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รคุมาครองข
งพระราชบัญญัติ
อมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... มีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา รวม ๓ ฉบับ คือ
๑. รางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดทีม่ ี
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และไดรบั การบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. รางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... เสนอโดยนายอภิชาต ศักดิเศรษฐ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพุธที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
๓. รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... เสนอโดยนายศุภชัย ใจสมุทร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันอังคารที่ ๑๒
มีนาคม ๒๕๕๖ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมสภาผูแ ทนราษฎรไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนผูเสนอ โดยที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรได
มีมติเห็นชอบใหนํารางพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป และได
ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ..... ทั้ง ๓ ฉบับ
*ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗.
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พรอมกันไป โดยทีป่ ระชุมไดมมี ติใหตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ คน เพือ่ พิจารณาในวาระที่ ๒
ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอารางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และ
กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแตวนั ถัดจากวันทีส่ ภาผูแ ทนราษฎรรับหลักการแหงรางพระราช
บัญญัติดังกลาว ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๒๓
รางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... อยูร ะหวางการพิจารณาในวาระทีส่ อง
ขั้นคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร แตโดยเหตุที่ปรากฏวาปจจุบันไดมีพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงเปนเหตุใหรางพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวยังคางการพิจารณาอยูในขั้นตอนของสภาผูแทนราษฎร
อนึ่ง อยางไรก็ดีภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป
หากคณะรัฐมนตรีชดุ ใหมไดรอ งขอตอรัฐสภาภายใน ๖๐ วัน นับแตวนั เรียกประชุมรัฐสภาครัง้ แรก และ
รัฐสภามีมติเห็นชอบดวยใหพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... ตอไปได
ทางสภาผูแ ทนราษฎรก็จกั ไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัตฉิ บับนีต้ อ ไป แตหากคณะรัฐมนตรีมไิ ดรอ งขอ
ภายในกํ า หนดระยะเวลาดั ง กล า ว ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เ ป น อั น ตกไป ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง

ข. หลักการและเหตุผลประกอบ
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

เหตุผล
เนือ่ งจากปจจุบนั มีการลวงละเมิดขอมูลสวนบุคคลเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการนําขอมูล
สวนบุคคลไปแสวงหาประโยชนหรือเปดเผยโดยไมไดรับความยินยอมจากบุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูล
จนสรางความเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหายใหแกบุคคลดังกลาว แมวาจะไดมีกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลในบางเรื่อง แตก็ยังไมมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการทั่วไป และโดยที่มาตรา
๓๕ วรรคสาม และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับ
ความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และการเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล สมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการทั่วไป
เพือ่ ใหมมี าตรการคุม ครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลและการเปดเผยขอมูล
ส ว นบุ ค คลให เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย จึ ง จํ า เป น ต อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทํางาน หรือประวัติกิจกรรม
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บรรดาทีม่ ชี ือ่ ของบุคคลนัน้ หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิง่ บอกลักษณะอืน่ ทีท่ าํ ใหรูตัวบุคคลนัน้ ได เชน
ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
“ผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ผูซ ่งึ มีหนาที่รบั ผิดชอบในการเก็บรวบรวม
ควบคุมการใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
“เจาของขอมูลสวนบุคคล” ใหหมายความรวมถึง
(๑) ทายาทหรือคูส มรสของเจาของขอมูลสวนบุคคลในกรณีท่เี จาของขอมูลสวนบุคคลนัน้
ถึงแกความตาย
(๒) ผูซึ่งมีหนาทีเ่ กี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
“บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
“ผูอาํ นวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ (รางมาตรา ๓)
๒) ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น แตถา มีเหตุอันควร นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรีอาจประกาศใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ซึ่งรวมถึงบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของไปใช
บังคับเปนการเพิ่มเติมหรือแทนที่กฎหมายวาดวยการนั้นได ทั้งนี้ โดยจะกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข
อยางใดไวในประกาศนั้นก็ได
ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(รางมาตรา ๔)
๓) พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑) หนวยงานของรัฐที่อยูภ ายใตบงั คับแหงกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
เวนแตรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนสวนตน
ของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลนั้นเทานั้น โดยมิใหผอู ่นื ใชขอ มูลสวนบุคคลนัน้ หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้น
ตอผูอื่น
(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวมไว
เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมเทานั้น
การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบั งคับแกผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลในลักษณะใดหรือกิจการใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามขอเสนอของคณะกรรมการ
(รางมาตรา ๕)
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๔) ผูรักษาการตามกฎหมาย
ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบงั คับได (รางมาตรา ๖)
๕) คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๑ รางมาตรา ๗ ถึงรางมาตรา ๑๕)
๕.๑) ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกวา “คณะกรรมการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล”
ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ๑ คน ผูแทน
หอการคาไทย ๑ คน และผูแทนสมาคมธนาคารไทย ๑ คน
(๔) กรรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู  ซึ่ ง มี ค วามรู 
ความเชีย่ วชาญดานกฎหมายและดานเทคโนโลยี ดานละ ๒ คน ซึง่ อยางนอยตองแตงตัง้ จากภาคเอกชน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ใหผอู าํ นวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผอู าํ นวยการแตงตัง้ เจาหนาที่
ของสํานักงานไมเกิน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
การไดมาซึง่ กรรมการผูท รงคุณวุฒติ าม (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด (รางมาตรา ๗)
๕.๒) ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการดําเนินการเกีย่ วกับการคุม ครอง
ขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห มี ก ารตราหรื อ ปรั บ ปรุ ง แก ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(๔) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการใด ๆ ในการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(๕) กําหนดหลักเกณฑในการไดรบั ใบรับรองเพือ่ มีสทิ ธิใชหรือแสดงเครือ่ งหมาย
รับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(๖) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
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(๗) จั ด ทํา รายงานเกี ่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี ้เ สนอต อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเปนครั้งคราวตามความเหมาะสมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และใหประกาศรายงาน
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาดวย
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (รางมาตรา ๑๑)
๕.๓) คณะกรรมการอาจขอใหบุคคลทีเ่ กี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ เอกสาร
หรื อ พยานหลักฐานมาเพือ่ ประกอบการพิจ ารณาเพือ่ ประโยชนใ นการปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด (รางมาตรา ๑๒)
๕.๔) ใหนําบทบัญญัตวิ า ดวยคณะกรรมการที่มีอาํ นาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการ
โดยอนุโลม ทัง้ นี้ กรรมการผูใ ดมีสว นไดเสียไมวา โดยตรงหรือโดยออมในเรื่องที่ท่ปี ระชุมพิจารณา ใหแจง
การมีสวนไดเสียของตนใหคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม และหามมิใหผูนั้นเขารวม
ประชุมพิจารณาในเรื่องนั้น (รางมาตรา ๑๓)
๕.๕) คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติ
อยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได ทัง้ นี้ ใหนาํ บทบัญญัตขิ อ ๕.๓) และขอ ๕.๔) มาใช
บังคับกับคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๔)
๕.๖) ใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนาทีป่ ฏิบัติงาน
วิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่น
ของรัฐเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
(๒) ใหคําปรึกษาแกองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) กํ า หนดหลั ก สู ต รและฝ ก อบรมการปฏิ บั ติ ห น า ทีข่ องผู  ค วบคุ ม ข อ มู ล
สวนบุคคล ลูกจาง หรือผูรับจาง
(๔) จัดทําบัญชีรายชือ่ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย
ตามขอ ๑๐.๑)
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (รางมาตรา ๑๕)
๖) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๖ ถึงรางมาตรา ๔๐)
๖.๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลไมไดหากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอม เวนแตบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหกระทําได
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รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....

ในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ตองแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไปดวย และการขอความ
ยินยอมนัน้ ตองไมเปนการหลอกลวงหรือทําใหเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใจผิดในวัตถุประสงคดงั กลาว
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
ตามแบบหรือขอความที่คณะกรรมการกําหนดก็ได
เจ า ของขอ มู ล ส ว นบุ ค คลจะเพิ ก ถอนความยิ น ยอมเสี ย เมื่ อ ใดก็ ไ ด เว น แต
มีกฎหมายหรือสัญญาใดจํากัดสิทธิในการเพิกถอน หรือผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลไดทาํ ใหขอ มูลสวนบุคคล
ไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะที่ทําใหรูตัวเจาของขอมูลสวนบุคคลแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่การเพิกถอน
ความยินยอมสงผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงให
เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมนั้น (รางมาตรา ๑๖)
๖.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยมิใหขอมูล
สวนบุคคลสูญหาย ถูกแกไข หรือเปลี่ยนแปลง และมีหนาที่ดูแลขอมูลสวนบุคคลที่ใชหรือเปดเผยใหมี
ความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน (รางมาตรา ๑๗)
๖.๓) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลเพือ่ วัตถุประสงคทไี่ ดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวกอ นหรือขณะทีเ่ ก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางไปจาก
วัตถุประสงคที่ไดแจงตอเจาของขอมูลสวนบุคคลจะกระทํามิได เวนแต
(๑) ไดแจงวัตถุประสงคใหมนนั้ ใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบและไดรบั ความ
ยินยอมกอนเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยแลว
(๒) บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหกระทําได
การแจงวัตถุประสงคนั้นตองแจงใหทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ดวยโดยชัดแจง (รางมาตรา ๑๘)
๖.๔) การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีดงั ตอไปนี้ ใหผคู วบคุม
ขอมูลสวนบุคคลไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
(๑) เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย
(๒) เปนไปเพื่อประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคลและการขอความยินยอม
ไมสามารถดําเนินการไดในเวลานั้น
(๓) เปนไปเพือ่ ประโยชนทเี่ กีย่ วกับชีวติ สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล
(๔) เปนไปเพื่อประโยชนแกการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
(๕) เปนไปเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยหรือสถิติและไดเก็บขอมูลสวนบุคคล
เพื่อการนั้นไวเปนความลับ ทั้งนี้ ตองแจงใหสํานักงานทราบกอนที่จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานประกาศกําหนด
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(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๑๙)
๖.๕) เพื่อประโยชนในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติตามเกี่ยวกับการคุมครอง การเก็บรักษา วิธีจัดการลบหรือทําลายเมื่อหมด
ความจําเปนตามวัตถุประสงค การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถกู ตอง ไมเลือกปฏิบตั ิ
ไมผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงค หรือผิดไปจากความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล การจัดใหมี
มาตรฐานขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองและเหมาะสม
กับกิจการของตนเอง หรือประมวลจริยธรรมในเรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมดังกลาวใหรวมถึงขอกําหนดใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกํ า หนด สํา หรั บ ข อ มูล ส ว นบุ ค คลที ่ก ระทํ า ด ว ยคอมพิ ว เตอร ห รื อ เครื ่อ งมื อ อื ่น ใดด ว ย
(รางมาตรา ๒๐)
๖.๖) เมื่อผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลแลว ใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลจัดทํารายการแสดงการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลไว ณ สถานที่ทําการ เพื่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถขอตรวจสอบได แตมิใหนํามา
ใช บ ัง คั บ กั บ การใช ห รื อ เป ด เผยข อ มูล ส ว นบุ ค คลภายในกิ จ การของผู  ค วบคุ ม ข อ มูล ส ว นบุ ค คล
ตามวัตถุประสงคและวิธกี ารที่ไดแจงไวแกเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยมิไดเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้น
ตอผูอื่น (รางมาตรา ๒๑)
๗) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
๗.๑) หามมิใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลไมวา จาก
เจาของขอมูลสวนบุคคลหรือจากแหลงอื่นที่ไมใชจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงโดยไมไดรบั ความ
ยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแต
(๑) ไดรับยกเวนตามขอ ๖.๔)
(๒) เปนสิง่ ซึ่งไดจากการดูหรือการสังเกตการณจากการแสดง การกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน เมื่อบุคคลที่ถกู เก็บรวบรวมขอมูลนั้นไดปรากฏตัวหรือเขารวมในกิจกรรมนั้น
ดวยความสมัครใจและกิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมที่เปดเผยตอสาธารณะ
(๓) เปนสิง่ จําเปนเพื่อใชประกอบการพิจารณาการตัดสินความเหมาะสมของ
บุคคลในการที่จะไดรับรางวัลเกียรติยศ หรือผลประโยชนอื่นในลักษณะคลายคลึงกัน
(๔) เปนการปฏิบัติตามสัญญาที่ทํากับเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตาม
มาตรการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอเพื่อใหเปนไปตามสัญญาที่จะทําขึ้น
(๕) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๒)
๗.๒) หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอันมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้
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(๑) ขอมูลทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิ าชญากรรมหรือการกระทําผิด
หรือไดรับโทษใด ๆ ประวัติสุขภาพ แหลงกําเนิดของเชื้อชาติหรือเผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชื่อในทางศาสนา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) ขอมูลทีอ่ าจเปนผลราย ทําใหเสียชือ่ เสียง หรืออาจกอใหเกิดความรูส กึ เกีย่ วกับ
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมหรือความไมเทาเทียมกันแกบคุ คลใด ทัง้ นี้ ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
(๓) ขอมูลอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอันมีลกั ษณะตองหาม
ดังกลาวไดเมื่อไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไดรับยกเวนตามขอ ๖.๔)
(๒) เปนไปเพื่อวัตถุประสงคในทางการแพทยหรือการรักษาพยาบาลบุคคลใด
และไดเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อการนั้นไวเปนความลับ
(๓) มีความจําเปนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๓)
๗.๓) ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลแจงตอเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลทราบกอนหรือในขณะที่จะดําเนินการถึงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่ทําการ และสถานภาพของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลวาเปน
บุคคลหรือนิตบิ คุ คล และเปนผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตามขอ ๑๐.๑) หรือไม
(๒) วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนดไวใน
ขอ ๖.๓)
(๓) ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมวาเปนขอมูลสวนบุคคล
ตามขอ ๗.๒) หรือไม
(๔) กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
(๕) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๑๑.๑)
(๖) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๔)
๘) การใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
