พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540
---------------------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐
เป็ นปี ที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล ้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มกี ฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล ้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นไว้
ึ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เรีี ยกว่า “พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ให้
ี ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บญั ญัตไิ ว้แล ้วใน
พระราชบัญญัตนิ ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ให้
ี ใช้พระราชบัญญัตนิ แทน
ี
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ี
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่ส่ อื ความหมายให้รูเ้ รื่องราวขอ้ เท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่วา่
การสื่อความหมายนันจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนันเองหรือโดยผ่านวิธกี ารใดๆ และไม่วา่ จะได้จดั ทําไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ลม์ การบันทึกภาพหรือเสียง การ
บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี ่ นื ใดที่ทาํ ให้ส่ งิ ที่บนั ทึกไว้ปรากฏได้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผูซ้ ่ งึ ปฏิบตั งิ านให้แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น
การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัตสิ ุขภาพ ประวัตอิ าชญากรรม หรือประวัตกิ ารทํางาน บรรดาที่มชี ่ อื ของผู ้
นันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาํ ให้รูต้ วั ผูน้ นได้
ั เช่น ลายพิมพ์นวมื
ิ อ แผ่นบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท้ ่ ถี งึ แก่
กรรมแล ้วด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มสี ญั ชาติไทยและไม่มถี ่ นิ ที่อยู่
ในประเทศไทย และนิตบิ คุ คลดังต่อไปนี
(๑) บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนที่มที นุ เกินกึ่งหนึ่งเป็ นของคนต่างด้าว ใบหุน้ ชนิดออกให้แก่ผูถ้ อื ให้ถอื ว่าใบ
หุน้ นันคนต่างด้าวเป็ นผูถ้ อื
(๒) สมาคมที่มสี มาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่างด้าว
(๓) สมาคมหรือมูลนิธทิ ่ มี วี ตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว
(๔) นิตบิ คุ คลตาม (๑) (๒) (๓) หรือนิตบิ คุ คลอื่นใดที่มผี ูจ้ ดั การหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็ นคนต่าง
ด้าว
นิตบิ คุ คลตามวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าไปเป็ นผูจ้ ดั การหรือกรรมการ สมาชิก หรือมีทนุ ในนิตบิ คุ คลอื่น ให้
ถือว่าผูจ้ ดั การหรือกรรมการ หรือสมาชิก หรือเจ้าของทุนดังกล่าวเป็ นคนต่างด้าว
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี และมีอาํ นาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี
กฎกระทรวงนัน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล ้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๖ ให้จดั ตังสํานักงานคณะกรรมการขอ้ มูลข่าวสารของราชการขึนในสังกัดสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และให้คาํ ปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี

หมวด ๑
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
_______________
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา
(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน
(๒) สรุปอํานาจหน้าที่ท่ สี าํ คัญและวิธกี ารดําเนินงาน
(๓) สถานที่ตดิ ต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสัง่ หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ
ึ
สภาพอย่างกฎ เพื่อให้มผี ลเป็ นการทัว่ ไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ตีความ ทังนี เฉพาะที่จดั ให้มขี นโดยมี
(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มกี ารจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจํานวนพอสมควรแล ้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราช
ั ให้ถอื ว่าเป็ นการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตวิ รรคหนึ่งแล ้ว
กิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นนก็
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจําหน่าย
จ่ายแจก ณ ที่ทาํ การของหน่วยงานของรัฐแห่งนันตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
จะนํามาใช้บงั คับในทางที่ไม่เป็ นคุณแก่ผูใ้ ดไม่ได้ เว้นแต่ผูน้ นจะได้
ั
รูถ้ งึ ข้อมูลข่าวสารนันตามความเป็ นจริงมา
ก่อนแล ้วเป็ นเวลาพอสมควร
มาตรา ๙ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนีไว้ให้ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้ ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
คณะกรรมการกําหนด
(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินจิ ฉัยที่มผี ลโดยตรงต่อเอกชน รวมทังความเห็นแย้งและคําสัง่ ที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินจิ ฉัยดังกล่าว
(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของปี ท่ กี าํ ลังดําเนินการ
(๔) คู่มอื หรือคําสัง่ เกี่ยวกับวิธปี ฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(๕) สิ่งพิมพ์ท่ ไี ด้มกี ารอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มลี กั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทําบริการสาธารณะ
(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตังโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทังนี
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้ เท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ในการพิจารณาไวด้ ว้ ย
(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อมูลข่าวสารที่จดั ให้ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ตอ้ งห้ามมิให้เปิ ดเผยตามมาตรา
๑๔ หรือมาตรา ๑๕ อยู่ดว้ ย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
นัน
บุคคลไม่วา่ จะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสทิ ธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มคี าํ
รับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีท่ สี มควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนันก็ได้ ในการนีให้คาํ นึงถึงการช่วยเหลือผูม้ ี
รายได้นอ้ ยประกอบด้วย ทังนี เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัตไิ ว้เป็ นอย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสทิ ธิตามมาตรานีเพียงใดให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัตมิ าตรา ๗ และมาตรา ๙ ไม่กระทบถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่มี
กฎหมายเฉพาะกําหนดให้มกี ารเผยแพร่หรือเปิ ดเผย ด้วยวิธกี ารอย่างอื่น
มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล ้ว หรือที่จดั ไว้ให้
ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้แล ้ว หรือที่มกี ารจัดให้ประชาชนได้คน้ คว้าตามมาตรา ๒๖ แล ้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูล
ข่าวสารอื่นใดของราชการและคําขอของผูน้ นระบุ
ั ขอ้ มูลข่าวสารที่ตอ้ งการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้
ั านวน
หน่วยงานของรัฐผูร้ บั ผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนันให้แก่ผูข้ อภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผูน้ นขอจํ
มากหรือบ่อยครังโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหา
ให้หรือจะจัดทําสําเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ขอ้ มูลข่าวสารนันก็ได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นข้อมูลข่าวสารที่มอี ยู่แล ้วใน
ี
เว้นแต่เป็ น
สภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็ นการต้องไปจัดทํา วิเคราะห์ จําแนก รวบรวม หรือจัดให้มขี นใหม่
การแปรสภาพเป็ นเอกสารจากขอ้ มูลข่าวสารที่บนั ทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบอื่นใด ทังนี ตามที่คณะกรรมการกําหนด แต่ถา้ หน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีท่ ขี อนันมิใช่การ
ั อเป็ นเรื่องที่จะ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็ นเรื่องที่จาํ เป็ นเพื่อปกป้ องสิทธิเสรีภาพสําหรับผูน้ นหรื
เป็ นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนันให้ก็ได้

บทบัญญัตวิ รรคสามไม่เป็ นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการใดขึนใหม่
ให้แก่ผูร้ อ้ งขอ หากเป็ นการสอดคล ้องด้วยอํานาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนันอยู่แล ้ว
ให้นาํ ความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้
ตามมาตรานี โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ มี ผี ูย้ ่ นื คําขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่
ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนันหรือจะอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รบั คําขอให้คาํ แนะนํา เพื่อไปยื่นคําขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนันโดยไม่ชกั ช้า
ถ้าหน่วยงานของรัฐผูร้ บั คําขอเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่มคี าํ ขอเป็ นข้อมูลข่าวสารที่จดั ทําโดยหน่วยงานของ
รัฐแห่งอื่น และได้ระบุหา้ มการเปิ ดเผยไว้ตามระเบียบที่กาํ หนดตามมาตรา ๑๖ ให้ส่งคําขอนันให้หน่วยงาน
ของรัฐผูจ้ ดั ทําข้อมูลข่าวสารนันพิจารณาเพื่อมีคาํ สัง่ ต่อไป

มาตรา ๑๓ ผูใ้ ดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จดั พิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จดั ข้อมูล
ข่าวสารไวใ้ ห้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จดั หาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี หรือปฏิบตั หิ น้าที่ลา่ ช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รบั ความสะดวกโดยไม่มเี หตุอนั
สมควร ผูน้ นมี
ั สทิ ธิรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการมีคาํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๑๕ หรือคําสัง่ ไม่รบั ฟังคําคัดค้านตามมาตรา ๑๗ หรือคําสัง่ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
ในกรณีท่ มี กี ารร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล ้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั คําร้องเรียน ในกรณีท่ มี เี หตุจาํ เป็ นให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ตอ้ งแสดง
เหตุผลและรวมเวลาทังหมดแล ้วต้องไม่เกินหกสิบวัน
หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย
_______________
มาตรา ๑๔ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริยจ์ ะ
เปิ ดเผยมิได้
มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มลี กั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคาํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยก็ได้ โดยคํานึงถึงการปฏิบตั หิ น้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
(๑) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(๒) การเปิ ดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ได้ ไม่วา่ จะเกี่ยวกับการฟ้ องคดี การป้ องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู ้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม
(๓) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด แต่ทงนี
ั ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอ้ เท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นาํ มาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนํา
ภายในดังกล่าว
(๔) การเปิ ดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด

(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิ ดเผยจะเป็ นการรุกลําสิทธิส่วนบุคคลโดย
ไม่สมควร
(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มกี ฎหมายคุม้ ครองมิให้เปิ ดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มผี ูใ้ ห้มาโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการนําไปเปิ ดเผยต่อผูอ้ ่ นื
(๗) กรณีอ่ นื ตามที่กาํ หนดให้พระราชกฤษฎีกา
คําสัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุไว้ดว้ ยว่าที่
