
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ́ ¡ÃÐ·ÃÇ§´Ô̈ Ô·ÑÅà¾×èÍàÈÃÉ°¡Ô̈ áÅÐÊÑ§¤Á ·íÒË¹ŒÒ·Õè
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ ØŒÁ¤ÃÍ§¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å

¡ÃÐ·ÃÇ§´Ô̈ Ô·ÑÅà¾×èÍàÈÃÉ°¡Ô̈ áÅÐÊÑ§¤Á

ñòð ËÁÙ‹ ó ÈÙ¹Â �ÃÒª¡ÒÃàฉÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ øð ¾ÃÃÉÒ ÍÒ¤ÒÃÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÀÑ¡´Õ ªÑé¹ ÷
¶¹¹á¨Œ§ÇÑ²¹Ð á¢Ç§·Ø‹§ÊÍ§ËŒÍ§ à¢µËÅÑ¡ÊÕè ¡ÃØ§à·¾Ï ñðòñð

àÇçºä«µ �ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ : www.mdes.go.th/mission/82

ä»ÃÉ³ÕÂ �ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ : pdpc@mdes.go.th

https://bit.ly/2GWegcb

´ÒÇ¹�âËÅ´¡ฎËÁÒÂ

¡ฎËÁÒÂ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cover  7 mm.pdf   1   9/24/20   5:19 PM







ช่ือหนังสือ กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 
จัดทําโดย สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทําหนาท่ี 
 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 ๑๒๐ หมู ๓ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๗ 
 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
 เว็บไซตสํานักงาน : www.mdes.go.th/mission/82 
 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสํานักงาน : pdpc@mdes.go.th 
 
ISBN 978-974-9765-81-4 
 
พิมพครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๖๐๐ เลม 
พิมพครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔,๐๐๐ เลม 
 
พิมพท่ี บริษัท ศูนยการพิมพแกนจันทร จํากัด 
 ๘๘/๕ วัฒนานิเวศน ๕ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
 โทรศัพท : ๐ ๒๒๗๖ ๖๗๒๑, ๐ ๒๒๗๖ ๖๗๑๓, ๐ ๒๒๗๖ ๖๕๔๕ 
 โทรสาร : ๐ ๒๒๗๗ ๘๑๓๗ 
 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : k2536c@hotmail.com, k2536c@yahoo.com 



คํานํา 
 

ปจจุบันมีการลวงละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลเปนจํานวนมาก สรางความเดือดรอนรําคาญ
หรือความเสียหายใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหการเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อันเปนการลวงละเมิดดังกลาว สามารถกระทําไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว 
กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือกําหนดใหมีหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการ
กํากับดูแลเก่ียวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนหลักการท่ัวไป จึงไดมีการตรากฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลข้ึน 

หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือประโยชนในการศึกษา อางอิง  
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จากหนังสือเลมนี้ไมมากก็นอย ในการนําไปใชประกอบการพิจารณาสําหรับการดําเนินการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตอไป ท้ังนี้ หากมีขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทําตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย 
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พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินีส้อดคล้องกบัเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เ รียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด  ๒  หมวด  ๓  หมวด  ๕  หมวด  ๖  หมวด  ๗  และความใน
มาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๙๖  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในลักษณะใด  กิจการใด  หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว  ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ว่าด้วยการนั้น  เว้นแต่ 

(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  ให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นการเพิ่มเติม  ไม่ว่าจะซ้ ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน  บทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
ออกค าสั่งเพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง  ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน 
 (ข) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นมีบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่เจ้าหนา้ที่ผู้มีอ านาจพิจารณา

เรื่องร้องเรียนตามกฎหมายดังกล่าวออกค าสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  แต่ไม่เพียงพอเท่ากับ
อ านาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว 
ร้องขอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้เสียหายยื่นค าร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น 
(๒) การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  ซึ่งรวมถึง

ความมั่นคงทางการคลังของรัฐ  หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน  รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับ 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  นิติวิทยาศาสตร์  หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะ  
เพ่ือกิจการสื่อมวลชน  งานศิลปกรรม  หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ
หรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๔) สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าว  
ซึ่งเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  รัฐสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  แล้วแต่กรณี 

(๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาคดี  
การบังคับคดี  และการวางทรัพย์  รวมทั้งการด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(๖) การด าเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับแก่ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด  กิจการใด  หรือหน่วยงานใดท านองเดียวกับผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  และผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง  ต้องจัดให้มี 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร  ไม่ว่า
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยนั้น  ได้กระท าในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจักร  
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรโดยการด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  เมื่อเป็นกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร  ไม่ว่า 
จะมีการช าระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

(๒) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร 
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้  
“ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ทั้งนี้  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“บุคคล”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ   ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผูม้ีความรู้  ความเช่ียวชาญ  และประสบการณ์

เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านสุขภาพ  ด้านการเงิน  หรือด้านอื่น  ทั้งนี้   
ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค  อธิบดีกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพ  
และอัยการสูงสุด  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนเก้าคน  ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านกฎหมาย  ด้านสุขภาพ  ด้านการเงิน  
หรือด้านอื่น  ทั้งนี้  ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนวาระตามมาตรา  ๑๓  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงความโปร่งใส
และความเป็นธรรมในการสรรหา 

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวนแปดคนท าหน้าท่ีคัดเลือกบุคคล 
ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ประกอบด้วย  

(๑) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนสองคน  
(๒) บุคคลซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้งจ านวนสองคน  
(๓) บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งจ านวนสองคน  และ 
(๔) บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งจ านวนสองคน 
ในกรณีที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้งตาม  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการสรรหา 

ในส่วนของตนได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน  ให้ส านักงานเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาแทนผู้มีอ านาจแต่งตั้งนั้น 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ 
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  และให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหาแทนใน
ต าแหน่งนั้นโดยเร็ว  ในระหว่างท่ียังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔) 

มาตรา ๑๐ ในการสรรหาประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑  และ
ยินยอมให้เสนอช่ือเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจ านวนประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  ที่จะได้รับแต่งตั้ง 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ครบจ านวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายช่ือประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม  
รวมทั้งความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔) 

ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๘  (๔)  ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งตามกฎหมาย 
(๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึง่  หากยังมิได้มีการแตง่ตั้งประธานกรรมการหรอืกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแตง่ตั้งอกีได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๒  ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ผู้ที่ได้รับ

แต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นด ารงต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้   

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคสอง  และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่
ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๑๔ การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมของคณะกรรมการอาจกระท าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นได้ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณา  
ให้แจ้งการมีส่วนไดเ้สียของตนใหค้ณะกรรมการทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม  และห้ามมิให้ผู้นั้นเข้ารว่ม
ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท าแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

ที่สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  ด าเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท
ตาม  (๑)  รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว 

(๓) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยัง

ต่างประเทศ 
(๖) ประกาศก าหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ 
(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎท่ีใช้บังคับอยู่ใน 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของ

พระราชบัญญัตินี้อย่างน้อยทุกรอบห้าปี 
(๙) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้ความคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน 
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล  
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการได้รับเบี้ยประชุม

และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ  ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง  ให้ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๑๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  เว้นแต่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง  เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่
โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้  

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย  และการขอความยินยอมนั้น
ต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน  มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้  รวมทั้ง  
ใช้ภาษาที่อ่านง่าย  และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์
ดังกล่าว  ทั้งนี้  คณะกรรมการจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามแบบและข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดก็ได้ 

ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องค านึง  
อย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม  ทั้งนี้  ในการเข้าท าสัญญา
ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ  ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่าย
เช่นเดียวกับการให้ความยินยอม  เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ  
สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
โดยชอบตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด  ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น 

การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  ไม่มีผล
ผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และไม่ท าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถท าการเก็บรวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา  ๒๗  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ  ซึ่งผู้ เยาว์อาจให้ความยินยอม 
โดยล าพังได้ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  หรือมาตรา  ๒๔  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ด้วย 

(๒) ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี  ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจ
กระท าการแทนผู้เยาว์ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับการถอนความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ  การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล  การร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  โดยอนุโลม 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ 
ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้  เว้นแต่ 

(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อน
เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยแล้ว 

(๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๒๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ให้เก็บรวบรวมได้เท่าที่จ าเป็นภายใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๒๓ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง 
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลถึงรายละเอยีด  ดังต่อไปนี้  
เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 

(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพ่ือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ตามที่มาตรา  ๒๔  ให้อ านาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติ 
ตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจ าเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเข้าท าสัญญา  รวมทั้งแจ้งถึง
ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล  

(๓) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้  ทั้งนี้  ในกรณี
ที่ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน  ให้ก าหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐาน
ของการเก็บรวบรวม 

(๔) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย 
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อในกรณี  

ที่มีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ให้แจ้งข้อมูล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อของ
ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๖) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๑๙  วรรคห้า  มาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๒  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๓  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ 

(๑) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ  
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคล 
(๓) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ 

เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 
(๔) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(๕) เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   

หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญ
น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก

แหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง  เว้นแต่ 
(๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

โดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล  

(๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  
หรือมาตรา  ๒๖ 

ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ตามมาตรา  ๒๑  และการแจ้งรายละเอียด
ตามมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าว 

ไม่สามารถท าได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  ในกรณีนี้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิ  เสรีภาพ  และประโยชน์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระท าโดยเร่งด่วนตามที่กฎหมายก าหนด  
ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ซึ่งล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากหน้าที่ 
หรือจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดบางประการ  
ตามมาตรา  ๒๓  ไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายก าหนด 

การแจ้งรายละเอียดตามวรรคสอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมตามมาตรานี้  เว้นแต่กรณีที่น าข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้เพ่ือการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งในการติดต่อครั้งแรก  และกรณีที่จะน าข้อมูล  
ส่วนบุคคลไปเปิดเผย  ต้องแจ้งก่อนที่จะน าข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก 

มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลเกีย่วกบัเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  ความคิดเหน็
ทางการเมือง  ความเชื่อในลัทธิ  ศาสนาหรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  ประวัติอาชญากรรม   
ข้อมูลสุขภาพ  ความพิการ  ข้อมูลสหภาพแรงงาน  ข้อมูลพันธุกรรม  ข้อมูลชีวภาพ  หรือข้อมูลอื่นใด 
ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่ 

(๑) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้  ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  

(๒) เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ  สมาคม  
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง  ศาสนา  ปรัชญา  หรือสหภาพแรงงาน
ให้แก่สมาชิก  ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก  หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ าเสมอกับมูลนิธิ  สมาคม  หรือองค์กร  
ที่ไม่แสวงหาก าไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิ  
สมาคม  หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรนั้น 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
(๕) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
 (ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์  การประเมินความสามารถในการท างานของ

ลูกจ้าง  การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์  การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม  การรักษาทางการแพทย์  
การจัดการด้านสุขภาพ  หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย  ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้ าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

 (ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข  เช่น  การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร  หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ
ของยา  เวชภัณฑ์  หรือเครื่องมือแพทย์  ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าท่ีหรือ
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

 (ค) การคุ้มครองแรงงาน  การประกันสังคม  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของผู้มสีิทธิตามกฎหมาย  การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  หรือการคุ้มครองทางสังคม  
ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  หรือประโยชน์สาธารณะอื่น  
ทั้งนี้  ต้องกระท าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  และได้จัดให้มีมาตรการ  
ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

 (จ) ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ  โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการน าลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ท าให้สามารถยืนยันตัวตน
ของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้  เช่น  ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า  ข้อมูลจ าลองม่านตา  หรือ
ข้อมูลจ าลองลายนิ้วมือ 

ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมต้องกระท าภายใต้
การควบคุมของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ส่วนที ่ ๓ 
การใช้หรือเปดิเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๖ 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง  จะต้องไม่ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูล  
ส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการ  
ตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เพียงพอ  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๑๖  (๕)  เว้นแต่ 

(๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  
(๒) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๓) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ 
เพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น 

(๔) เป็นการกระท าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือบุคคลอื่น  เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

(๖) เป็นการจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอของประเทศปลายทาง

หรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคล  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย  ทั้งนี้    
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอาจขอให้ทบทวนได้เมื่อมีหลักฐานใหม่ท าให้เชื่อได้ว่าประเทศปลายทางหรือ
องค์การระหว่างประเทศท่ีรับข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาจนมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ที่เพียงพอ 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ 
ในราชอาณาจักรได้ก าหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน  หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส านักงาน  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศที่เป็นไปตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าว  
ให้สามารถกระท าได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘ 

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ลักษณะของเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน 
เพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน  และหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึง่  
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ยังไม่มีค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๘  หรือยังไม่มีนโยบายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่ง  
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  เมื่อผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถบังคับ
ตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้  รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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หมวด  ๓ 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๓๐ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา  
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามค าขอตามวรรคหนึ่ง  จะปฏิเสธค าขอได้เฉพาะในกรณี
ท่ีเป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล  และการเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
จะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บันทึกการปฏิเสธค าขอดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีค าขอตามวรรคหนึ่งและเป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธค าขอได้  
ตามวรรคสอง  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการตามค าขอโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

คณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงและการขอรับส าเนาตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้ง
การขยายระยะเวลาตามวรรคสี่หรือหลักเกณฑ์อื่นตามความเหมาะสมก็ได้ 

มาตรา ๓๑ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลได้  ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ  
ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  รวมทั้งมีสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 

(๒) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง  เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา  ๒๔  (๓)  หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ก าหนด
ในมาตรา  ๒๔  ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งจะใช้กับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ได้  หรือการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอด้วยเหตุผลดังกล่าว  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธค าขอ
พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๓๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธคิัดคา้นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมลู
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม 
ตามมาตรา  ๒๔  (๔)  หรือ  (๕)  เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่า 

 (ก) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่า 

 (ข) การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย 

(๒) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การตลาดแบบตรง 

(๓) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  หรือสถิติ  เว้นแต่เป็นการจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ไม่สามารถเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
ต้องปฏิบัติโดยแยกส่วนออกจากข้อมูลอื่นอย่างชัดเจนในทันทีเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้ง  
การคัดค้านให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธการคัดด้านด้วยเหตุผลตาม  (๑)  (ก)  หรือ  (ข)   
หรือ  (๓)  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ  
ตามมาตรา  ๓๙ 

มาตรา ๓๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการลบ
หรือท าลาย  หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๑) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป 

