
GlossaryGlossary
อภิธานศัพท์ – การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดทําโดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จํากัด และ สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

DDTI KNOWLEDGE SHARING
PERSONAL DATA PROTECTION



บทนํา

 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 หรือเรียกอยางยอวา 
PDPA เปนกฎหมายท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญเก่ียวกับประเด็นเร่ืองการ
คุมครองขอมูลในประเทศไทย เพ่ือพัฒนาใหเทียบเทากับอารยประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมี
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลออกมาะยะหน่ึงแลว ไมวาจะเปนชนชาติตะวันตก
อยางยุโรปและอเมริกา ตลอดจนชาติเอเชียอีกหลายประเทศ ซ่ึงเน้ือหาของกฎหมาย
กลาวครอบคลุมถึงระเบียบการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล คณะกรรมการฯ ขอบังคับ และแนวทางในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายในราชอาณาจักรไทย*

 PDPA เปนกฎหมายใหมท่ีคนไทยทุกคนตองรู สถาบันทดสอบและพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล (DDTI) ภายใตการบริหารงานโดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท จํากัด 
(DBC) จึงดําเนินการจัดทํา “อภิธานศัพท” ของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเลม
น้ี เพ่ือเปนเคร่ืองมือชวยเหลือแกผูท่ีกําลังเรียนรูเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ในการศึกษาตัวบทกฎหมาย และทําความเขาใจเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับพระ
ราชบัญญัติฯ ฉบับน้ี โดยเรียบเรียงรายการคําศัพทและคํายอตามลําดับตัวอักษร
ภาษาไทย (ก-ฮ) และภาษาอังกฤษ (A-Z) อํานวยความสะดวกแกผูอานในการคนหา
คําศัพทตามความตองการ พรอมระบุคําแปล และความหมายอยางละเอียดอีกดวย

หากมีขอผิดพลาดหรือความไมสมบูรณประการใด ทางสถาบันฯ ตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี
สถาบันทดสอบและพัฒนาทักษะดิจิทัล (DDTI)
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สารบัญคําศัพท
ภาษาไทย (ก-ฮ)
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป
การขอความยินยอม
การเขารหัสขอมูล
การคัดคานการใชขอมูลสวนบุคคล
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
การตลาดทางตรง
การถอนความยินยอม
การทําการตลาดสวนบุคคล
การทําขอมูลใหเปนนิรนาม
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
การประเมินผลกระทบตอขอมูลสวนบุคคล
การแฝงขอมูล
การระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
การละเมิดขอมูลสวนบุคคล
กิจการขนาดเล็ก
ขอมูลชีวภาพ
ขอมูลพันธุกรรม
ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลออนไหว
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
คณะกรรมการผูเช่ียวชาญ
คนไรความสามารถ
คนเสมือนไรความสามารถ
ความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคล
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร
ความยินยอม
คาสินไหมทดแทน
คุกก้ี
เจาของขอมูลสวนบุคคล
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เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ตัวแทนของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
นิติบุคคล
บทบัญญัติ
บุคคล
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ผูใชอํานาจปกครอง
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ผูพิทักษ
ผูเยาว
ผูอนุบาล
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
พฤติการณ
เลขท่ีอยูไอพี
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
สิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ภาษาอังกฤษ (A-Z)
A Request for Consent
Anonymisation
Biometric Data
Circumstance
Compensation
Consent
Consent Withdrawal
Cookies
Curator
Custodian
Cyber Security
Data Controller's Representative
Data Protection Impact Assessment – DPIA
Data Protection Officer – DPO
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Direct Marketing
Encryption
Expert Committee
General Data Protection Regulation – GDPR
Genetic Data
Incompetent Person
IP Address
Legal Entity
Minor
Office of the Personal Data Protection Commission – PDPC
Parent
Person
Personal Data
Personal Data Breach
Personal Data Controller
Personal Data Objection
Personal Data Privacy or Information Privacy
Personal Data Processing
Personal Data Processor
Personal Data Protection
Personal Data Protection Act B.E. 2562 – PDPA
Personal Data Protection Committee
Personal Data Restriction
Personal Data Subject
Personalized Marketing
Provision
Pseudonymisation
Quasi-incompetent Person
Right and Freedom of Data Subject
Sensitive Personal Data
Small Organization



ภาษาไทย (ก-ฮ)

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation - 
GDPR)
GDPR เปนกฎหมายท่ีปรับปรุงมาจาก EU Data Protection Directive เม่ือป 2538 โดยขยายความ
เร่ืองการคุมครองขอมูลและการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรปใหมีความชัดเจน
/รัดกุมมากข้ึน ตามความเหมาะสมของสถานการณในโลกยุคใหมท่ีขับเคล่ือนดวยขอมูล มีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือคุมของประชาชนในกลุมประเทศสหภาพยุโรป และบังคับใชกับหนวยงานท้ังท่ีอยูภายในและ
ภายนอกสหภาพยุโรปท่ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของประชาชนในกลุมประเทศดังกลาว
GDPR มีผลบังคับใชในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ไดรับการยอมรับวาเปนกฎหมายแมแบบ และมีความ
คลายคลึงกับ PDPA ของไทยในหลายประการ

การขอความยินยอม (A Request for Consent)
หมายถึง การท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล กอนหรือใน
ขณะการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาจกระทําผานเอกสารหรือผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสอยางชัดแจง โดยการขอความยินยอมตองมีลักษณะดังตอไปน้ี (PDPA, มาตรา 19)
 •แจงถึงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 •แยกสวนออกจากขอความอ่ืนอยางชัดเจน
 •รูปแบบหรือขอความสามารถเขาถึงไดงายและเขาใจได
 •ภาษาอานงาย ไมหลอกลวงหรือทําใหเขาใจผิด
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การเขารหัสขอมูล (Encryption)

หมายถึง รูปแบบการจัดการขอมูลอยางหน่ึง เพ่ือวัตถุประสงคดานการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล โดยกระบวนการนําขอมูลสวนบุคคลมาเขารหัสท่ีคนท่ัวไปไม
สามารถเขาใจได เรียกวา Ciphertext โดยเฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาตหรือมีกุญแจ
เทาน้ันท่ีจะสามารถถอดรหัสกลับคืนมาเปนขอมูลธรรมดาท่ีสามารถอานเขาใจได
อีกคร้ังหน่ึง (GDPR, มาตรา 32)

การคัดคานการใชขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Objection) 
หมายถึง สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีสามารถคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลท่ีเก่ียวของกับตนเองเม่ือใดก็ได ในกรณีดังตอไปน้ี (PDPA, มาตรา 32)  
 1เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมไดโดยไดรับยกเวนไมตองขอความ
ยินยอมตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี
 2.เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียว
กับการทําการตลาดแบบตรง
 3.เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียว
กั บ ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร  ห รื อ ส ถิ ติ
(ยกเวนเพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล)
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การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Protection)
หมายถึง การดูแลปกปองบุคคลจากการถูกละเมิดเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลโดย
กฎหมาย ซ่ึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการของบุคคลท่ีเก็บรวบ ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน เพ่ือใหเกิดการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
และมาตรการเยียวยาเจาของขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ (PDPA, เหตุผลและความจําเปน
ของกฎหมาย)
GDPR หรือกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป เปนกฎหมายแม
แบบเพ่ือใชปรับปรุงเปน PDPA หรือพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ
. 2562 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของไทย

การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
หมายถึง การทําการตลาดในลักษณะของการเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรง
ตอผูบริโภคแตละคน โดยมุงหวังใหผูบริโภคมีปฏิกิริยาตอบกลับเพ่ือซ้ือสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจ

การทําการตลาดแบบตรงมักมีการเก็บรวบรวมฐานขอมูลของลูกคาเพ่ือใชส่ือสาร
ไปยังลูกคา จึงไดรับผลกระทบโดยตรงเม่ือพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 ถูกบังคับใช โดยกฎหมายดังกลาวมอบสิทธิใหเจาของขอมูล
สามารถคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนไดเม่ือใด
ก็ได หากพิสูจนไดวาเปนการประมวลผลขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคการตลาดทางตรง 
(PDPA, มาตรา 32)

การถอนความยินยอม (Consent Withdrawal)
หมายถึง สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ในการถอนความยินยอมท่ีใหไวสําหรับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล โดยจะตองสามารถถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดและสามารถทําได
โดยงาย เวนแตจะมีขอจํากัดดานกฎหมายหรือสัญญาท่ีเปนประโยชนแกเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล
ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม (ถามี) (PDPA, มาตรา 19)
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การทําการตลาดสวนบุคคล (Personalized Marketing)
หมายถึง แนวคิดการทําการตลาดในยุคดิจิทัล ท่ีพยายามนําเสนอสินคาหรือบริการ
ใหตรงตามความตองการของผูบริโภคใหมากท่ีสุด โดยสินคาและบริการท่ีนําเสนอ
ใหกับแตละบุคคลไมจําเปนตองเหมือนกันและมีความแตกตางกันออกไป เพ่ือสราง
ประสบการณการใชงานแพลตฟอรมท่ีนาประทับใจ

การทําการตลาดสวนบุคคล มีพ้ืนฐานวิธีการทําการตลาดผานการเก็บขอมูลผูใช
งานบนแพลตฟอรมดิจิทัล แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือใหสามารถตอบโตไดตรงตามความ
คาดหวังของแตละบุคคล โดยใชเคร่ืองมืออัตโนมัติเปนชวย จึงมีความเก่ียวของกับ
การเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคล นักการตลาดจึงตองต่ืนตัวและปรับตัวเม่ือ
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ถูกบังคับใช

การทําขอมูลใหเปนนิรนาม (Anonymisation)
หมายถึง การทําใหขอมูลสวนบุคคลไมสามารถระบุตัวตนของบุคคลได เพ่ือ
วัตถุประสงคดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยการนําขอมูลท่ีใชระบุตัวตนของ
บุคคลไดในชุดขอมูลมาเขารหัส ลบ หรือทําลาย ซ่ึงการทําขอมูลให Anonymised 
หรือเปนนิรนามอยางแทจริง ขอมูลดังกลาวควรจะไมสามารถกูกลับคืนมาเปน
ลักษณะด้ังเดิมท่ีสามารถระบุตัวตนของบุคคลไดอีก
ขอมูลนิรนามไมเปนขอมูลสวนบุคคล และไมไดรับการคุมครองภายใตขอบเขตของ
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (GDPR, อารัมภบท 26)
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การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Processing)
หมายถึง การดําเนินการหรือชุดการดําเนินการซ่ึงกระทําตอขอมูลสวนบุคคลหรือ
ชุดขอมูลสวนบุคคล ดวยระบบอัตโนมัติหรือไมก็ได เชน การเก็บรวบรวม การบันทึก 
การจัดระเบียบ การจัดโครงสราง การจัดเก็บ การปรับปรุง การใช การเปดเผย การ
ทําใหสามารถเขาถึงได การยับยัง หรือการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล เปนตน 
(GPDR, มาตรา 4)

การประเมินผลกระทบตอขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Impact Assess-
ment – DPIA)
หมายถึง เปนการประเมินความผลกระทบตอความเปนสวนตัว หากมีกระบวนการ
ใดท่ีมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดความเส่ียงสูงตอสิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูลสวน
บุคคล ผูควบคุมขอมูลจะตองดําเนินการประเมินความเส่ียงของแนวทางการประมวล
ผลกอนการประมวลผลขอมูลจริง (GDPR, มาตรา 35)

การแฝงขอมูล (Pseudonymisation)
หมายถึง รููปแบบการจัดการขอมูลอยางหน่ึง เพ่ือวัตถุประสงคดานการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล โดยการทดแทนขอมูลบางสวนท่ีสามารถระบุตัวตนของบุคคลใน
ชุดขอมูลดวยนามแฝงซ่ึงประดิษฐข้ึน เรียกวา Pseudonym การใชนามแฝงจะชวย
ใหสามารถระบุตัวตนของบุคคลไดยากข้ึนขณะการโอนเคล่ือนยายขอมูลหรือเม่ือถูก
จารกรรม แตยังเปนรูปแบบขอมูลท่ีสามารถนํามาแปลงกลับมาเพ่ือระบุผูท่ีเก่ียวของ
ไดอยู เม่ือมีขอมูลประกอบเพ่ิมเติม (GDPR, มาตรา 4)

เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ตัวแทนของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
นิติบุคคล
บทบัญญัติ
บุคคล
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ผูใชอํานาจปกครอง
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ผูพิทักษ
ผูเยาว
ผูอนุบาล
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
พฤติการณ
เลขท่ีอยูไอพี
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
สิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ภาษาอังกฤษ (A-Z)
A Request for Consent
Anonymisation
Biometric Data
Circumstance
Compensation
Consent
Consent Withdrawal
Cookies
Curator
Custodian
Cyber Security
Data Controller's Representative
Data Protection Impact Assessment – DPIA
Data Protection Officer – DPO
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การระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Restriction)
หมายถึง สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ท่ีสามารถขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ได ในระหวางท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกําลังดําเนินการตรวจสอบตามท่ีเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลไดรองขอ ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดดําเนินการแกไขขอมูล
สวนบุคคลใหเปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (PDPA, มาตรา 
34)

การละเมิดขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Breach)
หมายถึง การกระทําการโดยจงใจหรือประมาทตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย ทําให
บุคคลอ่ืนเสียหายสืบเน่ืองมาจากประเด็นเร่ืองขอมูลสวนบุคคล โดยผูละเมิดจะตอง
ไดรับโทษตามกฎหมายและชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายน้ัน (GDPR, มาตรา 
4)

กิจการขนาดเล็ก (Small Organization)
หมายถึง ธุรกิจขนาดเล็ก หรือกิจการท่ีความเปนเจาของและการดําเนินงานเปนไป
อยางอิสระ และในเวลาเดียวกันน้ันตองไมมีอิทธิพลครอบงําตอการดําเนินงานของ
กิจการอ่ืนในแขนงเดียวกัน

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของกิจการขนาดเล็ก 
ไดรับการยกเวนการบังคับใชของขอกฎหมายบางประการ เก่ียวกับการจัดทําบันทึก
รายการเพ่ือใหเจาของขอมูลสวนบุคคลและสํานักงานสามารถตรวจสอบได ยกเวน
แตการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ของกิจการจะมีความเส่ียงมี
ผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ไมใชกิจการท่ีเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลเปนคร้ังคราว หรือขัดตอขอกฎหมายท่ีหามการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลออนไหว (PDPA, มาตรา 39)