เปิ ดเผยไม่ได้เพราะเป็ ขอ้ มูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถอื ว่าการมีคาํ สัง่ เปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็ นดุลพินจิ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา แต่ผูข้ ออาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั วิ า่ ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเปิ ดเผยต่อบุคคลใดได้
หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขเช่นใด และสมควรมีวธิ รี กั ษามิให้รว่ั ไหลให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวิธกี ารคุม้ ครอง
ข้อมูลข่าวสารนัน ทังนี ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนดว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ เี จ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของผูใ้ ด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผูน้ นเสนอ
ั
คําคัดค้านภายในเวลาที่กาํ หนด แต่ตอ้ งให้เวลาอันสมควรที่ผูน้ นอาจเสนอคํ
ั
าคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าสิบ
ห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
ผูท้ ่ ไี ด้รบั แจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือผูท้ ่ ที ราบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียของตน มีสทิ ธิคดั ค้านการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนันได้โดยทําเป็ นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูร้ บั ผิดชอบ
ในกรณีท่ มี กี ารคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ บั ผิดชอบต้องพิจารณาคําคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผูค้ ดั ค้านทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีท่ มี คี าํ สัง่ ไม่รบั ฟังคําคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
นันมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกําหนดเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๘ หรือจนกว่าคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารได้มคี าํ วินจิ ฉัยให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารนันได้ แล ้วแต่กรณี

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ เี จ้าหน้าที่ของรัฐมีคาํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือมีคาํ สัง่ ไม่รบั ฟังคําคัดค้านของผูม้ ปี ระโยชน์ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผูน้ นอาจอุ
ั
ทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคําสัง่ นันโดยยื่นคํา
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มคี าํ สัง่ มิให้เปิ ดเผยนันไม่วา่ จะเป็ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารหรือศาลก็ได้ จะต้องดําเนินกระบวนการ
พิจารณาโดยมิให้ขอ้ มูลข่าวสารนันเปิ ดเผยแก่บคุ คลอื่นใดที่ไม่จาํ เป็ นแก่การพิจารณาและในกรณีท่ จี าํ เป็ นจะ
พิจารณาลับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ ายใดก็ได้
มาตรา ๒๐ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารใด แม้จะเขา้ ข่ายต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายใด ให้ถอื
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ตอ้ งรับผิดหากเป็ นการกระทําโดยสุจริตในกรณีดงั ต่อไปนี
(๑) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาํ เนินการโดยถูกต้องตามระเบียบตามมาตรา
๑๖
(๒) ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงมีคาํ สัง่ ให้
เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปหรือเฉพาะแก่บคุ คลใด เพื่อประโยชน์อนั สําคัญยิ่งกว่าที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
หรือชีวติ ร่างกาย สุขภาพ หรือประโยชน์อ่ นื ของบุคคล และคําสัง่ นันได้กระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในการนี
จะมีการกําหนดข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารนันตามความเหมาะสมก็ได้
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นเหตุให้หน่วยงานของรัฐพ้นจากความรับผิดตาม
กฎหมายหากจะพึงมีในกรณีดงั กล่าว
หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
______________
มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
ที่มสี ญั ชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม่มสี ญั ชาติไทยแต่มถี ่ นิ ที่อยู่ในประเทศไทย

มาตรา ๒๒ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่ง
อื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง อาจออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขที่มใิ ห้นาํ บทบัญญัตวิ รรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังกล่าวก็ได้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่จะกําหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งนัน ต้องเป็ นหน่วยงานของรัฐซึ่งการ
เปิ ดเผยประเภทขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๓) จะเป็ นอุปสรรคร้ายแรงต่อการ
ดําเนินการของหน่วยงานดังกล่าว
มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดระบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี
(๑) ต้องจัดให้มรี ะบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้อง และจําเป็ นเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐให้สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์เท่านัน และยกเลิกการจัดให้มรี ะบบดังกล่าวเมื่อหมดความจําเป็ น
(๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ จี ะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนัน
(๓) จัดให้มกี ารพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และตรวจสอบแก้ไขให้ถกู ต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี
(ก) ประเภทของบุคคลที่มกี ารเก็บข้อมูลไว้
(ข) ประเภทของระบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ค) ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ
(ง) วิธกี ารขอตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
(จ) วิธกี ารขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ มูล
(ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
(๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถกู ต้องอยู่เสมอ
(๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม เพื่อ
ป้ องกันมิให้มกี ารนําไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็ นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
ในกรณีท่ เี ก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ท่ จี ะนําข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ และ
กรณีท่ ขี อข้อมูลนันเป็ นกรณีท่ อี าจให้ขอ้ มูลได้โดยความสมัครใจหรือเป็ นกรณีมกี ฎหมายบังคับ
หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมกี ารให้จดั ส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่
ใดซึ่งจะเป็ นผลให้บคุ คลทัว่ ไปทราบขอ้ มูลข่าวสารนันได้ เว้นแต่เป็ นไปตามลักษณะการใช้ขอ้ มูลตามปกติ

มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผูอ้ ่ นื โดยปราศจากความยินยอมเป็ นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ลว่ งหน้า
หรือในขณะนันมิได้ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยดังต่อไปนี
(๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่ง
นัน
(๒) เป็ นการใช้ขอ้ มูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มรี ะบบขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคลนัน
(๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทาํ งานด้วยการวางแผน หรือการสถิติ หรือสํามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ตอ้ ง
รักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิ ดเผยต่อไปยังผูอ้ ่ นื
(๔) เป็ นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุช่ อื หรือส่วนที่ทาํ ให้รูว้ า่ เป็ นข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
(๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
เพื่อการตรวจดูคณ
ุ ค่าในการเก็บรักษา
(๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อการป้ องกันการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟ้ องคดี ไม่วา่ เป็ นคดีประเภทใดก็ตาม
(๗) เป็ นการให้ซ่ งึ จําเป็ น เพื่อการป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ หรือสุขภาพของบุคคล
(๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มอี าํ นาจตามกฎหมายที่จะขอ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว
(๙) กรณีอ่ นื ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มกี ารจัดทํา
บัญชีแสดงการเปิ ดเผยกํากับไว้กบั ข้อมูลข่าวสารนัน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ บุคคลย่อมมีสทิ ธิท่ จี ะได้รูถ้ งึ ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนันมีคาํ ขอเป็ นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
นันจะต้องให้บคุ คลนันหรือผูก้ ระทําการแทนบุคคลนันได้ตรวจดูหรือได้รบั สําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วน
ที่เกี่ยวกับบุคคลนัน และให้นาํ มาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การเปิ ดเผยรายงานการแพทย์ท่ เี กี่ยวกับบุคคลใด ถ้ากรณีมเี หตุอนั ควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิ ดเผยต่อ
เฉพาะแพทย์ท่ บี คุ คลนันมอบหมายก็ได้
ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถกู ต้องตามที่เป็ นจริง ให้มสี ทิ ธิย่ นื
คําขอเป็ นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วน
นันได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคําขอดังกล่าว และแจ้งให้บคุ คลนันทราบโดยไม่ชกั ช้า

ในกรณีท่ หี น่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มคี าํ ขอ ให้ผูน้ นมี
ั
สิทธิอทุ ธรณ์ต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้รบั แจ้งคําสัง่ ไม่
ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร โดยยื่นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่วา่ กรณีใดๆ
ให้เจ้าของข้อมูลมีสทิ ธิรอ้ งขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคาํ ขอของตนแนบไวก้ บั ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้
ให้บคุ คลตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงมีสทิ ธิดาํ เนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานีแทน
ผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถงึ แก่กรรมแล ้วก็ได้
หมวด ๔
เอกสารประวัตศิ าสตร์
___________
มาตรา ๒๖ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
กําหนดตามวรรคสองนับแต่วนั ที่เสร็จสินการจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารนัน ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้
ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า
กําหนดเวลาต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามวรรคหนึ่งให้แยกประเภท ดังนี
(๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๔ เมื่อครบเจ็ดสิบห้าปี
(๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อครบยี่สบิ ปี
กําหนดเวลาตามวรรคสอง อาจขยายออกไปได้ในกรณีดงั ต่อไปนี
(๑) หน่วยงานของรัฐยังจําเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการไวเ้ องเพื่อประโยชน์ในการใช้
สอย โดยต้องจัดเก็บและจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตามที่จะตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร
(๒) หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนันยังไม่ควรเปิ ดเผย โดยมีคาํ สัง่ ขยายเวลากํากับไว้เป็ น
การเฉพาะราย คําสัง่ การขยายเวลานันให้กาํ หนดระยะเวลาไวด้ ว้ ย
แต่จะกําหนดเกินคราวละห้าปี ไม่ได้
การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มกี ารขยายเวลาไม่เปิ ดเผยจนเกินความจําเป็ น ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

บทบัญญัตติ ามมาตรานี มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีออกระเบียบ
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทําลายหรืออาจทําลายได้โดยไม่ตอ้ งเก็บรักษา
หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
