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กฏหมาย PDPA พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 

พ.ร.บ. ราชบัญญัติ
ราชการทางเล็กทรอนิกส์ 

   ด้วยสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรมในป�จจุบัน เป�นเรื�องที�
มีความสัมพันธ์เกี�ยวข้องกับชีวิตประจําวันและการดําเนินงานของทุกคน โดยเฉพาะผู้มีหน้าที�เกี�ยวกับการ
จัดการศึกษา ยอ่มต้องใช้กฎหมายเป�นเครื�องมือในการบริหารจัดการ จําเป�นต้องทราบถึงความสําคัญต่อการ
ดําเนินงานทางการศึกษาและอุตสาหกรรม เพื�อชว่ยสง่เสริมให้สามารถใช้การศึกษานําไปสูก่ารพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเพื�อเป�นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
  มจพ. เป�นมหาวิทยาลัยชั�นนําทางด้านวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมที�มุง่เนน้การจัดการ
เรยีนรูจ้ากการปฏิบัติจรงิ และการปลกูฝ�งวัฒนธรรมการทํางานอยา่งมอือาชพีที�สามารถสื�อสาร
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี  สิ�งประดิษฐ์นวัตกรรม     ให้กับนกัศกึษา    คณาจารย ์    และบุคลากรเตรยีม
ความพรอ้มเดินหน้าสาํหรบักฎหมายที�ใชใ้นประเทศไทยที�เกี�ยวข้องกับกฎหมายการศกึษาและ
อุตสาหกรรมศกึษาในยุคป�จจุบัน ต้องนาํกฎหมายมาใชป้ระกอบการทํางาน เพื�อใชป้กป�องตัวเราเอง  
ให้การทํางานที�มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากที�สดุ ดังนั�น การใชง้านกฎหมายที�เป�นกฎเกณฑ์ที�
รฐักําหนดขึ�น  เพื�อบงัคับใหม้กีารประพฤติปฏิบัติตามระเบยีบและข้อบงัคับต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับ
บรกิารกับผู้คนจํานวนมาก ทั�งที�เป�นฝ�ายจัดการศกึษา ฝ�ายรบับรกิารทางการศกึษา และฝ�ายอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง เป�นต้น
    อีกหนึ�งก้าวสาํคัญที�นา่ยนิดี คือ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุมติั
การจัดตั�งศนูยค์ลังขอ้มลูกฎหมายการศกึษาและอุตสาหกรรม (Education Law and Industry
Resources Information Center) หรอื ELIC โดยสภามหาวิทยาลัย เมื�อวันที� 22 ธันวาคม 2564
ภายใต้สงักัดกองกลาง สาํนักงานอธิการบด ี ศนูยค์ลังขอ้มูลกฎหมายการศกึษาและอุตสาหกรรม
ถือเป�นแหง่แรกของประเทศไทย มบุีคลากรซึ�งเป�นคณะทํางาน จํานวน 10  คน โดยมวัีตถปุระสงค์
เพื�อรวบรวมขอ้มลูทางด้านกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการจัดการศกึษา งานวิจัย  งานบรกิารวิชาการ
ตามภารกิจของการอุดมศกึษา และเพื�อใหน้กัศกึษา คณาจารย ์ และนักวิจัยใชเ้ป�นแหล่งขอ้มลูใน
การศกึษา ค้นคว้า โดยได้จัดเตรยีมขอ้มลูขา่วสารสนบัสนนุตามองค์ประกอบของศนูยค์ลังขอ้มลู
กฎหมายการศกึษาและอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กฎหมายการศกึษา 2)
กฎหมายธรกิจอุตสาหกรรม 3) กฎหมายแรงงาน 4) กฎหมายพระราชบญัญติัทางคอมพวิเตอร์ 5)
กฎหมายสิ�งแวดล้อม และ 6) กฎหมายทรพัยส์นิทางป�ญญา
 อยา่งไรก็ตาม ในป� 2565 นบัเป�นอีกก้าวสาํคัญของศนูยค์ลังขอ้มลูกฎหมายการศกึษาและ
อุตสาหกรรม มจพ.ที�เล็งเหน็และใหค้วามสาํคัญต่อขอ้มูลทางด้านกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการจัดการ
ศกึษาและอุตสาหกรรม   รวมทั�งเตรยีมความพรอ้มใหเ้ป�นแหล่งขอ้มูลในการศกึษา  การค้นคว้า
และแสวงหาความรูแ้หง่อนาคตอยา่งแท้จรงิของนกัศกึษา  ซึ�งมคีวามจําต้องรบัทราบกฎหมายต่าง ๆ
ที�เกี�ยวขอ้ง อาทิ กฎหมายการศกึษา แรงงาน ทรพัยส์นิทางป�ญญา สิ�งแวดล้อม พระราชบญัญติัทาง
คอมพวิเตอร ์และรวมถึงเป�นแหล่งจัดการความรู ้  (Knowledge Management ) ของมหาวิทยาลัย
ในด้านกฎหมาย/ระเบยีบ ประกาศและขอ้บังคับต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการศกึษาระดับประเทศ ได้แก่
(อ่านต่อ หน้า 2) 

