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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

เหตุผล 
 

เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นจ านวนมากจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว สามารถท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย แม้ว่าจะได้มีกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางเรื่อง แต่ก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับ
การให้ความคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลที่เป็นหลักการทัว่ไป สมควรก าหนดให้มีกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. .... 

   
 

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

 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ     

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

เพ่ือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………  
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. ….”  
 

  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งปนนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๑ บทบัญญัติในหมวด ๔ และบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้บังคับตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่ 



 ๒ 

(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
และบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นการเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะ
ซ้ ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน บทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญออกค าสั่งเพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

    (ก) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน 
      (ข) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นมีบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายดังกล่าวออกค าสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
แต่ไม่เพียงพอเท่ากับอ านาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจตามกฎหมายดังกล่าวร้องขอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้เสียหายยื่นค าร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

 
            มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 

  (๑) บุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ส่วนตนของบุคคลนั้น
เท่านั้น โดยมิให้ผู้อ่ืนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อผู้อื่น 
  (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมไว้
เฉพาะเพ่ือกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการ
ประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

  (๓) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้ง 
โดยสภาดังกล่าว ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามอ านาจหน้าที่
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี 
  (๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้งการด าเนินงานตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 
  (๕) การด าเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้
บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดท านองเดียวกับผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืนใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคล ไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ระท านอก
ราชอาณาจักรทีแ่ม้แตส่่วนหนึ่งส่วนใดของการกระท าได้กระท าในราชอาณาจักร หรือกระท านอก
ราชอาณาจักรที่ผลแห่งการกระท าเกิดในราชอาณาจักรโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 



 ๓ 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้กระท าประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักรหรือโดยลักษณะ
แห่งการกระท า ผลที่เกิดข้ึนนั้นควรเกิดในราชอาณาจักรหรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดใน
ราชอาณาจักร ให้ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระท าใน
ราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัตินี้  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัว

บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงการระบุเฉพาะชื่อ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หรือ 
ที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ให้หมายความรวมถึง  
(๑) ผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์  
(๒) ผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ หรือ 
(๓) ผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ 
“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล  

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   
 

 มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
 (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  



 ๔ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ หรือด้านอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 (๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนแปดคน ได้แก่ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อธิบดี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย 

 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย  
ด้านสุขภาพ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระตามมาตรา ๑๑ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนด  
 

มาตรา ๙  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

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

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 
มาตรา ๑๐  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละสี่ปน 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ

หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้  

 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐  

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  



 ๕ 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย  
หรือหย่อนความสามารถ  

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙  
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  

ให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 
ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มา

ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณี
ที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ 
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด  

การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือวิธีการอ่ืนได้ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๑๓  กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ท่ีประชุม

พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียของตนให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม และห้าม 
มิให้ผู้นั้นเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  

 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแผนยุทธศาสตร์และ
มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว  

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ด าเนินกิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ตาม (๑) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล    
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(๓) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  



 ๖ 

(๔) ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
(๕) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอน

ไปยังต่างประเทศ 
(๖) ประกาศก าหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ 
(๗) พิจารณาก าหนดค่าปรับทางปกครองตามมาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ 

มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
การบังคับทางปกครองเพ่ือช าระค่าปรับทางปกครอง ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งยึด 
อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินในการบังคับทางปกครองและให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม
แทนในค าสั่งดังกล่าว 

(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับ
อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

(๙) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือ 
ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

 (๑๑) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน  
 (๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 (๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๕  ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนด  
อนุกรรมการและกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุม

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

มาตรา ๑๖  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 



 ๗ 

หมวด ๒ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๑๗  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  
เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้กระท าได้ 

การขอความยินยอมต้องท าเป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่
โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ 

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอ
ความยินยอมนั้นต้องไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์
ดังกล่าว  ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามแบบและข้อความท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้ 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิ
ในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด  
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอน 
ความยินยอมนั้น 
 

มาตรา ๑๘  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ 
ที่ได้แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่ 

(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับ 
ความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว 

(๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

   
 

มาตรา ๑๙  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จ าเป็น 
ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 



 ๘ 

มาตรา ๒๐  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง
แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  

(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  
(๒) ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ะมีการเก็บรวบรวม  
(๓) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูก

