
 

 

Thailand Data Protection Guidelines 3.2 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการวิจัยและสถิติ 

 

Version 3.2 - Research & Statistics 

 

ตุลาคม 2564 
 

 

 

 

สนับสนนุโดย 

 

 

 

  



 

2 Thailand Data Protection Guidelines 3.2 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ 
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data 
 

ชวิน อุ่นภัทร และปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง 
Thailand Data Protection Guidelines 3.2:  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการวิจัยและสถิติ 
 
ISBN  978-616-407-648-8 
 
พิมพ์ครั้งที่ 1  ตุลาคม 2564 
จำนวนพิมพ์  50  เล่ม 
จำนวนหน้า 70  หน้า 
จัดทำโดย  ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา  

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02-218-2017 
 

พิมพ์ที่   โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [6112-019D] 
โทร. 0 2218 3549-50 โทรสาร 0 2215 3612  



 

 ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 

 
จัดทำโดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
ที่ปรึกษา รศ.ธิติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย 

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ (คณบดีและ ผอ.ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา) 
ผู้แต่ง อ.ดร.ชวิน อุ่นภัทร 

ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง 
ผู้จัดการโครงการ รศ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 
วันที่เผยแพร ่ ตุลาคม 2564 
  

 
  



 

4 Thailand Data Protection Guidelines 3.2 

 
ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer) ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รวมถึงที่ปรึกษาและผู้แต่งของแนวปฏิบัติน้ี (รวมเรียกว่า “ผู้แต่ง”) ไม่ได้ให้การรับรองหรือ
รับประกันใด ๆ ถึงความถูกต้องครบถ้วนของเน้ือหาของงานน้ี และผู้แต่งขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งว่าไม่ได้
ให้การรับรองหรือรับประกันใด  ๆ  ทั้งสิ ้นต่อเนื ้อหาของงานนี้ โดยข้อแนะนำที่ปรากฏในงานนี้อาจ 
ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์บางลักษณะ เนื้อหาของงานนี้จึงไม่ใช่การให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือ
คำปรึกษาทางวิชาชีพใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้อ่านจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้อ่านจำเป็นต้อง
ติดต่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านน้ันโดยตรง ผู้แต่งจึงไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใด ๆ 
ต่อความเสียหายที่อ้างว่าเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามเน้ือหาของงานน้ี และหากมีการอ้างอิงใด ๆ ถึงงานน้ี
ไม่ว่าในรูปแบบใด ผู ้แต่งขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันการอ้างอิงน้ัน  
การรับรองใด ๆ ที่อาจมีข้ึนต้องออกเป็นหนังสือโดยผู้แต่งเท่าน้ัน นอกจากน้ีผู้อ่านควรตระหนักไว้ด้วยว่า
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่กำลังมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เนื้อหา
หลายประการในที่นี้อาจล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมในหลายสถานการณ์เมื่อเวลาผ่านไป รายการอ้างอิง 
ทางเว็บไซต์ใด ๆ ในงานน้ีก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปได้เมื่อเวลาท่ีท่านได้อ่านงานน้ี 
 
 

ลิขสิทธิ ์ทั ้งหมดของงานนี้เป็นของผู ้แต่งและได้ร ับความคุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ ์และกฎหมายอื่นที ่ใช้บังคับ ห้ามนำงานไปใช้อย่างอื่น 

นอกจากการใช้ที่ได้รับอนุญาตนี้หรือตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หนังสือเล่มนี้ได้จัดให้ใช้ได้ตามข้อตกลงของ
สัญญาอนุญาตสาธารณะของ Creative Commons แบบแสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย (CC BY 3.0 TH), 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th/legalcode  
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ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชน จัดให้มี “โครงการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย
เริ่มจากการจัดสัมมนาเชิงลึกเมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ระดมความคิดเห็น-ประเด็นต่าง ๆ และ
นำมาต ่อยอด ศ ึกษา ว ิจ ัยและประช ุมกล ุ ่มย ่อยของคณะผ ู ้ ว ิจ ัยอ ีกหลายคร ั ้ งจนทำให ้ได้   
“แนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ TDPG1.0 (Thailand Data Protection 
Guidelines 1.0) ดังที่เราได้เผยแพร่และมีผู้สนใจนำไปศึกษาเป็นจำนวนมาก 

ต่อมาในปี 2562 ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าประเทศไทยจะ
มีมาตรฐานทางธุรกิจใหม่ทั้งในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
ไซเบอร์ จึงนำมาสู่การพัฒนาเป็น TDPG2.0 (Thailand Data Protection Guidelines 2.0) ที่มีเน้ือหา
อ้างอิงกับกฎหมายที่ได้ตราขึ้นมาแล้ว พร้อมทั้งเพิ่มเนื้อหาที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพิ่มเติมขึ้นตามแผนที่เราได้สัญญาไว้ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรก ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นอย่างดี
ในช่วงที่ผ่านมา 

ในปี 2563 ที่เป็นกำหนดการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้มี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนด
หน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 เพ่ือขยายเวลาการบังคับใช้ออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพ่ือให้
หน่วยงานและผู้ประกอบการทั้งหลายได้มีเวลาเพิ่มขึ้นในเตรียมความพร้อมดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้ตราพระราชกฤษฎีกา
กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.2563 ในส่วนที่
กำหนดระยะเวลาใช้บังคับ เพ่ือให้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 อันเนื่องมาจากเหตุว่า หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ จะทำให้หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่-เล็ก รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่มีการประมวลผลข้อมูล 
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ส่วนบุคคล ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดมากและ
ซับซ้อน และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการกำหนดโทษปรับทางปกครอง ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาด้วย โดยในสถานการณ์ 
โควิด-19 จะเป็นการเพ่ิมภาระและความยากลำบากให้กับทุกกลุ่มที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมาย
ฉบับน้ี 

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความต้ังใจที่จะ
ช่วยสร้างมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวให้ปรากฎโดยกระบวนการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการรับฟัง
ความเห ็นจากท ุกภาคส ่วน โดย ในป ี  2563 ไ ด้พ ัฒนา TDPG3.0 (Thailand Data Protection 
Guidelines 3.0) – Business Functions เพื ่อตอบคำถามเฉพาะของผู ้ปฏิบัติในรายละเอียดของ
ประเภทงานต่าง ๆ อันได้แก่ งานฝ่ายขายและการตลาด, งานด้านข้อมูล, งานด้านทรัพยากรบุคคล,  
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานด้านจัดซื ้อจัดจ้าง และประเด็นเฉพาะเกี ่ยวกับข้อมูลอ่อนไหว  
และยังได้รับการสนับสนุนให้จัดทำแนวปฏิบัติของกลุ ่มวาณิชธนกิจเพิ ่มเติมด้วยเป็น TDPG3.1 – 
Investment Banking 

มาในปีน้ี 2564 ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็
ได้รับการสนับสนุนอีกครั้งจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เพ่ือจัดทำ TDPG3.2 
– Research & Statistics เล่มน้ีเพ่ือตอบโจทย์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการวิจัยหรือสถิติ 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล” ที่เป็นผลงานของศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ชิ้นนี้ จะก่อให้เกิดการ
ตระหนักรู้ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเกิดประโยชน์แก่องค์กรต่าง ๆ และผู้ประกอบการของไทย 
ที่จะสามารถนำแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ได้จริงเพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตาม
มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการน้ี 

สุดท้ายน้ี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และผู้สนับสนุนจำนวนมาก ที่ทำให้โครงการน้ีสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ 
(คณบดีและ 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา) 
ตุลาคม 2564 
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ขอขอบคุณ 
 

โครงการฯขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของโครงการที่เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการ
จัดทำแนวปฏิบัติน้ีเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ 

 

ผู้สนับสนุน TDPG3.2 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

 
แนวปฏิบัตินี ้จะไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงโดยปราศจากผู ้ช่วยในทุก  ๆ ด้าน 

ที่เกี่ยวข้องต้ังแต่การจัดงานสัมมนาจนถึงการจัดทำแนวปฏิบัติมาทุกเวอร์ชั่น โครงการขอขอบคุณผู้ช่วย 
ที่น่ารักดังต่อไปน้ี 

 
ผู้ช่วยวิจัย 

กนกนันท์ ชนาทรธรรม 

 
ใน TDPG 3.2 นี้เป็นเล่มแยกซึ่งมีเนื้อหาเฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ 

การวิจัยหรือสถิติ ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและมีคำถามจำนวนมาก โดย TDPG 3.2 จะสามารถ
ช่วยสร้างความชัดเจนในเรื่องน้ีได้ 

หากแนวปฏิบัตินี้มีข้อผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในส่วนใด ความบกพร่องนั้นเป็นของ 
ผู้แต่งแต่เพียงผู้เดียว 

 
พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ 

(ผู้จัดการโครงการ) 
ตุลาคม 2564 
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คำนิยาม 
 

Th En คำอธิบาย 
การจัดทำข้อมูล 
นิรนาม 

Anonymization กระบวนการที่ทำให้ความเสี่ยงในการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลนั้น
น้อยมากจนแทบไม่ต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยง (negligible risk) 
รายละเอียดดูในส่วน G แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทำข้อมูลนิรนาม 

การแฝงข้อมูล Pseudonymization การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ข้อมูลส่วนบคุคลไม่
สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้หากปราศจากการใช้ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบ ทั้งน้ีข้อมูลเพิ่มเติมน้ีมีการเก็บรักษาไว้แยกออกจากกันและอยู่
ภายใต้มาตรการเชิงเทคนิคและมาตรเชิงบริหารจัดการเพื่อประกันว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถระบุไปถึงบุคคลธรรมดาได้ (GDPR, 
Article 4(5)) รายละเอียดดูในส่วน G แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทำ
ข้อมูลนิรนาม 

การประมวลผล
ข้อมูล 

Processing การดำเนินการหรือชุดการดำเนินการใดๆ ซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคล
หรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การ
เก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้าง เก็บรักษา เปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับเปลี่ยน การรับ พิจารณา ใช้ เปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือ
การกระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดดความพร้อมใช้งาน การจัดวางหรือผสม
เข้าด้วยกัน การจำกัด การลบ หรือการทำลาย (GDPR Article 4(2)) 

ข้อมูลอ่อนไหว Sensitive Personal 
Data 

เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเร่ืองส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความ
ละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เปน็
ธรรม จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

ข้อมูลส่วน
บุคคล 

Personal Data ข้อมูลใดๆที่ระบุไปถึง “เจ้าของข้อมูล” (Data Subject) ได้ 

ข้อมูลส่วน
บุคคลรั่วไหล 

Personal Data 
Breach 

การร่ัวไหลหรือละเมิดมาตรการความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วน
บุคคลทำให้เกิด ความเสียหาย, สูญหาย, เปลีย่นแปลง, เปิดเผยโดยไม่ได้
รับอนุญาต, หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ใชง้าน (GDPR, Article 4 
(12)) 

ข้อมูลส่วน
บุคคลแฝง 

Pseudonymous 
Data 

ข้อมูลที่ทำการแฝงข้อมูลแล้ว (ดู “การแฝงข้อมูล”) 

ข้อมูลนิรนาม Anonymous Data ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการจัดทำข้อมูลนิรนามแล้ว (ดู “การจัดทำข้อมูล
นิรนาม”) 
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Th En คำอธิบาย 
เจ้าของข้อมูล Data Subject มีความหมายในลักษณะเป็นบุคคลที่ข้อมูลนั้นบ่งชีไ้ปถงึ ไมใ่ช่เป็น

เจ้าของในลักษณะทรัพยสิทธิ หรือเป็นคนสร้างข้อมูลนั้นขึ้นมา มีความ
แตกต่างจาก data owner ในกฎหมาย (บางตัว) ของสหรัฐอเมริกา 

โปรไฟลิ่ง Profiling รูบแบบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งมีการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลในการประเมินแง่มุมเกี่ยวกับบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
วิเคราะห์หรือคาดการณ์เก่ียวกับบุคคลธรรมดาในเร่ืองประสิทธิภาพใน
การทำงาน สถานะทางเศรษฐกิจ สุขภาพของบคุคล ความชื่นชอบส่วน
บุคคล ประโยชน์ของบุคคล พฤติกรรมของบุคคล ความน่าเชื่อถือของ
บุคคล ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือความเคลื่อนไหวของบคุคล 

ผู้ควบคุมข้อมูล Data Controller บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน หรือองคก์รใด
ซึ่งเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล (GDPR 4(7)) 

ผู้ประมวลผล
ข้อมูล 

Data Processor บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน หรือองคก์รใด
ซึ่งประมวลผลข้อมูลแทนผู้ควบคุมข้อมูล (GDPR 4(8)) 

สคส. OPDPC สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
GDPR Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 

April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 

ICO UK Information Commissioner’s Office 
SGPDPA Singapore Personal Data Protection Act 2012 
UKDPA UK Data Protection Act 2018 
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R. แนวปฏบิัติเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการวิจัยและสถิติ 
 
 

แนวปฏิบัติน้ีจัดทำข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ในงานวิจัยหรือสถิติ โดยมุ่งเน้นแนวทางใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นหลัก ทั้งน้ีงานวิจัยหรือสถิติ
ที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นยังอาจอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายอื่นหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับ
งานวิจัยหรือสถิติอย่างอื ่น เช่น ข้อกำหนดทางจริยธรรมในงานวิจัย ( research ethics) หรือ
ข้อกำหนดเฉพาะของสถาบันที่รับผิดชอบงานวิจัย กฎหมายด้านสุขภาพที่ใช้บังคับกับข้อมูลสุขภาพที่
ใช ้สำหรับงานวิจ ัย เป็นต้น กฎหมายอื ่นหรือข้อกำหนดเหล่านี ้อาจมีการกำหนดเพิ ่มเ ติม
นอกเหนือไปจากที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดเอาไว้ทำให้หน้าท่ีความรับผิดชอบใน
การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงวิจัยหรือสถิตินั ้นมีมากกว่าสิ่งที่กฎหมายคุ้มครอ งข้อมูล 
ส่วนบุคคลกำหนด แนวปฏิบัตินี ้ยังอาจไม่ครอบคลุมข้อหน้าที ่ตามกฎหมายอื่นหรือข้อกำหนด
เหล่านั ้นทั ้งหมดได้ โดยในส่วนต้นนี ้จะได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานและหน้าที่ประการหลัก  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิติ 
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R1. หลักการพื้นฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลกับการวิจัยหรือสถิติ 

 
หลักการพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
R1.1 ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ันมีหลักการพ้ืนฐานทีส่ำคัญ 

ดังต่อไปน้ี  
 
❖ [Lawfulness, Fairness & Transparency] หลักการประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม

และโปร่งใสต่อเจ้าของข้อมูล 1 
❖ [Purpose Limitation] หลักการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยจำกัดด้วยวัตถุประสงค์ คือ การเก็บ

รวบรวมข้อมูลจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง ชัดเจนและเป็นวัตถุประสงค์
ที่ชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องไม่มีการประมวลผลประการอื่น  ๆ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์น้ัน 
แต่การประมวลผลประการอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือจดหมาย
เหตุเพื ่อประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือ
วัตถุประสงค์ในทางสถิติไม่ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ซึ่งไม่สอดคล้องข้องเก่ียวกับวัตถุประสงค์เร่ิมแรก 2 

❖ [Data Minimization] หลักการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยที่สุด คือ การประมวลผลข้อมูล
จะต้องดำเนินการกับข้อมูลเท่าที่เพียงพอ เก่ียวข้องและจำเป็นกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล 3 

❖ [Accuracy] หลักความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีความถูกต้องและเมื่อ
มีความจำเป็นก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในประการที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ใน
การประมวลผลน้ันจะต้องถูกลบหรือแก้ไขโดยไม่ชักช้า 4 

❖ [Storage Limitation] หลักการเก็บรักษาข้อมูลอย่างจำกัด คือ ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีการเก็บ
รักษาไว้ในรูปแบบซึ่งให้สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของ
การประมวลผล นอกจากน้ัน ข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บได้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ 5 

❖ [Confidentiality & Integrity] หลักการรักษาความลับและความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคล 
คือ การประมวลผลข้อมูลส ่วนบุคคลจะต้องมีมาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยเพ ื ่อป้องกัน  

 
1 พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 และมาตรา27, สอดคล้องกันกับ GDPR,  
Article 5.1(a): ดูรายละเอียดใน TDPG3.0 - C และ D1.2  
2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 21, สอดคล้องกันกับ GDPR, Article 5.1(b) 
3 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 22, สอดคล้องกันกับ GDPR, Article 5.1(c) 
4 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 35, สอดคล้องกันกับ GDPR, Article 5.1(d) 
5 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37(3), สอดคล้องกันกับ GDPR, Article 5.1(e) 
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การประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อป้องกันการสูญหาย ทำลาย
หรือเสียหายของข้อมูลโดยอุบัติเหตุ ด้วยการใช้มาตรการทั้งทางเทคนิคและในเชิงบริหารจัดการ 6 

❖ [Accountability] หลักความรับผิดชอบ คือ ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานข้างต้นทุกข้อ ทั้งต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าตนได้ปฏิบัติตามหลักการ
ดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน 7 

 
R1.2 พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายหลักที่เข้ามากำกับ

กิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (processing of personal data) โดยประเด็นหลัก ๆ 
ได้แก่ การกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีวัตถุประสงค์ซึ่ง
กฎหมายรองร ับ ท ั ้งน ี ้จะโดยอาศ ัยความยินยอมหร ือไม ่ก ็แล ้วแต่กรณี กล ่าวคือ  
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นที่จะต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับ ( lawful basis 
for processing) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอาศัยความยินยอม (consent) หรือฐานทางกฎหมาย
ประการอื่น ๆ ได้ เช่น ภารกิจที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของรัฐ (public task) ประโยชน์
อันชอบธรรม (legitimate interest) เป็นต้น  

 
R1.3 พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังกำหนดให้การประมวลผลเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยนั้นสามารถทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหากได้จัดให้มี
มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลประกาศกำหนด 8 แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันคณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลยังมิได้ประกาศกำหนด ทำให้มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเช่นว่าน้ันยังไม่มีความ
ชัดเจน  

 
R1.4 อย่างไรก็ดีตามแนวทางของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปนั้น การ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะอาศัยฐานในทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งฐานก็เป็นไปได้  9 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื ่อวัตถุประสงค์ในการว ิจ ัยนั ้นจ ึงสามารถอาศัย 
ความยินยอมหรือฐานประการอื่นตามกฎหมายก็ได้เช่นเดียวกัน แต่หากเป็นการประมวลผล

 
6 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37(1)-(2), สอดคล้องกันกับ GDPR, Article 5.1(f) 
7 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 22, สอดคล้องกันกับ GDPR, Article 5.2 
8 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(1) 
9 GDPR, Article 6 
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ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษก็จะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่กฎหมายบัญญัติด้วย  10 
ประเด็นน้ีจะได้อธิบายในรายละเอียดต่อไป 

 
R1.5 นอกจากประเด็นความชอบด้วยกฎหมายแล้ว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการวิจัยนั ้น มีหน้าที ่ที ่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายคุ ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลอีกหลายประการ เช่น การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล การแจ้งเจ้าข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาเพ่ือดำเนินการวิจัย ไม่ว่า
จากตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง หรือรับข้อมูลผ่านแหล่งอื่น การดำเนินการตามสิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีตามกฎหมาย เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งซึ ่งจะต้องคำนึงถึง
สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น โดยแนวปฏิบัตินี้จะได้กล่าวในรายละเอียด
ต่อไป 

 
R1.6 บทบัญญัติที ่ เก ี ่ยวข้องกับการประมวลผลเพื ่อวัตถุประสงค์ในการวิจ ัยหรือสถิติตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 11 ได้แก่  
 

มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ 

(1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ  หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งน้ี  ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ... 