ตลุาคม-ธนัวาคม 2565  ป�ที� 1 ฉบบัที� 1

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒ ิ สบืแยม้ 
ประธานศนูย์คลังข้อมลูกฎหมายการศกึษา

และอุตสาหกรรม

สารจากประธานศูนยค์ลังขอ้มูลกฎหมายการศึกษา
และอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ�
(ฉบับที� 5) พ.ศ. 2565
 



พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ ระเบียบที�เกี�ยวขอ้งของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงกฎหมายและระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งของสํานกันายกรัฐมนตร ีและกระทรวงอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
    ในนามของคณะทํางาน กระผม ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ดร.สราวุฒิ  สบืแย้ม ประธานศนูยค์ลังข้อมลูกฎหมายการศกึษาและ
อุตสาหกรรม ขอขอบคุณทุกท่าน ที�ให้การสนับสนนุ รว่มแรงรว่มใจกันขบัเคลื�อน ทําใหส้ามารถบริหารจัดการได้อยา่งดีเยี�ยม เสรมิ
สร้างความแขง็แกรง่ให้แก่องค์กรที�เกิดจากการรว่มแรงรว่มใจกันเป�นหนึ�งเดียว ทําให้สามารถบริหารจัดการสูค่วามเขม้แข็ง รวม
ทั�งใชสื้�อโซลเซียลมเีดียสมยัใหมเ่พื�อให้การประชาสัมพนัธข์า่วสารได้กว้างขวางมากขึ�น เชื�อมั�นว่าทกุ ๆ ภารกิจ คือ ความท้าทาย
พร้อมในการสร้างสรรค์และพฒันาองค์กรสูค่วามแขง็แกรง่ และเติบโตอยา่งยั�งยืนพรอ้มก้าวไปด้วยกัน

สารจากประธานศูนย ์ฯ (ต่อ)

ศูนยค์ลังขอ้มูลกฎหมายและอุตสาหกรรม เป�ดบา้นต้อนรบั มทร. ล้านนา 
เขา้ศึกษาดงูานและเยี�ยมชม

      ผศ.ดร.สราวุฒิ   สืบแยม้  ประธานศนูยค์ลังขอ้มูลกฎหมายการศกึษาและอุตสาหกรรม   และนางจารุวรรณ   ศรพีงษ์พนัธุก์ลุ
ผูอํ้านวยการกองกลาง  รว่มต้อนรับ ผศ.ดร.จัตตฤุทธ ์  ทองปรอน  รกัษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา และคณะผูบ้ริหาร  ณ ชั�น 1 ห้องประชุมราชพฤกษ์   อาคารนวมนิทรราชิน ี  มจพ. ระหว่างวันที� 19 – 21 มกราคม 2565
ที�ผา่นมา และวันที� 21 มกราคม  2565 ชว่งบา่ยเยี�ยมชมศนูยค์ลังขอ้มลูกฎหมายและอุตสาหกรรม กองกลาง สาํนักงานอธกิารบดี
โดยมีบุคลากรให้การต้อนรบัและแนะนํารายละเอียด



  กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสงัคม (ดีอีเอส) เป�ดเผยถึง
"พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562" หรอื "PDPA" เมื�อ
วันที� 1 มถินุายน 2565 ว่ากฎหมายนี�ได้เริ�มบังคับใชอ้ยา่งเต็มรูป
แบบที�ใหค้วามคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล  อันได้แก่  ชื�อ  ที�อยู่
เบอรโ์ทรศพัท์ รูปถ่าย บญัชธีนาคาร อีเมล ไอดีไลน ์บัญชผีูใ้ชข้อง
เว็บไซต์ ลายนิ�วมอื ประวัติสขุภาพ เป�นต้น ซึ�งข้อมูลเหล่านี�
สามารถระบุถึงตัวเจ้าของขอ้มลูนั�นได้ อาจเป�นได้ทั�งข้อมลูในรูป
แบบเอกสาร กระดาษ หนงัสอื รวมถึงการจัดเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนกิสด้์วย
   PDPA คือ พระราชบญัญติัคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล ซึ�งเป�น
กฎหมายที�ถกูสรา้งมาเพื�อป�องกันการละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ทุกคน รวมถึงการจัดเก็บขอ้มลูและนาํไปใชโ้ดยไมไ่ด้แจ้งใหท้ราบ
และไมไ่ด้รบัความยนิยอมจากเจ้าของขอ้มลูเสยีก่อน พระราช
บัญญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data
Protection Act: PDPA) คือกฎหมายใหมที่�ออกมาเพื�อแก้ไข
ป�ญหาการถกูล่วงละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคลที� เชน่ การซื�อขายขอ้มูล
เบอรโ์ทรศพัท์และข้อมลูสว่นตัวอื�น ๆ โดยที�เจ้าของข้อมูลไม่
ยินยอม ที�มกัพบได้มากในรูปแบบการโทรมาโฆษณา หรอืล่อลวง
   กฎหมาย "PDPA" ในสว่นที�เป�นบทลงโทษภายใต้กฎหมาย
ประกอบด้วย โทษทางปกครอง ปรบัสงูสดุไมเ่กิน 5 ล้านบาท โทษ
ทางอาญา ระวางโทษจําคกุไมเ่กิน 1 ป� หรอืปรบัไมเ่กิน 1 ล้าน
บาท หรอืทั�งจําทั�งปรบั สว่นโทษทางแพง่ ต้องชดใชค่้าสินไหม
ทดแทนใหกั้บเจ้าของขอ้มลูสว่นบุคคลที�ได้รบัความเสยีหายจาก
การละเมดิ และศาลยังสามารถสั�งใหช้ดใชค่้าสินไหมทดแทนเพิ�ม
เติมได้เป�น 2 เท่าของค่าสนิไหมทดแทนจรงิ
ที�มา  : https://pdpa.pro/blogs/in-summary-what-is-pdpa
https://www.thairath.co.th

กฎหมาย PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลสว่น
บุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายที�เกิดขึ�นมาเพื�อ
ใหท้กุคนรบัทราบ? PDPA คือ อะไร ?

รูแ้ล้ว...บอกต่อ

    รฐัสภาเหน็ชอบรา่งพระราชบญัญัติราชการทางเล็กทรอ
นิกส์  จากการประชุมเมื�อวันที� 27 กรกฎาคม 2565 โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวันที� 12 ตลุาคม 2565
พ.ร.บ. นี� มวัีตถุประสงค์เพื�อเป�นกฎหมายใชใ้นการปฎิบติั
ราชการใหเ้ป�นระบบดิจิตอล สามารถใช้งานทางออนไลน์
รองรบัการทํางานทางระบบอิเล็กทรอนกิส ์ มผีลการปฏิบัติ
ราชการกฎหมายเป�นไปตามกฎหมาย อํานวยความสะดวกและ
ลดภาระในการติดต่อราชการใหแ้ก่ประชาชน ประโยชนคื์อ
การติดต่อภาครฐั ในหนว่ยงานสามารถทําผา่นชอ่งทาง
อิเล็กทรอนกิส ์อาทิ การยื�นคําขอ จ่ายเงิน หรอืติดต่อกับหนว่ย
งานราชการ โดยหนว่ยงานไมร่บัคําขอนั�นเนื�องด้วยวิธีวการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไมม่ค่ีาใช้จ่ายทําสาํเนา ถ้ามใีบอนญุาตหรอื
เอกสารหลักฐานที�ต้องติดตัว สามารถแสดงเป�นภาพ
อิเล็กทรอนกิสใ์ห้เจ้าหน้าที�ตรวจสอบได้ ซึ�งรฐัสามารถดําเนนิ
การในแต่ละหนว่ยงาน โดยมีแพลตฟอรมที�ใช้รว่มการกันทาง
อิเล็กทรอนกิสไ์ด้  โดยมผีลการรับรองตามกฎหมาย  
    พระราชบญัญติัปฏิบติัทางราชการทางอิเล็กทรอนกิส ์พ.ศ.
2565  ฉบับนี�เขา้มาเปลี�ยนแปลงวิธกีารที�ประชาชนใหส้ามารถ
ติดต่อกับหนว่ยงานราชการ รวมถึงการทํางานระหว่างหนว่ย
งานราชการด้วยกัน  ที�ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลและตรวจสอบ
หรอืการเขา้มารว่มแสดงความคิดเหน็ได้ง่ายมากขึ�น
     กรณยีกเว้นที�ไมส่ามารถใชวิ้ธยีื�นคําขอทางอิเล็กทรอนกิส์
ได้แก่   การสมรส การหยา่ การรับบุตรบุญธรรม   การขอทํา
บัตรประชาชน หนังสอืเดินทาง เอกสารที�ต้องตรวจสอบ และ
อื�น ๆ ที�กฎกระทรวงกําหนด
     หนว่ยงานที�ได้รบัการยกเว้น ได้แก่ หนว่ยงานของรฐัในฝ�าย
นิติบญัญัติ หนว่ยงานของรฐัในฝ�ายตลุากร องค์กรอิสระ
อัยการและหนว่ยงานอื�นที�กําหนดในกฏกระทรวง
ที�มา : https://www.ilaw.or.th/node/6285

