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สรปุหลกัการส าคญัของรา่ง พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ฉบบั ก.ย. 61

1
ความยนิยอม เป็นหลกัการส าคญั โดยตอ้งขอความยนิยอมใน 3 ขัน้ตอน (การเก็บรวบรวม การใช ้หรอืการเปิดเผย) 
จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และโดยหลกัการใหเ้ก็บรวบรวมโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลู 

2
การแจง้ใหท้ราบ ก าหนดใหต้อ้งแจง้เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบถงึวัตถปุระสงคข์องการเก็บ ใชห้รอืเปิดเผย
อยา่งโปรง่ใสและชดัเจน

3 การเก็บรวบรวม ใช ้หรอืการเปิดเผย ตอ้งกระท าเทา่ทีจ่ าเป็น / ก าหนดหลกัเกณฑข์อ้ยกเวน้ในบางกรณี

4 หนา้ทีผู่ค้วบคมุขอ้มลู ในการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลู / หนา้ทีผู่ป้ระมวลผล ตอ้งบนัทกึรายการขอ้มลู

5 การโอนยา้ยขอ้มลูไปตา่งประเทศ ตอ้งมมีาตรฐาน / ก าหนดขอ้ยกเวน้

6 กฎเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลภายในองคก์ร 

7 เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

8 เพิม่เตมิสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล (การเคลือ่นยา้ยขอ้มลู/การโตแ้ยง้คดัคา้น/การระงับการใชข้อ้มลู)

9 ความรับผดิทางแพง่ ก าหนดใหศ้าลพจิารณาเพิม่โทษไดไ้มเ่กนิสองเทา่ของคา่สนิไหมทดแทนทีแ่ทจ้รงิ

10 บทก าหนดโทษ ปรับเพิม่เตมิใหเ้หมาะสม (โทษทางอาญา / โทษทางปกครอง) 4
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หลกัการส าคญัของรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ขอ้ยกเวน้
การบงัคบัใช้

ขอบเขต
การบงัคบัใช้

บทนยิาม

ระยะเวลาบงัคบัใช้

ฉบบั กฤษฎกีาตรวจเสร็จ ก.ย.61ฉบบั ครม. 22 พ.ค.61

การด าเนนิการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีก่ระท านอก
ราชอาณาจักร ทีผ่ลแหง่การกระท าเกดิในราชอาณาจักร
ใหถ้อืวา่เป็นการด าเนนิการกับขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ด ้
กระท าในราชอาณาจักร

เพิม่ถอ้ยค าใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ ขยายขอบเขตใหค้รอบคลมุถงึ
กรณีผูค้วบคมุและผูป้ระมวลผลอยูน่อกราชอาณาจักร
หากมกีจิกรรมดังนี ้

(1) เสนอขายสนิคา้หรอืบรกิารแกเ่จา้ของขอ้มลู
ซึง่อยูใ่นราชอาณาจักรไมว่า่จะมกีารช าระเงนิหรอืไม่

(2) การเฝ้าตดิตามพฤตกิรรมของเจา้ของขอ้มลู
ทีเ่กดิขึน้ในราชอาณาจักร (GDPR Article 3 Territorial scope) 

พน้ 1 ปี นับแตว่นัประกาศ ยกเวน้หมวดคณะกรรมการ
และส านักงานมผีลทันที

พน้ 180 วนั นับแตว่นัประกาศ ยกเวน้หมวดคณะกรรมการ
และส านักงานมผีลทันที

เพิม่หลักการ (1) เพือ่กจิกรรมในครอบครัวของบคุคล
เทา่นัน้ (2) การด าเนนิการของหน่วยงานของรัฐ
ทีม่หีนา้ทีใ่นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐหรอืการ
รักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทัง้หนา้ทีเ่กีย่วกบั
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิหรอืนติวิทิยาศาสตร ์
(GDPR Article 2 Material scope : Public Security) 

ขอ้มลูสว่นบคุคล ไมนั่บรวมทีอ่ยูท่างธรุกจิ ตัดขอ้ยกเวน้ทีอ่ยูท่างธรุกจิ และก าหนดนยิามใหม่วา่
“ขอ้มลูสว่นบคุคล” ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลซึง่ท าใหส้ามารถ
ระบตุัวบคุคลนัน้ไดไ้มว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม แตไ่มร่วมถงึ
ขอ้มลูผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพาะ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ก าหนดหลักการวา่ 
หมายความรวมถงึบคุคลใดบา้ง

