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กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในประเทศไทย 
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 ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรงหรือทางออม ซึ่งในโลก

ยุคปจจุบัน ขอมูลสวนบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลท่ีถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรผานการทำธุรกรรมออนไลน การลงช่ือเขาใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรและสื่อโซเชียล โดยรวมถึงขอมูลสวนบุคคลที่ไดใหไวกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเมื่อมีการขอใช

บริการ โดยขอมูลสวนบุคคลไดถูกนำมาใชตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินผล เปดเผยขอมูลสวนบุคคล และมีการนำไปใชหา

ผลประโยชนในทางธุรกิจโดยปราศจากการรับรูของผูท่ีเปนเจาของขอมูลซึ่งเปนการละเมิดตอสิทธิความเปนสวนตัวของปจเจกชนท่ี

เปนเจาของขอมูล นอกจากน้ี การเปดเผยขอมูลนอกจากจะเปนการละเมิดความเปนสวนตัวกอใหเกิดความเดือดรอนรำคาญแลวยัง

อาจสงผลตอความปลอดภัยและทรัพยสินแกผูเปนเจาของขอมูลเน่ืองจากอาจถูกแสวงประโยชนโดยกลุมองคกรอาชญากรรม  

 การคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดถูกกำหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวนสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งนำไปสูความ 

ตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหลายฉบับ เชน การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามแนวทางขององคการ

เพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows 

of Personal Data) ขอตกลงสหภาพยุโรป และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามขอบังคับสหภาพยุโรป (European Union 

Directive 95/46/EC) ซึ่งเปนกฎหมายที่มีผลบังคับใชมากวา 20 ปแลว และดวยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลตอวิถีชีวิต

ของประชาชนมากขึ้น สงผลใหในทุกธุรกรรมออนไลนไมวาจะโดยตั้งใจหรือมิไดตัง้ใชมีการทิ้งรองรอยดิจิตัล (Digital Footprint) 

เอาไว โดยขอมูลสวนตัวเหลานี ้ถูกนำไปวิเคราะห ประเมินผล และนำมาใชเปนเครื ่องชี ้นำพฤติกรรมผูบริโภค (Marketing 

Manipulation) หรือการช้ีนำการตัดสินใจทางการเมืองของบุคคลเฉพาะกลุมเปาหมาย (Political Microtargeting) ทำใหสหภาพ

ยุโรปออกกฎหมายฉบับใหมเก่ียวกับการคุมครองขอมูล (EU General Data Protection Regulation) หรือ “GDPR” ซึ่งมีผล

บังคับใชเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดย GDPR  ของสหภาพยุโรปเปนมาตรฐานการรับรองขอมูลสวนบุคคลใหมของโลก โดย

บทบัญญัติของกำหนดใหขอความยินยอมจากเจาของขอมูลอยางชัดเจนและชัดแจง ตองทำการแจงเตือนเมื ่อขอมูลรั ่วไหล 

กำหนดใหผูควบคุมขอมูลจะตองแจงใหเจาของขอมูลทราบวาขอมูลจะมีการใชไปอยางไร เพ่ือวัตถุประสงคใด กำหนดรับรองสิทธิท่ี

จะถูกลืมโดยขอใหหนวยงานควบคุมขอมูลลบขอมูลของตนได และการใชอำนาจนอกอาณาเขต (Extraterritorial Jurisdiction) 

เปนการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรปไมวาจะอยูท่ีใดในโลกซึ่งสงผลสำคัญ สงผลใหผูประกอบการที่ทำธุรกิจกับ
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สหภาพยุโรปรวมถึงผูประกอบการไทยจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและมาตรการความปลอดภัย

ทางไซเบอรตามท่ี GDPR กำหนด 

 ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหลายฉบับ ดังตอไปน้ี  

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่ไดกำหนดรับรองคุมครองสิทธิของบุคคล เกียรติยศหรือชื่อเสียง และความ

เปนอยูสวนตัว  

- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 (ความผิดฐานปลอมเอกสาร) เปนการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในข้ันตอนการ

จัดเก็บขอมูล  

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่บัญญัติเรื่องขอมูลขาวสารที่อยูในอำนาจ

หนาท่ีของหนวยงานราชการโดยกำหนดหามมิใหหนวยงานของรัฐหามเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีเปนการรุก

ล้ำสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร  และตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจำเปน 

พยายามเก็บขอมูลจากเจาของขอมูลโดยตรง และตองมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกขอมูลขาวสารสวน

บุคคล   

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่บัญญัติเรื่องขอมูลขาวสารที่อยูในอำนาจ

