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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

เหตุผล 
 

เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นจํานวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรําคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทําได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจโดยรวม สมควรกําหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการท่ัวไปข้ึน 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกํากับดูแลเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่ีเป็นหลักการท่ัวไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

…………………………………… 
 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ     

ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้

เพ่ือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

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

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

พ.ศ. ….”  
 

  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๑ บทบัญญัติในหมวด ๔  
และบทบัญญัติมาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ ให้ใช้บังคับต้ังแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 มาตรา ๓  ในกรณีท่ีมีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้บังคับตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่ 



 ๒ 

(๑) บทบัญญัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
และบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้อง ให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นการเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะซํ้ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
การนั้นหรือไม่ก็ตาม 

(๒) บทบัญญัติเก่ียวกับการร้องเรียน บทบัญญัติท่ีให้อํานาจแก่คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญออกคําสั่งเพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

    (ก) ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการร้องเรียน 
      (ข) ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยการนั้นมีบทบัญญัติท่ีให้อํานาจแก่เจ้าหน้าท่ี 
ผู้มีอํานาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายดังกล่าวออกคําสั่งเพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล แต่ไม่เพียงพอเท่ากับอํานาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และ
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวร้องขอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลผู้เสียหายยื่นคําร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

 
            มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 

  (๑) บุคคลท่ีทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรม
ในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น โดยมิให้ผู้อ่ืนใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
ต่อผู้อ่ืน 

  (๒) การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีในการรักษาความม่ันคงของรัฐ
หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมท้ังหน้าท่ีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินหรือนิติวิทยาศาสตร์ 
  (๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีทําการเก็บรวบรวม 
ไว้เฉพาะเพ่ือกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่ง 
การประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

  (๔) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการท่ีแต่งต้ัง 
โดยสภาดังกล่าว ซ่ึงเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าท่ี 
และอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รฐัสภา หรือคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี 
  (๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 
ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมท้ังการดําเนินงานตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 
  (๖) การดําเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 
  การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้
บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดทํานองเดียวกับผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืนใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 



 ๓ 

มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม การใช้ หรือ 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ซ่ึงอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยนั้น ได้กระทําในหรือ 
นอกราชอาณาจักรก็ตาม  

ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
อยู่นอกราชอาณาจักร พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย 
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงอยู่ในราชอาณาจักรโดยการดําเนินกิจกรรมของ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เม่ือเป็นกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

(๑) การเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงอยู่ในราชอาณาจักร 
ไม่ว่าจะมีการชําระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

(๒) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกิดข้ึนในราชอาณาจักร  
 

มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัตินี้  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําให้สามารถระบุ 

ตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ี

ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการ

เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล  ท้ังนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล  

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวงนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   
 

 มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 



 ๔ 

 (๑) ประธานกรรมการ ซ่ึงสรรหาและแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ หรือด้านอ่ืน  
ท้ังนี้ ต้องเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 (๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนห้าคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อัยการสูงสุด 
และผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนเก้าคน ซ่ึงสรรหาและแต่งต้ังจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย  
ด้านสุขภาพ หรือด้านอ่ืน  ท้ังนี้ ต้องเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งต้ังพนักงาน 
ของสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือดํารงตําแหน่งแทน 
ผู้ท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๓ ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีประกาศกําหนด   
ท้ังนี้ ต้องคํานึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา 

 
  มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจํานวนแปดคนทําหน้าท่ีคัดเลือก
บุคคลท่ีสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๘ (๔) ประกอบด้วย  

          (๑) บุคคลซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนสองคน  
          (๒) บุคคลซ่ึงประธานรัฐสภาแต่งต้ังจํานวนสองคน  
          (๓) บุคคลซ่ึงผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งต้ังจํานวนสองคน และ 
          (๔) บุคคลซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งต้ังจํานวนสองคน 
          ในกรณีท่ีผู้มีอํานาจแต่งต้ังตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ไม่สามารถแต่งต้ังกรรมการสรรหา

ในส่วนของตนได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากสํานักงาน ให้สํานักงานเสนอชื่อให้
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งต้ังบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาแทนผู้มีอํานาจแต่งต้ังนั้น 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
และเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการกรรมการสรรหา และให้สํานักงานปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง ให้ดําเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหา
แทนในตําแหน่งนั้นโดยเร็ว ในระหว่างท่ียังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) 
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) 

  



 ๕ 

มาตรา ๑๐  ในการสรรหาประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๑) 
หรือตามมาตรา ๘ (๔) แล้วแต่กรณี รวมท้ังมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑  
และยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจํานวนประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑)  
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) ท่ีจะได้รับแต่งต้ัง 

เม่ือได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) ครบจํานวนแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการ
ตามมาตรา ๘ (๑) หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและ
การไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมท้ังความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งต้ัง 
เป็นประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) 

ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) ซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากคณะรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา  
 

มาตรา ๑๑  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าท่ีหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  (๖) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามกฎหมาย 
  (๗) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
 

