
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. …. 
--------------------------- 

 
หลักการ 

 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
เหตุผล 

 
  โดยที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบสื่อสารท าให้การเก็บรวบรวม 
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว อันอาจน ามาซึ่งความ
เดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายในกรณีที่มีการน าไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมหรือแจ้งล่วงหน้า ที่แม้ว่าจะได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางเรื่อง แต่ก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์ 
กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
  



๒ 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. …. 

--------------------------- 
 

………………………………… 
…………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..  

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

 
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. ….” 
 
  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓ บุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องใด
เรื่องหนึ่ งไว้ เป็นการเฉพาะ และมีหลักประกันความเป็นธรรมและมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลในลักษณะหรือกิจการใดที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดมิให้น าพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนมาใช้บังคับ 

  มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
   “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  “เจ้าของข้อมูล” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  



๓ 

 

   “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ 
  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

------------------------ 
 

  มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แห่งชาติ” ประกอบด้วย 

   (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  (๒) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนสี่คน ได้แก่ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

  (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านสังคมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือด้านนิติศาสตร์ หรือด้านอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  ให้เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระตาม
มาตรา ๑๐ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  

 ให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และมีหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืนตามวัตถุประสงค์
ของพระราชบัญญัตินี้ 
     

มาตรา ๘ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 



๔ 

 

  มาตรา ๙ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่ 
  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งอีกได ้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  
 
  มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 

 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือใน

กรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยัง
มีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระท่ี
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที่เหลือเลือก
กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 
 

มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ  
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนได้
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
  มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณา 
ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียของตนให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม และห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วม
ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 



๕ 

 

 
  มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการ
ปฏิบัติการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนด าเนินกิจกรรม
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๔) ติดตามให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๕) ให้เครื่องหมายรับรองข้อปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  (๘) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๙) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน 
  (๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 
  (๑๑) ก ากับและติดตามดูแลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลปฏิบัติการตามอ านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  
  (๑๒) พิจารณาค าร้องทุกข์ต่าง ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งวินิจฉัย
ข้อพิพาทระหว่างบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๑๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  (๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงานเป็นผู้ปฏิบัติการ
หรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
 

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีอ านาจตามมาตรา ๑๓ (๑๑) 
ถึง (๑๓) ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ราชการ เว้นแต่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 
  มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่  
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
   คณะอนุกรรมการและคณะท างานที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่าย 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 



๖ 

 

  มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการสั่งการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผู้ร้องทุกข์ หรือเรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามพระราชบัญญัติ
นี้ ในการนี้จะเรียกให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้ 
 
  มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่ 
ผู้ถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่ากระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดง
ความคิดเห็น และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามสมควร เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
  ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นควร
ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 
  (๑) เมื่อมีความจ าเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (๒) เมื่อจะมีผลท าให้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎต้องล่าช้าออกไป 
  (๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในค าขอ ค าให้การหรือค าแถลง 
  (๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท าได้ 
  (๕) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  การก าหนดหรือการออกค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการค านึงถึงความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีการ
ชั่วคราวในการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งนั้นก็ได้ 
 
   มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ และที่
ปรึกษาท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งกระท าการตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้อง
รับผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา 
    

หมวด ๒ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

------------------------- 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

------------------------- 
    มาตรา ๑๙ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระท าการใด ๆ ต่อข้อมูล
ส่วนบุคคล ชอบที่จะท าได้เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๒๐ การด าเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย 
  หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งหรือขอ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้วแต่กรณี 

 
 



๗ 

 

 
ส่วนที่ ๒ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
------------------------- 

  มาตรา ๒๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะกระท ามิได้ เว้นแต่ 
  (๑) เป็นการเก็บรวบรวมภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ 
  (๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพ่ือ
ประโยชน์ที่มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
 
  มาตรา ๒๒ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบ ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  
  (๒) ข้อมูลที่จะมีการเก็บรวบรวม 

(๓) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ 
(๕) สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๒   
กรณีมีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจด าเนินการได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้ง

รายละเอียดตามวรรคหนึ่งแก่เจ้าของข้อมูลทราบโดยไม่ชักช้า   
 
มาตรา ๒๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามมาตรา ๒๒ 
  (๑) เพ่ือประโยชน์ที่เกี่ยวกับการวางแผนหรือการสถิติหรือส ามะโนต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
  (๒) เพ่ือประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
  (๓) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล 
  (๔) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  (๕) เป็นการปฏิบัติตามทีก่ฎหมายก าหนด หรือตามค าสั่งศาล 
  (๖) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่ง
อ่ืนที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง  เว้นแต่ 

(๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า 

(๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้และเปิดเผยที่ได้รับการยกเว้นตาม
มาตรา ๒๓ 

(๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
 
  มาตรา ๒๕  ห้ ามมิ ให้ เ ก็บรวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคล เกี่ ย วกับ เชื้ อชาติ  เผ่ า พันธุ์ 
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอ าชญากรรม 



๘ 

 

ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบความรู้สึกของผู้อ่ืนหรือประชาชนตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ 

(๑) ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๒๓ (๒) (๓) หรือ (๕) 
(๒) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ส่วนที่ ๓ 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
------------------------- 

  มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็น
การใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์หรือเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  

ในกรณีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๒๓ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่จ าต้องด าเนินการตาม
วรรคหนึ่ง 
  ถ้ามีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคสอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึก
หมายเหตุการใช้และเปิดเผย และแจ้งถึงการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลใหท้ราบในภายหลังโดยไม่ชักช้า 
  บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามความในวรรคหนึ่ง
จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากวัตถุประสงค์แต่แรกที่ได้ข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น 
  บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามความในวรรคสองจะต้อง
ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากวัตถุประสงค์ที่ได้ รับจากการใช้หรือการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
  มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศซึ่งมีสาระส าคัญใน
หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่ ากว่าพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
  (๒) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
  (๓) เป็นความจ าเป็นเพ่ือช าระหนี้ตามความผูกพันที่เป็นผลของสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็น
คู่สัญญา หรือเป็นสัญญาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล  
  (๔) กระท าเพ่ือประโยชน์ของบุคคลซึ่งไม่สามารถให้ความยินยอมได้ 
  (๕) เป็นการโอนไปยังบุคคลที่ได้รับเครื่องหมายรับรองข้อปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลตามที่คณะกรรมการรับรอง หรือตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศหรือพันธกิจระหว่างประเทศ  
  คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดประเทศท่ีมีสาระส าคัญในหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ต่ ากว่าพระราชบัญญัตินี้ได ้
 

ส่วนที่ ๔ 
สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
------------------------- 

  มาตรา ๒๘ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืน หรือค าสั่งศาล 



๙ 

 

(๒) กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
(๓) กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ 
(๔) มีผลต่อการสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือการพิจารณา

พิพากษาคดีของศาล 
(๕) เพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 
  มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติ
นี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการท าลาย หรือระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ 
  กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าของข้อมูลอาจร้องขอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือสั่งใหผู้้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกระท าการได้ 
 
  มาตรา ๓๐ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง ทันสมัย 
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามค าร้องขอและไม่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
ด าเนินการเช่นนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลที่ให้ด าเนินการตามวรรค
หนึ่งไว้กับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
 
  มาตรา ๓๑ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง 
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจ หรือน าไปใช้โดยมิชอบ  
  (๒) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลอ่ืน ต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลนั้น
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจ 
  (๓) ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือ
เกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือที่เจ้าของข้อมูลได้เพิกถอนความ
ยินยอม 

(๔) แจ้งเหตุของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลโดยไม่ชักช้า และแจ้งถึง
แผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมี
จ านวนเกินกว่าหนึ่งหมื่นราย ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รายงานการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลและผลลัพธ์ของมาตรการเยียวยาแก่เจ้าของข้อมูลและคณะกรรมการ  

 
  มาตรา ๓๒ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจัดท ารายการดังต่อไปนี้ เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลหรือ
คณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  (๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
  (๒) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท 
  (๓) รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
  (๔) ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
  (๕) เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น 



๑๐ 

 

  (๖) การก าหนดสิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
 

หมวด ๓ 
ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

------------------------- 
  มาตรา ๓๓ ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจจัดท าข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือก าหนดวิธีการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลก็ได้  
 
  มาตรา ๓๔ คณะกรรมการอาจจัดท าและเผยแพร่แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพ่ือให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตน 
  คณะกรรมการอาจทบทวนแนวทางตามความในวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความสอดคล้องกับมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป 