______________
มาตรา ๒๗ ให้มคี ณะกรรมการขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็ นประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรือน
เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูอ้ าํ นวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และผูท้ รงคุณวุฒอิ ่ นื จากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตังอีก
เก้าคนเป็ นกรรมการ
ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตังข้าราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็ น
เลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) สอดส่องดูแล และให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี
(๒) ให้คาํ ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี
ตามที่ได้รบั คําขอ
(๓) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบัญญัตนิ ี
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๑๓
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี เสนอคณะรัฐมนตรีเป็ นครังคราวตาม
ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง
(๖) ปฏิบตั หิ น้าที่อ่ นื ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ี
(๗) ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๒๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ่ งึ ได้รบั แต่งตังตามมาตรา ๒๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ
สามปี นบั แต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง ผูท้ ่ พี น้ จากตําแหน่งแล ้วอาจได้รบั แต่งตังใหม่ได้
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ ่ งึ ได้รบั แต่งตังตาม
มาตรา ๒๗ พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ
หย่อนความสามารถ
(๔) เป็ นบุคคลล ้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทังหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีขาดของที่ประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีขาด
มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเรียกให้บคุ คลใดมาให้ถอ้ ยคําหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๓๓ ในกรณีท่ หี น่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มขี อ้ มูลข่าวสารตามที่มคี าํ ขอไม่วา่ จะเป็ นกรณี
มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๕ ถ้าผูม้ คี าํ ขอไม่เชื่อว่าเป็ นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา
๑๓ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจเข้าดําเนินการตรวจสอบขอ้ มูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้ และแจ้งผล
การตรวจสอบใหผ้ ูร้ อ้ งเรียนทราบ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผูซ้ ่ งึ คณะกรรมการมอบหมาย
เข้าตรวจสอบขอ้ มูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยได้หรือไม่ก็
ตาม
มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้นาํ ความในมาตรา ๓๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
________________
มาตรา ๓๕ ให้มคี ณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตังตามขอ้ เสนอของคณะกรรมการ มีอาํ นาจหน้าที่พจิ ารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์คาํ สัง่ มิให้
เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคําสัง่ ไม่รบั ฟังคําคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และ
คําสัง่ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕
การแต่งตังคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตังตามสาขาความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมัน่ คงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลัง
ของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วยบุคคลตาม
ความจําเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามคน และให้ขา้ ราชการที่คณะกรรมการแต่งตังปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นเลขานุการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ
ในกรณีพจิ ารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารซึ่งมาจากหน่วยงานของรัฐแห่งนันจะเข้าร่วมพิจารณาด้วยไม่ได้
กรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จะเป็ นเลขานุการหรือผูช้ ่วยเลขานุการไม่ได้
มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคําอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสาร โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละ
สาขาภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการได้รบั คําอุทธรณ์
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็ นที่สุด และในการมีคาํ วินจิ ฉัยจะมี
ข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบตั เิ กี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็
ได้
ให้นาํ ความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาใช้บงั คับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินจิ ฉัย
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร แต่ละสาขา วิธี
พิจารณาและวินจิ ฉัย และองค์คณะในการพิจารณาและวินจิ ฉัย ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๙ ให้นาํ บทบัญญัตมิ าตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และบทกําหนดโทษที่ประกอบ
กับบทบัญญัตดิ งั กล่าวมาใช้บงั คับกับคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยอนุโลม
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
_______________
มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของคณะกรรมการที่สง่ั ตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดตามมาตรา
๒๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทังจําทังปรับ
บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๔๒ บทบัญญัตมิ าตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ มิให้ใช้บงั คับกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่เกิดขึนก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ใช้
ี บงั คับ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดพิมพ์ขอ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง หรือจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้
เพื่อให้ประชาชนเขา้ ตรวจดูได้ แล ้วแต่กรณี ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการจะได้กาํ หนด
มาตรา ๔๓ ให้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ยังคงใช้บงั คับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งต่อพระราชบัญญัตนิ ี เว้นแต่ระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกาํ หนดตามมาตรา ๑๖ จะได้กาํ หนดเป็ นอย่างอื่น
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชน
มีโอกาสกว้างขวางในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็ นสิ่งจําเป็ น เพื่อที่

ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สทิ ธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็ นจริง อันเป็ นการ
ส่งเสริมให้มคี วามเป็ นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึน สมควรกําหนดให้ประชาชนมีสทิ ธิได้รูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ โดยมีขอ้ ยกเว้นอันไม่ตอ้ งเปิ ดเผยที่แจ้งชัดและจํากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิ ดเผยแล ้วจะ
เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ สี าํ คัญของเอกชน ทังนี เพื่อพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยให้มน่ั คงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรูถ้ งึ สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปัก
รักษาประโยชน์ของตนได้อกี ประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุม้ ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัด สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินสี้ อดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พ.ศ. ๒๕๖๒”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๓
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และความใน
มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น เว้นแต่
(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่ว นบุคคล และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นการเพิ่มเติม ไม่ว่าจะซ้ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม
(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน บทบัญญัติที่ให้อานาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ออกคาสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
(ข) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นมีบทบัญญัติที่ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจพิจารณา
เรื่องร้องเรียนตามกฎหมายดังกล่าวออกคาสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่เพียงพอเท่ากับ
อานาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมายดังกล่าว
ร้องขอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้เสียหายยื่นคาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่
(๑) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น
(๒) การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถึง
ความมั่นคงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาการเก็บรวบรวมไว้เฉพาะ
เพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ
หรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น
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(๔) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าว
ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตามหน้าที่และอานาจของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี
(๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้งการดาเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๖) การด าเนิ น การกั บ ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ข้ อ มู ล เครดิ ต และสมาชิ ก ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
การยกเว้น ไม่ให้ น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับแก่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดทานองเดียวกับผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) และผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ต้องจัดให้มี
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย
มาตรา ๕ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ ใ ช้บัง คับ แก่การเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิด เผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่า
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้กระทาในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจักร
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรโดยการดาเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เมื่อเป็นกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) การเสนอสินค้าหรือบริ การให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่า
จะมีการชาระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม
(๒) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั กษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน หรือด้านอื่น ทั้งนี้
ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ ง จานวนห้าคน ได้แก่ ปลัด สานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
และอัยการสูงสุด
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนเก้าคน ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ เ ป็น ที่ ป ระจั กษ์ ใ นด้านการคุ้ม ครองข้อ มู ลส่ ว นบุค คล ด้ า นการคุ้ มครองผู้บริโภค
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน
หรือด้านอื่น ทั้งนี้ ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสานักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดารงตาแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระตามมาตรา ๑๓ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกาหนด ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงความโปร่งใส
และความเป็นธรรมในการสรรหา