Direct Marketing
Encryption
Expert Committee
General Data Protection Regulation – GDPR
Genetic Data
Incompetent Person
IP Address
Legal Entity
Minor
Office of the Personal Data Protection Commission – PDPC
Parent
Person
Personal Data
Personal Data Breach
Personal Data Controller
Personal Data Objection
Personal Data Privacy or Information Privacy
Personal Data Processing
Personal Data Processor
Personal Data Protection
Personal Data Protection Act B.E. 2562 – PDPA
Personal Data Protection Committee
Personal Data Restriction
Personal Data Subject
Personalized Marketing
Provision
Pseudonymisation
Quasi-incompetent Person
Right and Freedom of Data Subject
Sensitive Personal Data
Small Organization
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ขอมูลชีวภาพ (Biometric Data)
หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการใชเทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ
การนําลักษณะเดนทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช ทําใหสามารถ
ยืนยันตัวตนของบุคคลน้ันได (ท่ีไมเหมือนกับบุคคลอ่ืน) เชน ขอมูลภาพจําลอง
ใบหนา ขอมูลจําลองมานตา หรือขอมูลจําลองลายน้ิวมือ (PDPA, มาตรา 26)

ขอมูลพันธุกรรม (Genetic Data)
หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลท่ีไดมาจากการทดสอบพันธุกรรม (PDPA, มาตรา 26)
การทดสอบพันธุกรรม หมายถึง การวิเคราะหสารพันธุกรรมดีเอ็นเอา (DNA) อาร
เอ็นเอ (RNA) โครโมโซม (Chromosome) โปรตีน และสารบางอยางในรางกาย เพ่ือ
ท่ีจะตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรคและลักษณะท่ี
แสดงออก เพ่ือท่ีจะนําขอมูลดังกลาวไปใชในการแพทยและการทดลอง 

ขอมูลพันธุกรรมเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน โดยนอกจากจะเปน
ขอมูลท่ีบงช้ีไปยังตัวบุคคลไดแลว ยังมีลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงในบางกรณีผูท่ีขอมูล
น้ันเช่ือมโยงไปถึงอาจไมประสงคใหเปดเผยขอมูลดังกลาวอีกดวย กลาวใหเขาใจงาย
ก็คือ การเปดเผยขอมูลพันธุกรรมของบุคคลหน่ึงเสมือนเปนการเปดเผยขอมูล
พันธุกรรมของสมาชิกอ่ืนในครอบครัว

ขอมูลสวนบุคคล (Personal Data)
หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคลลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวตนน้ันไดไมวาทางตรงหรือ
ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูท่ีถึงแกกรรมไปแลว (PDPA, มาตรา 6)
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ขอมูลออนไหว (Sensitive Personal Data)
หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนเร่ืองสวนตัวโดยแทของบุคคล แตมีความละเอียด
ออนและสุมเส่ียงตอการถูกใชในการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม จึงจําเปนตอง
ดําเนินการดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ

PDPA ไดหามมิใหเก็บรวบรวมขอมูลออนไหว คือ เช่ือชาติ เผาพันธ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม 
ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานอง
เดียวกัน โดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคล มีขอ
ยกเวนบางประการ คือ (PDPA, มาตรา 26)
 •เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 •เปนการดําเนินกิจกรรมโดยชอบดวยกฎหมายท่ีมีการคุมขงท่ีเหมาะสมของ
มูลนิธิ สมาคม หรือองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร
 •เปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะดวยความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล
 •เปนการจําเปนเพ่ือการกอต้ัง ใช หรือยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
 •เปนการจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Protection Commit-
tee)
หมายถึง คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับการสรรหาและแตงต้ัง
ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบไป
ดวย ประธานกรรมการ 1 คน รองประธานกรรมการ 1 คน กรรมการโดยตําแหนง 
5 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 9 คน รวมท้ังหมด 16 คน (PDPA, มาตรา 
8-18)
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีหนาท่ีและอํานาจในการ
 1.จัดทําแผนแมบทการดําเนินงานดานการสงเสริม และการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลท่ีสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับชาติท่ีเก่ียวของ
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 2.สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของรัฐและเอกชน ในการดําเนินงานตาม
แผนแมบท และจัดใหมีการประเมินผล
 
3.กําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล
 4.ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไปตามพระราช
บัญญัติน้ี
 
5.กําหนดหลักเกณฑการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีสงหรือโอนไปยังต
างประเทศ
 
6.กําหนดขอปฏิบัติสําหรับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูลสว
นบุคคล
 
7.สนอแนะการตราหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีบังคับใชเก่ียวกบการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลตอคณะรัฐมนตรี
 8.เสนอแนะทบทวนความเหมาะสมของพระราชบัญญัติน้ีอยางนอยทุกรอบ 
5 ป
 
9.ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือใหความคุมครองขอมูลส
วนบุคคลของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
 
10.ตีความและวินิจฉัยช้ีขาดเม่ือเกิดปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชพระราชบัญญัติน้ี
 11.สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเกิดทักษะ ความรู และความเขาใจเก่ียวกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 12.สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 
13.ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนหนาท่ีแ
ละอํานาจของคณะกรรมการฯ

*พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนดใหคําวา 
"คณะกรรมการ"" หมายถึง คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
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คณะกรรมการผูเช่ียวชาญ (Expert Committee)
หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ตามความเช่ียวชาญในแตละเร่ืองตามสมควร โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบและ
อํานาจดังตอไปน้ี (PDPA, มาตรา 71-72)
• พิจารณาเร่ืองรองเรียนตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ
. 2562
• ตรวจสอบการกระทําการใด ๆ  ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวล
ผลขอมูลสวนบุคคล รวมถึงลูกจางหรือผูรับจาง ท่ีกอใหเกิดคามเสียหายแกเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล
• ไกลเกล่ียขอพิพาทเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล
• อ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญติกําหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย
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คนไรความสามารถ (Incompetent Person)
หมายถึง บุคคลท่ีศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ เน่ืองจากเปนบุคคลวิกลจริต 
ซ่ึงในการเก็บ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ของคนไรความสามารถ ตองไดรับ
ความยินยอมจากผูอนุบาล (PDPA, มาตรา 20)

คนเสมือนไรความสามารถ (Quasi-incompetent Person)
หมายถึง บุคคลท่ีศาลส่ังใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ เน่ืองจากมีความพิการ
ทางกาย มีจิตไมสมประกอบ มีพฤติกรรมสุรุยสุรายเสเพลเปนปกตินิสัย ติดสุราของ
มึนเมา หรือมีเหตุอ่ืน ๆ  ทํานองเดียวกัน จนไมสามารถจัดทําการงานโดยตนเองได 
หรือจัดกิจการในทางท่ีอาจจะเส่ือมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว ซ่ึงใน
การเก็บ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ของคนเสมือนไรความสามารถ ตองได
รับความยินยอมจากผูพิทักษ (PDPA, มาตรา 20)

ความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Privacy or Information 
Privacy)
หมายถึง การใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยการวางหลักเกณฑเก่ียวกับ
การเก็บรวบรวมและบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ท่ีบุคคลอ่ืนหามเก็บรวบรวม 
ใช หรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูลสวนบุคคล

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security)
หมายถึง กระบวนการหรือการกระทําท้ังหมดท่ีจําเปน เพ่ือทําใหองคกรปราศจาก
ความเส่ียง และความเสียหายท่ีมีผลตอความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร (Informa-
tion) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังปองกันตอการอาชญากรรม การโจมตี การ
บอนทําลาย การจารกรรม และความผิดพลาดตาง ๆ  ซ่ึง พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 จะไมบังคับใชกับดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร เน่ืองจาก
เปนสวนหน่ึงของการดําเนินการของหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการรักษาความ
ม่ันคงของรัฐ (PDPA, มาตรา 4)
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ความยินยอม (Consent)
หมายถึง การแสดงเจตนาของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือผูมีอํานาจกระทําการ
แทนเจาของขอมูลสวนบุคคล อนุญาตใหผูอ่ืนเก็บรวบรวม ใช หรือเผยแพรขอมูล
สวนบุคคล ผานเอกสารหรือผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยการกระทําขางตน 
(เก็บรวบรวม ใช หรือเผยแพรขอมูลสวนบคคล) จะถือวาไมเปนการละเมิด ไมถือวา
เปนความเสียหาย บุคคลจึงไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําท่ีตนให
ความยินยอม (PDPA, มาตรา 19)

คาสินไหมทดแทน (Compensation)
หมายถึง การชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลอันเน่ืองมาจากละเมิดหรือผิด
สัญญาในกรณีท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล รวมถึงคาใชจายท้ังหมดท่ีเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลไดใชจายไปตามความจําเปนในการปองกันความเสียหายท่ีกําลัง
จะเกิดข้ึน หรือระงับความเสียหายท่ีเกิดขึนแลวดวย (PDPA, มาตรา 77)

คุกก้ี (Cookies)
หมายถึง ไฟลขอมูลขนาดเล็กซ่ึงจะถูกบันทึกลงบนเบราวเซอรของผูเขาชมเว็บไซต 
ทําใหทราบถึงขอมูลบางประการ เชน ขอมูลแบบฟอรมท่ีเคยกรอก ขอมูลการเขา
ใชงานเว็บไซต ขอมูลการต้ังคาบนเว็บไซต เปนตน ซ่ึงมีประโยชนในท้ังสองทางคือ
ความสะดวกสบายของผูใชงานและเจาของเว็บไซตก็สามารถเก็บขอมูลการใชงาน
ของผูเขาชมเว็บไซตเชนเดียวกัน บางสวนอาจเปนขอมูลท่ีสามารถใชระบุตัวตนของ
ผูเขาชมเว็บไซตได จึงจัดเปนขอมูลสวนบุคคล (GDPR, อารัมภบท 30) PDPA สง
ผลกระทบตอการเก็บขอมูลบนหนาเว็บไซต และตองมีการขอความยินยอมอนุญาต
ใหบันทึกคุกก้ี โดยตองปรับปรุงใหระบุถึงวัตถุประสงคและนโยบายการใชงานของ
คุกก้ีอยางชัดเจน
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เจาของขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Subject)
หมายถึง ตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล แตไมใชกรณีท่ีบุคคลท่ีครอบครอง
ขอมูล หรือเปนผูสรางหรือเก็บรวบรวมขอมูลน้ันเอง โดยเจาของขอมูลสวนบุคคล
จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเทาน้ัน และไมรวมถึงนิติบุคคล (GDPR, มาตรา 4)

เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer - DPO)
หมายถึง พนักงานหรือผูรับจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคล มีหนาท่ีใหคําแนะนําเก่ียวกับการปิบัตตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลในองคกร ตรวจสอบการดําเนินงานวาสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติฯ หรือไม และประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล (PDPA, มาตรา 41-42)

โดยองคกร (ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ตองจัด
ใหมีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลในกรณีท่ี
 •เปนหนวยงานของรัฐ
 •มีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจํานวนมาก และจําเปนตอง
ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลอยางสม่ําเสมอ
 •ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเปนกิจกรรมหลัก
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ตัวแทนของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller's Representative)
หมายถึง ผูท่ีไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ในกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลอยูนอกราชอาณาจักรไทยจะตองแตงต้ังตัวแทนอยางเปน
หนังสือลายลักษณอักษร ซ่ึงตัวแทนจะตองอยูในราชอาณาจักรและไดรับมอบอํานาจ
ใหกระทําการแทนผูควบคุมขอมูลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิดใด ๆ  เก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคของผูควบคุมขอมูล 
(PDPA, มาตรา 37)

นิติบุคคล (Legal Entity)
หมายถึง บุคคลท่ีกฎหมายสมมติใหมีสภาพบุคคลเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา แต
มีความสามารถ สิทธิ และหนาท่ีตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือ
กฎหมายอ่ืน ๆ ไดระบุไว

นิติบุคคลแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
 1.นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน คือ นิติบุคคลท่ีบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มีดวยกัน 5 ประเภท ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด 
หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน สมาคม และมูลนิธิ
 2.นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน คือ นิติบุคคลท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย
มหาชนอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีเปนจํานวนมาก เชน วัด จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องคการ
มหาชน ฯลฯ"

บทบัญญัติ (Provision)
หมายถึง ขอความท่ีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรในกฎหมาย
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บุคคล (Person)
หมายถึง บุคคลธรรมดา (PDPA, มาตรา 6) หรือ คนหรือมนุษยปุถุชนซ่ึงสามารถมี
สิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Controller)
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (PDPA, มาตรา 6)

ผูใชอํานาจปกครอง (Parent)
หมายถึง บิดามารดาของผูเยาว การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของผูเยาวอายุไมเกิน 10 ป ตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา สวนผูเยาวท่ี
มีอายุเกิน 10 ป ตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดารวมดวย หากไมเขาขาย
การกระทําใด ๆ ซ่ึงผูเยาวสามารถใหความยินยอมโดยลําพังได (PDPA, มาตรา 
20)

ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Processor)
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปด
เผยขอมูลสวนบุคคล ตามคําส่ังหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล โดย
บุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาวตองไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (PDPA, มาตรา 
6)

ผูพิทักษ (Custodian)
หมายถึง บุคคลซ่ึงศาลมีคําส่ังแตงต้ังใหเปนผูปกครองดูแลคนเสมือนไรความความ
สามารถ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคนเสมือนไรความ
สามารถท่ีอยูภายใตปกครองของผูพิทักษ จะตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ
กอน (PDPA, มาตรา 20)
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ผูเยาว (Minor)
หมายถึง บุคคลท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ โดยมีอายุไมครบ 20 ปบริบูรณ หรือไมได
สมรสอยางถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงในการเก็บ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
ของผูเยาวน้ัน (PDPA, มาตรา 20)
 •ผูเยาวอายุไมเกิน 10 ป ตองไดความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมี
อํานาจกระทําการแทนผูเยาว
 •ผูเยาวอายุเกินกวา 10 ป ตองไดรับความยินยอมจากผูเยาวและผูใชอํานาจ
ปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาวรวมกัน (ยกเวนวาเปนการกระทําใด ๆ  ซ่ึง
ผูเยาวสามารถใหความยินยอมโดยลําพังได)

ผูอนุบาล (Curator)
หมายถึง บุคคลซ่ึงศาลมีคําส่ังแตงต้ังใหเปนผูปกครองดูแลคนไรความความ
สามารถ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคนไรความสามารถ
ท่ีอยูภายใตปกครองของผูอนุบาล จะตองไดรับความยินยอมจากผูอนุบาลกอน 
(PDPA, มาตรา 20)

