
แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๐๑

   หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันมีการลวงละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของขอมูล

สวนบุคคลเปนจํานวนมากจนสรางความเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหาย
ใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีทําให
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอันเปนการลวงละเมิดดังกลาว 
ทําไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวม 
สมควรกาํหนดใหมกีฎหมายวาดวยการคุมครองขอมลูสวนบคุคลเปนการทัว่ไปขึน้ 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการกํากบัดแูลเก่ียวกับการใหความคุมครอง
ขอมูลสวนบคุคลที่เปนหลักการทั่วไป  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๓ ถึงมาตรา ๕)

๑.๑) ในกรณีท่ีมีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหนวยงานใดไวโดยเฉพาะแลว
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น เวนแต

(๑) บทบัญญัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล และบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมท้ัง
บทกาํหนดโทษทีเ่กีย่วของ ใหบงัคบัตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายนีเ้ปนการเพิม่เตมิ 
ไมวาจะซํ้ากับบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้นหรือไมก็ตาม

(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการรองเรียน บทบัญญัติที่ ให อํานาจ
แกคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญออกคําสั่งเพื่อคุมครองเจาของขอมูลสวนบุคคล 
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พระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล 
   พ.ศ. ๒๕๖๒

• ใหไว ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก หนา ๕๒
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creo




๑๐๒

พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และบทบญัญตัเิก่ียวกบัอาํนาจหนาทีข่องพนกังานเจาหนาที ่รวมทัง้บทกาํหนดโทษ
ที่เกี่ยวของ ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ี ในกรณีดังตอไปน้ี

(ก) ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการน้ันไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การรองเรียน

(ข) ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการนั้นมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจ
แกเจาหนาท่ีผูมอีาํนาจพิจารณาเร่ืองรองเรียนตามกฎหมายดังกลาวออกคําสัง่เพือ่
คุมครองเจาของขอมูลสวนบุคคล แตไมเพียงพอเทากับอํานาจของคณะกรรมการ
ผูเช่ียวชาญตามกฎหมายน้ีและเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวรองขอ
ตอคณะกรรมการผูเชีย่วชาญหรอืเจาของขอมลูสวนบคุคลผูเสยีหายยืน่คาํรองเรียน
ตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญตามกฎหมายน้ี แลวแตกรณี (มาตรา ๓)

๑.๒) กฎหมายน้ีไมใชบังคับแก  
(๑) การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคล

ที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนสวนตนหรือเพ่ือกิจกรรม
ในครอบครัวของบุคคลน้ันเทานั้น

(๒) การดําเนินการของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการรักษา
ความม่ันคงของรัฐ ซ่ึงรวมถึงความม่ันคงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษา
ความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งหนาท่ีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร หรือการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร

(๓)  บคุคลหรอืนิติบคุคลซึง่ใชหรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคลทีท่าํการ
เก็บรวบรวมไวเฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรม
อันเปนไปตามจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพหรือเปนประโยชนสาธารณะ
เทานั้น

(๔)   สภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการ
ที่แตงต้ังโดยสภาดังกลาว ซ่ึงเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ในการพิจารณาตามหนาทีแ่ละอาํนาจของสภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา รฐัสภา หรอื
คณะกรรมาธิการ แลวแตกรณี

(๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย รวมท้ัง
การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(๖) การดําเนินการกับขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตและสมาชิก
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต

การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ทั้งหมดหรือแต
บางสวนมาใชบังคับแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือ
หนวยงานใดทํานองเดียวกับผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) 
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๑๐๓

(๔) (๕) และ (๖) หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอื่นใด ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา1 โดยผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
และผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานท่ีไดรับยกเวนตามท่ีกําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ตองจัดใหมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล
สวนบุคคลใหเปนไปตามมาตรฐานดวย (มาตรา ๔)

๑.๓) กฎหมายนี้ใหใชบังคับแกการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลโดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ซึ่งอยูในราชอาณาจักร ไมวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยน้ัน ไดกระทํา
ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม โดยในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือ
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอยูนอกราชอาณาจักร กฎหมายน้ีใหใชบังคับแก
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ซึ่งอยูในราชอาณาจักรโดยการดําเนินกิจกรรมของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือ
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาว เมื่อเปนการเสนอสินคาหรือบริการใหแก
เจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งอยู ในราชอาณาจักร ไมวาจะมีการชําระเงินของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลหรือไมกต็าม หรอืการเฝาติดตามพฤติกรรมของเจาของขอมลู
สวนบุคคลที่เกดิขึ้นในราชอาณาจักร (มาตรา ๕)

๒) บทนิยาม (มาตรา ๖)
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถ

ระบตุวับคุคลนัน้ไดไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถงึขอมลูของผูถงึแกกรรม
โดยเฉพาะ

“ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคล
ซึง่มอีาํนาจหนาทีต่ดัสนิใจเกีย่วกบัการเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคล

   ๑ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดมิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ และ
หมวด ๗ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใชบังคับแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ซึ่งเปนหนวยงานหรือกิจการ กลาวคือ (๑) หนวยงานของรัฐ (๒) หนวยงานของรัฐตางประเทศและองคการระหวางประเทศ (๓) มูลนิธ ิ
สมาคม องคกรศาสนา และองคกรไมแสวงหากําไร (๔) กิจการดานเกษตรกรรม (๕) กิจการดานอุตสาหกรรม (๖) กิจการดาน
พาณิชยกรรม (๗) กิจการดานการแพทยและสาธารณสุข (๘) กิจการดานพลังงานไอนํ้า นํ้า และการกําจัดของเสีย รวมทั้งกิจการ
ที่เกี่ยวของ (๙) กิจการดานการกอสราง (๑๐) กิจการดานการซอมและการบํารุงรักษา (๑๑) กิจการดานการคมนาคม ขนสง และ
การเก็บสินคา (๑๒) กิจการดานการทองเที่ยว (๑๓) กิจการดานการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร และดิจิทัล (๑๔) กิจการ
ดานการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย (๑๕) กิจการดานอสังหาริมทรัพย (๑๖) กิจการดานการประกอบวิชาชีพ (๑๗) กิจการ
ดานการบริหารและบริการสนับสนุน  (๑๘) กิจการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีวิชาการ สังคมสงเคราะห และศิลปะ (๑๙) กิจการ
ดานการศึกษา (๒๐) กิจการดานความบันเทิงและนันทนาการ (๒๑) กิจการดานการรักษาความปลอดภัย (๒๒) กิจการในครัวเรือน
และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน ตั้งแตวันที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
แตทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กําหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตองจัดใหมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนดดวย (ราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๓๗/ตอนที่ ๓๗ ก/หนา ๑/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓).  
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๑๐๔

พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคล
ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่ง
หรอืในนามของผูควบคุมขอมลูสวนบคุคล ทัง้น้ี บคุคลหรือนติบิคุคลซ่ึงดาํเนนิการ
ดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

“บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองขอมลูสวนบคุคล
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการ

ตามกฎหมายนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายน้ี

๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๗)
กําหนดให “รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

รกัษาการตามกฎหมายน้ี และใหมอีาํนาจแตงตัง้พนักงานเจาหนาที ่เพือ่ปฏบิตักิาร
ตามกฎหมายน้ี

๔) คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๑, มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๘)
กําหนดใหมี “คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล” ประกอบดวย 

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนรองประธาน
กรรมการ กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๕ คน ไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และอัยการสูงสุด กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๙ คน โดยใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการ
แตงต้ังพนกังานของสํานักงานเปนผูชวยเลขานุการไดไมเกิน ๒ คน สาํหรบัประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
และแตงต้ังจากคณะรัฐมนตรี มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป โดยให
คณะกรรมการมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้

(๑) จัดทําแผนแมบทการดําเนินงานดานการสงเสริม และการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับชาติ
ที่เกี่ยวของ 

(๒) สงเสริมและสนบัสนุนหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน ดาํเนินกจิกรรม
ตามแผนแมบทตาม (๑) รวมทั้งจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนแมบทดังกลาว
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๑๐๕

(๓) กําหนดมาตรการหรือแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายนี้

(๔) ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามกฎหมายนี้
(๕) ประกาศกําหนดหลักเกณฑการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีสง

หรือโอนไปยังตางประเทศ
(๖) ประกาศกําหนดขอปฏบิตัใินการคุมครองขอมลูสวนบคุคลเปนแนวทาง

ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลปฏิบัติ
(๗) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือ

กฎที่ใชบังคับอยูในสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(๘) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวน

ความเหมาะสมของกฎหมายนี้อยางนอยทุกรอบ ๕ ป
(๙) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินการใด ๆ เพื่อให

ความคุมครองขอมลูสวนบุคคลของหนวยงานของรฐัและภาคเอกชนในการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายนี้

(๑๐) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายนี้
(๑๑) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดทักษะการเรียนรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหแกประชาชน
(๑๒)สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

กับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(๑๓) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายนีห้รอืกฎหมายอืน่กาํหนดใหเปนหนาที่

และอํานาจของคณะกรรมการ (มาตรา ๑๖)
(๑๔) แตงตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอยางใดอยางหนึง่

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได (มาตรา ๑๘)

๕) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๒, สวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๓)
๕.๑) บททั่วไป (สวนที ่๑, มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๑)   

๕.๑.๑) การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกรณี
เปนบุคคลทั่วไป

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไมไดหากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดให
ความยนิยอมไวกอนหรอืในขณะนัน้ เวนแตบทบญัญตัแิหงกฎหมายนีห้รอืกฎหมายอืน่
บัญญัติใหกระทําได ซึ่งการขอความยินยอมน้ันตองทําโดยชัดแจงเปนหนังสือ
หรือทําโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส เวนแตโดยสภาพไมอาจขอความยินยอม
ดวยวิธีการดังกลาวได โดยในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
นั้น ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมลูสวนบุคคลไปดวย และการขอความยินยอมน้ันตองแยกสวนออกจาก
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๑๐๖

พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอความอ่ืนอยางชัดเจน มีแบบหรือขอความท่ีเขาถึงไดงายและเขาใจได รวมท้ัง
ใชภาษาท่ีอานงาย และไมเปนการหลอกลวงหรือทําใหเจาของขอมูลสวนบุคคล
เขาใจผิดในวัตถุประสงคดังกลาว แตในการขอความยินยอมน้ันผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลตองคํานึงถึงความเปนอิสระของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการให
ความยินยอม ทัง้น้ี ในการเขาทําสญัญาซ่ึงรวมถึงการใหบริการใด ๆ  ตองไมมเีงือ่นไข
ในการใหความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีไมมี
ความจําเปนหรือเกี่ยวของสําหรับการเขาทาํสัญญาซ่ึงรวมถึงการใหบริการน้ัน ๆ

โดยเจาของขอมลูสวนบคุคลจะถอนความยินยอมเสียเมือ่ใด
ก็ไดโดยจะตองถอนความยินยอมไดงายเชนเดยีวกบัการใหความยินยอม เวนแต
มีขอจํากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีใหประโยชน
แกเจาของขอมูลสวนบุคคล  โดยการถอนความยินยอมยอมไมสงผลกระทบตอ
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคล
ไดใหความยนิยอมไปแลวโดยชอบตามทีก่าํหนดไวในหมวดนี ้แตในกรณทีีก่ารถอน
ความยินยอมสงผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในเร่ืองใด ผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอน
ความยินยอมนั้น

สําหรับการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
ที่ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในหมวด ๑ น้ี ไมมีผลผูกพันเจาของขอมูลสวนบุคคล 
และไมทาํใหผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลสามารถทาํการเกบ็รวบรวม ใช หรอืเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลได (มาตรา ๑๙)  

๕.๑.๒) การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกรณี
เปนผูเยาว

ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาวซ่ึงยังไมบรรลุ
นิติภาวะโดยการสมรส หรือไมมีฐานะเสมือนดังบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว
ตามมาตรา ๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การขอความยินยอม
จากเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ใหดําเนินการ ดังตอไปน้ี