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจานวนแปดคนทาหน้าที่คัดเลือกบุคคล
ที่ ส มควรได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรื อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ
ตามมาตรา ๘ (๔) ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนสองคน
(๒) บุคคลซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้งจานวนสองคน
(๓) บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งจานวนสองคน และ
(๔) บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งจานวนสองคน
ในกรณีที่ผู้มีอานาจแต่งตั้งตาม (๒) (๓) หรือ (๔) ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการสรรหา
ในส่วนของตนได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสานักงาน ให้สานักงานเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาแทนผู้มีอานาจแต่งตั้งนั้น
ให้ ค ณะกรรมการสรรหาเลื อ กกรรมการสรรหาคนหนึ่ งเป็น ประธานกรรมการสรรหาและ
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และให้ สานักงานปฏิบัติหน้าที่
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
ในกรณีที่ตาแหน่ งกรรมการสรรหาว่างลง ให้ดาเนินการเพื่อให้มีกรรมการสรรหาแทนใน
ตาแหน่งนั้นโดยเร็ว ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่ 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
ยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจานวนประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) ที่จะได้รับแต่งตั้ง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อได้คัดเลือกบุคคลเป็นประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๘ (๔) ครบจานวนแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑)
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม
รวมทั้งความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมาตรา 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) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๖) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งตามกฎหมาย
(๗) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นดารงตาแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคสอง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่
ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
มาตรา ๑๔ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประชุมของคณะกรรมการอาจกระทาได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นได้ตามที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณา
ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียของตนให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม และห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าร่วม
ประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัด ทาแผนแม่บทการดาเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ดาเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท
ตาม (๑) รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว
(๓) กาหนดมาตรการหรือแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ประกาศกาหนดหลั กเกณฑ์ ก ารให้ ความคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ วนบุ คคลที่ ส่ งหรือ โอนไปยัง
ต่างประเทศ
(๖) ประกาศกาหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ
(๗) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๘) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของ
พระราชบัญญัตินี้อย่างน้อยทุกรอบห้าปี
(๙) ให้ คาแนะนาและคาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้
(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๗ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รับเบี้ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
การประชุมคณะอนุ กรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๒
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทาได้
การขอความยินยอมต้องทาโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือทาโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่
โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้
ในการขอความยิ น ยอมจากเจ้ าของข้ อ มูล ส่ ว นบุ คคล ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มูล ส่ ว นบุ คคลต้อ งแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้น
ต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้ง
ใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามแบบและข้อความที่คณะกรรมการประกาศกาหนดก็ได้
ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องคานึง
อย่างถึงที่สุดในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม ทั้งนี้ ในการเข้าทาสัญญา
ซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจาเป็นหรือเกี่ยวข้องสาหรับการเข้าทาสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่าย
เช่น เดียวกับการให้ ความยิน ยอม เว้น แต่มีข้อจากัด สิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ
สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
โดยชอบตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ ไม่มีผล
ผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ทาให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทาการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
หรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ ซึ่งผู้ เยาว์อาจให้ความยินยอม
โดยลาพังได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผู้เยาว์ด้วย
(๒) ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อานาจปกครองที่มีอานาจ
กระทาการแทนผู้เยาว์
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอานาจกระทาการแทนคนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่ว นบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ การขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอานาจกระทาการแทนคนเสมือนไร้
ความสามารถ
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการถอนความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลส่ว นบุคคล การแจ้งให้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล การร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยอนุโลม
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มาตรา ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
ตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่
(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อน
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว
(๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทาได้
ส่วนที่ ๒
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๒๒ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ให้ เ ก็ บ รวบรวมได้เ ท่ า ที่ จ าเป็ นภายใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๒๓ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้ง
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว
(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยซึ่งรวมถึง
วัตถุประสงค์ตามที่มาตรา ๒๔ ให้อานาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) แจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง กรณี ที่ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต้ อ งให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจาเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทาสัญญา รวมทั้งแจ้งถึง
ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
(๓) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน ให้กาหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐาน
ของการเก็บรวบรวม
(๔) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย
(๕) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล สถานที่ ติ ด ต่ อ และวิ ธี ก ารติ ด ต่ อ ในกรณี
ที่มีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งข้อมูล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อของ
ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
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(๖) สิทธิของเจ้าของข้อมู ลส่วนบุคคลตามมาตรา ๑๙ วรรคห้า มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๔ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
(๑) เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(๓) เป็น การจาเป็นเพื่อการปฏิบัติต ามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ
เพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
(๔) เป็นการจาเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) เป็ น การจ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายของผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสาคัญ
น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก
แหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่
(๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล
(๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๒๖
ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ตามมาตรา ๒๑ และการแจ้งรายละเอียด
ตามมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
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(๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิ สูจน์ได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าว
ไม่สามารถทาได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ ในกรณีนี้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
(๓) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทาโดยเร่งด่วนตามที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) เมื่ อ ผู้ ค วบคุม ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลเป็นผู้ ซึ่ง ล่ วงรู้หรื อได้ม าซึ่ง ข้อ มู ลส่ วนบุค คลจากหน้าที่
หรือจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดบางประการ
ตามมาตรา ๒๓ ไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกาหนด
การแจ้ ง รายละเอี ย ดตามวรรคสอง ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต้ อ งแจ้ ง ให้ เ จ้ า ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมตามมาตรานี้ เว้นแต่กรณีที่นาข้อมูลส่วนบุคคล
ไปใช้เพื่อการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งในการติดต่อครั้งแรก และกรณีที่จะนาข้อมูล
ส่วนบุคคลไปเปิดเผย ต้องแจ้งก่อนที่จะนาข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมื อ ง ความเชื่ อ ในลั ท ธิ ศาสนาหรื อ ปรั ช ญา พฤติ ก รรมทางเพศ ประวั ติ อ าชญากรรม
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด
ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
(๑) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
(๒) เป็นการดาเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงาน
ให้แก่สมาชิก ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่าเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กร
ที่ไม่แสวงหากาไรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิ
สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรนั้น
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(๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) เป็นการจาเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(๕) เป็นการจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
(ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทางานของ
ลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์
การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้ าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
(ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ
ของยา เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่ งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือ
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