การประชุมรฐัสภาเหน็ชอบรา่ง พ.ร.บ. ราช
บญัญติัราชการทางเล็กทรอนกิส ์ประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษาเมื�อ 12 ตลุาคม 2565



  สิ�งที� เป�นจุดน่าสนใจก็คือ ภาพถ่าย โดย พ.ร.บ.
ป� 2537 ได้ระบุไว้ในมาตรา 21 ดังนี�  …. ลิขสิทธิ�
ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ�ง
บันทึกเสียงหรือ งานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุ
ห้าสิบป�นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั�นขึ�น แต่ถ้าได้มี
การโฆษณางานนั�น ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
ให้ลิขสิทธิ�มีอายุห้าสิบป�นับแต่ได้มีการโฆษณา
เป�นครั�งแรก
   แต่ พ.ร.บ. ฉบับที�  5 ได้มีการยกเลิกความใน
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ�  พ.ศ.
2537 และให้ใช้ความต่อไปนี�แทน … ลิขสิทธิ�ใน
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ�งบันทึกเสียง หรืองาน
แพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบป�นับแต่ได้
สร้างสรรค์งานนั�นขึ�น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางาน
นั�นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ลิขสิทธิ�มีอายุ
ห้าสิบป�นับแต่ได้มีการโฆษณาเป�นครั�งแรก
 จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. ฉบับที�  5 ตัดคําว่า
“ภาพถ่าย” ออกไป ดังนั�น อายุคุ้มครองภาพถ่าย
จึงเป�นไปตามมาตรา 19 แทน คือ … ลิขสิทธิ�
ตามพระราชบัญญัตินี�ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้
สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป�นเวลาห้าสิบป�
นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย…นั�นก็
หมายความว่า "ภาพถ่าย" จะมีอายุคุ้มครองยาว
ขึ�นนั�นเอง
ที�มา : https://www.thailibrary.in.th/2022/03/17/copyright-act-2565/

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ� (ฉบับที� 5) 
พ.ศ. 2565 ตัดคําว่า “ภาพถ่าย” ออกไป
แต่มีอายุคุ้มครองยาว

รูแ้ล้ว...บอกต่อ

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
ร่างหลักการนาํเสนอพระราชบัญญัติส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2564 เมื� อวันที�  17 กันยายน 2564 นี�
จะช่วยสนับสนุนให้เกิดระบบนวัตกรรมที�
สมบูรณ์ โดยผลกระทบสาํคัญที�อาจเกิดขึ�น
โดยตรงต่อระบบวิจัยและนวัตกรรม ได้มีการ
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื� อวันที�  7
พฤศจิกายน 2564 มีจุดประสงค์เพื� อส่งเสริม
ทุกภาคส่วน ภาคเอกชนสามารถเป�นเจ้าของ
งานวิจัยโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ รวม
ทั�งระดมทุนได้สะดวกจากการเป�นเจ้าของผล
งานภาคประชาชน เกษตรกร ชุมชน เข้าถึง
เทคโนโลยีที�ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
และบริการเพื� อสร้างรายได้ รวมทั�งนักวิจัย
ในมหาวิทยาลัย ได้รับประโยชน์ในผลงาน
การลดขั�นตอนเจรจาเอกชนโดยสามารถ
ตกลงผลประโยชน์ และนาํไปใช้ได้มากขึ�น
ที�มา : https://www.nxpo.or.th/th/bda/

 นักวิจัยเฮ ! พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ลดขั�นตอน เข้าถึงเทคโนโลยีใช้
ประโยชน์ได้มากขึ�น 