(๑) ในกรณทีีก่ารใหความยินยอมของผูเยาวไมใชการใด ๆ 
ซึง่ผูเยาวอาจใหความยินยอมโดยลําพังไดตามท่ีบญัญตัไิวในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
หรอืมาตรา ๒๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ตองไดรบัความยินยอม
จากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผูเยาวดวย

(๒) ในกรณทีีผู่เยาวมอีายุไมเกนิ ๑๐ ป ใหขอความยนิยอม
จากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว

ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนไรความสามารถ 
ใหขอความยินยอมจากผูอนุบาลที่มีอํานาจกระทําการแทนคนไรความสามารถ 
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๑๐๗

สวนในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนเสมือนไรความสามารถ ก็ให
ขอความยนิยอมจากผูพทิกัษทีม่อีาํนาจกระทาํการแทนคนเสมอืนไรความสามารถ

ให นําความในข อ ๕ .๑ .๑ ) มาใช บังคับกับการถอน
ความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล การแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล
ทราบ การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล การรองเรียนของเจาของขอมูล
สวนบุคคล และการอ่ืนใดตามกฎหมายน้ีในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปน
ผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ โดยอนุโลม (มาตรา ๒๐)  

๕.๑.๓) การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองทําการเก็บรวบรวม ใช 

หรอืเปดเผยขอมลูสวนบุคคลตามวัตถปุระสงคท่ีไดแจงเจาของขอมลูสวนบุคคล
ไวกอนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม สวนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลท่ีแตกตางไปจากวัตถุประสงคที่ไดแจงไวจะกระทํามิได เวนแตไดแจง
วัตถุประสงคใหมนั้นใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบและไดรับความยินยอมกอน
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยแลว หรือบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน
บัญญัติใหกระทําได (มาตรา ๒๑)  

๕.๒) การเกบ็รวบรวมขอมลูสวนบคุคล (สวนที ่๒, มาตรา ๒๒ ถงึมาตรา ๒๖)
๕.๒.๑) การแจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคล
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น ใหเก็บรวบรวม

ไดเทาที่จําเปนภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล แตผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองแจงใหเจาของขอมูล
สวนบุคคลทราบกอนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลถึงรายละเอียด
เก่ียวกับวัตถปุระสงคของการเก็บรวบรวม ขอมลูและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว
ประเภทของบุคคลหรือหนวยงานซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมอาจจะ
ถูกเปดเผย ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล สถานที่ติดตอ และวิธีการ
ติดตอ สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายนี ้และกรณีที่เจาของขอมูล
สวนบุคคลตองใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือ
มคีวามจาํเปนตองใหขอมลูสวนบคุคลเพือ่เขาทาํสญัญา รวมทัง้แจงถงึผลกระทบที่
เปนไปไดจากการไมใหขอมลูสวนบคุคล เวนแตเจาของขอมูลสวนบุคคลไดทราบถงึ
รายละเอียดนั้นอยูแลว (มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓)

๕.๒.๒) บทตองหามในการเก็บรวบรวมขอมลูสวนบุคคลโดยไมได
รับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล

กําหนดหามมิใหผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล
สวนบุคคล เว นแตเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร
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๑๐๘

พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประวัติศาสตรหรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษา
วิจัยหรือสถิติ เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคล
เปนคูสัญญาหรือเพื่อใชในการดําเนินการตามคําขอของเจาของขอมูลสวนบุคคล
กอนเขาทําสัญญาน้ัน เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินภารกิจ
เพือ่ประโยชนสาธารณะของผูควบคุมขอมลูสวนบคุคล หรอืปฏบิตัหินาทีใ่นการใช
อํานาจรัฐท่ีไดมอบใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เปนการจําเปนเพ่ือประโยชน
โดยชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการปฏิบัติตามกฎหมายของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล (มาตรา ๒๔)  

๕.๒.๓) บทตองหามในการเกบ็รวบรวมขอมลูสวนบคุคลจากแหลงอืน่
กําหนดหามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่นท่ีไมใชจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
โดยตรง เวนแตไดแจงถึงการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่นใหแก
เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบโดยไมชักชา แตตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่
เกบ็รวบรวมและไดรบัความยินยอมจากเจาของขอมลูสวนบคุคล หรอืเปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมตามกฎหมาย 
(มาตรา ๒๕)

๕.๒.๔) บทตองหามในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่มี
ความออนไหว

กําหนดหามมใิหเกบ็รวบรวมขอมลูสวนบคุคลเก่ียวกับเชือ้ชาติ 
เผาพนัธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤตกิรรม
ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน 
ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูล
สวนบุคคลในทํานองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด โดยไมไดรับ
ความยนิยอมโดยชดัแจงจากเจาของขอมูลสวนบคุคล เวนแตเปนกรณทีีไ่ดรบัยกเวน
ตามกฎหมาย (มาตรา ๒๖)

๕.๓) การใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (สวนท่ี ๓, มาตรา ๒๗ ถึง
มาตรา ๒๙) 

๕.๓.๑) การขอความยินยอมเพื่อใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
กาํหนดหามมใิหผูควบคมุขอมลูสวนบุคคลใชหรอืเปดเผย

ขอมลูสวนบคุคล โดยไมไดรบัความยนิยอมจากเจาของขอมลูสวนบคุคล เวนแต
เปนขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดโดยไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอม 
โดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับขอมูลสวนบุคคลมาจากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
จะตองไมใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ในกรณีที่ผูควบคุม
ข อมูลส วนบุคคลใช หรือเป ดเผยข อมูลส วนบุคคลที่ ได รับยกเว นไม ต อง
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๐๙

ขอความยินยอม กําหนดใหผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองบันทึกการใชหรือ
เปดเผยนั้นไวในรายการดวย (มาตรา ๒๗)  

๕.๓.๒) การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ
ในกรณีที่ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลสงหรือโอนขอมูล

สวนบุคคลไปยังตางประเทศ ประเทศปลายทางหรือองคการระหวางประเทศ
ที่รับขอมูลสวนบุคคลตองมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ
ตามหลกัเกณฑการใหความคุมครองขอมลูสวนบคุคลตามทีค่ณะกรรมการประกาศ
กําหนดตามขอ ๔) (๕) เวนแต เปนกรณีที่ไดรับยกเวน เชน เปนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยไดแจงใหเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอ 
เปนการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือ
สขุภาพ หรอืเปนการจาํเปนเพือ่การดาํเนนิภารกจิเพือ่ประโยชนสาธารณะทีส่าํคญั 
เปนตน (มาตรา ๒๘) 

แตในกรณีที่ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลซึ่งอยูในราชอาณาจักรไดกําหนดนโยบายในการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลเพ่ือการสงหรือโอนขอมลูสวนบุคคลไปยังผูควบคุมขอมลูสวนบุคคล
หรือผูประมวลผลขอมลูสวนบคุคลซึง่อยูตางประเทศและอยูในเครอืกจิการหรอื
เครอืธรุกจิเดยีวกนัเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจรวมกัน หากนโยบายในการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดรับการตรวจสอบและรับรองจากสํานักงาน 
การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศท่ีเปนไปตามนโยบาย
ในการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองดังกลาว 
ใหสามารถกระทําไดโดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามความขางตน (มาตรา ๒๙)

๖) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๓, มาตรา ๓๐ ถึงมาตรา ๔๒)
๖.๑) สิทธิตามกฎหมายของเจาของขอมูลสวนบุคคล

๖.๑.๑) สิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคล กลาวคือ 
กาํหนดใหเจาของขอมลูสวนบคุคลมสีทิธขิอเขาถงึและขอรบัสาํเนาขอมลูสวนบคุคล
ที่เก่ียวกับตนซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือขอให
เปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมลูสวนบุคคลดังกลาวท่ีตนไมไดใหความยินยอม (มาตรา ๓๐)

๖.๑.๒)  สทิธขิอรบัขอมลูสวนบคุคลทีเ่กีย่วกบัตน กลาวคอื เจาของ
ขอมูลสวนบุคคลสามารถขอรับขอมูลดังกลาวไดหากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ไดทาํใหขอมูลสวนบคุคลนัน้อยูในรปูแบบทีส่ามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวย
เคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล
ในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบคุคลอื่น และขอรับขอมูลสวนบุคคล
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๑๑๐

พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทีผู่ควบคมุขอมลูสวนบคุคลสงหรอืโอนไปยงัผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลอืน่โดยตรง 
เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทําได (มาตรา ๓๑)

๖.๑.๓) สิทธิในการคัดคาน กลาวคือ เจาของขอมูลสวนบุคคล
มสีทิธคิดัคานการเกบ็รวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคลทีเ่ก่ียวกบัตนเมือ่ใด
ก็ได ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมไดโดย
ไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ในกรณี
ทีเ่ปนการจาํเปนเพือ่การปฏบิตัหินาทีใ่นการดาํเนนิภารกจิเพือ่ประโยชนสาธารณะ
ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือปฏิบัติหนาที่ในการใชอํานาจรัฐที่ไดมอบ
ใหแกผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือกรณีที่เปนการจําเปนเพื่อประโยชน
โดยชอบดวยกฎหมายของผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลหรอืของบคุคลหรอืนติบิคุคลอืน่
ที่ไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เวนแตผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพิสูจนไดวา

(ก) การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมลูสวนบุคคลน้ัน
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดแสดงใหเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายที่สําคัญ
ยิ่งกวา

(ข) การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
นั้นเปนไปเพื่อกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ
เรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย

(๒) กรณีที่เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

(๓) กรณีที่เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
ส วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคเ ก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร  
ประวตัศิาสตร หรอืสถติ ิเวนแตเปนการจาํเปนเพ่ือการดาํเนินภารกจิ เพ่ือประโยชน
สาธารณะของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๓๒)

๖.๑.๔) การขอใหลบหรอืทําลาย หรอืทําใหขอมูลสวนบคุคลเปนขอมลู
ที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคล กลาวคือ กําหนดให
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดําเนินการลบ
หรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคล
ที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได เมื่อขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในการ
เกบ็รกัษาไว หรอืเจาของขอมลูสวนบคุคลถอนความยินยอมในการเกบ็รวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมมีอํานาจ
ตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นไดตอไป หรือ
เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลตามขอ ๖.๑.๓) (๑) และผูควบคุมขอมลูสวนบคุคลไมอาจปฏิเสธคําขอได
ตามขอ ๖.๑.๓) (๑) (ก) หรือ (ข) ได หรือเปนการคัดคานตามขอ ๖.๑.๓) (๒) หรือ
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๑๑

เมือ่ขอมลูสวนบคุคลไดถูกเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ตามที่กําหนดไวในหมวด ๓ นี้ (มาตรา ๓๓)

๖.๑.๕) การขอใหระงบัการใชขอมลูสวนบคุคล กลาวคอื กาํหนดให
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลระงับการใช
ขอมูลสวนบุคคลได หากขอมูลนั้นอยู ระหวางท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคล
ไดรองขอใหผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง 
เปนปจจุบนั ความสมบูรณของขอมลู เพ่ือไมกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลขอใหลบหรือทําลายขอมูลเนื่องจากเปนขอมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมาย แตเจาของขอมูลสวนบุคคล
ขอใหระงับการใชแทน หรือเม่ือขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในการเก็บ
รักษาไวตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล แตเจาของขอมูล
สวนบุคคลมีความจําเปนตองขอใหเก็บรักษาไวเพื่อใชในการกอตั้งสิทธิเรียกรอง
ตามกฎหมาย การปฏิบตัติามหรือการใชสทิธเิรยีกรองตามกฎหมาย หรอืการยกข้ึน
ตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเมื่อผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอยูในระหวาง
การพิสูจนตามขอ ๖.๑.๓) (๑) หรือตรวจสอบตามขอ ๖.๑.๓) (๓) เพื่อปฏิเสธ
การคัดคานของเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้น (มาตรา ๓๔) 