(ค) การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของผู้มสี ิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม
ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจาเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ค วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่ อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น
ทั้งนี้ ต้องกระทาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จาเป็นเท่านั้น และได้จัดให้มีมาตรการ
ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
(จ) ประโยชน์ ส าธารณะที่ ส าคั ญ โดยได้ จั ด ให้ มี ม าตรการที่ เ หมาะสมเพื่ อ คุ้ ม ครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
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ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการนาลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทาให้สามารถยืนยันตัวตน
ของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ข้อมูลจาลองม่านตา หรือ
ข้อมูลจาลองลายนิ้วมือ
ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมต้องกระทาภายใต้
การควบคุมของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๓
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการ
ตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ส่ว นบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็น ไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๖ (๕) เว้นแต่
(๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
(๒) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศ
ที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
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(๓) เป็น การจาเป็นเพื่อการปฏิบัติต ามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ
เพื่อใช้ในการดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญานั้น
(๔) เป็นการกระทาตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
(๖) เป็นการจาเป็นเพื่อการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอของประเทศปลายทาง
หรื อองค์ การระหว่ างประเทศที่ รั บข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ให้ เสนอต่ อคณะกรรมการเป็ นผู้ วิ นิ จฉั ย ทั้ งนี้
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการอาจขอให้ทบทวนได้เมื่อมีหลักฐานใหม่ทาให้เชื่อได้ว่าประเทศปลายทางหรือ
องค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาจนมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เพียงพอ
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่
ในราชอาณาจักรได้กาหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้ อมูลส่วนบุคคล
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสานักงาน การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศที่เป็นไปตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าว
ให้สามารถกระทาได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๘
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะของเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน
เพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน และหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองตามวรรคหนึง่
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ในกรณีที่ยังไม่มีคาวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๘ หรือยังไม่มีนโยบายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่ง
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ เมื่อผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถบังคับ
ตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่ว นบุคคลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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หมวด ๓
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๓๐ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับ สาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามคาขอตามวรรคหนึ่ง จะปฏิเสธคาขอได้เฉพาะในกรณี
ที่เป็น การปฏิเสธตามกฎหมายหรือคาสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
จะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ควบคุมข้อมู ลส่วนบุคคล
บันทึกการปฏิเสธคาขอดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา ๓๙
เมื่ อ เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลมี ค าขอตามวรรคหนึ่ ง และเป็ น กรณี ที่ ไ ม่ อ าจปฏิ เ สธค าขอได้
ตามวรรคสอง ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการตามคาขอโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
คณะกรรมการอาจกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงและการขอรับสาเนาตามวรรคหนึ่ง รวมทั้ง
การขยายระยะเวลาตามวรรคสี่หรือหลักเกณฑ์อื่นตามความเหมาะสมก็ได้
มาตรา ๓๑ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่ว นบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรู ป แบบ
ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
(๑) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทาได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(๒) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๓) หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่กาหนด
ในมาตรา ๒๔ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
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การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งจะใช้กับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายไม่ได้ หรือการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธคาขอด้วยเหตุผลดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธคาขอ
พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๓๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ เ ป็น ข้อมู ลส่ ว นบุคคลที่เ ก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม
ตามมาตรา ๒๔ (๔) หรือ (๕) เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่า
(ก) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ผู้ควบคุ มข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิ่งกว่า
(ข) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย
(๒) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การตลาดแบบตรง
(๓) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เ ป็นการจาเป็นเพื่อการดาเนินภารกิจ
เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
ต้ อ งปฏิ บั ติ โ ดยแยกส่ ว นออกจากข้ อ มูล อื่ น อย่ า งชั ด เจนในทั น ทีเ มื่ อ เจ้ า ของข้ อมู ล ส่ วนบุ คคลได้แ จ้ง
การคัดค้านให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธการคัดด้านด้วยเหตุผลตาม (๑) (ก) หรือ (ข)
หรือ (๓) ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ
ตามมาตรา ๓๙
มาตรา ๓๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการลบ
หรื อ ท าลาย หรื อ ท าให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ตั ว บุ ค คลที่ เ ป็ น เจ้ า ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
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(๑) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
(๓) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามมาตรา ๓๒ (๑) และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเ สธคาขอตามมาตรา ๓๒ (๑) (ก)
หรือ (ข) ได้ หรือเป็นการคัดค้านตามมาตรา ๓๒ (๒)
(๔) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่
กาหนดไว้ในหมวดนี้
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บังคับกับการเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๔ (๑) หรือ (๔) หรือ
มาตรา ๒๖ (๕) (ก) หรือ (ข) การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลถูกขอให้ลบหรือทาลายหรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุ ตั ว บุ ค คลที่ เ ป็น เจ้ าของข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลได้ต ามวรรคหนึ่ ง ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ วนบุ คคลต้อ งเป็น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามคาขอนั้น โดยแจ้งผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้ได้รับคาตอบในการดาเนินการให้เป็นไปตามคาขอ
กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการได้
คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๓๔ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ร้องขอให้ดาเนินการตามมาตรา ๓๖
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(๒) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทาลายตามมาตรา ๓๓ (๔) แต่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน
(๓) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจาเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้ง
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา ๓๒ (๑) หรือตรวจสอบ
ตามมาตรา ๓๒ (๓) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม
กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการได้
คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในการระงับการใช้ตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๓๕ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต้ อ งด าเนิ น การให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนั้ น ถู ก ต้ อ ง
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดาเนินการตามคาร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องบันทึกคาร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา ๓๙
ให้นาความในมาตรา ๓๔ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวน
มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจาเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องดาเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ
(๓) จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกาหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจาเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมู ลส่ ว นบุ ค คลนั้ น หรื อ ตามที่ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลร้ อ งขอ หรื อ ที่ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ได้ถอนความยินยอม เว้นแต่เก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
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การเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๔ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๒๖ (๕) (ก) หรือ (ข)
การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้นาความใน
มาตรา ๓๓ วรรคห้า มาใช้บังคับกับการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยอนุโลม
(๔) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สานักงานโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง
นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทาได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุ ค คล ให้ แ จ้ ง เหตุ ก ารละเมิ ด ให้ เ จ้ าของข้ อ มูล ส่ วนบุ คคลทราบพร้อ มกั บแนวทางการเยี ย วยา
โดยไม่ชักช้าด้วย ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
(๕) ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕ วรรคสอง ต้องแต่งตั้งตัวแทนของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอานาจ
ให้กระทาการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจากัดความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๓๘ บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนตามมาตรา ๓๗ (๕) มิให้นามาใช้บังคับแก่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบอาชีพหรือธุรกิจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๒๖ และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจานวนมากตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๑ (๒)