มาตรา ๑๒  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี่ปี 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี  

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งต้ังอีกได้ 

 
 
 



 ๖ 

มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒  
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ  

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก  
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑  
ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังแทนตําแหน่งท่ีว่างนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน เว้นแต่วาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  

ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งต้ังประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง และในกรณีท่ีประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 
ให้รองประธานกรรมการทําหน้าท่ีประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

 
มาตรา ๑๔  การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่มา

ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณี
ท่ีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ 
ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด  

การประชุมของคณะกรรมการอาจกระทําได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือวิธีการอ่ืนได้ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๕  กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องท่ีท่ีประชุม

พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียของตนให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม และห้ามมิให้
ผู้นั้นเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

 
มาตรา ๑๖  คณะกรรมการมีหน้าท่ีและอํานาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติท่ีเก่ียวข้อง  
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ดําเนินกิจกรรมตาม 

แผนยุทธศาสตร์ตาม (๑) รวมท้ังจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  



 ๗ 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(๓) กําหนดมาตรการหรือแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  

(๔) ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
(๕) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีส่งหรือโอน

ไปยังต่างประเทศ 
(๖) ประกาศกําหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ 
(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎท่ีใช้บังคับ

อยู่ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา 

หรือออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) ให้คําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้ความคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
 (๑๐) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาท่ีเกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน  
 (๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 (๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นหน้าท่ี

และอํานาจของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๗  ให้กรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และกรรมการผู้เชี่ยวชาญท่ีคณะกรรมการ

แต่งต้ัง ให้ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 



 ๘ 

 
หมวด ๒ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   

 
ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๑๙  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  
เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้กระทําได้ 

การขอความยินยอมต้องทําเป็นหนังสือหรือทําโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ 

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอ 
ความยินยอมนั้นต้องชัดเจน และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทําให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิด 
ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ท้ังนี้ คณะกรรมการจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอม 
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบและข้อความท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดก็ได้ 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเม่ือใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธิ
ในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีการถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด  
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอน 
ความยินยอมนั้น 

การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
หมวดนี้ ไม่มีผลผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ทําให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทําการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
 

มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
โดยการสมรสหรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีการให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ ซ่ึงผู้เยาว์อาจให้ 
ความยินยอมโดยลําพังได้ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทน
ผู้เยาว์ด้วย  

(๒) ในกรณีท่ีผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครอง 
ท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผู้เยาว์ 



 ๙ 

ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ การขอความยินยอม 
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลท่ีมีอํานาจกระทําการแทน 
คนไร้ความสามารถ 

ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ การขอ 
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ท่ีมีอํานาจ 
กระทําการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ให้นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการถอน 
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ การใช้สิทธิ 
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการอ่ืนใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน 
ไร้ความสามารถ โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๒๑  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะท่ีเก็บรวบรวม 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ 
ท่ีได้แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่ 

(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับ 
ความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว 

(๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้กระทําได้ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

   
 

มาตรา ๒๒  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่าท่ีจําเป็น 
ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 
มาตรา ๒๓  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง

แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  

(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  
(๒) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถกําหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน ให้กําหนดระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายได้
ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม  

(๓) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมอาจจะ 
ถูกเปิดเผย 



 ๑๐ 

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานท่ีติดต่อ และวิธีการติดต่อ  
ในกรณีท่ีมีตัวแทนหรือเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แจ้งข้อมูล สถานท่ีติดต่อ และวิธีการ
ติดต่อของตัวแทนหรือเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย  

(๕) สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง  
มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง  
และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 

กรณีมีเหตุท่ีไม่อาจแจ้งรายละเอียดตามวรรคหนึ่งให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งรายละเอียดตามวรรคหนึ่งแก่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีเก็บรวบรวมและก่อนท่ีจะนํา
ข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก 

 
มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
(๑) เพ่ือประโยชน์ท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซ่ึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สาธารณะและได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการนั้นไว้เป็นความลับ 
(๒) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
(๓) เป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยตรงหรือโดยปริยาย 

ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  (๔) เป็นการจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือใช้ในการดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทําสัญญานั้น  
          (๕) เป็นการจําเป็นเพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล  
            (๖) เป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสําคัญ
น้อยกว่าสิทธิข้ันพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
  (๗) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้อํานาจรัฐของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล    
   

มาตรา ๒๕  ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
จากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่  

(๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนให้แก่เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล  

(๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม 
ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ 

ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ตามมาตรา ๒๑ และการแจ้ง
รายละเอียดตามมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต้องได้รับความยินยอม
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  

(๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 



 ๑๑ 

(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียด
ดังกล่าวไม่สามารถทําได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ  
ในกรณีนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ  
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทําโดยเร่งด่วนตามท่ีกฎหมาย
กําหนดซ่ึงได้จัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๔) เม่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ซ่ึงล่วงรู้หรือได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคล 
จากหน้าท่ีหรือจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียด
บางประการตามมาตรา ๒๓ ไว้เป็นความลับตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