(๓) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามมาตรา  ๓๒  (๑)  และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธค าขอตามมาตรา  ๓๒  (๑)  (ก)   
หรือ  (ข)  ได้  หรือเป็นการคัดค้านตามมาตรา  ๓๒  (๒) 

(๔) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่
ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับการเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น  การเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๔  (๑)  หรือ  (๔)  หรือ 
มาตรา  ๒๖  (๕)  (ก)  หรือ  (ข)  การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลถูกขอให้ลบหรือท าลายหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามค าขอนั้น  โดยแจ้งผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ  เพ่ือให้ได้รับค าตอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามค าขอ 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือท าลาย  หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๓๔ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ร้องขอให้ด าเนินการตามมาตรา  ๓๖ 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๒) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือท าลายตามมาตรา  ๓๓  (๔)  แต่เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน 

(๓) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล  แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจ าเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อตั้ง  
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา  ๓๒  (๑)  หรือตรวจสอบ
ตามมาตรา  ๓๒  (๓)  เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๓๒  วรรคสาม 

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการระงับการใช้ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา ๓๕ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง   

เป็นปัจจุบัน  สมบูรณ์  และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการ

ตามมาตรา  ๓๕  หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด าเนินการตามค าร้องขอ  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องบันทึกค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา  ๓๙ 

ให้น าความในมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  

เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  และต้องทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

(๓) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา  หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ  หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้ถอนความยินยอม  เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น   

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๒๔  (๑)  หรือ  (๔)  หรือมาตรา  ๒๖  (๕)  (ก)  หรือ  (ข)  
การใช้เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย  ทั้งนี้  ให้น าความใน
มาตรา  ๓๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยอนุโลม 

(๔) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง  
นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้  เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคล  ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยา 
โดยไม่ชักช้าด้วย  ทั้งนี้  การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  ต้องแต่งตั้งตัวแทนของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอ านาจ
ให้กระท าการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิดใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๓๘ บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนตามมาตรา  ๓๗  (๕)  มิให้น ามาใช้บังคับแก่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบอาชีพหรือธุรกิจในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไมม่ีลักษณะตามมาตรา  ๒๖  และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเปน็จ านวนมากตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๑  (๒) 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  มีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ให้น าความในมาตรา  ๓๗  (๕)  และความในวรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ  อย่างน้อยดังต่อไปนี้  เพ่ือให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและส านักงานสามารถตรวจสอบได้  โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได้ 

(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม  
(๒) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
(๔) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
(๕) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล

ส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
(๖) การใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา  ๒๗  วรรคสาม 
(๗) การปฏิเสธค าขอหรือการคัดค้านตามมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  มาตรา  ๓๑  วรรคสาม  

มาตรา  ๓๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง 
(๘) ค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา  ๓๗  (๑)   
ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับกับตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๕  

วรรคสอง  โดยอนุโลม 
ความใน  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๘)  อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่  
มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็น  
ครั้งคราว  หรือมีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๔๐ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งที่ได้รับ

จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น  เว้นแต่ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  
ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  รวมทั้ง 
แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น 

(๓) จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  ส าหรับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลใด  ให้ถือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ  
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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การด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความใน  (๓)  อาจยกเว้นมิให้น ามาใช้บังคับกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการ
ขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  เว้นแต่มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือ
มิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว  หรือมีการเก็บรวบรวม  ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

มาตรา ๔๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒) การด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย  จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ าเสมอ
โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๓) กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็น 
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖ 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในเครือกิจการ  
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  
ตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้  ทั้งนี้  สถานที่ท าการแต่ละแห่งของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันดังกล่าว
ต้องสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย 

ความในวรรคสองให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมีสถานที่ท าการหลายแห่งโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องแต่งตั้ง
ตัวแทนตามมาตรา  ๓๗  (๕)  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ตัวแทนโดยอนุโลม 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล24

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล ะ
ส านักงานทราบ  ทั้งนี้  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
โดยค านึงถึงความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นพนักงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ  
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมู ลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ 

มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้ง

ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ  
การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  
ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ  รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจ้างด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลต้องสามารถรายงานไปยังผู้บริหารสูงสุดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยตรงได้ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นได้  แต่ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับรองกับส านักงานว่าหน้าที่หรือภารกิจดังกล่าว  
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 
 

มาตรา ๔๓ ให้มีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของประเทศ 

ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น 

กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย  
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน  
ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
มาตรา ๔๔ นอกจากหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ  
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และ
คณะอนุกรรมการ  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๗๖
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(๑) จัดท าร่างแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม  และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งร่างแผนแม่บทและ
มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนระดับชาติดังกล่าว  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

(๓) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการหรือ
กลไกการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งตรวจสอบและรับรองนโยบายใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๙ 

(๔) ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งวิเคราะห์และ
วิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) ประสานงานกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  องค์การมหาชน  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรั ฐและหน่วยงานของเอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  และประชาชน  รวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๘) ก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ลูกจ้าง  ผู้รับจ้าง  หรือประชาชนทั่วไป 

(๙) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจของส านักงาน  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๑๐) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

้หนา   ๗๗
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มาตรา ๔๕ ในการด าเนินงานของส านักงาน  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติ 
ในมาตรา  ๔๔  แล้ว  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจทั่วไป  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ  
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือท านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนท านิติกรรมอื่นใด  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของส านักงาน 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการด าเนินงานต่าง ๆ  

ตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่
คณะกรรมการ  คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๔๖ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของส านักงานประกอบด้วย 
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา  ๙๔  วรรคหนึ่ง 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ

ระดับรัฐบาล  
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบ ารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้อันเกิดจากการด าเนินการ

ตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของส านักงาน 
เงินและทรัพย์สินของส านักงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๔๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ส านักงานได้มาจากการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้

ของส านักงานตามมาตรา  ๔๖  (๔)  หรือ  (๕)  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน 
มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และเลขาธิการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
หกคนซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างน้อยสามคน  และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านักงาน 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของส านักงาน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

ให้น าความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จ านวนแปดคนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘ 

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสรรหาและ 
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหน่ึงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  และให้ส านักงานปฏิบัติหน้าที่  
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง  ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีกรรมการสรรหาแทน 
ในต าแหน่งนั้นโดยเร็ว  ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่  ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอช่ือเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๔๘ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  ทั้งน้ี  ต้องค านึงถึง 
ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา 

มาตรา ๕๐ ในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  
ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่ง  รวมทั้งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๘  วรรคสาม  และยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจ านวน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  ที่จะได้รับแต่งตั้ง 

เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘   
ครบจ านวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายช่ือประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๔๘  พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม  รวมท้ังความยินยอม 
ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามมาตรา  ๔๘ 

ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  
ซึ่งได้รับแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๕๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน  ในระหว่างท่ียังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระน้ัน  
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแตง่ตั้งอกีได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๔๘  พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแตง่ตัง้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิแทน  และ
ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่างภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิเหลือไมถ่งึ
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

มาตรา ๕๓ การประชุมคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้ 
การประชุมของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจกระท า

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๕๔ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหนา้ที่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงาน 
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร  การเงิน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป  

การตรวจสอบภายใน  รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ  ของส านักงาน 
(๓) อนุมัติแผนการด าเนินงาน  แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

ส านักงาน 
(๔) ควบคุมการบริหารงานและการด าเนินการของส านักงานและเลขาธิการให้เป็นไป  

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ 
(๖) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนท่ีเก่ียวกับการบริหารงานของ

ส านักงาน 
(๗) ประเมินผลการด าเนินการของส านักงาน  และการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อบังคับตาม  (๒)  ถ้ามีการจ ากัดอ านาจเลขาธิการในการท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก 
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๕ คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายได้ 

คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจแต่งตั้งบุคคล 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

การปฏิบัติหน้าที่และจ านวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตามวรรคสอง   
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๕๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๘๑
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มาตรา ๕๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  ที่ปรึกษาคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แต่งตั้ง  ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๗ ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้ง  มีหน้าที่บริหารกิจการของส านักงาน 

การแต่งตั้งเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามที่
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๕๘ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบปี  
(๓) เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน  

และการบริหารจัดการ  
มาตรา ๕๙ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๔) เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่

ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ

พรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
(๗) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือเคยถูกถอดถอนจากต าแหน่ง 
(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๖๒  (๔) 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๙) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส านักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
มาตรา ๖๐ เลขาธิการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
ก่อนครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกิน

หกสิบวัน  หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือสรรหาเลขาธิการ
คนใหม่  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๖๑ ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก าหนด 

มาตรา ๖๒ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๖๐  เลขาธิการพ้นจาก
ต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๕๘  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๙ 
(๔) คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ออก  เพราะไม่ผ่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ  
หย่อนความสามารถ 

มาตรา ๖๓ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงาน  และตามนโยบาย

และแผนระดับชาติ  แผนยุทธศาสตร์  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการ  และคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และระเบียบ  ข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ
ก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติของ
คณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

้หนา   ๘๓
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(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของส านักงาน 

(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธกิารตามที่เลขาธกิาร
มอบหมาย 

(๕) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  และลูกจ้าง
ของส านักงาน  ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของส านักงานออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศของ
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้เลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารงานของส านักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการก ากับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มาตรา ๖๔ ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของ
ส านักงาน  เพ่ือการนี้  เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๖๕ ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของส านกังาน  เลขาธิการอาจขอให้ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  
องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้  
ทั้งนี้  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ  และ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว  ให้ถือว่า
เป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในส านักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง  
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 

้หนา   ๘๔
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งตั้งในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ตามวรรคสองแล้ว  ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นระหว่างที่มาปฏิบัติงานในส านักงานส าหรับ
การค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติ ราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๗ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา 
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ส านักงานโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ในส านักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของส านักงานซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากส านักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อน  และให้ถือว่าการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
เป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา  และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นระยะเวลา
ในการชดใช้ทุน 

มาตรา ๖๘ การบัญชีของส านักงานให้จัดท าตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

มาตรา ๖๙ ให้ส านักงานจัดท างบการเงนิและบัญชี  แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งรอ้ยยี่สิบวนั
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน  และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
ส านักงานทุกรอบปีแล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับรอง 

มาตรา ๗๐ ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการก ากับ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่  
วันสิ้นปีบัญชี  และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

รายงานการด าเนนิงานประจ าปีตามวรรคหนึง่  ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบญัชี
ให้ความเห็นแล้ว  พร้อมทั้งผลงานของส านักงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานตามวรรคสอง  จะต้องด าเนินการโดยบุคคลภายนอก
ที่คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ความเห็นชอบ 

หมวด  ๕ 
การร้องเรียน 

 
 

มาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะกไ็ด้
ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

คุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้าม  วาระการด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหนง่  และการด าเนินงานอืน่
ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๗๒ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ตรวจสอบการกระท าใด ๆ  ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ประมวลผลข้อมูล  

ส่วนบุคคล  รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๗๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

การยื่น  การไม่รับเรื่อง  การยุติเรื่อง  การพิจารณา  และระยะเวลาในการพิจารณาค าร้องเรียน  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการก าหนดให้ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือ
ยุติเรื่องในกรณีที่มีผู้มีอ านาจพิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่นด้วย  

มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๗๓  
วรรคสอง  หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ระเบียบนั้นได้ก าหนดไม่ให้รับไว้พิจารณา  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา 

เมื่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา  ๗๒  (๑)  หรือตรวจสอบ 
การกระท าใด ๆ  ตามมาตรา  ๗๒  (๒)  แล้วรับฟังได้ว่า  เรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นไม่มีมูล   
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีค าสั่งยุติเรื่อง 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหรือตรวจสอบตามวรรคสองแล้วรับฟังได้ว่า   
เรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นเป็นกรณีซึ่งอาจไกล่เกลี่ยได้และคู่กรณีประสงค์จะให้ไกล่เกลี่ย   
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด าเนินการไกล่เกลี่ย  แต่หากเรื่องร้องเรียนหรือการกระท านั้นไ ม่อาจ 
ไกล่เกลี่ยได้  หรือไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจออกค าสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหรือด าเนินการ
แก้ไขการกระท าของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๒) สั่งห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกระท าการที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้กระท าการใดเพ่ือระงับความเสียหายน้ันภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยอมด าเนินการ 
ตามค าสั่งตามวรรคสาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี  ในกรณีท่ีต้องมีการยึด  อายัด  หรือ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพ่ือบังคับ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้มีอ านาจสั่งยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือการนั้น 

การจัดท าค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  ให้ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ลงนามแทน 
ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
ในการด าเนินการตามมาตรานี้  เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด  ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมด้วยเหตุผล  และในกรณีที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือยุติเรื่องที่มีผู้มีอ านาจ
พิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่น  ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  หากผู้ร้องเรียนประสงค์จะให้ส่งเรื่อง
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาในเรื่องนั้นตามกฎหมายอื่น  ให้ด าเนินการตามความประสงคด์ังกล่าว  และให้ถือวา่
ผู้มีอ านาจพิจารณาได้รับเรื่องร้องเรียนนับแต่วันที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้รับเรื่องร้องเรียนนั้น 

มาตรา ๗๕ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผู้ร้องเรียน  หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้ง
จะสั่งให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้ 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนา้ที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ใดมาให้
ข้อมูลหรือส่งเอกสารหรอืหลักฐานใด ๆ  เกี่ยวกับการด าเนินการหรือการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  ในกรณ ี
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  หรือผู้ใดได้กระท าผิดหรือท าให้เกิด  
ความเสียหายเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการด าเนินการตาม  (๒)  หากมีความจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่ง
อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใดเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
สถานที่นั้น  เพ่ือตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  ยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน  หรือสิ่งอื่นใด  
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีไว้หรือใช้เพ่ือกระท าความผิด 

ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้รัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้  ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หมวด  ๖ 
ความรับผดิทางแพ่ง 

 
 

มาตรา ๗๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการใด ๆ  
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ท าให้เกิด
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้นแก่เจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคล  ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม  เว้นแต่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า  

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง 

(๒) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เจ้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความจ าเป็นในการป้องกันความเสียหายที่ก าลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้วด้วย 