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protec-
tion Act B.E. 2562 - PDPA)
ก ฎ ห ม า ย คุ  ม ค ร อ ง ข  อ มู ล ส  ว น บุ ค ค ล แ ห  ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
(ฉบับแรกอยางเปนทางการ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 27 พ.ค. 2562

พฤติการณ (Circumstance)
หมายถึง สถานการณหรือเหตุการณจากการกระทําของคน ท่ีเกิดข้ึนมาแลวหรือ
กําลังจะเกิดข้ึน มักเจาะจงในแงของตัวผูกระทํา เวลา และสถานท่ี (PDPA, มาตรา 
78)
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เลขท่ีอยูไอพี (IP Address)
ยอมากจาก Internet Protocol Address คือ ส่ิงท่ีใชระบุตัวตนของเคร่ือง
คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆท่ีเช่ือมตอเข าสู  เคร่ืองขาย
อินเทอร  เ น็ตโดยมักปรากฏให  เ ห็นในรูปแบบของตัวเลข4ชุดเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสแตละช้ินจะมีหมายเลข IP Address ท่ีไมซ้ํากัน

IP Address โดยลําพังแลวไมจัดวาเปนขอมูลสวนบุคคล แตเม่ืออยูรวมกับขอมูล
อ่ืน ๆ  เปนชุดขอมูลท่ีทําใหสามารถระบุตัวตนของผูใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือ
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสบนเครือขายได จะนับวาเปนหน่ึงในขอมูลสวนบุคคล

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Office of the Personal 
Data Protection Commission - PDPC)
หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือกํากับดูแลเก่ียวกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลของประเทศ มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี (PDPA, มาตรา 43-44)
 1.จัดทํารางแผนแมบทการดําเนินงานดานการสงเสริม แกไขปญหา และการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับ
ชาติท่ีเก่ียวของ
 
2.สงเสริมและสนับสนุุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการคุมครอ
งขอมูลสวนบุคคล
 3.วิเคราะหและรับรองมาตรฐาน มาตรการ หรือกลไลในการกํากับดูแลท่ี
เก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 4.สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล ติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณดาน
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศ
 5.ประสานงานกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 
6.ใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการการปฏิบัติตามพระรา
ชบัญญติน้ี
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7.เปนศุนยกลางในการใหบริการทางวิชาการหรือใหบริการเก่ียวกับการคุมครอ
งขอมูลสวนบุคคล แกหนวยงานตาง ๆ และประชาชน
 
8.กําหนดหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติหนาท่ีของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผู
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล ลูกจาง ผูรับจาง 
และประชาชนท่ัวไป
 
9.ทําความตกลงและความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานท้ังในไทยและตางป
ระเทศ
 10.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี
 11.ปฎิบัติการอ่ืน ๆ  ตามท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือกฎหมาย
กําหนด
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สิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Right and Freedom of Data 
Subject)
หมายถึง "สิทธิ" ประโยชนหรืออํานาจของบุคคลท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองและ 
" เสรีภาพ"อิสระในการตัดสินใจท่ีจะเ ลือกดําเนินพฤติกรรมของตนเอง 
(ท่ีไมขัดตอกฎหมาย) โดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
ไดมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย เพ่ือใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ
เยียวยาเจาของขอมูลสวนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ (PDPA, เหตุผลและความจําเปนของกฎหมาย)
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ภาษาอังกฤษ (A-Z)

A Request for Consent (การขอความยินยอม)
หมายถึง การท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวน
บุคคล กอนหรือในขณะการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาจกระทํา
ผานเอกสารหรือผานระบบอิเล็กทรอนิกสอยางชัดแจง โดยการขอความยินยอม
ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี (PDPA, มาตรา 19)
•แจงถึงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
•แยกสวนออกจากขอความอ่ืนอยางชัดเจน
•รูปแบบหรือขอความสามารถเขาถึงไดงายและเขาใจได
•ภาษาอานงาย ไมหลอกลวงหรือทําใหเขาใจผิด

Anonymisation (การทําขอมูลใหเปนนิรนาม)
หมายถึง การทําใหขอมูลสวนบุคคลไมสามารถระบุตัวตนของบุคคลได เพ่ือ
วัตถุประสงคดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยการนําขอมูลท่ีใชระบุตัวตนของ
บุคคลไดในชุดขอมูลมาเขารหัส ลบ หรือทําลาย ซ่ึงการทําขอมูลให Anonymised 
หรือเปนนิรนามอยางแทจริง ขอมูลดังกลาวควรจะไมสามารถกูกลับคืนมาเปน
ลักษณะด้ังเดิมท่ีสามารถระบุตัวตนของบุคคลไดอีก

ขอมูลนิรนามไมเปนขอมูลสวนบุคคล และไมไดรับการคุมครองภายใตขอบเขตของ
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (GDPR, อารัมภบท 26)
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Biometric Data (ขอมูลชีวภาพ)
หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการใชเทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ
การนําลักษณะเดนทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช ทําใหสามารถ
ยืนยันตัวตนของบุคคลน้ันได (ท่ีไมเหมือนกับบุคคลอ่ืน) เชน ขอมูลภาพจําลอง
ใบหนา ขอมูลจําลองมานตา หรือขอมูลจําลองลายน้ิวมือ (PDPA, มาตรา 26)

Circumstance (พฤติการณ)
หมายถึง สถานการณหรือเหตุการณจากการกระทําของคน ท่ีเกิดข้ึนมาแลวหรือ
กําลังจะเกิดข้ึน มักเจาะจงในแงของตัวผูกระทํา เวลา และสถานท่ี (PDPA, มาตรา 
78)

Compensation (คาสินไหมทดแทน)
หมายถึง การชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลอันเน่ืองมาจากละเมิดหรือผิด
สัญญาในกรณีท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล รวมถึงคาใชจายท้ังหมดท่ีเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลไดใชจายไปตามความจําเปนในการปองกันความเสียหายท่ีกําลัง
จะเกิดข้ึน หรือระงับความเสียหายท่ีเกิดขึนแลวดวย (PDPA, มาตรา 77)

Consent (ความยินยอม)
หมายถึง การแสดงเจตนาของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือผูมีอํานาจกระทําการ
แทนเจาของขอมูลสวนบุคคล อนุญาตใหผูอ่ืนเก็บรวบรวม ใช หรือเผยแพรขอมูล
สวนบุคคล ผานเอกสารหรือผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยการกระทําขางตน 
(เก็บรวบรวม ใช หรือเผยแพรขอมูลสวนบคคล) จะถือวาไมเปนการละเมิด ไมถือวา
เปนความเสียหาย บุคคลจึงไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําท่ีตนให
ความยินยอม (PDPA, มาตรา 19)
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Consent Withdrawal (การถอนความยินยอม)
หมายถึง สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ในการถอนความยินยอมท่ีใหไวสําหรับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล โดยจะตองสามารถถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดและสามารถทําได
โดยงาย เวนแตจะมีขอจํากัดดานกฎหมายหรือสัญญาท่ีเปนประโยชนแกเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล
ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม (ถามี) (PDPA, มาตรา 19)