๘.๑) หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลใชขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของตนโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแต
เปนขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดตามขอ ๗.๑) (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และใชขอมูลสวนบุคคล
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ เ ก็ บ รวบรวม หรื อ มี ค วามจํ า เป น อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนด
(รางมาตรา ๒๕)
๘.๒) หามมิใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลใชขอ มูลสวนบุคคลทีต่ อ งหามมิใหเก็บรวบรวม
ตามขอ ๗.๒) วรรคหนึ่ง โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแตเปน
ขอมูลสวนบุคคลทีไ่ ดรบั ยกเวนตามขอ ๗.๒) วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือมีความจําเปนอืน่ ตามทีก่ าํ หนด
ในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๖)

๘๒
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

๘.๓) หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของตนโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
เวนแต
(๑) เปดเผยตอทนายความของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหวา ความแทนในคดีใดคดีหนึ่งหรือไดรบั มอบอํานาจทั่วไปใหกระทําการแทนผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคล
(๒) เพื่อวัตถุประสงคในการเรียกเก็บหนี้ซ่งึ เจาของขอมูลสวนบุคคลจะตองชําระ
ใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
(๓) เปดเผยแกหนวยงานที่มหี นาที่รกั ษาขอมูลสวนบุคคลไวเปนประวัตศิ าสตร
(๔) เมื่อเจาหนาที่ของรัฐรองขอในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลสวนบุคคลนั้น
เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศหรือกิจการระหวางประเทศ
(๕) เปนขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดตามขอ ๗.๑) (๑) หรือ (๒)
(๖) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามขอยกเวนดังกลาวขางตน ผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลตองเปดเผยเฉพาะทีเ่ กีย่ วของกับเจาของขอมูลสวนบุคคลนัน้ โดยตรงเทาทีจ่ ําเปนและ
เหมาะสมแกการนั้น (รางมาตรา ๒๗)
๘.๔) หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทีต่ องหามมิให
เก็บรวบรวมตามขอ ๗.๒) วรรคหนึ่ง โดยไมไดรบั ความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
เวนแตเปนขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามขอ ๗.๒) วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือมีความจําเปนอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๘)
๘.๕) หามมิใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไปนอกราชอาณาจักร
โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแต
(๑) ไดรับยกเวนตามขอ ๖.๔) (๑) (๒) หรือ (๓)
(๒) เพื่อการดําเนินคดีนอกราชอาณาจักร
(๓) เปนการปฏิบัติตามสัญญาที่ทํากับเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตาม
มาตรการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอเพื่อใหเปนไปตามสัญญาที่จะทําขึ้น
(๔) เปนผลหรือการปฏิบัติตามสัญญาทีท่ าํ กับผูอนื่ เพือ่ ประโยชนของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล
(๕) เพื่อการปองกันหรือปราบปรามการฟอกเงินหรือการกอการราย
(๖) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ทัง้ นี้ การขอความยินยอมดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๙)
๘.๖) หามมิใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศที่มไิ ด
มีบทบัญญัติในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือมีแตบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศนั้น
มีมาตรการในการใหความคุม ครองขอมูลสวนบุคคลในสาระสําคัญตํ่ากวาบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตนิ ้ี
โดยไมไดรบั ความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแตไดรบั ยกเวนตามขอ ๖.๔) (๑)
(๒) หรือ (๓) หรือมีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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การขอความยินยอมและการกําหนดวาบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศ
ดังกลาวมีมาตรการในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสาระสําคัญเรื่องใดตํ่ากวาบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
โดยคํานึงถึงมาตรการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลอันมีลกั ษณะตองหาม มาตรการเกีย่ วกับการเก็บรวบรวมใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคทไี่ ดแจงไว การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล และหลักเกณฑ
ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (รางมาตรา ๓๐)
๙) การเก็บรักษาและการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล
๙.๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล
สวนบุคคลไวไดเทาระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ ๗.๓) (๔) หรือเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคของการ
เก็บรวบรวมของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้น
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาหรือหมดความจําเปนตามวัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแลว หรือเจาของขอมูลสวนบุคคลเพิกถอนความยินยอม ใหผคู วบคุม
ขอมูลสวนบุคคลจัดการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลนัน้ หรือทําใหขอ มูลสวนบุคคลนัน้ ไมปรากฏชือ่
หรือสิ่งบอกลักษณะที่ทําใหรูตัวเจาของขอมูลสวนบุคคล ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะ
เวลาหรือหมดความจําเปน หรือไดรับการแจงการเพิกถอนความยินยอม แลวแตกรณี
ในกรณีทจี่ าํ เปนเพือ่ ประโยชนในการดําเนินการของผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลนัน้
ทีต่ อ งเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไวเพือ่ การศึกษาวิจยั หรือสถิติ ผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลจะ
ไมจัดการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลนั้นก็ได แตตองมีหนังสือแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นเพื่อ
ขอความยินยอมเปนหนังสือ (รางมาตรา ๓๑)
๙.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองจัดใหมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหแก
ขอมูลเพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชหรือเปดเผยโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูลสวน
บุคคล หรือเพื่อปองกันการสูญหายหรือทําลาย หรือถูกเรียกดู สืบคน เชื่อมโยง ใช เปดเผย ทําสําเนา
หรือเปลี่ยนแปลงโดยไมมีสิทธิหรือไมชอบดวยกฎหมาย โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การเขาถึงและการใชงานสารสนเทศ อุปกรณ ระบบ และสถานที่
(๒) การจัดใหมรี ะบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซึง่ อยูใ นสภาพ
พรอมใชงานและจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะประกาศกําหนดใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลตองจัดใหมี
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพใหแกขอมูลสวนบุคคลตาม
วรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นดวยก็ได (รางมาตรา ๓๒)
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๙.๓) ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล
ทีอ่ ยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของตนใหมีความถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบันตามที่
เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอเปนหนังสือ
ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอนั้น
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะขอใหเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นจัดสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการแกไขเปลี่ยนแปลงก็ได
ทั้งนี้ ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคล
รองขอ หากตองใชวธิ กี ารลบหรือทําลายเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาวใหม เพื่อความสะดวก
หรือโดยเหตุอนื่ ทีจ่ ําเปน ก็ใหใชวิธีนั้นไดแตตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
(รางมาตรา ๓๓)
๑๐) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย
๑๐.๑) บทนิยาม
“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย” หมายความวา ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลซึง่ เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบ
กิจการเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย
“กิจการเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย” หมายความวา กิจการทุกประเภทที่เปนการหา
ผลกําไรหรือรายไดอันมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๓๔)
๑๐.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย นอกจากตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑทวั่ ไปทีบ่ ัญญัติไวในพระราชบัญญัตินีแ้ ลว ยังตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทบี่ ัญญัติไวใน
สวนนี้ดวย (รางมาตรา ๓๕)
๑๐.๓) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตองจัดใหมีขอปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มมี าตรฐานไมต่าํ กวาขอปฏิบตั ติ ามประมวล
จริยธรรมที่ประกาศกําหนดไวในขอ ๖.๕)
ในการขอความยินยอมจากเจาของสวนบุคคลกอนการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตองแจงขอปฏิบัตินั้นให
เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบดวย เพื่อประโยชนในการพิจารณาตัดสินใจใหความยินยอม (รางมาตรา ๓๖)
๑๐.๔) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ไมวาจะเปนการตั้งหนวย
รับเรื่องรองเรียนการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือรับเรื่องรองขอเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบัน
(๒) จัดใหมีระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓) ฝกอบรมลูกจางหรือผูรับจางของตนเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราช
บัญญัตินี้
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(๔) รายงานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ วิธกี าร และแบบทีค่ ณะกรรมการ
ประกาศกําหนด (รางมาตรา ๓๗)
๑๐.๕) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตองควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบลูกจางของตนทั้งหมด เพื่อไมใหกระทําการใดอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งตองจัดทําบัตรประจําตัวลูกจางของตน
เพื่อใชแสดงตอเจาของขอมูลสวนบุคคล (รางมาตรา ๓๘)
๑๐.๖) ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยวาจางผูใด
ใหเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลแทนตน ผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตอ งกําหนด
มาตรการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลในสัญญาวาจางไมนอ ยกวาหลักเกณฑทบี่ ญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตนิ ี้
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๓๙)
๑๐.๗) ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยเลิกกิจการ
ใหแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่เลิกกิจการ
การจัดการขอมูลสวนบุคคลของผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการ
พาณิชยทเี่ ลิกกิจการ ใหเปนไปตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงความสําคัญหรือคุณคา
ของขอมูลสวนบุคคลที่ควรบันทึกไวเปนประวัติศาสตรหรือคืนแกเจาของขอมูลสวนบุคคล
อนึง่ การเลิกกิจการตามวรรคหนึง่ ใหหมายความรวมถึงการควบกิจการดวย
ในกรณีนี้ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยที่ควบกิจการไมตองปฏิบัติตามวรรคสอง
เวนแต วัตถุประสงคของกิจการใหมที่ควบเขากันนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ในกรณีเชนวานี้
ใหสาํ นักงานแจงใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยทคี่ วบกิจการนัน้ ปฏิบตั ติ ามขอ ๖.๓)
(รางมาตรา ๔๐)
๑๑) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๓ รางมาตรา ๔๑ ถึงรางมาตรา ๔๔)
๑๑.๑) เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) ขอตรวจดูขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ขอสําเนาหรือสําเนาที่ได
รับรองความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวได
(๒) ขอใหแจงถึงการมีอยู การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตน
(๓) ขอใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
ใหถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบัน
(๔) ขอใหระงับการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตนในกรณีที่
ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไมถูกตองตามความเปนจริง
(๕) ขอใหดาํ เนินการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตนเมือ่ พน
กําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไมเกี่ยวของหรือเกินความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น หรือไดเพิกถอนความยินยอม
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(๖) ขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตน ในกรณี
เปนขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม (รางมาตรา ๔๑)
๑๑.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติตามคําขอตามขอ ๑๑.๑) และจะ
ปฏิเสธคําขอไดเฉพาะในกรณีท่กี ารดําเนินการตามคําขอตามขอ ๑๑.๑) (๑) หรือ (๒) นั้นตองเสียคาใชจา ย
มากจนเกินสมควร หรือเปนขอมูลสวนบุคคลที่สามารถปฏิเสธคําขอไดตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นตาม
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีทผี่ ูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธคําขอใชสทิ ธิของเจาของขอมูล
สวนบุคคล ใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลจัดทํารายการแสดงการปฏิเสธคําขอดังกลาวพรอมดวยเหตุผล
ไวดว ย และใหนําบทบัญญัตขิ อ ๖.๖) มาใชบงั คับโดยอนุโลม ทัง้ นี้ รายการแสดงการปฏิเสธคําขอใหหมายความ
รวมถึงกรณีที่อยูระหวางการโตแยงความถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบันของขอมูลสวนบุคคลดวย
เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลมีคําขอตามขอ ๑๑.๑) และเปนกรณีที่ไมอาจ
ปฏิเสธคําขอไดตามวรรคหนึ่ง ใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลดําเนินการใหเปนไปตามคําขอภายใน ๓๐ วัน
นับแตวนั ที่ไดรบั คําขอ การขยายระยะเวลาดําเนินการใหเปนไปตามคําขอ ใหกระทําไดตามหลักเกณฑ
ทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีทเี่ จาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งมีคําขอเปนคนพิการ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองดําเนินการใหสามารถใชสิทธิตามคําขอไดอยางเหมาะสมกับสภาพความ
พิการนั้น
ผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการเขาตรวจดู
สําหรับสําเนาหรือสําเนาที่ไดรบั รองความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลได แตไมเกินอัตราที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด (รางมาตรา ๔๒)
๑๑.๓) ผูใดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตินหี้ รือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ทําใหเจาของขอมูลสวนบุคคลไดรับ
ความเสียหาย ผูนั้นตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เวนแต
(๑) ผูนั้นจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
(๒) เปนการกระทําตามกฎหมายหรือตามบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตนิ ี้
(๓) เปนการกระทําตามคําสั่งของเจาหนาที่ซ่งึ ปฏิบตั กิ ารตามอํานาจหนาที่
ตามกฎหมาย
(๔) ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นเอง
คาสินไหมทดแทนดังกลาว ใหหมายความรวมถึงคาใชจายทีเ่ จาของขอมูล
สวนบุคคลไดใชจา ยไปตามความจําเปนแกการปองกันหรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นดวย (รางมาตรา ๔๓)
๑๑.๔) ในกรณีทกี่ ารกระทําตามขอ ๑๑.๓) เกิดจากการกระทําในทางการที่จาง
ของลูกจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองรวมรับผิดกับลูกจางดวย
และใหนํามาใชบังคับแกการกระทําของผูรับจางซึ่งผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลวาจางใหกระทําการนั้น
แทนตนดวยโดยอนุโลม (รางมาตรา ๔๔)
พ.ค. - มิ.ย. ๕๗
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๑๒) การรองเรียน การตรวจสอบ และการอุทธรณ (หมวด ๔ รางมาตรา ๔๕ ถึง
รางมาตรา ๔๘)
๑๒.๑) ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลขึ้น
โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเรื่องรองเรียนตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจสอบการกระทําใดๆ ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือลูกจาง
หรือผูร บั จางของผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลเกีย่ วกับขอมูลสวนบุคคลทีก่ อ ใหเกิดความเสียหายแกเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล
(๓) ไกลเกลีย่ ขอพิพาทระหวางเจาของขอมูลสวนบุคคลกับผูค วบคุมขอมูล
สวนบุคคล
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่พระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลดังกลาวจะมีหลายคณะก็ไดตาม
ความเชีย่ วชาญในแตละเรือ่ งหรือตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ทัง้ นี้ คุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหาม
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการดําเนินงานอืน่ ของคณะกรรมการตรวจสอบขอมูล
สวนบุคคลใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติขอ ๕.๓) ขอ ๕.๔) และขอ ๕.๖) มาใชบังคับกับ
คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลดวยโดยอนุโลม (รางมาตรา ๔๕)
๑๒.๒) เจ า ของข อ มู ล ส ว นบุ ค คลที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายมี สิ ท ธิ ร  อ งเรี ย นต อ
คณะกรรมการในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือลูกจางหรือผูรับจางของผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคล ฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ซึง่ ขอมูลสวน
บุคคลที่เกี่ยวกับตน โดยการยื่นคํารองเรียน การสงคํารองเรียนใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวน
บุคคล วิธพี จิ ารณาคํารองเรียน ระยะเวลาและการขยายระยะเวลาพิจารณาคํารองเรียน การตรวจสอบ