เปิดเผย 
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ  
(๕) สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘  
กรณีมีเหตุที่ไม่อาจแจ้งรายละเอียดตามวรรคหนึ่งให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม

ก าหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งรายละเอียดตามวรรคหนึ่งแก่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า  

 
มาตรา ๒๑  ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
(๑) เพ่ือประโยชน์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์

สาธารณะและได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการนั้นไว้เป็นความลับ 
(๒) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
(๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยตรงหรือโดยปริยาย 

ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  (๔) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
คู่สัญญาหรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น  
          (๕) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล    
            (๖) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าว
มีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
  (๗) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้อ านาจรัฐของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล    
  (๘) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 

มาตรา ๒๒  ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่  

(๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนให้แก่เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า  

(๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้และเปิดเผยที่ได้รับการยกเว้น
ตามมาตรา ๒๔ 

(๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
 



 ๙ 

มาตรา ๒๓  ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์  
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ  
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบความรู้สึกของประชาชนตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่  

(๑) ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๒๑ (๒) หรือ (๗)  
(๒) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ส่วนที่ ๓ 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
   

 
มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓ หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่
เก็บรวบรวมได้ตามมาตรา ๒๒ (๓) แล้วแต่กรณี 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง 
จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้
กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องขอความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้และการเปิดเผยนั้น
ไว้ในรายการตามมาตรา ๓๑  

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง

ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่เพียงพอ  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๕) เว้นแต่ 

(๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  
(๒) ไดร้ับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๓) เป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่ท าระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) เป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่สามารถให้ความ

ยินยอมในขณะนั้นได้  
(๕) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 ๑๐ 

หมวด ๓ 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

   
 

มาตรา ๒๖  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูล 
ส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามค าขอตามวรรคหนึ่ง จะปฏิเสธค าขอได้
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือปฏิบัติตามค าสั่งศาล  
(๒) มีผลต่อการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  
(๓) การเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคลอื่น  
(๔) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธค าขอดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา ๓๑ 
เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีค าขอตามวรรคหนึ่งและเป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธ 

ค าขอได้ตามวรรคสอง ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการตามค าขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับค าขอ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะประกาศก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการตามค าขอให้เร็วขึ้น
หรือขยายระยะเวลาดังกล่าวหรือก าหนดหลักเกณฑ์อ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบหรือ
ท าลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคล
ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้  

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือท าลาย ระงับการใช้
ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

 
มาตรา ๒๘  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง 

เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการ

ตามวรรคหนึ่ง หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามค าร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
บันทึกค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเหตุผลที่ไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งไว้ในรายการ
ตามมาตรา ๓๑  

 



 ๑๑ 

  มาตรา ๒๙  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ 
  (๒) จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย 
เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  
  (๓) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก
อ านาจหรือโดยมิชอบ 
  (๔) ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่
เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์หรือการ
ตรวจสอบ  ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา ๒๗ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยอนุโลม 

(๕) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยไม่ชักช้า ถ้าเป็นกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกินจ านวนบุคคลที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด ให้แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการเยียวยาแก่คณะกรรมการโดยไม่ชักช้าด้วย  
ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
  มาตรา ๓๐  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่ง
ที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้   
  (๒) จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย 
เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น 

(๓) จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลไว้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
มาตรา ๓๑  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกท ารายการดังต่อไปนี้ เพ่ือให้เจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้  
(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม  
(๒) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(๔) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
(๕) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิ

เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
  (๖) การใช้และการเปิดเผยตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม 

(๗) การปฏิเสธค าขอตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม และมาตรา ๒๘ วรรคสอง 



 ๑๒ 

หมวด ๔ 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   

 

  มาตรา ๓๒  ให้มีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ 
  ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น 
  กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
  ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ 
 

  มาตรา ๓๓  นอกจากหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ให้ส านักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ 
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
และคณะอนุกรรมการ รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติที่เก่ียวข้อง รวมทั้งร่างแผนยุทธศาสตร์
และมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการ 
  (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
  (๓) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตาม
มาตรการหรือกลไกการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  (๔) ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง
วิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการ 

  (๕) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของ
รัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  (๖) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 



 ๑๓ 

  (๗) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาชน รวมทั้งเผยแพร่และให้
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  (๘) ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือประชาชนทั่วไป 

  (๙) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 

  (๑๐) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
  (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ คณะอนุกรรมการมอบหมาย  
หรอืตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