 

มาตรา  2 5  ว รรค สอง  ใ ห ้ น ำบทบ ัญญ ั ต ิ เ ก ี ่ ย วก ั บกา รแจ ้ ง ว ั ตถ ุป ระสงค ์ ใหม ่ตาม 
มาตรา 21 และการแจ้งรายละเอียดตามมาตรา 23 มาใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอ้ง
ได้รับความยินยอมตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ี 

... 

 
10 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 
11 ในอนาคตคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคงจะได้มีการออกประกาศคณะกรรมการเป็นกฎหมาย
ลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิติ เพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์เพิ่มเติม รวมถึงอาจมีการยกเว้นหน้าที่หรือสิทธิบางประการของเจ้าของข้อมู ลส่วนบุคคลด้วยโดย 
การออกพระราชกฤษฎีกาซ่ึงคงจะมีผลกระทบกับแนวปฏิบัติฉบับน้ีไม่มากก็น้อย 
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(2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่
สามารถทำได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  ในกรณีน้ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ  เสรีภาพ  และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล 
... 

 

มาตรา 26 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี ่ยวกับเชื ้อชาติ  เผ่าพันธุ ์ ความคิดเห็น  
ทางการเมือง  ความเช ื ่อในลัทธิ  ศาสนาหรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  ประวัติอาชญากรรม   
ข้อมูลสุขภาพ  ความพิการ  ข้อมูลสหภาพแรงงาน  ข้อมูลพันธุกรรม  ข้อมูลชีวภาพ  หรือข้อมูลอื่นใดซึ่ง
กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด  โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ 

... 
(5) เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับ 
... 

(ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน
ทั้งนี้  ต้องกระทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น  และได้จัดให้มีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื ้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุ คคล  ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด... 

 

มาตรา 32 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลสว่น
บุคคลที่เก่ียวกับตนเมื่อใดก็ได้  ดังต่อไปน้ี 

... 
(3) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ

ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล... 

 

มาตรา 33 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือ
ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใน
กรณีดังต่อไปน้ี  

.... 
ความในวรรคหน่ึงมิให้นำมาใช้บังคับกับการเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา 24(1) .... 
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มาตรา 37 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
... 
(3) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม 
เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพื ่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเก็บรักษาไว้เพื่อ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 24(1) ... ทั้งนี้ให้นำความในมาตรา 33 วรรคห้า มาใช้บังคับกับการลบหรือทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอนุโลม 

 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับมาตรฐานในการวิจัยหรือสถิติ 

 
R1.7  [Research] การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อัน

จะทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางใน
การปฏิบัติเพื ่อเป็นพื ้นฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์  
มนุษย์ศาสตร์ และศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรมอันจะสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้ 12  

 
R1.8 วัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยจึงมีความหมายกว้าง วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ (scientific research purposes) จะต้องตีความโดยความหมายอย่างกว้าง 13 
รวมไปถึง การพัฒนาหรือทดลองทางเทคโนโลยี การวิจ ัยขั ้นพื ้นฐาน ( fundamental 
research) 14 วิจัยเชิงประยุกต์ (applied research) 15 การวิจัยของภาคเอกชน (privately 
funded research) การวิจ ัยด้านสุขภาพด้วย ส่วนวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจ ัยทาง
ประวัติศาสตร์ (historical research) 16 นั้นหมายความรวมไปถึงการวิจัยทางวงศาวิทยา
ด้วย (genealogical research) 17 

 
 

12 พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
13 GDPR, Recital 159 
14 อาจเรียกว่า การวิจัยพื้นฐาน (basic research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (pure research) 
15 เป็นการวิจัยเพื่อมุ่งประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ 
16 เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว 
17 GDPR, Recital 160 
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R1.9 [Statistical Purpose] วัตถุประสงค์ในเชิงสถิติ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจำเป็นต่อการสำรวจเชิงสถิติ (statistical surveys) หรือการ
สร้างผลทางสถิติ (statistical results) 18 ในกระบวนการดังกล่าวมักจะมีการใช้วิธีการทาง
สถิติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ว่าด้วยสถิติซึ่งครอบคลุมหลักการ และระ เบียบวิธีการทาง
สถิติ ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล รวมถึงการแปลความหมายข้อมูล 19 สถิติจึงนับเป็นเครื ่องมือหนึ่งที่จะทำให้การ
ศึกษาวิจ ัยประสบผลสำเร ็จได้ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการศึกษาวิจ ัยในเช ิงปร ิมาณ 
(qualitative research) ผลทางสถิตินี ้เองสามารถนำเอาไปใช้เพื ่อวัตถุประสงค์อื่น  ๆ ได้ 
รวมถึงใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามผลทางสถิติน้ีมักจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
อีกต่อไป หากอยู่ในลักษณะข้อมูลรวม (aggregate data) ซึ่งมิได้ใช้ประกอบกับการกำหนด
วิธีการหรือตัดสินใจเก่ียวกับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง 21 

 
R1.10 วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยกับวัตถุประสงค์ในทางสถิตินั้นจึงมีความแตกต่างกัน โดยการ

ศึกษาวิจัยน้ันอาจไม่ได้อาศัยสถิติเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยก็ได้ เช่นกันผลในเชิงสถิติน้ัน
อาจนำเอาไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอาจจะใช้หรือไม่ได้ใช้เพ่ือประโยชน์
ในการศึกษาวิจัยก็ได้เช่นกัน 

 
R1.11 กฎเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีขอบเขตการใช้

บังคับเฉพาะแก่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจ
ไม่ใช ่กฎเกณฑ์ชุดเดียวที ่ใช้บังคับแก่การดำเนินการที่ม ีว ัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือ
วัตถุประสงค์ทางสถิติน้ันเท่าน้ัน การดำเนินการดังกล่าวยังอาจมีมาตรการหรือกฎเกณฑ์อื่นๆ 
ควบคุมหรือกำกับอยู่ด้วยในขณะเดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นเรื่องการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลหรือไม่ก็ได้ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูล

 
18 GDPR, Recital 162 
19 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สาระน่ารู้ทางสถิติ - นิยามศัพท์ทางสถิติ, http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/ 
know/know_def.html 
20 บัณฑิต กันตะบุตร, สาระน่ารู ้ทางสถิติ - การพัฒนาระบบสถิติในประเทศไทย, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/know/know_dev.html 
21 GDPR, Recital 162 
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โดยปราศจากความยินยอมได้ แต่ในการวิจัยอาจมีมาตรฐานหรือจริยธรรมการวิจัยที่กำหนด
โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 22 เช่น การกำหนดให้การวิจัย
จะต้องขอความยินยอม แม้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอ
ความยินยอมภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  23 หรือในการจัดทำข้อมูลสถิติ 
ผู้จัดทำข้อมูลนั้นมีหน้าที่รักษาความลับแม้ว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม 
เป็นต้น 

 
ตัวอย่าง 
❖ หน้าที่ในการรักษาความลับทางสถิติ (statistical confidentiality) แตกต่างกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(personal data protection) โดยในย ุโรปนั ้นมี EU Regulation 223/2009 on European Statistics  
ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับจะรวมถึงข้อมูลขององค์กรธุรกิจที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา หากเป็นข้อมูลของนิติบุคคลที่
จะสามารถระบุตัวหน่วยทางสถิติ (statistical unit) ได้ 24 

 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 
22 พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 32 และมาตรา 33 
23 พึงเข้าใจว่าการให้ความยินยอมในการเป็นผู้เข้าร่วมกับความยินยอมในการใหป้ระมวลผลข้อมูลอาจไม่ใช่สิง่เดียวกนั
เสมอไป แต่ก็เป็นไปได้ว่าในการขอความยินยอมน้ันได้กระทำในขณะเดียวกันในทางปฏิบัติเพื่อความสะดวก 
24 Eurostat, Statistical confidentiality and personal data protection, https://ec.europa.eu/eurostat/ 
web/microdata/statistical-confidentiality-and-personal-data-protection; กรณ ีน ี ้ ค วร เปร ี ยบ เท ียบกับ
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 15 ที่กำหนดให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่ได้มาโดย
สำนักงานสถิติแห่งชาติภายใต้กฎหมายน้ีจะต้องเป็นความลับโดยเคร่งครัด เว้นแต่การเปิดเผยเพื่อจัดทำสถิติ วิเคราะห์ 
หรือวิจัยเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่เจ้าของข้อมูล 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(data controller) 

เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(data subject) 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(data processor) 

 

สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

(data processing agreement) 
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R1.12 ผู ้ควบคุมข้อมูลส ่วนบุคคล (data controller) เป็นผู ้ก ําหนดความเป็นไปของข้อมูล 

ส่วนบุคคล กล่าวคือ สามารถกําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการตลอดจนการดําเนินการต่าง ๆ กับ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ แต่หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทำแทนภายใต้คำสั่งของผู้ที่
กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ ผู้ดำเนินการดังกล่าวจะมีสถานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล  
ส่วนบุคคล (data processor) 

 
R1.13 หน้าท่ีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นหน้าท่ีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ต้องปฏิบัติตาม ส่วนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นก็มีหน้าที่ตามกฎหมายน้อยกว่า แต่ก็
จะมีหน้าท่ีตามข้อผูกพันระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่น สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (data processing agreement) ที่กฎหมายบังคับ
ให้ต้องทำ 25 เป็นต้น 

 
ข้อแตกต่างของกฎหมายไทยและ GDPR  

 
R1.14 แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะอาศัย GDPR เป็นต้นแบบ ใน

ประเด็นของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิติน้ันมีความ
แตกต่างกันในบางประการ ได้แก่ 
- GDPR ไม่ได้กำหนดการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยหรือสถิตินั้นเป็น

ฐานหน่ึงในการประมวลผลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม แต่มีเพียงว่าการประมวลผล
เพื่อวัตถุประสงค์นี้ไม่ถือว่าเป็นการประมวลผลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เริ่มแรก 
(incompatible with initial purpose) 26 แต่ในกฎหมายไทยนั้นได้กำหนดไว้เป็นฐาน
หนึ่งในการประมวลผลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมโดยต้องเป็นไปตามมาตรการที่
เหมาะสมที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 27 

 
25 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 40 วรรคสาม 
26 GDPR, Article 5(1)(b) 
27 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(1) 
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- GDPR ใช้คำว่าวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในเชิงสถิติ 28 แต่ในกฎหมายไทยใช้คำกว้างกว่าในกรณีของฐานการ
ประมวลผล คือ วัตถุประสงค์ที ่เกี ่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ  29 แต่ก็ยังมีการใช้ 
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ในบทบัญญัติหลายมาตรา 30 ทำให้ขอบเขต
ความครอบคลุมของวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยยังคงไม่มีความชัดเจน 

 
R1.15 แนวปฏิบัตินี้จะนำเสนอแนวทางในการปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปตามมาตรฐานของทั้งกฎหมาย

ไทยและ GDPR รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ชัดเจนบางประการในข้อกฎหมาย เนื่องจาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่มีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบทำ
ให้ยังไม่เห็นแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล
ตามกฎหมายข้างต้น รวมถึงยังไม่มีแนวคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของศาลซึ่งสามารถนำมาใช้
เป็นบรรทัดฐานได้ หากแต่จะได้นำเสนอหรือให้ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติโดยอาศัย
มาตรฐาน แนวปฏิบัติ หรือข้อแนะนำของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับของ 
GDPR ในแนวปฏิบัติฉบับน้ี 

 

 
28 GDPR, Article 5(1)(b) and 89 
29 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(1) 
30 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 32 
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R2. แนวปฏิบัติเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่

วัตถุประสงค์ในการวิจัยและสถิติ 

 
ข้อพิจารณาเบือ้งต้น 

 
R2.1 ประการแรกพึงตระหนักไว้ว่าแม้วัตถุประสงค์ในการวิจัยและสถิติน้ันจะมีความแตกต่างกันใน

บางประการ แต่ในแง่ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่การ
ประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัยและสถิติน้ันมักจะเป็นหลักเกณฑ์ชุดเดียวกันทั้งในแง่
ของฐานทางกฎหมายในการประมวลผล รวมถึงมาตรการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
เหมาะสมด้วย 

 
R2.2 กฎหมายได้กำหนดหน้าที ่ไว้หลายประการ เพื ่อให้เห็นภาพรวมการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ให้ถูกต้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในงานวิจัยหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติ 
อาจพิจารณาเบื้องต้นได้ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 31 

 
 การพิจารณาว่าในการวิจัย/สถิติมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 
 การพิจารณาฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

(ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป / ข้อมูลอ่อนไหว) 
 การพ ิจารณาการประเม ินผลกระทบด้านการค ุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล หร ือ DPIA  

(Data Protection Impact Assessment) 
 การแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถึงการประมวลผลข้อมูล 
 มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลข้อมูล 
 การปฏิบัติตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล 
 การใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลที่เหมาะสม 
 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกราชอาณาจักร 

 

 

 
31 University of Aberdeen, Data Protection checklist for researchers, https://www.abdn.ac.uk/ 
toolkit/documents/uploads/ checklist_gdpr_for_research.pdf 
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การพิจารณาวา่ในการวิจัยหรือสถิติมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 

 
R2.3 [Personal Data] “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไปถึง “เจ้าของข้อมูล” 

(Data Subject) ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู ้ที่ถึงแก่กรรม 32 
ผู้วิจัยหรือผู้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้หลายช่องทาง
และหลากหลายลักษณะ เช่น การเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กรที่มีข้อมูลของลูกค้า การเข้าถึง
ข้อมูลที่อยู่ในแหล่งสาธารณะ (publicly available) การเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น 
การได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยตรงจากผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือการจัดทำข้อมูลทางสถิติ 
เป็นต้น 

 
R2.4 ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลดูเพิ่มเติมได้ที่ TDPG3.0-B1.6 อย่างไรก็ดีในทางการ

วิจัยหรือสถิติมักเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี  
- ข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน เช่น ชื่อสกุล, รูปถ่าย เป็นต้น 
- ข้อมูลซึ่งอาจจะระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เช่น ที่อยู่ , IP address, เลขประจำตัว

ประชาชน เป็นต้น 
- ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ที่อาจจะมีการจัดทำข้อมูลนิรนามในภายหลัง 

(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ TDPG3.0-G1) 
- ข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนได้ แต่ยังสามารถเข้าถึงรหัสหรือข้อมูลอื่นซึ่งสามารถนำไปสู่  

การระบุตัวตนของบุคคลเหล่าน้ันได้ 33 
- ข้อมูลคำตอบที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้อมูลจาก

การสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมวิจัย ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม 34 
- บันทึกวิดีโอหรือภาพน่ิงที่ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ 

 

 
32 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 
33 Id. at para 31 
34 European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) Guidance Note for the 
Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the GDPR (2017) 3 
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- ข้อมูลที่มีการแฝงข้อมูล (pseudonymized data) 35 
 
