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1. แหล่งข้อมูลเพิม่เติมของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

- สามารถติดตามขอ้มูลเผยแพร่ของ สคส. ไดท่ี้ www.pdpc.or.th 
- Facebook - " PDPC Thailand "  https://www.facebook.com/pdpc.th 
- ดาวน์โหลดไดท่ี้  https://bit.ly/infopdpa 
2. ค าถามท่ีพบบ่อย 
Q1 – PDPA คืออะไร 
A1 – Personal Data Protection Act หรือ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
Q2 - กฎหมายจะเล่ือนบงัคบัใชห้รือไม่ 
A2 - พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะบงัคบัใชค้รบทุกมาตรา ในวนัท่ี 1 มิถุนายนน้ี 
 
Q3 – กฎหมายใหม่จะหาขอ้มูลไดจ้ากไหน 
A3 - สามารถติดตามขอ้มูลเผยแพร่ของ สคส. ไดท่ี้ www.pdpc.or.th หรือ facebook page " PDPC Thailand” 
 
Q4 - กฎหมายล าดบัรอง เช่น ประกาศต่าง ๆ มีแลว้หรือยงั 
A4 – ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการรับฟังความเห็น สามารถติดตามไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.pdpc.or.th 
 
Q5 – การเผยแพร่ภาพผูอ่ื้นผิดหรือไม่ 
A5 – การเผยแพร่ภาพผูอ่ื้นไม่ควร 1) น าไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือ 2) ท าใหผู้อ่ื้นเสียหาย 
 
Q6 – การถ่ายภาพบุคคลมีขอ้ยกเวน้อยา่งไร 
A6 – กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลยกเวน้การถ่ายภาพบุคคลใหท้ าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

 1) การถ่ายภาพบุคคลเพื่อวตัถุประสงค ์“ใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัว” 
    ตวัอยา่ง การถ่ายภาพท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย เช่น การถ่ายภาพบุคคล ครอบครัว เพื่อนฝงู คนรู้จกั
ในส่วนกิจกรรมในครอบครัว งานอดิเรก การพกัผอ่นหยอ่นใจ เพื่อความบนัเทิงในครอบครัว (วนัเกิด, 
วนัครบรอบแต่งงาน ฯลฯ)  การถ่ายรูปลงส่ือ Social Media (เช่น Facebook, Instagram, TikTok)  
    เพื่อใชใ้นครอบครัว สันทนาการ ในวงจ ากดั เท่านั้น  

         2) การถ่ายภาพของกิจการ “ส่ือสารมวลชน” เพื่อประโยชน์สาธารณะและตอ้งอยูภ่ายใตป้ระมวลจริยธรรม 
ค าอธิบาย ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย มีกองบรรณาธิการ เซ็นเซอร์ และ

มีประมวลจริยธรรมก ากบั 

ตวัอยา่ง นกัข่าวถ่ายภาพบุคคลเพื่อใชร้ายงานข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อด าเนินการในฐานะ

ส่ือสารมวลชนภายใตป้ระมวลจริยธรรม 
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3) การถ่ายภาพเพื่อสร้างสรรคง์านวรรณกรรม งานทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ เช่น งานวรรณกรรม  
       งานศิลปกรรม ภายใตก้รอบกฎหมายท่ีก าหนด 

     ตวัอยา่ง การถ่ายภาพของช่างถ่ายภาพในท่ีสาธารณะเพื่อสร้างสรรคง์านศิลปะ วรรณกรรม  
    โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
4) การถ่ายภาพเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการด าเนินการทางกฎหมายกบัผูก้ระท า
ความผิดเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือโดยมีกฎหมายรองรับ 

     ตวัอยา่ง การถ่ายภาพบุคคลในท่ีเกิดเหตุเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการกระท าความผิด หรือเพื่อ 
    วตัถุประสงคใ์นการพิจารณาคดีของกระบวนการยติุธรรม 
5) การถ่ายภาพโดยเขา้ขอ้ยกเวน้ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การบนัทึกภาพตามขอ้ตกลง สัญญา บนัทึกภาพ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย เพื่อปกป้องชีวิตร่างกาย ฯลฯ 
6) การถ่ายภาพโดยเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (ผูถู้กถ่ายภาพ) ใหค้วามยนิยอมใหบ้นัทึกภาพโดยชดัแจ้ง 
โดยการขอความยนิยอมตอ้งท าเป็นหนงัสือหรือผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น การบนัทึกเสียง ภาพ ส่ง
ขอ้ความการใหค้วามยนิยอมผา่นทางไลน์ หรือ ส่ือสังคมโซเชียลมีเดีย ฯลฯ 
 