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕ วรรคสอง มีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ให้นาความในมาตรา ๓๗ (๕) และความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและสานักงานสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้
(๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
(๒) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
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(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
(๖) การใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม
(๗) การปฏิเสธคาขอหรือการคัดค้านตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม มาตรา ๓๑ วรรคสาม
มาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
(๘) คาอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา ๓๗ (๑)
ความในวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับกับตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕
วรรคสอง โดยอนุโลม
ความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๘) อาจยกเว้นมิให้นามาใช้บังคับกับผู้ควบคุม
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คลซึ่ง เป็น กิ จ การขนาดเล็ ก ตามหลัก เกณฑ์ ที่ คณะกรรมการประกาศกาหนด เว้ นแต่
มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรื อมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ครั้งคราว หรือมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๔๐ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมู ลส่วนบุคคลตามคาสั่งที่ได้รับ
จากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่คาสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ รวมทั้ง
แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น
(๓) จั ด ท าและเก็ บ รั ก ษาบั น ทึ ก รายการของกิ จ กรรมการประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไว้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ปฏิบัติตาม (๑) สาหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลใด ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มูล ส่ ว นบุ คคลเป็น ผู้ ควบคุ ม ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลส าหรับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
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การดาเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อควบคุม
การดาเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ความใน (๓) อาจยกเว้นมิให้นามาใช้บังคับกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการ
ขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด เว้นแต่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
มิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว หรือมีการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖
มาตรา ๔๑ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต้ อ งจั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒) การดาเนิ น กิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จาเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่าเสมอ
โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจานวนมากตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๓) กิ จ กรรมหลั ก ของผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖
ในกรณี ที่ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอยู่ ใ นเครื อ กิ จ การ
หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้ ทั้งนี้ สถานที่ทาการแต่ละแห่งของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันดังกล่าว
ต้องสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย
ความในวรรคสองให้ น ามาใช้ บั ง คั บ แก่ ผู้ ค วบคุ มข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คลหรื อ ผู้ ป ระมวลผลข้ อมูล
ส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตาม (๑) ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมีสถานที่ทาการหลายแห่งโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องแต่งตั้ ง
ตัวแทนตามมาตรา ๓๗ (๕) ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ตัวแทนโดยอนุโลม
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล ะ
สานักงานทราบ ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและการใช้ สิ ท ธิ ข องเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้
คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องเจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้
โดยคานึงถึงความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอาจเป็ น พนั ก งานของผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้รับจ้างให้บริการตามสัญญากับผู้ควบคุมข้อมู ลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้
มาตรา ๔๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ คาแนะนาแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง
ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจสอบการดาเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสานักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิด เผยข้อมูลส่ว นบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) รั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ต นล่ ว งรู้ ห รื อ ได้ ม าเนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งอานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลออกจากงานหรือเลิกสัญญาการจ้างด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ไ ม่ไ ด้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องสามารถรายงานไปยังผู้บริหารสูงสุดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยตรงได้
เจ้าหน้ าที่คุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคลอาจปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอื่นได้ แต่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่ วนบุ คคลหรื อผู้ ประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคลต้ องรั บรองกั บส านั กงานว่ าหน้ าที่ หรื อภารกิ จดั งกล่ าว
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๔
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๔๓ ให้มีสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศ
สานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น
กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน
ไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ให้สานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๔ นอกจากหน้ า ที่ แ ละอ านาจในการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ให้สานักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ
คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และ
คณะอนุกรรมการ รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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(๑) จัดทาร่างแผนแม่บทการดาเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่างแผนแม่บทและ
มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติดังกล่าว
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
(๓) วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือตามมาตรการหรือ
กลไกการกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและรับรองนโยบายใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๙
(๔) สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์และ
วิจัยประเด็นทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(๕) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๖) ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และหน่ ว ยงานของเอกชนเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการหรือให้บริการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาชน รวมทั้งเผยแพร่และให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๘) กาหนดหลักสูตรและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือประชาชนทั่วไป
(๙) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของสานักงาน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๑๐) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกาหนด
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มาตรา ๔๕ ในการดาเนิ นงานของสานักงาน นอกจากหน้าที่และอานาจตามที่บัญญัติ
ในมาตรา ๔๔ แล้ว ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจทั่วไป ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิ ติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอื่น ใด
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๓) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการของสานักงาน
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินงานต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์ของสานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่สานักงานกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้ าที่และอานาจของสานักงาน หรือตามที่
คณะกรรมการ คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๔๖ ทุนและทรัพย์สินในการดาเนินงานของสานักงานประกอบด้วย
(๑) ทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๓) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ระดับรัฐบาล
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้อันเกิดจากการดาเนินการ
ตามหน้าที่และอานาจของสานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสานักงาน
เงินและทรัพย์สินของสานักงานตามวรรคหนึ่ง ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๗ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สานักงานได้มาจากการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้
ของสานักงานตามมาตรา ๔๖ (๔) หรือ (๕) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสานักงาน
มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
หกคนซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างน้อยสามคน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสานักงาน
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ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสานักงาน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
ให้นาความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จานวนแปดคนทาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๘
ให้ ค ณะกรรมการสรรหาเลื อ กกรรมการสรรหาคนหนึ่ งเป็น ประธานกรรมการสรรหาและ
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และให้สานักงานปฏิบัติหน้าที่
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา
ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการสรรหาว่ า งลง ให้ ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ มี ก รรมการสรรหาแทน
ในตาแหน่งนั้นโดยเร็ว ในระหว่างที่ยังไม่ได้กรรมการสรรหาใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๔๘
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการก าหนด ทั้ ง นี้ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา
มาตรา ๕๐ ในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๘
ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง รวมทั้งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม และยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเท่ากับจานวน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๘ ที่จะได้รับแต่งตั้ง
เมื่ อ ได้ คั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๔๘
ครบจานวนแล้ว ให้ คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๔๘ พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งความยินยอม
ของบุ ค คลดั ง กล่ า วต่ อคณะกรรมการเพื่ อ แต่ง ตั้ง เป็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๔๘
ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิตามมาตรา ๔๘