R2.5 ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลดูเพ่ิมเติมได้ที่ TDPG3.0-B1.7  
 
R2.6 [Aggregate Data] กรณีที่ข้อมูลที่นำเอามาศึกษาวิจัยเป็น “ข้อมูลรวม” (aggregate data) 

ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นผลในทางสถิติ (statistical result) ข้อมูลดังกล่าว โดยปกติไม่ถือเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล 36 เพราะไม่อาจระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลได้ การประมวลผลข้อมูลนี ้ใน  
การศึกษาวิจัยจึงไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
อย่างไรก็ดี กรณีนี ้จะแตกต่างออกไป หากผู ้ศ ึกษาวิจัยเป็นผู ้เก ็บรวบรวมข้อมูลจาก  
เจ้าของข้อมูลด้วยตนเองเป็นข้อมูลดิบเพ่ือจัดทำหรือวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ 
โดยที่ข้อมูลดิบเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เช่นนี้แล้วจะ  
ยังอยู่ในบังคับของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ 

 

ตัวอย่าง 
❖ ผู้วิจัยนำเอาข้อมูลทางสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้บริการสถาบันทาง

การเงินทั่วประเทศเพื่อมาศึกษาวิเคราะห์ประกอบการวิจัย ข้อมูลสถิติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นอยู่
ในลักษณะข้อมูลรวม (aggregate data) ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวไม่อยู่ใน
บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

❖ ผู้วิจัยศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อประโยชน์ในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมเชิงลึกของ
ผู้บริโภคมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม โดยในแบบสอบถามมีการให้กรอกชื่อ
สกุล และข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรมในการเลือกใช้สินค้าและบริการ  
การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวนำเอาข้อมูลเหล่าน้ีมาดำเนินการเป็นข้อมูลสถิติและใช้วิเคราะห์ผลในการวิจัย 
การประมวลผลข้อมูลเช่นน้ีอยู่ในบังคับของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 

 
35 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการแฝงข้อมูล หมายถึง การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถบ่งชี้ไปถึงเจ้าของข้อมูลได้
โดยปราศจากการใช้ข้อมูลเพิ่มเตมิอันจะเป็นตัวบง่ชี้ถงึตวัเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี ข้อมูลตัวบ่งชี้น้ันได้
มีการเก็บแยกกันไว้ให้ไม่สามารถบ่งชี้ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย เม่ือยังคงมีความสามารถในการระบุ
ตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (identifiable) ได้อยู่ ข้อมูลที่มีการแฝงข้อมูลไว้จึงยังคงอยู่ในความหมายของ
ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ 
36 GDPR, Recital 162 
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การพิจารณาฐานทางกฎหมายทีเ่หมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิติ 

 
R2.7 ฐานในทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยมีอยู่ 3 ฐานหลัก ได้แก่  

- ฐานความยินยอม (consent)  
- ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (legitimate interest) และ 
- การปฏิบัติภารกิจเพื ่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐ (public task or  

public authority) 37  
อย่างไรก็ดี การประมวลผลเพื ่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยอาจยังอยู ่ภายใต้ข้อบังคับหรือ

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานจริยธรรมในการวิจัย มาตรฐานการวิจัยในอุตสาหกรรม
บางประเภท ข้อบังคับของสถาบันการศึกษาในการวิจัย ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(data protection code of conduct) เป็นต้น การระบุฐานทางกฎหมายนั้น เป็นเพียงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในส่วนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ  นั้น ยังอาจจะต้อง
พิจารณาเพ่ิมเติมอีก 

 
ทั้งน้ีให้พิจารณารูปภาพต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) Guidance Note for 
the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the GDPR (2017) 22 
38 Id. at para 36 
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ลผ
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้อม
ูลเ

พื่อ
กา

รว
ิจัย

หร
ือส

ถิต
ิ อาศัยความยินยอม

(with consent)

ความยินยอมต้องเฉพาะเจาะจง ได้รับโดยอิสระ มีการแจ้งวัตถุประสงค์
โดยชัดแจ้ง

มีหลักฐานการได้รับความยินยอม

หากเป็นกรณีที่ประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว ต้องมีการขอความยินยอมที่
ชัดแจ้งและแยกต่างหากจากส่วนอ่ืน (explicit consent)

ไม่อาศัยความยินยอม

(without consent)

มีฐานประโยชน์อันชอบธรรม (legitimate interest)

มีความเข้ากันได้ของวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยหรือสถิติ 
(compatibility of purpose)

มีฐานภารกิจของรัฐ (public task)
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ภาพรวมการใช้ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลเพ่ือการวิจัยหรือสถิติ 39 
 

 
R2.8 ฐานที่เหมาะสมของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติก็เป็น

เช่นเดียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการวิจัย ทั้งนี้ อาจมีฐานอื่นที่
อาจเป็นไปได้เช่นการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย (legal obligation) หากมีกฎหมายกำหนด
เป็นหน้าที่ต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติ อย่างไรก็ดี ฐานทางกฎหมาย
หลักยังคงเป็น 3 ประการที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นกัน 

 

ความยินยอม (consent) 

 
R2.9 [Consent] กรณีที่เหมาะสมในการใช้ความยินยอม 
 

กรณีที่เหมาะสมในการใช้ความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 40 
❖ การศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ือง (panel research) 
❖ การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีการสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ( free-found recruitment) 

หรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แบบสุ่ม 
❖ การวิจยัความพึงพอใจของลูกค้า (ที่ไม่ได้มาจากฐานข้อมูลลูกค้า) 

 
39 Id. at para 24 
40 Id. at para 25 

ความยินยอม

• ให้ไว้โดยอิสระ

• เฉพาะเจาะจง
• มีการแจ้งวัตถุประสงค์

• ไม่กํากวม

ประโยชน์อันชอบธรรม

• มีการชั่งนํ้าหนักระหว่าง
ประโยชน์ที่ได้กับ
การคุ้มครองเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล

• พิจารณาความคาดหมาย
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

• หน่วยงานรัฐที่มีอํานาจ
หน้าที่ไม่ควรใช้ฐานน้ีได้

ภารกิจรัฐ/อํานาจรัฐ

• ภารกิจเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ (แม้อาจจะไม่ชัด
แจ้งถึงขนาดที่ให้ประมวลผล
ข้อมูล)
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❖ การสำรวจออนไลน์ เช่น สำรวจทางเว็บไซต์ หรือ audience measurement survey เป็นต้น 
❖ การแบ่งประเภทตามผลสำรวจวิจัย (demographic segmentation based on research surveys) 
❖ การวิจัยด้านการตลาดดิจิทัลที่มีการติดตาม (tracking) 

 

กรณีที่เหมาะสมในการใช้ความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือสถิติ 41 
❖ โครงการวิจัยทางสังคมที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (published social research projects) 
❖ การวิจัยทางสาธารณสุข (public health research) 
❖ การศึกษาระยะยาว (longitudinal studies) 

 
R2.10 การใช้ความยินยอมเป็นฐานในทางกฎหมายสำหรับการวิจัยหรือสถิติได้นั้น ความยินยอม

จะต้องมีองค์ประกอบครบเงื่อนไขในทางกฎหมาย กล่าวคือ ความยินยอมจะต้องให้โดยอิสระ 
(freely given) มีความเฉพาะเจาะจง มีการแจ้งวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และไม่กำกวม 
(unambiguous) 42 มิเช่นนั้น การให้ความยินยอมจะไม่ผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 43 
ทั้งนี้ความยินยอมนั้นจะให้ไว้ในรูปแบบใดก็ได้ เช่น การให้ความยินยอมเป็นหนังสือที่เป็น
กระดาษ การให้ความยินยอมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการให้ความยินยอมด้วยวาจา 
เป็นต้น 

 
เงื่อนไขของความยินยอมตามกฎหมาย - ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแสดงให้เห็นว่าความยินยอมที่ตน
ได้รับมานั้นเป็นความยินยอมที่ได้มาครบถ้วนตามองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ 

- ให้ไว้โดยอิสระ (freely given) เจ้าของข้อมูลต้องมีการกระทำที่ชัดเจนแสดงให้เห็นว่าให้ความยินยอม 
(clear affirmative action) และเจ้าของข้อมูลต้องสามารถเลือกที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้  

- มีความเฉพาะเจาะจง (specific) ความยินยอมจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจ
มีมากกว่า 1 วัตถุประสงค์ก็ได้ หากมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยก็จะต้องแสดงให้เห็นโดยชัดเจนแยกแยะ
จากวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ 

 
41 Id. at para 28; กรณีนี ้การขอความยินยอมแบบกว้าง (broad consent) อาจทำได้ หากในระยะเวลาที ่เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยดังกล่าวนั้นเป็นการพ้นวิสัยที่จะระบุวัตถุประสงค์ทั้งหมดของการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล อย่างไรก็ดี การวิจัยประเภทนี้มักจะถูกกำกับด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมในการวิจัยอยู่ด้วย  See GDPR, 
Recital 33 
42 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19, สอดคล้องกันกับ GDPR, Article 4(11) 
43 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคเจ็ด 
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- มีการแจ้งวัตถุประสงค์ (informed) ในการขอความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยนั้น จะต้อง
แจ้งวัตถุประสงค์ในการวิจัยให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบอย่างชัดเจน 

- ไม่กำกวม (unambiguous) ความยินยอมในเรื่องการวิจัยจะต้องแยกส่วนจากวัตถุประสงค์อื่นอย่าง
ชัดเจนในกรณีที่การเก็บข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือฐานทางกฎหมายมากกว่าหน่ึงประการ 
นอกจากน้ันการใช้ภาษาก็จะต้องเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน (clear & plain language) 

ข้อสังเกต การใช้ช่องที ่ทำเครื ่องหมายไว้ล่วงหน้า (pre-ticked box) ไม่ถือเป็นความยินยอมที ่ผูกพัน 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีผู้เยาว์ 44 
- ในกรณีท ี ่ผ ู ้เยาว ์มีอายุไม ่เก ินส ิบปี  ให ้ขอความยินยอมจากผู ้ใช ้อำนาจปกครองที ่มีอำนาจ 

กระทำการแทนผู้เยาว์ทุกกรณี 45 
- ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุสิบปีขึ้นไป การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ ซึ่งผู้เยาว์อาจให้ความ

ยินยอมโดยลำพังได้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ต้องได้รับความยินยอมจากผู ้ใช้อำนาจ
ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ด้วย 

 
R2.11 ความยินยอมที่ได้มานั้น กฎหมายกำหนดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิในการ

ถอนความยินยอมได้ โดยวิธีการที่ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม 46 โดยจะต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลของการถอนความยินยอมนั้นด้วย 47 อย่างไรก็ดีการประมวลผล
เพื ่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิติสามารถใช้เป็นเหตุในการปฏิเสธการขอถอนความ
ยินยอมได้ ตราบเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันยังคงมีความจำเป็นอยู่ 48  

 

ประโยชน์อันชอบธรรม (legitimate interest) 

 
R2.12 [Legitimate Interest] การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือ

สถิติอาจอาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรมได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การประเมินที่เหมาะสมด้วย 
กรณีนี้รวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ และยังรวมถึงกรณี การวิจัย

 
44 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 20 
45 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 20 
46 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคห้า 
47 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 วรรคหก 
48 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 33 วรรคสอง 
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เกี่ยวกับการตลาดด้วย (marketing research) 49 กรณีที่เหมาะสมในการใช้ฐานประโยชน์
อันชอบธรรม ได้แก่  

 
กรณีที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์อันชอบธรรมเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 50 

❖ การวิจัยความพึงพอใจของลูกค้า (ในฐานข้อมูลลูกค้าในปัจจุบัน) 
❖ การวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณโดยอาศัยฐานข้อมูลลูกค้า 
❖ การวิจัยซึ่งใช้ชุดข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลของบุคคลที่สาม (ข้อมูลที่ไม่ได้รับมาโดยตรงจากเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเมื่อไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาต่อกัน) เช่น การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ 
(social media analytics) 

❖ การวิเคราะห์ข้อมูลในบัตรสมาชิกสะสมแต้ม (loyalty card) 
❖ ความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data project) เช่น การวิเคราะห์ชุดข้อมูลผสม

ของแบรนด์ต่าง ๆ  พฤติกรรมลูกค้า ความชื ่นชอบ และความเคลื่อนไหว เป็นต้น ในกรณีที่  
ไม่อาจจะติดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เลยหรือจะติดต่อเพื่อการวิจัยจะเป็นภาระเกินสมควร 
(disproportionate effort) กรณีน้ีควรจะต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวได้ 

 
R2.13 กรณีที่ผู้ควบคุมต้องการทำการวิจัยหรือสถิติโดยใช้ฐานประโยชน์อันชอบธรรมนั้น มีข้อพึง

ระวัง เน่ืองจากกฎหมายกำหนดให้ประโยชน์ดังกล่าวจะต้องไม่สำคัญน้อยกว่าสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 51 จึงต้องมีการประเมิน (balancing test) 
ว่าจะใช้ฐานประโยชน์โดยชอบธรรม โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้หรือไม่ 

 

ตัวอย่างขั้นตอนการพิจารณาว่าจะประมวลผลด้วยฐานประโยชน์อันชอบธรรมสำหรับงานวิจัยได้หรือไม่ 52 
❖ กำหนดประโยชน์โดยชอบธรรมที่จะได้จากการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย ว่าเป็น

ประโยชน์ของใคร (ของผู้วิจัยและ/หรือของบุคคลอื่น) 

 
49 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests 
of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC 25 (2014) 
50 European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) Guidance Note for 
the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the GDPR (2017) 31 
51 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(5) 
52 European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) Guidance Note for 
the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the GDPR (2017) 29 
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❖ พิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์นั้นหรือไม่ โดยต้อง
พิจารณาถึงความได้สัดส่วน (proportionality) โดยพิจารณาว่าวัตถุประสงค์เดียวกันน้ีจะสามารถ
ทำได้ด้วยวิธีการที่เก็บรวบรวมข้อมูลน้อยลงได้หรือไม่ หรือจะสามารถมีมาตรการคุ้มครองความ
เป็นส่วนตัวมากกว่านี้ได้หรือไม่ 

❖ การชั่งน้ำหนักประโยชน์ดังกล่าวกับผลกระทบที่จะมีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พิจารณาความ
คาดหมายได้ (reasonable expectation) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย โดยต้ังอยู่
บนหลักคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้การวิจัยน้ันล่วงล้ำข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด (least intrusive) 
และใช้วิธีที่เพิ่มการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวให้มากที่สุด (most privacy-enhancing) 

❖ บันทึกผลการชั่งน้ำหนักรวมถึงเหตุผลที่สามารถดำเนินการโดยอาศัยเหตุประโยชน์โดยชอบธรรม
เป็นฐานทางกฎหมายได้ (อาจบันทึกไว้ในบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลด้วยก็ได้) เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการแสดงให้เห็นการประมวลผลดังกล่าวได้มีการประเมินอย่างรอบคอบแล้ว 

 
R2.14 การประเมินนี้อาจเรียกว่าเป็นการประเมินประโยชน์อันชอบธรรม หรือ LIA (legitimate 

interest assessment) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การประเมินวัตถุประสงค์ (purpose 
test) การประเมินความจำเป็น (necessity test) และการชั่งน้ำหนัก (balancing test) 53 

 
ตัวอย่างคำถามทีใ่ช้ในการประเมิน LIA สำหรับงานวิจัย 54 
ส่วนที่ 1 การประเมินวัตถุประสงค์ (purpose test) 

- เหตุใดจึงต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการวิจัยน้ี 
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการวิจัยน้ี 
- มีบุคคลอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการวิจัยน้ีหรือไม่ 
- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่ 
- ประโยชน์ที่จะได้รับมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด 
- ผลกระทบหากไม่ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการวิจัยน้ี 
- ได้ดำเนินการตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นกฎหมายพิเศษเฉพาะเร่ืองหรือไม่ 

 
53 Information Commissioner’s Office, Guide to the General Data Protection Regulation 
(GDPR)/Legitimate interests/How do we apply legitimate interests in practice?, ICO, 
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-
regulation-gdpr/legitimate-interests/how-do-we-apply-legitimate-interests-in-practice/#LIA_process 
54 Information Commissioner’s Office, Sample LIA template, ICO, https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-
gdpr/legitimate-interests/how-do-we-apply-legitimate-interests-in-practice/#LIA_process 
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- ได้ดำเนินการตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องแล้วหรือไม่ 
- ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน แนวปฏิบัติ หรือประมวลแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการวิจัยแล้วหรือไม่ 
- มีประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

ส่วนที่ 2 การประเมินความจำเป็น (necessity test) 
- การประมวลผลน้ีจะช่วยให้วัตถุประสงค์สำเร็จจริงหรือไม่ 
- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
- การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์นี้สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ด้วยวิธีการที่ไม่ต้องประมวลผล  

ข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือไม่ 
- การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์น้ีสามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ด้วยการประมวลผลข้อมูลที่น้อยลงไป

ได้หรือไม่ หรือด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทบสิทธิเสรีภาพน้อยลงไปอีกได้หรือไม่ 
ส่วนที่ 3 การชั่งน้ำหนัก (balancing test) 

