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 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญติัคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... มผีูเสนอใหสภาผูแทนราษฎร

พิจารณา รวม ๓ ฉบับ คือ 
   ๑. รางพระราชบญัญัตคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรฐัมนตร ี (ชดุทีม่ี

นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรฐัมนตร)ี เมื่อวนัพธุท่ี ๒๗ กุมภาพนัธ ๒๕๕๖ และไดรบัการบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 
เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 

   ๒. รางพระราชบญัญตัคิุมครองขอมูลสวนบคุคล พ.ศ. ....  เสนอโดยนายอภชิาต ศกัดเิศรษฐ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพุธที่
๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ 
คร้ังที่ 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 ตลุาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชมุสภาผูแทนราษฎรไดพจิารณารางพระราชบญัญตัคิุมครองขอมูลสวนบคุคล 
พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนผูเสนอ โดยที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรได
มีมติเห็นชอบใหนํารางพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป และได
ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ..... ทั้ง ๓ ฉบับ 

รางพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... 
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พรอมกนัไป โดยทีป่ระชุมไดมมีติใหตัง้คณะกรรมาธกิารวิสามญั จาํนวน ๓๑ คน เพือ่พจิารณาในวาระที ่๒
ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอารางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และ
กาํหนดการแปรญตัติภายใน ๗ วนั นบัแตวนัถดัจากวนัทีส่ภาผูแทนราษฎรรบัหลกัการแหงรางพระราช
บัญญัติดังกลาว ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๒๓

  รางพระราชบญัญตัคิุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. .... อยูระหวางการพจิารณาในวาระทีส่อง 
ขั้นคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร แตโดยเหตุที่ปรากฏวาปจจุบันไดมีพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงเปนเหตุใหรางพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวยังคางการพิจารณาอยูในขั้นตอนของสภาผูแทนราษฎร

   อนึ่ง อยางไรก็ดีภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งท่ัวไป
หากคณะรฐัมนตรชีดุใหมไดรองขอตอรฐัสภาภายใน ๖๐ วนั นบัแตวนัเรยีกประชมุรฐัสภาครัง้แรก และ
รัฐสภามีมติเห็นชอบดวยใหพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... ตอไปได 
ทางสภาผูแทนราษฎรก็จกัไดพจิารณารางพระราชบัญญตัฉิบบัน้ีตอไป แตหากคณะรฐัมนตรมีไิดรองขอ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนอันตกไป ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง

ข. หลักการและเหตุผลประกอบ

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

 
เหตุผล

  เนือ่งจากปจจบุนัมกีารลวงละเมิดขอมลูสวนบุคคลเปนจาํนวนมาก โดยเฉพาะการนําขอมลู
สวนบุคคลไปแสวงหาประโยชนหรือเปดเผยโดยไมไดรับความยินยอมจากบุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูล
จนสรางความเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหายใหแกบุคคลดังกลาว แมวาจะไดมีกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลในบางเรื่อง แตก็ยังไมมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการทั่วไป และโดยที่มาตรา 
๓๕ วรรคสาม และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับ
ความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน และการเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล สมควรกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการท่ัวไป 
เพือ่ใหมีมาตรการคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมชิอบจากขอมลูสวนบคุคลและการเปดเผยขอมลู
สวนบุคคลใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม 
   “ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน

การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทํางาน หรือประวัติกิจกรรม
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บรรดาทีม่ชีือ่ของบุคคลนัน้หรือมเีลขหมาย รหัส หรือสิง่บอกลักษณะอืน่ทีท่าํใหรูตัวบุคคลนัน้ได เชน 
ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย

   “ผูควบคมุขอมลูสวนบคุคล” หมายความวา ผูซึ่งมหีนาท่ีรบัผดิชอบในการเกบ็รวบรวม 
ควบคุมการใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

   “เจาของขอมูลสวนบุคคล” ใหหมายความรวมถึง 
   (๑) ทายาทหรอืคูสมรสของเจาของขอมูลสวนบคุคลในกรณท่ีีเจาของขอมลูสวนบคุคลนัน้

ถึงแกความตาย 
   (๒) ผูซึ่งมีหนาทีเ่กี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
   “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา 
   “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล   

     “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  
   “ผูอาํนวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร

ของราชการ (รางมาตรา ๓)
  ๒) ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตาม

บทบญัญติัแหงกฎหมายวาดวยการนั้น แตถามเีหตอัุนควร นายกรฐัมนตร ีโดยความเหน็ชอบของคณะ
รัฐมนตรีอาจประกาศใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ซึ่งรวมถึงบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของไปใช
บังคับเปนการเพิ่มเติมหรือแทนที่กฎหมายวาดวยการนั้นได ทั้งนี้ โดยจะกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข
อยางใดไวในประกาศนั้นก็ได 

      ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื ่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
(รางมาตรา ๔) 

  ๓) พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 
    (๑) หนวยงานของรฐัท่ีอยูภายใตบงัคบัแหงกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสารของราชการ 

เวนแตรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
    (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนสวนตน

ของบุคคลหรอืนิตบุิคคลน้ันเทาน้ัน โดยมิใหผูอื่นใชขอมลูสวนบคุคลนัน้ หรอืเปดเผยขอมูลสวนบคุคลน้ัน
ตอผูอื่น

    (๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวมไว
เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมเทานั้น 

    การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลในลักษณะใดหรือกิจการใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามขอเสนอของคณะกรรมการ 
(รางมาตรา ๕)
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  ๔) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
    ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
    กฎกระทรวงนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว ใหใชบงัคบัได (รางมาตรา ๖)
  ๕) คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๑ รางมาตรา ๗ ถึงรางมาตรา ๑๕)
    ๕.๑) ใหมคีณะกรรมการคณะหนึง่เรยีกวา “คณะกรรมการคุมครองขอมลูสวนบคุคล” 