ซึ่งได้รับแต่งตั้งในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๕๑ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๔๘ มี ว าระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๔๘ พ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และ
ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทาหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
ให้ดาเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถงึ
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
มาตรา ๕๓ การประชุ ม คณะกรรมการก ากั บ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการพิจารณาจะเข้าร่วมประชุมมิได้
การประชุมของคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจกระทา
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้
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มาตรา ๕๔ คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสานักงาน
(๒) ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ ของสานักงาน
(๓) อนุ มัติแ ผนการดาเนิ นงาน แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
สานักงาน
(๔) ควบคุ ม การบริ ห ารงานและการด าเนิ น การของส านั ก งานและเลขาธิ ก ารให้ เ ป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ
(๖) วินิ จฉัยอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองของเลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
สานักงาน
(๗) ประเมินผลการดาเนินการของสานักงาน และการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อบังคับตาม (๒) ถ้ามีการจากัด อานาจเลขาธิการในการทานิติกรรมกับบุคคลภายนอก
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๕ คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอานาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกากับ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายได้
คณะกรรมการก ากั บส านั กงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อ มูล ส่ วนบุ คคลอาจแต่ งตั้งบุคคล
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกากับ
ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เป็ น ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการก ากั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
การปฏิบัติหน้ าที่และจานวนของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลตามวรรคสอง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๕๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๕๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๗ ให้สานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้ง มีหน้าที่บริหารกิจการของสานักงาน
การแต่ ง ตั้ ง เลขาธิ ก ารตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาตามที่
คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
มาตรา ๕๘ ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีแต่ไม่เกินหกสิบปี
(๓) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของสานักงาน
และการบริหารจัดการ
มาตรา ๕๙ ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นเลขาธิการ
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่
ของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น
(๕) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๖) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือออกจากงานจากหน่วยงานที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกถอดถอนจากตาแหน่ง
(๘) เคยถูกให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๖๒ (๔)
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(๙) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสานักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา ๖๐ เลขาธิการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระไม่ได้
ก่อนครบกาหนดตามวาระการดารงตาแหน่งของเลขาธิการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกิน
หกสิบวัน หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ
กากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหาเลขาธิการ
คนใหม่ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมไม่เกินสามคนต่อคณะกรรมการ
กากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๖๑ ในแต่ละปีให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กาหนด
มาตรา ๖๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖๐ เลขาธิการพ้นจาก
ตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๘ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๙
(๔) คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ออก เพราะไม่ผ่าน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง าน มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย บกพร่ อ งหรื อ ไม่ สุ จ ริ ต ต่อ หน้า ที่ หรื อ
หย่อนความสามารถ
มาตรา ๖๓ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานของสานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงาน และตามนโยบาย
และแผนระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์ นโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ และคณะกรรมการ
กากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระเบียบ ข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการ
กากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกากับ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
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(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้างของสานักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของสานักงาน
(๔) แต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามที่เลขาธิการ
มอบหมาย
(๕) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และลูกจ้าง
ของสานักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของสานักงานออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ หรือประกาศของ
คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ให้เลขาธิการรับผิดชอบในการบริหารงานของสานักงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกากับสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา ๖๔ ในกิจการของสานักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของ
สานักงาน เพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
มาตรา ๖๕ ให้ คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๖๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสานักงาน เลขาธิการอาจขอให้ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราวได้
ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น และมีข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ และ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว ให้ถือว่า
เป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสานักงาน ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมไม่ต่ากว่า
ตาแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทาไว้ในการอนุมัติ
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นกลับมาบรรจุและได้รับแต่งตั้งในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม
ตามวรรคสองแล้ว ให้นับระยะเวลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสานักงานสาหรับ
การคานวณบาเหน็จบานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นทานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติ ราชการหรือ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๗ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สานักงานโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชาต้นสัง กัด ให้ถือเป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ในสานักงานเป็นระยะเวลาในการชดใช้ทุน
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะขอให้พนักงานของสานักงานซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับจากสานักงานไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อน และให้ถือว่าการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
เป็นการชดใช้ทุนตามสัญญา และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเป็นระยะเวลา
ในการชดใช้ทุน
มาตรา ๖๘ การบัญชีของสานักงานให้จัด ทาตามหลักสากล ตามแบบและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
มาตรา ๖๙ ให้สานักงานจัดทางบการเงินและบัญชี แล้วส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่น ดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ น ผู้ ส อบบั ญชี ข องส านัก งาน และประเมิ นผลการใช้ จ่ า ยเงิ นและทรั พ ย์ สิ นของ
สานักงานทุกรอบปีแล้วทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับรอง
มาตรา ๗๐ ให้สานักงานจัดทารายงานการดาเนินงานประจาปีเสนอคณะกรรมการกากับ
ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและรั ฐ มนตรี ภ ายในหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่
วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน
รายงานการดาเนินงานประจาปีตามวรรคหนึง่ ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นแล้ว พร้อมทั้งผลงานของสานักงานและรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
ในปีที่ล่วงมาแล้ว
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การประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานตามวรรคสอง จะต้องดาเนินการโดยบุคคลภายนอก
ที่คณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ความเห็นชอบ
หมวด ๕
การร้องเรียน
มาตรา ๗๑ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้
ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการดาเนินงานอืน่
ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๗๒ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจสอบการกระทาใด ๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๓) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๗๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
การยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคาร้องเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกาหนดโดยคานึงถึงการกาหนดให้ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือ
ยุติเรื่องในกรณีที่มีผู้มีอานาจพิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่นด้วย
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗๓
วรรคสอง หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ระเบียบนั้นได้กาหนดไม่ให้รับไว้พิจารณา ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา
เมื่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเรื่ องร้องเรียนตามมาตรา ๗๒ (๑) หรือตรวจสอบ
การกระทาใด ๆ ตามมาตรา ๗๒ (๒) แล้วรับฟังได้ว่า เรื่องร้องเรียนหรือการกระทานั้นไม่มีมูล
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีคาสั่งยุติเรื่อง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณี ที่ คณะกรรมการผู้เชี่ ย วชาญพิ จารณาหรือตรวจสอบตามวรรคสองแล้วรับฟังได้ว่า
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นหรื อ การกระท านั้ น เป็ น กรณี ซึ่ ง อาจไกล่ เ กลี่ ย ได้ แ ละคู่ ก รณี ป ระสงค์ จ ะให้ ไ กล่ เ กลี่ ย
ให้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญดาเนิ น การไกล่เกลี่ย แต่หากเรื่องร้องเรียนหรือการกระทานั้นไ ม่อาจ
ไกล่เกลี่ยได้ หรือไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอานาจออกคาสั่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหรือดาเนินการ
แก้ไขการกระทาของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๒) สั่งห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกระทาการที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้กระทาการใดเพื่อระงับความเสียหายนั้นภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
ในกรณี ที่ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ผู้ ประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไม่ ย อมดาเนิ นการ