- พิจารณาลักษณะของข้อมูล 
o มีข้อมูลอ่อนไหวหรือไม่ 
o เป็นข้อมูลที่บุคคลทั่วไปถือว่าเป็นส่วนตัวอย่างมากหรือไม่ 
o มีข้อมูลของเด็กหรือข้อมูลของบุคคลเปราะบางหรือไม่ 
o มีข้อมูลเก่ียวกับความสามารถส่วนบุคคลหรือความสามารถทางวิชาชีพหรือไม่ 

- ความคาดหมายได้ (reasonable expectation) 
o ความเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
o ลักษณะของความเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะการใช้ข้อมูลที่เคยทำมา 
o ได้รับข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบใน

ประการใดไปบ้าง 
o หากได้รับข้อมูลมาจากบุคคลที่สาม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการนำเอาข้อมูลมาใช้ใน

กิจกรรมน้ีหรือไม่ 
o ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเข้ามานั้นเก็บมายาวนานเพียงใดแล้ว มีความเปลี่ยนแปลงบริบททาง

เทคโนโลยีซึ่งอาจกระทบต่อความคาดหมายหรือไม่ 
o วัตถุประสงค์และวิธีการที่จะใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปหรือไม่ 
o การประมวลผลน้ีเป็นรูปแบบใหม่หรือเป็นนวัตกรรมใหม่หรือไม่ 
o หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความคาดหมายดังกล่าวมีบ้างหรือไม่ 
o มีปัจจัยอื่น ๆ หรือไม่ ที่เกี่ยวข้องกับความคาดหมายได้หรือไม่ได้ในการประมวลผลข้อมูล  

ส่วนบุคคล 
- ผลกระทบที่น่าจะมีขึ้น 
o ผลกระทบที่จะมีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
o เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสูญเสียความควบคุมในข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองหรือไม่ 
o โอกาสและความรุนแรงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีมากน้อยเพียงใด 
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o เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มที่จะคัดค้านการประมวลผลหรือเห็นว่าก้าวล่วงเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเกินไปหรือไม่ 

o มีความพร้อมที ่จะอธิบายรายละเอียดของการประมวลผลให้เจ้าของข ้อมูล ส ่วนบุคคล 
ทราบหรือไม่ 

o มีมาตรการคุ้มครองใด ๆ ที่จะสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ 

 
R2.15 [Secondary Use for Research Purposes] การประมวลผลข้อม ูลส ่วนบุคคลเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการวิจัยน้ันอาจเป็นวัตถุประสงค์แรกเริ่ม (research as primary purpose) 
หรือเป็นวัตถุประสงค์ทุติยภูมิ (research as secondary purpose) มีความแตกต่างกัน 55 
กรณีการใช้ข้อมูลเพื ่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิติ ซึ ่งเป็นการประมวลผลข้อมูล  
ส่วนบุคคลที ่ไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมมา ( further processing หรือ 
secondary use of personal data) ในกรณีเช่นว่านี ้ ประโยชน์โดยชอบธรรมสามารถ
นำเอามาใช้เป็นฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ โดย
การเก็บข้อมูลในเบื ้องต ้นจะต้องไม่ใช ่การเก็บมาโดยอาศัยฐานความยินยอม และ
วัตถุประสงค์ในการวิจัยน้ันมีความเกี่ยวเน่ืองเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เดิม (compatibility) 
ทั้งนี้มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาได้แก่ ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ บริบทและความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล 
ผลของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ ถ้าเป็น
กรณีวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือสถิติก็จะถือได้ว่าเกี่ยวเน่ืองเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เดิม 56  

 
 
 

 
55 Imperial College London, Processing personal data for research (primary), 
https://www.imperial.ac.uk/admin-services/secretariat/information-governance/data-
protection/processing-personal-data/research-data/processing-personal-data-for-research-primary/; 
Imperial College London, Processing personal data for research (secondary), 
https://www.imperial.ac.uk/admin-services/secretariat/information-governance/data-
protection/processing-personal-data/research-data/processing-personal-data-for-research-
secondary/ 
56 European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) Guidance Note for 
the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the GDPR (2017) 33 
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ตัวอย่าง 
❖ บริษัทเปิดห้างสรรพสินค้าสาขาต่าง ๆ ทั ่วประเทศ ว่าจ้างให้บริษัทวิจัยดำเนินการวิจัยกับชุดข้อมูลใน

ฐานข้อมูลที่มีอยู่ บริษัทจึงเชื่อมโยงชุดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลเชิงจำนวน ข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลการใช้งาน
ของลูกค้า เพื่อดำเนินการวิจัย ฐานการประมวลผลที่เหมาะสม คือ ฐานประโยชน์อันชอบธรรม ข้อมูลเบื้องต้น
นั้นเก็บมาผ่านธุรกรรมหรือการใช้บริการในฐานะลูกค้า การวิจัยการตลาดนี้ถือว่ายังคงเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง 
(compatible) อยู่ ตราบใดที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความยุ่งยากหรือรบกวนลูกค้า 57 

 
จากตัวอย่างน้ีจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์แรก (primary purpose) ของการได้ข้อมูลเชิงจำนวน ข้อมูลธุรกรรม 

ข ้อมูลการใช ้งานของลูกค ้ามานั ้นส ่วนใหญ่ก ็จะมาด้วยฐานสัญญาซึ ่งมาจากความผูกพันผ่านธุรกรรม  
ต่าง ๆ หรือฐานอื่น ๆ ส่วนการเอาข้อมูลต่าง ๆ นั้นมาดำเนินการวิจัยเพื่อการตลาดถือเป็นวัตถุประสงค์ทุติภูมิ 
(secondary purpose) 

 

ภารกิจ/อำนาจรัฐ (public task) 

 
R2.16  [Public Task] กรณีผู้ซึ่งประมวลผลข้อมูลเพื ่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิตินั้นเป็น

หน่วยงานรัฐ โดยปกติแล้วจะไม่อาจอาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรมได้ 58 หลักการของการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานภารกิจของรัฐนี ้ ไม่ถึงขนาดจะต้องมีกฎหมาย
บัญญัติไว้ชัดแจ้งถึงการประมวลผลโดยเฉพาะเจาะจง เพียงแต่เป็นการปฏิบัติภารกิจหรือใช้
อำนาจรัฐและมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจึงจะบรรลุภารกิจนั้นได้ 
อำนาจหน้าที ่ท ี ่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้ก็ได้ใช้ไปในทางที ่พอสมควร ( reasonable)  
ได้ส ัดส่วน (proportionate) ก็จะสามารถใช้ฐานนี ้ได้ แต่ถ้าปรากฏว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกันได้โดยวิธีการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน้อย
กว่าได้ ก็จะอ้างฐานน้ีในการประมวลผลไม่ได้ 59   

 

 
57 European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) Guidance Note for 
the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the GDPR (2017) 41 
58 GDPR, Article 6(1) 
59 Information Commissioner’s Office, Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) / 
Lawful basis for processing / Public task, ICO, https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-
protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/public-
task/#pt3 
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R2.17 หน่วยงานบางหน่วยงานมีอำนาจหน้าท่ีที่กำหนดไว้ชัดเจนในด้านของการวิจัยก็สามารถอาศัย
ฐานนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัย เช่น สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย เป็นต้น ส่วนหน่วยงานรัฐอื่นน้ัน
แม้อำนาจหน้าที ่หลักอาจจะไม่ได้เกี ่ยวข้องกับการวิจัย แต่ก็อาศัยฐานนี้ได้ ตราบใดที่  
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยนั้นมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุ
การปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือใช้อำนาจรัฐ เป็นต้น  อย่างไรก็ดี การอาศัย 
การปฏิบัติภารกิจรัฐหรืออำนาจรัฐนี้เมื ่อมีส่วนที่เข้าไปมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนจึงมีความจำเป็นที ่จะต้องคำนึงถึงหลักความได้สัดส่วน (proportionality) ว่า 
การดำเนินการดังกล่าวจะทำอย่างไรให้กระทบต่อสิทธิเสร ีภาพของให้น้อยที ่ส ุดใน
ขณะเดียวกันยังสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นได้ลุล่วง อันเป็นไปตามหลักทั่วไปทางกฎหมาย
มหาชนด้วย ซึ ่งจะเห็นได้จากกรณีที ่กฎหมายได้กำหนดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหาก 
ไม ่ เห ็นด ้วยก ับการใช ้ฐานภารก ิจหร ืออำนาจรัฐนี ้ย ่อมจะสามารถใช ้ส ิทธ ิค ัดค ้าน 
การประมวลผลภายใต้ฐานดังกล่าวได้ 60 ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่อาศัยฐานน้ีจำเป็นที่
จะต้องแสดงให้เห็นเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญย่ิงกว่า 61 

 
R2.18 ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสถิติของประเทศไทยที่ชัดเจน 

ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กฎหมายได้กำหนดให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงาน
กลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับสถิติตามหลักวิชาการ  62 ซึ ่งมีอำนาจหน้าที่หลาย
ประการ เช่น การจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง หรือการอำนวยการให้มีการสำรวจ
ด้านต่าง ๆ ของประเทศ 63 การให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน
และระเบียบวิธีในการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการประมวลผลและการวิเคราะห์ผลสถิติ  64  
การให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์การเอกชน และบุคคลทั่วไป 65 เป็นต้น ในหลายกรณี
การจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย

 
60 พระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 มาตรา 32(1) 
61 พระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 มาตรา 32(1)(ก) 
62 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 
63 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6(4) 
64 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6(5) 
65 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6(8) 
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ให้ต้องให้ข้อมูลหรือกรอกแบบสอบถามตามวิธีการที ่กำหนดมิเช่นนั ้นอาจได้รับโทษตาม
กฎหมายอีกด้วย 66 

 
R2.19 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐนั้นมีข้อพิจารณาตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในส่วนที่
เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
เอาไว้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานรัฐอื่นหรือผู้อื่นได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากเจ้าของข้อมูลเท่าน้ันเว้นแต่กรณีตามท่ีกฎหมายกำหนด ซึ่งการวิจัยและสถิติก็เป็นหน่ึงใน
เหตุยกเว้นที่ทำให้สามารถเปิดเผยข้อมูลไปได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
มาตรา 24  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ

หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือใน
ขณะน้ันมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ดังต่อไปน้ี 

(1) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานของรัฐ 
แห่งน้ัน 67 

(2) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 
(3) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษา

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่น 
(4) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร  

ส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
(5) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 26 วรรคหน่ึง  

เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
(6) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน 

หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 
(7) เป็นการให้ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
(8) ต่อศาล และเจ้าหน้าที ่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที ่มีอำนาจตามกฎหมายที ่จะขอ

ข้อเท็จจริงดังกล่าว 

 
66 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มาตรา 18 ผู้ที่ไม่ให้ข้อมูลหรือไม่กรอกแบบสอบถามตามวิธีการที่กำหนดมีระวาง
โทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท 
67 จะเห็นได้ว่าอยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(4) 
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(9) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) ให้มีการจัดทำบัญชี

แสดงการเปิดเผยกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารน้ัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 

การพิจารณาเง่ือนไขพิเศษในการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวในการวิจัย 

 
R2.20 [Sensitive Data / Special Categories] ข้อมูลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับ

เช ื ้อชาติ เผ ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื ่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา  
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน 
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้ าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 68 

 
R2.21 นอกจากฐานในทางกฎหมายที่จะต้องมีในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการวิจัยแล้ว ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการวิจัยน้ันเป็นข้อมูลอ่อนไหวจำเป็นที่จะต้อง
มีเงื่อนไขพิเศษตามกฎหมายด้วย 69 โดยหลักแล้วการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวจะต้องขอ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (explicit consent) 70 ลำพังเพียง
สัญญาหรือประโยชน์โดยชอบธรรมซึ่งเป็นฐานทางกฎหมายในกรณีทั่วไปของการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอที่จะเป็นเงื่อนไขพิเศษในการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวได้ 

 
R2.22 [Explicit Consent] ความยินยอมโดยชัดแจ้งในกรณีของข้อมูลอ่อนไหว 71 ต้องเป็นไปตาม

หลักการของการให้ความยินยอมโดยทั่วไปเช่นกัน กล่าวคือ ต้องกระทําโดยอิสระ (freely 
given) เฉพาะเจาะจง (specific) แจ ้งข ้อความครบถ้วน ( informed) และไม ่กำกวม 
(unambiguous) นอกจากน้ันแล้ว จะต้องมีข้ันตอนการกระทําที่พิเศษข้ึนกว่าความยินยอม
ในกรณีทั่วไปอีก (extra effort) กล่าวคือต้องมีการแสดงออกท่ีชัดแจ้ง (express statement 

 
68 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 วรรคหน่ึง 
69 ดูรายละเอียดที่ TDPG 3.0 – H1.1 
70 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 วรรคหน่ึง 
71 กฎหมายไทยไม่ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า “ความยินยอมโดยชัดแจ้ง” หมายความว่าอย่างไร และมีข้อสังเกตอีก
ว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 19 ก็ได้วางหลักเกี่ยวกับเรื่องความยินยอมน้ัน
จะต้อง “ทําโดยชัดแจ้ง” ซึ่งอาจทําให้สับสนได้ว่าความยินยอมตามมาตรา 19 และมาตรา 26 น้ันแตกต่างกันอย่างไร 
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of consent) โดยวิธีการแสดงออกที่ชัดแจ้งที่สุดคือการทําเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจจัด
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมโดยลงนามในเอกสาร หรือในกรณีที่เป็นการ
ให้บริการทางออนไลน์ก็อาจจัดให้เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมโดยการยืนยันผ่านเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic form) เช่น การส่งอีเมลยืนยัน การส่งสําเนาเอกสารที่ลงนาม
จริงเข้าไปในระบบ หรือการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic signature) นอกจากน้ี 
การแสดงออกเพ่ือให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งอาจกระทําได้ด้วยวาจาก็ได้ เช่น การบันทึกบท
สนทนาทางโทรศัพท์ หรือการกดปุ่มยืนยัน เป็นต้น แต่ก็อาจจะยากแก่การพิสูจน์ความชอบ
ด้วยกฎหมายของการให้ความยินยอมดังกล่าว 72 

 
R2.23 [Research / Statistics] วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

หรือสถิติ ต้องกระทำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จำเป็นเท่าน้ัน และได้จัดให้
มีมาตรการที่เหมาะสมเพื ่อคุ ้มครองสิทธิขั ้นพื ้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 73 

 
ตัวอย่าง 
❖ โรงพยาบาลแหล่งหนึ่งขอความยินยอมจากผู้ป่วยเพื่อเข้าร่วมในการรักษาแบบใหม่ภายใต้กฎเกณฑ์การ

ทดลองทางคลินิก โรงพยาบาลต้องการใช้ข้อมูลที่เก็บมาแล้วในการวิจัยต่อไปแม้ผู้ป่วยถอนความยินยอม
หรือถอนตัวออกจากการทดลองดังกล่าว โรงพยาบาลสามารถใช้ฐานการวิจัยเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ 
อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีการจัดมาตรการคุ้มครองสิทธิให้เหมาะสม 74 

 
R2.24 เงื่อนไขอื่น ๆ เช่น ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดต่อ75 เป็นต้น 
 

 
72 European Data Protection Board, Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679 
Version 1.1, 2020, paras. 20 – 21 
73 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 (5)(ง) 
74 Information Commissioner’s Office, Guideline to GDPR -Lawful basis for processing Special 
category data, 2019 at https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-   data-protection/guide-to-   
the-general-data-protection-regulation-gdpr/special-category-data/what-is-special-category-data/ 
75 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26(5)(ข) 
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ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 76 

การประมวลผลเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ (1) การใช้แบบปฐมภูมิ (primary 
use) คือ การวิจัยข้อมูลสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยโดยตรง  และ (2) การใช้แบบทุติยภูมิ (secondary 
use) คือ การวิจัยข้อมูลสุขภาพที่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การวิจัย  77 ก็ยังสามารถทำได้ตราบใดที่อยู่
ภายใต้หลักความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (compatibility) เท่าที่จำเป็นภายใต้หลักการใช้ข้อมูลให้น้อยที่สุด
ด้วย (data minimization) 78 

ผู้วิจัยสามารถพิจารณาความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นฐานตามกฎหมายและเงื่อนไขพิเศษได้ 79 หรือจะอาศัย
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุขเป็นเงื่อนไขพิเศษโดยที่ไม่ ต้องขอ
ความยินยอมก็เป็นไปได้ 80 อย่างไรก็ดี ต้องเข้าใจว่าการขอความยินยอมเพื่อให้เข้าร่วมในการวิจัยตามมาตรฐาน
การวิจัยข้อมูลสุขภาพนั้นเป็นคนละประเด็นกับการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย แม้ในทางปฏิบัติจะสามารถทำไปพร้อมกันได้ 

 

R2.25 ในการวิจ ัยข้อมูลสุขภาพนั ้นอาจมีบร ิบทของมาตรฐานทางจริยธรรมในการวิจัยด้วย  
อย่างไรก็ดี แม้มาตรฐานจริยธรรมจะกำหนดให้การวิจัยจะต้องต้ังอยู่บนฐานของความยินยอม
ของผู้ป่วย แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะทำให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องตั้งอยู่บนฐานความยินยอมเพียงแต่อย่างเดียว เห็นได้ว่ากฎหมาย
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดช่องให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทำได้แม้ไม่ได้รับ 

