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นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
		 ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... มีผู้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
รวม ๒ ฉบับ คือ
๑. คณะรั ฐ มนตรี (ชุ ด ที่ มี น ายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ) ซึ่ ง ได้ เ สนอต่ อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒. นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ ซึ่งได้เสนอ
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒
ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการของสภาผู้แทนราษฎร
ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เหตุผล
		 เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ก ารล่ ว งละเมิ ด ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น จำนวนมาก โดยเฉพาะการ
นำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลซึ่งเป็น
เจ้าของข้อมูลจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่บุคคลดังกล่าว แม้ว่าจะได้มี
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางเรื่อง แต่ก็ยังไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป
และโดยที่มาตรา ๓๕ วรรคสาม และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นการทั่วไป เพื่อให้มีมาตรการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลและ
* ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓.
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การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ค. สาระสำคัญโดยสรุป
		 ๑. บทนิยามที่สำคัญ
			 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน หรือประวัติกิจกรรมบรรดาที่มี
ชือ่ ของบุคคลนัน้ หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิง่ บอกลักษณะอืน่ ทีท่ ำให้รตู้ วั บุคคลนัน้ ได้ เช่น ลายพิมพ์นวิ้ มือ
แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ
ผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
			 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม
ควบคุมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
			 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ให้หมายความรวมถึง
(๑) ทายาทหรือคู่สมรสของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ถึงแก่ความตาย
(๒) ผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
		
		 ๒. พระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับกับ
(๑) หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เว้นแต่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนของ
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นเท่านั้น โดยมิให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ต่อผู้อื่น
(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะ
เพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมเท่านั้น
		 ๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
		 ๔. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๔.๑ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรม
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ และผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการซึง่ เป็นผูแ้ ทนคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ๑ คน ผู้แทนหอการค้าไทย ๑ คน และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ๑ คน กรรมการ
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ผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผูซ้ งึ่ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านกฎหมายและด้านเทคโนโลยี
ด้านละ ๒ คน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (มาตรา ๗)
๔.๒ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอความเห็ น ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ออกกฎกระทรวงหรื อ ประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) ให้ ค ำแนะนำและคำปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การใด ๆ ในการคุ้ ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) กำหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการได้ รั บ ใบรั บ รองเพื่ อ มี สิ ท ธิ ใช้ ห รื อ แสดงเครื่ อ งหมาย
รับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๖) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และให้ประกาศรายงานดังกล่าว
ในราชกิจจานุเบกษาด้วย
(๘) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีพ่ ระราชบัญญัตนิ หี้ รือกฎหมายอืน่ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(มาตรา ๑๑)
		 ๕. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและธุรการ
ให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) ให้คำปรึกษาแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๓) กำหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง
หรือผู้รับจ้าง
(๔) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์ตามมาตรา ๓๔
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของสำนักงาน หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(มาตรา ๑๕)
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		 ๖. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
			 การเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้ต้องได้รับความยินยอม
ของเจ้าของข้อมูลนั้น และในการขอความยินยอมต้องไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ความยินยอมเช่นว่านีเ้ จ้าของข้อมูลจะเพิกถอนเสียเมือ่ ใดก็ได้
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมิให้ข้อมูลนั้นสูญหาย
ถู ก แก้ ไข หรื อ เปลี่ ย นแปลงและดู แ ลข้ อ มู ล นั้ น ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเป็ น ปั จ จุ บั น
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกับวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนด
จะกระทำมิได้เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั
ยกเว้นไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นกรณีทเี่ ป็นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเองและไม่สามารถขอความยินยอมได้ในเวลานั้น เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล และเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนด
ประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับการคุ้มครอง การเก็บรักษา
วิธีการลบหรือทำลายเมื่อหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ หรือผิดไปจากความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลนั้น (มาตรา ๑๖ – มาตรา ๒๐)
		 ๗. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
			 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอืน่ หรือจากแหล่งอืน่
ที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิ าชญากรรมหรือการกระทำ
ผิดหรือได้รบั โทษใด ๆ ประวัตสิ ขุ ภาพ แหล่งกำเนิดของเชือ้ ชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชือ่ ในทางศาสนา ข้อมูลทีอ่ าจเป็นผลร้าย ทำให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรูส้ กึ เกีย่ วกับ
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใดนั้นไม่ได้เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น
ตามกฎหมาย (มาตรา ๒๒ – มาตรา ๒๓)
		 ๘. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของตนโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล หรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลทีต่ อ้ งห้ามมิให้เก็บรวบรวมตามกฎหมายโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลนั้ น รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มิได้มีบทบัญญัติในการ
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีแต่บทบัญญัติของกฎหมายในประเทศนั้นมีมาตรการในการ
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสาระสำคัญต่ำกว่าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับ
ความยิ น ยอมเป็ น หนั ง สื อ จากเจ้ า ของข้ อ มู ล นั้ น เว้ น แต่ จ ะเข้ า ข้ อ ยกเว้ น ที่ ก ฎหมายกำหนด
(มาตรา ๒๕ – มาตรา ๓๐)
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

