคาสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมเติมสูงสุดไดอีก 2 เทาของคาเสียหายจริง 
โทษทางอาญา โทษทางอาญาจะมีท้ังโทษจําคุกและโทษปรับ โดยมี โทษจําคุกสูงสุดไมเกิน 1 ป หรือ ปรับไมเกิน 1 ลานบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ กรณีหากผูกระทําความผิด คือ บริษัท(นิติบุคคล) ก็อาจจะสงสัยวาใครจะเปนผูถูกจําคุก เพราะบริษัทติดคุก
ไมได ในสวนตรงนี้ก็อาจจะตกมาท่ี ผูบริหาร, กรรมการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทนั้น ๆ ท่ีจะตองไดรับ
การลงโทษจําคุกแทน 
โทษทางปกครอง โทษปรับ มี ตั้งแต 1 ลานบาทจนถึงสูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท ซ่ึงโทษปรับสูงสุด 5 ลานบาท จะเปนกรณีของ
การไมปฏิบัติตาม PDPA ในสวนการใชขอมูล หรือ เปดเผยขอมูล หรือสงโอนขอมูลไปยังตางประเทศของประเภทขอมูลท่ีมีความ
ละเอียดออน(Sensitive Personal Data) ซ่ึงโทษทางปกครองนี้จะแยกตางหากกับการชดใชคาเสียหายท่ีเกิดจากโทษทางแพง
และโทษทางอาญาดวย 
 

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ         
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