Q7 – บริษทัยงัไม่ไดเ้ร่ิมท าอะไรเลย ตอ้งท าอะไรบา้ง 
A7 – 1)  ศึกษากฎหมายเบ้ืองตน้จาก www.pdpc.or.th 
   2)  หากบริษทัมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ ผูม้าติดต่อหรือพนกังาน 
บริษทัตอ้งจดัท าประกาศการแจง้รายละเอียดและวตัถุประสงคต์ามมาตรา 23 และจดัท าบนัทึกรายการตามมาตรา 
39 
       3)  จดัท าแบบขอความยินยอมตามมาตรา 19 หากบริษทัมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
โดยไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ของกฎหมายตามมาตรา 24 หรือ 26 
       4) จดัท าขอ้ตกลงการประมวลผลตามมาตรา 40 หากบริษทัมีการสั่งหรือวา่จา้งบริษทัอ่ืนเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้ 
 
Q8 – การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทุกกรณีหรือไม่ 
A8 -  ไม่จ าเป็นตอ้งขอความยนิยอม หากการใชข้อ้มูลดงักล่าว 

(1) เป็นการท าตามสัญญาให้บริการ 
(2) เป็นการท าตามกฎหมายอ่ืนท่ีใหอ้ านาจไว ้
(3) เป็นการใชเ้พื่อรักษาชีวิตและ/หรือ ร่างกายของบุคคล 
(4) เป็นการใชเ้พื่อการคน้ควา้วิจยัทางสถิติ 
(5) เป็นการใชเ้พื่อประโยชน์สาธารณะ 
(6) เป็นการใชเ้พื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง แต่ตอ้งไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผูอ่ื้น 
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3. 10 เร่ืองท่ีประชาชนต้องรู้เกีย่วกบั PDPA 
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4. ภาคผนวก 

1) นิยามตาม พ.รบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
1.1 ความหมาย “ขอ้มูลส่วน

บุคคล”  

 
1.2 ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

คือใคร 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
1.3 ใครเป็นใครใน PDPA 

 
1.4 อะไรบา้งท่ีเป็นขอ้มูล

ชีวภาพ 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
1.5 ขอ้มูลชีวภาพ 

 
1.6 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
1.7 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ

ละเอียดอ่อน 

 
1.8 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล

ส่วนบุคคล 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
1.9 หนา้ท่ีของผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

 
1.10 หนา้ท่ีของผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
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2) การแจ้งรายละเอยีดและวัตถุประสงค์ 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
 
2.1 

 

การประกาศ
ความเป็นส่วนตวั 
Privacy Notice 
 

 
2.2 Privacy Policy 

กบั Privacy 
Notice ต่างกนั
อยา่งไร 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
2.3 Privacy Policy 

กบั Privacy 
Notice ต่างกนั
อยา่งไร 

 
2.4 การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
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3) หลกัการขอความยินยอม 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
3.1 ความยนิยอม 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
3.2 การขอความ

ยนิยอมจากผูเ้ยาว ์

 
3.3 การขอความ

ยนิยอมจากคนไร้
ความสามารถ หรือ 
คนเสมือนไร้
ความสามารถ 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
3.4 หลกัความเป็น

อิสระในการให้
ความยนิยอม 

 
3.5 กรณีแบบไหนท่ี

เรียกความอิสระใน
การใหค้วาม
ยนิยอม 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
3.6 การประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ื
ต่างไปจาก
วตัถุประสงคเ์ดิม 
 

 
3.7 การเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคล 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
3.8 การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคล
ตาม PDPA 

 
 

4) ฐานการประมวลผลท่ีไม่ต้องขอความยินยอม 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
4.1 หลกัการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคลตาม PDPA 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
4.2 การเก็บรวบรวม ใช ้

หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีมีความ
ละเอียดอ่อน 

 
4.3 การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคล
ตาม PDPA 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
4.4 การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคล
ตาม PDPA 

 
4.5 การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคล
ตาม PDPA 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
4.6 การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคบ
ตาม PDPA 

 
4.7 การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคล
ตาม PDPA 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
4.8 การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคล
ตาม PDPA 

 
 

5) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
5.1 สิทธิของเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
5.2 พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล เจา้ของ
ขอ้มูลมีสิทธิ
อะไรบา้ง 

 
5.3 สิทธิการไดรั้บแจง้

ใหท้ราบ 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
5.4 สิทธิในการเพิกถอน

ความยนิยอม 

 
5.5 สิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล

ส่วนบุคคล 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
5.6 สิทธิในการแกไ้ข