๖.๒) หนาที่ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
กําหนดใหผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองดําเนินการใหขอมูล

สวนบคุคลนัน้ถกูตอง เปนปจจบุนั สมบรูณ และไมกอใหเกดิความเขาใจผดิ โดยให
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) จัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
(๒) ในกรณีที่ตองใหขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน

ที่ไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองดําเนินการเพื่อปองกันมิใหผูนั้นใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ

(๓) จัดใหมีระบบการตรวจสอบเพ่ือดําเนินการลบหรือทําลาย
ขอมูลสวนบุคคลเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไมเก่ียวของหรือ
เกินความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลน้ัน หรือ
ตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอ หรือที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดถอน
ความยินยอม 

(๔) แจงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลแกสํานักงานโดยไมชักชา
ภายใน ๗๒ ชั่วโมงนับแตทราบเหตุเทาท่ีจะสามารถกระทําได เวนแตการละเมิด
ดังกลาวไมมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

(๕) ในกรณีที่เปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอยูนอกราชอาณาจักร 
ตองแตงตั้งตัวแทนของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปนหนังสือซึ่งตัวแทนน้ัน
ตองอยูในราชอาณาจักร (มาตรา ๓๗)
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๑๑๒

พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๖) จัดทําบันทึกรายการ เพ่ือใหเจาของขอมูลสวนบุคคลและ
สํานกังานสามารถตรวจสอบได โดยจะบันทกึเปนหนังสอืหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส
ก็ได (มาตรา ๓๙)

๖.๓) หนาท่ีของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลตามคําสัง่ท่ีไดรบัจากผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเทานัน้ เวนแตคาํส่ังนัน้
ขัดตอกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายนี้

(๒) จดัใหมมีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีเ่หมาะสม รวมทัง้
แจงใหผูควบคุมขอมลูสวนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดขอมลูสวนบุคคลท่ีเกดิขึน้

(๓) จดัทาํและเกบ็รกัษาบนัทกึรายการของกจิกรรมการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลไวตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

ผูประมวลผลขอมูลสวนบคุคลซึง่ไมปฏบิตัติาม (๑) สาํหรบัการเกบ็
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใด ใหถือวาผูประมวลผลขอมูล
สวนบคุคลเปนผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลสาํหรบัการเกบ็รวบรวม ใช หรอืเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลน้ัน ซ่ึงการดําเนินงานตามหนาท่ีของผู ประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลตามทีไ่ดรบัมอบหมายจากผูควบคุมขอมลูสวนบคุคลนัน้ ผูควบคุมขอมลู
สวนบุคคลตองจัดใหมีขอตกลงระหวางกัน เพื่อควบคุมการดําเนินงานตามหนาที่
ของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายน้ี (มาตรา ๔๐)

๖.๔) หนาที่ของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
กําหนดใหผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูล

สวนบคุคลตองจดัใหมเีจาหนาทีคุ่มครองขอมลูสวนบุคคลของตน โดยใหเจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคลดังกลาวมีหนาท่ี ดังตอไปน้ี

(๑) ใหคําแนะนําแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังลูกจางหรือผูรับจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือ
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายน้ี

(๒) ตรวจสอบการดําเนินงานของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือ
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งลูกจางหรือผูรับจางของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายน้ี

(๓) ประสานงานและใหความรวมมือกับสํานักงานในกรณีที่มี
ปญหาเกีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งลูกจางหรือผู รับจาง
ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายนี้
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๑๓

(๔) รักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลที่ตนลวงรู หรือไดมา
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้

ทั้งนี้ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ตองสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยจัดหา
เครือ่งมือหรอือปุกรณอยางเพียงพอ รวมทัง้อาํนวยความสะดวกในการเขาถงึขอมลู
สวนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหนาที่ดวย (มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒)

๗) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๔, มาตรา ๔๓ 
ถึงมาตรา ๗๐)

๗.๑) การจัดตั้งสํานักงาน
กาํหนดใหม ี“สํานกังานคณะกรรมการคุมครองขอมลูสวนบคุคล”

มวีตัถปุระสงคเกีย่วกบัการคุมครองขอมลูสวนบคุคล รวมท้ังสงเสริมและสนับสนนุ
ใหเกิดการพัฒนาดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศ เปนหนวยงาน
ของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล และไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยกําหนดใหสํานักงานมีหนาท่ีและอํานาจ 
ดังตอไปนี้ 

๗.๑.๑) หนาที่และอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติ
กําหนดใหสํานักงานมีหนาที่ปฏิบัติงานวิชาการและ

งานธุรการใหแกคณะกรรมการ คณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ และคณะอนุกรรมการ 
รวมทั้งใหมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้

(๑) จัดทํารางแผนแมบทการดําเนินงานดานการสงเสริม 
และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ และ
แผนระดับชาติทีเ่กีย่วของ รวมท้ังรางแผนแมบทและมาตรการแกไขปญหาอุปสรรค
การปฏิบตักิารตามนโยบาย ยทุธศาสตรชาติ และแผนระดับชาติดงักลาว เพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการ

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

(๓)  วเิคราะหและรบัรองความสอดคลองและความถกูตอง
ตามมาตรฐานหรือตามมาตรการหรือกลไกการกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองขอมลูสวนบคุคล รวมทัง้ตรวจสอบและรบัรองนโยบายในการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๕.๓.๒)

(๔) สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล ติดตามความเคลื่อนไหว
ของสถานการณดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
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๑๑๔

พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ดานการคุมครองขอมลูสวนบคุคล รวมท้ังวเิคราะหและวจัิยประเด็นทางดานการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลที่มีผลตอการพัฒนาประเทศเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

(๕) ประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถ่ิน องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐเก่ียวกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล

(๖) ใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐและหนวยงาน
ของเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายน้ี

