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ซึ่งหมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
หมวด 4 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 
รวมถึงบทเฉพาะกาล ที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดให้มี
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล และส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลในวาระแรกเริ่ม มีผล
ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้มีระยะเวลา
การเตรียมความพร้อมในด้านการคุ้มครองข้อมูลของประเทศ
ในภาพรวม

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

The Personal Data Protection Act B.E. 2562

โดยท่ีบทบัญญัติในหมวดอื่นจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2563
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

ตามกฎหมายไม่ได้ให้ค านิยามไว้ แต่โดยหลักการทั่วไปแล้วหมายถึงบุคคลที่ข้อมูลนั้นระบุไปถึง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนโดยทั่วไป ที่เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหรือลูกค้าที่มาใช้บริการ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น บริการ cloud service เป็นต้น

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)

ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย

• ใช้บังคับกับกรณที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในประเทศไทย 
• ใช้บังคับกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกประเทศไทย หากมีกิจกรรมดังนี้
 เสนอขายสินค้าหรือบริการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย
 เฝ้าติดตามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
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ข้อยกเว้นการบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ไม่ใช่บังคับกับกรณี ดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครวั

2. การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ

3. การใชห้รือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรม

4. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ 

5. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี 

6. การด าเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ email

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีการด าเนินการดังนี้ 
• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอม
• ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
• Consent ต้องแยกออกจากส่วนอื่นชัดเจน
• มีแบบหรือข้อความทีอ่่านแล้วเข้าใจได้โดยง่ายและต้องไม่เป็นการหลอกลวง
• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

หลักการการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 ในการขอความยินยอมต้องค านึงอย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม
 ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มคีวามจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาซึง่รวมถึงการให้บริการนั้น ๆ
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive personal data)

เชื้อชาติ เผ่าพันธ์

พฤติกรรมทางเพศ

ข้อมูลสหภาพแรงงานความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา

ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ

ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ

ประวัติอาชญากรรม

1. ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง
2. ท าไปเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ 
3. การด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่

เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรไม่แสวงก าไร

4. เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

5. จ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการ
ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

6. จ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ก าหนดไว้เฉพาะ

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจะชอบด้วยกฎหมายเมื่อท าตามหลักการหนึ่งหลักการใด ดังนี้ 
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1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องขอความ
ยินยอมก่อนหรือขณะด าเนนิการ

2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งรายละเอียดให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ดังนี้

• วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม

• แจ้งใหท้ราบกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้
ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา รวมทั้งแจ้ง
ถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

• ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 

• บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
อาจจะถูกเปิดเผย

• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ 
และวิธีการติดต่อ 

• สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

• Scientific or Historical Research
เป็นการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์  จดหมายเหตุ  การศึกษาวิจัย หรือสถิต 

• Vital Interest
เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น 
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล

• Contract
เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท า
สัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา

• Public Task
เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐ เช่น หน่วยงานของรัฐจัดท า 
Big Data เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร

• Legitimate Interest
เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น บริษัทเอกชนติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในอาคารเพื่อรักษาความปลอดภัย ซึ่งบริษัทสามารถเก็บรวบรวม
ภาพถ่ายซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้

• Legal Obligations
เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อยกเว้นที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคลได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอม
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
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การใช้และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล

การส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศ

• ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม

• ต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนอืจากวัตถุประสงคท์ี่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

• การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้

การใช้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รบัข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลที่เพียงพอ เว้นแต่

1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 

2. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3. จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 

4. กระท าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 

5. ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น 

6. จ าเป็นเพื่อการด าเนนิภารกิจเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
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หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Controller)

• จัดให้มีมาตราการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
• มีระบบตรวจสอบการลบ/ท าลายขอ้มูล เมื่อพ้น

ก าหนดระยะเวลาเก็บรักษา
• แจ้งเหตุละเมิดแก่ส านักงานภายใน 72 ช.ม.
• ป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ 
• บันทึกรายการเมื่อมีการเก็บรวบรวม การใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
• แต่งตั้งตัวแทนในราชอาณาจักร (กรณีอยู่ที่

ต่างประเทศ)

หน้าที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Processor)

• ด าเนินการตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล

• จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่
เหมาะสม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

• จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรม
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ในกรณดีังนี้
1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐ
2.  มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ าเสมอโดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมาก
3.  กิจกรรมหลักเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive personal data)

หมายเหตุ: ในกิจการเครือธุรกิจเดียวกันผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้

• ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

• ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 

• ประสานงานและให้ความร่วมมอืกับส านักงานใน
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

• รักษาความลับของข้อมูลที่รู้หรือได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

หน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Protection Officer)
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สิทธขิองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. สิทธไิด้รับแจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be informed) 
2. สิทธขิอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) 
3. สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
4. สิทธคิัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) 
5. สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Right to 

erasure/right to be forgotten) 
6. สิทธิขอใหร้ะงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restrict processing) 
7. สิทธขิอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to rectification) 
8. สิทธใินการร้องเรียนกรณีที่ผูค้วบคุมหรือผู้ประมวลผลไม่ปฎิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Presented by
Digital Council of Thailand Source : พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 



ความรับผิดและบทลงโทษ
 ความรับผิดทางแพ่ง

• ผู้กระท าละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิด
จากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม

• ศาลมีอ านาจสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมได้สองเท่าของค่าสินไหมทดแทนทีแ่ท้จริง

 โทษอาญา
• ก าหนดบทลงโทษทางอาญาไว้ส าหรับความผิดร้ายแรง เช่น การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนโดย

มิชอบ ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนแล้วน าไปเปิดเผยแก่ผู้อ่ืนโดยมิชอบ
• ระวางโทษสูงสุดจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ
• ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล

นั้นอาจต้องร่วมรับผิดในความผิดอาญาทีเ่กิดขึ้น

 โทษทางปกครอง
• ก าหนดโทษปรับทางปกครองส าหรับการกระท าความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ไม่แจ้ง

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ขอความยินยอมโดยหลอกลวงเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่แต่งตั้ง DPO เป็นต้น

• โทษปรับทางปกครองสูงสุด 5,000,000  บาท
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