ขอ้มูลส่วนบุคคลให้
ถูกตอ้ง 

 
5.7 สิทธิในการลบขอ้มูล

ส่วนบุคคล 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
5.8 การถอนความ

ยนิยอม 

 
5.9 รู้หรือไม่เจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลมี
สิทธิขอใหล้บขอ้มูล
ส่วนบุคคลได ้
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
5.10 หนา้ท่ีด าเนินการตาม

ค าร้องขอใชสิ้ทธิของ
เจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล 

 
5.11 สิทธิขอแกไ้ขขอ้มูล

ใหถู้กตอ้ง 
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6) เหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
6.1 ความรับผิดทางแพ่ง 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
6.2 โทษอาญา 

 
 

6.3 โทษทางปกครอง 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
6.4 การร้องเรียน 

 
6.5 ตั้งค่า Website 

อยา่งไรใหล้ดการ
ละเมิดขอ้มูลส่วน
บุคคล 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
6.6 เม่ือเกิดเหตุการละเมิด

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
6.7 ตอ้งท าอยา่งไร เม่ือมี

การละเมิดขอ้มูลส่วน
บุคคล 
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7) การเตรียมความพร้อมหรือแนวฏิบัติ 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
7.1 Check list การเตรียม

ความพร้อมของหน่วย 
งาน 

 
7.2 ROPA 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
7.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ส่วนบุคคลเกินความ
จ าเป็นท าไดห้รือไม่ 

 
7.4 ตวัอยา่งการเก็บ

เอกสารท่ีอาจท า
เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบติั
ใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมาย 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
7.5 6 ขั้นตอนพร้อมรับ

DSRs 
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8) เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
8.1 DPO คือใคร 

 
8.2 พนกั 

งานในบริษทัเป็น 
DPO ไดห้รือไม่ 
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9) Cookie กบัข้อมูลส่วนบุคคล 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
9.1 ส่ิงท่ีควรด าเนินการ 

หากหนา้เวบ็ไซตมี์
การใช ้Cookies 
ส าหรับผูใ้หบ้ริการ
เวบ็ไซต ์

 
9.2 Cookies คืออะไร 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
9.3 ประเภทของ Cookies 

 
9.4 วิธีการลบขอ้มูล 

Cookies ของ Google 
chrome 
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10) แนวทางการป้องกนัหรือมาตรการความปลอดภัย 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
10.1 มาตรการรักษาความ

มัน่คงปลอดภยั 

 
10.2 แนวทางการบริหาร

จดัการการเขา้ถึงของ
ผูใ้ชง้าน 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
10.3 กรณีใดบา้งท่ีตอ้งลบ

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
 

11) PDPA กบักรณีนอกราชอาณาจักร 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
11.1 การส่งหรือโอนขอ้มูล

ส่วนบุคคลไปยงั
ต่างประเทศ 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
11.2 บริษทัตั้งอยูใ่นประเทศ

ไทยแต่เก็บขอ้มูลของ
ชาวต่างชาติจะตอ้ง
ปฏิบติัตาม PDPA 
หรือไม่ 

 
11.3 กรณีท่ีผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคล หรือ
ประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลซ่ึงอยูน่อก
ราชอาณาจกัรตอ้ง
ปฏิบติัตาม PDPA 
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12) เกร็ดความรู้อ่ืนๆ 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
12.1 ขอ้ยกเวน้การใชบ้งัคบั 

พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

 
12.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ส่วนบุคคลจากแหล่ง
อ่ืน 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
12.3 การใชห้รือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
12.4 ขอบเขตการใชบ้งัคบั 

พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
12.5 ขอ้ยกเวน้การใชบ้งัคบั 

พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล 

 
12.6 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บ

รวบรวมไวก่้อนวนัท่ี 
พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล ใชบ้งัคบั 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
12.7 พนกังานกบัผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
12.8 พนกังานกบัผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
12.9 พนกังานหรือส่วนงาน

ในองคก์รเป็นผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วน 
บุคลหรือผูป้ระมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคล
หรือไม่ 

 
12.10 หนา้ท่ีผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคล 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
12.11 หนา้ท่ีผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
12.12 ขอ้ตกลงการประมวล

หรือ DPA คืออะไร 

 



47 

 

ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
12.14 ขอ้ตกระหวา่งบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
การประมวลขอ้มูลส่วน
บุคคล 

 
12.15 เกร็ดความรู้เก่ียวกบั

โทษอาญาในกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของต่างประเทศ 
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ล าดับ ช่ือเร่ือง ภาพประกอบ 
12.16 ขอ้ยกเวน้การบงัคบัใช ้

PDPA ส าหรับกิจการ
ส่ือมวลชน 

 
 