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 ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู ซึ่งมีความรู 
ความเชีย่วชาญดานกฎหมายและดานเทคโนโลย ีดานละ ๒ คน ซึง่อยางนอยตองแตงตัง้จากภาคเอกชน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

    ใหผูอาํนวยการเปนกรรมการและเลขานกุาร และใหผูอาํนวยการแตงตัง้เจาหนาที่
ของสํานักงานไมเกิน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ 

    การไดมาซึง่กรรมการผูทรงคณุวฒุติาม (๔) ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิกีาร
ที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด (รางมาตรา ๗)  

    ๕.๒) ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
   (๑)  กาํหนดนโยบาย มาตรการ หรอืแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
    (๒) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
   (๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการตราหรือปรับปรุงแกไขกฎหมาย

ที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
   (๔) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินการใด ๆ ในการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
     (๕) กาํหนดหลกัเกณฑในการไดรบัใบรบัรองเพือ่มสีทิธิใชหรอืแสดงเครือ่งหมาย

รับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
     (๖) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
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     (๗) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้เสนอตอ
คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาเปนครั้งคราวตามความเหมาะสมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และใหประกาศรายงาน
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาดวย

     (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการหรือตามที่นายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย (รางมาตรา ๑๑)

    ๕.๓) คณะกรรมการอาจขอใหบุคคลทีเ่กี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถ ุ เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาเพือ่ประกอบการพิจารณาเพือ่ประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด (รางมาตรา ๑๒) 

    ๕.๔) ใหนําบทบญัญตัวิาดวยคณะกรรมการที่มีอาํนาจดาํเนนิการพจิารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการ
โดยอนโุลม ทัง้นี ้กรรมการผูใดมสีวนไดเสยีไมวาโดยตรงหรอืโดยออมในเรื่องที่ที่ประชมุพจิารณา ใหแจง
การมีสวนไดเสียของตนใหคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม และหามมิใหผูนั้นเขารวม
ประชุมพิจารณาในเรื่องนั้น (รางมาตรา ๑๓) 

    ๕.๕) คณะกรรมการจะแตงตั ้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติ
อยางใดอยางหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายกไ็ด ทัง้นี ้ใหนาํบทบญัญตัขิอ ๕.๓) และขอ ๕.๔) มาใช
บังคับกับคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๔) 

    ๕.๖) ใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการมีหนาทีป่ฏิบัติงาน
วิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

        (๑)  ประสานงานกบัสวนราชการ รฐัวสิาหกจิ องคการมหาชน และหนวยงานอื่น
ของรัฐเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

        (๒) ใหคําปรึกษาแกองคกรภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้

        (๓) กําหนดหลักสูตรและฝกอบรมการปฏิบัติหนาทีข่องผู ควบคุมขอมูล
สวนบุคคล ลูกจาง หรือผูรับจาง

        (๔) จัดทําบัญชีรายชือ่ผูควบคุมขอมลูสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย
ตามขอ ๑๐.๑)

        (๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
        (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (รางมาตรา ๑๕)
  ๖) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๖ ถึงรางมาตรา ๔๐) 
     ๖.๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบคุคลไมไดหากเจาของขอมูลสวนบคุคลไมไดใหความยนิยอม เวนแตบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตัินี้
หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหกระทําได 
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        ในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ตองแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไปดวย และการขอความ
ยนิยอมน้ันตองไมเปนการหลอกลวงหรือทาํใหเจาของขอมลูสวนบุคคลเขาใจผิดในวัตถปุระสงคดงักลาว 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
ตามแบบหรือขอความที่คณะกรรมการกําหนดก็ได 

         เจาของขอมูลสวนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได เวนแต
มกีฎหมายหรอืสัญญาใดจาํกดัสทิธิในการเพกิถอน หรอืผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลไดทาํใหขอมลูสวนบคุคล
ไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะที่ทําใหรูตัวเจาของขอมูลสวนบุคคลแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่การเพิกถอน
ความยินยอมสงผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงให
เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมนั้น (รางมาตรา ๑๖) 

     ๖.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ดูแลรักษาความม่ันคงปลอดภัยมิใหขอมูล
สวนบุคคลสูญหาย ถูกแกไข หรือเปลี่ยนแปลง และมีหนาที่ดูแลขอมูลสวนบุคคลที่ใชหรือเปดเผยใหมี
ความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน (รางมาตรา ๑๗) 

     ๖.๓) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลเพือ่วตัถุประสงคทีไ่ดแจงเจาของขอมลูสวนบคุคลไวกอนหรอืขณะทีเ่กบ็รวบรวม ใช หรอืเปดเผย 

     
        ทั้งน้ี การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางไปจาก

วัตถุประสงคที่ไดแจงตอเจาของขอมูลสวนบุคคลจะกระทํามิได เวนแต
        (๑) ไดแจงวัตถุประสงคใหมนัน้ใหเจาของขอมลูสวนบคุคลทราบและไดรบัความ

ยินยอมกอนเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยแลว 
        (๒) บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหกระทําได  
        การแจงวัตถุประสงคนั้นตองแจงใหทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ดวยโดยชัดแจง (รางมาตรา ๑๘)                                                                                                                                    
     ๖.๔) การเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมลูสวนบุคคลในกรณีดงัตอไปน้ี ใหผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
         (๑) เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
         (๒) เปนไปเพ่ือประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคลและการขอความยินยอม

ไมสามารถดําเนินการไดในเวลานั้น 
         (๓)  เปนไปเพือ่ประโยชนทีเ่กีย่วกบัชวีติ สขุภาพ หรอืความปลอดภยัของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล
         (๔) เปนไปเพ่ือประโยชนแกการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
         (๕) เปนไปเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยหรือสถิติและไดเก็บขอมูลสวนบุคคล

