รางฯ ที่ฝายเลขานุการฯปรับปรุงตามที่ คกก.๑๑ มอบหมายเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
โดยหารือผูแทนฯ (รางฯนี้ ยังพิจารณาไมแลวเสร็จจึงไมควรนําไปเผยแพรตอหรืออางอิง)
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. ...

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เหตุผล
เนื่องจากปจจุบันมีการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการนํา
ขอมูลสวนบุคคลไปแสวงหาประโยชนหรือเปดเผยโดยไมไดรับความยินยอมจากบุคคลซึ่งเปนเจาของ
ขอมูลจนสรางความเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหายใหแกบุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูล แมวาจะได
มีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในบางเรื่อง แตก็ยังไมมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการ
ทั่วไป และโดยที่มาตรา ๓๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนุญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหบุคคลยอมมี
สิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สมควร
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการทั่วไป เพื่อใหมีมาตรการคุมครอง
จากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลและเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๒
ราง
พระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. ....
...................................
...................................
...................................
.................................................................................................................
...................................
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
.................................................................................................................
...................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อ
ของบุคคลนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะที่ทําใหรูตัวบุคคลนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ
แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ
ผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย

๓
“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ผูซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม ควบคุมการใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
“เจาของขอมูลสวนบุคคล” ใหหมายความรวมถึง
(๑) ทายาทหรือคูสมรสของเจาของขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่เจาของขอมูล
สวนบุคคลนั้นถึงแกความตาย
(๒) ผูซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหบังคับตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
เวนแตในกรณีที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเรื่องใดไว
โดยเฉพาะแลวใหบังคับไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น
ในกรณีที่มีกฎหมายใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเรื่องใดไว
โดยเฉพาะตามวรรคหนึ่งและกฎหมายนั้นมิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและบทกําหนด
โทษสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับ โดยคณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑในการนําไปใชบังคับดวยก็ได
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคสอง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได

ราชการ

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑) หนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนสวนตน
ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นเทานั้น โดยมิใหผูอื่นใชขอมูลสวนบุคคลนั้น หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้น
ตอผูอื่น
(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวมไว
เฉพาะเพื่อการสื่อสารมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมเทานั้น

๔
การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลในลักษณะใดหรือกิจการใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามขอเสนอของคณะกรรมการ
มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
_______________
มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และอธิบดีกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหนึ่งคน ผูแทนคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติหนึ่งคน ผูแทนหอการคาไทยหนึ่งคน และผูแทนสมาคมธนาคารไทยหนึ่งคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมายและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานละสองคน
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการและใหผูอํานวยการแตงตั้งเจาหนาที่ของ
สํานักงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
การไดมาซึ่งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่
ไดรับแตงตั้ง กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตอง
ไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
จะไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม

๕
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอ
หนาที่ หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระและ
ยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามวรรคหนึ่ง
ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง เวนแต
วาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม
ก็ได ทั้งนี้ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการตราหรือปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(๔) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ในการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(๕) กําหนดหลักเกณฑในการไดรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล รวมทั้งมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(๖) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาเปนครั้งคราวตามความเหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และใหประกาศ
รายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาดวย
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

๖
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนาที่ปฏิบัติงาน
วิช าการและธุร การใหแกคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบขอมู ลสวนบุ คคล และ
คณะอนุกรรมการ และปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ
เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(๒) ใหคําปรึกษาแกองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) กําหนดหลักสูตรและฝกอบรมการปฏิบัติหนาที่ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ผูแทนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือลูกจางหรือผูรับจาง
(๔) จัดทําบัญชีรายชื่อผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่จะตองขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน
(๕) ติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของสํานักงาน
มาตรา ๑๓ ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุมของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ทั้งนี้ กรรมการหรืออนุกรรมการผูใดมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องที่ที่ประชุม
พิจารณา ใหแจงการมีสวนไดเสียของตนใหคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล
หรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี ทราบลวงหนากอนการประชุม และหามมิใหผูนั้นเขารวมประชุม
พิจารณาในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล หรือ
คณะอนุกรรมการอาจขอใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ได

๗
หมวด ๒
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
_______________
สวนที่ ๑
บททั่วไป
_______________
มาตรา ๑๕ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยซึ่ง
ขอมูลสวนบุคคลไมไดหากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอม เวนแตบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหกระทําได
การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจง
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยซึ่งขอมูลสวนบุคคลไปดวย และการขอความ
ยินยอมนั้นตองไมเปนการหลอกลวงหรือทําใหเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใจผิดในวัตถุประสงค
ดังกลาว
เจาของขอมูลสวนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ไดหากไมมีกฎหมายหรือ
สัญญาใดจํากัดสิทธิในการเพิกถอนหรือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิปฏิเสธคําขอเพิกถอนความ
ยินยอมนั้นไดตามพระราชบัญญัตินี้หรือไดทําใหขอมูลสวนบุคคลไมปรากฎชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะที่
ทําใหรูตัวเจาของขอมูลสวนบุคคลแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมสงผลกระทบตอ
เจาของขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล
ทราบถึงผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมนั้น
มาตรา ๑๖ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ตองดูแลใหขอมูลสวนบุคคลที่เก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และตองดูแลรักษาความปลอดภัยมิให
ขอมูลสวนบุคคลสูญหาย ถูกแกไข หรือเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๑๗ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวกอนหรือขณะที่เก็บรวบรวม
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางไปจากวัตถุประสงคที่ได
แจงไวตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแต
(๑) ไดแจงวัตถุประสงคใหมนั้นใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบและไดรับความ
ยินยอมกอนเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยแลว
(๒) บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหกระทําได
การแจงวัตถุประสงคนั้นตองแจงใหทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวม วิธีการใช หรือวิธีการ
เปดเผยดวยโดยชัดแจง