		 ๙. การเก็บรักษาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนัน้ ไว้ได้เท่าระยะเวลา
ตามที่ ก ฎหมายกำหนดหรื อ เท่ า ที่ จ ำเป็ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล นั้ น และ
ผู้ควบคุมจะต้องจัดให้มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้มีการนำไปใช้หรือ
เปิดเผยโดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อป้องกันการสูญหายหรือทำลาย
หรือถูกเรียกดู สืบค้น เชื่อมโยง ใช้ เปิดเผย ทำสำเนา หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการเข้าถึงและการใช้งาน
ระบบสารสนเทศทัง้ ในกรณีปกติและกรณีฉกุ เฉิน ตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งด้านสารสนเทศ
อย่างสม่ำเสมอ ในการแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลจะกระทำได้เมือ่ เจ้าของข้อมูลนัน้ ร้องขอหากต้องใช้วธิ กี ารลบ
หรื อ ทำลายข้ อ มู ล นั้ น ก็ ส ามารถกระทำได้ แ ต่ ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากเจ้ า ของข้ อ มู ล นั้ น ด้ ว ย
(มาตรา ๓๑ – มาตรา ๓๓)
		 ๑๐. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์
			 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์ หมายถึง ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ซึง่ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการเชิงธุรกิจ
หรือการพาณิชย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการรวมทั้งจัดให้มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ มี าตรฐานไม่ตำ่ กว่าข้อปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
ทีป่ ระกาศกำหนดและจะต้องมีการจัดให้มมี าตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการฝึกอบรมลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของตนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีทผี่ คู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์เลิกกิจการก็ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ (มาตรา ๓๔ – มาตรา ๔๐)
		 ๑๑. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิขอตรวจดูขอ้ มูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน  ขอให้แจ้งถึงการมีอยู่
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ขอให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือ
ไม่มคี วามจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือได้เพิกถอนข้อมูลนัน้ แล้ว และขอให้เปิดเผยการ
ได้มาซึง่ ข้อมูลนัน้ ในกรณีเป็นข้อมูลทีต่ นไม่ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
จะต้องปฏิบัติตามคำขอที่เจ้าของข้อมูลนั้นร้องขอ และจะปฏิเสธได้เฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนด
ไว้เท่านั้น กรณีทม่ี ผี เู้ ก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยฝ่าฝืนกฎหมายทำให้เจ้าของ
ข้อมูลนัน้ ได้รบั ความเสียหาย ผูน้ น้ั ต้องรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ การนัน้ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น
ตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากการกระทำในทางการที่จ้างของลูกจ้างของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใด บุคคลนั้นต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วย (มาตรา ๔๑ – มาตรา ๔๔)
		 ๑๒. การร้องเรียน การตรวจสอบ และการอุทธรณ์
  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นคณะหนึ่งโดยให้มี
อำนาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ตรวจสอบการกระทำของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกิด
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ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่
กฎหมายกำหนด กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนนัน้ แล้วและเชือ่ ว่าเรือ่ งร้องเรียน
นั้นไม่เป็นความจริงให้มีคำสั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าคณะกรรมการเชื่อได้ว่าเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นความจริง
ให้คณะกรรมการดำเนินการไกล่เกลีย่ ถ้าไกล่เกลีย่ ได้กใ็ ห้มคี ำสัง่ ยุตเิ รือ่ ง หากไม่อาจดำเนินการไกล่เกลีย่ ได้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลปฏิบัติหรือดำเนินการแก้ไขการกระทำของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ
สัง่ ห้ามผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกระทำการทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลนัน้ หรือให้กระทำการ
เพื่ อ ระงั บ ความเสียหายนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณี ที่ มี ห นั ง สื อ ไม่ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ไว้พจิ ารณา หรือยุตเิ รือ่ ง หรือมีคำสัง่ ใด ๆ ในกรณีทดี่ ำเนินการไกล่เกลีย่ ไม่ได้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้โดยยื่นเป็นหนังสือต่อสำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือหรือคำสั่งดังกล่าว
จากคณะกรรมการ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด (มาตรา ๔๕ – มาตรา ๔๘)
		 ๑๓. มาตรการส่งเสริม
			 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานได้ในเรือ่ งการช่วยเหลือ แนะนำ
ให้คำปรึกษาในการดำเนินการเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล การอบรมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลนั้น รวมทั้งหากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้หรือแสดง
เครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลก็สามารถยืน่ คำขอใบรับรองจากสำนักงานได้
และให้คณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนใบรับรองของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ถ้าเข้าเงื่อนไข