เพื่อการนั้นไวเปนความลับ ทั้งนี้ ตองแจงใหสํานักงานทราบกอนที่จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานประกาศกําหนด 
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         (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๑๙) 
      ๖.๕) เพื่อประโยชนในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
        ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติตามเกี่ยวกับการคุมครอง การเก็บรักษา วิธีจัดการลบหรือทําลายเมื่อหมด
ความจาํเปนตามวตัถปุระสงค การเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคลที่ถกูตอง ไมเลอืกปฏบิตั ิ
ไมผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงค หรือผิดไปจากความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล การจัดใหมี
มาตรฐานขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองและเหมาะสม
กับกิจการของตนเอง หรือประมวลจริยธรรมในเรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

          ท้ังนี้ ประมวลจริยธรรมดังกลาวใหรวมถึงขอกําหนดใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด สําหรับขอมูลสวนบุคคลที ่กระทําดวยคอมพิวเตอรหรือเครื ่องมืออื ่นใดดวย 
(รางมาตรา ๒๐)

     ๖.๖) เมื่อผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลแลว ใหผูควบคมุขอมูลสวนบคุคลจัดทํารายการแสดงการเกบ็รวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมลู
สวนบุคคลไว ณ สถานที่ทําการ เพื่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถขอตรวจสอบได แตมิใหนํามา
ใชบังคับกับการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายในกิจการของผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ตามวัตถปุระสงคและวิธีการที่ไดแจงไวแกเจาของขอมูลสวนบคุคล โดยมไิดเปดเผยขอมลูสวนบคุคลนั้น
ตอผูอื่น (รางมาตรา ๒๑) 

  ๗) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
     ๗.๑) หามมใิหผูควบคมุขอมูลสวนบคุคลทาํการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบคุคลไมวาจาก

เจาของขอมูลสวนบคุคลหรอืจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชจากเจาของขอมลูสวนบคุคลโดยตรงโดยไมไดรบัความ
ยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแต

          (๑) ไดรับยกเวนตามขอ ๖.๔)   
          (๒) เปนสิง่ซึ่งไดจากการดูหรือการสังเกตการณจากการแสดง การกีฬา หรือ

กจิกรรมอื่น ๆ  ท่ีคลายคลึงกนั เม่ือบุคคลท่ีถกูเกบ็รวบรวมขอมูลน้ันไดปรากฏตวัหรอืเขารวมในกจิกรรมนั้น
ดวยความสมัครใจและกิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมที่เปดเผยตอสาธารณะ 

         (๓) เปนสิง่จําเปนเพื่อใชประกอบการพิจารณาการตัดสินความเหมาะสมของ
บุคคลในการที่จะไดรับรางวัลเกียรติยศ หรือผลประโยชนอื่นในลักษณะคลายคลึงกัน 

         (๔) เปนการปฏิบัติตามสัญญาที่ทํากับเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตาม
มาตรการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอเพื่อใหเปนไปตามสัญญาที่จะทําขึ้น 

         (๕) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๒) 
     ๗.๒) หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอันมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี้ 
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           (๑) ขอมลูทีเ่กีย่วกับพฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิาชญากรรมหรือการกระทําผดิ
หรือไดรับโทษใด ๆ ประวัติสุขภาพ แหลงกําเนิดของเชื้อชาติหรือเผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเชื่อในทางศาสนา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

          (๒) ขอมลูทีอ่าจเปนผลราย ทาํใหเสยีชือ่เสยีง หรอือาจกอใหเกดิความรูสกึเกีย่วกบั
การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมหรอืความไมเทาเทยีมกันแกบคุคลใด ทัง้นี ้ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

         (๓) ขอมูลอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
         ใหผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเกบ็รวบรวมขอมลูสวนบคุคลอันมลีกัษณะตองหาม

ดังกลาวไดเมื่อไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือในกรณีดังตอไปนี้ 
         (๑) ไดรับยกเวนตามขอ ๖.๔)
         (๒) เปนไปเพื่อวัตถุประสงคในทางการแพทยหรือการรักษาพยาบาลบุคคลใด

และไดเก็บขอมูลสวนบุคคลเพื่อการนั้นไวเปนความลับ 
         (๓) มีความจําเปนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๓)
     ๗.๓)  ในการเกบ็รวบรวมขอมลูสวนบคุคล ใหผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลแจงตอเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลทราบกอนหรือในขณะที่จะดําเนินการถึงรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
         (๑) ชื่อ สถานที่ทําการ และสถานภาพของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลวาเปน

บคุคลหรอืนติบิคุคล และเปนผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเชงิธรุกจิหรอืการพาณชิยตามขอ ๑๐.๑) หรอืไม 
          (๒) วตัถปุระสงคของการเก็บรวบรวมตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีกาํหนดไวใน

ขอ ๖.๓)  
         (๓) ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมวาเปนขอมูลสวนบุคคล

ตามขอ ๗.๒) หรือไม 
         (๔) กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
         (๕) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๑๑.๑) 
         (๖) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๔) 
  ๘) การใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
     ๘.๑) หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลใชขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครอง

หรือควบคุมดูแลของตนโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแต
เปนขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดตามขอ ๗.๑) (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และใชขอมูลสวนบุคคล
ตามวัตถุประสงคที่เก็บรวบรวม หรือมีความจําเปนอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
(รางมาตรา ๒๕) 

     ๘.๒) หามมใิหผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลใชขอมลูสวนบคุคลทีต่องหามมใิหเก็บรวบรวม
ตามขอ ๗.๒) วรรคหนึ่ง โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแตเปน
ขอมูลสวนบุคคลทีไ่ดรบัยกเวนตามขอ ๗.๒) วรรคสอง (๑) หรอื (๒) หรอืมคีวามจาํเปนอืน่ตามทีก่าํหนด
ในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๖) 
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     ๘.๓) หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของตนโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 
เวนแต 

         (๑) เปดเผยตอทนายความของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดรับแตงตั ้ง
ใหวาความแทนในคดใีดคดหีน่ึงหรอืไดรบัมอบอํานาจทั่วไปใหกระทาํการแทนผูควบคมุขอมลูสวนบคุคล

         (๒) เพื่อวตัถปุระสงคในการเรยีกเก็บหน้ีซ่ึงเจาของขอมูลสวนบคุคลจะตองชําระ
ใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

         (๓) เปดเผยแกหนวยงานที่มหีนาท่ีรกัษาขอมูลสวนบคุคลไวเปนประวตัศิาสตร 
         (๔) เม่ือเจาหนาท่ีของรฐัรองขอในกรณท่ีีมีเหตอัุนควรสงสยัวาขอมลูสวนบคุคลนั้น

เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศหรือกิจการระหวางประเทศ 
         (๕) เปนขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดตามขอ ๗.๑) (๑) หรือ (๒) 
         (๖) มคีวามจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
         การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามขอยกเวนดังกลาวขางตน ผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลตองเปดเผยเฉพาะทีเ่กีย่วของกับเจาของขอมลูสวนบุคคลนัน้โดยตรงเทาทีจ่ําเปนและ
เหมาะสมแกการนั้น (รางมาตรา ๒๗) 

     ๘.๔) หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทีต่องหามมิให
เกบ็รวบรวมตามขอ ๗.๒) วรรคหนึ่ง โดยไมไดรบัความยนิยอมเปนหนังสอืจากเจาของขอมลูสวนบคุคล 
เวนแตเปนขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามขอ ๗.๒) วรรคสอง (๑) หรือ (๒) หรือมคีวามจําเปนอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๒๘)  

     ๘.๕) หามมิใหผูควบคมุขอมูลสวนบคุคลเปดเผยขอมูลสวนบคุคลไปนอกราชอาณาจกัร
โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแต 

        (๑) ไดรับยกเวนตามขอ ๖.๔) (๑) (๒) หรือ (๓) 
        (๒) เพื่อการดําเนินคดีนอกราชอาณาจักร 
        (๓) เปนการปฏิบัติตามสัญญาที่ทํากับเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตาม

มาตรการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอเพื่อใหเปนไปตามสัญญาที่จะทําขึ้น 
        (๔) เปนผลหรือการปฏิบัติตามสัญญาทีท่าํกับผูอืน่เพือ่ประโยชนของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล
        (๕) เพื่อการปองกันหรือปราบปรามการฟอกเงินหรือการกอการราย 
        (๖) มีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
        ทัง้นี ้การขอความยินยอมดงักลาว ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๙) 
     ๘.๖) หามมใิหผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเปดเผยขอมลูสวนบคุคลไปยงัประเทศที่มไิด

มีบทบัญญัติในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือมีแตบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศนั้น
มีมาตรการในการใหความคุมครองขอมูลสวนบคุคลในสาระสาํคญัตํ่ากวาบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญตัน้ีิ
โดยไมไดรบัความยนิยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมลูสวนบคุคล เวนแตไดรบัยกเวนตามขอ ๖.๔) (๑) 
(๒) หรือ (๓) หรือมีความจําเปนอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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        การขอความยินยอมและการกําหนดวาบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศ
ดังกลาวมีมาตรการในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสาระสําคัญเรื่องใดตํ่ากวาบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
โดยคาํนงึถงึมาตรการคุมครองขอมลูสวนบคุคลอนัมลีกัษณะตองหาม มาตรการเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวมใช 
หรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถปุระสงคทีไ่ดแจงไว การเก็บรกัษาขอมลูสวนบุคคล และหลักเกณฑ
ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (รางมาตรา ๓๐) 

   ๙) การเก็บรักษาและการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล
   ๙.๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล

สวนบุคคลไวไดเทาระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ ๗.๓) (๔) หรือเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคของการ
เก็บรวบรวมของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้น

       เมื่อพนกําหนดระยะเวลาหรือหมดความจําเปนตามวัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวมขอมลูสวนบคุคลดังกลาวแลว หรอืเจาของขอมลูสวนบคุคลเพกิถอนความยนิยอม ใหผูควบคมุ
ขอมลูสวนบุคคลจดัการลบหรอืทาํลายขอมลูสวนบคุคลน้ัน หรอืทาํใหขอมลูสวนบคุคลน้ันไมปรากฏช่ือ
หรือสิ่งบอกลักษณะท่ีทําใหรูตัวเจาของขอมูลสวนบุคคล ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะ
เวลาหรือหมดความจําเปน หรือไดรับการแจงการเพิกถอนความยินยอม แลวแตกรณี 

       ในกรณทีีจ่าํเปนเพือ่ประโยชนในการดาํเนินการของผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลนัน้
ทีต่องเกบ็รวบรวมขอมลูสวนบคุคลดงักลาวไวเพือ่การศกึษาวจิยัหรอืสถติ ิผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลจะ
ไมจัดการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลนั้นก็ได แตตองมีหนังสือแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นเพื่อ
ขอความยินยอมเปนหนังสือ (รางมาตรา ๓๑) 

   ๙.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองจัดใหมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหแก
ขอมูลเพื่อปองกันมิใหมีการนําไปใชหรือเปดเผยโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูลสวน
บุคคล หรือเพื่อปองกันการสูญหายหรือทําลาย หรือถูกเรียกดู สืบคน เชื่อมโยง ใช เปดเผย ทําสําเนา 
หรือเปล่ียนแปลงโดยไมมีสิทธิหรือไมชอบดวยกฎหมาย โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องดังตอไปนี้ 

      (๑) การเขาถึงและการใชงานสารสนเทศ อุปกรณ ระบบ และสถานที่ 
      (๒) การจัดใหมรีะบบสารสนเทศและระบบสํารองของสารสนเทศซ่ึงอยูในสภาพ

พรอมใชงานและจัดทําแผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเนื่อง  

      (๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 
      ทัง้นี ้คณะกรรมการจะประกาศกาํหนดใหผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลตองจดัใหมี

ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยอื่นใดท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพใหแกขอมูลสวนบุคคลตาม
วรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นดวยก็ได (รางมาตรา ๓๒) 
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   ๙.๓) ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล
ทีอ่ยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของตนใหมีความถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบันตามที่
เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอเปนหนังสือ 

      ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมลูสวนบคุคลตามที่เจาของขอมลูสวนบคุคลรองขอนั้น
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะขอใหเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นจัดสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการแกไขเปลี่ยนแปลงก็ได 

       ทั้งนี้ ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคล
รองขอ หากตองใชวธิกีารลบหรอืทําลายเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสวนบคุคลดงักลาวใหม เพื่อความสะดวก
หรือโดยเหตุอืน่ทีจ่ําเปน ก็ใหใชวิธีนั ้นไดแตตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 
(รางมาตรา ๓๓) 

  ๑๐) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย
    ๑๐.๑) บทนิยาม 
    “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย” หมายความวา ผูควบคุม

ขอมลูสวนบคุคลซึง่เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมีวัตถุประสงคในการประกอบ
กิจการเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย 

    “กจิการเชิงธุรกจิหรอืการพาณชิย” หมายความวา กจิการทกุประเภทที่เปนการหา
ผลกําไรหรือรายไดอันมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๓๔) 

    ๑๐.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย นอกจากตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑทัว่ไปทีบ่ัญญัติไวในพระราชบัญญัตินีแ้ลว ยงัตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทีบ่ัญญัติไวใน
สวนนี้ดวย (รางมาตรา ๓๕)

    ๑๐.๓) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตองจัดใหมีขอปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบคุคลที่มมีาตรฐานไมตํ่ากวาขอปฏบิตัติามประมวล
จริยธรรมที่ประกาศกําหนดไวในขอ ๖.๕) 

          ในการขอความยนิยอมจากเจาของสวนบคุคลกอนการเก็บรวบรวม ใช หรอื
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตองแจงขอปฏิบัตินั้นให
เจาของขอมูลสวนบคุคลทราบดวย เพื่อประโยชนในการพจิารณาตดัสนิใจใหความยนิยอม (รางมาตรา ๓๖)           

    ๑๐.๔) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
        (๑) จัดใหมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ไมวาจะเปนการตั้งหนวย

รบัเรื่องรองเรยีนการฝาฝนหรอืไมปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรอืรบัเรื่องรองขอเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบัน 

        (๒) จัดใหมีระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

        (๓) ฝกอบรมลูกจางหรือผูรับจางของตนเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราช
บัญญัตินี้ 
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        (๔) รายงานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ วธิกีาร และแบบท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด (รางมาตรา ๓๗)

    ๑๐.๕) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยตองควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบลูกจางของตนทั้งหมด เพื่อไมใหกระทําการใดอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งตองจัดทําบัตรประจําตัวลูกจางของตน
เพื่อใชแสดงตอเจาของขอมูลสวนบุคคล (รางมาตรา ๓๘)

    ๑๐.๖) ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยวาจางผูใด
ใหเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลแทนตน ผูควบคุมขอมลูสวนบุคคลเชิงธรุกิจหรือการพาณิชยตองกําหนด
มาตรการคุมครองขอมลูสวนบคุคลในสญัญาวาจางไมนอยกวาหลกัเกณฑทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญัตนิี้
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๓๙) 

    ๑๐.๗) ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยเลิกกิจการ 
ใหแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่เลิกกิจการ 

        การจดัการขอมลูสวนบคุคลของผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเชงิธรุกิจหรอืการ
พาณชิยทีเ่ลกิกจิการ ใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการประกาศกาํหนด โดยคาํนงึถงึความสาํคญัหรอืคณุคา
ของขอมูลสวนบุคคลที่ควรบันทึกไวเปนประวัติศาสตรหรือคืนแกเจาของขอมูลสวนบุคคล

        อนึง่ การเลิกกจิการตามวรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึงการควบกิจการดวย
ในกรณีนี้ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยที่ควบกิจการไมตองปฏิบัติตามวรรคสอง 
เวนแต วัตถุประสงคของกิจการใหมที่ควบเขากันน้ันไดเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ในกรณีเชนวานี้ 
ใหสาํนกังานแจงใหผูควบคมุขอมูลสวนบคุคลเชงิธุรกจิหรอืการพาณชิยทีค่วบกจิการน้ันปฏิบตัติามขอ ๖.๓) 
(รางมาตรา ๔๐)

   ๑๑) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล (หมวด ๓ รางมาตรา ๔๑ ถึงรางมาตรา ๔๔)
     ๑๑.๑) เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิดังตอไปนี้ 
         (๑) ขอตรวจดูขอมูลสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตน ขอสําเนาหรือสําเนาท่ีได

รับรองความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวได 
         (๒) ขอใหแจงถึงการมีอยู การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ที่เกี่ยวกับตน
         (๓) ขอใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

ใหถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบัน
         (๔) ขอใหระงับการใชหรอืเปดเผยขอมลูสวนบุคคลท่ีเกีย่วกับตนในกรณีที่

ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไมถูกตองตามความเปนจริง 
         (๕) ขอใหดาํเนินการลบหรอืทาํลายขอมลูสวนบคุคลทีเ่กีย่วกับตนเมือ่พน

กําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไมเกี่ยวของหรือเกินความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น หรือไดเพิกถอนความยินยอม 

75-92-MAC6.indd   86 11/6/57   11:37



พ.ค. - มิ.ย. ๕๗ ๘๗

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

         (๖) ขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลทีเ่กี่ยวกับตน ในกรณี
เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบคุคลไมไดใหความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม (รางมาตรา ๔๑) 