มาตรา ๒๖  ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์  
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด โดยไม่ได้รับ 
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 

(๑) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  

(๒) เป็นการดําเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีมีการคุ้มครองท่ีเหมาะสมของ
มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไรท่ีมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา  
หรือสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก ผู้ซ่ึงเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ซ่ึงมีการติดต่ออย่างสมํ่าเสมอกับมูลนิธิ 
สมาคม หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ออกไปภายนอกมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไรนั้น 

(๓) เป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

(๔) เป็นการจําเป็นเพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ 
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(๕) เป็นการจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับ 
     (ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการ

ทํางานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษา
ทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์  ท้ังนี้  
ในกรณีท่ีไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าท่ีรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย ต้องเป็น 
การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

     (ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพ 
จากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดท่ีอาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุม
มาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซ่ึงได้จัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสม 



 ๑๒ 

และเจาะจงเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับ
ของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าท่ีหรือตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

     (ค) การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หรือการคุ้มครองทางสังคม  
ซ่ึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจําเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าท่ีของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
        (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์
สาธารณะอ่ืน  ท้ังนี้ ต้องกระทําเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าท่ีจําเป็นเท่านั้น และได้จัด
ให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมท้ังต้องใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการในองค์กรเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการลดการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลลงให้มากท่ีสุด การใช้นามสมมุติหรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัว
บุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือหมดความจําเป็นตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีมาตรการเพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

     (จ) ประโยชน์สาธารณะท่ีสําคัญ โดยได้จัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิข้ันพ้ืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกิดจากการใช้เทคนิค 
หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการนําลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทําให้
สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นท่ีไม่เหมือนกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า  
ข้อมูลจําลองม่านตา หรือข้อมูลจําลองลายนิ้วมือ 
 

ส่วนท่ี ๓ 
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

   
 

มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมได้
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ 

บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง 
จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้
กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องขอความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้และการเปิดเผยนั้น
ไว้ในรายการตามมาตรา ๓๘ 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง

ต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศท่ีรับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐาน 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ  ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๖ (๕) เว้นแต่ 



 ๑๓ 

(๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  
(๒) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอของประเทศปลายทาง 
หรือองค์การระหว่างประเทศท่ีรับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 
  (๓) เป็นการจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือใช้ในการดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทําสัญญานั้น  

(๔) เป็นการกระทําตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือ 
นิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เม่ือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

(๖) เป็นการจําเป็นเพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีสําคัญ 
ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอของ

ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศท่ีรับข้อมูลส่วนบุคคล ให้เสนอต่อคณะกรรมการ 
เป็นผู้วินิจฉัย  ท้ังนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอาจขอให้ทบทวนได้เม่ือมีหลักฐานใหม่ทําให้เชื่อ 
ได้ว่าประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศท่ีรับข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาจนมีมาตรฐาน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ซ่ึงอยู่ในราชอาณาจักรได้กําหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงอยู่ต่างประเทศ 
และอยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน หากนโยบาย
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสํานักงาน การส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศท่ีเป็นไปตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับ 
การตรวจสอบและรับรองดังกล่าว ให้สามารถกระทําได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ 

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะของเครือกิจการหรือเครือธุรกิจ
เดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน และหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรอง
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ียังไม่มีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๘ หรือยังไม่มีนโยบาย 
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๒๘ เม่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองท่ีเหมาะสมสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมท้ังมีมาตรการเยียวยา
ทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
 
 
 
 



 ๑๔ 

                                 หมวด ๓ 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

   
 

มาตรา ๓๐  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูล 
ส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึง
การได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวท่ีตนไม่ได้ให้ความยินยอม 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามคําขอตามวรรคหนึ่ง จะปฏิเสธคําขอได้
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคําสั่งศาล  
(๒) มีผลต่อการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย  
(๓) การเปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
(๔) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธคําขอดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา ๓๘ 
เม่ือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีคําขอตามวรรคหนึ่งและเป็นกรณีท่ีไม่อาจปฏิเสธ 

คําขอได้ตามวรรคสอง ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการตามคําขอภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รับคําขอ  ท้ังนี้ คณะกรรมการจะประกาศกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามคําขอให้เร็วข้ึน
หรือขยายระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 

คณะกรรมการอาจกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเข้าถึงและการขอรับสําเนาตาม
วรรคหนึ่ง รวมท้ังหลักเกณฑ์อ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 

 
มาตรา ๓๑  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจาก

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ใน
รูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใช้งานโดยท่ัวไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทํางานได้โดยอัตโนมัติและ
สามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 

(๒) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถ
ทําได้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) 

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งจะใช้กับการส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายไม่ได้ หรือการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  ท้ังนี้ 



 ๑๕ 

ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธคําขอด้วยเหตุผลดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บันทึกการปฏิเสธคําขอพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา ๓๘ 

 
มาตรา ๓๒  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนเม่ือใดก็ได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ 

ความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๕) หรือ (๖) เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่า 
     (ก) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปโดยผลของ 

การบังคับใช้กฎหมายท่ีสําคัญยิ่งกว่า 
     (ข) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพ่ือก่อต้ังสิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้ 
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

(๒) กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์
เก่ียวกับการตลาดแบบตรง 

(๓) กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์
เก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจําเป็นเพ่ือการ
ดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้  ท้ังนี้ ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติโดยชัดแจ้งในทันทีเม่ือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งการคัดค้านให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบ  

ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธการคัดด้านด้วยเหตุผลตาม (๑) (ก)  
หรือ (ข) หรือ (๓) ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ใน
รายการตามมาตรา ๓๘ 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดําเนินการลบ 
หรือทําลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคล 
ท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

การขอให้ระงับการใช้ชั่วคราวนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
อาจขอให้ระงับการใช้ชั่วคราวได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เม่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามท่ีเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลร้องขอให้ดําเนินการตามมาตรา ๓๕ 

(๒) เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจําเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อต้ัง
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 



 ๑๖ 

(๓) เม่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา ๓๒ (๑)  
หรือตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ (๓) เพ่ือปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม 
มาตรา ๓๒ วรรคสาม 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลดําเนินการได้  

คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือทําลาย ระงับการใช้
ชั่วคราว หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

 
มาตรา ๓๔  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง 

เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ดําเนินการตามมาตรา ๓๔ หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดําเนินการตามคําร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องบันทึกคําร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตาม 
มาตรา ๓๘  

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  มาตรา ๓๖  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันการสูญหาย 
เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ   
ท้ังนี้ ต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเม่ือมีความจําเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม  
  (๒) ในกรณีท่ีต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องดําเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก
อํานาจหรือโดยมิชอบ 
  (๓) ลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา  
หรือท่ีไม่เก่ียวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
หรือท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ 
การตรวจสอบ การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้น การใช้เพ่ือประโยชน์
สาธารณะท่ีเก่ียวกับการสาธารณสุขหรือการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์  
หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย  ท้ังนี้ ให้นําความในมาตรา ๓๓ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการลบหรือ
ทําลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยอนุโลม 

(๔) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยไม่ชักช้า ถ้าเป็นกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกินจํานวนบุคคลท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด ให้แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการเยียวยาแก่คณะกรรมการโดยไม่ชักช้าด้วย  
ท้ังนี้ การแจ้งดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 



 ๑๗ 

(๕) ในกรณีท่ีเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕ วรรคสอง ต้องแต่งต้ัง
ตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซ่ึงตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทน 
ต้องได้รับมอบอํานาจให้กระทําการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจํากัดความรับผิดใด ๆ  
ท่ีเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

 
มาตรา ๓๗  บทบัญญัติเก่ียวกับการแต่งต้ังตัวแทนตามมาตรา ๓๖ (๕) มิให้นํามาใช้

บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงประกอบอาชีพหรือธุรกิจในการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีลักษณะตามมาตรา ๒๖ และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจํานวนมาก
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๐ (๒) 

ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕ วรรคสอง มีผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๖ (๕) และความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๘  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการดังต่อไปนี้ เพ่ือให้เจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้  
(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม  
(๒) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  
(๓) ข้อมูลเก่ียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(๔) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
(๕) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังเง่ือนไขเก่ียวกับบุคคลท่ีมีสิทธิ

เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเง่ือนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
  (๖) การใช้และการเปิดเผยตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม 

(๗) การปฏิเสธคําขอหรือการคัดค้านตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม มาตรา ๓๑  
วรรคสาม มาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง 

 
  มาตรา ๓๙  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่ง
ท่ีได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่คําสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้   
  (๒) จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันการสูญหาย 
เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ   
รวมท้ังแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกิดข้ึน 

(๓) จัดทําและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลไว้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 



 ๑๘ 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงไม่ปฏิบัติตาม (๑) สําหรับการเก็บรวบรวม  
การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ให้ถือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลสําหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  

 
มาตรา ๔๐  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้อง 

จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงาน 

ของรัฐตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
(๒) การดําเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 

ส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยจําเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบ 
อย่างสมํ่าเสมอโดยเหตุท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจํานวนมากตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๓) กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีลักษณะตามมาตรา ๒๖ 

ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ใน 
เครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลดังกล่าวอาจจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้  ท้ังนี้ สถานท่ีทําการ 
แต่ละแห่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในเครือกิจการหรือ
เครือธุรกิจเดียวกันดังกล่าวต้องสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย 

ความในวรรคสองให้นํามาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐตาม (๑) ซ่ึงมีขนาดใหญ่หรือมีสถานท่ีทําการหลายแห่ง 
โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ต้องแต่งต้ังตัวแทนตามมาตรา ๓๖ (๕) ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ตัวแทนโดยอนุโลม 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ีต้องแจ้งข้อมูล
เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถานท่ีติดต่อ และวิธีการติดต่อให้เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลและสํานักงานทราบ  ท้ังนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้สิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลได้โดยคํานึงถึงความรู้หรือความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นพนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ 