Cookies (คุกก้ี)
หมายถึง ไฟลขอมูลขนาดเล็กซ่ึงจะถูกบันทึกลงบนเบราวเซอรของผูเขาชมเว็บไซต 
ทําใหทราบถึงขอมูลบางประการ เชน ขอมูลแบบฟอรมท่ีเคยกรอก ขอมูลการเขา
ใชงานเว็บไซต ขอมูลการต้ังคาบนเว็บไซต เปนตน ซ่ึงมีประโยชนในท้ังสองทางคือ
ความสะดวกสบายของผูใชงานและเจาของเว็บไซตก็สามารถเก็บขอมูลการใชงาน
ของผูเขาชมเว็บไซตเชนเดียวกัน บางสวนอาจเปนขอมูลท่ีสามารถใชระบุตัวตนของ
ผูเขาชมเว็บไซตได จึงจัดเปนขอมูลสวนบุคคล (GDPR, อารัมภบท 30) PDPA สง
ผลกระทบตอการเก็บขอมูลบนหนาเว็บไซต และตองมีการขอความยินยอมอนุญาต
ใหบันทึกคุกก้ี โดยตองปรับปรุงใหระบุถึงวัตถุประสงคและนโยบายการใชงานของ
คุกก้ีอยางชัดเจน

Curator (ผูอนุบาล)
หมายถึง บุคคลซ่ึงศาลมีคําส่ังแตงต้ังใหเปนผูปกครองดูแลคนไรความความ
สามารถ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคนไรความสามารถ
ท่ีอยูภายใตปกครองของผูอนุบาล จะตองไดรับความยินยอมจากผูอนุบาลกอน 
(PDPA, มาตรา 20)
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Custodian (ผูพิทักษ)
หมายถึง บุคคลซ่ึงศาลมีคําส่ังแตงต้ังใหเปนผูปกครองดูแลคนเสมือนไรความความ
สามารถ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคนเสมือนไรความ
สามารถท่ีอยูภายใตปกครองของผูพิทักษ จะตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ
กอน (PDPA, มาตรา 20)

Cyber Security (ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร)
หมายถึง กระบวนการหรือการกระทําท้ังหมดท่ีจําเปน เพ่ือทําใหองคกรปราศจาก
ความเส่ียง และความเสียหายท่ีมีผลตอความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร (Informa-
tion) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังปองกันตอการอาชญากรรม การโจมตี การ
บอนทําลาย การจารกรรม และความผิดพลาดตาง ๆ  ซ่ึง พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 จะไมบังคับใชกับดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร เน่ืองจาก
เปนสวนหน่ึงของการดําเนินการของหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการรักษาความ
ม่ันคงของรัฐ (PDPA, มาตรา 4)

Data Controller's Representative (ตัวแทนของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล)
หมายถึง ผูท่ีไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

ในกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลอยูนอกราชอาณาจักรไทยจะตองแตงต้ังตัวแทนอยางเปน
หนังสือลายลักษณอักษร ซ่ึงตัวแทนจะตองอยูในราชอาณาจักรและไดรับมอบอํานาจ
ใหกระทําการแทนผูควบคุมขอมูลโดยไมมีขอจํากัดความรับผิดใด ๆ  เก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคของผูควบคุมขอมูล 
(PDPA, มาตรา 37)
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หมายถึง เปนการประเมินความผลกระทบตอความเปนสวนตัว หากมีกระบวนการ
ใดท่ีมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดความเส่ียงสูงตอสิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูลสวน
บุคคล ผูควบคุมขอมูลจะตองดําเนินการประเมินความเส่ียงของแนวทางการประมวล
ผลกอนการประมวลผลขอมูลจริง (GDPR, มาตรา 35)

Data Protection Officer - DPO (เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล)
หมายถึง พนักงานหรือผูรับจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีใหคําแนะนําเก่ียวกับการปิบัตตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลในองคกร ตรวจสอบการดําเนินงานวาสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติฯ หรือไม และประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล (PDPA, มาตรา 41-42)

โดยองคกร (ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ตองจัด
ใหมีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลในกรณีท่ี
 •เปนหนวยงานของรัฐ
 •มีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจํานวนมาก และจําเปนตอง
ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลอยางสม่ําเสมอ
 •ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเปนกิจกรรมหลัก

Data Protection Impact Assessment – DPIA(การประเมินผลกระทบตอขอมูล
สวนบุคคล)
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Direct Marketing (การตลาดทางตรง) 
หมายถึง การทําการตลาดในลักษณะของการเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรง
ตอผูบริโภคแตละคน โดยมุงหวังใหผูบริโภคมีปฏิกิริยาตอบกลับเพ่ือซ้ือสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจ
การทําการตลาดแบบตรงมักมีการเก็บรวบรวมฐานขอมูลของลูกคาเพ่ือใชส่ือสาร
ไปยังลูกคา จึงไดรับผลกระทบโดยตรงเม่ือพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 ถูกบังคับใช โดยกฎหมายดังกลาวมอบสิทธิใหเจาของขอมูล
สามารถคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนไดเม่ือใด
ก็ได หากพิสูจนไดวาเปนการประมวลผลขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคการตลาดทางตรง 
(PDPA, มาตรา 32)

Encryption (การเขารหัสขอมูล)
หมายถึง รูปแบบการจัดการขอมูลอยางหน่ึง เพ่ือวัตถุประสงคดานการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล โดยกระบวนการนําขอมูลสวนบุคคลมาเขารหัสท่ีคนท่ัวไปไม
สามารถเขาใจได เรียกวา Ciphertext โดยเฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาตหรือมีกุญแจเทาน้ัน
ท่ีจะสามารถถอดรหัสกลับคืนมาเปนขอมูลธรรมดาท่ีสามารถอานเขาใจไดอีกคร้ัง
หน่ึง (GDPR, มาตรา 32)

Expert Committee (คณะกรรมการผูเช่ียวชาญ)
หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ตามความเช่ียวชาญในแตละเร่ืองตามสมควร โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบและ
อํานาจดังตอไปน้ี (PDPA, มาตรา 71-72)
 •พิจารณาเร่ืองรองเรียนตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ
. 2562
 •ตรวจสอบการกระทําการใด ๆ  ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวล
ผลขอมูลสวนบุคคล รวมถึงลูกจางหรือผูรับจาง ท่ีกอใหเกิดคามเสียหายแกเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล
 •ไกลเกล่ียขอพิพาทเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล
 •อ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญติกําหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย
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GDPR เปนกฎหมายท่ีปรับปรุงมาจาก EU Data Protection Directive เม่ือป 
2538 โดยขยายความเร่ืองการคุมครองขอมูลและการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของสหภาพยุโรปใหมีความชัดเจน/รัดกุมมากข้ึน ตามความเหมาะสมของ
สถานการณในโลกยุคใหมท่ีขับเคล่ือนดวยขอมูล มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือคุมของ
ประชาชนในกลุมประเทศสหภาพยุโรป และบังคับใชกับหนวยงานท้ังท่ีอยูภายในและ
ภายนอกสหภาพยุโรปท่ีมีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของประชาชนใน
กลุมประเทศดังกลาว

GDPR มีผลบังคับใชในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ไดรับการยอมรับวาเปนกฎหมาย
แมแบบ และมีความคลายคลึงกับ PDPA ของไทยในหลายประการ

Genetic Data (ขอมูลพันธุกรรม)
หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลท่ีไดมาจากการทดสอบพันธุกรรม (PDPA, มาตรา 26)
การทดสอบพันธุกรรม หมายถึง การวิเคราะหสารพันธุกรรมดีเอ็นเอา (DNA) อาร
เอ็นเอ (RNA) โครโมโซม (Chromosome) โปรตีน และสารบางอยางในรางกาย เพ่ือ
ท่ีจะตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรคและลักษณะท่ี
แสดงออก เพ่ือท่ีจะนําขอมูลดังกลาวไปใชในการแพทยและการทดลอง 

ขอมูลพันธุกรรมเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน โดยนอกจากจะเปน
ขอมูลท่ีบงช้ีไปยังตัวบุคคลไดแลว ยังมีลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงในบางกรณีผูท่ีขอมูล
น้ันเช่ือมโยงไปถึงอาจไมประสงคใหเปดเผยขอมูลดังกลาวอีกดวย กลาวใหเขาใจงาย
ก็คือ การเปดเผยขอมูลพันธุกรรมของบุคคลหน่ึงเสมือนเปนการเปดเผยขอมูล
พันธุกรรมของสมาชิกอ่ืนในครอบครัว

General Data Protection Regulation - GDPR (กฎหมายคุมครองขอมูลสวน
บุคคลของสหภาพยุโรป)
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Incompetent Person (คนไรความสามารถ)
หมายถึง บุคคลท่ีศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ เน่ืองจากเปนบุคคลวิกลจริต 
ซ่ึงในการเก็บ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ของคนไรความสามารถ ตองไดรับ
ความยินยอมจากผูอนุบาล (PDPA, มาตรา 20)

IP Address (เลขท่ีอยูไอพี)
ยอมากจาก Internet Protocol Address คือ ส่ิงท่ีใชระบุตัวตนของเคร่ือง
คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆท่ีเช่ือมตอเข าสู  เคร่ืองขาย
อินเทอร  เ น็ตโดยมักปรากฏให  เ ห็นในรูปแบบของตัวเลข4ชุดเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสแตละช้ินจะมีหมายเลข IP Address ท่ีไมซ้ํากัน
IP Address โดยลําพังแลวไมจัดวาเปนขอมูลสวนบุคคล แตเม่ืออยูรวมกับขอมูล
อ่ืน ๆ  เปนชุดขอมูลท่ีทําใหสามารถระบุตัวตนของผูใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือ
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสบนเครือขายได จะนับวาเปนหน่ึงในขอมูลสวนบุคคล
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Legal Entity (นิติบุคคล)
หมายถึง บุคคลท่ีกฎหมายสมมติใหมีสภาพบุคคลเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา แต
มีความสามารถ สิทธิ และหนาท่ีตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือ
กฎหมายอ่ืน ๆ ไดระบุไว

นิติบุคคลแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
 1.นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน คือ นิติบุคคลท่ีบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มีดวยกัน 5 ประเภท ไดแก บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด 
หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน สมาคม และมูลนิธิ
 2.นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน คือ นิติบุคคลท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย
มหาชนอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีเปนจํานวนมาก เชน วัด จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องคการ
มหาชน ฯลฯ"

Minor (ผูเยาว)
หมายถึง บุคคลท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ โดยมีอายุไมครบ 20 ปบริบูรณ หรือไมได
สมรสอยางถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงในการเก็บ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
ของผูเยาวน้ัน (PDPA, มาตรา 20)
 •ผูเยาวอายุไมเกิน 10 ป ตองไดความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมี
อํานาจกระทําการแทนผูเยาว
 •ผูเยาวอายุเกินกวา 10 ป ตองไดรับความยินยอมจากผูเยาวและผูใชอํานาจ
ปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาวรวมกัน (ยกเวนวาเปนการกระทําใด ๆ  ซ่ึง
ผูเยาวสามารถใหความยินยอมโดยลําพังได)
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หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือกํากับดูแลเก่ียวกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลของประเทศ มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี (PDPA, มาตรา 43-44)
 1.จัดทํารางแผนแมบทการดําเนินงานดานการสงเสริม แกไขปญหา และการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับ
ชาติท่ีเก่ียวของ
 
2.สงเสริมและสนับสนุุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการคุมครอ
งขอมูลสวนบุคคล
 3.วิเคราะหและรับรองมาตรฐาน มาตรการ หรือกลไกในการกํากับดูแลท่ี
เก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 4.สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล ติดตามความเคล่ือนไหวของสถานการณดาน
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศ
 5.ประสานงานกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน 
องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ เก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 
6.ใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการการปฏิบัติตามพระรา
ชบัญญติน้ี
 
7.เปนศุนยกลางในการใหบริการทางวิชาการหรือใหบริการเก่ียวกับการคุมครอ
งขอมูลสวนบุคคล แกหนวยงานตาง ๆ และประชาชน
 
8.กําหนดหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติหนาท่ีของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผู
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล ลูกจาง ผูรับจาง 
และประชาชนท่ัวไป
 
9.ทําความตกลงและความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานท้ังในไทยและตางป
ระเทศ
 10.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี
 11.ปฎิบัติการอ่ืน ๆ  ตามท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือกฎหมาย
กําหนด

Office of the Personal Data Protection Commission – PDPC (สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล)
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Parent (ผูใชอํานาจปกครอง)
หมายถึง บิดามารดาของผูเยาว การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของผูเยาวอายุไมเกิน 10 ป ตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา สวนผูเยาวท่ี
มีอายุเกิน 10 ป ตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดารวมดวย หากไมเขาขาย
การกระทําใด ๆ ซ่ึงผูเยาวสามารถใหความยินยอมโดยลําพังได (PDPA, มาตรา 
20)

Person (บุคคล)
หมายถึง บุคคลธรรมดา (PDPA, มาตรา 6) หรือ คนหรือมนุษยปุถุชนซ่ึงสามารถมี
สิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย 

Personal Data (ขอมูลสวนบุคคล)
หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคลลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวตนน้ันไดไมวาทางตรงหรือ
ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูท่ีถึงแกกรรมไปแลว (PDPA, มาตรา 6)
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Personal Data Breach (การละเมิดขอมูลสวนบุคคล)
หมายถึง การกระทําการโดยจงใจหรือประมาทตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย ทําให
บุคคลอ่ืนเสียหายสืบเน่ืองมาจากประเด็นเร่ืองขอมูลสวนบุคคล โดยผูละเมิดจะตอง
ไดรับโทษตามกฎหมายและชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายน้ัน (GDPR, มาตรา 
4)

Personal Data Controller (ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล)
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (PDPA, มาตรา 6)

Personal Data Objection (การคัดคานการใชขอมูลสวนบุคคล) 
หมายถึง สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ท่ีสามารถคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ี
เก่ียวของกับตนเองเม่ือใดก็ได ในกรณีดังตอไปน้ี (PDPA, มาตรา 32)
 
1.เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมไดโดยไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอม
ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี
 2.เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียว
กับการทําการตลาดแบบตรง
 3.เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียว
กั บ ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร  ห รื อ ส ถิ ติ
(ยกเวนเพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล)
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ก ฎ ห ม า ย คุ  ม ค ร อ ง ข  อ มู ล ส  ว น บุ ค ค ล แ ห  ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
(ฉบับแรกอยางเปนทางการ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 27 พ.ค. 2562

หมายถึง คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับการสรรหาและแตงต้ัง
ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบไป
ดวย ประธานกรรมการ 1 คน รองประธานกรรมการ 1 คน กรรมการโดยตําแหนง 
5 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 9 คน รวมท้ังหมด 16 คน (PDPA, มาตรา 
8-18)

