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เวชระเบียน 
ผลการเจาะเลือด 
ลายพิมพ์นิ�วมือ

โครงการวิจัยใดที�ผู้วิจัย

ต้องเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเป�ดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการ

ภายใต้หลักเกณฑ์ของ

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

โดยเคร่งครัด

ข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่าง

หมายถึง

ข้อมูลเกี�ยวกับบุคคล 
ซึ�งทําให้สามารถระบุตัวบุคคล

นั�นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูล
ของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ



2ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล

บุคคลที�เกี�ยวข้อง
มีใครบ้าง?

1

3 ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วน
บุคคล  

คือ ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลรวมถึงบุคคล
หรือนิติบุคคล ที�ทําหน้าที�
ในการช่วยเหลือนักวิจัย

ในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือนํา

ข้อมูลส่วนบุคคลมาวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล

**ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
ดําเนินการเกี�ยวกับการเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามคําสั�งที�ได้รับจากผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั�น 

คือ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงนักวิจัยที�เป�น
ผู้เก็บรวบรวม ใช้หรือ

เป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย



โครงการวิจัยใด ที�มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย นักวิจัยควรต้องใช้ความระมัดระวัง

ในการตัดสินใจเกี�ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนดไว้
เนื�องจากหากกระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป�นไปตามหลักเกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด
อาจส่งผลให้นักวิจัยในฐานะที�เป�นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

มีความรับผิดทางแพ่ง ความรับผิดทางอาญา 
หรือความรับผิดทางปกครองได้



รายละเอียดการขอ
ความยินยอมจะต้องแยกส่วน
ออกจากข้อความอื�นอย่าง
ชัดเจน 

มีแบบหรือข้อความที�เข้าถึง
และเข้าใจได้โดยง่าย 

ใช้ภาษาที�อ่านง่าย 

การเก็บ
ข้อมูล
ส่วนบุคคล
ในการวิจัย 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

จะต้องขอความยินยอม
(Consent) จากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ก่อนหรือในขณะ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

การขอความยินยอม 
ต้องกระทําโดยชัดแจ้งเป�น
หนังสือให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่เป�นการหลอกลวงหรือทําให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์



เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที�จะถอนความยินยอม
เมื�อใดก็ได้ หลังจากมีการถอนความยินยอมแล้ว 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป�นผู้เยาว์ซึ�งยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ให้ดําเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจ
ปกครองที�มีอํานาจกระทําการแทนผู้เยาว์

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป�นคนไร้ความสามารถ ให้ขอ
ความยินยอมจากผู้อนุบาลที�มีอํานาจกระทําการแทนคน
ไร้ความสามารถ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป�นคนเสมือนไร้ความสามารถ
ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที�มีอํานาจกระทําการ
แทนคนเสมือนไร้ความสามารถ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถดําเนินการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั�นอีกต่อไป

 

 

 

กรณีที�ผู้วิจัยไม่สามารถขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ แต่ผู้วิจัยมีความจําเป�นที�จะต้อง
เก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อการศึกษาวิจัย 
และผู้วิจัยได้จัดให้มีมาตรการที�เหมาะสม เพื�อปกป�องและคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรณีนี�ผู้วิจัย
ไม่จําเป�นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
แต่อย่างใด 

การขอ
ความยินยอม
จากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อยกเว้น
การขอความยินยอม

จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามมาตรา 24



ตัวอยา่งขอ้มูลสว่นบุคคล
ที�มลัีกษณะอ่อนไหว เปราะบาง

ไม่สามารถนํามาใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลที�มีลักษณะอ่อนไหวเปราะบาง

ข้อมูลชีวภาพ
เชื�อชาติ

เผ่าพันธุ์

ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชื�อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ 

ประวัติอาชญากรรม

ข้อมูลสุขภาพ
ความพิการ 

ข้อมูลสหภาพแรงงาน

ข้อมูลพันธุกรรม 

ข้อยกเว้นตามมาตรา 24(1)