(๗) เปนศูนยกลางในการใหบริการทางวิชาการหรือ
ใหบรกิารทีเ่ก่ียวกบัการคุมครองขอมลูสวนบคุคลแกหนวยงานของรัฐ หนวยงาน
ของเอกชน และประชาชน รวมท้ังเผยแพรและใหความรูความเขาใจในเร่ือง
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล

(๘) กําหนดหลักสูตรและฝกอบรมการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เจาหนาที่คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล ลูกจาง ผูรับจาง หรือประชาชนท่ัวไป

(๙)  ทาํความตกลงและรวมมอืกับองคการหรือหนวยงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามหนาท่ี
และอํานาจของสํานักงาน เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายน้ี
(๑๑) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการ

กาํกบัสํานกังานคณะกรรมการคุมครองขอมลูสวนบคุคล คณะกรรมการผูเชีย่วชาญ 
หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา ๔๔)

๗.๑.๒) หนาท่ีและอํานาจท่ัวไปของสํานักงาน
(๑)  ถอืกรรมสิทธ์ิ มสีทิธคิรอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒)  กอต้ังสทิธ ิหรอืทํานิตกิรรมทกุประเภทผกูพนัทรพัยสนิ 

ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๓) จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจการ

ของสํานักงาน
(๔) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือ

คาบริการในการดําเนินงานตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของสํานักงาน  
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่และ

อํานาจของสํานักงาน หรือตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการคุ มครองขอมูลสวนบุคคล คณะกรรมการผู เชี่ยวชาญ หรือ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๔๕) 
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๑๕

๗.๒) คณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ มครองขอมูล
สวนบุคคล

๗.๒.๑) ที่มาและองคประกอบของคณะกรรมการ
ใหมี “คณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองขอมลูสวนบคุคล” ประกอบดวยประธานกรรมการซึง่สรรหาและแตงตัง้
จากผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณในดานการคุมครองขอมูล
สวนบคุคล ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และเลขาธกิารคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๖ คน สรรหาและแตงตั้งจากผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณในดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางนอย ๓ คน และดานอื่น
ที่เกี่ยวของอันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของสํานักงาน โดยใหเลขาธิการ
เปนกรรมการและเลขานุการ และใหเลขาธิการแตงตัง้พนกังานของสํานกังานเปนผูชวย
เลขานกุารไดไมเกนิ ๒ คน สาํหรบัประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคณุวุฒนิัน้
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป

๗.๒.๒) หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบ

แผนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๒)  ออกขอบงัคบัวาดวยการจัดองคกร การเงิน การบริหาร

งานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป การตรวจสอบภายใน รวมตลอดท้ังการสงเคราะห
และสวัสดิการตาง ๆ ของสํานักงาน โดยขอบังคับน้ันถามีการจํากัดอํานาจ
เลขาธิการในการทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอกใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) อนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการใชจายเงินและ
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน

(๔) ควบคมุการบรหิารงานและการดาํเนนิการของสาํนกังาน
และเลขาธิการใหเปนไปตามกฎหมายนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

(๕) แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ
(๖) วนิจิฉยัอทุธรณคาํสัง่ทางปกครองของเลขาธิการในสวน

ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงาน
(๗) ประเมนิผลการดาํเนินการของสาํนักงาน และการปฏิบตังิาน

ของเลขาธิการ
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน

กาํหนดใหเปนหนาทีแ่ละอาํนาจของคณะกรรมการกาํกบัสาํนกังานคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(มาตรา ๕๔)  
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๑๑๖

พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๙) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหนาที่หรือกระทํา
การอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีคณะกรรมการกํากบัสาํนกังานคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลมอบหมายได (มาตรา ๕๕ วรรคหน่ึง)  

(๑๐) แตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ
ที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองขอมลูสวนบุคคล เปนทีป่รกึษาคณะกรรมการกํากบัสาํนกังาน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลได (มาตรา ๕๕ วรรคสอง) 

๗.๓) เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
กําหนดใหสํานักงานมี “เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล” ซึ่งคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลแตงตั้ง มีหนาที่บริหารกิจการของสํานักงาน มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ ๔ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกิน ๒ วาระไมได 
โดยใหเลขาธิการมีหนาที่และอํานาจในการบริหารงานของสํานักงานใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงาน 
เปนผูบังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง แตงตั้ง
รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการ บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือ
คาจาง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และลูกจางของสํานักงาน ตลอดจนใหพนักงาน
และลกูจางของสาํนักงานออกจากตาํแหนง ตลอดจนปฏบิตักิารอืน่ใดตามระเบยีบ 
ขอบงัคบั ขอกาํหนด นโยบาย มต ิหรอืประกาศของคณะกรรมการกาํกบัสาํนักงาน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ทั้งนี้ ใหเลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารงานของสํานักงาน
ขึ้นตรงต อคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ มครองข อมูล
สวนบคุคล สาํหรบัในกิจการของสํานกังานท่ีเกีย่วกับบคุคลภายนอก ใหเลขาธิการเปน
ผูแทนของสํานักงาน  เพื่อการน้ี เลขาธิการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงาน
เฉพาะอยางแทนกไ็ด แตตองเปนไปตามขอบังคับทีค่ณะกรรมการกาํกบัสาํนักงาน
คณะกรรมการคุมครองขอมลูสวนบุคคลกําหนด (มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ 
และมาตรา ๖๔)

๘) การรองเรียน (หมวด ๕, มาตรา ๗๑ ถึงมาตรา ๗๖) 
๘.๑) คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ

กําหนดใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญขึ้น
คณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได ตามความเช่ียวชาญในแตละเร่ืองหรือตาม
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งใหคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญมีหนาที่และ
อํานาจพิจารณาเร่ืองรองเรียนตามกฎหมายน้ี ตรวจสอบการกระทําใด ๆ ของผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังลูกจางหรือ
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๑๗

ผูรับจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เกี่ยวกับ
ขอมูลสวนบุคคลท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลสวนบุคคล และไกลเกล่ีย
ขอพิพาทเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล รวมถึงปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายนี้กําหนด
ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการผูเช่ียวชาญหรือตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย (มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒)