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีหนาท่ีและอํานาจในการ
 1.จัดทําแผนแมบทการดําเนินงานดานการสงเสริม และการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลท่ีสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับชาติท่ีเก่ียวของ
 2.สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของรัฐและเอกชน ในการดําเนินงานตาม
แผนแมบท และจัดใหมีการประเมินผล
 3ใกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล
 4.ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไปตามพระราช
บัญญัติน้ี
 
5.กําหนดหลักเกณฑการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีสงหรือโอนไปยังต
างประเทศ
 
6.กําหนดขอปฏิบัติสําหรับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูลสว
นบุคคล
 
7.เสนอแนะการตราหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีบังคับใชเก่ียวกบการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลตอคณะรัฐมนตรี
 8.เสนอแนะทบทวนความเหมาะสมของพระราชบัญญัติน้ีอยางนอยทุกรอบ 
5 ป
 

Personal Data Protection Act B.E. 2562 - PDPA (พระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562)

PersonalDataProtectionCommittee (คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุค
คล)



 11.สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเกิดทักษะ ความรู และความเขาใจเก่ียวกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 12.สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 
13.ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือท่ีกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนหนาท่ีแ
ละอํานาจของคณะกรรมการฯ

*พระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคลพ.ศ.2562กําหนดใหคําว า 
"คณะกรรมการ"" หมายถึง คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
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Personal Data Restriction (การระงับการใชขอมูลสวนบุคคล)
หมายถึง สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ท่ีสามารถขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ได ในระหวางท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกําลังดําเนินการตรวจสอบตามท่ีเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลไดรองขอ ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดดําเนินการแกไขขอมูล
สวนบุคคลใหเปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (PDPA, มาตรา 
34)

Personal Data Subject (เจาของขอมูลสวนบุคคล)
หมายถึง ตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล แตไมใชกรณีท่ีบุคคลท่ีครอบครอง
ขอมูล หรือเปนผูสรางหรือเก็บรวบรวมขอมูลน้ันเอง โดยเจาของขอมูลสวนบุคคล
จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเทาน้ัน และไมรวมถึงนิติบุคคล (GDPR, มาตรา 4)

Personalized Marketing (การทําการตลาดสวนบุคคล)
หมายถึง แนวคิดการทําการตลาดในยุคดิจิทัล ท่ีพยายามนําเสนอสินคาหรือบริการ
ใหตรงตามความตองการของผูบริโภคใหมากท่ีสุด โดยสินคาและบริการท่ีนําเสนอ
ใหกับแตละบุคคลไมจําเปนตองเหมือนกันและมีความแตกตางกันออกไป เพ่ือสราง
ประสบการณการใชงานแพลตฟอรมท่ีนาประทับใจ

การทําการตลาดสวนบุคคล มีพ้ืนฐานวิธีการทําการตลาดผานการเก็บขอมูลผูใช
งานบนแพลตฟอรมดิจิทัล แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือใหสามารถตอบโตไดตรงตามความ
คาดหวังของแตละบุคคล โดยใชเคร่ืองมืออัตโนมัติเปนชวย จึงมีความเก่ียวของกับ
การเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคล นักการตลาดจึงตองต่ืนตัวและปรับตัวเม่ือ
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ถูกบังคับใช
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Provision (บทบัญญัติ)
หมายถึง ขอความท่ีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรในกฎหมาย

Pseudonymisation (การแฝงขอมูล)
หมายถึง รููปแบบการจัดการขอมูลอยางหน่ึง เพ่ือวัตถุประสงคดานการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล โดยการทดแทนขอมูลบางสวนท่ีสามารถระบุตัวตนของบุคคลใน
ชุดขอมูลดวยนามแฝงซ่ึงประดิษฐข้ึน เรียกวา Pseudonym การใชนามแฝงจะชวย
ใหสามารถระบุตัวตนของบุคคลไดยากข้ึนขณะการโอนเคล่ือนยายขอมูลหรือเม่ือถูก
จารกรรม แตยังเปนรูปแบบขอมูลท่ีสามารถนํามาแปลงกลับมาเพ่ือระบุผูท่ีเก่ียวของ
ไดอยู เม่ือมีขอมูลประกอบเพ่ิมเติม (GDPR, มาตรา 4)

Quasi-incompetent Person (คนเสมือนไรความสามารถ)
หมายถึง บุคคลท่ีศาลส่ังใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ เน่ืองจากมีความพิการ
ทางกาย มีจิตไมสมประกอบ มีพฤติกรรมสุรุยสุรายเสเพลเปนปกตินิสัย ติดสุราของ
มึนเมา หรือมีเหตุอ่ืน ๆ  ทํานองเดียวกัน จนไมสามารถจัดทําการงานโดยตนเองได 
หรือจัดกิจการในทางท่ีอาจจะเส่ือมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว ซ่ึงใน
การเก็บ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ของคนเสมือนไรความสามารถ ตองได
รับความยินยอมจากผูพิทักษ (PDPA, มาตรา 20)

R i g h t a n d F r e e d o m o f D a t a S u b j e c t 
(สิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคล)
หมายถึง "สิทธิ" ประโยชนหรืออํานาจของบุคคลท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองและ 
" เสรีภาพ"อิสระในการตัดสินใจท่ีจะเ ลือกดําเนินพฤติกรรมของตนเอง 
(ท่ีไมขัดตอกฎหมาย) โดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
ไดมีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย เพ่ือใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ
เยียวยาเจาของขอมูลสวนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ (PDPA, เหตุผลและความจําเปนของกฎหมาย)
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Sensitive Personal Data (ขอมูลออนไหว)
หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนเร่ืองสวนตัวโดยแทของบุคคล แตมีความละเอียด
ออนและสุมเส่ียงตอการถูกใชในการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม จึงจําเปนตอง
ดําเนินการดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ
PDPA ไดหามมิใหเก็บรวบรวมขอมูลออนไหว คือ เช่ือชาติ เผาพันธ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม 
ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานอง
เดียวกัน โดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคล มีขอ
ยกเวนบางประการ คือ (PDPA, มาตรา 26)
 •เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 •เปนการดําเนินกิจกรรมโดยชอบดวยกฎหมายท่ีมีการคุมขงท่ีเหมาะสมของ
มูลนิธิ สมาคม หรือองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร
 •เปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะดวยความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล
 •เปนการจําเปนเพ่ือการกอต้ัง ใช หรือยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
 •เปนการจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
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Small Organization (กิจการขนาดเล็ก)
หมายถึง ธุรกิจขนาดเล็ก หรือกิจการท่ีความเปนเจาของและการดําเนินงานเปนไป
อยางอิสระ และในเวลาเดียวกันน้ันตองไมมีอิทธิพลครอบงําตอการดําเนินงานของ
กิจการอ่ืนในแขนงเดียวกัน
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของกิจการขนาดเล็ก 
ไดรับการยกเวนการบังคับใชของขอกฎหมายบางประการ เก่ียวกับการจัดทําบันทึก
รายการเพ่ือใหเจาของขอมูลสวนบุคคลและสํานักงานสามารถตรวจสอบได ยกเวน
แตการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ของกิจการจะมีความเส่ียงมี
ผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ไมใชกิจการท่ีเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลเปนคร้ังคราว หรือขัดตอขอกฎหมายท่ีหามการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลออนไหว (PDPA, มาตรา 39)
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