  มาตรา ๓๔  ในการด าเนินงานของส านักงาน นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่
บัญญัติในมาตรา ๓๓ แล้ว ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจทั่วไป ดังต่อไปนี้ด้วย  
  (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
  (๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนท านิติกรรม 
อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
  (๓) จัดให้มีและให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
  (๔) ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ของส านักงาน  
  (๕) กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
  (๖) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินงาน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
  (๗) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
  (๘) ปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการ 
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
  การถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นตาม (๔) และการกู้ยืม
เงินตาม (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

  มาตรา ๓๕  ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานประกอบด้วย  
  (๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๘๐  
  (๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปน 
  (๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินงาน 
  (๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
  (๕) ดอกผลและผลประโยชน์หรือรายได้อ่ืนใดที่เกิดจากการด าเนินงานของ
ส านักงาน 



 ๑๔ 

  ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและมาตรการบังคับ
ทางปกครอง 
  เงินและทรัพย์สินของส านักงานไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ยกเว้นดอกผล 
และผลประโยชน์หรือรายได้อ่ืนตามวรรคหนึ่ง (๕) เมื่อใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานแล้ว  
ที่เหลือให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

  มาตรา ๓๖  ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนหกคน  
  ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินสองคน 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยสามคน และด้านอื่น 
ที่เก่ียวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงาน 
  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
 

  มาตรา ๓๗  ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปน 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่ง 
ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ 
 

  มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระ ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน 
และในกรณีท่ีประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว  

ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 
  



 ๑๕ 

  มาตรา ๓๙  การประชุมคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด 
  กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 
  การประชุมของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลอาจกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 
 

  มาตรา ๔๐  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของ
ส านักงาน 
  (๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงานทั่วไป การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดท้ังการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ 
ของส านักงาน 
  (๓) อนุมัติแผนการด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปน
ของส านักงาน 
  (๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและเลขาธิการ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ 
  (๖) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานของส านักงาน 
  (๗) ประเมินผลการด าเนินการของส านักงาน และการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
  (๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ข้อบังคับตาม (๒) ถ้ามีการจ ากัดอ านาจเลขาธิการในการท านิติกรรมกับ
บุคคลภายนอกให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

  มาตรา ๔๑  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายได้ 
  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 



 ๑๖ 

  การปฏิบัติหน้าที่และจ านวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือบุคคล 
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก าหนด 
  การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
 

  มาตรา ๔๒  ให้ประธานกรรมการและกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก าหนด  
 

  มาตรา ๔๓  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้ง มีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงาน 

การแต่งตั้งเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ตามท่ีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

 

  มาตรา ๔๔  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) อายุไม่เกินห้าสิบห้าปนบริบูรณ์  
  (๓) สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา 
  (๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่เก่ียวกับภารกิจของ
ส านักงาน และการบริหารจัดการ 
  (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๗) ไมเ่คยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  (๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 
  (๑๐) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  (๑๑) ไมเ่ป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 

  มาตรา ๔๕  เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปน และอาจได้รับแต่งตั้ง 
อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 



 ๑๗ 

  ก่อนครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือสรรหาเลขาธิการคนใหม่  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมไม่เกินสาม
คนต่อคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

  มาตรา ๔๖  ในแต่ละปนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลก าหนด 
 

  มาตรา ๔๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๔๕ เลขาธิการ 
พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) อายุครบหกสิบปนบริบูรณ์ 
  (๔) คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ออก 
เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 
หรือหย่อนความสามารถ 
  (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  
  (๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ 
 

  มาตรา ๔๘  ให้เลขาธิการมหีน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน และตาม
นโยบายและแผนระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์ นโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบข้อบังคับหรือมติ
ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  (๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
มติของคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด  
  (๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของส านักงาน 
  (๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามที่
เลขาธิการมอบหมาย 
  (๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และ
ลูกจ้างของส านักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
  (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 



 ๑๘ 

  ให้เลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารงานของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

  มาตรา ๔๙  ในกจิการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการ 
เป็นผู้แทนของส านักงาน เพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน 
ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลก าหนด 
 

  มาตรา ๕๐  ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

  มาตรา ๕๑  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงาน เลขาธิการอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้ 
ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ   
และในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว 
ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  
  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในส านักงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเดิมไม่ต่ ากว่าต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งตั้งในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเดิมตามวรรคสองแล้ว ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นระหว่างที่มาปฏิบัติงาน 
ในส านักงานส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท านองเดียวกันเสมือน 
อยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี  
 