๘.๒) กระบวนการรองเรียน
กําหนดใหเจ าของขอมูลส วนบุคคลมีสิทธิร องเรียนในกรณีที่

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งลูกจางหรือ
ผูรับจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศท่ีออกตามกฎหมายน้ี โดยการย่ืน 
การไมรับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคํารองเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงการกําหนด
ใหไมรับเรื่องรองเรียนหรือยุติเรื่องในกรณีที่มีผูมีอํานาจพิจารณาในเรื่องนั้นอยูแลว
ตามกฎหมายอ่ืนดวย ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูรองเรียนไมไดปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ
ที่กําหนดไว หรือเปนเรื่องรองเรียนท่ีระเบียบนั้นไดกําหนดไมใหรับไวพิจารณา
ใหคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญไมรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณา

เมื่อคณะกรรมการผู เชี่ยวชาญไดพิจารณาเร่ืองรองเรียน หรือ
ตรวจสอบการกระทําใด ๆ  แลวรับฟงไดวาเร่ืองรองเรียนหรอืการกระทํานัน้ไมมมีลู
ใหคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญมีคําสั่งยุติเรื่อง แตในกรณีที่คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาหรือตรวจสอบแลวรับฟงไดวาเรื่องรองเรียนหรือการกระทํานั้นเปนกรณี
ซึ่งอาจไกลเกลี่ยไดและคูกรณีประสงคจะใหไกลเกลี่ย ใหคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ
ดําเนินการไกลเกลี่ย แตหากเรื่องรองเรียนหรือการกระทํานั้นไมอาจไกลเกลี่ยได 
หรอืไกลเกลีย่ไมสาํเรจ็ ใหคณะกรรมการผูเชีย่วชาญมอีาํนาจออกคาํสัง่ ดงัตอไปนี้

(๑) สั่งใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ปฏิบัติหรือดําเนินการแกไขการกระทําของตนใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด

(๒) สัง่หามผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลหรอืผูประมวลผลขอมลูสวนบคุคล
กระทําการที่กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือใหกระทําการใด
เพื่อระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด

ในกรณทีีผู่ควบคมุขอมลูสวนบคุคลหรอืผูประมวลผลขอมลูสวนบคุคล
ไมยอมดําเนินการตามคําส่ังใน (๑) หรือ (๒) ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองมาใชบงัคบัโดยอนโุลม 
ทัง้นี ้ในกรณทีีต่องมกีารยึด อายัด หรอืขายทอดตลาดทรัพยสนิของผูควบคมุขอมลู
สวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือบังคับตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ใหคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ
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พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เปนผูมีอํานาจส่ังยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินเพ่ือการน้ัน โดยคําสั่ง
ของคณะกรรมการผูเชีย่วชาญ โดยใหประธานกรรมการผูเชีย่วชาญเปนผูลงนามแทน 
และใหคําส่ังน้ันเปนที่สุด

ในการดําเนินการน้ี เมื่อผลการพิจารณาเปนประการใดให
คณะกรรมการผูเชีย่วชาญแจงใหผูรองเรียนทราบพรอมดวยเหตุผล และในกรณี
ที่ไมรับเรื่องรองเรียนหรือยุติเรื่องที่มีผูมีอํานาจพิจารณาในเร่ืองนั้นอยูแลวตาม
กฎหมายอื่น ใหแจงผูรองเรียนทราบ หากผูรองเรียนประสงคจะใหสงเรื่องให
ผูมีอาํนาจพจิารณาในเรือ่งนัน้ตามกฎหมายอืน่ ใหดาํเนนิการตามความประสงค
ดงักลาว และใหถอืวาผูมอีาํนาจพจิารณาไดรบัเรือ่งรองเรยีนนบัแตวนัทีค่ณะกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญไดรับเรื่องรองเรียนน้ัน (มาตรา ๗๔)  

๘.๓) หนาที่และอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายนี้

(๑) มีหนังสือแจงใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคล หรือผู ใดมาใหขอมูลหรือสงเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับ
การดําเนินการหรือการกระทําความผิดตามกฎหมายน้ี

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมขอเทจ็จริง แลวรายงานตอคณะกรรมการ
ผูเช่ียวชาญ ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
หรือผูใดไดกระทําผิดหรือทําใหเกิดความเสียหายเพราะฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรอืประกาศทีอ่อกตามกฎหมายนี ้โดยหากมคีวามจําเปนเพือ่คุมครอง
ประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือเพื่อประโยชนสาธารณะ ใหพนักงาน
เจาหนาทีย่ืน่คาํรองตอศาลท่ีมเีขตอํานาจเพ่ือมคีาํสัง่อนุญาตใหพนกังานเจาหนาที่
เขาไปในสถานทีข่องผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลหรอืผูใดเกีย่วกบัการกระทาํความผดิ
ตามกฎหมายนี ้ในระหวางเวลาพระอาทติยขึน้ถงึพระอาทติยตกหรือในเวลาทาํการ
ของสถานท่ีนัน้ เพือ่ตรวจสอบและรวบรวมขอเทจ็จรงิ ยดึหรืออายดัเอกสารหลกัฐาน 
หรือส่ิงอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือมีเหตุอันควรเช่ือไดวามีไวหรือ
ใชเพื่อกระทําความผิด

ในการปฏิบตัหินาทีข่องพนักงานเจาหนาทีต่ามความในขอน้ี กาํหนดให
พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูที่เกี่ยวของและใหผูที่เกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควรดวย (มาตรา ๗๖)

๙) ความรับผิดทางแพง (หมวด ๖, มาตรา ๗๗ ถึงมาตรา ๗๘)   
สําหรับความรับผิดทางแพงน้ัน ไดกําหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

หรอืผูประมวลผลขอมลูสวนบคุคลซึง่ดําเนนิการใด ๆ  เก่ียวกบัขอมลูสวนบคุคล
อันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ีทําใหเกิด
ความเสยีหายตอเจาของขอมลูสวนบคุคล ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน
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แนะนํากฎหมายใหม�และกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๑๙