๘
มาตรา ๑๘ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีดังตอไปนี้ให
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
(๑) เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย
(๒) เปนไปเพื่อประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคลและการขอความยินยอม
ไมสามารถดําเนินการไดในเวลานั้น
(๓) เปนไปเพื่อประโยชนที่เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล
(๔) เปนไปเพื่อประโยชนแกการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือการพิจารณาคดีของศาล
(๕) เปนไปเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยหรือสถิติและไดเก็บขอมูลสวนบุคคล
เพื่อการนั้นไวเปนความลับ ทั้งนี้ ตองแจงใหสํานักงานทราบกอนที่จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานประกาศกําหนด
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลตองปฏิบัติตามเกี่ยวกับการคุมครอง การเก็บรักษา วิธีจัดการลบหรือทําลายเมื่อหมดความ
จําเปนตามวัตถุประสงค การเก็บรวบรวม การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตอง
ไมเลือกปฏิบัติ ไมผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงคหรือผิดไปจากความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล
การจัดใหมีมาตรฐานขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตอง
และเหมาะสมกับกิจการของตนเอง หรือประมวลจริยธรรมในเรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ประมวลจริยธรรมตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงขอกําหนดใดๆ ตามวรรคหนึ่งสําหรับ
ขอมูลสวนบุคคลที่กระทําดวยคอมพิวเตอรหรือเครื่องมืออื่นใดดวย
มาตรา ๒๐ เมื่อผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลแลว ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจัดทํารายการแสดงการเก็บรวบรวม
การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไว ณ สถานที่ทําการเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่หรือเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลสามารถขอตรวจสอบได
ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับการใชขอมูลสวนบุคคลภายในกิจการของ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคและวิธีการที่ไดแจงไวแกเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยมิได
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นตอผูอื่น
มาตรา ๒๐/๑ ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดนําขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับ
ความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยชอบดวยกฎหมาย
แลว มาประมวลผลหรือดําเนินการอื่นไมวาดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม อันเปนการสรางสรรคขอมูล

๙
สวนบุคคลนั้นใหมีคุณคาหรือมีมูลคาเพิ่มขึ้น ในกรณีเชนวานี้ ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิ
ในขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการสรางสรรคแลวนั้น ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิปฏิเสธคําขอเพิกถอนความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการสรางสรรคแลวนั้น เวนแตการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยชัดแจง
(๒) ไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ (๔) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๒ (๕)
ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการสรางสรรคใหหมายความรวมถึงขอมูลสวนบุคคลกอน
นํามาประมวลผลหรือดําเนินการอื่นไมวาดวยวิธีการใดๆ ใหเปนขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการ
สรางสรรคดวย ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่เปนสวนประกอบที่สําคัญที่ทําใหมีคุณคาหรือมีมูลคาเพิ่มขึ้น
สวนที่ ๒
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
_______________
มาตรา ๒๑ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
ไมวาจากเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือจากแหลงอื่นที่ไมใชจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงไมได
เวนแต
(๑) ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
(๒) เปนสิ่งซึ่งไดจากการดู การสังเกตการณ การแสดง การกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่คลายคลึงกัน เมื่อบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมขอมูลนั้นไดปรากฏตัวหรือเขารวมในกิจกรรมนั้นดวยความ
สมัครใจและกิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมที่เปดเผยตอสาธารณะ
(๓) เปนสิ่งจําเปนเพื่อใชประกอบการพิจารณาการตัดสินความเหมาะสมของบุคคล
ในการที่จะไดรับรางวัลเกียรติยศ หรือผลประโยชนอื่นในลักษณะคลายคลึงกัน
(๔) เปนการปฏิบัติตามสัญญาที่ทํากับเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตามมาตรการ
ที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอเพื่อใหเปนไปตามสัญญาที่จะทําขึ้น
(๕) ไดรับยกเวนตามมาตรา ๑๘
(๖) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
เมื่อไดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงตอเจาของขอมูล
สวนบุคคลในภายหลังใหทราบถึงรายละเอียดตามมาตรา ๒๓ ดวย
มาตรา ๒๒ หามผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอันมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) ขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรมหรือการกระทําผิดหรือ
ไดรับโทษใดๆ ประวัติสุขภาพ แหลงกําเนิดของเชื้อชาติหรือเผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชื่อในทางศาสนา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

๑๐
(๒) ขอมูลที่อาจเปนผลราย ทําใหเสียชื่อเสียง หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกเกี่ยวกับ
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมหรือความไมเทาเทียมกันแกบุคคลใด ทั้งนี้ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(๓) ขอมูลอื่นตามที่กําหนดในกฏกระทรวง
ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอันมีลักษณะตองหามตาม
วรรคหนึ่งไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
(๒) เปนไปเพื่อวัตถุประสงคในทางการแพทยหรือการรักษาพยาบาลบุคคลใดและได
เก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อการนั้นไวเปนความลับ
(๓) ไดรับยกเวนตามมาตรา ๑๘
(๔) มีความจําเปนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ในการเก็บรวบรวมใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลแจงตอเจาของขอมูล
สวนบุคคลทราบกอนหรือในขณะที่จะดําเนินการถึงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่ทําการ และสถานภาพของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลวาเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล และเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลประเภทซึ่งประกอบกิจการเชิงธุรกิจหรือ
การพาณิชยหรือไม
(๒) วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๑๗
(๓) ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมวาเปนขอมูลสวนบุคคลตาม
มาตรา ๒๒ หรือไม
(๔) กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
(๕) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๔๒
(๖) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สวนที่ ๓
การใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
_______________
มาตรา ๒๔ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะใชขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของตนไมได เวนแต
(๑) ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
(๒) เปนขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดตามมาตรา ๒๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
และใชขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคที่เก็บรวบรวม
(๓) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