     ๑๑.๒) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติตามคําขอตามขอ ๑๑.๑) และจะ
ปฏเิสธคาํขอไดเฉพาะในกรณท่ีีการดาํเนนิการตามคาํขอตามขอ ๑๑.๑) (๑) หรอื (๒) นั้นตองเสยีคาใชจาย
มากจนเกินสมควร หรือเปนขอมูลสวนบุคคลที่สามารถปฏิเสธคําขอไดตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นตาม
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

         ในกรณีทีผู่ควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธคําขอใชสทิธิของเจาของขอมูล
สวนบุคคล ใหผูควบคมุขอมูลสวนบุคคลจัดทํารายการแสดงการปฏเิสธคาํขอดงักลาวพรอมดวยเหตผุล
ไวดวย และใหนําบทบัญญัตขิอ ๖.๖) มาใชบงัคบัโดยอนุโลม ทัง้นี ้รายการแสดงการปฏิเสธคาํขอใหหมายความ
รวมถึงกรณีที่อยูระหวางการโตแยงความถูกตอง ครบถวน หรือเปนปจจุบันของขอมูลสวนบุคคลดวย 

         เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลมีคําขอตามขอ ๑๑.๑) และเปนกรณีที่ไมอาจ
ปฏเิสธคาํขอไดตามวรรคหนึ่ง ใหผูควบคมุขอมูลสวนบคุคลดาํเนนิการใหเปนไปตามคาํขอภายใน ๓๐ วนั
นับแตวันท่ีไดรบัคาํขอ การขยายระยะเวลาดําเนินการใหเปนไปตามคาํขอ ใหกระทาํไดตามหลกัเกณฑ
ทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีทีเ่จาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งมีคําขอเปนคนพิการ 
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองดําเนินการใหสามารถใชสิทธิตามคําขอไดอยางเหมาะสมกับสภาพความ
พิการนั้น 

         ผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลอาจเรยีกเก็บคาธรรมเนียมสาํหรบัการเขาตรวจดู 
สําหรบัสําเนาหรอืสําเนาที่ไดรบัรองความถกูตองของขอมลูสวนบคุคลได แตไมเกนิอตัราที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด (รางมาตรา ๔๒) 

     ๑๑.๓) ผูใดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยฝาฝนหรือไมปฏิบตัิ
ตามพระราชบัญญัตินีห้รือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ทําใหเจาของขอมูลสวนบุคคลไดรับ
ความเสียหาย ผูนั้นตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เวนแต 

         (๑) ผูนั้นจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
         (๒) เปนการกระทาํตามกฎหมายหรอืตามบทบญัญตัแิหงพระราชบญัญติันี้ 
         (๓) เปนการกระทาํตามคาํสั่งของเจาหนาท่ีซึ่งปฏบิตักิารตามอาํนาจหนาท่ี

ตามกฎหมาย 
         (๔) ความเสยีหายที่เกดิขึ้นนั้นเกดิจากการกระทาํหรอืละเวนการกระทาํของ

เจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นเอง 
         คาสนิไหมทดแทนดังกลาว ใหหมายความรวมถึงคาใชจายทีเ่จาของขอมูล

สวนบคุคลไดใชจายไปตามความจาํเปนแกการปองกนัหรอืระงบัความเสยีหายท่ีเกิดขึ้นดวย (รางมาตรา ๔๓) 
     ๑๑.๔) ในกรณีทีก่ารกระทําตามขอ ๑๑.๓) เกิดจากการกระทําในทางการที่จาง

ของลูกจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองรวมรับผิดกับลูกจางดวย 
และใหนํามาใชบังคับแกการกระทําของผูรับจางซึ่งผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลวาจางใหกระทําการนั้น
แทนตนดวยโดยอนุโลม (รางมาตรา ๔๔) 
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  ๑๒) การรองเรียน การตรวจสอบ และการอุทธรณ (หมวด ๔ รางมาตรา ๔๕ ถึง
รางมาตรา ๔๘) 

    ๑๒.๑) ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลข้ึน
โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

        (๑) พิจารณาเรื่องรองเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
        (๒) ตรวจสอบการกระทําใดๆ ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือลูกจาง

หรอืผูรบัจางของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับขอมลูสวนบุคคลท่ีกอใหเกดิความเสียหายแกเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล 

        (๓) ไกลเกลีย่ขอพพิาทระหวางเจาของขอมลูสวนบคุคลกับผูควบคมุขอมลู
สวนบุคคล

        (๔) รายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

        (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

        คณะกรรมการตรวจสอบขอมลูสวนบคุคลดงักลาวจะมหีลายคณะก็ไดตาม
ความเชีย่วชาญในแตละเรือ่งหรอืตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ทัง้นี ้คณุสมบตัแิละลกัษณะตองหาม 
วาระการดาํรงตาํแหนง การพนจากตาํแหนง และการดาํเนนิงานอืน่ของคณะกรรมการตรวจสอบขอมลู
สวนบุคคลใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

        ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติขอ ๕.๓) ขอ ๕.๔) และขอ ๕.๖) มาใชบังคับกับ
คณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลดวยโดยอนุโลม (รางมาตรา ๔๕) 

     ๑๒.๒) เจ าของขอมูลสวนบุคคลที่ได รับความเสียหายมีสิทธิร องเรียนตอ
คณะกรรมการในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือลูกจางหรือผูรับจางของผูควบคุมขอมูลสวน
บคุคล ฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามพระราชบัญญตันิีห้รอืประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญตันิี ้ซึง่ขอมลูสวน
บุคคลที่เกี่ยวกับตน โดยการยื่นคํารองเรียน การสงคํารองเรียนใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวน
บคุคล วธิพีจิารณาคาํรองเรยีน ระยะเวลาและการขยายระยะเวลาพจิารณาคาํรองเรยีน การตรวจสอบ 
การไกลเกลี่ย และการไมรับเร่ืองรองเรียนไวพิจารณาหรือการยุติเร่ืองรองเรียน ใหเปนไปตามระเบียบ
ทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด (รางมาตรา ๔๖) 