มาตรา ๗๘ ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาล
ก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนัน้  ทั้งนี้  โดยค านึงถงึ
พฤติการณ์ต่าง ๆ  เช่น  ความร้ายแรงของความเสียหายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ  ผลประโยชน์  
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ  สถานะทางการเงินของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น  หรือการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่อให้เกิด
ความเสียหายด้วย 

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอัน
ขาดอายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด  หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

หมวด  ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
โทษอาญา 

 
 

มาตรา ๗๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  โดยประการที่น่าจะท าให้
ผู้อื่นเกิดความเสียหาย  เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 39

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
มาตรา ๘๐ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนือ่งจากการปฏิบัติหนา้ที่ตามพระราชบัญญตันิี้  

ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่ง  มิให้น ามาใช้บังคับแก่การเปิดเผย  ในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่  
(๒) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๔) การเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ  ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท า

ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ  หรือบุคคล ใด 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

ส่วนที ่ ๒ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๘๒ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  มาตรา  ๓๐  วรรคสี่  
มาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๔๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  หรือไม่ขอ
ความยินยอมตามแบบหรือข้อความที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  หรือ 
ไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมตามมาตรา  ๑๙  วรรคหก  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓  
ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 
หนึ่งล้านบาท 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๘๓ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  
มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๒  
วรรคสอง  หรือมาตรา  ๓๗  หรือขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๕  
วรรคสอง  หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม   
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๘๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  
หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๘  อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามมาตรา  ๒๖  หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  โดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙   
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา ๘๕ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  หรือ
มาตรา  ๔๒  วรรคสองหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๖ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๐  โดยไม่มีเหตุอันควร  
หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๓๗  (๕)  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๘๗ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  โดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๒๙  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

มาตรา ๘๘ ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  
และมาตรา  ๔๑  วรรคหนึ่ง  ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๔๑  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง
ตามมาตรา  ๗๕  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗๖  (๑)  หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา  ๗๖  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท 

มาตรา ๙๐ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามที่ก าหนดไว้
ในส่วนนี้  ทั้งนี้  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้ 

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ในการพิจารณาออกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง  ให้คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญค านึงถึง  
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด  ขนาดกิจการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล  หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ  ประกอบด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และ  
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับตามค าสั่ง  หรือมีแต่ไม่สามารถด าเนินการบังคับทางปกครองได้  
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจฟ้องคดีตอ่ศาลปกครองเพ่ือบังคับช าระค่าปรับ  ในการนี ้ ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าค าสั่งให้ช าระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา  และบังคับให้มี
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช าระค่าปรับได้ 

ค าส่ังลงโทษปรับทางปกครองและค าสั่งในการบังคับทางปกครอง  ให้น าความในมาตรา  ๗๔  
วรรคหก  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้น าความในมาตรา  ๗๔  วรรคสี่  มาใช้บังคับกับการบังคับ 
ทางปกครองตามวรรคสามโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๙๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๘  (๒)  (๓)  
และให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และให้รองประธาน
กรรมการท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตามมาตรา  ๘  (๑)  และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๒ ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๙๑ 

ให้ด าเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จตามมาตรา  ๙๓ 

มาตรา ๙๓ ให้ด าเนินการจัดตั้งส านักงานให้แล้วเสร็จเพ่ือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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ในระหว่างที่การด าเนินการจัดตั้งส านักงานยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท าหน้าที่ส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้  และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมคนหนึ่งท าหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา  ๙๒  
วรรคสอง 

มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส านักงาน 
ตามความจ าเป็น 

ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใดในหน่วยงานของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานของส านักงานเป็นการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้ถือว่าข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
ในส านักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคสองไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
แล้วแต่กรณี  จากสังกัดเดิม  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการ  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง  ในระหว่างปฏิบัติงาน  
ในส านักงานด้วยก็ได้ 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งส านักงานแล้วเสร็จ  ให้ส านักงานด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองเพ่ือบรรจุ  
เป็นพนักงานของส านักงานต่อไป 

ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ใดได้รับการคัดเลือก
และบรรจุตามวรรคสี่  ให้มีสิทธินับระยะเวลาท างานที่เคยท างานอยู่ในสังกัดเดิมต่อเนื่องรวมกับระยะเวลา
ท างานในส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๕ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องก าหนดวิธีการยกเลิกความยินยอม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย 

การเปิดเผยและการด าเนินการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๙๖ การด าเนินการออกระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๙๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล44

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิด 
สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหาย
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม  ใช้  หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว  ท าได้โดยง่าย  สะดวก  และรวดเร็ว  ก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม  สมควรก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นการทั่วไปขึ้น  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  กลไก  หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

้หนา   ๙๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการ 
ที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับ 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดหนว่ยงานและกิจการ 

ที่ผู้ควบคุมขอ้มูลสว่นบคุคลไม่อยู่ภายใต้บงัคับ 
แห่งพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
และมาตรา  ๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานและกิจการ 
ที่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

มาตรา ๓ มิให้น าบทบัญญัติในหมวด  ๒  หมวด  ๓  หมวด  ๕  หมวด  ๖  และหมวด  ๗   
และมาตรา  ๙๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาใช้บังคับแก่ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 

เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง  
ต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวง 
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ 
โดยละเอียด  โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทุกรายทั่วประเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมีหน้าที่ต้องด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขดังกล่าวโดยเคร่งครัด  อย่างไรก็ดี  โดยที่การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดนั้นมีรายละเอียดมากและซับซ้อน  กับต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
เพ่ือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ท าให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานและกิจการต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวนมากทั่วประเทศยังไม่พร้อม 
ที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ประกอบกับมาตรา  ๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติว่า  การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือ 
แต่บางส่วนมาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด  กิจการใด  หรือหน่วยงานใด  หรือ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืนใด  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  กรณีจึงสมควรก าหนดให้บางหน่วยงานและ  
บางกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนี้   จึงจ าเป็นต้อง 
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

ของขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เรื่อง  มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมลูส่วนบคุคล  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่มาตรา  ๓  วรรคสอง  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บงัคับแหง่พระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ก าหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลซึ่งเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต้องจัดให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓  วรรคสอง  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงาน 
และกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  พ.ศ.  ๒๕๖๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงออกประกาศไว้   
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เรื่อง  มาตรฐาน 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๓”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่    
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงาน 

หรือกิจการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

“ความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  การธ ารงไว้ซึ่งความลับ  
(confidentiality)   ความถูกต้องครบถ้วน   ( integrity)   และสภาพพร้อมใช้งาน   (availability)   
ของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  เพ่ือป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ 

ข้อ ๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามประกาศนี้  ให้แก่บุคลากร  พนักงาน  ลูกจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ  รวมถึง 
สร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๕ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล  ซึ่งควรครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ  (administrative  safeguard)  
มาตรการป้องกันด้านเทคนิค  (technical  safeguard)  และมาตรการป้องกันทางกายภาพ  (physical  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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safeguard)  ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล  (access  control)  โดยอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยการด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยค านึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย 

(๒) การก าหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
(๓) การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน  (user  access  management)  เพ่ือควบคุม

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
(๔) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน  (user  responsibilities)  เพ่ือป้องกัน 

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต  การเปิดเผย  การล่วงรู้  หรือการลักลอบท าส าเนาข้อมูล
ส่วนบุคคล  การลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) การจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง  เปลี่ยนแปลง  ลบ   
หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล  ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม   ใช้   
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ ๖ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจเลือกใช้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากประกาศฉบับนี้ได้   หากมาตรฐานดังกล่าวมีมาตรการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดในประกาศนี้ 

ข้อ ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามประกาศนี้  
และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พุทธิพงษ์  ปุณณกันต ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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[Official Emblem of Royal Command] 

Personal Data Protection Act, 
B.E. 2562 (2019) 

 
---------- 

 
His Majesty King Phra Poramenthra Ramathibodi Sisin Maha Vajiralongkorn  

Phra Vajira Klao Chao Yu Hua 
 

Given on the 24th  Day of May B.E. 2562; 
Being the 4th Year of the Present Reign. 

 
His Majesty King Phra Poramenthra Ramathibodi Sisin Maha Vajiralongkorn Phra 

Vajira Klao Chao Yu Hua is graciously pleased to proclaim that:  

Whereas it is expedient to have an enabling act on the law concerning personal data 
protection. 

This Act contains certain provisions in relation to the restriction of rights and freedom 
of a person, which section 26, in conjunction with section 32, section 33 and section 37 of 

the Constitution of the Kingdom of Thailand so permit by virtue of the law. 

The rationale and necessity to restrict the rights and freedom of a person in accordance 
with this Act are to efficiently protect personal data and put in place effective remedial 
measures for data subjects whose rights to the protection of personal data are violated. The 
enactment of this Act is consistent with the criteria prescribed under section 26 of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand. 

Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the 
National Legislative Assembly acting as the parliament, as follows: 

Section 1 This Act is called the "Personal Data Protection Act, B.E. 2562 

(2019)" 

Section 2 This Act shall come into force on the day following the date of 
its publication in the Government Gazette, except for the provisions of Chapter II, Chapter III, 
Chapter V, Chapter VI, Chapter VII, and section 95, and section 96, which shall come into 
effect after the lapse of a period of one year from the date of its publication in the Government 
Gazette. 

Section 3 In the event that there is any sector-specific law governing the 
protection of Personal Data in any manner, any business or any entity, the provisions of such 
law shall apply, except: 

(1) for the provisions with respect to the collection, use, or disclosure of  

Personal Data and the provisions with respect to the rights of  data subjects including relevant 
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penalties, the provisions of this Act shall apply additionally, regardless of whether they are 

repetitious with the above specific law; 

(2) for the provisions with respect to complaints, provisions granting power to 

the expert committee to issue an order to protect the data subject, and provisions with respect to 

the power and duties of the Competent Official, including relevant penalties, the provisions of 

this Act shall apply in the following circumstances: 

(a) in the event that such law has no provision with respect to complaints;  
(b) in the event that such law has the provisions giving the power to the 

competent official, who has the power to consider the complaints under such law, to issue an 
order to protect the data subject, but such power is not equal to the power of the expert 
committee under this Act; and either the competent official who has power under such law 
makes a request to the expert committee, or data subject files a complaint with the expert 
committee under this Act, as the case may be. 

Section 4 This Act shall not apply to: 

(1)  the collection, use, or disclosure of Personal Data by a Person who collects 
such Personal Data for personal benefit or household activity of such Person only;  

 (2) operations of public authorities having the duties to maintain state security, 
including financial security of the state or public safety, including the duties with respect to the 
prevention and suppression of money laundering, forensic science or cybersecurity; 

(3) a Person or a juristic person who uses or discloses Personal Data that is 
collected only for the activities of mass media, fine arts, or literature, which are only in 
accordance with professional ethics or for public interest; 

(4) The House of Representatives, the Senate, and the Parliament, including the 
committee appointed by the House of Representatives, the Senate, or the Parliament, which 
collect, use or disclose Personal Data in their consideration under the duties and power of the 
House of Representatives, the Senate, the Parliament or their committee, as the case may be;  

(5) trial and adjudication of courts and work operations of officers in legal 
proceedings, legal execution, and deposit of property, including work operations in accordance 
with the criminal justice procedure;  

(6) operations of data undertaken by a credit bureau company and its members, 
according to the law governing the operations of a credit bureau business. 

The exceptions to apply all or parts of the provisions of this Act to any Data 
Controller in any manner, business or entity, in a similar manner to the Data Controller in 
paragraph one, or for any other public interest purpose, shall be promulgated in the form of the 
Royal Decree. 

The Data Controller under paragraph one (2), (3), (4), (5), and (6) and the Data 
Controller of the entities that are exempted under the Royal Decree in accordance with 
paragraph two shall also put in place a security protection of Personal Data in accordance with 
the standard. 
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Section 5 This Act applies to the collection, use, or disclosure of 

Personal Data by a Data Controller or a Data Processor that is in the Kingdom of Thailand, 
regardless of whether such collection, use, or disclosure takes place in the Kingdom of 
Thailand or not. 

In the event that a Data Controller or a Data Processor is outside the Kingdom 
of Thailand, this Act shall apply to the collection, use, or disclosure of Personal Data of  data 
subjects who are in the Kingdom of Thailand, where the activities of such Data Controller or 

Data Processor are the following activities: 
(1) the offering of goods or services to the data subjects who are in the 

Kingdom of Thailand, irrespective of whether the payment is made by the data subject;  
(2) the monitoring of the data subject’s behavior, where the behavior takes 

place in the Kingdom of Thailand. 

Section 6 In this Act, 
“Personal Data” means any information relating to a Person, which enables the 

identification of such Person, whether directly or indirectly, but not including the information 
of the deceased Persons in particular; 

“Data Controller” means a Person or a juristic person having the power and 
duties to make decisions regarding the collection, use, or disclosure of the Personal Data; 

“Data Processor” means a Person or a juristic person who operates in relation to 

the collection, use, or disclosure of the Personal Data pursuant to the orders given by or on 
behalf of a Data Controller, whereby such Person or juristic person is not the Data Controller; 

“Person” means a natural person; 
“Committee” means the Personal Data Protection Committee; 
“Competent Official” means any person appointed by the Minister to perform 

acts under this Act; 
“Office” means the Office of the Personal Data Protection Committee; 
“Secretary-General” means the Secretary-General of the Personal Data 

Protection Committee;  
“Minister” means the Minister who is in charge under this Act. 

Section 7 The Minister of Digital Economy and Society shall be in 

charge under this Act, and shall have the power to appoint the Competent Official to perform 
acts under this Act. 

Chapter I 
 

Personal Data Protection Committee 

--------------------------- 
 

Section 8 There shall be a Personal Data Protection Committee, 
consisting of: 

(1)  a Chairperson who is selected and appointed from  persons having 
distinguished knowledge, skills, and experience in the field of Personal Data protection, 
consumer protection, information technology and communication, social science, law, health, 
finance, or any other field that must be relevant to, and useful for the protection of Personal Data; 
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(2) the Permanent Secretary of the Ministry of Digital Economy and Society, 
shall be a Vice-Chairperson; 

(3) directors by position as five members consisting of the Permanent 
Secretary of the Prime Minister Office, the Secretary-General of the Council of State, the 
Secretary-General of the Consumer Protection Board, the Director-General of the Rights and 
Liberties Protection Department, and the Attorney General;  

(4) honorary directors as nine members, selected and appointed from the 
persons having distinguished knowledge, skills, and experience in the field of Personal Data 
protection, consumer protection, information technology and communication, social science, 
law, health, finance, or any other field that must be relevant to, and useful for the protection of 

Personal Data. 