แกเจาของขอมูลสวนบุคคล ไมวาการดําเนินการน้ันจะเกิดจากการกระทําโดย
จงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไมก็ตาม เวนแตผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือ
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดจาก
เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของเจาของขอมูล
สวนบุคคลน้ันเอง และเปนการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติการ
ตามหนาที่และอํานาจตามกฎหมาย (มาตรา ๗๗)  

นอกจากนี้ ยังไดกําหนดคาเสียหายในเชิงลงโทษ โดยการกําหนดใหศาล
มีอํานาจสั่งใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
จายคาสนิไหมทดแทนเพือ่การลงโทษเพิม่ขึน้จากจาํนวนคาสนิไหมทดแทนทีแ่ทจรงิ
ที่ศาลกําหนดไดตามที่ศาลเห็นสมควร แตไมเกิน ๒ เทาของคาสินไหมทดแทน
ที่แทจริงนั้น โดยคํานึงถึงพฤติการณตาง ๆ ประกอบดวย แตสิทธิเรียกรอง
คาเสยีหายอนัเกดิจากการละเมดิขอมลูสวนบคุคลตามกฎหมายนีเ้ปนอนัขาดอายคุวาม
เม่ือพน ๓ ปนับแตวันที่ผู เสียหายรูถึงความเสียหายและรูตัวผู ควบคุมขอมูล
สวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมลูสวนบุคคลท่ีตองรบัผดิ หรือเมือ่พน ๑๐ ปนบัแต
วันที่มีการละเมิดขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๗๘)  

๑๐) บทกําหนดโทษ (หมวด ๗, สวนที ่๑ ถึงสวนที่ ๒) 
๑๐.๑) โทษอาญา (สวนที่ ๑, มาตรา ๗๙ ถึงมาตรา ๘๑)

ไดกําหนดโทษทางอาญาไวสําหรับความผิดรายแรง กรณีที่
ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับ
ความยนิยอมตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึง่ หรอืใชหรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคลนอกเหนอื
วัตถุประสงคตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยัง
ตางประเทศโดยไมปฏบิตัติามมาตรา ๒๘ อนัเกีย่วกบัขอมลูสวนบคุคลท่ีมคีวาม
ออนไหวตามมาตรา ๒๖ โดยประการท่ีนาจะทาํใหผูอ่ืนเกิดความเสียหาย เสยีชือ่เสยีง 
ถกูดูหม่ิน ถกูเกลียดชัง หรือไดรบัความอับอาย ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน ๖ เดือน
หรือปรบัไมเกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั และหากการกระทํานัน้เปนการกระทํา
เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ แตทั้งน้ีทั้งนั้น ความผิดตามความในขอนี้เปนความผิดอันยอมความได
ตามกฎหมาย (มาตรา ๗๙) 

นอกจากนี้ ผู ใดที่ลวงรู ขอมูลสวนบุคคลของผูอื่นเนื่องจาก
การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายน้ี ถาผู นั้นนําไปเปดเผยแกผู อื่น ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
แตความดังกลาวมิใหนํามาใชบังคับแกการเปดเผยตามหนาที่ การเปดเผย
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๑๒๐

พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพื่อประโยชนแกการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี การเปดเผยแกหนวยงาน
ของรัฐในประเทศหรือตางประเทศท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย การเปดเผย
ทีไ่ดรบัความยินยอมเปนหนังสอืเฉพาะคร้ังจากเจาของขอมลูสวนบุคคล การเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับการฟองรองคดีตาง ๆ ท่ีเปดเผยตอสาธารณะ

สําหรับในกรณีที่ผู กระทําความผิดตามกฎหมายน้ีเปนนิติบุคคล 
กรรมการหรือผูจดัการ หรือบคุคลใดซ่ึงรับผดิชอบในการดําเนินงานของนิตบิคุคลน้ัน 
อาจตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย

๑๐.๒) โทษทางปกครอง (สวนท่ี ๒, มาตรา ๘๒ ถึงมาตรา ๙๐)
สําหรับโทษทางปกครองน้ัน กฎหมายได กําหนดโทษปรับ

ทางปกครองสําหรบัผูทีฝ่าฝนหรอืไมปฏิบตัติามกฎหมายน้ี เชน กรณผีูควบคุมขอมลู
สวนบุคคลไมแจงวัตถปุระสงคในการเก็บรวบรวมขอมลูสวนบุคคลใหเจาของขอมลู
ทราบตามมาตรา ๒๓ หรือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลไมจัดใหมีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลของตนตามมาตรา ๔๑ 
วรรคหนึง่ หรอืไมขอความยนิยอมตามแบบหรอืขอความทีค่ณะกรรมการประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม เปนตน ซึ่งโทษทางปกครองน้ัน กฎหมาย
ไดกําหนดโทษปรับไวสูงสุดถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองน้ัน กําหนดให
คณะกรรมการผูเช่ียวชาญคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมท่ีกระทําผิด 
ขนาดกิจการของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
หรือพฤติการณตาง ๆ ประกอบดวย  

๑๑) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๙๑ ถึงมาตรา ๙๖)
กําหนดใหขอมูลสวนบุคคลท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดเก็บรวบรวม

ไวกอนวันที่กฎหมายน้ีใชบังคับ กลาวคือ ต้ังแตวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ใหผูควบคุมขอมลูสวนบคุคลสามารถเก็บรวมรวมและใชขอมลูสวนบคุคลนัน้ตอไป
ไดตามวัตถุประสงคเดิม โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองกําหนดวิธีการยกเลิก
ความยินยอมและเผยแพรประชาสัมพันธใหเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ไมประสงค
ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก็บรวมรวมและใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวสามารถ
แจงยกเลิกความยินยอมไดโดยงาย ซึ่งการเปดเผยและการดําเนินการอื่นที่มิใช
การเก็บรวบรวมและการใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ใหเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายนี้

    หมายเหตุ :-  
 พระราชบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

กลาวคือ มีผลใชบังคับต้ังแตวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป เวนแตบทบัญญัติ
ในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และความในมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ใหใช
บงัคบัเมือ่พนกาํหนด ๑ ปนบัแตวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปนตนไป กลาวคอื มผีลใชบงัคบั
ตั้งแตวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป
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