     ๑๒.๓) ในกรณีที่เรื่องรองเรียนตามขอ ๑๒.๒) ไมไดปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ
ที่กําหนดไว หรือเปนเรื่องรองเรียนที่ระเบียบนั้นไดกําหนดไมใหรับไวพิจารณา ใหสํานักงานมีหนังสือ
แจงไมรับเร่ืองรองเรียนไวพิจารณาใหผูรองเรียนทราบและรายงานตอคณะกรรมการ 

         เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลพิจารณาเร่ืองรองเรียนตาม
ขอ ๑๒.๒) หรอืตรวจสอบการกระทําใดๆ ตามขอ ๑๒.๑) (๒) แลวเช่ือไดวา เรือ่งรองเรยีนหรอืการกระทํานั้น
ไมเปนความจริง ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลมีคําสั่งยุติเรื่อง 
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        ในกรณท่ีีคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบคุคลพจิารณาหรอืตรวจสอบแลว
เชื ่อไดวา เรื ่องรองเรียนหรือการกระทํานั้นเปนความจริง หรือเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ีหรอืประกาศที่ออกตามพระราชบญัญตัน้ีิและกอใหเกิดความเสยีหายแกเจาของขอมลู
สวนบุคคล ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลดําเนินการดังตอไปนี้ 

     (๑) หากดําเนินการไกลเกลี่ยได ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล
มีคําสั่งยุติเรื่อง 

     (๒) หากไมอาจดาํเนินการไกลเกลี่ยได ไมวากรณใีดกต็าม ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอมูลสวนบุคคลมีอํานาจออกคําสั่งดังตอไปนี้ 

         (ก) สัง่ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิบัติหรือดําเนินการแกไขการกระทํา
ของตนใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 

         (ข) สัง่หามผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกระทําการทีก่อใหเกิดความเสียหาย
แกเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือใหกระทําการใดเพื่อระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด 

        ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมยอมดําเนินการตามคําสั่งตาม (๒) (ก) 
หรือ (ข) ใหนําบทบัญญัติเกี ่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบังคบัโดยอนโุลม ทัง้นี ้ในกรณท่ีีตองมกีารยดึ อายดั หรอืขายทอดตลาดทรพัยสนิของ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเพื่อบังคับตามหลักเกณฑทีกํ่าหนดไวในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอมลูสวนบคุคลเปนผูมีอาํนาจสั่งยึด อายัด หรอืขายทอดตลาด
ทรัพยสินเพื่อการนั้น (รางมาตรา ๔๗)  

     ๑๒.๔) ในกรณท่ีีมหีนังสอืไมรบัเรื่องรองเรยีนไวพจิารณาตามขอ ๑๒.๓) วรรคหนึ่ง 
หรือยุติเรื่องตามขอ ๑๒.๓) วรรคสอง หรือวรรคสาม (๑) หรือแจงคําสั่งตามขอ ๑๒.๓) วรรคสาม (๒) 
ใหเจาของขอมูลสวนบุคคลหรอืผูควบคมุขอมูลสวนบคุคล แลวแตกรณ ีมีสทิธอุิทธรณตอคณะกรรมการ
โดยยื่นเปนหนังสือตอสํานักงานภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับหนังสือหรือคําสั่งดังกลาว 

        การเสนอคําอุทธรณตอคณะกรรมการและวิธีพิจารณาอุทธรณของคณะ
กรรมการใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง ทัง้นี ้คาํวนิจิฉยัอทุธรณของคณะกรรมการใหถอืเปนที่สดุ 

        ใหสํานักงานมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการใหผูอุทธรณ
และผูซึ่งเกี่ยวของทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีมีคาํวินิจฉยัตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด (รางมาตรา ๔๘)

  ๑๓) มาตรการสงเสริม (หมวด ๕ รางมาตรา ๔๙ ถึงรางมาตรา ๕๑) 
    ๑๓.๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจขอรับการสงเสริมจากสํานักงานไดในเรื่อง

การชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษาในการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลหรือการดําเนินการอื่น
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคลหรือการดําเนินงานอื่นทีเ่กี่ยวของ ตลอดจนการขอรับการสงเสริมในเรื่องอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยการยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ และการใหการสงเสริมจาก
สํานักงานน้ัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด (รางมาตรา ๔๙) 
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    ๑๓.๒) ใหมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือให
ผูควบคมุขอมลูสวนบุคคลทีไ่ดรบัใบรบัรองจากสาํนักงานมสีทิธใิชหรอืแสดงเครือ่งหมายดงักลาว ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลซ่ึงประสงคจะมีสิทธิใชหรือแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูล
สวนบคุคล ใหยืน่คาํขอรบัใบรบัรองตอสาํนักงานตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีผู่อาํนวยการประกาศกาํหนด 

        ในการพิจารณาคําขอรับใบรับรองดังกลาว ใหสํานักงานประเมินผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด ใหสํานักงานเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือใหความเห็นชอบ 
เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงานออกใบรับรองแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้น 

        ลกัษณะและรายละเอยีดของเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐาน การใชหรอืการ
แสดงเครื่องหมาย วิธีการประเมินผล การตรวจสอบมาตรฐาน อัตราคาธรรมเนียมการประเมินผลหรือ
การตรวจสอบมาตรฐาน และการเพิกถอนใบรับรองใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

        ในกรณทีีค่ณะกรรมการเพกิถอนใบรบัรองของผูควบคุมขอมลูสวนบคุคลใด 
ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลนั้นคืนใบรับรองใหแกสํานักงานภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับแจงการ
เพิกถอน 

        หามมิใหผูใดใชหรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล เวนแตเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับใบรับรองจากสํานักงานหรือไดรับการรับรอง
ตามขอ ๑๓.๓) (รางมาตรา ๕๐) 