๑๑
มาตรา ๒๕ หามผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลใชขอมูลสวนบุคคลที่ตองหามมิใหเก็บ
รวบรวมตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง เวนแต
(๑) ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคล
(๒) เปนขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) หรือ (๓)
(๓) มีความจําเปนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของตนไมได เวนแต
(๑) ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
(๒) เปดเผยตอทนายความของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งใหวาความ
แทนในคดีใดคดีหนึ่งหรือไดรับมอบอํานาจทั่วไปใหกระทําการแทนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
(๓) เพื่อวัตถุประสงคในการเรียกเก็บหนี้ซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคลจะตองชําระ
ใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
(๔) เปดเผยแกหนวยงานที่มีหนาที่รักษาขอมูลสวนบุคคลไวเปนประวัติศาสตร
(๕) เมื่อเจาหนาที่ของรัฐรองขอในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลสวนบุคคลนั้น
เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศหรือกิจการระหวางประเทศ
(๖) เปนขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดตามมาตรา ๒๑ (๒) หรือ (๕)
(๗) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึ่งผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองเปดเผย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยตรงเทาที่จําเปนและเหมาะสมแกการนั้น
มาตรา ๒๗ หามผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ตองหาม
มิใหเก็บรวบรวมตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ ง เวนแต
(๑) ได รับ ความยิน ยอมเปนหนังสือจากเจ าของข อมู ลสวนบุ คคล
(๒) เปนขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๒) หรือ (๓)
(๓) มีความจําเปนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(มาตรา ๒๘ ตัดออก)
มาตรา ๒๙ ผู ค วบคุ ม ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลจะเป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลไปนอก
ราชอาณาจักรไมได เวนแต
(๑) ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
(๒) เพื่อการดําเนินคดีนอกราชอาณาจักร
(๓) เปนการปฏิบัติตามสัญญาที่ทํากับเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตามมาตรการที่
เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอเพื่อใหเปนไปตามสัญญาที่จะทําขึ้น

๑๒
(๔) เปนผลหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ทํากับผูอื่นเพื่อประโยชนของเจาของขอ มูล
สวนบุคคล
(๕) ไดรับยกเวนตามมาตรา ๑๘ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๖) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การขอความยินยอมตาม (๑) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศ
ที่มิไดมีบทบัญญัติในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือมีแตบทบัญญัติของกฎหมายใน
ประเทศนั้นมีมาตรการในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสาระสําคัญต่ํากวาบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ไมได เวนแต
(๑) ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
(๒) ไดรับยกเวนตามมาตรา ๑๘ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๓) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การขอความยินยอมตาม (๑) และการกําหนดวาบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศ
ตามวรรคหนึ่งมีมาตรการในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสาระสําคัญเรื่องใดต่ํากวา
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอันมีลักษณะตองหาม มาตรการ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคที่ไดแจงไว การเก็บรักษา
ขอมูลสวนบุคคล และหลักเกณฑในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ ๔
การเก็บรักษาและการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล
_______________
มาตรา ๓๑ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล
สวนบุคคลไวไดเทาระยะเวลาที่กําหนดในมาตรา ๒๓ (๔) หรือเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวมของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้น
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาหรือหมดความจําเปนในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
ตามวรรคหนึ่งหรือเจาของขอมูลสวนบุคคลเพิกถอนความยินยอม ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
จัดการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลนั้นหรือทําใหขอมูลสวนบุคคลนั้นไมปรากฎชื่อหรือสิ่งบอก
ลักษณะที่ทําใหรูตัวเจาของขอมูลสวนบุคคลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาหรือหมด
ความจําเปนหรือไดรับแจงการเพิกถอนความยินยอม แลวแตกรณี

๑๓
ในกรณีที่จําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินการของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้นที่
ตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไวเพื่อเปนสถิติหรือการศึกษาวิจัย ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
จะไมจัดการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลนั้นก็ได แตตองมีหนังสือแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้น
เพื่อขอความยินยอมเปนหนังสือ
มาตรา ๓๒ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยใหแก
ขอมูลสวนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชหรือปดเผยโดยไมเหมาะสมหรือ
เปนผลรายตอเจาของขอมูลสวนบุคคล
ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ตองหามตามมาตรา ๒๒ ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลตองจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยใหแกขอมูลสวนบุคคลนั้นในระดับที่สูงขึ้นเพื่อ
ปองกันการสูญหายหรือทําลาย หรือถูกเรียกดู สืบคน เชื่อมโยง ใช เปดเผย ทําสําเนา หรือ
เปลี่ยนแปลงโดยไมมีสิทธิหรือไมชอบดวยกฎหมาย ดังตอไปนี้
(๑) การปดตู หอง อุปกรณ หรือสถานที่อื่นใดที่ใชเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาว โดยผูซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของหรือไมไดรับอนุญาตจะไมสามารถเปดตู หอง อุปกรณ
หรือสถานที่ที่เก็บรักษานั้นได
(๒) การกําหนดใหเปนขอมูลลับซึ่งจํากัดบุคคลที่สามารถเรียกดูหรือใชซึ่งขอมูล
สวนบุคคลนั้น หรือ
(๓) การกําหนดรหัสผานหรือรหัสลับจึงจะเรียกดูหรือใชขอมูลอิเล็กทรอนิกสได
คณะกรรมการจะประกาศกําหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองจัดใหมีระบบรักษา
ความปลอดภัยอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพใหแกขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
เพิ่มขึ้นดวยก็ได
มาตรา ๓๓ ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
สวนบุคคลที่อยูในความครอบครองใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันตามที่เจาของขอมูล
สวนบุคคลรองขอเปนหนังสือ
ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอตาม
วรรคหนึ่ง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจขอใหเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นจัดสงเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการแกไขก็ได
ในการแกไขขอมูลสวนบุคคลตามที่เจาของสวนบุคคลรองขอตามวรรคหนึ่ง หากตอง
ใชวิธีการลบหรือทําลายเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาวใหม เพื่อความสะดวกหรือโดยเหตุ
อื่นที่จําเปนก็ใหใชวิธีนั้นไดแตตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล

๑๔
สวนที่ ๕
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งประกอบกิจการเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย
_________________
มาตรา ๓๓/๑ ในสวนนี้
“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการเชิงธุรกิจหรือ
การพาณิชยตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๔ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย นอกจากตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑทั่วไปที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้แลว ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งประกอบกิจการ
โดยมีวัตถุประสงคดังกลาวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในสวนนี้ดวย
กิจการเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตามวรรคหนึ่งหมายถึงกิจการทุกประเภทที่เปนการ
หาผลกําไรหรือรายไดอันมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔/๑ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองจัดใหมีขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรฐานไมต่ํากวาขอปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ที่ประกาศกําหนดไวในมาตรา ๑๙
ในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนการเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่งใหเจาของขอมูลสวนบุคคล
ทราบดวยเพื่อประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจใหความยินยอม
มาตรา ๓๕ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ไมวาจะเปนการตั้งหนวยรับเรื่อง
รองเรียนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือรับเรื่องรองขอเพื่อแกไขขอมูลสวนบุคคล
ใหถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบัน หรือการฝกอบรมลูกจางหรือผูรับจางของตน เพื่อปฏิบัติให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) รายงานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๖ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมี ๒ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่ตองมีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนในการประกอบกิจการนั้น
(๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งประกอบกิจการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลเทานั้นหรืออาจประกอบกิจการอื่นดวยแตกิจการนั้นไมเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล

๑๕
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตาม (๑) ตองแตงตั้งลูกจางของตนเปนผูแทนผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหมีหนาที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ควบคุมการใชและการเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลแทนตนตามพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด เวนแตผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้นเปนผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลตาม (๒)
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองควบคุมดูแลและรับผิดชอบลูกจางของตนทั้งหมด
ไมวาจะกระทําในทางการที่จางหรือไมก็ตาม เพื่อไมใหกระทําการใดอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และตองรับผิดในการกระทําของ
ลูกจางของตนไมวาจะกระทําในทางการที่จางหรือไมก็ตาม
ผูควบคุมขอมูลขาวสารสวนบุคคลตองจัดทําบัตรประจําตัวลูกจางของตนเพื่อใช
แสดงตอเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลวาจางผูใดใหเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลแทนตน ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองกําหนดมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใน
สัญญาวาจางไมนอยกวาหลักเกณฑที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้และใหนําความในมาตรา ๓๖ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน
การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบทะเบียนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๓๙ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแสดงใบทะเบียนไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย
ณ สถานที่ทําการที่ระบุไวในใบทะเบียน
มาตรา ๔๐ ถาใบทะเบียนสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลแจงตอสํานักงานและยื่นคําขอรับใบแทนใบทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง
การสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเลิกกิจการตามมาตรา ๓๖ (๑) หรือ
เลิกกิจการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๓๖ (๒) ใหผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลนั้นแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกกิจการ
การจัดการขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่เลิกกิจการตามวรรค
หนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงความสําคัญหรือคุณคาของขอมูล
สวนบุคคลที่ควรบันทึกไวเปนประวัติศาสตรหรือคืนแกเจาของขอมูลสวนบุคคล

๑๖
การเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงการควบกิจการดวย ในกรณีนี้ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลที่ควบกิจการไมตองปฏิบัติตามวรรคสอง เวนแตวัตถุประสงคของกิจการใหม
ที่ควบเขากันนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ในกรณีเชนวานี้ใหสํานักงานแจงใหผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลที่ควบกิจการนั้นปฏิบัติตามมาตรา ๑๗
หมวด ๓
สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
_______________
มาตรา ๔๒ เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) ขอตรวจดูขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ขอสําเนาหรือสําเนาที่ไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวได
(๒) ขอใหแจงถึงการมีอยู การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(๓) ขอใหดําเนินการแกไขขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนใหถูกตอง ครบถวน และ
เปนปจจุบัน
(๔) ขอใหระงับการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ขอมูล
สวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไมถูกตองตามความเปนจริง
(๕) ขอใหดําเนินการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมหรือที่ไมเกี่ยวของหรือเกินกวาความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น
(๖) ขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีเปนขอมูล
สวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม
มาตรา ๔๓ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติตามคําขอตามมาตรา ๔๒ และจะปฏิเสธ
คําขอไดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การดําเนินการตามคําขอนั้นตองเสียคาใชจายมากจนเกินสมควร
(๒) เปนขอมูลสวนบุคคลที่สามารถปฏิเสธคําขอไดตามกฎหมาย
(๓) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธคําขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจัดทํารายการแสดงการปฏิเสธคําขอดังกลาวพรอมดวยเหตุผลไวดวย
และใหนําความในมาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ รายการแสดงการปฏิเสธคําขอให
หมายความรวมถึงกรณีที่อยูระหวางการโตแยงถึงความถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบันของขอมูล
สวนบุคคลดวย

๑๗
เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลมีคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ดําเนินการใหเปนไปตามคําขอภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ การขยายระยะเวลาดําเนินการ
ใหเปนไปตามคําขอ ใหกระทําไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่
เจ าของขอมูลสวนบุคคลซึ่งมีคําขอตามมาตรา ๔๒ เปนคนพิการ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตอง
ดําเนินการใหสามารถใช สิทธิตามคําขอไดอยางเหมาะสมกับสภาพความพิการนั้น
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการเขาตรวจดู สําหรับ
สําเนาหรือสําเนาที่ไดรับรองความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลได แตไมเกินอัตราที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๔๔ ผูใดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ทําใหเจาของขอมูลสวนบุคคล
ไดรับความเสียหาย ผูนั้นตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เวนแต
(๑) ผูนั้นจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
(๒) เปนการกระทําตามกฎหมายหรือตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
(๓) เปนการกระทําตามคําสั่งของเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย
(๔) ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลนั้นเอง
คาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงคาใชจายที่เจาของขอมูล
สวนบุคคลไดใชจายไปตามความจําเปนแกการปองกันหรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นดวย
มาตรา ๔๕ ภายใตบังคับมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ในกรณีที่การกระทําตาม
มาตรา ๔๔ เกิดจากการกระทําของลูกจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งไมใชผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลตามมาตรา ๓๔ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองรับผิดในการกระทําซึ่งลูกจางไดกระทําไป
ในทางการที่จางนั้น
ความในวรรคหนึ่งใหนํามาใชบังคับแกผูรับจางซึ่งผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตาม
วรรคหนึ่งเปนผูวาจางใหกระทําการนั้นแทนตนดวยโดยอนุโลม
หมวด ๔
การรองเรียน การตรวจสอบ และการควบคุม

มาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลขึ้น โดย
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเรื่องรองเรียนตามพระราชบัญญัตินี้

๑๘
(๒) ตรวจสอบการกระทําใดๆ ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือลูกจางหรือ
ผูรับจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลที่กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล
(๓) ไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางเจาของขอมูลสวนบุคคลกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึ่งจะมีจํานวนหลายคณะก็ไดตาม
ความเชี่ยวชาญในแตละเรื่องหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม และการดําเนินงานอื่นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๔๗ เจาของขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับความเสียหายมีสิทธิรองเรียนตอ
คณะกรรมการในกรณีที่ผูควบคุม ขอมู ลส วนบุคคล หรือ ลูกจา ง หรือ ผูรับ จา งของผูค วบคุม ขอ มูล
สวนบุค คลฝา ฝน หรื อไม ปฏิ บัติตามพระราชบัญ ญัติ นี้หรื อประกาศที่อ อกตามพระราชบัญญัติ นี้
ซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
การยื่นคํารองเรียน การสงคํารองเรียนใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล
วิธีพิจารณาคํารองเรียน ระยะเวลาและการขยายระยะเวลาพิจารณาคํารองเรียน การตรวจสอบ
การไกลเกลี่ย และการไมรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณาหรือการยุติเรื่องรองเรียนใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่เรื่องรองเรียนตามมาตรา ๔๗ ไมไดปฏิบัติใหถูกตองตาม
ระเบียบที่กําหนดไวในมาตรา ๔๗ วรรคสอง หรือเปนเรื่องรองเรียนที่ระเบียบนั้นไดกําหนดไมให
รับไวพิจารณา ใหสํานักงานมีหนังสือแจงไมรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณาใหผูรองเรียนทราบและ
รายงานตอคณะกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลพิจารณาเรื่อ งร องเรียนตาม
มาตรา ๔๗ หรือ ตรวจสอบการกระทําใดๆ ตามมาตรา ๔๖ (๒) แลวเชื่อไดวา เรื่องรองเรียน
หรือการกระทํานั้นไมเปนความจริง ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลมีคําสั่งยุติเรื่อง
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลพิจารณาหรือตรวจสอบตาม
วรรคสองแลวเชื่อไดวา เรื่องรองเรียนหรือการกระทํานั้นเปนความจริง หรือเปนการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามพระราชบั ญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แ ละกอใหเกิดความเสียหาย
แกเจาของขอมูลสวนบุคคล ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ดําเนินการไกลเกลี่ยได ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลมี
คําสั่งยุติเรื่อง

๑๙
(๒) ในกรณีที่ไมอาจทําการไกลเกลี่ยได ไมวากรณีใดก็ตาม ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลมีอํานาจออกคําสั่งดังตอไปนี้
(ก) สั่งใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิบัติหรือดําเนินการแกไขการกระทํา
ของตนใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
(ข) สั่งหามผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกระทําการที่กอใหเกิดความเสียหายแก
เจาของขอมูลสวนบุคคลหรือใหกระทําการใดเพื่อระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมยอมดําเนินการตามคําสั่งตามวรรคสาม (๒)
(ก) หรือ (ข) ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตองมีการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเพื่อบังคับตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลเปนผูมีอํานาจสั่งยึด อายัด หรือขาย
ทอดตลาดทรัพยสินเพื่อการนั้น
การจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่งหรือคําสั่งตามวรรคสอง หรือวรรคสาม (๑) หรือ (๒)
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
คําสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลใหประธานกรรมการตรวจสอบ
ขอมูลสวนบุคคลเปนผูลงนามแทน
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่มีหนังสือไมรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณาตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
หรือยุติเรื่องตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง หรือแจงคําสั่งตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม (๒) ใหเจาของขอมูล
สวนบุคคลหรือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือโดยยื่นตอสํานักงานภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับหนังสือหรือคําสั่งดังกลาว
การเสนอคําอุทธรณตอคณะกรรมการและวิธีพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหสํานักงานมีหนังสือแจงผูอุทธรณและผูซึ่งเกี่ยวของ
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๓๖ (๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลนั้นมีคําสั่งพักหนาที่ผูแทนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลของตนภายในระยะเวลาที่กําหนด
และแตงตั้งลูกจางอื่นปฏิ บัติหน าที่แทนเปนการชั่วคราวในระหวางถูกสั่งพั กหนาที่ ทั้งนี้ เมื่อไดแตงตั้ง
ลูกจางอื่นปฏิบัติหนาที่แทนแลวใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลประกอบกิจการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลตอไปได

๒๐
ในกรณีที่ผูควบคุม ขอมู ลสวนบุคคลตามมาตรา ๓๖ (๒) ฝาฝนหรื อไมป ฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํา นาจสั่งพักการเปน
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดครั้งละไมเกินสามเดือน
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๓๖ (๒) ซึ่งถูกสั่งพั กการเปนผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลตามวรรคสองจะประกอบกิจการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในระหวาง
ถูกสั่งพักไมได เวนแตกรณีที่เปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
การสั่ง ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง การสั่ ง พั ก หน า ที่ ผู แ ทน
ผูค วบคุ ม ข อ มู ลส ว นบุ ค คล หรื อ การแต ง ตั้ ง ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ แ ทนเป น การชั่ ว คราว ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ปรากฏวา
(๑) ผู ควบคุม ขอมู ลสวนบุ คคลเคยถู กสั่ง ใหพักผูแทนผูควบคุมขอมู ลส วนบุ คคล
ของตนตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง หรือ ถูก สั่งพัก การเปนผูควบคุม ขอมู ลสวนบุคคลตามมาตรา ๕๐
วรรคสอง แลวมากระทําความผิดอีกภายในหนึ่งปนับแตวันที่มีคําสั่ง หรือ
(๒) ผู ควบคุ ม ข อมู ลสวนบุ คคลกระทํ าความผิด อัน กอ ให เกิ ดความเสียหายอยาง
รายแรงตอสวนรวม หรือตอชีวิต รางกาย อนามัย หรือสิทธิของบุคคลใด
ให คณะกรรมการมีอํ านาจสั่งให ผูค วบคุม ขอ มูลสว นบุคคลตามมาตรา ๓๖ (๑) ซึ่ง
กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีคําสั่งใหผูแทนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลของตนพนจากหนาที่ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ผูแ ทนผูค วบคุม ขอมูลสวนบุค คลซึ่ง ถูก สั่งใหพนจากหนาที่นั้นจะปฏิบัติหนาที่
ดัง กลาวไม ไ ดไ ม วากั บ ผูค วบคุม ขอ มู ลสวนบุ คคลรายใดและเป นผูควบคุม ขอ มู ลสว นบุ คคลไม ได
จนกว าจะพน หนึ่งปนับแตวั นที่ถูกสั่งให พน จากหนาที่ ทั้ง นี้ ให ผูค วบคุมข อมู ลสว นบุ คคลประกอบ
กิจ การเก็ บรวบรวม ใช หรือ เป ดเผยขอ มูลสวนบุคคลต อไปไดเ มื่อไดแ ตง ตั้ง ผูแ ทนผู ควบคุม ขอมู ล
สวนบุคคลใหมแลว
ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนชื่อผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๓๖ (๒)
ซึ่งกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งออกจากทะเบียน
ผูถูก เพิ กถอนชื่อออกจากทะเบียนตามวรรคสามจะประกอบกิจ การเก็บ รวบรวม ใช
หรื อเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอไปไมไดและจะขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานตามมาตรา ๓๘ ใหม อีก
ไมไดจนกวาจะพนหนึ่งปนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
ใหนํ าความในมาตรา ๔๑ วรรคสอง มาใชบั งคับกับการจัดการขอมูลสว นบุคคลของ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนตามวรรคสามโดยอนุโลม
การสั่งของคณะกรรมการตามวรรคสองและวรรคสาม การสั่งใหผูแ ทนผู ควบคุ ม
ขอมูลสวนบุคคลพน จากหนาที่ หรือการแตงตั้ง ผูแทนผูควบคุม ขอ มูลสวนบุคคลใหม ให เปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

๒๑
มาตรา ๕๒ ในกรณี ที่ ผู ค วบคุ ม ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลซึ่ ง ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติ นี้ห รือประกาศที่อ อกตามพระราชบั ญญัตินี้เ ปน ผูป ระกอบการตามกฎหมายอื่น ดว ย
คณะกรรมการอาจเสนอความเห็ น ต อ หน ว ยงานที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ค วบคุ ม หรื อ กํ า กั บ ดู แ ลการ
ประกอบการของผูควบคุมขอ มูลสวนบุ คคลนั้น เพื่อใหมีคําสั่งให หยุดประกอบการ พัก ใช หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบการหรือมาตรการอื่นใดทํานองเดียวกันตามกฎหมายอื่นนั้นก็ได
การเสนอความเห็ นของคณะกรรมการเพื่ อให ห นวยงานมี คําสั่งตามวรรคหนึ่ งให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๕
มาตรการสงเสริม
_______________
มาตรา ๕๓ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจขอรับการสงเสริมจากสํานักงานได
ดังตอไปนี้
(๑) การชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาในการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคลหรือการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) การอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ขอมูลสวนบุคคลหรือการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) การขอรับการสงเสริมในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ และการใหการสงเสริมตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๕๔ ใหมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อให
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับใบรับรองจากสํานักงานมีสิทธิใชหรือแสดงเครื่องหมายดังกลาว
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ประสงคจะมีสิทธิใชหรือแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ใหยื่นคําขอรับใบรับรองตอสํานักงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด
ในการพิจารณาคําขอตามวรรคสองใหสํานักงานประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
ขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด ใหสํานักงานเสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบ
แลวใหสํานักงานออกใบรับรองแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้น

๒๒
หามผูใดใชหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เวนแตเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับใบรับรองจากสํานักงาน
ลักษณะและรายละเอียดของเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน การใชหรือการแสดง
เครื่องหมาย วิธีการประเมินผล การตรวจสอบมาตรฐาน อัตราคาธรรมเนียมการประเมินผลหรือ
การตรวจสอบมาตรฐาน และการเพิกถอนเครื่องหมายมาตรฐานใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการเพิกถอนเครื่องหมายมาตรฐานของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลใดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้นคืนเครื่องหมายมาตรฐานใหแกสํานักงานภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการเพิกถอน
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
_______________
สวนที่ ๑
บททั่วไป
_______________
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน
นิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลนั้นตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได
รูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
สวนที่ ๒
โทษปรับทางปกครอง
_______________

พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๖ ใหผูอํานวยการมีอํานาจลงโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไวใน
ในการลงโทษปรับทางปกครอง ใหผูอํานวยการคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิด
และความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น และในกรณีที่เห็นสมควร ผูอํานวยการอาจมีคําสั่งใหผูนั้นดําเนินการใดๆ
เพื่อแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมได

๒๓
หลักเกณฑในการพิจารณาโทษปรับทางปกครองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด และถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๗ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือไมแจง
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม มาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคสาม หรือไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือไมจัดใหมีระบบ
รักษาความปลอดภัยตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม
หรือปฏิเสธคําขอโดยไมเปนไปตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไมดําเนินการใหเปนไปตามคําขอ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไมดําเนินการใหเหมาะสมกับสภาพความพิการตามมาตรา ๔๓ วรรคสาม
หรือไมคืนเครื่องหมายตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๕๘ ผูควบคุม ขอ มูลสวนบุคคลตามมาตรา ๓๔ ผูใ ดไมป ฏิบัติต าม
มาตรา ๓๔/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๕ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๓๖ วรรคสี่ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไมแจงขอปฏิบัติตามมาตรา ๓๔/๑ วรรคสอง
ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๕๙ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๓๖ (๒) ผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๑ วรรคสอง ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๑ วรรคหา ตองระวางโทษปรับ
ทางปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๘
สวนที่ ๓
โทษอาญา
______________
มาตรา ๖๐ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานแก
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลขาวสารสวนบุคคล หรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๒๔
มาตรา ๖๑ ผูควบคุมขอมูลขาวสารสวนบุคคลผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ วรรคสอง หรือไมจัดใหมี
ระบบความปลอดภัยตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง เพิ่มขึ้นตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
(มาตรา ๖๒ ตัดออก)
มาตรา ๖๓ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๖ วรรคสอง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๕๐ วรรคสาม หรื อมาตรา ๕๑ วรรคสี่ หรื อ
ไมสั่ งพักหน าที่ผูแทนผู ควบคุมข อมู ลสวนบุคคลภายในระยะเวลาที่ กํ าหนดตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง
หรื อ ไม สั่ ง ให ผู แ ทนผู ค วบคุ ม ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลพ น จากหน า ที่ ภ ายในระยะเวลาที่ กํ า หนดตาม
มาตรา ๕๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๓/๑ ผูใดปฏิบัติหนาที่ผูแทนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือเปนผูควบคุม
ขอ มูลสว นบุ คคลในระหวางถูก สั่งพักหนาที่ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง หรือในระหวางถูกสั่งใหพ นจาก
หนาที่โดยฝาฝนมาตรา ๕๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๔ วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา ๖๕ ผูใดกระทําการใดๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหตนเองหรือผูอื่น
ไดรับประโยชนอันไมชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อใหผูอื่นเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารสวนบุคคลทางสิ่งพิมพ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ บรรดาความผิ ด ตามส ว นนี้ ที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย วหรื อ ความผิ ด
ตามมาตรา ๖๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได
คณะกรรมการเปรี ยบเที ยบที่ รั ฐ มนตรี แ ต งตั้ งตามวรรคหนึ่ ง ให มี จํ านวนสามคน
ซึ่งคนหนึ่งตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อผูกระทํา ความผิดไดเสียคาปรับ ตามที่ เปรียบเทียบแลว ให ถือวาคดีเลิก กัน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๒๕
บทเฉพาะกาล
_______________
มาตรา ๖๗ ผูใดเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๓๔ อยูกอนวันที่
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง ใชบังคับใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ และใหถือวาผูนั้นเปนผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลตามมาตรา ๓๔ ซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ดังเชนผูไดรับการขึ้นทะเบียนจนกวา
สํานักงานจะมีคําสั่งไมรับขึ้นทะเบียน
ในกรณีที่สํานักงานมีคําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ตามวรรคหนึ่ง ใหถื อว าผู นั้ นเปนผู ควบคุมขอมู ลส วนบุ คคลที่ เลิกกิจ การซึ่งจะตองปฏิบั ติต าม
มาตรา ๔๑ วรรคสอง
มาตรา ๖๘ ผูใ ดเปนผู ควบคุม ขอ มูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติ นี้อ ยูกอนวันที่
พระราชบั ญญัติ นี้ ใช บั ง คับ ให ปฏิบั ติ ตามบทบั ญญั ติแห งพระราชบั ญญัติ นี้หรือประกาศที่ ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแต
(๑) ขอ มูลสวนบุคคลที่อยู ในความครอบครองกอ นวันที่พ ระราชบั ญญัตินี้ใช บังคับ
ให ไดรับ ยกเวนไมตองปฏิบั ติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๓๑
(๒) การปฏิบั ติตามมาตรา ๓๒ ให ปฏิ บัติ ตามบทบัญญัติ ดังกลาวภายในเก าสิบ วัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