 
 
 
 



 ๑๙ 

มาตรา ๔๑  เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

รวมท้ังลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบการดําเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมท้ังลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับ 
การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องสนับสนุน 
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
รวมท้ังอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะให้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจ้างด้วยเหตุท่ีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องสามารถรายงานไปยังผู้บริหารสูงสุดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงได้ 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิบัติหน้าท่ีหรือภารกิจอ่ืนได้ แต่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับรองกับสํานักงานว่าหน้าท่ีหรือภารกิจ
ดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๔ 

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

   

 

  มาตรา ๔๒  ให้มีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์
เก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ 
  สํานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน 
  กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย 



 ๒๐ 

การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
  ให้สํานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าท่ี 
 

  มาตรา ๔๓  นอกจากหน้าท่ีและอํานาจในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ให้สํานักงานมีหน้าท่ีปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ 
คณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
และคณะอนุกรรมการ รวมท้ังให้มีหน้าท่ีและอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง 
ร่างแผนยุทธศาสตร์และมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับชาติดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
  (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
  (๓) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตาม
มาตรการหรือกลไกการกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังตรวจสอบ 
และรับรองนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๙ 
  (๔) สํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้าน 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมท้ังวิเคราะห์และวิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

  (๕) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  (๖) ให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๗) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการท่ีเก่ียวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาชน รวมท้ังเผยแพร่ 
และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  (๘) กําหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือประชาชน
ท่ัวไป 

  (๙) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานท้ังในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามหน้าท่ีและอํานาจของสํานักงาน 

  (๑๐) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  



 ๒๑ 

  (๑๑) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ คณะกรรมการกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

  มาตรา ๔๔  ในการดําเนินงานของสํานักงาน นอกจากหน้าท่ีและอํานาจตามท่ี
บัญญัติในมาตรา ๔๓ แล้ว ให้สํานักงานมีหน้าท่ีและอํานาจท่ัวไป ดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
  (๒) ก่อต้ังสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทํานิติกรรม 
อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
  (๓) จัดให้มีและให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
  (๔) ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการท่ีเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ของสํานักงาน  
  (๕) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีสํานักงานกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
  (๖) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
  (๗) ปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ 
คณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
  การถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนตาม (๔) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด     
 

  มาตรา ๔๕  ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินงานของสํานักงานประกอบด้วย  
  (๑) ทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๙๒  
  (๒) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
  (๓) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการอ่ืนจากการดําเนินงาน 
  (๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมท้ังจากต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ 
  (๕) ดอกผลของเงินและผลประโยชน์จากทรัพย์สินหรือรายได้อ่ืนใดท่ีเกิดจาก 
การดําเนินงานของสํานักงาน 
  การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (๔) ต้องไม่ทําให้สํานักงานขาดความเป็นอิสระในการ
ดําเนินงาน หรือต้องไม่ทําเพ่ือให้สํานักงานกระทําการอันขัดหรือแย้งต่อหน้าท่ีและอํานาจของ
สํานักงาน 
  ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและมาตรการบังคับ
ทางปกครอง 
  เงินและทรัพย์สินของสํานักงานไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ยกเว้นดอกผล 
และผลประโยชน์หรือรายได้อ่ืนตามวรรคหนึ่ง (๕) เม่ือใช้จ่ายตามหน้าท่ีและอํานาจของสํานักงานแล้ว  
ท่ีเหลือให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 



 ๒๒ 

  มาตรา ๔๖  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ท่ีสํานักงานได้มาจากการซ้ือหรือแลกเปลี่ยน
จากรายได้ของสํานักงานตามมาตรา ๔๕ (๓) หรือ (๕) หรือจากเงินอุดหนุนหรือจากเงินหรือทรัพย์สิน
ท่ีมีผู้อุทิศให้ตามมาตรา ๔๕ (๔) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
 

  มาตรา ๔๗  ให้มีคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ประกอบด้วยประธานกรรมการซ่ึงสรรหาและแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
และเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคนซ่ึงสรรหาและแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยสามคน และด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอันเป็นประโยชน์ 
ต่อการดําเนินงานของสํานักงาน 
  ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งต้ังพนักงาน 
ของสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็นแต่ไม่เกินสองคน 
  ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๔๘  ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซ่ึงคณะกรรมการ
แต่งต้ังจํานวนแปดคนทําหน้าท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๗  

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา
และเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการกรรมการสรรหา และให้สํานักงานปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง ให้ดําเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหา
แทนในตําแหน่งนั้นโดยเร็ว ในระหว่างท่ียังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๗  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  ท้ังนี้  
ต้องคํานึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา 

 
มาตรา ๔๙  ในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม 

มาตรา ๔๗ ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง  
รวมท้ังมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม และยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับ
คัดเลือกเท่ากับจํานวนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๗ ท่ีจะได้รับแต่งต้ัง 