ตามคาสั่งตามวรรคสาม (๑) หรือ (๒) ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการยึด อายัด หรือ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลเพื่อบังคับ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้มีอานาจสั่งยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อการนั้น
การจัดทาคาสั่งตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม (๑) หรือ (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
คาสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ให้ประธานกรรมการผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ลงนามแทน
คาสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
ในการดาเนินการตามมาตรานี้ เมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมด้วยเหตุผล และในกรณีที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือยุติเรื่องที่มีผู้มีอานาจ
พิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอื่น ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนประสงค์จะให้ส่งเรื่อง
ให้ผู้มีอานาจพิจารณาในเรื่องนั้นตามกฎหมายอื่น ให้ดาเนินการตามความประสงค์ดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้มีอานาจพิจารณาได้รับเรื่องร้องเรียนนับแต่วันที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้รับเรื่องร้องเรียนนั้น
มาตรา ๗๕ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอานาจสั่งให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผู้ร้องเรียน หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
จะสั่งให้บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้
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มาตรา ๗๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ใดมาให้
ข้อมูลหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับการดาเนินการหรือการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ในกรณี
ที่ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หรื อ ผู้ ใ ดได้ ก ระท าผิ ด หรื อ ท าให้ เ กิ ด
ความเสียหายเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ในการด าเนิ น การตาม (๒) หากมี ความจ าเป็น เพื่ อ คุ้ม ครองประโยชน์ข องเจ้ าของข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อมีคาสั่ง
อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใดเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของ
สถานที่ นั้ น เพื่ อ ตรวจสอบและรวบรวมข้อ เท็ จ จริ ง ยึ ด หรื ออายั ด เอกสารหลั กฐาน หรื อ สิ่ งอื่น ใด
ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีไว้หรือใช้เพื่อกระทาความผิด
ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้รัฐมนตรี พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้ ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๖
ความรับผิดทางแพ่ง
มาตรา ๗๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดาเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทาให้เกิด
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแก่เจ้าของข้ อมูล
ส่วนบุคคล ไม่ว่าการดาเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า
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(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระทาหรือละเว้นการกระทาของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง
(๒) เป็นการปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอานาจตามกฎหมาย
ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ ง ให้ ห มายความรวมถึง ค่ าใช้ จ่ า ยทั้ง หมดที่ เ จ้ าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความจาเป็นในการป้องกันความเสียหายที่กาลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้วด้วย
มาตรา ๗๘ ให้ ศ าลมี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลหรื อ ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจานวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาล
กาหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนัน้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
พฤติการณ์ต่าง ๆ เช่ น ความร้ายแรงของความเสียหายที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ ผลประโยชน์
ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่อให้เกิด
ความเสียหายด้วย
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอัน
ขาดอายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
ส่วนที่ ๑
โทษอาญา
มาตรา ๗๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ โดยประการที่น่าจะทาให้
ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่ว นบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๘ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้
มาตรา ๘๐ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนือ่ งจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ถ้าผู้นั้นนาไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บังคับแก่การเปิดเผย ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
(๔) การเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
มาตรา ๘๑ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ
กระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
ส่วนที่ ๒
โทษทางปกครอง
มาตรา ๘๒ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๓๐ วรรคสี่
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๒ วรรคสองหรือวรรคสาม หรือไม่ขอ
ความยินยอมตามแบบหรือข้อความที่คณะกรรมการประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม หรือ
ไม่แจ้งผลกระทบจากการถอนความยินยอมตามมาตรา ๑๙ วรรคหก หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓
ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท
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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 หรือขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือทาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕
วรรคสอง หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท
มาตรา ๘๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม
หรื อ ฝ่ า ฝื น มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสอง หรื อ มาตรา ๒๘ อั น เกี่ ย วกั บ ข้อ มู ลส่ ว นบุคคล
ตามมาตรา ๒๖ หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ โดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท
มาตรา ๘๕ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๔๒ วรรคสองหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๘๖ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ โดยไม่มีเหตุอันควร
หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๗ (๕) ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท
มาตรา ๘๗ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท
มาตรา ๘๘ ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งได้นามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๘๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง
ตามมาตรา ๗๕ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ (๑) หรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๗๖ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๙๐ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอานาจสั่งลงโทษปรับทางปกครองตามที่กาหนดไว้
ในส่วนนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะสั่งให้แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้
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ในการพิจารณาออกคาสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคานึงถึง
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทาผิด ขนาดกิจการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชาระค่าปรับทางปกครอง ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และ
ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับตามคาสั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถดาเนินการบังคับทางปกครองได้
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอานาจฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครองเพื่อบังคับชาระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าคาสั่งให้ชาระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษา และบังคับให้มี
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อชาระค่าปรับได้
คาสั่งลงโทษปรับทางปกครองและคาสั่งในการบังคับทางปกครอง ให้นาความในมาตรา ๗๔
วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้นาความในมาตรา ๗๔ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการบังคับ
ทางปกครองตามวรรคสามโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา ๘ (๒) (๓)
และให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้รองประธาน
กรรมการทาหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
ให้สานักงานดาเนินการให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๘ (๔) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๒ ให้ดาเนินการเพื่อให้มีคณะกรรมการกากับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๙๑
ให้ดาเนินการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งสานักงานแล้วเสร็จตามมาตรา ๙๓
มาตรา ๙๓ ให้ดาเนินการจัดตั้งสานักงานให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในระหว่างที่การดาเนินการจัดตั้งสานักงานยังไม่แล้วเสร็จ ให้สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทาหน้าที่สานักงานตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนหนึ่งทาหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๙๒
วรรคสอง
มาตรา ๙๔ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี จั ด สรรทุ น ประเดิ ม ให้ แ ก่ ส านั ก งาน
ตามความจาเป็น
ให้ รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ มาปฏิบัติงานเป็นพนั กงานของสานักงานเป็นการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
ในสานักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคสองไม่ขาดจากสถานภาพเดิมและคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
แล้ ว แต่ก รณี จากสั ง กั ด เดิม ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอาจก าหนดค่าตอบแทนพิ เศษให้แ ก่ข้าราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสอง ในระหว่างปฏิบัติงาน
ในสานักงานด้วยก็ได้
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งสานักงานแล้วเสร็ จ ให้สานักงานดาเนินการคัดเลือก
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐตามวรรคสองเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานของสานักงานต่อไป
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐผู้ใดได้รับการคัดเลือก
และบรรจุตามวรรคสี่ ให้มีสิทธินับระยะเวลาทางานที่เคยทางานอยู่ในสังกัดเดิมต่อเนื่องรวมกับระยะเวลา
ทางานในสานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๕ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ เ ก็ บ รวบรวมไว้ ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกาหนดวิธีการยกเลิกความยินยอม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวมรวม
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย
การเปิดเผยและการดาเนินการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๙๖ การดาเนินการออกระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้รัฐมนตรี
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ก ารล่ ว งละเมิ ด
สิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจานวนมากจนสร้างความเดือดร้อนราคาญหรือความเสียหาย
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูล ส่ว นบุ คคลอัน เป็น การล่ว งละเมิดดังกล่าว ทาได้โ ดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้ เกิด
ความเสี ย หายต่ อ เศรษฐกิ จ โดยรวม สมควรก าหนดให้ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
เป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