 
76 ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0, 336-337 
77 เช่น เจ้าของข้อมูลในฐานะผู้ป่วยได้ปรึกษาผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับอาการของโรค Covid หาก
ข้อมูลอาการเหล่าน้ีมีการเก็บบันทึกโดยผู้ให้บริการและนำเอาไปใช้ในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลังจากน้ัน การให้
ข้อมูลเช่นน้ีนับว่าเป็นการใช้ข้อมูลแบบทุติภูมิ (secondary use) เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์แรกในการให้บริการ
ทางสาธารณสุขแก่ผู้ป่วย , see European Data Protection Board, Guidelines 03/2020 on the processing 
of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 
outbreak 6 (2020) 
78 GDPR, Article 5(1)(b), 89(1) 
79 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคหน่ึง และมาตรา 26 วรรคหน่ึง 
80 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 (5)(ข) หรือ 26(5)(ง) 
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ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยข้อมูลสุขภาพ
กับความยินยอมในฐานะฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นคนละประเด็นกัน 81 

 

การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data Protection Impact Assessment: DPIA) 

 
R2.26 DPIA ตามกฎหมายไทยน้ันไม่ได้บังคับไว้โดยชัดแจ้ง อย่างไรก็ดีมีความจำเป็นตามกฎหมายที่

จะต้องทราบผลกระทบและมีมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี ่ยง 82 ซึ ่งตาม GDPR น้ัน
กำหนดเป ็นหน้าท ี ่ของผ ู ้ควบค ุมข้อม ูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการเม ื ่อเป ็นกรณีที่  
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลน้ันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 83 
โดยเฉพาะว่าการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะเป็นประโยชน์
อย่างมากเน่ืองจากเป็นเครื่องมือในการช่วยประเมินความเสี่ยงและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

 
สถานการณ์ที่ควรทำ DPIA ภายใต้บริบทของการวิจัย 84 

- การใช้ข้อมูลอ่อนไหวจำนวนมาก (large scale use) ยังไม่มีนิยามที่แน่ชัด แต่โดยปกติจะเก่ียวข้องกับข้อมูล
ของคนจำนวนหลายพันคน หรือกลุ่มประชากรที่กำหนด เช่น ผู้ป่วยโรคบางอย่างทุกคนในประเทศ ลูกค้า
ทั้งหมดของบริษัทประกันภัย เป็นต้น การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเภทข้อมูลหลายประเภท ระยะเวลาเก็บ
รักษาข้อมูลยาวนานกว่าปกติ ข้อมูลของบุคคลครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในวงกว้าง ก็อาจนับเป็นข้อมูล
จำนวนมากได้ 

- การรวบรวม เปรียบเทียบ หรือการเทียบ (combining, comparing or matching) ข้อมูลส่วนบุคคลที่
ได้รับจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ  แหล่ง โดยปกติจะเป็นสถานการณ์ที่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนำเอามาจากชุด
ข้อมูลหลาย ๆ  ชุดจากแหล่งต่าง ๆ หรือชุดข้อมูลหลายชุดที่รวบรวมกันไว้โดยวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ซึ่งน่าจะ
เกินไปกว่าความคาดหมายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมี 

 
81 EDPB, EDPB Document on response to the request from the European Commission for 
clarifications on the consistent application of the GDPR, focusing on health research (2021) 4; 
EDPS, A Preliminary Opinion on data protection and scientific research (2017) 19-20 
82 GDPR, Article 35 
83 ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – E1.2 
84 University of Aberdeen, Data Protection checklist for researchers, https://www.abdn.ac.uk/ 
toolkit/documents/uploads/checklist_gdpr_for_research.pdf 
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- การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ในการประมวลผลข้อมูล เพราะอาจทำให้ความเสี่ยงยังไม่แน่ชัดมากนัก  
- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลโดยตรง โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- การติดตามสถานที่ต้ังหรือพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เป็นออนไลน์และไม่ใช่ออนไลน์ 

 
R2.27 ในการจัดทำ DPIA สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการวิจัย

หรือสถิติอาจดำเนินการได้ตามตัวอย่างแบบประเมินผลกระทบด้านการคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 Adjusted from University of Aberdeen, Data Protection Impact Assessment Template, 
https://www.abdn.ac.uk/staffnet/governance/data-protection-6958.php#panel8628 
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ตัวอย่างแบบประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลเพ่ือ 
วัตถุประสงค์ทางการวิจัยหรือสถิติ 

 
ชื่องานวิจัย/โครงการวิจัย __________________________________ 
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการวิจัย ______________________________ 
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ___________________________________ 
ขั้นที่ 1 ระบุความจำเป็นในการจัดทำ DPIA 

❑ อธิบายสิ ่งที ่งาน/โครงการวิจัยมีว ัตถ ุประสงค ์และประเภทของการประมวลผลข้อมูลส่วนบ ุคคล  
ที่จะดำเนินการ ทั้งน้ีอาจอ้างอิงจากข้อเสนอวิจัยและกรณีที่ควรมี DPIA 

 
ขั้นที่ 2 อธิบายลักษณะของการประมวลผลข้อมูล ว่ามีการเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และลบข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไร แหล่งข้อมูลมาจากแหล่งใด ข้อมูลนี้จะมีการแบ่งปันหรือเปิดเผยไปให้ใครหรือไม่ ทั้งน้ีโดยอาจอธิบาย
เป็นรูปภาพหรือแผนภาพ การประมวลผลข้อมูลใดน่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงสงู 

❑ อธิบายขอบเขตของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ว่าลักษณะของข้อมูลเป็นอย่างไร มีข้อมูลอ่อนไหว
ด้วยหรือไม่ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด ระยะเวลาการเก็บรักษาไว้จะนานเพียงใด 
จำนวนเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนเท่าใด ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใด 

 
 
 
❑ อธิบายบริบทของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ว่าลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีต่อเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลเป็นอย่างไร ความควบคุมที่เจ้าของข้อมูลมีต่อข้อมูลของตนมีอย่างไร เจ้าของข้อมูลพอจะคาดหมาย
ถึงการประมวลผลน้ีได้หรือไม่ เจ้าของข้อมูลมีเด็กหรือผู้เปราะบางหรือไม่ เคยมีประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับ
การประมวลผลข้อมูลแบบนี้หรือไม่ รูปแบบการประมวลผลเป็นรูปแบบใหม่หรือไม่  ระดับเทคโนโลยีใน
การประมวลผลข้อมูลเป็นอย่างไร ในสังคมมีข้อกังวลใดๆ หรือไม่เก่ียวกับประเด็นน้ี 

 
 
 
❑ อธิบายวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ว่าจุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลเหล่าน้ีคืออะไร ผลกระทบที่จะมีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร ประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งต่อผู้วิจัยและต่อบุคคลอื่นมีอย่างไรบ้าง 
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ขั้นที่ 3 กระบวนการสอบถาม 

❑ อธิบายว่าจะมีการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลเมื่อใดและอย่างไร หรือไม่ควรมีการสอบถาม
ความคิดเห็นด้วยเหตุผลใด มีบุคคลอื่นใดอีกหรือไม่ที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใน
การทำวิจัยหรือไม่ มีแผนที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือด้านอ่ืนๆ ด้วยหรือไม่ 

 
 
 
 
 
ขั้นที่ 4 ประเมินความจำเป็นและความได้สัดส่วน 

❑ จะต้องแสดงให้เห็นมาตรการที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและได้สัดส่วน ได้แก่ การอธิบายฐาน
ทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะช่วยให้
วัตถุประสงค์ในการวิจัยสำเร็จลงได้อย่างไร มีหนทางอ่ืนอีกหรือไม่ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
โดยไม่ต้องประมวลผลข้อมูล จะมีมาตรการการป้องกันมิให้เกิดการใช้ข้อมูลเกินเลยไปจากวัตถุประสงค์
น้ันอย่างไร จะรักษาคุณภาพของข้อมูลรวมถึงหลักการใช้ข้อมูลให้น้อยที่สุดอย่างไร ข้อมูลที่แจ้งต่อเจ้าของ
ข้อมูลมีอะไรบ้างครบถ้วนหรือไม่ จะดำเนินการเพื่อตอบสนองสิทธิของเจ้าของข้อมูลอย่างไร มีมาตรการ
ควบคุมผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบ้างหรือไม่ ถ้ามีการโอนไปต่างประเทศจะทำได้ด้วยเงื่อนไขใด 

 
 
 
 
 
ขั้นที่ 5 ระบุและประเมินความเสี่ยง 

❑ อธิบายที่มาของความเสี่ยงและลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยรวมถึง
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยงขององค์กรด้วยถ้าจำเป็น และกำหนดระดับความ
เสี่ยงด้วยตารางต่อไปน้ี 

ลำดับ ความเสี่ยงหรือผลกระทบ 
(1แถวต่อ1ความเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 
(น้อย เป็นไปได้ 
โอกาสสูง) 

ความร้ายแรง 
(เล็กน้อย ปานกลาง 
ร้ายแรง) 

ระดับความเสี่ยง (ต่ำ 
กลาง สูง) 
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ขั้นที่ 6 กำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยง อธิบายวิธีการ การดำเนินการ หรือการควบคุมเพื่อลดหรือกำจัด
ความเสี่ยง 
ลำดับ ทางเลือกในการลดหรือกำจัด

ความเสี่ยง 
ผลกระทบต่อความ
เสี่ยง (กำจัด, ลด, 
ยอมรับ) 

ความเสี่ยงคงเหลือ 
(ต่ำ, กลาง, สูง) 

การอนุมัติมาตการ 
(อนุมัติ, ไม่อนุมัติ) 

     
     
     
     
ขั้นที่ 7 ลงนามและบันทึกผล 

❑ ผลตอบรับจากกระบวนการสอบถาม 
 
❑ ความเห็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) 
 
การยอมรับความเสี่ยง 

- ข้าพเจ้ายืนยันว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 และมาตรการเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 6 
จะมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

- ข้าพเจ้าได้พิจารณาผลตอบรับและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว 
- ข้าพเจ้าได้ยอมรับความเสี่ยงคงเหลือในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ 

ต่อความเห็นของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย) 
รับรองมาตรการและความเสี่ยง ลงชื่อ ............................ วันที่ ..................... 
การประเมินน้ีจะได้เก็บไว้เพื่อตรวจสอบภายหลังโดย ................................... 
การประเมินน้ีจะมีการทบทวนอีกคร้ัง เมื่อ ................................................... 

 
การแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
R2.28 กฎหมายกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงหรือผ่าน
แหล่งอื่น 86 หากมีการนำข้อมูลไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไปจากที่แจ้งไว้ ก็จำเป็น
ที่จะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่แก่เจ้าของข้อมูลด้วย เว้นแต่ว่าการประมวลผลข้อมูลเพ่ือ

 
86 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 มาตรา 23 และมาตรา 25 
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วัตถุประสงค์นั ้นเป็นสิ ่งที ่ทำได้ตามกฎหมายโดยที่ไม่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่  87 ทั ้งน้ี 
การแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั ้นจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไปว่าจะแจ้งอย่างไรให้
เหมาะสมเพ่ือให้การประมวลผลข้อมูลน้ันเป็นไปตามหลักความโปร่งใส (transparency)  

 
ข้อสังเกตเก่ียวกับการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 88 

- มีความชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยว่ากลุ่มใด 
จะเป็นผู้ได้รับแจ้ง 

- มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การแจ้งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเก็บข้อมูลผ่านทางดิจิทัล โดยการแจ้งข้อมูลสำคัญ ๆ  สั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็มีรายละเอียดที่
ผู้ใช้งานสามารถดูได้โดยละเอียดต่อไป เป็นต้น 

- การแจ้งอาจไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรรูปแบบเดียวก็ได้ เช่น การแจ้งโดยวิดีโอหรือการแจ้งด้วย
ข้อความเสียงทางโทรศัพท์ โดยแจ้งแก่เจ้าของข้อมูลว่าสามารถเข้าถึงรายละเอียดที่แจ้งฉบับเต็มได้
ผ่านช่องทางใด เป็นต้น 

 
R2.29 ตามกฎหมายแล้วไม่ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมาไม่ว่าจะอาศัยฐานทางกฎหมายใด 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็จะต้องแจ้งรายละเอียดต่าง  ๆ ให้เจ้าของข้อมูลทราบ เว้นแต่
เจ้าของข้อมูลจะได้มีรายละเอียดเหล่านั้นอยู่แล้ว โดยรายละเอียดที่จะต้องแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบน้ันได้แก่ 89 

(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพ่ือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย รวมถึง
ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล  

(2) แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื ่อเข้าทำสัญญา  
รวมทั้งแจ้งถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล  

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้  ทั้งน้ี   
ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน ให้กำหนดระยะเวลาที่อาจ
คาดหมายได้ 

 
87 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 21 
88 European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) Guidance Note for 
the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the GDPR (2017) 15 
89 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 23 
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(4) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย 
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อในกรณทีี่มี

ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งข้อมูล สถานที่ติดต่อ และ
วิธีการติดต่อของตัวแทนหรือเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย  

(6) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการถอนความยินยอม การเข้าถึง การโอนย้าย
ข้อมูล การคัดค้าน การลบ การระงับ การแก้ไข และการร้องเรียน 

 
R2.30 ในเมื่อรายละเอียดในการแจ้งมีค่อนข้างมาก ผู้แจ้งสามารถใช้วิธีนําเสนอข้อมูลแบบเปน็ชั้น 

(layered approach) โดยอาจกําหนดหัวข้อหลัก หรือใจความสําคัญของข้อความต่าง ๆ 
เป็นข้อมูลชั้นแรก (first layer) ให้ชัดเจนและง่ายต้องการทําความเข้าใจ และให้แยกส่วน
ของรายละเอียดเพ่ิมเติมไว้เป็นอีกส่วนหน่ึงซึ่งจัดเตรียมไว้สําหรับเฉพาะเจ้าของข้อมูลที่สนใจ
รายละเอียดเพ่ิมเติม (more details) หรือข้อมูลชั้นที่สอง (second layer) ที่สามารถกดเข้า
ไปดูอีกชั้นหน่ึงได้ 90 

 
R2.31 การแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ นั้น อาจเป็นข้อกำหนดหนึ่งในการขอความยินยอม ( informed 

consent) อย่างไรก็ดี การแจ้งเจ้าของข้อมูลเฉย ๆ โดยลำพัง ยังไม่ถือเป็นการขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแต่อย่างใด แต่การขอความยินยอมโดยมีการแจ้งข้อมูลครบถ้วนน้ัน 
ในกรณีที่การวิจัยน้ันอาศัยฐานความยินยอมเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล 
สามารถเป็นการขอความยินยอมที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งเป็นการแจ้งเจ้าของข้อมูล
ได้ครบถ้วนได้ในครั้งเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
90 Article 29 Data Protection Working Party (WP29) Guidelines on transparency under Regulation 
2016/679 (wp260rev.01), paras.35-36 
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ตัวอย่างแบบแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
ชื่อ งาน/โครงการวิจัย ............................................................................................................ 

1.ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้วิจัย,สถาบัน) 
2.ผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล (ถ้ามี) 
3.วัตถุประสงค์และฐานทาง
กฎหมายในการประมวลผล 

เพื่อการวิจัย .................................................. 
อาศัยฐานทางกฎหมาย ................................. 

4.ประเภทของเจ้าของข้อมูล  
5.ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล  
6.ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล  
7.บุคคลหรือหน่วยงานท่ีข้อมูลอาจ
เปิดเผยไป 

มี (ระบุรายละเอียด) 
ไม่มี 

8.การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ มี (ระบุรายละเอียด) 
ไม่มี 

9.สิทธิของเจ้าของข้อมูล กรุณาดูรายละเอียดสิทธิของเจ้าของข้อมูลในที่ ...... (ระบุ URL) 
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ตัวอย่างแบบขอความยินยอมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัย 91 

 

แบบขอความยินยอมเพื่อการศึกษาวิจัย 
เร่ือง ......................................................................................... 