The Secretary-General shall be a director and secretary, and the Secretary-

General shall appoint assistant secretaries from the officials of the Office not exceeding two 

persons. 
The rules and procedures on the selection of persons to be appointed as the 

Chairperson and honorary directors, including the selection of the Chairperson and honorary 
director to replace the Chairperson and the honorary director who vacates office before the 
expiration of the term under section 13, shall be as prescribed by the notification issued by the 
Cabinet by taking into account the transparency and fairness in the selection. 

Section 9 There shall be a selection committee of eight members having 

the duty to select the appropriate persons who should be appointed as the Chairperson in section 
8(1) or the honorary director in section 8 (4), consisting of: 

(1) two persons appointed by the Prime Minister; 
(2) two persons appointed by the President of the Parliament; 
(3) two persons appointed by the Ombudsman;  
(4) two persons appointed by the National Human Rights Commission. 
In the event that the person having the appointment power in (2), (3), or (4) is 

unable to appoint members of the selection committee in his part within forty- five days from 
the date of notice from the Office, the Office shall nominate the persons to the Prime Minister 
to consider and appoint the appropriate persons to be the selection committee on behalf of such 
person having the appointment power. 

The selection committee shall select one member to act as the Chairperson of 

the selection committee and another one member to act as the Secretary of the selection 
committee and the Office shall perform the duty as the administrative unit of the selection 
committee. 

In the event that any member of the selection committee is vacant, a new 
member must be selected to replace such vacancy without delay. During the time that no new 
member has been selected, the selection committee shall consist of the existing members. 

No member of the section committee shall be entitled to be nominated as the 

Chairperson in section 8 (1) or the honorary director in section 8 (4). 

 



55สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล5 

 (Unofficial Translation) 

No. 136 Chapter 69 Gor Government Gazette 27 May 2019 
 

 

Section 10 In selecting the Chairperson in section 8 ( 1)  or the honorary 
director in section 8 ( 4) , the selection committee shall select the persons who have 
qualifications in section 8 ( 1) or section 8 ( 4)  as the case may be, including having the 

qualifications and no prohibited characteristics under section 11 and agree to be nominated for 
the selection in the same number as the number of Chairperson to be appointed in section 8 (1) 

or the number of the honorary director in to be appointed in section 8 (4). 

After the Chairperson in section 8 (1) or the honorary director in section 8 (4) 

have been selected, the selection committee shall submit the name of Chairperson in section 8 

(1) or the honorary director in section 8 (4) together with the evidence of qualifications and no 
prohibited characteristics as well as the consent of such persons to the Cabinet for the 
appointment as the Chairperson in section 8 (1) or the honorary director in section 8 (4). 

The Prime Minister shall publish names of the Chairperson in section 8 (1) or 

honorary directors in section 8 (4) who are appointed by the Cabinet in the Government Gazette. 

Section 11 The Chairperson and the honorary director shall have the 
qualifications, and shall not be under the following prohibited characteristics: 

(1) being of Thai nationality; 
(2) not being bankrupt, or having been previously dishonestly bankrupt; 
(3) not being an incompetent or quasi-incompetent person; 
(4) not having been previously subjected to a final judgment to imprisonment 

regardless of whether he or she has actually been imprisoned or not, except for an offence 
committed by negligence or a misdemeanor; 

(5) not having been previously fired, dismissed or discharged from official 

service, a government agency or a state enterprise or private agency on the grounds of dishonest 

performance of duties or having committed severe wrongful conducts; 
(6) not having been previously removed from office according to the law;  
(7) not being a person holding political position, a member of local assembly 

or in a management position of local administration, a director or person holding position 
responsible for the management of political party, an adviser or officer of political party. 

Section 12 The Chairperson and the honorary director shall hold office for 
a term of four years. 

Upon the expiration of the term of office under paragraph one, if a new 
Chairperson or the honorary director has not yet been appointed, the Chairperson or the 
honorary director whose term of office has expired, shall be in office to continue to perform his 
or her duties until a new Chairperson or honorary director assumes his or her duties. 

The Chairperson, or the honorary director, who vacates office upon the 
expiration of the term, may be reappointed, but shall not seat in his or her office for more than 
two terms. 

Section 13 In addition to vacating office upon the expiration of the term 

under section 12, the Chairperson and the honorary director vacates office upon: 

(1) death; 
(2) resignation; 
(3) being dismissed by the Cabinet due to negligence in the performance of 

duty, disgraceful behavior, or incapability;  
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(4) being disqualified, or under any of the prohibited characteristics under 
section 11. 

In the case where the Chairperson or the honorary director vacates office before 
the expiration of the term, the person appointed to replace the vacant office shall be in office for 

the remaining term of office of such vacated Chairperson or honorary director, except where the 
remaining term of office is less than ninety days, in which case the appointment of a new 

Chairperson or a new honorary director may not have to be made. 

In the case where the Chairperson or the honorary director vacates office before 
the expiration of the term, the Committee shall consist of all existing members until a new 
Chairperson or a new honorary director is appointed, according to paragraph two, and in the 
case where the Chairperson vacates office before the expiration of the term, the Vice-

Chairperson shall temporarily perform duties of the Chairperson. 

Section 14 At a meeting of the Committee, the presence of not less than 
one-half of all the members is required to constitute a quorum. 

The Chairperson shall preside over the meeting. In the case where the 
Chairperson does not attend the meeting, or is unable to perform the duties, the Vice-

Chairperson shall act as a chairperson of the meeting. In the case where the Chairperson and the 
Vice-Chairperson do not attend the meeting, or are unable to perform the duties, the attending 
members shall elect one member among themselves to be the chairperson of the meeting. 

A decision of the meeting shall be made by a majority of votes. Each member 

shall have one vote. In case of equal votes, the chairperson of the meeting shall have an 
additional vote as the decisive vote. 

The meetings of the Committee may be may be undertaken by electronic 
means, or any other means, as prescribed by the Committee. 

Section 15 Any member who has a direct or indirect interest in the matter 

being considered in the meeting, shall inform the Committee of such interest prior to the 
meeting, and such member shall be prohibited from attending the meeting that is considering 
such matter. 

Section 16 The Committee shall have the following duties and power: 

(1) to make the master plan on the operation for the promotion and protection 
of Personal Data, which are consistent with policies, national strategies and relevant national 
plans, in order to propose to the committee of the national digital economy and society, in 
accordance with the law governing development of the digital economy and society; 

(2) to promote and support government agencies and the private sector in 
carrying out of activities in accordance with the master plan under (1), as well as to conduct the 

evaluation of the operation result of such master plan; 
(3) to determine measures or guidelines of the operation in relation to Personal 

Data protection in order to comply with this Act; 
(4) to issue notifications or rules for the execution of this Act; 
(5) to announce and establish criteria for providing protection of Personal Data 

which is sent or transferred to a foreign country; 
 



57สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล7 

 (Unofficial Translation) 

No. 136 Chapter 69 Gor Government Gazette 27 May 2019 
 

 

(6) to announce and establish guidance for the protection of Personal Data as 

guidelines which the Data Controller and the Data Processor shall comply; 
(7) to recommend the Cabinet on the enactment, or revision, of the existing 

laws or rules applicable to the protection of Personal Data; 
(8) to recommend the Cabinet on the enactment of the Royal Decree or 

reconsideration the suitability of this Act at least every five years; 
(9) to provide advice or consultancy on any operation for the protection of 

Personal Data of the government agency and private agency, in acting in compliance with this 
Act; 

(10) to interpret and render rulings with respect to the issues arising from the 
enforcement of this Act; 

(11) to promote and support learning skills and understanding on the protection 
of Personal Data among the public; 

(12) to promote and support research for the development of technology 
relating to the protection of Personal Data;  

(13) to perform any other acts as prescribed by this Act, or other laws, which 

state the duties and power of the Committee. 
 
Section 17 The Chairperson, the Vice-Chairperson, and Committee shall 

receive a meeting allowance and other benefits in accordance with the rules prescribed by the 

Cabinet. 
The Chairperson of the sub-committees, the sub-committees, the Chairperson of 

the expert committee and expert committee appointed by the Committee shall receive a meeting 
allowance and other benefits in accordance with the rules prescribed by the Committee with 
approval of the Ministry of Finance. 

Section 18 The Committee shall have the power to appoint sub-committees 

for considering or performing any act as prescribed by the Committee. 

In the meeting of the sub-committee, the substances of sections 14 and 15 shall 
apply mutatis mutandis. 

Chapter II 

 
Personal Data Protection 

 
--------------------------- 

 
Part I General Provisions 

---------------------------- 
 

Section 19 The Data Controller shall not collect, use, or disclose Personal 
Data, unless the data subject has given consent  prior to or at the time of such collection, use, or 
disclosure, except the case where it is permitted to do so by the provisions of this Act or any 
other laws. 
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A request for consent shall be explicitly made in  a written statement, or via 
electronic means, unless it cannot be done by its nature. 

In requesting consent from the data subject, the Personal Data Controller  shall 
also inform the purpose of the collection, use, or disclosure of the Personal Data. Such request 
for consent shall be presented in a manner which is clearly distinguishable from the other 
matters, in an easily accessible and intelligible form and statements, using clear and plain 
language, and  does not deceptive or misleading to the  data subject in respect to such purpose. 

In this regard, the Committee may require the Data Controller to request for data subject's 
consent in accordance with the form and statements as prescribed by the Committee. 

In requesting consent from the data subject, the Data Controller shall utmost 
take into account that the data subject's consent is freely given. Also, the entering into the 
contract, including any provisions of the service shall not be a condition to obtaining consent 
for the collection, use, or disclosure of Personal Data that is not necessary or not related to such 
contract entering, including the provisions of the service. 

The data subject may withdraw his or her consent at any time. The withdrawal 
of consent shall be as easy as to giving consent, unless there is a restriction of the withdrawal of 
consent by law, or the contract which gives benefits to the data subject. However, the 
withdrawal of consent shall not affect the collection, use, or disclosure of personal data that the 
data subject has already given consent legally under this Chapter. 

In the event that the withdrawal of consent will affect the  data subject in any 
manner, the Data Controller shall inform the data subject of such consequences of consent's 

withdrawal. 
The request for the data subject’s consent which is not in accordance with those 

prescribed in this Chapter shall have no binding effect on the data subject and shall no longer 
enable the Data Controller to collect, use, or disclose the Personal Data. 

Section 20 In the event that the data subject is a minor who is not sui juris 
by marriage or has no capacity as a sui juris person under section 27 of the Civil and 
Commercial Code, the request for the consent from such data subject shall be made as follows: 

(1) In the event that the minor’s giving of consent is not any act which the 
minor may be entitled to act alone as prescribed under section 22, section 23, or section 24 of 
the Civil and Commercial Code, such act also requires consent of the holder of parental 
responsibility over the child;  

(2) Where the minor is below the age of ten years, the consent shall be 
obtained from the holder of parental responsibility over the child. 

In the event that the data subject is incompetent, the consent must be obtained 

from the custodian who has the power to act on behalf of the incompetent person. 

In the event that the data subject is quasi-incompetent, the consent must be 

obtained from the curator who has the power to act on behalf of the quasi-incompetent person. 

The provisions of paragraphs one, two, and three shall apply mutatis mutandis 
to the withdrawal of consent of the data subject, the notice given to the data subject, the exercise 
of rights of the data subject, the complaint of the data subject, and any other acts under this Act 
for the data subject who is a minor, an incompetent or quasi-incompetent person. 
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Section 21 The Data Controller shall collect, use, or disclose Personal Data 

according to the purpose notified to the data subject prior to or at the time of such collection. 
The collection, use, or disclosure of Personal Data shall not be conducted in a 

manner that is different from the purpose previously notified to the data subject in accordance 
with paragraph one, unless: 

(1) the data subject has been informed of such new purpose, and the consent is 
obtained prior to the time of collection, use, or disclosure;  

(2) it can be done by the provisions of this Act or in other laws. 
 

Part II 
 

Personal Data Collection 
 

--------------------------- 
 

Section 22 The collection of Personal Data shall be limited to the extent 
necessary in relation to the lawful purpose of the Data Controller. 

Section 23 In collecting the Personal Data, the Data Controller shall 
inform the data subject, prior to or at the time of such collection, of the following details, except 
the case where the data subject already knows of such details: 

(1)  the purpose of the collection for use or disclosure of the Personal Data, 
including the purpose which is permitted under section 24 for the collection of Personal Data 
without the data subject's consent; 

(2) notification of the case where the data subject must provide his or her 
Personal Data for compliance with a law, or contract, or where it is necessary to provide the 
Personal Data for the purpose of entering into the contract, including notification of the possible 
effect where the data subject does not provide such Personal Data; 

 
(3) the Personal Data to be collected and the period for which the Personal 

Data will be retained. If it is not possible to specify the retention period, the expected data 
retention period according the data retention standard shall be specified; 

(4) the categories of Persons or entities to whom the collected Personal Data 
may be disclosed; 

(5) information, address, and the contact channel details of the Data 
Controller, where applicable, of the Data Controller's representative or data protection officer;  

(6) the rights of the data subject under section 19 paragraph five, section 30 
paragraph one, section 31 paragraph one, section 32 paragraph one, section 33 paragraph one, 
section 34 paragraph one, section 36 paragraph one, and section 73 paragraph one. 

Section 24 The Data Controller shall not collect Personal Data without the 
consent of the data subject, unless: 

(1) it is for the achievement of the purpose relating to the preparation of the 
historical documents or the archives for public interest, or for the purpose relating to research or 
statistics, in which the suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms are 
put in place and in accordance with the notification as prescribed by the Committee; 
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(2) it is for preventing or suppressing a danger to a Person’s life, body or health; 
(3) it is necessary for the performance of a contract to which the data subject is 

a party, or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract; 
(4) it is necessary for the performance of a task carried out in the public 

interest by the Data Controller, or it is necessary for the exercising of official authority vested 
in the Data Controller; 

(5) it is necessary for legitimate interests of the Data Controller or any other 
Persons or juristic persons other than the Data Controller, except where such interests are 
overridden by the fundamental rights of the data subject of his or her Personal Data;  

(6) it is necessary for compliance with a law to which the Data Controller is subjected. 

Section 25 The Data Controller shall not collect Personal Data from any 
other source, apart from the data subject directly, except where: 

(1) the Data Controller has informed the data subject of the collection of 
Personal Data from other source without delay, but shall not exceed thirty days upon the date of 
such collection, and has obtained the consent from the data subject;  

(2) it is a collection of Personal Data which falls within the exceptions to 
request consent under section 24 or section 26. 

