
PDPA คอื อะไร ? 
PDPA คือ พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ซึง่เป็นกฎหมายที่ถูกสรา้งมาเพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของทุกคน 

รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูลและน าไปใชโ้ดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ 

และไม่ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลเสียก่อน 

พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: 

PDPA) 

คือกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแกไ้ขปัญหาการถูกล่วงละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึน้เร ือ่ย ๆ 

ในปัจจุบนั เชน่ การซือ้ขายขอ้มูลเบอรโ์ทรศพัทแ์ละขอ้มูลส่วนตวัอื่น ๆ 

โดยที่เจา้ของขอ้มูลไม่ยินยอม ที่มกัพบไดม้ากในรูปแบบการโทรมาโฆษณา หรอืล่อลวง 

โดยกฎหมายนีไ้ดเ้ร ิม่บงัคบัใชอ้ย่างเต็มรูปแบบเมื่อวนัที่ 1 มิ.ย. 2565 

เป็นกฎหมายที่ใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เชน่ ชือ่ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์รูปถ่าย 

บญัชธีนาคาร อีเมล ไอดีไลน ์บญัชผีูใ้ชข้องเว็บไซต ์ลายนิว้มือ ประวตัิสุขภาพ เป็นตน้ 

ซ ึง่ขอ้มูลเหล่านีส้ามารถระบุถึงตวัเจา้ของขอ้มูลน้ันได ้อาจเป็นไดท้ ัง้ขอ้มูลในรูปแบบเอกสาร 

กระดาษ หนังสือ หรอืจดัเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสก็์ได  ้

PDPA มคีวามเป็นมาอย่างไร ? 
กฎหมาย PDPA เรยีกไดว้่าถอดแบบมาจากกฎหมายตน้แบบอย่างกฎหมาย GDPR (General 

Data Protection Regulation) ซึง่เป็นกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป 

วตัถุประสงคข์องการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของกฎหมายทัง้ 2 ฉบบั 

ก็เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ไ้ม่ประสงคด์ีท าการแฮ็กขอ้มูลหรอืละเมิดความเป็นส่วนตวัเพื่อข่มขู่หวงัผลประ

โยชนจ์ากทัง้จากตวัเจา้ของขอ้มูลเองหรอืจากบุคคลที่ดูแลขอ้มูล 

PDPA ส าคญัอย่างไร ? 
ความส าคญัของ PDPA คือการท าใหเ้จา้ของขอ้มูลมีสิทธใินขอ้มูลส่วนตวัที่ถูกจดัเก็บไปแลว้ 

หรอืก าลงัจะถูกจดัเก็บมากขึน้ เพื่อสรา้งความปลอดภยัและเป็นส่วนตวัใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูล 

โดยมีสิทธทิี่ส าคญัคือ สิทธกิารรบัทราบและยิมยอมการเก็บขอ้มูลส่วนตวั 

และสิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวั คดัคา้นและเพิกถอนการเก็บและน าขอ้มูลไปใช ้

และสิทธิขอใหล้บหรอืท าลายขอ้มูลส่วนตวั 

สิทธทิี่เพิ่มขึน้ของเจา้ของขอ้มูล ท าใหผู้ป้ระกอบการขององคก์รและบรษิัทต่าง ๆ 

ตอ้งปรบัเปลี่ยนกระบวนการเก็บรวบรวมและน าขอ้มูลส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ 

พนักงานในองคก์ร หรอืบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏิบตัิของ PDPA 

พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

โดยหากคุณเป็นผูป้ระกอบการ หรอืเป็นตวัแทนองคก์รที่ด าเนินการเร ือ่ง PDPA 

วนันีเ้ราจะชว่ยคุณเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย PDPA กนั 

หากคุณตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล น าขอ้มูลไปใช ้

รวมถึงการเก็บรกัษาและดูแลความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคคลของลูกคา้และบุคคลที่เกีย่วขอ้ง 

คุณจะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนีโ้ดยด่วน เพราะในขณะนีป้ระเทศไทยไดเ้ร ิม่บงัคบัใช ้



พ.ร.บ. PDPA แลว้ หากคุณไม่ด าเนินการตามหลกัของ PDPA 

คุณอาจตอ้งรบัโทษรา้ยแรงทัง้ทางแพ่ง อาญา และปกครอง 

องคป์ระกอบส าคญัของ PDPA 
บุคคลที่ตอ้งปฎิบตัิตามกฎหมาย PDPA ประกอบดว้ย เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Subject) 

และผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

โดยผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันเปรยีบเสมือนผูดู้แลระบบ เป็นฝ่ายปฏิบตัิงาน 

มีหนา้ที่เก็บรวบรวม และน าขอ้มูลส่วนบุคคลที่ขอความยินยอม (Consent) 

จากเจา้ของขอ้มูลไปใช ้ยกตวัอย่างเชน่ เว็บไซตข์ายของออนไลน ์

ตวัผูจ้ดัท าเว็บไซตก์็จะตอ้งขอขอ้มูลทัง้ช ือ่ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ขอ้มูลการจ่ายเงิน 

เพื่อน าไปด าเนินการสั่งซ ือ้และจดัส่งสินคา้ไปยงัที่อยู่ของเจา้ของขอ้มูล ซึง่ PDPA 

เมื่อไดข้อ้มูลมาแลว้ ก็ตอ้งจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลดว้ย 

ขัน้ตอนการท าตาม PDPA ตอ้งท าอย่างไร ? 