การไกลเกลี่ย และการไมรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณาหรือการยุติเรื่องรองเรียน ใหเปนไปตามระเบียบ
ทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๔๖)
๑๒.๓) ในกรณีที่เรื่องรองเรียนตามขอ ๑๒.๒) ไมไดปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ
ที่กําหนดไว หรือเปนเรื่องรองเรียนที่ระเบียบนั้นไดกําหนดไมใหรับไวพิจารณา ใหสํานักงานมีหนังสือ
แจงไมรับเรื่องรองเรียนไวพิจารณาใหผูรองเรียนทราบและรายงานตอคณะกรรมการ
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลพิจารณาเรื่องรองเรียนตาม
ขอ ๑๒.๒) หรือตรวจสอบการกระทําใดๆ ตามขอ ๑๒.๑) (๒) แลวเชือ่ ไดวา เรือ่ งรองเรียนหรือการกระทํานั้น
ไมเปนความจริง ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลมีคําสั่งยุติเรื่อง
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ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลพิจารณาหรือตรวจสอบแลว
เชื่อไดวา เรื่องรองเรียนหรือการกระทํานั้นเปนความจริง หรือเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตนิ ้หี รือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ้แี ละกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล
สวนบุคคล ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) หากดําเนินการไกลเกลี่ยได ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล
มีคําสั่งยุติเรื่อง
(๒) หากไมอาจดําเนินการไกลเกลี่ยได ไมวา กรณีใดก็ตาม ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอมูลสวนบุคคลมีอํานาจออกคําสั่งดังตอไปนี้
(ก) สัง่ ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิบัติหรือดําเนินการแกไขการกระทํา
ของตนใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
(ข) สัง่ หามผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกระทําการทีก่ อใหเกิดความเสียหาย
แกเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือใหกระทําการใดเพื่อระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมยอมดําเนินการตามคําสั่งตาม (๒) (ก)
หรือ (ข) ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ทัง้ นี้ ในกรณีท่ีตอ งมีการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสนิ ของ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเพื่อบังคับตามหลักเกณฑทีก่ ําหนดไวในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลเปนผูม ีอาํ นาจสั่งยึด อายัด หรือขายทอดตลาด
ทรัพยสินเพื่อการนั้น (รางมาตรา ๔๗)
๑๒.๔) ในกรณีท่มี หี นังสือไมรบั เรื่องรองเรียนไวพจิ ารณาตามขอ ๑๒.๓) วรรคหนึ่ง
หรือยุติเรื่องตามขอ ๑๒.๓) วรรคสอง หรือวรรคสาม (๑) หรือแจงคําสั่งตามขอ ๑๒.๓) วรรคสาม (๒)
ใหเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคล แลวแตกรณี มีสทิ ธิอุทธรณตอ คณะกรรมการ
โดยยื่นเปนหนังสือตอสํานักงานภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับหนังสือหรือคําสั่งดังกลาว
การเสนอคําอุทธรณตอคณะกรรมการและวิธีพิจารณาอุทธรณของคณะ
กรรมการใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี้ คําวินจิ ฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหถอื เปนที่สดุ
ใหสํานักงานมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหผูอุทธรณ
และผูซ ่งึ เกี่ยวของทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวนั ที่มีคาํ วินจิ ฉัยตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด (รางมาตรา ๔๘)
๑๓) มาตรการสงเสริม (หมวด ๕ รางมาตรา ๔๙ ถึงรางมาตรา ๕๑)
๑๓.๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจขอรับการสงเสริมจากสํานักงานไดในเรื่อง
การชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษาในการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลหรือการดําเนินการอื่น
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคลหรือการดําเนินงานอื่นทีเ่ กี่ยวของ ตลอดจนการขอรับการสงเสริมในเรื่องอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยการยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ และการใหการสงเสริมจาก
สํานักงานนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๔๙)
พ.ค. - มิ.ย. ๕๗
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๑๓.๒) ใหมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อให
ผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลทีไ่ ดรบั ใบรับรองจากสํานักงานมีสทิ ธิใชหรือแสดงเครือ่ งหมายดังกลาว ผูค วบคุม
ขอมูลสวนบุคคลซึ่งประสงคจะมีสิทธิใชหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล ใหยนื่ คําขอรับใบรับรองตอสํานักงานตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีผ่ อู าํ นวยการประกาศกําหนด
ในการพิจารณาคําขอรับใบรับรองดังกลาว ใหสํานักงานประเมินผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่
คณะกรรมการประกาศกํ า หนด ให สํ า นั ก งานเสนอต อ คณะกรรมการเพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบ
เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงานออกใบรับรองแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้น
ลักษณะและรายละเอียดของเครือ่ งหมายรับรองมาตรฐาน การใชหรือการ
แสดงเครื่องหมาย วิธีการประเมินผล การตรวจสอบมาตรฐาน อัตราคาธรรมเนียมการประเมินผลหรือ
การตรวจสอบมาตรฐาน และการเพิกถอนใบรับรองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการเพิกถอนใบรับรองของผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลใด
ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้นคืนใบรับรองใหแกสํานักงานภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงการ
เพิกถอน
หามมิใหผูใดใชหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล เวนแตเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับใบรับรองจากสํานักงานหรือไดรับการรับรอง
ตามขอ ๑๓.๓) (รางมาตรา ๕๐)
๑๓.๓) คณะกรรมการจะประกาศยอมรับการตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับ
มาตรฐานการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลเพือ่ ใหผคู วบคุมขอมูลสวนบุคคลทีไ่ ดรบั การรับรองมีสทิ ธิใชหรือ
แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูตรวจสอบและรับรองซึ่งเปน
หนวยงานอืน่ ก็ได ไมวา หนวยงานนัน้ จะตัง้ อยูใ นประเทศหรือตางประเทศหรือเปนหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนก็ตาม ทั้งนี้ ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการรับรองนั้นมีสิทธิใชหรือแสดงเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๑๓.๒) (รางมาตรา ๕๑)
๑๔) บทกําหนดโทษ (หมวด ๖ รางมาตรา ๕๒ ถึงรางมาตรา ๕๙)
๑๔.๑) บททั่วไป ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้
เปนนิตบิ คุ คล ใหกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้
ตองระวางโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วสาํ หรับความผิดนัน้ ๆ ดวย เวนแตจะพิสจู นไดวา ตนมิไดรเู ห็นหรือยินยอม
ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น (รางมาตรา ๕๒)
๑๔.๒) โทษปรับทางปกครอง
(๑) ใหผูอํานวยการมีอํานาจลงโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ โดยใหคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิดและความเสียหายที่เกิดจาก
การกระทํานั้น และในกรณีที่เห็นสมควร ผูอํานวยการอาจมีคําเตือนใหผูนั้นดําเนินการใดๆ เพื่อแกไข
ใหถูกตองหรือเหมาะสมกอนก็ได
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

หลักเกณฑในการพิจารณาโทษปรับทางปกครองและคําเตือนใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด และถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง
ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม (รางมาตรา ๕๓)
(๒) ผูใดไมมาใหถอยคําหรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานแก
คณะกรรมการตามขอ ๕.๓) หรือแกคณะอนุกรรมการตามขอ ๕.๓) ซึ่งไดนาํ มาใชบงั คับโดยอนุโลมตาม
ขอ ๕.๕) หรือแกคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๕.๓) ซึ่งไดนาํ มาใชบงั คับโดยอนุโลม
ตามขอ ๑๒.๑) วรรคสาม หรือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย ผูใดไมจัดทําบัตร
ประจําตัวลูกจางของตนเพื่อใชแสดงตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ตองระวางโทษปรับทางปกครองไมเกิน
๕๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๕๔)
(๓) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓)
ขอ ๖.๖) วรรคหนึ่ง ขอ ๗.๓) ขอ ๘.๓) ขอ ๙.๑) วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ขอ ๙.๓) วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
หรือขอ ๑๑.๒) วรรคสอง หรือไมใชแบบหรือขอความที่คณะกรรมการกําหนดตามขอ ๖.๑) วรรคสอง
หรือไมแจงตามขอ ๖.๑) วรรคสาม หรือขอ ๙.๑) วรรคสาม หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามขอ ๖.๕) วรรคหนึ่ง หรือปฏิเสธคําขอโดยไมเปนไปตามขอ ๑๑.๒)
วรรคหนึ่ง หรือไมดาํ เนินการใหเปนไปตามคําขอภายในระยะเวลาที่กาํ หนดหรือไมดาํ เนินการใหเหมาะสม
กับสภาพความพิการตามขอ ๑๑.๒) หรือไมคืนใบรับรองตามขอ ๑๓.๒) วรรคหา หรือผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย ผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑๐.๓) วรรคหนึ่ง ขอ ๑๐.๔) (๔) ขอ ๑๐.๖)
หรือขอ ๑๐.๗) วรรคหนึ่ง หรือไมแจงขอปฏิบตั ติ ามขอ ๑๐.๓) วรรคสอง ตองระวางโทษปรับทางปกครอง
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๕๕)
๑๔.๓) โทษอาญา
(๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๗.๑) ขอ ๗.๒)
วรรคหนึ่ง ขอ ๘.๑) ขอ ๘.๒) ขอ ๘.๓) วรรคหนึ่ง ขอ ๘.๔) ขอ ๘.๕) วรรคหนึ่ง ขอ ๘.๖) วรรคหนึ่ง
หรือขอ ๙.๒) วรรคหนึ่ง หรือไมจดั ใหมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามประกาศที่ออกตาม
ขอ ๙.๒) วรรคสอง หรือผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย ผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๑๐.๔)
(๑) (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๕๖)
(๒) ผูใดใชหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยมิไดเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับใบรับรองจากสํานักงานหรือไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการตามขอ ๑๓.๓) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๕๗)
(๓) ผูใดกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับ
ประโยชนอันไมชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อใหผูอื่นเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....

ถาการกระทําดังกลาวเปนการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลทางสิ่งพิมพ วิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (รางมาตรา ๕๘)
(๔) บรรดาความผิดตามสวนนีท้ มี่ โี ทษปรับสถานเดียว ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ทีน่ ายกรัฐมนตรีแตงตัง้ มีอาํ นาจเปรียบเทียบได โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบดังกลาวนัน้ ใหมจี าํ นวน
๓ คน ซึง่ คนหนึง่ ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และเมือ่ ผูต อ งหา
ไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(รางมาตรา ๕๙)
๑๕. บทเฉพาะกาล
(๑) ในวาระเริม่ แรก ใหคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการตามขอ ๕.๑) วรรคหนึง่
(๑) (๒) (๓) และวรรคสอง และใหสํานักงานดําเนินการใหมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
๙๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (รางมาตรา ๖๐)
(๒) ผู  ใ ดเป น ผู  ค วบคุ ม ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ อ ยู  ก  อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแต
(๒.๑) ขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความครอบครองกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ ๖.๑) ขอ ๖.๓) ขอ ๗.๑) ขอ ๗.๒) ขอ ๗.๓) และขอ ๙.๑)
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
(๒.๒) การปฏิบตั ติ ามขอ ๙.๒) ใหปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตดิ งั กลาวภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ทานผูอ า นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ ดมีความประสงคตอ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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