The provisions with respect to notice of the new purpose in section 21, and the 
notice of information details in section 23 shall apply mutatis mutandis to the collection of the 
Personal Data which requires consent in paragraph one, except for the following circumstances: 

(1) the data subject has been aware of such new purposes or details; 
(2) the Data Controller can prove that the notice of such new purposes or 

information details is impossible or will obstruct the use or disclosure of the Personal Data, in 
particular for achieving the purposes in relation to scientific, historical, or statistical research 
purposes. In such cases, the Data Controller shall take suitable measures to protect the data 
subject 's rights, freedoms and interests; 

(3) the use or disclosure of the Personal Data shall be carried out on an urgent 
basis as required by law, and suitable measures have been implemented to protect the data 
subject's interest;  

(4) the Data Controller is aware of or acquires such Personal Data from his or 
her duty or occupation or profession, and shall maintain new purposes or certain information 
details as prescribed in section 23 with confidentiality as required by law. 

To notify the information detailed in paragraph two, the Data Controller shall 
provide such information to the data subject within thirty days after the date of collection such 
of Personal Data, unless the Personal Data are to be used for communication with the data 
subject, the notice of information details shall be provided at the time of the first 
communication to that data subject. If a disclosure to another Person is envisaged, the notice of 
information details shall be provided prior to the time of the first disclosure. 

Section 26  Any collection of Personal Data pertaining to racial, ethnic 
origin, political opinions, cult, religious or philosophical beliefs, sexual behavior, criminal 

records, health data, disability, trade union information, genetic data, biometric data, or of any 

data which may affect the data subject in the same manner, as prescribed by the Committee, 
is prohibited, without the explicit consent from the data subject, except where: 
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it is to prevent or suppress a  danger to life, body or health of the Person,  
w h e r e  the data subject is incapable of giving consent by whatever reason;  

it is carried out in the course of legitimate activities with appropriate safeguards 
by  the foundations, associations or any other not-for-profit bodies with a political, religious, 
philosophical, or trade union purposes for their members, former members of the bodies, or 
persons having regular contact with such foundations, associations or not-for-profit bodies in 
connection with their purposes, without disclosing the Personal Data outside of such foundations, 
associations or not-for-profit bodies; 

(1) it is information that is disclosed to the public with the explicit consent of 

the data subject; 
(2) it is necessary for the establishment, compliance,  exercise or defense of 

legal claims;  
(3) it is necessary for compliance with a law to achieve the purposes with respect to: 

(a) preventive medicine or occupational medicine, the assessment of 
working capacity of the employee, medical diagnosis, the provision of health or social care, 
medical treatment, the management of health or social care systems and services. In the event 

that it is not for compliance with the law, and such Personal Data is under the responsibility of 
the occupational or profession practitioner or person having the duty to keep such Personal Data 

as confidential under the law, it must be for compliance with the contract between the data 
subject and the medical practitioner; 

(b) public interest in public health, such as protecting against cross-border 
dangerous contagious disease or epidemics which may be contagious or pestilent, or ensuring 
standards or quality of medicines, medicinal products or medical devices, on the basis that there 
is a provision of suitable and specific measures to safeguard the rights and freedom of the data 
subject, in particular maintaining the confidentiality of Personal Data in accordance with the 
duties or professional ethics; 

(c) employment protection, social security, national health security, social 
health welfare of the entitled person by law, the road accident victims protection, or social 
protection in which the collection of Personal Data is necessary for exercising the rights or 
carrying out the obligations of the Data Controller or the data subject, by providing the suitable 
measures to protect the fundamental rights and interest of the data subject; 

(d) it is for the scientific, historical, or statistic research purposes, or other 
public interests which must be carried out only to the extent necessary to achieve such 
purposes, and the suitable measures have been provided to protect the fundamental rights and 

interest of the data subject as prescribed by the Committee;  
(e) the substantial public interest, by providing the suitable measures to 

protect the fundamental rights and interest of the data subject. 

The biometric data in paragraph one shall mean the Personal Data arising from 
the use of technics or technology related to the physical or behavioral dominance of Person, 
which can be used to identify such Person apart from other Persons, such as the facial 

recognition data, iris recognition data or fingerprint recognition data. 

In the case of the collection of the Personal Data relating to criminal record, 
such collection shall be carried out under the control of authorized official authority under the 
law, or the data protection measure has been implemented according to rules prescribed by the Committee.   
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Part III 
 

Use or Disclosure of Personal Data 
 

--------------------------- 
 

Section 27 The Data Controller shall not use or disclose Personal Data 

without the consent of the data subject, unless it is the Personal Data which is collected without 

requirement of consent under section 24 or section 26. 

The Person or juristic person who obtains Personal Data as a result of the 
disclosure under paragraph one shall not use or disclose such Personal Data for any purpose 
other than the purpose previously notified to the Data Controller in the request to obtain such 

Personal Data. 
In the event that the Data Controller uses or discloses the  Personal Data which 

is exempted from consent requirement in paragraph one, the Data Controller  shall maintain a 
record of such use or disclosure in the record under section 39.  

Section 28 In the event that the Data Controller sends or transfers the 
Personal Data to a foreign country, the destination country or international organization that 
receives such Personal Data shall have adequate data protection standard, and shall be carried 
out in accordance with the rules for the protection of Personal Data as prescribed by the 
Committee in section 16(5), except in the following circumstances: 

(1) where it is for compliance with the law; 
(2) where the consent of the data subject has been obtained, provided that the 

data subject has been informed of the inadequate Personal Data protection standards of the 
destination country or international organization; 

(3)  where it is necessary for the performance of a contract to which the data 
subject is a party, or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract; 

(4)  where it is for compliance with a contract between the Data Controller, and 
other Persons or juristic persons for the interests of the data subject; 

(5) where it is to prevent or suppress a danger to the life, body, or health of the 
data subject or other Persons, when the data subject is incapable of giving the consent at such time;  

(6) where it is necessary for carrying out the activities in relation to substantial 
public interest. 

In the event that there is a problem with regard to the adequacy of Personal 
Data protection standards of the destination country or international organization, such problem 
shall be submitted to the Committee to decide. The decision made by the Committee may be 
reviewed when there is a new evidence convincing that the destination country or international 
organization that receives such Personal Data has developed adequate Personal Data protection 
standards. 

Section 29 In the event that the Data Controller or the Data Processor 
who is in the Kingdom of Thailand has put in place a Personal Data protection policy regarding 
the sending or transferring of Personal Data to another Data Controller or Data Processor who is 
in a foreign country, and is in the same affiliated business, or is in the same group of 
undertakings, in order to jointly operate the business or group of undertakings. If such Personal 
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Data protection policy has been reviewed and certified by the Office, the sending or transferring 
of Personal Data to a foreign country, which is in accordance with such reviewed and certified 
Personal Data protection policy, can be carried out and shall be exempt from compliance with 
section 28. 

The Personal Data protection policy, the nature of the same affiliated 
undertaking or affiliated business in order to jointly operate the undertaking or business, and the 
rules and methods for the review and certification in paragraph one shall be as prescribed and 
announced by the Committee. 

In the absent of a decision by the Committee in accordance with section 28, or 
the Personal Data protection policy referred in paragraph one, the Data Controller or the Data 
Processor may send or transfer the Personal Data to a foreign country in exemption to 
compliance with section 28, if the Data Controller or the Data Processor provides suitable 
protection measures which enable the enforcement of the data subject’s rights, including 
effective legal remedial measures according to the rules and methods as prescribed and 
announced by the Committee. 

 

Chapter III 
 

Rights of the data subject 
 

--------------------------- 
 

Section 30 T he data subject is entitled to request access to and obtain  

copy of the Personal Data related to him or her, which is under the responsibility of the Data 

Controller, or to request the disclosure of the acquisition of  the Personal Data obtained without 
his or her consent. 

The Data Controller shall perform as requested in paragraph one. The request 
can be rejected only where it is permitted by law or pursuant to a court order, and such access 
and obtaining a copy of the Personal Data would adversely affect the rights and freedoms of 
others. 

In the case that the Data Controller rejects the requests in paragraph one, the 

Data Controller shall record its rejection together with supporting reasons in the record as 

prescribed in section 39. 

When the data subject makes a request as in paragraph one, and such request 

cannot be rejected based on the reasons in paragraph two, the Data Controller shall fulfill the 
request without delay, but shall not exceed thirty days from the date of receiving such request.  

 The Committee may prescribe rules for the access to and request to obtain a 
copy of the Personal Data in paragraph one, including the extension of the period under 
paragraph four, or other rules as appropriate. 

Section 31 The data subject shall have the right to receive the Personal Data 
concerning him or her from the Data Controller. The Data Controller shall arrange such Personal 
Data to be in the format which is readable or commonly used by ways of automatic tools or 
equipment, and can be used or disclosed by automated means. The data subject is also entitled to: 
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(1) request the Data Controller to send or transfer the Personal Data in such 
formats to other Data Controllers if it can be done by the automatic means;   

(2) request to directly obtain the Personal Data in such formats that the Data 
Controller sends or transfers to other Data Controllers, unless it is impossible to do so because 
of the technical circumstances. 

 The Personal Data in paragraph one must be the Personal Data that the data subject 
has given consent for the collection, use, or disclosure of such Personal Data according to the rules 
under this Act, or the Personal Data that is exempted from consent requirements under section 24 (3), 
or any other Personal Data referred to under section 24 as prescribed by the Committee. 

 The exercise of rights of the data subject in paragraph one shall not apply to 
the sending or transferring of Personal Data by the Data Controller which is the performance of 
a task carried out in the public interest, or for compliance with law, or such exercise of rights 
shall not violate the rights and freedoms of others. In the event that the Data Controller rejects 
the request by such reasons, the Data Controller shall make a record of such rejection of the 
request together with reasons in the record as prescribed in section 39.  

Section 32 The data subject  has the right to object the collection, use, or 
disclosure of the Personal Data concerning him or her, at any time, in the following 
circumstances: 

(1) Where the Personal Data is collected with the exemption to consent 
requirements under section 24 (4) or (5), unless the Data Controller can prove that: 

(a) the collection, use, or disclosure of such Personal Data can be 
demonstrated by the Data Controller that there is a compelling legitimate ground;  

(b) the collection, use, or disclosure of such Personal Data is carried out 
for the establishment, compliance or exercise of legal claims, or defense of legal claims; 

(2) the collection, use, or disclosure of such Personal Data is for the purpose of 
direct marketing;  

(3) the collection, use, or disclosure of the Personal Data for the purpose of 

scientific, historical or statistic research, unless it is necessary to performance of a task carried 
out for reasons of public interest by the Data Controller.  

 In the event that the data subject exercises his or her right to object in 
paragraph one, the Data Controller shall no longer be able to collect, use, or disclose such 
Personal Data, and the Data Controller shall immediately distinguish such personal data clearly 
from the other matters at the time when the data subject gives the notice of objection to the 

Data Controller.  

 In the event that the Data Controller rejects the objection by the reasons in (1) 

(a) or (b) or (3), the Data Controller shall record such rejection of objection request together with 
reasons in the record as prescribed in section 39. 

Section 33 The data subject shall have the right to request the Data 
Controller to erase or destroy the Personal Data, or anonymize the Personal Data to become the 
anonymous data which cannot identify the data subject, where the following ground applies: 

(1) the Personal Data is no longer necessary in relation to the purposes for 
which it was collected, used or disclosed; 
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(2) the data subject withdraws consent on which the collection, use, or 
disclosure is based on, and where the Data Controller has no legal ground for such collection, 
use, or disclosure; 

(3) the data subject objects to the collection, use, or disclosure of the Personal 
Data referred in Section 32 (1), and the Data Controller cannot reject to such request as referred 
in section 32 (1) (a) or (b), or where the data subject exercise his or her right to object as referred 
in section 32 (2);  

(4) the Personal Data have been unlawfully collected,  used, or disclosed 
under this Chapter. 

Paragraph one shall not apply to the extent that such Personal Data retention is 
necessary for the purpose of freedom of expression, the purpose under section 24 (1) or (4) or 
section 26(5) (a) or (b), the purpose of establishment, compliance or exercise of legal claims, or 
defense of legal claims, or the purpose for compliance with the law. 

Where the Data Controller has made the Personal Data  disclose to public and 
is requested to erase or destroy the Personal Data, or make the Personal Data become the 
anonymous data which cannot identify the data subject pursuant to paragraph one, the Data 
Controller shall be responsible for the course of action, both the implementation of technology 

and the expenses to fulfil the request, and inform other Data Controllers in order to obtain their 
responses regarding the action to be taken to fulfil such request.  

In the event that the Data Controller does not take action in accordance with 
paragraph one or three, the data subject shall have the right to complain to expert committee to 
order the Data Controller to take such action. 

The Committee may announce the rules for the erasure or destruction of 
Personal Data, or anonymization of the Personal Data to become the anonymous data which 
cannot identify the data subject pursuant to paragraph one. 

Section 34 The data subject shall have the right to request the Data 
Controller to restrict the use of the Personal Data, where the following applies:  

(1) when the Data Controller is pending examination process in accordance 
with the data subject's request pursuant to section 36; 

(2) when it is the Personal Data which shall be erased or destroyed pursuant 
to section 33 (4), but the data subject requests the restriction of the use of such Personal Data 
instead; 

(3) when it is no longer necessary to retain such Personal Data for the 
purposes of such collection, but the data subject has necessity to request the retention for the 
purposes of the establishment, compliance, or exercise of legal claims, or the defense of legal 
claims;  

 
(4) when the Data Controller is pending verification with regard to section 32 

(1), or pending examination with regard to section 32 (3) in order to reject the objection request 
made by the data subject in accordance to section 32 paragraph three. 

In the event that the Data Controller does not take action in accordance with 
paragraph one, the data subject shall have the right to complain to expert committee to order 
the Data Controller to take such action. 
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The Committee may prescribe and announce rules regarding  the suspension 
of use in accordance with paragraph one. 

Section 35 The Data Controller shall ensure that the Personal Data remains 

accurate, up-to-date, complete, and not misleading. 

Section 36 In the case where the data subject requests the Data 

Controller to act in compliance with section 35, if the Data Controller does not take action 
regarding the request of the data subject, the Data Controller shall record such request of the 

data subject together with reasons, in the record as prescribed in section 39.  
The provisions of section 34 paragraph two shall apply mutatis mutandis. 