STEP 1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. จดัท า Privacy Policy แจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ 
องคก์รหรอืเจา้ของเว็บไซตส์ามารถแจง้เจา้ของขอ้มูลผ่าน Privacy Policy 

บนเว็บไซตห์รอืแอปพลิเคชนั หรอืชอ่งทางการติดต่ออื่น ๆ เชน่ การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต ์

หรอืทางโซเชยีลมีเดีย 

 แจง้ว่าจะขอเก็บขอ้มูลอะไรบา้ง เพื่อวตัถุประสงคใ์ด 

 แจง้สิทธิของเจา้ของขอ้มูล โดยสามารถถอนความยินยอมไดทุ้กเมื่อ 

 ขอ้ความอ่านเขา้ใจง่าย ชดัเจน ใชภ้าษาไม่ก ากวม ไม่มีเงื่อนไขในการยินยอม คลิก PDPA 

Pro เพื่อสรา้ง Privacy Policy ที่ถูกตอ้งตาม PDPA 

2. การจดัการเว็บไซต ์แอปพลเิคชนั และ Third-party 
นอกจากการจดัท า Privacy Policy ผ่านเว็บไซตห์รอืแอปพลิเคชนัแลว้ การขอจดัเก็บ Cookie 

ก็จะตอ้งแจง้เพื่อขอความยินยอมใหใ้ชข้อ้มูลส่วนบุคคลจากผูใ้ชง้านดว้ย ซึง่ที่เราพบเห็นไดท้ั่วไป 

มกัแจง้ขอเก็บ Cookie เป็น Pop up เล็ก ๆ ทางดา้นล่างเว็บไซต ์คลิก Cookie Wow เพื่อจดัท า 

Cookie Consent Banner เพียงไม่กีน่าที ส่วน Third Party ที่เก็บขอ้มูลส่วนบุคคล เชน่ 

เว็บไซตโ์ฆษณาที่ท าการตลาด 

ก็ตอ้งระบุวตัถุประสงคแ์ละขอความยินยอมการเก็บรวบรวมขอ้มูลไวใ้น Privacy Policy ดว้ย 

3. การเก็บขอ้มูลพนักงาน 
ส าหรบัการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานน้ันก็ตอ้งจดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัส าหรบัพนัก

งานหรอื HR Privacy Policy 

https://pdpa.pro/
https://pdpa.pro/
https://pdpa.pro/create/policy
https://cookiewow.com/


เพื่อแจง้วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานเชน่เดียวกนั 

แนะน าว่าส าหรบัพนักงานเก่า ใหแ้จง้ Privacy Policy เป็นเอกสารใหม่ ส่วนพนักงานใหม่ 

ใหแ้จง้ในใบสมคัร 1 คร ัง้ และแจง้ในสญัญาจา้ง 1 คร ัง้ คลิก PDPA Pro เพื่อสรา้ง Privacy 

Policy สรา้ง HR Privacy Policy ถูกตอ้งตาม PDPA 

STEP 2 การใชห้รอืประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
แต่ละฝ่ายในองคก์รควรรว่มก าหนดแนวทางหรอืนโยบายในการด าเนินการดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล 

(Standard Operating Procedure) และบนัทึกรายการขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บหรอืใช ้

(Records of Processing Activity: ROPA) ทัง้ขอ้มูลที่จดัเก็บในฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์

ขอ้มูลเอกสารที่จบัตอ้งได ้ขอ้มูลส่วนบุคคลทั่วไป ขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive 

Personal Data) ซึง่เป็นขอ้มูลที่ระบุตวับุคคลไดเ้ฉพาะเจาะจงมากขึน้ เชน่ เช ือ้ชาติ 

ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ 

ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชวีภาพ (face ID, ลายนิว้มือ) 

รวมถึงหา้มเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับุคคลที่ไม่มีความรบัผิดชอบโดยตรง 

สิง่ทีค่วรท า 

 แอด Line เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หลงัจากขออนุญาตแลว้  

 ส่ง Direct Marketing ใหลู้กคา้หลงัจากที่ลูกคา้ยินยอมแลว้ 

 ส่งขอ้มูลลูกคา้จาก Cookie ไป Target Advertising ต่อ หลงัจากที่ลูกคา้ยินยอมแลว้ 

 ส่งขอ้มูลให ้Vendor หลงัจากบรษิัทไดท้ าความตกลงกบั Vendor 

ที่มีขอ้ก าหนดเร ือ่งความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ 

 การใหบ้รกิารที่ตอ้งวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลจ านวนมากหรอืใช ้Sensitive Personal Data เชน่ 