   
  มาตรา ๓๕ คณะกรรมการอาจออกเครื่องหมายรับรองข้อปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ยื่นขอรับเครื่องหมายรับรองข้อปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง
มีข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าแนวปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ ก็ได้ 
  คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ยื่นขอรับเครื่องหมายรับรองตามวรรค
หนึ่งมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้  
  หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเครื่องหมายรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 
หมวด ๔ 

การร้องเรียน 
-------------------------- 

 
  มาตรา ๓๖ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล คณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการพิสูจน์
การด าเนินการดังกล่าวได้ ถ้าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการพิสูจน์การด าเนินการนั้นหรือด าเนินการ
ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจจัดให้มีการพิสูจน์โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายก็ได้ 
  ถ้าผลการพิสูจน์ปรากฏว่าการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานหรือ  
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอ่ืน และกรณีไม่อาจ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากการด าเนินการนั้นได้ตามที่ก าหนดในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินการนั้น และถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้หน่วยงานหรือผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลกระท าการใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการก าหนดก็ได้  

ในกรณีที่การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าลาย โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายก็ได้  



๑๑ 

 

  ในกรณีที่จ าเป็นและเร่งด่วน ถ้าคณะกรรมการมีเหตุที่น่าเชื่อว่าการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอ่ืน ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่ง
ห้ามด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม 
 
  มาตรา ๓๗ ในกรณีที่สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามพระราชบัญญัตินี้ถูกกระทบกระเทือนหรือ
อาจถูกกระทบกระเทือน เจ้าของข้อมูลอาจยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการอาจมีค าสั่งให้ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการ หรือห้ามด าเนินการใด ๆ เพ่ือบังคับให้เป็นไปตามสิทธินั้น 
  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 
  มาตรา ๓๘ เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัดและความ
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาและวิธีพิจารณาข้อ
ร้องเรียนไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๓๙ เมื่อมีการร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยไม่ชักช้าและต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน
ประกอบค าชี้แจงของตนได้ตามสมควร 
  เรื่องใดที่คณะกรรมการสั่งไม่รับไว้พิจารณาหรือให้ยุติเรื่อง ให้แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทราบพร้อม
เหตุผล   
 
  มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
การร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะด าเนินการตามกฎหมายอื่น 
 
  มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการร้องเรียนโดยแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่
ทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร 
  (๒) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
  (๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 
หมวด ๕ 

ความรับผิดทางแพ่ง 
------------------------ 

  มาตรา ๔๒ การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยประการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น ไม่ว่าการ
ด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม 
เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าการด าเนินการเช่นว่านั้นเกิดจาก 
  (๑) เหตุสุดวิสัย 
  (๒) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ 
  (๓) การกระท าหรือละเว้นการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอ่ืนนั้นเอง 
  (๔) การด าเนินการครบถ้วนตามข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนจัดท าขึ้นแล้ว 



๑๒ 

 

  ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางคณะกรรมการ
และหน่วยงานของรัฐต้องรับภาระจ่ายเงินในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นด้วย 
 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

--------------------- 
   
  มาตรา ๔๓  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 
๓๖ หรือมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 
  มาตรา ๔๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  การกระท าตามความในวรรคหนึ่ง หากเป็นการกระท าเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์
อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพ่ือให้ผู้อ่ืนเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองล้าน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  มาตรา ๔๕ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนเนื่องจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ และน าไปเปิดเผยแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  ความตามวรรคหนึ่ง มิให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นการกระท าตามหน้าที่ 
  (๒) เพ่ือประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
  (๓) เพ่ือประโยชน์แก่การด าเนินการกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๔) เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่คณะกรรมการก าหนด 
  (๕) การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว 
  (๖) ได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเป็นหนังสือ 
   

มาตรา ๔๖ ผู้ใดขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอันท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
   

บทเฉพาะกาล 
---------------------- 

  มาตรา ๔๗ ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 



๑๓ 

 

  มาตรา ๔๘ ในระหว่างที่ยังไม่มีเลขาธิการ ให้ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการไปพลางก่อน 
 

มาตรา ๔๙ ในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดตั้งส านักงาน ให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการไปพลางก่อน  

 
  มาตรา ๕๐ ผู้ ใดเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ อยู่ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎ ระเบียบ และประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ 

  (๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕  เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

  (๒) การปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ (๑) ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
------------------------------------- 
          นายกรัฐมนตรี 