Section 37  The Data Controller shall have the following duties: 

(1) provide appropriate security measures for preventing the unauthorized or 
unlawful loss, access to, use, alteration, correction or disclosure of Personal Data, and such 
measures must be reviewed when it is necessary, or when the technology has changed in order 
to efficiently maintain the appropriate security and safety. It shall also be in accordance with 
the minimum standard specified and announced by the Committee; 

(2)  in the circumstance where the Personal Data is to be provided to other 
Persons or legal persons, apart from the Data Controller, the Data Controller shall take action 
to prevent such person from using or disclosing such Personal Data unlawfully or without 
authorization; 

(3) put in place the examination system for erasure or destruction of the 
Personal Data when the retention period ends, or when the Personal Data is irrelevant or 
beyond the purpose necessary for which it has been collected, or when the data subject has 
request to do so, or when the data subject withdraws consent, except where the retention of 
such Personal Data is for the purpose of freedom of expression, the purpose under section 24 

(1) or (4) or section 26 (5) (a) or (b) , the purpose of the establishment, compliance or exercise of 
legal claims, or defense of legal claims, or the purpose of compliance with the law. The 
provision in section 33 paragraph five shall be used to govern the erasure or destruction of 
Personal Data mutatis mutandis;  

(4) notify the Office of any Personal Data breach without delay and, where 
feasible, within 72 hours after having become aware of it, unless such Personal Data breach is 
unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of the Persons. If the Personal Data 
breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of the Persons, the Data 
Controller shall also notify the Personal Data breach and the remedial measures to the data 
subject without delay. The notification and the exemption to the notification shall be made in 
accordance with the rules and procedures set forth by the Committee;  

(5) in the event of being the Data Controller pursuant to section 5 paragraph 
two, the Data Controller shall designate in writing a representative of the Data Controller who 
must be in the Kingdom of Thailand and be authorized to act on behalf of the Data Controller 
without any limitation of liability with respect to the collection, use or disclosure of the 

Personal Data according to the purposes of the Data Controller. 

Section 38 The provisions of t h e  representative designation in section 

37 (5) shall not apply to the following Data Controller: 
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(1) the  Data  Controller  which  is  a  public authority as  prescribed and 
announced  by the Committee; 

(2) the Data Controller which engages in the profession or business of 

collecting, using, or disclosing Personal Data, that does not have the nature pursuant to section 

26, and does not have a large amount of Personal Data as prescribed by the Committee in section 41 (2). 

In the event that the Data Controller in section 5 paragraph two has a Data 

Processor, the provisions of section 37 (5) and the provisions in paragraph one shall apply to such 

Data Processor mutatis mutandis. 

Section 39 The Data Controller shall maintain, at least, the following 

records in order to enable the data subject and the Office to check upon, which can be either in 
a written or electronic form: 

(1) the collected Personal Data; 
(2) the purpose of the collection of the Personal Data in each category; 
(3) details of the Data Controller;   
(4) the retention period of the Personal Data; 
(5) rights and methods for access to the Personal Data, including the conditions 

regarding the  Person having the right to access the Personal Data and the conditions to access 
such Personal Data; 

(6) the use or disclosure under section  27 paragraph three;  
(7) the rejection of request or objection according to section 30 paragraph three, 

section 31 paragraph three, section 32 paragraph three, and section 36 paragraph one;  
(8) explanation of the appropriate security measures pursuant to section 37 (1). 

The provisions in paragraph one shall apply to the representative of the Data 
Controller under section 5 paragraph two mutatis mutandis.  

The provisions in (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (8) may not apply to the Data 
Controller who is a small organization pursuant to the rules as prescribed by the Committee, 
unless the collection, use, or disclosure of such Personal Data is likely to result in a risk to the 
rights and freedoms of data subjects, or not a business where the collection, use, or disclosure 
of the Personal Data is occasional, or involving in the collection, use, or disclosure of the 
Personal Data pursuant to section 26. 

Section 40  The Personal Data Processor shall have the following duties: 
(1) carry out the activities related to the collection, use, or disclosure of 

Personal Data only pursuant to the instruction given by the Data Controller, except where such 

instruction is contrary to the law or any provisions regarding Personal Data protection under this Act; 

(2) provide appropriate security measures for preventing unauthorized or 
unlawful loss, access to, use, alteration, correction or disclosure, of Personal Data, and notify 

the Data Controller of the Personal Data breach that occurred;  

(3) prepare and maintain records of personal data processing activities in 
accordance with the rules and methods set forth by the Committee. 

The Data Processor, who fails to comply with (1) for the collection, use,  or 

disclosure of the Personal Data, shall be regarded as the Data Controller for the collection, 
use, or disclosure of such Personal Data. 
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In carrying out the activities in accordance with the Data Processor's 
obligations as assigned by the Data Controller under paragraph one, the Data Controller shall 
prepare an agreement between the parties to control the activities carried out by the Data 
Processor to be in accordance with the Data Processor's obligations for compliance with this 
Act. 

The provisions in (3) may not apply to the Data Processor who is a small 
organization pursuant to the rules as prescribed by the Committee, unless the collection, use, 
or disclosure of such Personal Data is likely to result in a risk to the rights and freedoms of 
data subjects, or not a business where the collection, use, or disclosure of the Personal Data is 
occasional, or involving in the collection, use, or disclosure of the Personal Data pursuant to 
section 26. 

Section 41 The Data Controller and the Data Processor shall designate a 
data protection officer in the following circumstances: 

(1) the Data Controller or the Data Processor is a public authority as 

prescribed and announced by the Committee; 
(2) the activities of the Data Controller or the Data Processor in the collection, 

use, or disclosure of the Personal Data require a regular monitoring of the Personal Data or the 
system, by the reason of having a large number of Personal Data as prescribed and announced by 

the Committee;  
(3) the core activity of the Data Controller or the Data Processor is the 

collection, use, or disclosure of the Personal Data according to section 26. 

In the event that the Data Controller or the Data Processor are in the same 
affiliated business or are in the same group of undertakings, in order to jointly operate the 
business or group of undertakings as prescribed and announced by the Committee according to 
section 29 paragraph two, such Data Controller or Data Processor may jointly designate a data 
protection officer. In this regard, each establishment of the Data Controller or the Data 
Processor in the same affiliated business or in the same group of undertakings must be able to 
easily contact the data protection officer. 

The provisions in paragraph two shall apply to the Data Controller or the Data 
Processor who is a public authority in (1) that is large in size or has several establishments 

mutatis mutandis. 

In the event that the Data Controller or the Data Processor in paragraph one has 
to designate the representative according to section 37 (5), the provisions in paragraph one shall 
apply to the representative mutatis mutandis. 

The Data Controller and the Data Processor shall have an obligation to provide 

the information of the data protection officer, contact address, and contact channels to the data 
subject and the Office. The data subject shall be able to contact the data protection officer with 

respect to the collection, use, or disclosure of the Personal Data and the exercise of rights of 
the data subject under this Act. 

The Committee may prescribe and announce the qualifications of the data 

protection officer by taking into account the knowledge or expertise with respect to the 

Personal Data protection. 
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The personal data protection officer may be a staff of the Data Controller or 

the Data Processor, or a service provider under the contract with the Data Controller or the Data 
Processor. 

Section 42 The data protection officer shall have the following duties: 
(1) give advices to the Data Controller or the Data Processor, including the 

employees or service providers of the Data Controller or of the Data Processor with respect to 
compliance with this Act; 

(2) investigate the performance of the Data Controller or the Data Processor, 
including the employees or service providers of the Data Controller or of the Data Processor 
with respect to the collection, use, or disclosure of the Personal Data for compliance with this Act; 

(3) coordinate and cooperate with the Office in the circumstance where there 
are problems with respect to the collection, use, or disclosure of the Personal Data undertaken 
by the Data Controller or the Data Processor, including the employees or service providers of 
the Data Controller or of the Data Processor with respect to the compliance with this Act;  

(4) keep confidentiality of the Personal Data known or acquired in the course 

of his or her performance of duty under this Act. 

The Data Controller or the Data Processor shall support the data protection 
officer in performing the tasks by providing adequate tools or equipment as well as facilitate 
the access to the Personal Data in order to perform the duties. 

The Data Controller or the Data Processor shall not dismiss or terminate the 

data protection officer’s employment by the reason that the data protection officer performs his 
or her duties under this Act. In the event that there is any problem when performing the duties, 
the data protection officer must be able to directly report to the chief  executive of the Data 
Controller or the Data Processor. 

The data protection officer may be able to perform other duties or tasks but the 

Data Controller or the Data Processor must warrant to the Office that such duties or tasks are 
not against or contrary to the performance of the duties under this Act. 

Chapter IV 
 

Office of the Personal Data Protection Committee 

--------------------------- 

Section 43 There shall be an Office of the Personal Data Protection 
Committee, whose objectives are to protect Personal Data, encourage and support the country’s 
development regarding Personal Data protection. 

The Office shall act as a government agency, with the status of a juristic person. 

The Office shall not be deemed a public sector under the law on administrative organization of 
the state, or a state enterprise under the law on budget procedures or other laws. 

The Office’s operation shall not be governed by the laws on labor protection, 
labor relations, state enterprise labor relations, social security, and workmen’s compensation. 

However, the staff and employees of the Office shall be entitled to compensation at the rate 
not less than the rate stipulated by the laws on labor protection, social security, and workmen’s 
compensation. 
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The Office shall be deemed a government agency under the law on tort 
liability of government official. 

Section 44 In addition to the Office’s duty to carry out its operations to 
achieve the objectives as set out in section 43 paragraph one, the Office shall have the duty to 
perform academic and administrative tasks for the Committee, the commission supervising the 
Office of Personal Data Protection Committee, the expert committee, and the sub-committee. 

The Office shall also have the following duties and power: 

(1) to draft the master plan on the operation for the promotion and protection 
of Personal Data, which are consistent with policies, national strategies and relevant national 
plans, and to draft the master plan and corrective measures regarding the difficulties in 
carrying out such policies, national strategies and national plans in order to propose to the 
Committee; 

(2) to promote and support the research for the development of technology 
relating to the protection of Personal Data; 

(3) to analyze and certify the compliance with and accuracy of the standards 
or measures, or the supervision mechanism in connection with Personal Data protection, as 
well as to review and certify the Personal Data protection policy according to section 29; 

(4) to conduct surveys, collect information, and follow the latest updates and 
trends on Personal Data protection, as well as to conduct analysis and research on Personal 
Data protection issues that affect the country’s development, to propose to the Committee. 

(5) to liaise with the public sector, state enterprises, local government 
administration, public organizations, or other organizations of the country regarding Personal 
Data protection; 

(6) to provide consultations to government agency and private agency in 
acting in compliance with this Act; 

(7) to act as the center to provide academic services or services related to 
Personal Data protection to the government agency, private agencies, and the public, including 
to promote and provide knowledge and understanding regarding Personal Data protection; 

(8) to establish course outlines and provide training of the performance of the 

Data Controller, Data Processor, data protection officer, employees, service providers, or the 
people in general; 

(9) to enter into agreements and cooperate with organizations or agencies both 
domestic and international, in the matters relating to the Office’s operation carried out under 
the Office’s duties and power, upon obtaining the approval from the Committee;  

(10) to follow-up on and evaluate compliance with this Act;   
(11) to carry out other duties as assigned by the Committee, the commission 

supervising the Office of Personal Data Protection Committee, the expert committee, or the 
sub-committee, or as specified by law. 

Section 45 In carrying out the Office’s operation, apart from those stipulated 
under section 44, the Office shall also have the power and duties to carry out the following: 

(1) to hold the title to, be in the possession of, and hold the property right 

to properties; 
(2) to create rights or carry out all kinds of juristic acts to bind upon properties, 

as well as to carry out any other juristic acts for the purpose of carrying out the Office’s operation; 
(3) to provide and to give funding to support the Office’s operations; 
(4) to impose fees, maintenance fees, compensation, or service fees for the 

Office’s operations according to the Office’s objectives, in accordance with the criteria and at 

the rate specified by the Office, with the approval of the commission supervising the Office of 

Personal Data Protection Committee;  
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(5) to carry out any other acts that the law specifies to be the duties and 
powers of the Office, or as assigned by the Committee, the commission supervising the Office 

of Personal Data Protection Committee, the expert committee, or the sub-committee. 

Section 46 The fund and properties used in the Office’s business 
operations shall consist of the following: 

(1) initial budget provided by the government under section 94 paragraph one; 
(2) general grants as reasonably provided by the government on a yearly basis; 
(3) subsidy from domestic or international government agencies, or 

international governmental organizations; 
(4) fees, maintenance fees, compensation, service fees, or incomes incurred 

from the Office’s operations carried out under the Office’s duties and power;  
(5)  interests of funds or any other incomes obtained from properties of the Office. 
The funds and properties of the Office under paragraph one are required to be 

submitted to the Ministry of Finance as public revenue.  

Section 47 The immovable properties that the Office acquires by the 

purchase or exchange using the Office’s revenue in section 46 (4) or (5) shall be under the 
Office’s ownership. 

Section 48 There shall be a commission supervising the Office of 

Personal Data Protection Committee consisting of a Chairperson, who is selected and 

appointed from a person having distinguished knowledge, skills and experience in Personal Data 

protection, the Permanent Secretary of the Ministry of Digital Economy and Society, and the 

Secretary-General of Office of the National Digital Economy and Society Commission as 

directors, and six honorary directors which,  at least three persons, are selected and 

appointed from persons having distinguished knowledge, skills and experience in Personal 
Data protection,  and other related areas which will be useful for the operation of the Office. 

The Secretary-General shall be a director and secretary, and shall appoint 

assistant secretaries from the officials of the Office not exceeding two persons. 

The substances of section 11 and section 13 shall apply to the Chairperson and 

the honorary director of the Commission mutatis mutandis. 

Section 49 There shall be a selection committee of eight members, 
consisting of the persons appointed by the Committee, having the duty to select the appropriate 

persons who should be appointed as the Chairperson and the honorary director in section 48. 

The selection committee shall select one member to act as the Chairperson of 
the selection committee and another one member to act as the Secretary of the selection 

committee and the Office shall perform the duty as the administrative unit of the selection 

committee. 
In the event that any member of the selection committee is vacant, a new member 

must be selected to replace such vacancy without delay. During the time that no new member 

has been selected, the selection committee shall consist of the existing members. 
No member of the Section Committee shall be entitled to be nominated as the 

Chairperson and the honorary director in section 48. 
The rules and procedures of selection shall be as prescribed by the Committee 

by taking into account the transparency and fairness in the selection.  
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Section 50 In selecting the Chairperson and the honorary director in 

section 48, the selection committee shall select the persons who have qualifications in section 

48 paragraph one, including having the qualifications and no prohibited characteristics  under 
section 48 paragraph three and agree to be nominated for the selection in the same number as 
the number of Chairperson and the honorary director to be appointed in section 48. 