ตัดค านยิามนีอ้อก และน าหลักการไประบไุว ้
ในรายละเอยีดมาตราทีเ่กีย่วขอ้งแทน

01

02

03

04

(1) เพือ่ประโยชนส์ว่นตนของบคุคลเทา่นัน้
(2) กจิการสือ่สารมวลชน งานศลิปกรรม งานวรรณกรรม
(3) สภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา รัฐสภา หรอืคณะกรรมาธกิาร 
(4) การพจิารณาคดขีองศาล กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
(5) กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธรุกจิขอ้มลูเครดติ
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หลกัการส าคญัของรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ฉบบั กฤษฎกีาตรวจเสร็จ ก.ย.61ฉบบั ครม. 22 พ.ค.61

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
- กรรมการโดยต าแหน่ง 8 คน
- กรรมการโดยการสรรหา 5 คน

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
- กรรมการโดยต าแหน่ง 5 คน
- กรรมการโดยการสรรหา 9 คน (เพิม่การมสีว่นรว่ม
จากภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง)

หลักเกณฑก์ารสรรหาเป็นไปตามที ่ครม. ก าหนด
(มกีรรมการสรรหา และเสนอชือ่) 

เพิม่ความเป็นอสิระในการสรรหากรรมการ โดยก าหนดทีม่า
ของคณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ย
(1) นรม. แตง่ตัง้ 2 คน
(2) ประธานรัฐสภา แตง่ตัง้ 2 คน
(3) ผูต้รวจการแผน่ดนิ แตง่ตัง้ 2 คน 
(4) คกก.สทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิแตง่ตัง้ 2 คน

คณะกรรมการ

การสรรหา
คณะกรรมการ

ก าหนดใหต้อ้งแจง้เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบถงึ
วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม / ขัน้ตอน /เงือ่นไข  

แจง้ใหท้ราบ

ความยนิยอม

ก าหนดใหต้อ้งขอความยนิยอม ใน 3 ขัน้ตอน
(การเก็บรวบรวม การใชห้รอืการเปิดเผย)

การขอความยนิยอม ตอ้งท าเป็นหนังสอืหรอืท าโดย
ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์เวน้แตโ่ดยสภาพไมอ่าจ
ขอความยนิยอมดว้ยวธิกีารดังกลา่วได ้

คงเดมิ

เพิม่เตมิ เนน้ความชดัเจนของการขอความยนิยอม 
ตอ้งไมเ่ป็นการหลอกลวงหรอืท าใหเ้จา้ของขอ้มลูเขา้ใจผดิ

คงเดมิ

เพิม่เตมิการขอความยนิยอมของผูไ้รค้วามสามารถ และ
ก าหนดเกณฑอ์ายใุหส้อดคลอ้งกบักฎหมายไทย (มาตรา 20)
(GDPR Article 8 Condition applicable to child’s 
consent in relation to information society) 

05

06

07

08
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หลกัการส าคญัของรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ฉบบั กฤษฎกีาตรวจเสร็จ ก.ย.61ฉบบั ครม. 22 พ.ค.61

แกไ้ขถอ้ยค า (มาตรา 25)
(1) ไดแ้จง้ถงึการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่อืน่
ใหแ้กเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบกอ่นหรอืในขณะเก็บ
รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคล
และตัด (3) เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ ออก

การเก็บขอ้มลู
ตามวตัถปุระสงค์

การเก็บขอ้มลู
จากแหลง่อืน่

ก าหนดหลักการหา้มมใิหเ้ก็บขอ้มลูฯ ทีเ่ป็น Sensitive 
Data ไดแ้ก ่เชือ้ชาต ิเผา่พันธุ ์ความเห็นทางการเมอืง 
ความเชือ่ลัทธ ิศาสนา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัิ
อาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ หรอืตามทีค่ณะกรรมการฯ 
ก าหนด และก าหนดขอ้ยกเวน้ในบางกรณี

ปรับแกไ้ขหลักการ (มาตรา 26)