เม่ือได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม 
มาตรา ๔๗ ครบจํานวนแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๗ พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม  



 ๒๓ 

รวมท้ังความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๗  

ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๔๗ ซ่ึงได้รับแต่งต้ังในราชกิจจานุเบกษา 
 

  มาตรา ๕๐  ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๗  
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการแต่งต้ังประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างท่ียังมิได้มีการแต่งต้ังประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง 
ตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ี  

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับ
แต่งต้ังอีกได้ 
 

  มาตรา ๕๑  ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๗ 
พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน และในกรณีท่ีประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมทําหน้าท่ีประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ดําเนินการแต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งท่ีว่าง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง และให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 
  

  มาตรา ๕๒  การประชุมคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู่  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด 
  กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีมีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 
  การประชุมของคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลอาจกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดก็ได้ 
 
 
 
 



 ๒๔ 

  มาตรา ๕๓  คณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มีหน้าท่ีและอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน 
ของสํานักงาน 
  (๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงานท่ัวไป การตรวจสอบภายใน รวมตลอดท้ังการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  
ของสํานักงาน 
  (๓) อนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของสํานักงาน 
  (๔) ควบคุมการบริหารงานและการดําเนินการของสํานักงานและเลขาธิการ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  (๕) แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ 
  (๖) วินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน
ของสํานักงาน 
  (๗) ประเมินผลการดําเนินการของสํานักงาน และการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
  (๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นหน้าท่ี
และอํานาจของคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามท่ี
คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ข้อบังคับตาม (๒) ถ้ามีการจํากัดอํานาจเลขาธิการในการทํานิติกรรมกับ
บุคคลภายนอกให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

  มาตรา ๕๔  คณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามท่ีคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายได้ 
  คณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งต้ัง
บุคคลซ่ึงมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
  การปฏิบัติหน้าท่ีและจํานวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือบุคคล 
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กําหนด 
  การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
 

  มาตรา ๕๕  ให้ประธานกรรมการและกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีปรึกษาคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งต้ัง ได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 



 ๒๕ 

  มาตรา ๕๖  ให้สํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซ่ึงคณะกรรมการกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งต้ัง มีหน้าท่ีบริหารกิจการของสํานักงาน 

การแต่งต้ังเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ตามท่ีคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด 

 

  มาตรา ๕๗  ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) อายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปี  
  (๓) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา 
  (๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวกับภารกิจของ
สํานักงาน และการบริหารจัดการ  
  (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๗) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าท่ีหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  (๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามกฎหมาย 
  (๑๐) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
  (๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับสํานักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
     

  มาตรา ๕๘  เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ัง 
อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
  ก่อนครบกําหนดตามวาระการดํารงตําแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเลขาธิการพ้นจากตําแหน่งก่อน 
ครบวาระ ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือสรรหาเลขาธิการคนใหม่  ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคล 
ท่ีเหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

  มาตรา ๕๙  ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  
ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด 
 
 
 
 



 ๒๖ 

  มาตรา ๖๐  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๕๘ เลขาธิการ 
พ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) อายุครบหกสิบปี 
  (๔) คณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ออก 
เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี 
หรือหย่อนความสามารถ 
  (๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  
  (๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๗ 
 

  มาตรา ๖๑  ให้เลขาธิการมีหน้าท่ีและอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) บริหารงานของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสํานักงาน  
และตามนโยบายและแผนระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์ นโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ  
และคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบข้อบังคับ
หรือมติของคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  (๒) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
มติของคณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด  
  (๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของสํานักงาน 
  (๔) แต่งต้ังรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามท่ี
เลขาธิการมอบหมาย 
  (๕) บรรจุ แต่งต้ัง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน  
และลูกจ้างของสํานักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานออกจากตําแหน่ง  
ท้ังนี้ ตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลกําหนด 
  (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  ให้เลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารงานของสํานักงานข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

  มาตรา ๖๒  ในกิจการของสํานักงานท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการ 
เป็นผู้แทนของสํานักงาน เพ่ือการนี้ เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน 
ก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลกําหนด 
 

 



 ๒๗ 

  มาตรา ๖๓  ให้คณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
 

  มาตรา ๖๔  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน เลขาธิการอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถ่ิน 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้ 
ท้ังนี้ เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงท่ีทําไว้ในการอนุมัติ   
และในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว 
ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ  
  เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสํานักงาน ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเดิมไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงท่ีทําไว้ในการอนุมัติ 
  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งต้ังในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเดิมตามวรรคสองแล้ว ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นระหว่างท่ีมาปฏิบัติงาน 
ในสํานักงานสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนทํานองเดียวกันเสมือน 
อยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  
  มาตรา ๖๕  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้
ทุนการศึกษาท่ีได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ท่ีได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีสํานักงาน 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสํานักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 
  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของสํานักงานซ่ึงอยู่
ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษาท่ีได้รับจากสํานักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อน และให้ถือว่า 
การไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และให้นับระยะเวลา 
การปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 
 