การสแกนใบหนา้ จะตอ้งขอความยินยอมก่อน 

 รวบรวมสถิติลูกคา้เพื่อพฒันาบรกิาร โดยไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ 

STEP 3 มาตรการดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล  

 ก าหนดแนวทางอย่างนอ้ยตามมาตรฐานขัน้ต ่าดา้นการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคล 

(Minimum Security Requirements) ไดแ้ก่ การรกัษาความลบั (Confidentiality) 

ความถูกตอ้งครบถว้น (Integrity) และสภาพพรอ้มใชง้าน (Availability) 

ซึง่ควรครอบคลุมถึงมาตรการป้องกนัดา้นการบรหิารจดัการ (Administrative Safeguard) 

มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค (Technical Safeguard) และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ 

(Physical Safeguard) ในเร ือ่งการเขา้ถึงหรอืควบคุมการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคล (Access 

Control) ตามประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

 ก าหนดนโยบายรกัษาระยะเวลาการเก็บขอ้มูล และการท าลายเอกสารที่มีขอ้มูลส่วนบุคคล (Data 

Retention) 

 มีกระบวนการ Breach Notification Protocol 

ซึง่เป็นระบบแจง้เตือนเพื่อปกป้องขอ้มูลจากการโจมตีจากผูไ้ม่หวงัดี 

https://pdpa.pro/
https://pdpa.pro/create/policy
https://pdpa.pro/create/policy
https://pdpa.pro/create/policy


STEP 4 การส่งหรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก หรอืท า Data Processing Agreement 

เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย PDPA 

 ในกรณีโอนขอ้มูลไปต่างประเทศ 

ใหท้ าสญัญากบับรษิัทปลายทางเพื่อคุม้ครองขอ้มูลตามมาตรฐาน PDPA 

 มีกระบวนการรบัค ารอ้งจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ควรเป็นวิธทีี่ง่ายไม่ซบัซอ้น 

และไม่ก าหนดเงื่อนไข อาจผ่านการยื่นแบบฟอรม์ ส่งค ารอ้งผ่านชอ่ง Chat หรอืส่งอีเมลก็ได  ้

STEP 5 การก ากบัดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล 
ในประเทศไทย มีส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัเป็นผูก้ ากบัดูแลกฎหมาย PDPA ใหแ้ต่ละองคก์รตอ้งปฏิบตัิตาม 

โดยองคก์รที่ท าการเก็บรวบรวม น าไปใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในราชอาณาจกัรไทยเพื่อการขายสินคา้หรอืบรกิา

รใหก้บัเจา้ของขอ้มูล ควรมีเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูล หรอื DPO (Data Protection Officer) 

ซึง่เป็นผูม้ีความรูด้า้นกฎหมาย PDPA ดา้นเทคโนโลยี 

เขา้มาดูแลและตรวจสอบนโยบายการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ใหเ้กิดความปลอดภยั 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขนาดและประเภทของธุรกจิเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาว่าควรแต่งตัง้ DPO หรอืไม่ ? 

และที่ส าคญัหากผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและบุคลากรในองคก์รมีความรูค้วามเขา้ใจและปฏิบตัิตา

มมาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลตาม PDPA แลว้ 

ความเสี่ยงกรณีขอ้มูลถูกละเมิดก็จะนอ้ยลง 

ซึง่จะสรา้งความเชือ่มั่นต่อองคก์รใหก้บัผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอย่างดี หากคุณยงัมีขอ้สงสยัเกีย่วกบั DPO 

คือใคร ท าหนา้ที่อะไรบา้ง และจ าเป็นต่อองคก์รของคุณหรอืไม่ ท าหนา้ที่อะไรบา้ง 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดท้ี่บทความ: DPO คืออะไร ? ตวัชว่ยดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไวใ้จได  ้

ตอนนี้ถึงเวลาแลว้ที่องคก์รต่าง ๆ จะตอ้งปฏิบตัิตาม PDPA อย่างเครง่ครดั 

หากคุณก าลงัมองหาตวัชว่ยในการเร ิม่กระบวนการ PDPA 

ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งนโยบายความเป็นส่วนตวั  การสรา้งแบนเนอรข์อความยินยอมในการเก็บขอ้มู

ล หรอือยากเรยีนรูเ้กีย่วกบั PDPA เพิ่มเติม เราพรอ้มชว่ยคุณอย่างมืออาชพี 
 

https://pdpa.pro/blogs/get-to-know-what-is-dpo-and-how-is-it-important-for-pdpa
https://pdpa.pro/
https://cookiewow.com/
https://learnpdpa.com/
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