หนาที่ของหนวยงานราชการ ไดมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐหามเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เปนการรุก

ล้ำสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 2

3 และตองจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียงเทาที่เกี่ยวของและจำเปน 

พยายามเก็บขอมูลจากเจาของขอมูลโดยตรง และตองมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกขอมูลขาวสารสวน

บุคคล3

4  

- พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 เปนกฎหมายที่บัญญัติเรื่องขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

ประกอบธุรกิจเครดิต โดยไดบัญญัติใหหามจัดเก็บขอมูลของบุคคลธรรมดาท่ีไมเก่ียวกับการรับบริการ การขอสินเช่ือ 

หรือท่ีมีผลกระทบตอความรูสึก หรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูเปนเจาของ

ขอมูลอยางชัดเจน คือ (1) ลักษณะพิการทางรางกาย (2) ลักษณะทางพันธุกรรม (3) ขอมูลของบุคคลที่อยู ใน

กระบวนการสอบสวนหรือพิจารณาคดีอาญา (4) ขอมูลอื่นที่คณะกรรมการกำหนด 4

5 และตองจัดใหมีระบบรักษา

 
3 มาตรา 15 (5) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4 มาตรา 23 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
5 มาตรา 3 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A203/%A203-20-2540-001.pdf
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=571417&ext=htm
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ความลับและความปลอดภัยของขอมูลอีกดวย5

6 โดยในการเปดเผยขอมูลจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมลู

กอนทุกครั้ง6

7 

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด มาตรา 420 ซึ่งการละเมิดน้ันตองมีความเสียหายเกิดข้ึน 

- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ตองเปนการใชงานผาน “ระบบ

คอมพิวเตอร” ทำใหกฎหมายฉบับน้ียังไมสามารถนำไปปรับใชแกกรณีการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ  

กฎหมายดังกลาวขางตนยังมิใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป7

8เนื่องจากมิไดใหความ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางคลอบคลุมและยังไมไดมาตรฐานสากล ตอมา จึงไดมีการตรา พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 (มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 27 พฤกษภาคม 2563) และไดกำหนดใหบทบัญญัติในสวนท่ีเกี่ยวกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล และการลงโทษทางอาญาและมาตรการทางปกครองตามที่กำหนดในกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชนับตั้งแต

วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 เปนตนไป 

นอกจากนี้ ดวยสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (โควิค 

– 19) สงผลใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนไมสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ”) ดังกลาวไดอยางเครงครัด ดังน้ัน ในวันท่ี 20 

พฤษภาคม 2563 จึงไดมีการออก พระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับ

แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 25639 กำหนดยกเวนให 22 หนวยงานและกิจการ9

10 ไมอยูในบังคับ

 
6 มาตรา 17 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
7 มาตรา 20 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 
8 สำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, ความเปนมาของกฎหมายคุมครองขอมูลขาวสารในประเทศไทย, สืบคนเมื่อ 22 กุมภาพันธ 2564 

โปรดดู http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER01/GENERAL/DATA0024/00024967.PDF  
9 พระราชกฤษฎกีา กำหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2563 โปรดดู http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/037/T_0001.PDF  

10 หนวยงานและกิจการที่ ไมอยูในบังคับของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เปนการชั่วคราว (ระหวางวันที่ 27 พฤกษภาคม 2563 

- 31 พฤกษภาคม 2564) คือ (1) หนวยงานของรัฐ (2) หนวยงานของรัฐตางประเทศและองคการระหวางประเทศ (3) มูลนิธิ สมาคม องคกรศาสนา และ

องคกรไมแสวงหากำไร (4) กิจการดานเกษตรกรรม (5) กิจการดานอุตสาหกรรม (6) กิจการดานพาณิชยกรรม (7) กิจการดานการแพทยและสาธารณสุข 

(8) กิจการดานพลังงาน ไอน้ำ น้ำ และการกำจัดของเสีย รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวของ (9) กิจการดานการกอสราง (10) กิจการดานการซอมและการ

บำรุงรักษา (11) กิจการดานการคมนาคม ขนสง และการเก็บสินคา (12) กิจการดานการทองเที ่ยว (13) กิจการดานการสื ่อสาร โทรคมนาคม 

คอมพิวเตอร และดิจิทัล (14) กิจการดานการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย (15) กิจการดานอสังหาริมทรัพย (16) กิจการดานการประกอบ

วิชาชีพ (17) กิจการดานการบริหารและบริการสนับสนุน (18) กิจการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิชาการ สังคมสงเคราะห และศิลปะ (19) กิจการ 