ข้อยกเว้น
ตามมาตรา 26(5) การขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ผู้วิจัยไม่ต้องขอความ
ยินยอม (CONSENT) ผู้วิจัยมีความ
จําเป�นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี�ยวกับ 

ประโยชน์ด้านการสาธารณสุข
หรือการควบคุมมาตรฐานหรือ
คุณภาพของยา เวชภัณฑ์ หรือ
เครื�องมือแพทย์ ซึ�งได้จัดให้มี
มาตรการที�เหมาะสมและเจาะจง
เพื�อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยเฉพาะการรักษาความลับของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือ
ประโยชน์สาธารณะอื�น ทั�งนี� ต้อง
กระทําเพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวเพียงเท่าที�จําเป�นเท่านั�น
และได้จัดให้มีมาตรการที�เหมาะสม
เพื�อคุ้มครองสิทธิขั�นพื�นฐานและ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมแล้ว

การนําข้อยกเว้น
การขอความยินยอม
ตามมาตรา 26(5) 
อาจมีความยุ่งยากใน
การพิสูจน์ความ
จําเป�นที�ไม่ต้องขอ
ความยินยอม ดังนั�น
เพื�อให้เกิดความเสี�ยง
ทางด้านกฎหมาย
น้อยที�สุด จึงเสนอ
แนวทางว่า ผู้วิจัย
ควรต้องขอความ
ยินยอมทุกครั�งที�มี
ความจําเป�นจะต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพื�อนําไปใช้
ในการวิจัย



ผู้วิจัยจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพียงเท่าที�จําเป�นสําหรับ
การวิจัยเท่านั�น และต้อง

แจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลทราบดังนี�

วัตถุประสงค์
ของการเก็บข้อมูล

ส่วนบุคคล

การนําข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้หรือ
เป�ดเผยในงานวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง
ที�ผู้วิจัยจะขอเก็บข้อมูล

ระยะเวลา
ในการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดเกี�ยวกับ
ตัวผู้วิจัย สถานที�ติดต่อ 
และวิธีการติดต่อผู้วิจัย
หรือตัวแทนของผู้วิจัย



กรณีที�ผู้วิจัยมีความจําเป�นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลอื�น
ซึ�งไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ไม่สามารถกระทําได ้
ผู้วิจัย (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื�นได้
ต่อเมื�อผู้วิจัยได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื�น ให้แก่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลทราบและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม
 
ต้องทําการขออนุญาตไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอีกแหล่งหนึ�งเพื�อขอความอนุเคราะห์
ให้เป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้วิจัย และผู้วิจัยยังมีหน้าที�ที�จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลตัวจริงทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเขาจากแหล่งข้อมูลอื�น
พร้อมทั�งขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังกล่าว



กรณีที�ผู้วิจัยจะใช้หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้วิจัย(ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) จะต้องขอความยินยอม (CONSENT) 
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและได้รับความยินยอมเป�นที�เรียบร้อย
จึงจะสามารถใช้หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั�นได้
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ในกรณีที�ข้อมูลนั�นเป�นข้อมูลส่วนบุคคล
ที�ผู้วิจัยเก็บรวบรวมมาโดยไม่ต้องขอความยินยอมตั�งแต่ต้น 
ผู้วิจัยสามารถใช้หรือเป�ดเผยข้อมูลนั�นโดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด



โครงการวิจัยใด มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
ขอให้ผู้ให้ทุนวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ�งมีฐานะเป�นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ พึงระมัดระวังว่า หากโครงการวิจัยนั�น
ได้ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเข้าลักษณะเป�นการฝ�าฝ�น
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที�พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ นี�กําหนดไว ้
ย่อมอาจส่งผลใหผู้้ให้ทุนวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัยมคีวามรับผิดทางแพ่งในการชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที�ได้รับความเสียหาย