กรุณาเลือกช่องที่ตรงกับความต้องการของท่าน 
1. [การมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย]  

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในวันที่ .................. โดยสามารถสอบถามข้อมูล
เก่ียวกับการวิจัยและได้รับคำตอบที่พึงพอใจแล้ว    
 ใช่   ไม่ใช่ 
 

 ข้าพเจ้าใหค้วามยินยอมโดยอิสระที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาวิจัยน้ีและเข้าใจว่าข้าพเจ้าสามารถที่
จะปฏิเสธไม่ตอบคำถามใดๆ ได้ นอกจากน้ัน ข้าพเจ้ายังสามารถถอนตัวจากการวิจัยน้ีเมื่อใดก็ได้ โดยไม่
จำเป็นที่จะต้องให้เหตุผลใด 

  ใช่     ไม่ใช่  
 

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการเข้าเป็นส่วนหน่ึงในการวิจัย จะต้องเข้าเก่ียวข้องกับ ................................................. 
[เติมรายละเอียดเก่ียวกับการวิจัยในเบื้องต้น]                      

  ใช่     ไม่ใช่  
2. [การใช้ข้อมูลในการวิจัย]  

ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไปนั้น จะใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ............................. ........... 
[เติมรายละเอียดของผลที่คาดว่าจะได้จากการประมวลผลข้อมูล] 
 ใช่     ไม่ใช่ 
 

 
91 UK Data Service, Informed consent form addressing future of research data, 2018, 
https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/sps/documents/research-ethics/ukda-model-consent-
form-template.pdf; เป็นแบบฟอร์มสำหรับนักวิจัยซึ่งต้องการขอความยินยอมในการทำการวิจัยซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การจดบันทึก การประชุมกลุ่ม
ย่อย การบันทึกวิดีโอ หรือการเก็บด้วยวิธีอ่ืนๆ แบบฟอร์มน้ีให้ความสำคัญกับการนำเอาข้อมูลเหล่าน้ีเพื่อนำไปใชใ้น
อนาคตได้ ทั้งน้ี รูปแบบน้ันเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดภายใต้ GDPR 

https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/sps/documents/research-ethics/ukda-model-consent-form-template.pdf
https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/sps/documents/research-ethics/ukda-model-consent-form-template.pdf
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 ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไปน้ันที่สามารถระบุตัวตนข้าพเจ้าได้ เช่น ชื่อนามสกุล 
หรือที่อยู่ จะไม่ถูกเปิดเผยไปยังผู้อื่นนอกจากสมาชิกในงานศึกษาวจิัย 92  

  ใช่     ไม่ใช ่
3. [การใช้ข้อมูลในอนาคตหรือการใช้ข้อมูลซ้ำโดยบุคคลอื่น] 

ข้าพเจ้าอนุญาตให้ข้อมูลของข้าพเจ้า [ระบุข้อมูลส่วนบุคคล] ซึ่งข้าพเจ้าให้ได้ไว้น้ี สามารถเก็บไว้ที่ [ระบุผู้ที่
เก็บข้อมูล] เพื่อสามารถนำเอาไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยหรือการเรียนรู้ในอนาคตได้ [กรณีน้ีควรระบุรูปแบบ
ข้อมูลที่จัดเก็บให้ชัดเจนด้วย]  
 ใช่     ไม่ใช่ 

4. [ลงนาม] 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน รวมถึง ข้อมูลในใบแนบ 93 เรียบร้อยแล้วจึงได้ให้ความยินยอมไว้โดย

อิสระ 
 ชื่อ สกุล ........................................................ ลงชื่อ .................................... วันที่ ..................................... 
5. [สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม] 

ระบุข้อมูลติดต่อนักวิจัย/บุคคลผู้รับผิดชอบ 

 
R2.32 กรณีที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด เป็นกรณีซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นทำโดยตรงจากเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล แต่กรณีของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงนั ้น ผู ้ที ่เก็บรวบรวมข้อมูลนั ้น มักจะไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือ
ความสัมพันธ์เท่ากับผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมาโดยตรง ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจึงต้อง
พิจารณาตั้งแต่ต้นว่าตนน้ันมีฐานในทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาได้
หรือไม่ หากต้องอาศัยความยินยอม ก็สามารถแจ้งไปพร้อมกับการขอความยินยอมได้เลย แต่
ถ้าไม่ต้องเป็นกรณีที่ต้องให้ความยินยอมใหม่ เช่น เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมมาแล้ว 

 
92 ในกรณีที่จะต้องนำชื่อไปอ้างอิงในงานตีพิมพ์ หรือจะต้องเอาไปเปดิเผยให้แก่บคุคลอื่นในทางใดทางหน่ึงก็ต้องแจ้ง
ขอความยินยอมในส่วนน้ีให้ชัดเจน เช่น หากผู้วิจัยต้องการอ้างอิงชือ่ ข้าพเจ้ายินยอมให้ชื่อจริงของข้าพเจ้าในการ
อ้างอิงข้อมูลได้ เป็นต้น  
93 ข้อมูลในใบแนบ ควรประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยและข้อมูลที ่เก็บรวบรวม ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ฐานทางกฎหมายในการวิจัย ประเภทของงานวิจัย ประโยชน์และความเสี่ยงของการเข้าร่วม
การวิจัย ขั้นตอนในการถอนตัวจากงานวิจัย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างงานวิจัย ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาข้อมูล การตีพิมพ์ในอนาคต การเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาในอนาคต การเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอ่ืน 
ข้อมูลการติดต่อนักวิจัย ผู้ควบคุมข้อมูล รวมถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ร้องเรียน การส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา
ความลับ มาตรการในการปกป้องดูแลข้อมูล เพื่อให้ครบถ้วนตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
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หรือมีฐานทางกฎหมายอื่นให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการวิจัยได้โดยไม่ต้องขอความ
ยินยอม เป็นต้น เช่นนี้ ก็สามารถดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เลย เพียงแต่กฎหมาย
กำหนดหน้าที่ให้ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วันนับแต่วันเก็บ
รวบรวม แต่ถ้ามีการใช้ข้อมูลในการติดต่อเจ้าของข้อมูลก่อน 30 วันก็ให้แจ้งเมื่อมีการติดต่อ
เลย หรือถ้าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปก็จะต้องแจ้งก่อนที่จะเปิดเผยต่อไปได้ 94 

 
R2.33 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลโดยตรงนั้น ยังคงมีกรณีที่

กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องแจ้งหลายกรณี  
 

กรณีที่ไม่ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ่ืน 95 
- เจ้าของข้อมูลทราบถึงรายละเอียดแล้ว เช่น ได้มีการแจ้งต้ังแต่แรกรายละเอียดครบถ้วนแล้วต้ังแต่ก่อนเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจึงไม่จำเป็นต้องแจ้งซ้ำอีก เป็นต้น  
- การแจ ้งว ัตถ ุประสงค ์ ใหม ่น ั ้นเป ็นไปไม ่ ได ้  (proves impossible) หร ือจะเป ็นภาระเก ินควร 

(disproportionate effort) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือสถิติ หรือการแจ้งน้ันจะเป็นอุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอย่างมาก 
(impairment of objective) 

- การได้รับหรือเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่กำหนดไว้ชัดแจ้งตามกฎหมายแล้ว 
- เมื่อข้อมูลนั้นอยู่ภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับตามวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ  

 
R2.34 ข้อยกเว้นที่เป็นไปได้มากที่สุดได้แก่ข้อยกเว้นในเรื่องของการแจ้งเป็นไปไม่ได้หรือจะเป็น

ภาระเกินสมควรในกรณีที ่การแจ้งนั ้นทำได้ยากหรือหากต้องทำจะก่อให้เกิดหน้าที่  
ที่มากเกินควร 

 
ตัวอย่าง 
❖ นักวิจัยทางประวัติศาสตร์ค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาเชื้อสายตามนามสกุล โดยได้รับข้อมูลมาจากชุดข้อมูล

ขนาดใหญ่ที่มีเจ้าของข้อมูลเก่ียวข้อง 20,000 รายโดยประมาณ อย่างไรก็ดี ชุดข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่
เก็บรวบรวมมาแล้วเป็นเวลา 50 ปี และไม่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเลย ข้อมูลดังกล่าวไม่มีข้อมูลติดต่อ 

 
94 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 25 วรรคสาม 
95 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 25 วรรคสอง 



   

 ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 51 

เมื่อพิจารณาจากขนาดของข้อมูล อายุของข้อมูล การที่นักวิจัยจะต้องดำเนินการแจ้งเจ้าของข ้อมูล  
ทั้ง 20,000 รายน้ันย่อมเป็นภาระมากเกินควร 96 ได้รับยกเว้นตามกฎหมายไม่ต้องดำเนินการแจ้ง 97 

 
มาตรการที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 

 
R2.35 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิตินั้น ข้อสำคัญคือ

จะต้องมีมาตรการคุ ้มครองที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการปฏิบัติตาม
หลักการประมวลผลข้อมูลให้น้อยที่สุดเท่าที ่จำเป็นและเพียงพอ (data minimization) 
รวมถึงการใช้มาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล เช่น การแฝง
ข้อมูล (pseudonymization) หรือการประมวลผลที่จะไม่อนุญาตให้ระบุตัวตนเจ้าของข้อมูล
ได้อีกต่อไป เป็นต้น 98 

 
หลักการประมวลผลข้อมูลให้น้อยที่สุด (data minimization)  

ในการวิจัยควรจะจำกัดปริมาณข้อมูลให้น้อยที่สุด และถ้าเป็นไปได้ก็ควรใช้การแฝงข้อมูลหรือการทำให้
ข้อมูลนั้นไม่อาจระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ให้เร็วที่สุด โดยปกติแล้วข้อมูลสำหรับการวิจัยจะจำเป็นในช่วงเร่ิมต้น
ของการศึกษาวิจัยเท่านั้น นอกจากการวิจัยติดตามในระยะยาว (panel research) หรือการศึกษาวิจัยสื่อสังคม
ออนไลน์แล้ว (social media research) ส่วนของวิจัยการตลาด วิจัยสำรวจความคิดเห็น และวิจัยทางสังคม
เหล่าน้ีแทบไม่มีความจำเป็นเลยในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่าน้ันไว้หลังจากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ในข้อมูลและการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการวิจัยสิ้นสุดลง ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยน้ันคัดค้าน
การประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยก็ควรจะไม่ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่าน้ันอีกต่อไป ผลการสำรวจที่ได้นำเอาไป
เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลรวม (aggregate data) หรือเป็นข้อมูลนิรนาม (anonymous data) ไปแล้ว เหล่าน้ี
ผู้วิจัยไม่จำเป็นต้องลบออกแต่อย่างใด 99 เช่นเดียวกับการจัดทำข้อมูลสถิติน้ัน ข้อมูลดิบที่บ่งชี้ถึงเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลจะจำเป็นในช่วงแรก ต่อมาจึงจะมีการจัดทำเป็นข้อมูลรวมเช่นกัน 

ผู้วิจัยหรือผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติจึงควรพิจารณา 100 

 
96 Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on transparency under Regulation 2016/679 
(2018) 30-31 
97 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 25 วรรคสอง (2) 
98 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24(1) สอดคล้องกันกับ GDPR, Article 89 
99 European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) Guidance Note for 
the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the GDPR (2017) 37 
100 University of Aberdeen, Data Protection checklist for researchers, https://www.abdn.ac.uk/ 
toolkit/documents/uploads/ checklist_gdpr_for_research.pdf 
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- เก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะประการที่จำเป็นต่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติเท่าน้ัน ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเก็บ
รวบรวมก็ไม่ควรเก็บรวบรวมมา 

- ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกลายเป็นข้อมูลนิรนามที่ไม่อาจระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลได้อีกต่อไป เมื่อ
สามารถทำได้ 

- แฝงข้อมูล (pseudonymization) หากไม่สามารถทำให้กลายเป็นข้อมูลนิรนามได้ โดยการแทนที่ข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วยข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล ( identifier) โดยการระบุตัวตนนั้นจะต้องอาศัย
กุญแจรหัส (key) ซึ่งมีการเก็บรักษาแยกออกไปจากชุดข้อมูลที่ใช้ มาตรการดังกล่าวนับว่าเป็นมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้วย 

 
R2.36 ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลต่อไปในลักษณะที่ยังเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ 

การใช้การแฝงข้อมูลนับเป็นมาตรการหนึ่ง แต่ตามกฎหมายแล้ว หน้าที ่ในการจัดให้มี
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยน้ันจะต้องเพียงพอเหมาะสมกับความเสี่ยง ซึ่งมาตรการ
เช่นว่าน้ันอาจเป็นมาตรการในเชิงเทคนิค (technical measure) หรือมาตรการในเชิงองค์กร
หรือบริการจัดการ (organizational measure) ก็ได้ ในการวิจัยหรือสถิติจึงควรพิจารณา
มาตรการที่เหมาะสม เช่น การควบคุมการเข้าถึง (access control) การตรวจสอบการใช้
ข้อมูล (log) และการสร้างความตระหนัก (awareness) ให้แก่ผ ู ้ท ี ่ม ีส ่วนรับผิดชอบ 
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 101 เป็นต้น  

 
ตัวอย่างมาตรการที่เหมาะสม 102 
❖ การแฝงข้อมูล (pseudonymization) หรือการเข้ารหัส (encryption) 
❖ การเพิ ่มความสามารถในการรักษาความลับ ความถูกต้องและแท้จริง ความพร้อมใช้งานและ 

การพร้อมรับมือต้อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของระบบหรือบริการประมวลผล 
❖ การเพิ่มความสามารถที่จะทําให้ความพร้อมใช้งานและเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลกลับสู่สภาพที่ใช้งานได้

ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุขัดข้องทางกายภาพหรือทางเทคนิค 
❖ กระบวนการตามปกติในการทดสอบ ประเมิน และวัดผลประสิทธิภาพของมาตรการเชิงเทคนิคและเชิง

บริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผล 
❖ เทคนิคอ่ืน ๆ เช่น k-anonymization, 103 differential privacy 104 เป็นต้น 

 
101 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ.2563 ข้อ 4 และข้อ 5 
102 GDPR, Article 32 
103 ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – G4.1 
104 ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – G4.2 
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R2.37 ท่านอาจพิจารณาใช้มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้เหมาะสมในแต่ละประเด็น
เพ่ิมเติมเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไปน้ี 

 
ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับมาตรการที่เหมาะสม 105 

❖ การยืนยันตัวตนผู้เข้าถึงข้อมูล (user authentication) โดยอาจเป็นลักษณะของการยืนยันตัวตนด้วย
ปัจจัยเดียว (one-factor) หรือสองปัจจัย (two-factor) ก็ได้ เช่น การกำหนดรูปแบบรหัสเข้าถึงที่
ปลอดภัยมีความยาวตามสมควรและมีการใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลขหรือเคร่ืองหมายอ่ืน การใช้รหัส
ควบคู่กับการยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ เป็นต้น 

❖ การควบคุมการเข้าถึง (access control) โดยการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่
จำกัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ปริมาณข้อมูลที่เข้าถึงได้ ขอบเขตการดำเนินการกับข้อมูลสำหรับผู้ที่เข้าถึง
ข้อมูลได้แต่ละคน เป็นต้น 

❖ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล (storage security) เช่น การควบคุมระบบปฏิบัติการ 
(operating system controls) การใช้รหัสในการเข้าถึงข้อมูลในระบบจัดเก็บ การจัดเก็บที่มีการเข้ารหัส 
(encrypted storage) การเข้ารหัสระบบฐานข้อมูล (database encryption) การแปลงรูปข้อมูลใหไ้ม่
สามารถอ่านได้โดยไม่มีรหัส (key) 

❖ การใช้ผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีมาตรฐานการให้บริการและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ  
❖ การใช้ระบบการสื่อสารระหว่างกันที่มั่นคงปลอดภัย (communication security) เช่น การใช้ช่องทาง

สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มั่นคงปลอดภัย มีการเข้ารหัส (encrypted communication) การใช้ระบบ
ป้องกัน (firewall system) ระบบป้องกันไวรัสและมัลแวร์ การสร้างมาตรการในการจัดส่งข้อมูลใน
รูปแบบเอกสารที่เป็นกระดาษ เป็นต้น 

❖ การมีระบบสำรองข้อมูลป้องกันการสูญหาย (back-ups)  

 
R2.38 ในกรณีที่เกิดเหตุละเมิดข้อมูล (personal data breach) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่

แจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมง และแจ้งเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ทั้งน้ีเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 106 

 
R2.39 ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิติน้ัน โดยหลัก

ย่อมเป็นไปตามหลักความจำเป็นว่าจะเก็บไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด (retention period) 
ทั้งนี ้ คงต้องพิจารณาว่าเมื ่อครบระยะเวลาที่กำหนดไว้นั ้นข้อมูลดังกล่าวยังคงมีความ 

 
105 European University Institute, Guide on Good Data Protection Practice in Research (2021) 12-14 
106 ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – D1.4 
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จำเป็นอยู่หรือไม่ หากยังมีความจำเป็นอยู่ก็สามารถอาศัยความจำเป็นในการวิจัยหรือสถิติ
เพ ื ่อเป ็นเหต ุในการย ังไม ่ลบข ้อม ูลได ้แม ้พ ้นระยะเวลาที ่กำหนดไว ้ด ังกล ่าว  107  
การกำหนดเวลานั้นหากไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนก็สามารถระบุหลักเกณฑ์ที่จะระบุ
ระยะเวลาได้เช ่นกัน ตามมาตรา ISO 20252 กำหนดให้ข้อมูลที ่เก ็บมานั ้น (primary 
records) หากมิได ้กำหนดไว ้ เป็นอย่างอ ื ่นควรจะเก็บไว ้เป ็นเวลา 1 ป ี อย ่างไรก็ดี  
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสั ้นหรือยาวกว่าก็ได้หากมี 
ความจำเป็น 108 

 
R2.40 หากผู้วิจัยหรือผู้รับผิดชอบประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติตัดสินใจทำให้ขอ้มูล

ส่วนบุคคลที่ได้รับมานั้นกลายเป็นข้อมูลนิรนาม การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวก็จะไม่อยู่ใน
บังคับของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป ข้อที่กฎหมายกำหนดหน้าที ่ให้ลบ
ข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นนิรนามเมื่อหมดความจำเป็นนั้น  109 เช่น การนำเอาข้อมูล
จากแบบสอบถามมาใช้ต่อโดยแยกออกมาจากส่วนที่ระบุตัวตนได้อย่างเด็ดขาดในการวิจัย
หรือสถิติ โดยนำเอาเฉพาะส่วนของคำตอบมาใช้โดยไม่อาจระบุตัวผู้ตอบได้ 110 เป็นต้น ก็ถือ
ได้ว่าปฏิบัติโดยครบถ้วน แต่ถ้าข้อมูลยังคงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ หน้าที่ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ยังคงอยู่ ความจำเป็นในการที่จะต้องเก็บข้อมูลอยา่งที่
สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้น้ันข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะของการวิจัยซึ่ง
ถ้าจำเป็นแล้วกฎหมายก็ยังอนุญาตให้เก็บต่อไปได้โดยไม่ขัดต่อหลักการการจำกัดการจัดเก็บ 
(storage limitation) 111 โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งสำหร ับการว ิจ ัยทางว ิทยาศาสตร ์หรือ
ประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ดีหลักเกณฑ์หรือวิธีการคิดว่าข้อมูลจะเก็บนานเท่าใดน้ันก็ต้องเป็นไป
ตามท่ีได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต้ังแต่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามา 112 