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการจะประกาศยอมรับการตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับ
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลที่ได้รับการรับรองมีสิทธิใช้หรือแสดง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของผู้ตรวจสอบและรับรอง ซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นก็ได้
ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม ทั้งนี้ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองนั้น
มีสทิ ธิใช้หรือแสดงเครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามทีก่ ฎหมายกำหนด
(มาตรา ๔๙ – มาตรา ๕๑)
		 ๑๔. บทกำหนดโทษ
  ๑๔.๑ บททั่วไป ในกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น (มาตรา ๕๒)
                          ๑๔.๒ โทษปรับทางปกครอง ผูอ้ ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
มีอำนาจลงโทษปรับทางปกครองได้ การลงโทษปรับให้คำนึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรม และ
ผลเสียหายที่เกิดจากการกระทำนั้น และในกรณีที่เห็นสมควรอาจมีคำเตือนให้ผู้นั้นดำเนินการใด ๆ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมก่อนก็ได้ ถ้าผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชำระค่าปรับ
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ทางปกครองก็จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแก่
บุคคลดังกล่าว การลงโทษปรับทางปกครองนีจ้ ะใช้กบั ความผิดฐานไม่มาให้ถอ้ ยคำหรือส่งวัตถุ เอกสาร
หรือพยานหลักฐานแก่คณะกรรมการ ความผิดฐานผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์
ไม่จัดทำบัตรประจำตัวลูกจ้างของตน ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
แต่ในความผิดฐานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรวมรวมใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ความผิดฐานไม่ใช้แบบหรือข้อความทีค่ ณะกรรมการกำหนด ความผิดฐาน
ไม่แจ้งผลกระทบในการเพิกถอนความยินยอมและการลบหรือการทำลายข้อมูลนั้นแก่เจ้าของข้อมูล
ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่ประกาศกำหนด ความผิดฐานปฏิเสธคำขอของเจ้าของ
ข้อมูลโดยไม่ได้รบั ยกเว้นตามกฎหมาย ความผิดฐานไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนดหรือไม่ดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ และความผิดฐานผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เชิ ง ธุ ร กิ จ หรือการพาณิชย์ไม่รายงานผลดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๓ – มาตรา ๕๕)
  ๑๔.๓  โทษอาญา ใช้กับความผิดฐานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่
ได้รับความยินยอมหรือไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย ความผิดฐานไม่จัดให้มีระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยตามทีก่ ำหนด ความผิดของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์ทไี่ ม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูล หรือจัดให้มีระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล หรือจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของตนเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายมี โ ทษปรั บ ไม่ เ กิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท และโทษสำหรั บ ผู้ ที่ ใช้ ห รื อ แสดงเครื่ อ งหมาย
รับรองมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบั ใบรับรองหรือได้รบั การรับรองจากสำนักงาน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีทบี่ คุ คลใดกระทำการใด ๆ เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่ อ ให้ ต นเองหรื อ ผู้ อื่ น ได้ รั บ ประโยชน์ อั น ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายหรื อ เพื่ อ ให้ ผู้ อื่ น เสี ย หาย
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ ถ้าการกระทำดังกล่าว
เป็นการเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคลทางสิง่ พิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อนื่
ผูก้ ระทำต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปีหรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ บรรดาความผิด
ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวเมื่อผู้ต้องหาเสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๕๖ – มาตรา ๕๙)
		 ๑๕. บทเฉพาะกาล
  ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย คณะกรรมการ
โดยตำแหน่งเท่านัน้ และให้แต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายใน ๙๐ วันนับแต่พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ  
กรณีที่ผู้ใดเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลทีอ่ ยูใ่ นความครอบครองก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ช้บงั คับให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม
กฎหมายเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนเรือ่ งการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของข้อมูลให้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ภ้ี ายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ช้บงั คับ
จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๓

81

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

ท่านผูอ้ า่ นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ้ ดมีความประสงค์ตอ้ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังนี้
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา					
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา			
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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