- เพิม่เตมิ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพันธกุรรม 
ขอ้มลูชวีภาพ เป็น Sensitive Data

(GDPR Article 9 Processing of special categories of 
personal data) 

การเก็บรวบรวม ใหเ้ก็บไดเ้ทา่ทีจ่ าเป็นภายใตว้ตัถุประสงค์
อนัชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล

คงเดมิ

หา้มมใิหผู้ค้วบคมุ เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจาก
แหลง่อืน่ทีไ่มใ่ชจ่ากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลโดยตรง 
เวน้แต ่
(1) ไดแ้จง้ถงึการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่
อืน่ใหแ้กเ่จา้ของขอ้มลูทราบกอ่นหรอืในขณะเก็บรวบรวม
ขอ้มลูโดยไมช่กัชา้ 
(2) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการใชแ้ละเปิดเผย
ทีไ่ดรั้บการยกเวน้
(3) เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ 

เพิม่เตมิหลักการ ในการแจง้วตัถปุระสงคใ์หมแ่ละหนา้ที่
ของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลในการแจง้รายละเอยีด
การเก็บรวบรวมใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ

การเก็บขอ้มลู
Sensitive เพิม่สว่นขอ้ยกเวน้ทีส่ามารถเก็บได ้ใหม้คีวามชดัเจน

- ป้องกนัอนัตรายตอ่ชวีติ รา่งกายหรอืสขุภาพของบคุคล
- เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะโดยเจา้ของเอง
- เป็นการจ าเป็นในการปฏบิัตติามกฎหมาย (สาธารณสขุ 
แรงงาน ศกึษาวจัิย ประโยชนส์าธารณะ) 

09
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หลกัการส าคญัของรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ฉบบั กฤษฎกีาตรวจเสร็จ ก.ย.61ฉบบั ครม. 22 พ.ค.61

แกไ้ขถอ้ยค า และเพิม่หลักการ (มาตรา 28)
ก าหนดขอ้ยกเวน้กรณีไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีค่ณะกรรรมการ
ก าหนด 
(2) ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของโดยไดแ้จง้ถงึมาตรฐาน

ทีไ่มเ่พยีงพอของปลายทางทีรั่บขอ้มลูแลว้
(4) เป็นการท าตามสญัญาระหวา่งผูค้วบคมุกบับคุคลหรอื

นติบิคุคลอืน่เพือ่ประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลู
(5) เพือ่ป้องกนัหรอืระงับอนัตรายตอ่ชวีติ รา่งกายหรอื

สขุภาพของเจา้ของหรอืบคุคลอืน่ เมือ่เจา้ของขอ้มลู
ไมส่ามารถใหค้วามยนิยอมในขณะนัน้ได ้

(6) เป็นการจ าเป็นเพือ่ด าเนนิภารกจิเพือ่ประโยชน์สาธารณะ
ทีส่ าคัญ (GDPR Article 45 Transfers on the basic of an 

adequacy decision safeguards) 

การโอนขอ้มลู
ไปตา่งประเทศ

ก าหนดหลักเกณฑใ์นการสง่-โอนขอ้มลูไปตา่งประเทศ

ก าหนดขอ้ยกเวน้การโอนขอ้มลู
(1) เป็นการปฏบิัตติามกฎหมาย 
(2) ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล
(3) เป็นการปฏบิัตติามสญัญาทีท่ าระหวา่งเจา้ของขอ้มลู
สว่นบคุคลกบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล
(4) เป็นการกระท าเพือ่ประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูสว่น
บคุคลซึง่ไมส่ามารถใหค้วามยนิยอมในขณะนัน้ได ้
(5) กรณีอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง12

10

11

เพิม่เตมิหลักการ กรณีมปัีญหาเกยีวกบัมาตรฐานทีเ่พยีงพอ
ของปลายทาง ใหค้ณะกรรมการฯ เป็นผูว้นิจิฉัย (GDPR 

Article 46 Transfer subject to appropriate) 

เพิม่เตมิหลักการ กฎเกณฑก์ารใหค้วามคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลภายในองคก์ร หากมนีโยบายทีไ่ดรั้บการ
ตรวจสอบและรับรองจากส านักงาน สามารถโอนขอ้มลู
ไปยัง ตปท. ได ้(มาตรา 29)
(GDPR Article 47 Binding corporate rules) 
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หลกัการส าคญัของรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
ฉบบั กฤษฎกีาตรวจเสร็จ ก.ย.61