After the total number of Chairperson and the honorary director in section 48 

have been selected, the selection committee shall submit the name of Chairperson and the honorary 
director in section 48 together with the evidence of qualifications and no prohibited 
characteristics as well as the consent of such persons to the Committee for the appointment as the 

Chairperson and the honorary director according to section 48. 

The Committee shall publish names of the appointed Chairperson and the 
honorary directors in section 48 in the Government Gazette. 

Section 51 The Chairperson and the honorary director in section 48 shall 

hold office for a term of four  years. 
Upon the expiration of the term of office in paragraph one, the appointment of 

the new Chairperson and the new honorary director must be done within sixty  days. If the new 

Chairperson or the new honorary director has not yet been appointed, the Chairperson or the 

honorary director whose term of office has expired, shall be in office to continue to perform his or 
her duties until the new appointed Chairperson or the honorary director assumes his or her duties. 

The Chairperson, or the honorary director, who vacates office upon the 

expiration of the term, may be reappointed, but shall not seat in his or her office for more than 
two terms. 

Section 52 In the case where the Chairperson or the honorary director in 

section 48 vacates office before the expiration of the term, the commission supervising the 
Office of Personal Data Protection Committee shall consist of all the existing members until 

the new Chairperson or the new honorary director is appointed. In the case where the Chairperson 

vacates office before the expiration of the term, the Permanent Secretary of the Ministry of 

Digital Economy and Society shall temporarily perform the duties of the Chairperson. 
The new Chairperson and honorary director shall be appointed to replace the 

vacant office within sixty days from the date of the vacant office and shall be in office for the 

remaining office term of the replaced person. If the remaining office term of the Chairperson and 

the honorary director is less than ninety days, the appointment of the new Chairperson or the new 
honorary director may not have to be made. 

Section 53 At a meeting of the commission supervising the Office of 

Personal Data Protection Committee, the presence of not less than one-half of all the members 

is required to constitute a quorum. 
The Chairperson shall preside over the meeting. If the Chairperson does not 

attend the meeting, or is unable to perform the duties, the attending members shall elect one 

member among themselves to be the chairperson of the meeting. 
A decision of the meeting shall be made by a majority of votes. Each member 

shall have one vote. In case of equal votes, the chairperson of the meeting shall have an additional 

vote as the decisive vote. 
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Any member having an interest in the matter to be considered in the meeting 

shall be prohibited from attending such meeting. 
The meeting of the commission supervising the Office of Personal Data 

Protection Committee may be undertaken by electronic means, as prescribed by the Committee. 
Section 54 The Commission Supervising the Office of Personal Data 

Protection Committee shall have the following powers and duties: 

(1) to prescribe administration policy and give approval to the Office’s 

operation plan; 
(2) to issue rules governing the organization, financial matters, human 

resources administration, general administrative works, internal audit, including welfares and 
support services of the Office; 

(3) to approve the annual operation plan, annual spending plan and annual 

budget of the Office; 
(4) to control the administration and operation of the Office and the 

Secretary-General to be in accordance with this Act and other related laws; 
(5) to appoint a selection committee for the selection of the Secretary-General; 
(6) to determine any appeals against the administrative orders of the 

Secretary-General in the part of the Office’s administration; 
(7) to evaluate the result of the Office’s operation and the Secretary-

General’s work performance;  
(8) to perform any other duties prescribed by this Act or other related laws as the 

duties and power of the Commission Supervising the Office of Personal Data Protection 

Committee or as assigned by the Committee or the Cabinet. 

For the rules in (2), if there is a restriction of the power of the Secretary-General in 

entering into a juristic act with a third party, it must be published in the Government Gazette. 

Section 55 The commission supervising the Office of Personal Data Protection 

Committee shall have the power to appoint a sub-committee to perform any duties or act as assigned 

by the commission supervising the Office of Personal Data Protection Committee. 
The commission supervising the Office of Personal Data Protection Committee 

may appoint persons having skills or experience that will be useful for the duties performed by 

the commission supervising the Office of Personal Data Protection Committee as its advisers. 
The performance of duties and numbers of the sub-committee in paragraph one 

or persons in paragraph two shall be in accordance with those prescribed by the commission 

supervising the Office of Personal Data Protection Committee. 
For a meeting of the sub-committee, the substances of section 53 shall apply 

mutatis mutandis. 

Section 56 The Chairperson and members of the commission supervising 

the Office of Personal Data Protection Committee, advisers of the commission supervising the 

Office of Personal Data Protection Committee, Chairperson and members of the sub-

committee appointed by the commission supervising the Office of Personal Data Protection 

Committee shall receive a  meeting allowance or other benefits according to the rules 

prescribed by the Committee with the approval of the Ministry of Finance. 
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Section 57 There shall be a Secretary-General who is appointed by the 

commission supervising the Office of Personal Data Protection Committee and the Secretary-

General has the duty to administer the affairs of the Office. 
The appointment of the Secretary-General in paragraph one shall be made in 

accordance with the rules and methods of recruitment, as prescribed by the commission 

supervising the Office of Personal Data Protection Committee. 

Section 58 A person to be appointed Secretary-General must have the 

qualifications as follows: 
(1) being of Thai nationality; 
(2) being not lower than thirty-five years old but not over sixty years old;  
(3) having knowledge, skills and experience in the areas related to the mission of 

the Office and administration; 

Section 59 Any person holding any of the following prohibiting 
characteristics shall not be Secretary-General: 

(1) being bankrupt or having been dishonestly bankrupt; 
(2) being an incompetent or quasi-incompetent person; 
(3) having been previously imprisoned by final court judgement, regardless of 

whether there was actual punishment of imprisonment, except for an offences committed by 
negligence or a misdemeanors; 

(4) being a civil official, staff, or employee of government agency, or state 
enterprise, or other governmental organization, or local official agency; 

(5) being or having been previously an official politician, a person holding 
political position, a member of the local assembly, or in a management position of local 
administration, unless having been discharged from his or her office of not less than one year; 

(6) being or having been previously a director, or other political position in 
a political party, or an officer of the political party, unless having been discharged from his or 
her office of not less than one year; 

(7) having been previously dismissed, fired, or discharged from an official 
position or any other previous organization on grounds of dishonest performance of duties or 
severe wrongful conduct; 

(8) having been discharged on grounds of not passing the performance 
evaluation in accordance with section 62(4);  

(9) being a direct or indirect interested person in the Office's related business. 

  Section 60 The Secretary-General shall hold office for each term of four 
years and may be reappointed. However, the Secretary-General shall not hold office more than 

two terms. 
Not less than thirty days but not over sixty days before the end of the office 

term of the Secretary-General or within sixty days from the date that the Secretary-General 

vacates office before the end of the office term, the commission supervising the Office of 

Personal Data Protection Committee shall appoint a selection committee to select a new Secretary-

General. The selection committee shall nominate not more than three appropriate persons to the 

commission supervising the Office of Personal Data Protection Committee. 
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Section 61 In each year, the performance of the Secretary-General shall be 
evaluated in accordance with the period and method prescribed by the commission supervising 
the Office of Personal Data Protection Committee.  

Section 62 In addition to vacating office upon the expiration of the term 

in section 60, the Secretary-General shall vacate office upon: 
(1) death; 
(2) resignation;  
(3) being disqualified under section 58, or under any of the prohibited 

characteristics under section 59;  
(4) being dismissed by the commission supervising the Office of Personal 

Data Protection Committee due to failure to pass the performance evaluation, disgraceful 

behavior, negligence or dishonesty in the performance of duties, or incapability. 

Section 63 The Secretary-General shall have the following duties and power: 
(1) to manage the works of the Office for the achievements according to 

the Office’s missions and in accordance with the national policies and plans, strategic plans, 
policy of the Cabinet, of the Committee and of the commission supervising the Office of 

Personal Data Protection Committee and according to the rules, regulations or resolutions of the 

commission supervising the Office of Personal Data Protection Committee; 
(2) to establish regulations with respect to the operations of the Office which 

are not contrary to or against the laws, the Cabinet resolutions and the regulations, rules, 
requirements, policies, resolutions or notifications prescribed by the commission supervising 
the Office of Personal Data Protection Committee; 

(3) to act as the supervisor of the staffs and employees of the Office and to 

evaluate the performance of the staffs and employees of the Office according to the Office’s rules 
or regulations; 

(4) to appoint the Deputy Secretary-General and the Assistant Secretary-General 

by the approval of the commission supervising the Office of Personal Data Protection Committee 

in order to act as the Secretary-General’s assistant as assigned by the Secretary-General; 
(5) to recruit, appoint, promote, decrease or deduct the salary of, and to 

take disciplinary action against the staffs and employees of the Office, as well as to dismiss the 

staffs and employees of the Office according to the rules or regulations of the commission 

supervising the Office of Personal Data Protection Committee;  
(6) to perform any act according to the regulations, rules, requirements, 

policies, resolutions or notifications prescribed by the Commission Supervising the Office of 

Personal Data Protection Committee. 
The Secretary-General shall be responsible for the administration of the Office and 

shall directly report to the commission supervising the Office of Personal Data Protection Committee. 

Section 64 In the Office’s affairs related to the third party, the Secretary-

General shall act as the Office’s representative. In this connection, the Secretary-General may grant 
the power to any person to perform any specific work on his or her behalf according to the rules 

prescribed by the commission supervising the Office of Personal Data Protection Committee. 

Section 65 The commission supervising the Office of Personal Data 

Protection Committee shall be responsible for determining salary rate and other benefits of the 

Secretary-General according to the rules prescribed by the Cabinet. 
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Section 66 In the interests of administration of the Office, the Secretary-

General may request a civil official, staff, officer, or employee of a public sector, government agency, 
state enterprise, civil local administration, public organization or other government agencies to work 
as its temporary staff or employee, provided that the approval is obtained from his or her supervisor or 
employer with an agreement made at the time of such approval. In the event that a government 
official is approved to work as a temporary staff or employee, it shall be deemed that such person is 
permitted to leave the original official service or employment to perform any work. 

Upon the end of the term approved to work for the Office, the government 
official in paragraph one shall be entitled to return and be appointed to be in office and to 

receive the salary in the original official service or work unit not lower than the original level 
of position and salary according to the agreement made at the time of the approval. 

In the event that such government official has returned and been appointed to 
work in the original official service or work unit in paragraph two, the period that such 
government official worked for the Office shall be counted as full time working in such 
original official service or work unit, as the case may be, for the purpose of calculating pension 

or other benefits of the same nature. 

Section 67 For the civil official or government official who is working in 
compensation for the scholarship granted to him or her by a public sector, or government 
agency and is transferred to work at the Office by the approval of his or her supervisor of the 
original public sector or government agency, it shall be deemed that working in the Office has 
reimbursed the compensation under the scholarship contract and the work period with the 
Office shall be counted as a time period of compensation for the scholarship. 

In the event that any government agency makes a request that the Office’s 
officer who is working in compensation for the scholarship granted to him or her by the Office 
to be a civil official or government official in such government agency, such request must be 
approved by the Secretary-General first and it shall be deemed that working in such government 
agency has reimbursed the compensation under the scholarship contract and the work period 
with such government agency shall be counted as the time period of compensation for the 

scholarship. 

Section 68 Accounting of the Office shall be made in accordance with 
international standards according to the forms and rules prescribed by the commission 

supervising the Office of Personal Data Protection Committee. 

Section 69 The Office shall prepare financial statements and accounting 

statements and send them to the auditor within one hundred and twenty days from the date of 

the fiscal year-end. 
The Government Audit Office or a certified public accountant approved by the 

Government Audit Office shall be the Office’s auditor and shall evaluate the Office’s 
expenditures and property on an annual basis and report the auditing results to the commission 
supervising the Office of Personal Data Protection Committee for certification. 

Section 70 The Office shall prepare an annual operation report and 
submit to the commission supervising the Office of Personal Data Protection Committee and 
the Minister within one hundred and eighty days from the date of the fiscal year-end and shall 
disseminate this report to the public. 
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The annual operation report in paragraph one must display the details of the 

balance sheet which has been given an opinion by the auditor, as well as the Office’s 
achievement and evaluation report of the Office’s performance in the preceding year. 

The evaluation of the Office’s performance under paragraph two must be 
undertaken by a third party approved by the commission supervising the Office of Personal 
Data Protection Committee. 

Chapter V 
 

Complaints 
 

------------------------------------ 
 

Section 71 The Committee shall appoint one or more expert committees 

based upon their field of expertise, or as the Committee deems fit. 
The qualifications and prohibitions, term of office, vacation from office, and 

other operations of the expert committee shall be in accordance with the Committee’s notification. 

Section 72 The expert committee shall have the following duties and power: 
(1) consider complaints under this Act; 
(2) investigate any act of the Data Controller or the Data Processor, including 

the employees or the contractors of the Data Controller or the Data Processor in connection with 

the Personal Data that causes damage to the data subject; 
(3) settle disputes in connection with Personal Data;  
(4) carry out any other acts which are stipulated as the expert committee’s duty 

and power under this Act or as assigned by the Committee. 

Section 73 The data subject has the right to file a complaint in the event 

that the Data Controller or the Data Processor, including the employees or the service providers 
of the Data Controller or the Data Processor violates or does not comply with this Act, or 
notifications issued in accordance with this Act. 

The filing, refusal of acceptance, dismissal, consideration, and timeframe for the 
consideration of the complaints shall be in accordance with the Committee’s rule by taking into 
account the refusal of acceptance of the complaints or dismissal of the matter in the event that 

there has been the authority to consider such matter under other laws. 

Section 74 In the event that a complainant does not comply with the rules 

provided in section 73 paragraph two, or the complaint filed is prohibited from being accepted for 
consideration under such rules, the expert committee shall not accept such complaint for consideration. 