 
107 พระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37(3) 
108 European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) Guidance Note 
for the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the GDPR (2017) 37 
109 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37(3) 
110 European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) Guidance Note for 
the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the GDPR (2017) 6 
111 GDPR, Article 5(e) 
112 European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) Guidance Note for 
the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the GDPR (2017) 37 
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R2.41 ภายใต้หลักความรับผิดชอบ (accountability) ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลควร
จะต้องเก็บบันทึกหลักฐานต่าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เอาไว้ 113 เช่น บันทึกการประเมินประโยชน์อันชอบธรรม (LIA) บันทึกการประเมินผล
กระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) หลักฐานที่แสดงให้เห็นความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลสำหรับการประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิติ หลักฐานเกี่ยวกับ
การแจ้งข้อมูลเกี ่ยวกับการประมวลผลข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าโดยตรงจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือจากแหล่งอื่น หรือหลักฐานเก่ียวกับการใช้สิทธิหรือปฏิบัติตาม
สิทธิของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น 

 
การปฏิบัติตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล 

 
R2.42 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยน้ันได้รับรองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้

หลายประการ โดยกฎหมายกำหนดให้เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ดี สิทธิเหล่านี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด (absolute right) ซึ่งต้องปฏิบัติตาม
ทุกกรณี กฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิรวมถึงเหตุปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลไว้
ในหลายกรณี การประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิติก็สามารถหยิบยก
เป็นเหตุปฏิเสธได้ในหลายกรณี 

 
ประเภทสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
❖ สิทธิในการเข้าถึง (right of access) คือ สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง 
❖ สิทธิในการขอแก้ไขเพิ ่มเติม (right to rectification) คือ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลที ่ไม่ถ ูกต้องหรือ 

ไม่ครบถ้วน ให้ถูกต้องครบถ้วน 
❖ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล (right to data portability) คือ สิทธิในการขอโอนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองไปยัง 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่เข้ากันได้ตามที่เทคโนโลยีเปิดช่อง 
❖ สิทธิในการขอลบหรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นนิรนาม (right to erasure) คือ สิทธิในการขอลบข้อมูลที่หมด

ความจำเป็นหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหมดความจำเป็นกลายเป็นข้อมูลนิรนาม 
❖ สิทธิในการขอระง ับการประมวลผล  (right to restriction) ค ือ ส ิทธิในการระง ับการประมวลผล 

ในวัตถุประสงค์บางอย่าง 

 
113 Id.  
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❖ สิทธิในการคัดค้าน (right to object) คือ สิทธิในการคัดค้านไม่ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนอีก
ต่อไป 

 

R2.43 [Right of Access] เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับ
สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี ่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  114 เมื ่อได้รับคำร้องขอแล้ว 
จะต้องดำเนินการตามคำร้องขอ โดยไม่ชักช้า ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ซึ่ง
จะต้องจัดให้มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
(1) วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(2) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 
(3) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบคุคล 
(4) ระยะเวลาที่จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาจัดเก็บรักษา 
(5) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ระงับหรือคัดค้านมิใหป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(6) สิทธิในการยื่นร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล 
(7) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีได้รับมาจากแหลง่อ่ืน) 

   
R2.44 กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีการดำเนินการร้องขอที่เกินความจำเป็น อาจคิดค่าใช้จ่ายใน

การดำเนินการตามสิทธิแก่ผู้ร้องขอตามสมควร ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธคำ
ร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และให้บันทึกการปฏิเสธคำร้องขอพร้อมด้วยเหตุผล 115 

 
เหตุปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
❖ เป็นการปฏิเสธตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล 
❖ การขอเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะการขอสำเนาเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลน้ันอาจ

ถูกปฏิเสธ หากการดำเนินการดังกล่าวกระทบในด้านลบต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ เช่น การเปิดเผย
ข้อมูลที่มีความลับทางการค้า (trade secret) หรือมีทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อมูลดังกล่าว 

 

 
114 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 30; ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – D3.6 
115 ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – D3 
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R2.45 [Right to Rectification] เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน  116 ทั้งน้ี 
เพื ่อป้องกันผลกระทบจากการประมวลผลข้อมูลที ่ไม่ถูกต้อง ควรจะต้องมีการระงับการ
ประมวลผลแม้ว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลหรือไม่ก็ตาม 

 
R2.46 [Right to Data Portability] เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอโอนข้อมูลที ่เก ี ่ยวกับ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นได้ ในรูปแบบที่เป็นไปได้ใน
เทคโนโลยีและใช้กันได้โดยทั่วไป 117 อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จำกัดแต่เฉพาะโอนย้าย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลด้วยฐานสัญญาหรือฐานความยินยอมเท่านั ้นและมีการ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอัตโนมัติ สำหรับกรณีการวิจัยที่มิได้มีการประมวลผลด้วยวิธีการ
ทางอัตโนมัติหรือไม่ได้อาศัยฐานความยินยอมหรือสัญญาย่อมไม่อยู่ในบังคับของสิทธิน้ี 

 
R2.47 [Right to Erasure] เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล 

ส่วนบุคคลของตน 118 
 

เหตุที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจขอใหล้บหรือทำลายข้อมูลส่วนบคุคล 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นสำหรับการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป 
(2) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และไม่สามารถอ้างฐานใน

การประมวลผลอ่ืนได้ 
(3) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทำการคัดค้านการประมวลผลที่ใช้ฐานภารกิจรัฐหรือประโยชน์อันชอบธรรมแล้ว 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจแสดงให้เห็นว่าการประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจรัฐ
หรือประโยชน์อันชอบธรรมนั้นไม่สำคัญน้อยไปกว่าสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และกรณี
ไม่ใช่การประมวลผลข้อมูลเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้ส ิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  

(4) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการประมวลผลที่มีลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง 
(5) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

 
116 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 35-36; ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – D3.7 
117 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 31; ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – D3.12 
118 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 33; ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – D3.8 
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R2.48 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธสิทธิในการขอลบดังกล่าวได้หากปรากฏว่า การเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลน้ันได้แสดงให้เห็นว่าการเก็บรักษาข้อมูลเหล่าน้ันต่อไปมีความ
จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยหรือสถิติ หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง  
ตามกฎหมาย หรือเพื ่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อสำคัญคือการเก็บข้อมูลเหล่านั ้นยังมี  
ความจำเป็นอยู่จึงจะปฏิเสธโดยอาศัยเหตุผลด้านการวิจัยหรือสถิติได้ 

 
R2.49 [Right to Restriction] เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของตน 119  
 

เหตุที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจขอให้ระงับการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 
(1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล และอยู ่ในระหว่างการตรวจสอบ  

ความถูกต้อง  
(2) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ร้องขอให้

มีการห้ามมิให้ประมวลผลแทนการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล  
(3) บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

เรียกร้อง ให้บริษัทเก็บข้อมูลไว้เพื่อใช้ในการก่อต้ัง ใช้ หรือป้องกันสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล   

(4) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเพื่อรอการพิสูจน์ข้ออ้างตามกฎหมายว่ามีสิทธิ  
ในการประมวลผลข้อมูลเหนือกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 

 
R2.50 [Right to Object] เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล 

ของตน 120 
 

เหตุที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(1) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดแบบตรง (direct marketing)  
(2) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

หรือสถิติ เว้นแต่การประมวลผลดังกล่าวเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
119 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 34; ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – D3.10 
120 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 32; ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – D3.11 
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(3) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยฐานภารกิจรัฐหรือฐานประโยชน์โดยชอบธรรม เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูล
พิสูจน์ได้ว่าประโยชน์ที่ได้จากการประมวลผลนั้นสำคัญกว่าผลประโยชน์  สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการประมวลผลเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 
R2.51 สำหรับการประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยหรือสถิติจะเห็นว่าบางสิทธิน้ันจะสามารถหยิบยกเอา

วัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยน้ันเป็นเหตุปฏิเสธได้โดยตรง นอกจากน้ันแล้ว การประมวลผลเพ่ือ
วัตถุประสงค์น้ีในหลายประเทศก็ได้มีการจำกัดหรือยกเว้นสิทธิของเจ้าของข้อมูลบางประการ
ไว้ด้วย 121 ประเทศอังกฤษมีการยกเว้นสิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการแก้ไข สิทธิในการระงับ 
สิทธิในการคัดค้าน สิทธิในการลบ แต่จะยกเว้นเฉพาะภายในขอบเขตที่หากบังคับให้ต้อง
ปฏ ิบ ัต ิตามสิทธ ิน ั ้นจะเป ็นอ ุปสรรคอย่างยิ ่งกับว ัตถ ุประสงค ์ในการว ิจ ัยหรือสถิติ  
การประมวลผลต้องไม่ส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และผล
ของการศึกษาวิจัยหรือสถิติก็จะต้องไม่ได้อยู่ในลักษณะที่ระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ 122 ในอนาคตคณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือ
กำหนดข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีของการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัยน้ีด้วย  

 
R2.52 แผนภาพดังต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างสมมติว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การวิจัยหรือสถิตินั้นทำภายใต้องค์กรซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยแสดงให้เห็นถึง
ตัวอย่างกระบวนการการใช้สิทธิในเบื้องต้นซึ่งอาจจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปใน
รายละเอียดได้ 

  

 
121 GDPR, Article 89(3) 
122 Information Commissioner’s Office, Exemptions, https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-
data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/exemptions/#ex17 
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แจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลทราบ 

ผู้ร้องขอการใช้สิทธ ิ

ยืนยันตัวตนว่าเป็น 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ฝ่ายงานที่รับคำร้องขอ 

ผู้รับผิดชอบการวิจัย/สถิติ 

พิจารณาคำร้อง ผู้รับผิดชอบการวิจัย/สถิติ 

มีเหตุให้ปฏิเสธ มี 

ผู้รับผิดชอบการวิจัย/สถิติ 

ไม่ม ี

ผู้รับผิดชอบการวิจัย/สถิติ 

ไม่ยืนยัน 

ยืนยัน 

ดำเนินการตามคำร้องและแจ้ง

ให้เจ้าของข้อมูลทราบ 

ปิดสถานะคำร้อง พร้อมบันทึกข้อมูล/

จัดเก็บข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบการวิจัย/สถิติ 

แจ้งยืนยันและผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นให้เจ้าของข้อมูล

ยืนยันการดำเนินการ 
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R2.53 ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลดำเนินการใช้สิทธิและผู้วิจัยหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับสถิติมีความ  
ไม่มั่นใจว่าควรจะต้องดำเนินการอย่างไร ในกรณีที่อยู่ภายใต้สถาบันหรือองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็สามารถส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือขอ
คำปรึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับคำร้องขอเหล่านั้นได้ กรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล อาจจะสอบถามไปยังหน่วยงานหรือฝ่ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรก็ได้ 

 
การคัดเลือกผู้ประมวลผลข้อมูลทีเ่หมาะสม 

 
R2.54 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยหรือสถิติ ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลอาจมีการมอบหมายหรือว่าจ้างให้บุคคลอื ่นเข้ามาดำเนินการแทนในฐานะ  
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอำนาจการตัดสินใจและวิธีการในการประมวลผลข้อมูลน้ัน
ยังอยู่ที่ผู้ว่าจ้าง กรณีนี้ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่เลือกผู้ประมวลผลข้อมูลที่มีมาตรการเชิง
เทคนิคและเชิงบริหารจัดการที่เหมาะสมในการประมวลผลและการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ทั้งจะต้องจัดให้มีข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (data processing agreement) 123 
กับผู้ประมวลผลข้อมูลเพ่ือควบคุมให้ผู้ประมวลข้อมูลดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย 

 
ปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 124 
(1) องค์กร (Organization) 
(2) การดําเนินงาน (Operations) 
(3) ข้อมูล (Data) 
(4) การเข้าถึงข้อมูล (Access) และ 
(5) การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)  

 
R2.55 ข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (data processing agreement) ในกฎหมายไทยมิได้กำหนด

รายละเอียดข้ันต่ำเอาไว้ว่าควรจะครอบคลุมประเด็นใดบ้าง อย่างไรก็ดี รายละเอียดที่น่าจะ
นำเอามาพิจารณาใช้ได้แก่รายละเอียดที่ปรากฏใน GDPR 125 ทั้งนี้ แนวปฏิบัติที่ใช้กันโดย

 
123 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 40 วรรคสาม 
124 ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – L1.5 
125 GDPR, Article 28 
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แพร ่หลายค ือการจัดทำข้อตกลงประมวลผลข้อม ูล (data processing agreement)  
เป็นข้อตกลงแนบท้ายสัญญาหลัก โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขสัญญาหลักในการว่าจ้างให้
ดำเนินการวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ 126 

 

ตัวอย่างข้อตกลงประมวลผลข้อมูล  
(Data Processing Agreement) 

 
บทท่ัวไป 

[อารัมภบท] 

• สัญญาฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาการให้บริการหลัก 

• คู่สัญญา (ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล) 

• คู่สัญญามีความประสงค์ที่จะทำข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

[นิยาม] 

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลโดยผู้ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล 

• ข้อมูลส่วนบุคคล 

• เหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

• การประมวลผลข้อมูล 
หน้าท่ีของคู่สัญญา 

[หน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล] 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากคำสั่งของผู้ควบคุม
ข้อมูล (ที่เป็นลายลักษณ์อักษร) 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้ความพยายามตามสมควรให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดเฉพาะ
ลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในวัตถุประสงค์ของ
สัญญาประธาน และดำเนินการให้ลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ในการรักษาความลับของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล 

[มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม] 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการจัดหามาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
การสูญหาย เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ 

 
126 ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – D2 
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• ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ลักษณะ ขอบเขต บริบท 
และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล 

[สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล] 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
ตอบสนองต่อคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการใช้สิทธิของเจ้าของข้ อมูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ถูกยื่นต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่แจ้งต่อผู้ควบคุมข้อมูลในเกรณีที่มีคำร้องเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกยื่นโดย
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

[การแจ้งเตือน] 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าที่แจ้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าหากทราบถึงเหตุการณ์ละเมิด 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

[การลบและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล] 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลภายในเวลา [..] วัน  
นับแต่วันที่สัญญาประธานสิ้นสุดลง 

[การส่งหรือโอนข้อมูล] 

• ห้ามมิให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมจากผู้ควบคุมข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร 

• การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศที่เก่ียวข้อง 

 
R2.56 [ข้อสังเกต] การว่าจ้างให้ประมวลผลข้อมูลเพื ่อวัตถุประสงค์ในการวิจ ัยหรือสถิติ น้ัน  

หากผู้รับจ้างเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการอยู่ด้วย ผู้รับจ้าง
จะไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล แต่อยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ ่งอาจเป็นผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที ่ดำเนินการร่วมกันกับผู ้ว ่าจ ้างหรือไม่ ( joint 
controller) คงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (data 
processing agreement) แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติก็จะมีการทำสัญญาและ
กำหนดข้อสัญญาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ก็เป็นไปตามข้อตกลงที่
กระทำข้ึนระหว่างคู่สัญญาท่ีสามารถตกลงกันได้โดยอิสระ 
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การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกราชอาณาจักร 

 
R2.57 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกราชอาณาจักรน้ัน กฎหมายได้มีการควบคุมเพ่ือให้มั่นใจว่า

ในการโอนข้อมูลออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครอง
ในระดับที่เพียงพอ ไม่ต่ำไปกว่าความคุ้มครองที่มีอยู่ในกฎหมายไทย อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์
ในกฎหมายเร ื ่องนี ้ของประเทศไทยนั ้นยังมิได้กำหนดรายละเอียดให้ช ัดเจน เพราะ
รายละเอียดจะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดว่าเป็น
มาตรการที่เพียงพอเหมาะสม (adequate safeguards) อย่างไรก็ดี แนวทางที่จะโอนข้อมูล
ไปต่างประเทศน้ันน่าจะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับแนวทางที่กำหนดไว้ใน GDPR ที่กำหนด 
3 ช่องทางหลักในการโอนข้อมูลออกนอกประเทศ ได้แก่ การโอนผ่านการรับรองประเทศที่มี
ความคุ้มครองเพียงพอ (adequacy decision) การโอนผ่านมาตรการที่เพียงพอ (adequate 
safeguards) และการโอนผ่านข้อยกเว้นแม้จะไม่มีมาตรการคุ้มครองเพียงพอที่ปลายทาง 
(derogation) 127 

 
R2.58 ช่องทางที ่เหมาะสมที ่จะช่วยให้การคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที ่โอนออกไปภายใต้