ดานการศึกษา (20) กิจการดานความบันเทิงและนันทนาการ (21) กิจการดานการรักษาความปลอดภัย และ (22) กิจการในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน 

ซ่ึงไมสามารถจำแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER01/GENERAL/DATA0024/00024967.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/037/T_0001.PDF
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ของพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ เปนการชั่วคราวเปนเวลา 1 ป (ระหวางวันที่ 27 พฤกษภาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 

2564) อยางไรก็ตาม หากปรากฏวาในชวงระยะเวลาที่มีการทุเลาการบังคับกฎหมายนี้ หากหนวยงานและกิจการทั้ง 22 ประเภท

ไดมีใชหรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เปนขอมูลออนไหวโดยไมมีเหตุที่ชอบดวยกฎหมาย หรือนอกไปจากวัตถุประสงคที่ไดแจงไว 

หรือโอนขอมูลออนไหวไปยังตางประเทศโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยประการท่ีนาจะทำใหผูอ่ืนเกิดความเสียหาย เสียช่ือเสียง ถูก

ดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย อาจตองรับผิดชดใชคาเสียหายทางละเมิด แตยังไมไดตองรับผิดทางอาญาและทาง

ปกครองตามท่ีกำหนดใน พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ 

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ 

 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ประกาศใชเมื่อ

วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 แตไดกำหนดใหหมวดท่ีสำคัญซึ่งเก่ียวกับเน้ือหาการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการกำหนดโทษกรณี

ท่ีมีการละเมิดกฎหมายใหมีผลบังคับใชอยางเปนทางการในวันท่ี 1 มิถุนายน 2564  

กิจกรรมที่ ไมอยูภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ .ศ .2562 

 กิจกรรมของการเก็บรวบรวมขอมลูขาวสารดังตอไปน้ีไมอยูในการบังคับของพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ10

11 

- การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัว  

- การดำเนินการของหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการคลังของ

รัฐ หรือการรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิติ

วิทยาศาสตร หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร  

- บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอัน

เปนไปตามจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพหรือเปนประโยชนสาธารณะ 

- สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แตงตั้งโดยสภาดังกลาวซึ่งเก็บรวบรวมใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลในการพิจารณาตามหนาที ่และอำนาจของสภาผู แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา หรือ

คณะกรรมาธิการ แลวแตกรณี 

- การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวนการพิจารณาคด ีการบังคับคดี และ

การวางทรัพย รวมท้ังการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 
11 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 4 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF
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- การดำเนินการกับขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต  

ขอบเขตการใช บังคับ  

 พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ ใหใชบังคับแก การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสสวนบุคคล โดยผูควบคุมขอมลู

สวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่อยูในราชอาณาจักร ไมวาการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ไดกระทำในหรือนอก

ราชอาณาจักร และถึงแมวาผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือ ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลอยูจะนอกราชอาณาจักร แตถาหากเปน

การเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลที่อยูในราชอาณาจักร เมื่อเปนการทำกิจกรรมในเรื่อง การเสนอ

สินคาหรือบริการใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งอยูในราชอาณาจักร ไมวาจะมีการชำระเงินของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือไมก็

ตาม รวมถึงการเฝาติดตามพฤติกรรมของเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึนในราชอาณาจักร การเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวน

บุคคลน้ันก็ใหอยูในบังคับของพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ11

12 

 ขอมูลสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถทำใหระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของขอมูลได ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ12

13 

 การประมวลผลขอมูล คือ การดำเนินการหรือชุดการดำเนินการใด ๆ ซึ่งกระทำตอขอมูลสวนบุคคลหรือชุดขอมูลสวน

บุคคล ไมวาจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม1314 

บุคคลท่ีอยูภายใตพ.ร.บ.  คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ  

 บุคคลท่ีอยูภายใตพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ มีดังน้ี 

- เจาของขอมูล คือ บุคคลธรรมดาท่ีขอมูลน้ันบงช้ีไปถึง 

- ผูควบคุมขอมูล คือ ผูกำหนดวัตถุประสงคและวิธีการในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

- ผูประมวลผลขอมูล คือ ผูท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนผูควบคุมขอมูล 

  

 
12 มาตรา 5 พระราชบัญญัติคุมครองขอมลูสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
13 มาตรา 6 พระราชบัญญัติคุมครองขอมลูสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
14 ปยะบุตร บุญอรามเรือง,พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ,พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล,เสกสิริ นิวัติศัยวงศ,ปติ เอี่ยมจำรูญลาภ,ชวิน อุนภัทร,ฐิติรัตน ทิพยสัมฤทธิก์ุล,

ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ,โมกขพิศุทธิ์ รตารุณ, แนวปฏิบัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล (พิมพคร้ังที่ 1 สำนักพิมพโรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2563)  
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การขอความยินยอม  

 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไดก็ตอเมื่อ เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหความยินยอม

ไวกอนหรือขณะน้ัน 

 

การขอความยินยอมจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวดังกลาว ดังน้ันถาหากฝาฝน ไมมีผลผูกพันเจาของขอมูล ใน

กรณีของเจาของขอมูลสวนบุคคลที่เปนผูเยาวหากเปนกรณีที่ผูเยาวอาจใหความยินยอมไดโดยลำพัง ผูเยาวไมจำเปนตองขอความ

ยินยอมจากผูใชอำนาจปกครอง แตผูเยาวซึ่งมีอายุไมเกิน 10 ป ผูใชอำนาจปกครองตองเปนผูใหความยินยอมแทนผูเยาว1 4 15 โดยใน

การใหความยินยอมนั้น เจาของขอมูลจะถอนความยินยอมเสียเมื ่อใดก็ได ซึ่งการถอนความยินยอมจะตองทำไดโดยงาย

เชนเดียวกับการใหความยินยอม เวนแตมีขอจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญา แตอยางไรก็ตามการถอนความยินยอมไมกระทบถึงการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีไดใหความยินยอมไปแลว15

16 

  

 
15 มาตรา 20 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
16 มาตรา 19 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  

เน้ือหาของความยินยอม (Consent) วิธีการขอความยินยอม 

- ขอมูลเก่ียวกับตัวผูควบคุมขอมูล 

- วัตถุประสงคการประมวลผล 

- ขอมูลใดบางท่ีจะถูกเก็บรวบรวมและใช 

- วิธีการประมวลผลขอมูล 

- การโอนขอมูลไปตางประเทศ 

- การเปดเผยขอมูลตอบุคคลอ่ืน 

- ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

- วิธีการถอนความยินยอม 

- สิทธิตาง ๆ ของเจาของขอมูล 

- ความยินยอมตองชัดแจง 

- ตองแยกออกจากสวนอ่ืนโดยชัดเจน 

- แบบหรือขอความตองเขาใจงายและเขาถึงได 

- หลีกเลี ่ยงกรณีที ่ความยินยอมเปนเงื ่อนไขในการ

บริการ โดยตองคำนึงถึงความเปนอิสระในการ

ตัดสินใจใหความยินยอมของเจาของขอมูล 

- หากใชขอมูลชุดเดียวกันเพื ่อประมวลผลหลาย

วัตถุประสงค ตองใหเจาของขอมูลมีทางเลือกไดวา

ยินยอมสำหรับกรณีใดบาง 

- ออกรูปแบบใหสามารถถอนความยินยอมไดโดยงาย 

(ไมกระทบถึงขอมูลท่ีไดใหความยินยอมไปแลว) 

- คำนึงถึงอายุของผูใหความยินยอม (โดยเฉพาะกรณี

ผู เยาว) รวมถึงกรณีของผูไรความสามารถ และผู

เสมือนไรความสามารถ (มาตรา 20) 
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หนาที่ของผูควบคุมขอมูล 

 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) คือ ผูท่ีสามารถกำหนดวัตถุประสงค ตลอดจนวิธีการดำเนินการตาง ๆ 

ของขอมูลสวนบุคคลได โดยหลักการสำคัญของการประมวลผลขอมูล คือ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองทำการประมวลผล

ขอมูลตามวัตถุประสงคที่ไดแจงไวกับเจาของขอมลูและเจาของขอมูลไดใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลตามวัตถุประสงค

น้ัน16

17 ซึ่งกอนเริ่มการประมวลผลขอมูลน้ัน ผูควบคุมขอมูลจะตองแจงเจาของขอมูลกอนหรือขณะเก็บขอมูล ถึงรายละเอียดตอไปน้ี

17

18 

- ช่ือหรือรายละเอียดการติดตอองคกรผูควบคุมและตัวแทน (ถาหากมี) 

- วัตถุประสงคในการเก็บขอมูลสวนบุคคล 

- ฐานท่ีชอบดวยกฎหมายของการประมวลผลขอมูล 

- ประเภทของขอมูลท่ีไดรับ 

- บุคคลท่ี 3 ท่ีเปนผูรับขอมูล 

- รายละเอียดการโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลท่ี 3 ท่ีตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ (ถาหากมี) 