..................................
นายกรัฐมนตรี

๒๖
อัตราคาธรรมเนียม

(๑) ใบทะเบียน
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบแทนใบทะเบียน
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมให
แตกตางกันโดยคํานึงถึงลักษณะ ขนาด หรือประเภทของการประกอบกิจการก็ได
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๒๗
ความเห็นจาก คุณพัฒนพงศ สุนทรกําจรพานิช
จากวัตถุประสงคของกฏหมายนีท้ างอาจารยผูบรรยายแจงวา กฏหมายฉบับนี้มีความจําเปนที่ตองจัดทําขึ้นดวย
เหตุผลหลายประการ เชน ตามหลักสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งควรมีผลเปนกฏหมายที่เปนรุปธรรม และ
เกี่ยวพันกับกฏหมายระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล เนื่องจากในหลาย ๆ ประเทศไดมี
กฏหมายในรูปแบบนี้มานานแลว แตประเทศเขาจะไม share ขอมูลสวนบุคคลกับประเทศเรา ถาหาวาประเทศเรา
ไมมีกฏหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศถือเปนเรื่องสําคัญ ยกตัวอยางเชน ขอมูลเกี่ยวของ
กับประวัติบุคคล ขอมูลดานการเงินของบุคคล เปนตน วัตถุประสงคของกฏหมาย มุงปองกันสิทธิในขอมูลสวน
บุคคล โดยจะมีเงื่อนไข การให " ความยิมยอม " ซึ่งจะมีในกฏหมาย อันนี้ผมอธิบายตามความเขาใจสั้น ๆ นะครับ
ประเด็นในเนื้อหา ขอสรุปตามที่เขาใจ
"ขอมูลสวนบุคคล" ถาเปนแค ชื่อ และ นามสกุล ยังไมถือวาเปนขอมูลสวนบุคคล เปนแค infomation
ทั่วไป แตหากวามีที่อยูที่ติดตอได หรือมีเบอรโทรศัพท รวมเขาไปดวย หรือมีขอมูลเชน การศึกษา หรือประวัติอื่น
ๆ ยอมเขาขายขอมูลสวนบุคคลตามกฏหมายนี้ ( ในประเด็นนี้ ก็ยังมีปญหาที่ตองตีความในกรณีที่เกี่ยวของกับ
web และธุรกิจ online เชน หากมี email แตไมปรากฏชื่อถือเปนขอมูลสวนบุคคลหรือไม ? , หรือเชน มีเบอร
โทรศัพทเพื่อยิง SMS แตไมมีรายละเอียดเรื่องชื่อนามสกุล ฯลฯ จะเขาขายขอมูลสวนบุคคลหรือไม )
"ผูควบคุมขอมูล" หมายความวา ผูซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม ควบคุมการใชและการเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลตาม พรบ นี้ ( ตีความพื้น ๆ แตยังมีประเด็นปญหาสําหรับ web หากเราทําระบบสมาชิก ใหใส
ชื่อ นามสกุล เพศ การศึกษา ยอมเขาขายผูควบคุมขอมูลทันที ปญหาก็คือ การกรอกบนเว็บไมไดพิสูจนไดวา ที่
เขากรอกนั้นเปนของบุคคลนั้นจริงหรือไม ปญหาปจจุบันตัวอยางเชน ปลอมตัวเปนดาราที่นารัก หรือ คนดัง เชน
ลูกสาวชูวิทย ไปเขียน Hi5 เขียน profile ทั้งหมดของตัวจริงไว ชื่อ นามสกุล เบอรโทรที่อยู email ฯลฯ แตไมใช
เจาตัว จริง ขอมูลที่เปดเผยยอมสุมเสี่ยงตอการโดนรองเรียน วาทําขอมูลสวนบุคคลไปเปดเผย โดยไมไดยินยอม )
"คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล" รายละเอียดตามมาตรา 7 ถาวางาย ๆ มีอํานาจคลาย ๆ
สํานักงานคุมครองผูบริโภค เปรียบเทียบเอานะครับ และมีหนวยงานเปนสํานักงานเชนกัน
หัวใจของกฏหมายนี้อยูที่มาตรา 15 ครับ
มาตรา ๑๕ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยซึ่งขอมูลสวน
บุคคลไมไดหากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอม เวนแตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นบัญญัติใหกระทําได
การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจง
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยซึ่งขอมูลสวนบุคคลไปดวย และการขอความยินยอมนั้นตอง
ไมเปนการหลอกลวงหรือทําใหเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใจผิดในวัตถุประสงคดังกลาว
เจาของขอมูลสวนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ไดหากไมมีกฎหมายหรือสัญญา

๒๘
ใดจํากัดสิทธิในการเพิกถอนหรือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิปฏิเสธคําขอเพิกถอนความยินยอมนั้นไดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือไดทําใหขอมูลสวนบุคคลไมปรากฎชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะที่ทําใหรูตัวเจาของขอมูลสวน
บุคคลแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมสงผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมนั้น
ความหมายชัดเจนครับ แตในทางปฏิบัติมีปญหาแน ๆ สําหรับธุรกิจ online เพราะ
มาตรา ๒๑ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ไมวาจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
หรือจากแหลงอื่นที่ไมใชจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงไมได เวนแต
(๑) ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
.....
(๕) ไดรับยกเวนตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๔ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะใชขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของตน
ไมได เวนแต
(๑) ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
(๒) เปนขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดตามมาตรา ๒๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) และใชขอมูลสวนบุคคลตาม
วัตถุประสงคที่เก็บรวบรวม
(๓) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
จากปญหาทางเทคนิคอยางที่กลาวไป
ประกาณแรก เราไมรูตัวตนที่แทจริงของเจาของขอมูล
ประการที่สอง ความยินยอม "ตองเปนหนังสือ" ปญหาคือ เราเปนโลก online ไมมีการทําหนังสือ จะมีปญหา
ในทางปฎิบัติหรือไม ? คําถามขอนี้ผมถามไปก็ยังเปนชองโหวทไี่ มชัดเจน ในทางปฎิบัติอาจจะเกิดปญหาไดมาก
หากวาไมมีทางออกไว
อันนี้เปนเพียงบางประเด็นเทานั้นยังมีอยางอื่นอีกเยอะ แตไมใชวากฏหมายฉบับนี้ไมดีโดยสวนตัวผมก็วาดีแน ๆ
เพราะเบื่อโดนโทรขายสินเชื่อแทบทุกวัน แตปญหาจะไปตกในเวลาปฎิบัติจริงมากวา วาอะไรเขาขายไมเขาขาย
แลวจะใหภาคเอกชนทําอยางไร ยกตัวอยางเชน spam mail หรือ spam sms เขาขายกรณีนี้ไหม MSN , email
หรือ Account สื่อ Digital ที่ระบุตัวคน จะถือเปนสวนหนึ่งของ ขอมูลสวนบุคคลหรือไม ? หากวาเปนได อยากให
ลองชวยกันศึกษาดูนิดครับ ออ อยาลืมนะครับ อันนี้ยังแครางยังเสนอใหปรับแกได เพราะวัตถุประสงคของคณะ
รางกฏหมายไดประกาศใหฟงชัดเจนวา ไมตองการใหกฏหมายออกมาเพื่อเพิ่มภาระแกภาคธุรกิจเกิดเหตุสมควร
ครับ ความเห็นเพิ่มเติมจะเปนประโยชนแกทั้งสาธารณชนและตัวธุรกิจครับ
บี
พัฒนพงศ สุนทรกําจรพานิช