    ๑๓.๓) คณะกรรมการจะประกาศยอมรับการตรวจสอบและรับรองเก่ียวกับ
มาตรฐานการคุมครองขอมลูสวนบคุคลเพ่ือใหผูควบคุมขอมลูสวนบคุคลท่ีไดรบัการรับรองมีสทิธใิชหรอื
แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูตรวจสอบและรับรองซึ่งเปน
หนวยงานอ่ืนกไ็ด ไมวาหนวยงานน้ันจะต้ังอยูในประเทศหรือตางประเทศหรือเปนหนวยงานของรัฐหรอื
เอกชนก็ตาม ทั้งนี้ ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับการรับรองนั้นมีสิทธิใชหรือแสดงเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๑๓.๒) (รางมาตรา ๕๑)

  ๑๔) บทกําหนดโทษ (หมวด ๖ รางมาตรา ๕๒ ถึงรางมาตรา ๕๙) 
     ๑๔.๑) บททั่วไป ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้

เปนนติบิคุคล ใหกรรมการผูจดัการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนนิงานของนติบิคุคลนัน้
ตองระวางโทษตามทีบ่ญัญตัไิวสําหรบัความผดิน้ันๆ ดวย เวนแตจะพสิจูนไดวาตนมไิดรูเหน็หรอืยนิยอม
ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น (รางมาตรา ๕๒)

              ๑๔.๒) โทษปรับทางปกครอง 
           (๑) ใหผูอํานวยการมีอํานาจลงโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้ โดยใหคํานึงถึงความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิดและความเสียหายที่เกิดจาก
การกระทําน้ัน และในกรณีที่เห็นสมควร ผูอํานวยการอาจมีคําเตือนใหผูนั้นดําเนินการใดๆ เพื่อแกไข
ใหถูกตองหรือเหมาะสมกอนก็ได 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

           หลักเกณฑในการพจิารณาโทษปรบัทางปกครองและคาํเตอืนใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด และถาผูถูกลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง 
ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม  (รางมาตรา ๕๓)

           (๒) ผูใดไมมาใหถอยคําหรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานแก
คณะกรรมการตามขอ ๕.๓) หรอืแกคณะอนุกรรมการตามขอ ๕.๓) ซึ่งไดนํามาใชบงัคบัโดยอนุโลมตาม
ขอ ๕.๕) หรอืแกคณะกรรมการตรวจสอบขอมลูสวนบคุคลตามขอ ๕.๓) ซึ่งไดนํามาใชบงัคบัโดยอนโุลม
ตามขอ ๑๒.๑) วรรคสาม หรือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย ผูใดไมจัดทําบัตร
ประจาํตวัลูกจางของตนเพื่อใชแสดงตอเจาของขอมูลสวนบคุคล ตองระวางโทษปรบัทางปกครองไมเกนิ 
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) วรรคหน่ึงหรอืวรรคสอง ขอ ๙.๓) วรรคหน่ึงหรอืวรรคสาม 
หรือขอ ๑๑.๒) วรรคสอง หรือไมใชแบบหรือขอความที่คณะกรรมการกําหนดตามขอ ๖.๑) วรรคสอง 
หรือไมแจงตามขอ ๖.๑) วรรคสาม หรือขอ ๙.๑) วรรคสาม หรือไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนดตามขอ ๖.๕) วรรคหน่ึง หรอืปฏเิสธคาํขอโดยไมเปนไปตามขอ ๑๑.๒) 
วรรคหน่ึง หรอืไมดาํเนนิการใหเปนไปตามคาํขอภายในระยะเวลาที่กาํหนดหรอืไมดาํเนนิการใหเหมาะสม
กับสภาพความพิการตามขอ ๑๑.๒) หรือไมคืนใบรับรองตามขอ ๑๓.๒) วรรคหา หรือผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย ผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑๐.๓) วรรคหนึ่ง ขอ ๑๐.๔) (๔) ขอ ๑๐.๖) 
หรอืขอ ๑๐.๗) วรรคหนึ่ง หรอืไมแจงขอปฏบิตัติามขอ ๑๐.๓) วรรคสอง ตองระวางโทษปรบัทางปกครอง
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 
หรอืขอ ๙.๒) วรรคหน่ึง หรอืไมจดัใหมีระบบรกัษาความมั่นคงปลอดภยัเพิ่มขึ้นตามประกาศท่ีออกตาม
ขอ ๙.๒) วรรคสอง หรอืผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเชงิธุรกิจหรอืการพาณิชย ผูใดไมปฏิบติัตามขอ 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 

75-92-MAC6.indd  91 11/6/57  11:37

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๙๒

 รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... 

จุลนิติ

       ถาการกระทําดังกลาวเปนการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลทางสิ่งพิมพ วิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (รางมาตรา ๕๘)  

     (๔) บรรดาความผิดตามสวนน้ีทีม่โีทษปรบัสถานเดียว ใหคณะกรรมการเปรียบเทยีบ
ทีน่ายกรฐัมนตรแีตงต้ังมอีาํนาจเปรยีบเทยีบได โดยคณะกรรมการเปรยีบเทยีบดงักลาวนัน้ใหมจีาํนวน 
๓ คน ซึง่คนหนึง่ตองเปนพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และเมือ่ผูตองหา
ไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(รางมาตรา ๕๙)

  ๑๕. บทเฉพาะกาล
     (๑) ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการตามขอ ๕.๑) วรรคหน่ึง

(๑) (๒) (๓) และวรรคสอง และใหสํานักงานดําเนินการใหมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 
๙๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ (รางมาตรา ๖๐)

     (๒) ผู ใดเปนผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้อยู ก อนวันที่
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) การปฏิบตัติามขอ ๙.๒) ใหปฏบิตัติามบทบญัญตัดิงักลาวภายใน ๙๐ วนั 
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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