  มาตรา ๖๖  การบัญชีของสํานักงานให้จัดทําตามหลักสากล ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด 
 

  มาตรา ๖๗  ให้สํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชี แล้วส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญช ี
  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสํานักงานทุกรอบปีแล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการกํากับ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือรับรอง 
 



 ๒๘ 

  มาตรา ๖๘  ให้สํานักงานจัดทํารายงานการดําเนินงานประจําปีเสนอคณะกรรมการ
กํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 
  รายงานการดําเนินงานประจําปีตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงิน 
ท่ีผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแล้ว พร้อมท้ังผลงานของสํานักงานและรายงานการประเมินผล 
การดําเนินงานของสํานักงานในปีท่ีล่วงมาแล้ว 
  การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานตามวรรคสอง จะต้องดําเนินการ 
โดยบุคคลภายนอกท่ีคณะกรรมการกํากับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ให้ความเห็นชอบ 

   
หมวด ๕ 

การร้องเรียน 
   

 
มาตรา ๖๙  ให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญข้ึนคณะหนึ่ง 

หรือหลายคณะก็ได้ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องหรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง  

และการดําเนินงานอ่ืนของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

มาตรา ๗๐  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าท่ีและอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ตรวจสอบการกระทําใด ๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีและอํานาจของ

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๗๑  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูล 

ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

การยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณา 
คําร้องเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงการกําหนดให้ไม่รับ
เรื่องร้องเรียนหรือยุติเรื่องในกรณีท่ีมีผู้มีอํานาจพิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอ่ืนด้วย  

 



 ๒๙ 

  มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรา ๗๑ วรรคสอง หรือเป็นเรื่องร้องเรียนท่ีระเบียบนั้นได้กําหนดไม่ให้รับไว้พิจารณา  
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา 
  เม่ือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๗๐ (๑)  
หรือตรวจสอบการกระทําใด ๆ ตามมาตรา ๗๐ (๒) แล้วรับฟังได้ว่า เรื่องร้องเรียนหรือการกระทํานั้น 
ไม่มีมูล ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีคําสั่งยุติเรื่อง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหรือตรวจสอบตามวรรคสองแล้ว 
รับฟังได้ว่า เรื่องร้องเรียนหรือการกระทํานั้นเป็นกรณีซ่ึงอาจไกล่เกลี่ยได้และคู่กรณีประสงค์จะให้ 
ไกล่เกลี่ย ให้คณะกรรมการผู้เชีย่วชาญดําเนินการไกล่เกลี่ย แต่หากเรื่องร้องเรียนหรือการกระทํานั้น 
ไม่อาจไกล่เกลี่ยได้ หรือไกล่เกลี่ยไม่สําเร็จ ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอํานาจออกคําสั่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหรือ
ดําเนินการแก้ไขการกระทําของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(๒) สั่งห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกระทําการ
ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้กระทําการใดเพ่ือระงับความเสียหายนั้น
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยอม
ดําเนินการตามคําสั่งตามวรรคสาม (๑) หรือ (๒) ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีต้องมีการยึด 
อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เพ่ือบังคับตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีอํานาจสั่งยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือการนั้น 

การจัดทําคําสั่งตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม (๑) หรือ (๒) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

คําสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ให้ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ลงนามแทน 
คําสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามมาตรานี้ให้เป็นท่ีสุด 
 
มาตรา ๗๓  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอํานาจสั่งให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือ 

ข้อมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผู้ร้องเรียน หรือเรื่องอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังจะสั่งให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้ 

 
มาตรา ๗๔  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ี 

และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

หรือผู้ใดมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เก่ียวกับการดําเนินการหรือการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  
ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ใดได้กระทําผิดหรือทําให้เกิด



 ๓๐ 

ความเสียหายเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในการดําเนินการตาม (๒) หากมีความจําเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ียื่นคําร้องต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจ
เพ่ือมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปในสถานท่ีของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใด
เก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนจนถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพ่ือตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ยึดหรืออายัดเอกสาร 
หลักฐาน หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีไว้หรือใช้เพ่ือกระทํา
ความผิด  

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรานี้ ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องอํานวย 
ความสะดวกตามสมควร 

 
หมวด ๖ 

ความรับผิดทางแพ่ง 
   

 
มาตรา ๗๕  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ซ่ึงดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ทําให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
เพ่ือการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการดําเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
จะพิสูจน์ได้ว่า  

(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระทําหรือละเว้น 
การกระทําของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง 

(๒) เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงปฏิบัติการตามหน้าท่ีและอํานาจ 
ตามกฎหมาย 

ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความจําเป็นในการป้องกันความเสียหายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนหรือระงับ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล้วด้วย 

 
มาตรา ๗๖  ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมข้ึนจากจํานวนค่าสินไหมทดแทนท่ีแท้จริงท่ีศาล
กําหนดได้ตามท่ีศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนท่ีแท้จริงนั้น  ท้ังนี้  
โดยคํานึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ 
ผลประโยชน์ท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ สถานะทางการเงิน
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรือการท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย 