  มาตรา ๕๒  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้
ทุนการศึกษาที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงาน 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในส านักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 
  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของส านักงานซึ่งอยู่
ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากส านักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อน และให้ถือว่าการไป
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และให้นับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 
 

  มาตรา ๕๓  การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามหลักสากล ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
  



 ๑๙ 

  มาตรา ๕๔  ให้ส านักงานจัดท างบดุล งบการเงินและบัญชี แล้วส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปนบัญชี 
  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของส านักงานทุกรอบปนแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือรับรอง 
 

  มาตรา ๕๕  ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปนเสนอคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันสิ้นปนบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 
  รายงานการด าเนินงานประจ าปนตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงิน 
ที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผล 
การด าเนินงานของส านักงานในปนที่ล่วงมาแล้ว 
  การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง จะต้องด าเนินการ 
โดยบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ให้ความเห็นชอบ 
 

  มาตรา ๕๖  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของส านักงาน 
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ และมติคณะรัฐมนตร ี
ที่เก่ียวข้อง เพื่อการนี้ รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้เลขาธิการชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือท า
รายงานเสนอ และมีอ านาจสั่งยับยั้งการกระท าของส านักงานที่ขัดต่ออ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานได้ 
  ในกรณีที่เลขาธิการฝ่าฝืนหรือไม่กระท าการตามค าสั่งของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  
ให้รัฐมนตรีส่งเรื่องให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
หมวด ๕ 

การร้องเรียน 
   

 
มาตรา ๕๗  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นคณะหนึ่ง 

หรือหลายคณะก็ได้ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องหรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง  

และการด าเนินงานอ่ืนของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 
มาตรา ๕๘  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ 



 ๒๐ 

(๒) ตรวจสอบการกระท าใด ๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือลูกจ้างหรือ 
ผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
 
มาตรา ๕๙  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

การยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง และวิธีพิจารณาค าร้องเรียน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
  มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนตามมาตรา ๕๙ ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๙ วรรคสอง หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ระเบียบนั้นได้ก าหนดไม่ให้รับไว้
พิจารณา ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา 
  เมื่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๕๘ (๑) หรือ
ตรวจสอบการกระท าใด ๆ ตามมาตรา ๕๘ (๒) แล้วรับฟังได้ว่า เรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้น 
ไม่มีมูล ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีค าสั่งยุติเรื่อง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหรือตรวจสอบตามวรรคสองแล้ว 
รับฟังได้ว่า เรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นเป็นกรณีท่ีมิได้เป็นความผิดอาญาซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยได้
และคู่กรณีประสงค์จะให้ไกล่เกลี่ย ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด าเนินการไกล่เกลี่ย แต่หากเรื่องร้องเรียน
หรือการกระท านั้นเป็นกรณีท่ีไม่อาจไกล่เกลี่ยได้ หรือเป็นกรณีท่ีไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ ให้คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจออกค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหรือด าเนินการแก้ไขการกระท าของตน 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๒) สั่งห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกระท าการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้กระท าการใดเพ่ือระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยอมด าเนินการตามค าสั่งตามวรรคสาม (๑) 
หรือ (๒) ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีต้องมีการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือบังคับตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีอ านาจสั่งยึด อายัด หรือขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเพื่อการนั้น 

การจัดท าค าสั่งตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม (๑) หรือ (๒) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ให้ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ลงนามแทน 
 



 ๒๑ 

มาตรา ๖๑  ค าสั่งไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง  
หรือยุติเรื่องตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง หรือค าสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม (๑) หรือ (๒) ให้เป็นที่สุด 

 
มาตรา ๖๒  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสาร

หรือข้อมลูเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องเรียน หรือเรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งจะเรียกให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๖๓  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่

และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใดมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสาร

หรือหลักฐานใด ๆ เกีย่วกับการด าเนินการหรือการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใดได้กระท าผิดหรือท าให้เกิดความเสียหายเพราะฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการด าเนินการตาม (๒) หากมีความจ าเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจ
เพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใด
เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง และยึดหรืออายัดเอกสาร
และหลักฐาน รวมถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก่ียวกับการกระท าความผิดหรือสงสัยว่ามีไว้หรือใช้เพ่ือกระท า
ความผิด   