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนั้น เป็นไปได้หลายกรณี ได้แก่ การโอนผ่านข้อตกลงหรือ  
ตราสารระหว่างหน่วยงานรัฐที่มีผลทางกฎหมาย การโอนผ่านข้อตกลงมาตรฐาน (standard 
contractual clauses) การโอนผ่านนโยบายกลุ่มองค์กร (binding corporate rules) 128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
127 GDPR, Article 44-50 
128 ดูรายละเอียดที่ TDPG3.0 – F2.3 
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R3. สถานการณ์สมมติและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

R3.1 การใช้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล 129 

ตัวอย่าง 
❖ เจ้าของแบรนด์ดิจิทัลรายหนึ่งว่าจ้างให้บริษัทที่รับทำการวิจัย ( research agency) วิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับบริการดิจิทัลของตน โดยการเข้าไปดำเนินการกับชุมชนออนไลน์ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ
สำหรับแบรนด์สินค้าน้ี บริษัทที่รับทำการวิจัยได้รับมอบหมายมาแต่มีอิสระที่จะกำหนดประเด็นที่จะ
ดำเนินการกับช ุมชนออนไลน์น ี ้ โดยบริษัทน้ีมีการใช ้ผู ้ประมวลผลข้อมูลที ่ตั ้งอย ู ่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย มีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปน้ี 
- บริษัทที่ทำการวิจัยมีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพราะมีอิสระสามารถกำหนดขอบเขต

วัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลได้ 
- ความยินยอมเป็นฐานที่เหมาะสม โดยจะต้องมีการแจ้งข้อมูลแก่ผู้มีส่วนร่วมกับโครงการวิจัยน้ีให้

ชัดเจนและครบถ้วน และมีการบันทึกความยินยอมไว้ทั้งแจ้งสิทธิในการถอนความยินยอมด้วย 
- บริษัทต้องจัดให้มีสัญญาประมวลผลข้อมูล (data processing agreement) กับผู้ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 

- การส่งข้อมูลต่อไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการโอนข้อมูล
ไปยังต่างประเทศ จำเป็นต้องแสดงให้เห็นระดับความคุ้มครองที่เพียงพอซึ่งอาจทำในรูปแบบ
ของสัญญามาตรฐาน (SCC) 

 

R3.2 การใช้ฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูล 130 

ตัวอย่าง 
❖ บริษัทรับทำการวิจัย (research agency) ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของแบรนด์แห่งหน่ึง ได้ดำเนินการ

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าออนไลน์ แบบสำรวจน้ันกำหนดโดยเจ้าของแบรนด์และนำเข้าสู่ระบบ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจของบริษัท บริษัททำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลคำตอบและรายงาน

 
129 ประยุกต์มาจาก European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) 
Guidance Note for the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the 
GDPR (2017) 39 
130 ประยุกต์มาจาก European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) 
Guidance Note for the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the 
GDPR (2017) 40 
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กลับไปยังเจ้าของแบรนด์ในรูปแบบของข้อมูลรวม (aggregated responses) มีประเด็นต้องพิจารณา
ต่อไปน้ี 
- บริษัทรับทำการวิจัยมีสถานะเป็นเพียงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพราะมิได้เป็นผู้มีอำนาจ

ตัดสินใจในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของ  
แบรนด์มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ระหว่างบริษัทรับทำการวิจัยกับเจ้าของแบรนด์ 

- ฐานในการประมวลผลที่เหมาะสมในกรณีนี้คือประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของแบรนด์  
การติดต่อลูกค้าของเจ้าของแบรนด์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยน้ีสามารถอาศัยฐานน้ีได้ 

- ในข้อความแจ้งลูกค ้าของเจ้าของแบรนด์จะต้องปรากฏวัตถุประสงค์ในการวิจ ัยนี ้ด ้ว ย  
และจะต้องมีเหตุผลประกอบว่าทำไมประโยชน์อันชอบธรรมจึงเป็นฐานสำหรับการประมวลผล
ในลักษณะน้ี 

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้าน 
 

R3.3 การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) กับฐานประโยชน์อันชอบธรรม (legitimate 

interest) 131 

ตัวอย่าง 
❖ บริษัทประกอบกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีหลายสาขาว่าจ้างบริษัทรับทำวิจัยแห่งหน่ึงทำการวิจัยกับ

ฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่และเชื่อมโยงชุดข้อมูลหลาย ๆ ชุด ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงตัวเลข (demographic) 
ข้อมูลธุรกรรม (transactions) และข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า เพื่อที่จะส่งผลการวิจัยกลับไปยัง 
ผู้ว่าจ้าง มีประเด็นต้องพิจารณาคือ 
- บริษัทที่รับทำการวิจัยเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบริษัทผู้ว่าจ้าง เนื่องจากมีอิสระ 

ในการกำหนดว่าจะประมวลผลข้อมูลอย่างไรในโครงการวิจัยน้ี 
- ประโยชน์อันชอบธรรมสามารถหยิบยกเป็นฐานทางกฎหมายได้ การใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการทำ

เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ (repurposing) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ทุติยภูมิ (secondary 
purpose) ซึ่งพอถือได้ว่าเกี่ยวเน่ืองเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เดิม (compatible) เพราะเป็นวิจัย
ทางการตลาด (marketing research) อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ก ่อให้เกิดภาระไปล่วงล้ำ 
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 

 
131 ประยุกต์มาจาก European Research Federation, General Data Protection Regulation (GDPR) 
Guidance Note for the Research Sector: Appropriate use of different legal bases under the 
GDPR (2017) 41 
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- มีการแจ้งข้อมูลให้แก่ลูกค้าทราบถึงการประมวลผลดังกล่าว และอธิบายประโยชน์อันชอบธรรม
ที่มี และออกแบบการวิจัยให้อยู่ในลักษณะที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากที่สุดและจะต้อง
กระทบเจ้าของข้อมูลน้อยที่สุด 

- รูปแบบรายงานควรเป็นชุดข้อมูลรวม (aggregated data)  

- มีการประเมินผลกระทบด้านการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) โดยได้รับความเห็นจาก
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ด้วย 

 

R3.4 การประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวเพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิจัย 132 

ตัวอย่าง 

❖ โรงพยาบาลต้องการขอความยินยอมจากคนไข้ในการเข้าร่วมการวิจัยทางคลินิก (clinical trials) เพื่อ
พัฒนาการรักษารูปแบบใหม่ภายใต้กฎเกณฑ์การวิจัยทางสาธารณสุข อย่างไรก็ดี ตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลไม่ต้องการที่จะใช้ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้งเนื่องจากไม่
ต้องการให้คนไข้สามารถถอนความยินยอมได้ มิฉะนั้นจะมีผลต่อข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิจัยดังกล่ าว 
และนอกจากน้ันแล้วในแง่ของอำนาจต่อรองคนไข้อาจจะหยิบยกว่าความยินยอมไม่ผูกพันเพราะไม่ได้
ให้ไว้โดยอิสระได้ ฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมในกรณีน้ีคือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
(public task) สำหรับข้อมูลทั่วไป ในส่วนของข้อมูลสุขภาพอันเป็นข้อมูลอ่อนไหวสามารถอาศัยฐาน
การประมวลผลเพื่อประโยชน์ทางสาธารณสุขได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อย่างไร
ก็ดี โรงพยาบาลยังมีหน้าที่ในการมีมาตรการที่เหมาะสมอย่างอ่ืน ทั้งยังต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ที่
ควบคุมการวิจัยนอกเหนือไปจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย 

 

R3.5 การใช้ผู้ประมวลผลนอกประเทศเป็นผู้ดำเนินการวิจัย 

ตัวอย่าง 
❖ บริษัทประกันภัยต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของตัวแทนหรือ

นายหน้าประกันภัยที่ทำงานให้กับบริษัทกับประสิทธิภาพในการทำงาน (performance) โดยว่าจ้างให้
บริษัทที ่ตั ้งอยู ่ในต่างประเทศเป็นผู ้ออกแบบสอบถามที ่ใช้ในการสำรวจ โดยบริษัทประกันจะ
ดำเนินการเก็บข้อมูลและขอความยินยอมจากตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยของตนเอง  โดยจะส่ง
ข้อมูลคำตอบไปอย่างเดียวส่วนข้อมูลว่าเก็บจากตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยรายใดน้ันจะเป็นรหัส

 
132 ประยุกต์มาจาก ICO, Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR)/Special  
 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-
regulation-gdpr/special-category-data/what-are-the-conditions-for-processing/#conditions10 
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เลขอ้างอิงที่บริษัทประกันจะทราบว่าหมายถึงใคร แต่บริษัทที่วิเคราะห์ผลสำรวจนั้นจะไม่ทราบ
ความหมายของรหัสดังกล่าว มีประเด็นควรพิจารณาดังน้ี 
- ในการขอความยินยอมควรจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและแจ้งอย่าง

ชัดเจนด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังต่างประเทศ 
- การจ้างบริษัทที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศเป็นการจ้างให้ประมวลผลข้อมูลแทนจึงต้องจัดทำข้อตกลง

ประมวลผลข้อมูล (data processing agreement) โดยบริษัทประกันควรพิจารณาเล ือก 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดี 

- การส่งข้อมูลไปยังบริษัทต่างประเทศนับเป็นการโอนข้อมูลไปต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องมี
มาตรการคุ้มครองที่เพียงพอโดยอาจใช้ข้อตกลงมาตรฐาน (SCC) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการโอนได้ 

- บริษัทผู้ประมวลผลส่วนบุคคลสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ระบุตัวตนของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล การส่งข้อมูลไปอย่างที่ไม่มีข้อมูลที่บริษัทผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลได้ จึงนับว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักการใช้
ข้อมูลให้น้อยที ่สุด (data minimization) และในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยอีกด้วย (security measure) 

 

R3.6 การเก็บรักษาข้อมูลจะต้องมีความมั่นคงปลอดภัย 

ตัวอย่าง 

❖ มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในสวีเดนน้ันถูกปรับเป็นเงินประมาณ 66,000 เหรียญสหรัฐ เน่ืองจากการเก็บ
ข้อมูลอ่อนไหวไว้ในระบบคลาวด์โดยไม่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอ จากการ
สืบสวนโดยผู้กำกับดูแลในประเทศสวีเดนพบว่ากลุ่มผู้รับผิดชอบงานวิจัยภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง
มีการทำวิจัยเก่ียวกับสุขภาพทางเพศของผู้ชาย โดยมีการเข้าถึงบันทึกของตำรวจเกี่ยวกับคดีการข่มขืน
เพศชาย ซึ ่งในบันทึกเหล่านี ้มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อสงสัยเกี ่ยวกับความผิด ชื ่อ หมายเลข
ประจำตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเก่ียวกับชีวิตทางเพศ และข้อมูลสุขภาพโดยรวม เมื่อได้รับข้อมูลเหล่าน้ี
กลุ ่มผู ้ว ิจัยได้แสกนและบันทึกไว้ในระบบคลาวด์จากผู ้ให้บริการประเทศสหรัฐอเมริกา ทั ้งน้ี
มหาวิทยาลัยได้แจ้งผ่านระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัยแล้วว่าบรรดาข้อมูลอ่อนไหวไม่ควรจะเก็บไว้ใน
รูปแบบน้ี และนอกจากน้ันยังพบว่ากลุ่มวิจัยเหล่าน้ีได้ส่งอีเมลหาตำรวจเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยแนบ
ไฟล์บันทึกข้อมูลดังกล่าวไปด้วย แม้ตำรวจจะได้เตือนว่าไม่ควรทำเช่นนี้ แต่ก็ยังพบว่ากลุ่มนักวิจัย
ยังคงดำเนินการเช่นนี้ซ้ำอีก การกระทำเช่นนี้นับว่ามหาวิทยาลัยขาดมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในข้อมูลที่เพียงพอ 133 

 
133 Jessica Haworth, Swedish university fined $66,000 for GDPR violations, The Daily Swig (2021), 
https://portswigger.net/daily-swig/swedish-university-fined-66-000-for-gdpr-violations 
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ประเด็นคำถามจากการนำเสนอ 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการวิจัยและสถิติ 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  

คำถาม คำตอบ 
การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อนำไป
ปรับปรุงการให้บริการภายในเชิงสถิติ โดยไม่เก็บชื่อ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จะถือได้หรือไม่ว่า ไม่เป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล (ทั้งน้ี ความเห็นดังกล่าวจะเปลี่ยนหรือไม่ 
ถ้ามีการระบุเพศ อายุ/ช่วงอายุ และฐานเงินเดือน) 

ขึ้นอยู่กับลักษณะของการเก็บว่ามีข้อมูลส่วนบุคคล
หรือไม่ เก็บอะไรแบบไหน หากสามารถระบุตัวตน
บุคคลได้ก็จะอยู่ในขอบเขตข้อมูลส่วนบุคคล แต่หาก
ระบุไม่ได้ก็หลุดความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลจึงไม่
อยู่ภายใต้บังคบัของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล 
ดังน้ันควรพิจารณาที่กิจกรรมที่ทำมากกว่าไปตัดสินว่า
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ และพิจารณาในแง ่
ความมั่นคงปลอดภยัดีกว่า 

ไม่ได้ต้องการชื่อจริงนามสกุลแต่หากให้ใส่ code เพื่อ
เช็คว่าเคยมาตอบแบบสอบถามแล้วหรือไม่ จะถือเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม ่

พิจารณาว่า code น้ันสามารถกลับไประบุตัวบุคคลได้
หรือไม่ หากสามารถระบุได้ข้อมูลยังกล่าวยังอยูใ่น
ความหมายของข้อมูลส่วนบคุคลที่กฎหมายคุ้มครองอยู่ 

หากบริษัทให้เราตอบแบบสอบถามโดยบริษัท 
ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โดยเราอาจจะเป็น
หรือยังไม่เป็นลูกค้าของบริษัทน้ันก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า
จะให้รางวัลตอบแทนเช่น gift card, reward points 
แบบน้ีเป็นการเก็บข้อมูลแบบ primary หรือ 
secondary และบริษัทดังกล่าวจะอ้างฐาน contract 
ได้หรือไม่ 

น่าจะเป็น primary ทั้งน้ีสิ่งที่ต้องการเก็บข้อมูลนั้นมา
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะเอามาใช้ แต่ถ้ามีการเอาไป
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอ่ืนในภายหลังนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์แรกก็จะนับเป็น secondary ส่วนที่จะอ้าง
ฐานสัญญาได้หรือไม่น้ัน จำเป็นที่จะต้องพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร แต่ในเบื้องต้น การตอบ
แบบสอบถามหรือเพียงใหค้่าตอบแทนบางอย่างแลกกับ
การตอบแบบสอบถามยงัไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ในทางสัญญาแต่อย่างใด 

การร้องขอให้ลูกค้าโรงแรมประเมินความพึงพอใจ 
ของโรงแรม ก่อนออกจากโรงแรม โดยแค่ระบุ เลขที่
ห้อง แต่สามารถ trace ได้ว่าลูกค้าคนใด  
ใช้ฐาน legitimate interest ได้หรือไม่ โดยโรงแรม
จะนำข้อมูลไปปรับปรุงคณุภาพ 

การให้กรอกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเป็น
ลักษณะของการให้ความยินยอม  
โดยสภาพ พอสามารถกลับไประบุตัวตนผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ย่อมยงัอยู่ในความหมายของ 
ข้อมูลส่วนบุคคลอยู ่



 

70  Thailand Data Protection Guidelines 3.2  

คำถาม คำตอบ 
อาจไม่ได้อยากเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แต่หน่วยงานรัฐ
ใช้งบประมาณรัฐจัดกิจกรรม แล้วต้องให้ข้อมูล สตง. 
ตรวจสอบตามหลัง ซึ่งบางทีหา่งจากวันจบกิจกรรม
เป็นปี มีวิธีแนะนำที่ทำให้หน่วยตรวจสอบอย่าง สตง. 
เชื่อถือข้อมูลที่ประมวลผลออกมาแล้ว แบบไม่ต้อง
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไวไ้หม 

หากพิจารณาแล้วเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้
ตรวจสอบได้ก็สามารถเก็บไว้ได้ อย่างไรก็ดีต้องมีการ
ดูแลข้อมูลดีเพียงพอด้วย 

กรณีเราทำประเมินให้รัฐวิสาหกิจ แต่ ปปช. โทรหา
เราว่าเราทำประเมินให้รัฐวิสาหกิจน้ีจริงไหม ปปช.  
ใช้ฐานอะไรในการโทรหาเรา 

ปปช. เป็นผู้มีอำนาจหน้าทีข่องรัฐในการตรวจสอบการ
ทุจริตย่อมอาศัยอำนาจตามกฎหมายในการปฏิบัติ
ภารกิจดังกล่าวเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความจำเป็นใหบ้รรลุภารกิจของ ปปช. 

ในส่วนของภาครัฐยงัต้องทำ NDA อยู่หรือไม ่ การทำ NDA กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
อาจจะยังไม่ได้มีวัตถุประสงค์เหมือนกันเสียทีเดียว 
เน่ืองจาก NDA น้ันมักจะครอบคลุมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ส่วนบุคคลไปด้วยก็ได้ การทำ NDA น้ันจึงมิใช่เป็น
ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเพยีงอย่างเดียว 
ยังเก่ียวข้องกบัหน้าที่อ่ืน เช่น การรักษาความลับทาง
ราชการที่อาจไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน้าทีใ่นการ
ดูแลข้อมูลข่าวสารทางราชการ เป็นต้น 

 