เพิม่เตมิหลักการ (มาตรา 31) ใหเ้จา้ของขอ้มลูสามารถ
(1) ขอใหผู้ค้วบคมุสง่หรอืโอนขอ้มลูไปยังผูค้วบคมุอืน่เมือ่สามารถท าไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมัต ิ
(2) ขอรับขอ้มลูทีผู่ค้วบคมุสง่หรอืโอนขอ้มลูในรูปแบบดังกลา่วไปยังผูค้วบคมุขอ้มลูอืน่โดยตรง 

เวน้แตโ่ดยสภาพทางเทคนคิไมส่ามารถท าได ้

เพิม่เตมิหลักการ (มาตรา 32) เพือ่คุม้ครองสทิธขิองเจา้ของขอ้มลู ในการคัดคา้นการเก็บ รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผย ในกรณีตอ่ไปนี ้
(1) เป็นขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมไดโ้ดยไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งขอความยนิยอมตามมาตรา 24 (5) เป็นการ

จ าเป็นเพือ่ประโยชนส์าธารณะของผูค้วบคมุ หรอื (6) เป็นการจ าเป็นเพือ่ประโยชนโ์ดยชอบดว้ย
กฎหมายของผูค้วบคมุ และก าหนดใหผู้ค่วบคมุตอ้งมกีารพสิจูน์

(2) เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยเพือ่วตัถปุระสงคต์ลาดแบบตรง
(3) เป็นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยเพือ่วตัถปุระสงคก์ารศกึษาวจัิย ประวตัศิาสตร ์หรอืสถติิ

(GDPR Article 18 Right to restriction of procession) 

13 สทิธขิองเจา้ของ

(GDPR Article 20 Right to data portability) 

สทิธใินการเคลือ่นยา้ยขอ้มลู

สทิธโิตแ้ยง้คดัคา้น

เพิม่เตมิหลักการ (มาตรา 33) เพือ่คุม้ครองสทิธขิองเจา้ของขอ้มลู ในการขอใหร้ะงับการใชข้อ้มลูชัว่คราว 
ในกรณีตอ่ไปนี ้
(1) เมือ่อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบตามทีเ่จา้ของขอ้มลูรอ้งขอตามมาตรา 35 (การขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง)
(2) เมือ่พน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บขอ้มลูตามวตัถปุระสงคใ์นการเก็บ แตเ่จา้ของมคีวามจ าเป็นตอ้งขอให ้

เก็บเพือ่ใชใ้นการกอ่ตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย
(3) เมือ่ผูค้วบคมุอยูร่ะหวา่งการพสิจูนห์รอืตรวจสอบ เพือ่ปฏเิสธค าคัดคา้นของเจา้ของขอ้มูล

สทิธกิารระงบัใชข้อ้มลู

(GDPR Article 18 (1) Right to restriction of procession) 
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หลกัการส าคญัของรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
ฉบบั กฤษฎกีาตรวจเสร็จ ก.ย.61แกไ้ขและเพิม่เตมิหลักการ (มาตรา 36)

(1) ตอ้งทบทวนมาตรการดังกลา่วเมือ่มคีวามจ าเป็นหรอืเมือ่เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไป
เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทีเ่หมาะสม 

(3) หลักการลบขอ้มลู
(5) กรณีเป็นผูค้วบคมุทีอ่ยูภ่ายนอกราชอาณาจักร ตอ้งแตง่ตัง้ตัวแทนเป็นหนังสอืซึง่ตัวแทนตอ้งอยู่

ในราชอาณาจักร และตอ้งไมม่ขีอ้จ ากดัในการรับผดิใดๆ แทนผูค้วบคมุขอ้มลู

เพิม่เตมิหลักการ (มาตรา 37) ก าหนดหลักเกณฑข์อ้ยกเวน้การแตง่ตัง้ตัวแทนของผูค้วบคมุตามมาตรา 36 (5) 
(ทีอ่ยูน่อกราชอาณาจักร) ในกรณี
(1) เป็นหน่วยงานของรัฐตามทีค่ณะกรรรมการประกาศก าหนด
(2) ไมป่ระกอบอาชพีหรอืไมม่ธีรุกจิในการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู Sensitive Data และ

