
KM ภายในส านักหอสมุด 

เรื่อง “PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : คืออะไร ส าคัญอย่างไร” 

อ้าอิง : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF 

  PDPA (Personal Data Protection Act) คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วย

เรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

สาระส าคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีทั้งหมด 7 หมวด 90 มาตรา และบทเฉพาะกาล มาตรา 91-96  

หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 มีท้ังหมด 16 คน ด ารงต าแหน่งวาระ 4 ปี โดยแต่ละคนได้รับการคัดเลือก 

- ประธานกรรมการ ซึง่สรรหาและแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 

- ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ 

- กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 5 คน ได้แก่ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ คณะกรรมการ

กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและอัยการ

สูงสุด 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ซึ่งสรรหาและแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคล เช่น ช่ือ 

นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-Mail ฯลฯ 

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) คือ ข้อมูลท่ีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใน

การเก็บรวบรวม หรือประมวลผล เช่น เช้ือชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือทางศาสนา รสนิยมทาง

เพศ ข้อมูลทางชีวภาพ ท้ังนี้ กฎหมายให้การคุ้มครองข้อมูลท่ีอ่อนไหวเข้มงวดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดา 

  กฎหมายฉบับดังกล่าว มีขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชน ท่ี “ข้อมูลส่วนบุคคล”  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีส่ือถึง

ตัวได้โดยตรงหรือโดยอ้อม ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลท่ีจะมีการถูกเก็บรวบรวม ถูกน าเอาไปใช้ หรือถูกเปิดเผย

ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 



 

 

 

ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับส านักหอสมุดของเรา มาตรา 22 - 26 ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

มาตรา 22 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่าท่ีจ าเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อัน

ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา 23 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นท่ี

ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง 

มาตรา 26 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง 

หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา 28 ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศต้องมี

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ 

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 มาตรา 30 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนซึ่ง

อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 



 มาตรา 31 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลได้ 

กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองสิทธิของ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ในหลาย ๆ เร่ือง อาท ิ

 สิทธิในการได้รับแจ้งให้ทราบเมื่อต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือจะมีการน าข้อมูลไปใช้ 

 สิทธิในการท่ีแม้จะให้ความยินยอมในการเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลไป แต่ก็ถอนความ
ยินยอมเมื่อใดก็ได้ 

 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้มีการรวบรวมจัดเก็บไว้ 

 สิทธิในการอนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือไม่ก็ได้ 

 สิทธิคัดค้านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่ว่าเวลาใด ๆ 

 สิทธิในการขอให้ลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุถึงตัวของ
เขาได้ 

 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

 สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน ให้ถูกต้อง เป็นต้น 

หมวด 4 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ 

หมวด 5 การร้องเรียน 

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคล รวมท้ังลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

หมวด 6 ความรับผิดทางเพ่ง 

 มาตราการทางแพ่ง มาตรา 77,78  ค่าเสียหายตามจริง ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่า

สินไหมทดแทนท่ีแท้จริง อายุความฟ้องคดี 3 ปี นับต้ังแต่วันท่ีผู้เสียหายรู้สึกถึงความเสียหายหรือ 10 ปี

นับต้ังแต่วันท่ีมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

หมวด 7 บทก าหนดโทษ  



ส่วนที่ 1 โทษอาญา  มาตราท่ี 79,80 การเปิดเผยข้อมูลท่ีท าให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือ ท้ังจ าท้ังปรับ การเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาทหรือ 

ท้ังจ าท้ังปรับ 

ส่วนที่ 2 ทางปกครอง มาตราท่ี 82-90 การกระท าความผิดท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฏหมายก าหนด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท  

บทเฉพาะกาล 

มาตรา 91 ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการและให้เลขาธิการคณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกิน 90

วันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

   

 


