
รายงานสรุปบทเรียน 

ชื่อโครงการฝึกอบรม :   กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ  
          (PDPA for Government Officer)  

วันที่เข้ารับการอบรม : 4  กุมภาพันธ์  2566 

สถานที ่ : ผ่านระบบออนไลน์ (TDGA E-learning) 

จัดโดย : สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) 

ผู้จัดท ารายงาน : ส.อ. อนวัช  ฉายสุวรรณ์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์  :   

1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2. เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. เพ่ือให้ตระหนักถึงโทษและความเสียหายจากการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นอกขอบเขต 

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม  : 

บทที่ ๑ กฎหมายบางมาตราที่น่าสนใจส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

มาตรา  ๓  ในกรณีที่ มีกฎหมายว่ าด้วยการใดบัญญัติ เกี่ ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล  
ในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ว่าด้วยการนั้น 
เว้นแต่    

(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติ เกี่ยวกับ
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบทก าหนดโทษท่ีเกี่ยวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้
เป็นการเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะซ้ ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม  

(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน บทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการผู้ เชี่ยวชาญ        
ออกค าสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
บทก าหนดโทษที่เก่ียวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมใน

ครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น 
(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้เพ่ือกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไป

ตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 
 



  (๔) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าวซึ่ง
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่ 

(๕) การพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี 
(๖) การด าเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิต 

 มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ใน
ราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้กระท าในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 

(๑) จัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
(๒) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
(๓) เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพ่ือใช้ในตามค าขอก่อนเข้าท าสัญญานั้น 
(๔) เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐ 
(๕) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ 

(๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 
แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔
หรือมาตรา ๒๖ 

 มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทาง 
การเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ 
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เว้นแต่ 

(1) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
(๒) เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสม 
(๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้ง 
(๔) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
(๕) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 



หน้าที่ของ DPO (Data Protection Officer) 

 มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๔) รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หน้าที่ของ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 

 มาตรา ๗๒ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบการกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๓) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ก าหนด 

ความรับผิดทางแพ่ง 

 มาตรา ๗๗ การด าเนินการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ท าให้เกิดความเสียหาย 
ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า 
  (๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือการกระท าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง 

(๒) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 

 มาตรา ๗๘  ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลก าหนดได้ตามที่ 
ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น ทั้งนี้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น  
ความร้ายแรงของความเสียหายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการปฏิบัติเบื้องต้นส าหรับข้อมูลภาครัฐ 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ท าให้ระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น เลขประจ าตัวประชาชน  
ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลทางการเงิน เชื้อชาติ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ 
 ข้อมูลคนตาย ข้อมูลนิติบุคคล ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนี้ 
 
ขอบเขตการใช้บังคับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ  
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 มีผลใช้บังคับ กรณีควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
หากมีกิจกรรม ดังนี้ 
  (1) เสนอขายสินค้าหรือบริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักรไม่ว่าจะมีการ
ช าระเงินหรือไม่ก็ตาม 
  (2) เฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร 

การร้องเรียน และ ประเภทบทลงโทษ 

 

 

  
 
    
  

 

  
 

 

 

  

 

 



ตัวอย่าง ความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ ความจ าเป็นในการ
ใช้อ านาจรัฐ มาตรา 24 (4) 
 - บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น ประปา ไฟฟ้า โรงเรียน ออกโฉนด สปก. 
 - ความจ าเป็นในการใช้อ านาจรัฐ เช่น เวนคืนที่ดิน ออกใบอนุญาตต่าง ๆ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
 (1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) 
 (2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 (3) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ด าเนินการเกี่ยวกับการ 
เก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) 
(1) เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 
(2) ความคิดเห็นทางการเมือง 
(3) ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 
(4) พฤติกรรมทางเพศ 
(5) ประวัติอาชญากรรม 
(6) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ 
(7) ข้อมูลสหภาพแรงงาน 
(8) ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ 

 หรือ ข้อมูลอ่ืนใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

การท าข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลนิรนาม และ/หรือ การท าข้อมูลให้หยาบลง 

 ชื่อ - นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก    รหัสใหม่ ab2445519 
 วัน - เดือน - ปีเกิด        ปีเกิด 
 ที่อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล       รหัสไปรษณีย์ หรือ อ าเภอ 
 เพศ ชาย - หญิง        ไม่ระบุ 
 วัน - เดือน – ปี ที่ลงทะเบียน       เดือน ปี ที่ลงทะเบียน  

      
ประโยชน์ที่ได้รับ  : 

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐมากข้ึน  
2. ได้รับความเชื่อมั่น และลดความเสี่ยงจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

 