ไมม่ขีอ้มลูสว่นบคุคลเป็นจ านวนมากตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด
ใหใ้ชห้ลักการนี ้กบัผูค้วบคมุทีอ่ยูน่อกราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 (2) ทีม่ผีูป้ระมวลผลผล ใหใ้ชบ้ังคับ
แกผู่ป้ระมวลผลนัน้ดว้ย

14
หนา้ทีผู่ค้วบคมุ
ขอ้มลูสว่นบคุคล

เพิม่เตมิหลักการ (มาตรา 39 วรรคสอง) เพือ่ก าหนดใหใ้นกรณีผูป้ระมวลผลไมป่ฏบิัตหินา้ทีต่ามทีก่ าหนด
ใหถ้อืวา่ผูป้ระมวลผลเป็นผูค้วบคมุขอ้มลู

15
หนา้ที่
ผูป้ระมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคล
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เพิม่เตมิหลักการ (มาตรา 40)
ก าหนดใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลู จัดใหเ้จา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ในกรณี 
(1) เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด
(2) การด าเนนิกจิกรรมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยจ าเป็นตอ้งตรวจสอบขอ้มลูสว่นบคุคลหรอื  

ระบบอยา่งสม า่เสมอโดยเหตทุีม่ขีอ้มลูสว่นบคุคลเป็นจ านวนมากตามทีค่ณะกรรมการปรกาศก าหนด

เพิม่เตมิหลักการ (มาตรา 41) ก าหนดหนา้ทีเ่จา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลู 
(1) ใหค้ าแนะน าแกผู่ค้วบคมุขอ้มลู หรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลู รวมทัง้ลกูจา้งหรอืผูรั้บจา้งของผูค้วบคมุขอ้มลู

หรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูเกีย่วกบัการปฏบิัตติามพระราชบัญญัตนิี้
(2) ตรวจสอบการด าเนนิงานของผูค้วบคมุขอ้มลู หรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลู รวมทัง้ลกูจา้งหรอืผูรั้บจา้ง

ของผูค้วบคมุขอ้มลู หรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูเกีย่วกบัการเก็บรวบรวม การใช ้หรอืการเปิดเผยขอ้มลู
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตนิี้

(3) ประสานงานและใหค้วามร่วมมอืกับส านักงานในกรณีทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการเก็บรวบรวม การใช ้ หรอื
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล รวมทัง้
ลกูจา้งหรอืผูรั้บจา้งของผูค้วบคมุขอ้มลูหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูในการปฏบิัตติามพระราชบัญญัตนิี้

(4) รักษาความลับของขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่นลว่งรูห้รอืไดม้าเนือ่งจากการปฏบิัตหินา้ทีต่ามพระราชบัญญัตนิี้

16
เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล

(GDPR Article 37 Data protection officer ) 

เพิม่ความเป็นอสิระ (เพิม่ขึน้) ของส านักงานในการปฏบิัตหินา้ที ่(มาตรา 47-49)
ก าหนดหลักการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการก ากับส านักงาน โดยใหม้คีณะกรรมการสรรหา 8 คน
ซึง่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลแตง่ตัง้  17

คณะกรรมการ
ก ากบัฯ ส านกังาน

ตัดบทบัญญัตเิกีย่วกับอ านาจของรัฐมนตรใีนการก ากบัดแูลส านักงาน และอ านาจการยับยัง้การด าเนนิงาน
ของส านักงานออก

ฉบบั กฤษฎกีาตรวจเสร็จ ก.ย.61
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แกไ้ข โดยระบขุอบเขตของการละเมดิขอ้มลู 
เป็นเนน้เป็นการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิัตติามบทบัญญัติ
แหง่พระราชบัญญัตนิี้ และเพิม่เตมิหลักการ (มาตรา 75-76)
(1) ก าหนดความรับผดิของผูค้วบคมุขอ้มลูหรอืผูป้ระมวลผล

ขอ้มลูเป็นความรับผดิโดยเคร่งครัด (Strict Liability)  
โดยตัดขอ้ยกเวน้ความรับผดิกรณี “เป็นการปฏบิัติ
ครบถว้นตามขอ้ปฏบิัตใินการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
ทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด” ออก