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวย 
ความสะดวกตามสมควร 

 
หมวด ๖ 

ความรับผิดทางแพ่ง 
   

 
มาตรา ๖๔  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

อันท าให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น 
แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า  

(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระท าหรือละเว้น 
การกระท าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง 

(๒) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ 
ตามกฎหมาย 

(๓) เป็นการปฏิบัติครบถ้วนตามข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๖)  



 ๒๒ 

ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความจ าเป็นในการป้องกันความเสียหายที่ก าลังจะเกิดข้ึนหรือระงับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วด้วย 
 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
โทษอาญา 

    
 

มาตรา ๖๕  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งหรือ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๕ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้น 
เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 
มาตรา ๖๖  ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๗  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของ 

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ 
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
 
  มาตรา ๖๘  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้ และคณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการใช้อ านาจดังกล่าวด้วยก็ได้ 
  เมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

ส่วนที่ ๒ 
โทษทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๖๙  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐  มาตรา  ๒๖ 

วรรคสี่ มาตรา ๓๑ หรือไม่ขอความยินยอมตามแบบหรือข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนด



 ๒๓ 

ตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม หรือไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมตามมาตรา ๑๗ วรรคห้า   
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

 
  มาตรา ๗๐  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ 
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๙ 
หรือขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์  
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามแสนบาท 
   
  มาตรา ๗๑  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๕ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท 
 

มาตรา ๗๒  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐  
โดยไม่มีเหตุอันควร ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามแสนบาท    

 
มาตรา ๗๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แจง

ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๖๒ หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๓  
วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

 
  มาตรา ๗๔  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท  
  ความในวรรคหนึ่ง มิให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้  
  (๑) การเปิดเผยตามหน้าที่  
  (๒) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 
  (๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่มีอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมาย 
  (๔) การเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

(๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ ที่เปิดเผย 
ต่อสาธารณะ 

 
มาตรา ๗๕  ในการพิจารณาออกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ให้คณะกรรมการ

ค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด 
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง ให้น า

บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับตามค าสั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถ
ด าเนินการบังคับทางปกครองได้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับช าระ



 ๒๔ 

ค่าปรับ  ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าค าสั่งให้ช าระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมี
อ านาจพิจารณาพิพากษา และบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพ่ือช าระค่าปรับได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

  มาตรา ๗๖  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๘ 
(๒) (๓) และกรรมการตามวรรคสอง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เท่าท่ีจ าเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่บทบัญญัติในหมวด ๑ และหมวด ๔ มีผลใช้บังคับ และให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่
ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 
  ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่บทบัญญัติในหมวด ๑ และ
หมวด ๔ มีผลใช้บังคับ  
 

มาตรา ๗๗  ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีการจัดตั้งส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการจัดตั้งส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้อง 
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่บทบัญญัติในหมวด ๑ และหมวด ๔ มีผลใช้บังคับ 
 

มาตรา ๗๘  ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีการแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หรือบุคคลใดตามทีร่ัฐมนตรีเห็นสมควร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการชั่วคราว
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
บทบัญญัติในหมวด ๑ และหมวด ๔ มีผลใช้บังคับ 

 
  มาตรา ๗๙  ในวาระเริ่มแรก เมื่อได้จัดตั้งส านักงานแล้วแต่ยังไม่มีคณะกรรมการ

ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นประธานกรรมการ และผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ 
ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ หรือด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวนสี่คน เป็นกรรมการ และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการตามมาตรา ๗๘ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่บทบัญญัติในหมวด ๑ และหมวด ๔ มีผลใช้บังคับ 



 ๒๕ 

  มาตรา ๘๐  ในวาระเริม่แรก ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส านักงาน
ตามความจ าเป็น 
 

  มาตรา ๘๑  ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดได้ 

 
มาตรา ๘๒  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถก าหนดให้น าประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือของหน่วยงานของรัฐอ่ืนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติในหมวด ๑ 
และหมวด ๔ มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับส านักงานได้  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๓  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม  ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องก าหนดวิธีการยกเลิกความ
ยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย 

การเปิดเผยและการด าเนินการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘๔  การด าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับตาม

พระราชบัญญัตินี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่
สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
 ………………………………… 
       นายกรัฐมนตร ี