If, after the expert committee’s consideration of the complaint pursuant to 
section 72 (1), or the investigation of any act pursuant to section 72 (2), it is found that such 

complaint or act has no ground, the expert committee shall issue an order to dismiss such 

complaint or investigation. 
If, after the expert committee’s consideration or investigation under paragraph 

two, it is found that such complaint or act can be settled, and the concerned parties are willing to 
settle the dispute, the expert committee shall proceed with the dispute settlement. However, if 
such complaint or act cannot be settled, or the dispute settlement fails, the expert committee 

shall have the power to issue the following orders: 
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(1) for the Data Controller or the Data Processor to perform, or rectify their act 
within the specified period of time;  

(2) to prohibit the Data Controller or the Data Processor from carrying out an 
act which causes damage to the data subject, or for the Data Controller to carry out any act to 
cease the damage within the specified period of time; 

In the event that the  Data Controller or the Data Processor does not comply with the 
orders provided under paragraph three (1) or (2), the provisions in connection with administrative 
enforcement under the law on administrative procedure shall be applied mutatis mutandis. In the 
event that the properties of the Data Controller or the Data Processor are to be seized, attached, or 
sold by auction, as required by the law on administrative procedure, the expert committee shall have 
the power to order such seizure, attachment, and sale by auction for such purpose. 

The issuance of the order under paragraph one, two, or three (1) or (2) shall 

be in accordance with the criteria and methods under the Committee’s notification. 
The orders of the expert committee shall be signed by the Chairperson of the 

expert committee. 
  The order of the expert committee in this Section shall be final. 
 In order to proceed in accordance with this section, when the consideration 

result is issued, the expert committee shall inform the complainant of such result together with 
the reasons. In case that the complaint is not accepted for consideration or dismissed as such 
complaint has already been under consideration of an official authority under other laws, the 
expert committee shall inform the complainant of the same. If the complainant wishes to 
propose such matter to the official authority under other laws, the expert committee shall 
proceed to do so and shall be deemed that such official authority has received such complaint 
from the date when the expert committee has received such complaint. 

Section 75 The expert committee shall have the power to order any person to 

submit documents or information in connection with the subject matter of a complaint, or any 

other matter related to the protection of the Personal Data under this Act. The expert committee 

shall also have the power to request any person to make a statement of facts. 

Section 76 In order to act in accordance with this Act, the Competent 

Officer shall have the following duties and power: 

(1) request the Data Controller, the Data Processor, or any person in 

writing, to provide information or submit any documents or evidence in connection with the 
actions or offenses under this Act;  

(2) investigate and collect facts, and report to the expert committee in the 

event that the Data Controller, the Data Processor, or any person, has committed an offense or 

caused damage due to their violation of or non-compliance with this Act or notifications issued 
in accordance with this Act. 

In carrying out the duty in (2), if there is a necessity to protect the benefits of 

the data subject or for  public's interest, the Competent Officer shall file a compliant to the 
competent court to issue an order granting permission to the Competent Officer to enter the 

premises of the Data Controller, or any person involved in the offense under this Act, during 

the interval between sunrise and sunset or during the business hours of such premises, to 

investigate and collect facts, seize, or attach documents, evidence, or any other items related to the 

offense, or which has a cause to believe that they are used to commit such offense. 
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In order to appoint the Competent Officer, the Minister shall consider 
appointing such person from the civil officials or other government officials whose position is 
not lower than a civil official at the operational level or equivalent, and having the 
qualifications in accordance with the notification issued by the Committee. 

During the performance of his or her duties under this Section, the Competent 

Officer shall present his or her identification card to the relevant persons and be provided with 

reasonable facilitation by the relevant persons. 
The identification card of the Competent Officer shall be in accordance with 

the form required by the notification of the Committee. 

 

Chapter VI 
 

Civil Liability 
 

--------------------------- 
 

Section 77 The Data Controller or the Data Processor, whose operation 
in relation to Personal Data violates or fails to comply with the provisions of this Act which 
causes damages to the data subject, shall compensate the data subject for such damages, 
regardless of whether such operation is performed intentionally or negligently, except where 

the Data Controller or the Data Processor can prove that such operation was a result of: 

(1) a force majeure, or the data subject’s own act or omission to act;  
(2) an action taken in compliance with an order of a government official 

exercising its duties and power under the law; 
The compensation under paragraph one includes all necessary expenses 

incurred by the data subject for the prevention of the damages likely to occur, or which was 

spent to suppress the damages occurred. 

Section 78 The court shall have the power to order the Data Controller or 

the Data Processor to pay punitive damages in addition to the actual compensation rendered by 

the court as deems fit, but shall not exceeding two times of such actual compensation amount, 
by taking into account the relating circumstances such as the severity of damages incurred by the 

data subject, the interest obtained by the Data Controller or the Data Processor, the financial 
status of the Data Controller or the Data Processor, remedy provided by the Data Controller or 

the Data Processor, or the data subject’s act in contributing to cause the damages. 

The claim for compensation from the wrongful act against the Personal Data 
under this Act shall be barred by prescription after the lapse of three years from the date that the 

injured person know of the damages and the identity of the Data Controller or the Data Processor 
who is to be liable, or after ten years from the date of which the wrongful act against the 

Personal Data took place. 
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Chapter VII 

 
Penalties 

--------------------------- 

Part I 

Criminal Liability 

----------------------------- 

Section 79 Any Data Controller who violates the provisions under section 27 

paragraph one or paragraph two, or fails to comply with section 28, which relates to the Personal 
Data under section 26 in a manner that is likely to cause other person to suffer any damage, impair 

his or her reputation, or expose such other person to be scorned, hated, or humiliated, shall 

be punished with imprisonment for a term not exceeding six months, a fine not exceeding Baht 
five hundred thousand, or both. 

Any Data Controller who violates the provisions under section 27 paragraph 

one or paragraph two, or fails to comply with section 28, which relates to the Personal Data 

under section 26 in order to unlawfully benefit himself or herself, or another person, shall be 

punished with imprisonment for a term not exceeding one year, a fine not exceeding Baht one 

million, or both. 

The offenses under this section are compoundable offenses. 
Section 80 Any person who comes to know the Personal Data of another 

person as a result of performing duties under this Act and discloses it to any other person shall be 

punished with imprisonment for a term not exceeding six months, a fine not exceeding Baht 
five hundred thousand, or both. 

The provisions of paragraph one shall not be enforced against disclosures in 
any of the following circumstances: 

(1) where it is a performance of duty; 
(2) where it is for the benefit of an investigation, or a trial in court; 
(3) where it is a disclosure to a domestic or a foreign government agency which 

has authority under the law; 
(4) where the written consent of such data subject has been obtained for the 

disclosure for such specific occasion;  
(5) where it is in relation to a legal lawsuit, which is openly disclosed to the 

public. 

Section 81 In the case where the offender who commits the offense under 
this Act is a juristic person and the offense is conducted as a result of the instructions given by 

or the act of any director, manager or person, who shall be responsible for such act of the juristic 
person, or in the case where such person has a duty to instruct or perform any act, but omits to 
instruct or perform such act until the juristic person commits such offense, such person shall 

also be punished with the punishment as prescribed for such offense. 
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Part II 
 

Administrative Liability 
 

----------------------------- 
 

Section 82 Any Data Controller who fails to comply with section 23, 
section 30 paragraph four, section 39 paragraph one, section 41 paragraph one, or section 42 

paragraph two or paragraph three, or fails to obtain consent using a form or statement set forth 

by the Committee under section 19 paragraph three, or fails to notify the impact of the withdrawal 

of consent under section 19 paragraph six, or fails to comply with section 23 which applies mutatis 

mutandis according to section 25 paragraph two,  shall be punished with an administrative 
fine not exceeding Baht one million. 

Section 83 Any Data Controller who violates or fails to comply with 

section 21, section 22, section 24, section 25 paragraph one, section 27 paragraph one or two, 
section 28, section 32 paragraph two, or section 37, or who obtains consent by deceiving or 

misleading the data subject about the purposes,  or fails to comply with section 21 which 

applies mutatis mutandis according to section 25 paragraph two,  or fails to send or transfer 

the Personal Data in accordance with section 29 paragraph one or paragraph three, shall be 

punished with an administrative fine not exceeding Baht three million. 

Section 84 Any Data Controller who violates section 26 paragraph one or 
three, or section 27 paragraph one or paragraph two, or section 28 in relation to the Personal 
Data under section 26, or fails to send or transfer the Personal Data under section 26 to be in 

accordance with section 29 paragraph one or paragraph three,  shall be punished with an 

administrative fine not exceeding Baht five million. 

Section 85 Any Data Processor who fails to comply with section 41 

paragraph one, or section 42 paragraph two or three, shall be punished with an administrative 

fine not exceeding Baht one million. 

Section 86 Any Data Processor who fails to comply with section 40 without 

appropriate reasons, or fails to send or transfer the Personal Data in accordance with section 29 

paragraph one or three, or fails to comply with section 37 (5) which applies mutatis mutandis 

according to section 38 paragraph two,  shall be punished with an administrative fine not 
exceeding Baht three million. 

Section 87 Any Data Processor who send or transfer the Personal Data 

under section 26 paragraph one or three, by not complying with section 29 paragraph one or 

three, shall be punished with an administrative fine not exceeding Baht five million. 

Section 88 Any representative of the Data Controller or of the Data 

Processor who fails to comply with section 39 paragraph one which applies mutatis mutandis 

according to section 39 paragraph two, and section 41 paragraph one which applies mutatis 

mutandis according to section 41 paragraph four, shall be punished with an administrative 

fine not exceeding Baht one million. 
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Section 89 Any person who fails to act in compliance with the order given 

by the expert committee, or fails to provide statement of facts under section 75, or fails to comply 

with section 76(1), or fails to facilitate government officials under section 76 paragraph four, 
shall be punished with an administrative fine not exceeding Baht five hundred thousand. 

Section 90 The expert committee shall have the power to render the 

punishment as an administrative fine prescribed in this Part. In the event that it deems fit, 
the expert committee may issue an order for rectification or a warning first. 

In determining whether to issue an order to impose an administrative fine, the 

expert committee shall take into consideration the severity of the circumstances of the act of 

offense, size of the business of the Data Controller or the Data Processor, or other 

circumstances according to the rules prescribed by the Committee. 

In cases where a person imposed with an administrative fine refuses to pay 

such fine, the provisions concerning the execution of administrative orders under the 

administrative procedure law shall apply mutatis mutandis. In cases where there is no officer to 

execute an administrative order, or there is such officer but such order cannot be executed 

otherwise, the expert committee shall be entitled to file a lawsuit with the Administrative 

Court in order to demand payment of such fine. In such event, if the Administrative Court is of 

the opinion that the order that imposes an administrative fine is lawful, the Administrative Court 

may render judgment and order seizure or attachment of assets for sale by auctions, to pay such 

fine. 

The order to impose the administrative fine and the administrative execution 
shall apply mutatis mutandis according to section 74 paragraph six, and the administrative 
execution per paragraph three shall apply mutatis mutandis according to section 74 paragraph four. 

Transitional Provisions 
 

---------------- 

Section 91 At the early stage, the Committee shall consist of committee 

members under section 8 (2) and (3), and the Secretary-General shall be the committee 
member and secretary, who shall perform duties as necessary for the time being, but for not 

more than ninety  days from the effective date of this Act. A Vice-Chairperson shall 

temporarily act as a Chairperson. 

The Office shall manage to appoint a Chairperson under section 8 (1), and the 
honorary director under section 8 (4), within ninety  days from the effective date of this Act. 

Section 92 A commission supervising the Office of the Personal Data 
Protection Committee shall be set up within ninety days from the date when the Chairperson 
and the honorary director are appointed in accordance with section 91. 

The Secretary-General shall be appointed within ninety days from the date 
when the Office has been set up in accordance with section 93. 

Section 93 The Office shall be set up in order to operate in accordance 
with this Act within one year from the effective date of this Act. 



83สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
33 

 (Unofficial Translation) 

No. 136 Chapter 69 Gor Government Gazette 27 May 2019 
 

 

During the period when the Office has not yet been duly set up, the Office of 
the Permanent Secretary of the Ministry of Digital Economy and Society shall perform the duties 
in accordance with this Act, and the Minister shall appoint a Deputy Permanent Secretary of the 

Ministry of Digital Economy and Society to perform the Secretary-General's duties until there is 
an appointment of the Secretary-General in accordance with section 92 paragraph two. 

Section 94 At the early stages, the Cabinet shall allocate the initial budget 

for the Office as necessary. 

The Ministry shall propose to the Cabinet to consider procuring a civil official, 
official, staff, or any other operating officer in other government organizations to temporarily 
act as an official of the Office within the period specified by the Cabinet. 

It shall be deemed that the civil official, official, staff, or any other operating 
officer in other government organizations who temporarily act as an official of the Office in 
accordance with paragraph two remains in his or her own position, and still receive salary or 
wages, as the case may be, from his or her original department. The Committee may also 
determine a special remuneration for the civil official, staff, official, or any other operating 
officer in other government organizations in accordance with paragraph two during his or her 
operation in the Office. 

Within one hundred and eighty days from the date on which the Office has 
been set up, the Office shall proceed to recruit the civil official, official, staff, or any other 
operating officer in other government organizations in accordance with paragraph two to be a 
permanent official of the Office afterwards. 

Any civil official, official, staff, or any other operating officer in other 
government organizations who has been recruited and seated in accordance with paragraph four 
shall have his or her working period for his or her previous department continued and counted 
together with his or her working period for the operation in the Office under this Act. 

Section 95 For Personal Data that has previously been collected by a Data 

Controller before the effective date o f  this Act, the Data Controller shall be entitled to 

continue to collect and use such Personal Data for the original purposes. However, the Data 

Controller shall prepare and publicize a consent withdrawal method to facilitate the data 
subject, who does not wish the Data Controller to continue collecting and using his or her 

Personal Data, to notify his or her withdrawal of consent easily. 
The disclosure and other acts other than the collection and use of Personal Data 

under paragraph one, shall be in accordance with the provisions hereunder. 

Section 96 The issuance of the regulations and notifications in 
accordance with this Act shall be completed within one year from the date this Act enters into 
force. If such cannot be carried out, the Minister shall report to the Cabinet the reasons thereof. 

 
 
 

Countersigned by 
General Prayut Chan-o-cha 
Prime Minister 
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Remarks :- The reason for the enactment of this Act is that there are and have been many cases 
of violations of the right to the privacy protection of personal data resulting in the nuisance to 
or damages to  data subjects. In addition,  technological developments have increased the ease, 
convenience, and swiftness of the collection, use, and disclosure of personal data that are done 
in a manner constituting such violations, which also causes the damage to the economy  
overall. Therefore, it is appropriate to have a law governing  personal data protection in general 
in order to prescribe  rules, mechanisms, or measures regulating personal data protection as a 
matter of general principles, and thus the Act is necessary to be enacted. 
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