(2) ใหอ้ านาจศาลสัง่ใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูหรอืผูป้ระมวลผล
ขอ้มลูชดใชค้า่สนิไหมทดแทนไดไ้มเ่กนิสองเทา่
ของคา่สนิไหมทดแทนทีแ่ทจ้รงิ

(3)  เพิม่อายคุวามพอ้งคดเีป็นการเฉพาะ เมือ่พน้สามปี
นับแตว่นัทีผู่เ้สยีหายรูถ้งึความเสยีหายและ
รูต้ัวผูค้วบคมุขอ้มลูหรอืผุป้ระมวลผลขอ้มลูทีต่อ้งรับผดิ 
หรอืเมือ่พน้สบิปีนับแตว่นัทีม่กีารละเมดิขอ้มลู
สว่นบคุคล

ความรบัผดิ
ทางแพง่

18

ก าหนดใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูทีด่ าเนนิการกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย จะตอ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทน
แกเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
เวน้แตค่วามเสยีหายนัน้เกดิจากเหตสุดุวสิยั หรอื
เป็นการปฏบิัตติามค าสั่งเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมาย

ฉบบั ครม. 22 พ.ค.61

โทษอาญา ส าหรับการกระท าทีเ่ป็นความผดิรา้ยแรง 
เชน่ การแสวงหาประโยชนอ์ันมคิวรไดโ้ดยชอบดว้ย
กฎหมายส าหรับตนเองหรอืผูอ้ ืน่ การตอ่สูห้รอื
ขัดขวางพนักงานเจา้หนา้ทีใ่นการปฏบิัตหินา้ที ่
เป็นตน้

ปรับแกไ้ขถอ้ยค า ก าหนดฐานความผดิแยกออกจากกนั
ใหช้ดัเจน 

ตัดหลักการใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบปรับออก
เนือ่งจากความผดิทางอาญากอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่
เจา้ของขอ้มลู จงึไมก่ าหนดใหม้กีารเปรยีบเทยีบปรับ

โทษทางอาญา19
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แกไ้ขหลักการ เพิม่มลูฐานระดับโทษเป็น 
1,000,000 – 5,000,000 บาท

โทษทางปกครอง20

ส าหรับความผดิทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิัตติาม
หลักเกณฑท์ีก่ าหนด เชน่ การไมข่อความยนิยอม
ตามแบบหรอืขอ้ความทีค่ณะกรรมการประกาศ
ก าหนด ไมป่ฏบิัตติามค าสัง่ของคณะกรรมการ
ผูเ้ชีย่วชาญหรอืไมม่าชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ เป็นตน้

ก าหนดอตัราโทษระหวา่ง 100,000-500,000 บาท

ฉบบั ครม. 22 พ.ค.61

ก าหนดให ้สพธอ. (องคก์ารมหาชน) ปฏบิัตหินา้ที่
ส านักงานคณะกรรมการ เป็นการชัว่คราว  
ซึง่ตอ้งไมเ่กนิ 180 วนันับแตว่นัประกาศ

ตัดเรือ่งระยะเวลาออก โดยปรับแกไ้ขให ้สพธอ. (องคก์าร
มหาชน) ท าหนา้ทีจ่นกวา่จะสามารถจัดตัง้ส านักงาน
คณะกรรมการได ้และใหค้ณะกรรมการก ากบั สพธอ. 
(องคก์ารมหาชน) ท าหนา้ทีค่ณะกรรมการก ากบัส านักงาน
คณะกรรมการ จนกวา่จะแตง่ตัง้ได ้

บทเฉพาะกาล21
ใหข้อ้มลูเดมิทีเ่ก็บอยูก่อ่นวนัทีก่ฎหมายใชบ้ังคับ
ยังใชห้รอืเปิดเผยไดต้ามวตัถปุระสงคเ์ดมิทีไ่ด ้
แจง้ไวต้อ่เจา้ของขอ้มลูและตอ้งก าหนดวธิกีาร
ยกเลกิความยนิยอมใหส้ามารถแจง้ยกเลกิความ
ยนิยอมไดโ้ดยงา่ย

คงเดมิ
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