 ๓๑ 

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นอันขาดอายุความเม่ือพ้นสามปีนับแต่วันท่ีผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต้องรับผิด หรือเม่ือพ้นสิบปีนับแต่วันท่ีมีการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
ส่วนท่ี ๑ 
โทษอาญา 

    
 

มาตรา ๗๗  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือ 
วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ อันเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ โดยประการท่ี
น่าจะทําให้ผู้อ่ืนเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ินถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ อันเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
 
  มาตรา ๗๘  ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้นั้นนําไปเปิดเผยแก่ผู้อ่ืน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ 
ไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ความในวรรคหนึ่ง มิให้นํามาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้  
  (๑) การเปิดเผยตามหน้าท่ี  
  (๒) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 
  (๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศท่ีมีอํานาจหน้าท่ี
ตามกฎหมาย 
  (๔) การเปิดเผยท่ีได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

(๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ ท่ีเปิดเผย 
ต่อสาธารณะ 
 
 
 



 ๓๒ 

มาตรา ๗๙  ในกรณีท่ีผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการหรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ี
ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทํา
ความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย   

 
ส่วนท่ี ๒ 

โทษทางปกครอง 
   

 
มาตรา ๘๐  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓  มาตรา  ๓๐ 

วรรคสี่ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือไม่ขอ 
ความยินยอมตามแบบหรือข้อความท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม 
หรือไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมตามมาตรา ๑๙ วรรคห้า หรือไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๒๓ ซ่ึงได้นํามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับ 
ทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

 
  มาตรา ๘๑  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ 
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๓๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๖ หรือขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือทําให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ซ่ึงได้นํามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 
   
  มาตรา ๘๒  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ อันเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ หรือส่ง 
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ โดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม   
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 
 
  มาตรา ๘๓  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐  
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสองหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 
หนึ่งล้านบาท 
 

มาตรา ๘๔  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ โดยไม่มี 
เหตุอันควร หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ (๕) ซ่ึงได้นํามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง   
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท    

 



 ๓๓ 

มาตรา ๘๕  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตาม
มาตรา ๒๖ โดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง 
ไม่เกินห้าล้านบาท 

 
มาตรา ๘๖  ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูล 

ส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ซ่ึงได้นํามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๐ วรรคสี่  
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
 

มาตรา ๘๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แจง
ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๗๓ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๔ (๑) หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๗๔ วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท 

 
  มาตรา ๘๘  เลขาธิการหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมาย มีอํานาจสั่งลงโทษปรับ 
ทางปกครองตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนนี ้ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเห็นสมควร เลขาธิการหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการ
มอบหมายจะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้ 

ในการพิจารณาออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ให้เลขาธิการหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการ
มอบหมายคํานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมท่ีกระทําผิด ขนาดกิจการของผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย  ท้ังนี้  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง ให้นํา
บทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม และในกรณีท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีดําเนินการบังคับตามคําสั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถ
ดําเนินการบังคับทางปกครองได้ ให้เลขาธิการหรือผู้ซ่ึงเลขาธิการมอบหมายมีอํานาจฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับชําระค่าปรับ  ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคําสั่งให้ชําระค่าปรับนั้น 
ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา และบังคับให้มีการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินขายทอดตลาดเพ่ือชําระค่าปรับได้ 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๘๙  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๘ 
(๒) (๓) และกรรมการตามวรรคสอง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีเท่าท่ีจําเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน 
นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้รองประธานกรรมการทําหน้าท่ีประธานกรรมการ 
เป็นการชั่วคราว  ท้ังนี้ ในกรณีท่ียังไม่มีผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมายว่าด้วยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการตามมาตรา ๘ (๓) แทนจนกว่าจะ



 ๓๔ 

มีผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ให้สํานักงานดําเนินการให้มีการแต่งต้ังประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑)  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
 

          มาตรา ๙๐  ในวาระเริ่มแรกท่ียังไม่มีการจัดต้ังสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการจัดต้ังสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

         ในกรณีท่ีมีการจัดต้ังสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ึนแทนสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ตามวรรคหนึ่งก่อนการจัดต้ังสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติ
หน้าท่ีสํานักงานแทนสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามวรรคหนึ่ง 
 

           มาตรา ๙๑  ในวาระเริ่มแรกท่ียังไม่มีการแต่งต้ังเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิบัติหน้าท่ีเลขาธิการ
ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งต้ังเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามวรรคหนึ่งก่อนการแต่งต้ังเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติหน้าท่ีเลขาธิการแทนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามวรรคหนึ่ง 

 
  มาตรา ๙๒  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่สํานักงาน

ตามความจําเป็น 
 

  มาตรา ๙๓  ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใดในหน่วยงานของรัฐ มาปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดได้ 
 

มาตรา ๙๔  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม  ท้ังนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกําหนดวิธีการยกเลิก 
ความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย 



 ๓๕ 

การเปิดเผยและการดําเนินการอ่ืนท่ีมิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๕  การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ  

ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือทราบ 

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