- ระยะเวลาในการจัดเก็บ 

- สิทธิตาง ๆ ของเจาของขอมูล 

- แหลงท่ีมาของขอมูล (กรณีท่ีไดรับขอมูลมาจากแหลงอ่ืน) 

การเก็บบันทึกรายการประมวลผลขอมูล ตองมรีายการดังตอไปน้ี18

19 

- ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

- วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล 

- ขอมูลเก่ียวกับผูควบคุมขอมูล 

- ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

- สิทธิและวิธีการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล และเง่ือนไขของบุคคลและการเขาถึงของขอมูลสวนบุคคล 

- การใชหรือเปดเผยขอมูล 

- การปฏิเสธคำขอ หรือการคัดคานของเจาของขอมูล 

- คำอธิบายเก่ียวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

 
17 มาตรา 21 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
18 มาตรา 23 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
19 มาตรา 39 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
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ในการประมวลผลขอมูล ผูควบคุมขอมูลจะตองจัดใหมมีาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยในกรณีที่ตองให

ขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลอื่นตองปองกันมิใหผูนั้นใชหรือเปดเผยโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ อีกทั้งตองมีการจัดใหระบบ

ตรวจสอบขอมูลเพื่อลบหรือทำลายเมื่อขอมูลสวนบุคคลนั้นไมมีความจำเปนหรือสิ้นระยะเวลาการจัดเก็บ และเมื่อมีเหตุละเมิด

ขอมูลสวนบุคคลจะตองแจงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลโดยไมชักชา19

20 ซึ่งผูควบคุมขอมูลยังมีหนาที่ในการดำเนินการใหขอมูลน้ัน

ถูกตอง สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด20

21 

แผนภาพแสดงหนาท่ีของผูควบคมุขอมูล 

 
20 มาตรา 37 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
21 มาตรา 35 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  



9 

 

 กฎ หมาย คุ ม ค ร อ ง ข อ มู ล ส ว น บุ คคล ใน ประ เ ทศ ไ ทย  -  

www.TLCS.co.th 

หนาที่ของผูประมวลผลขอมูล 

 ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมอบหมายให

ดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูล โดยผูประมวลผลขอมูลมีหนาท่ีตามสัญญาจะตอง

ประมวลผลขอมูลตามขอตกลงหรือคำสั่งระหวางผูควบคุมและผูประมวลผลขอมูล นอกจากนั้นยังมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตอง

ประมวลผลขอมูลตามคำสั่งของผูควบคุมขอมูล และจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงการจัดทำและเก็บ

รักษาบันทึกกิจกรรมการประมวลผลขอมูล21

22  ซึ่งในการทำสัญญาวาจางผูประมวลผลขอมูลน้ันควรทำขอตกลงเรื่องการประมวลผล

ขอมูลแยกออกมาใหชัดเจน  

แผนภาพแสดงหนาท่ีของผูประมวลผลขอมูล 

 
22 มาตรา 40 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
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การประมวลผลขอมูล 

 กอนการประมวลผลขอมูลจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลเสียกอน และจะตองทำการประมวลผล

ขอมูลภายในวัตถุประสงคที่เจาของขอมูลไดใหความยินยอมเทานั้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ไมจำตองขอความยินยอมจาก

เจาของขอมลูกอนการประมวลผลขอมูล22

23   

- เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมายเหตุ เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งไดจัดใหมีมาตรการปกปองที่เหมาะสมเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ของเจาของขอมูล (ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด) 

- เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

- เปนการจำเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญา หรือเพ่ือใชในการดำเนินการ

ตามคำขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทำสัญญา 

- เปนการจำเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอำนาจรัฐท่ีไดรับมอบใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

- เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคล

อื่นที่ไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เวนแตประโยชนดังกลาวมีความสำคัญนอยกวาสิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูล

สวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

- เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

การเก็บขอมูลออนไหว  

ขอมูลสวนบุคคลที่เปนขอมูลออนไหว (Sensitive data) ไดแก  ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความ

คิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญกรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูล

สหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งการเก็บขอมูล

ออนไหวจะตองไดรับความยินยอมโดยชัดแจงเสียกอน เวนแตกรณ ีดังตอไปน้ี23

24  

- เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจาของขอมูลไมสามารถใหความ

ยินยอมได  

 
23 มาตรา 24 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
24 มาตรา 26 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
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- เปนการดำเนินกิจกรรมโดยชอบดวยกฎหมายที่มีการคุมครองท่ีเหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรไม

แสวงหากำไรท่ีมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสภาพแรงงาน ใหแกสมาชิก ผูซึ่งเคยเปน

สมาชิก หรือผูซึ่งมีการติดตอยางสม่ำเสมอกับมูลนิธิ โดยไมเปดเผยขอมูลยังภายนอก  

- เปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะดวยความยินยอมโดยชัดแจงของเจาของขอมูล 

- เปนการจำเปนเพ่ือการกอตั้ง ปฏิบัติ การใช หรือการยกขอตอสูซึ่งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

- เปนการจำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับเวชศาสตรปองกันหรืออาชีวเวช

ศาสตร การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจาง การแพทย หรือระบบและการใหบริการดานสังคม

สงเคราะห หรือประโยชนสาธารณะดานการสาธารณสุข หรือการคุมครองแรงงาน การประกันสังคม หรือการ

ศึกษาวิจัย หรือประโยชนสาธารณะสำคัญ 

การส งขอมูลไปยังตางประเทศ  

ในกรณีท่ีมีการสงขอมูลไปยังตางประเทศ ประเทศปลายทางนั้นจะตองมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลที่เพียงพอ เวนแต

เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเจาของขอมูลทราบถึงมาตรการที่ไมเพียงพอของประเทศปลายทางและไดใหความยินยอม หรือ

เปนการจำเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาหรือตามคำขอของเจาของขอมูล หรือเปนการกระทำตามสัญญาเพ่ือประโยชนของเจาของ

ขอมูล หรือเพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพของเจาของขอมูล ซึ่งไมสามารถใหความยินยอมไดในขณะน้ัน 

หรือเปนการจำเปนเพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะเปนสำคัญ24

25 

นอกจากนั ้นเจาของขอมูลยังมีสิทธิในการเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูล ขอรับขอมูลที ่เกี ่ยวกับตนในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได ขอใหลบ ทำลาย หรือทำใหเปนขอมูลที่ไม

สามารถระบุตัวตนได หรือขอใหระงับการใชขอมูล25

26 

 
25 มาตรา 28 และมาตรา 29 พระราชบญัญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
26 มาตรา 30 – 34 พระราชบญัญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
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แผนภาพแสดงการประมวลผลขอมูล 

 

ข้ันตอนการดำเนินการเ ม่ือขอมูลมีความเส่ียงสูงสงผลกระทบตอสิทธิ เสรีภาพของบุคคล 

(Data Protection Impact Assessment หรือ DPIA) 

 การประเมินผลกระทบดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือ DPIA เปนกระบวนการที่มีการพัฒนาขึ้นมาและเปนท่ี

ยอมรับในสากล สำหรับการประเมินขอมูลที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล เพื่อการมีขั้นตอนที่เหมาะสม

สำหรับการประมวลผลขอมูลน้ัน โดยการท่ีจะประเมินผลขอมูลใดวาเปนขอมูลท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือไม ไมไดพิจารณาถึงแตมีเพียง

สภาพของขอมูลเทาน้ัน แตจำตองพิจารณาถึงสภาพในการเขาถึงขอมูลดงักลาวดวย เชน บุคคลท่ัวไปในองคกรท่ีไมมีความเก่ียวของ

ใดกับการประมวลผลขอมูล สามารถเขาถึงขอมูลไดหรือไม ตัวอยางเชน ถึงแมเปนขอมูลเลขประจำตัวประชาชนของเจาของขอมูล 

แตไดมีการกำหนดระดับของผูท่ีสามารถเขาถึงขอมูลได โดยผูท่ีจะเขาถึงขอมูลไดตองใสรหัสในการเขาถึงขอมูล เชนน้ีก็เปนขอมูลท่ี

ไมมีความเสี่ยงสูง เพราะบุคคลท่ัวไปไมสามารถเขาถึงขอมูลได เปนตน 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดทำ DPIA 

ขั้นตอนการดำเนินการตาม DPIA 

1. ประเมินวาเปนขอมลูท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือไม (DPIA Identification)  

2. อธิบายรายละเอียดการประมวลผลขอมูล (Description) 

3. ฟงความเห็นของผูท่ีเก่ียวของ (Consultation) 

4. แสดงใหเห็นถึงความจำเปนและความไดสัดสวนของการประมวลผลขอมูล (Necessity & Proportion) 

5. ประมวลผลความเสี่ยงของผลกระทบในการประมวลผลขอมลู ท้ังในเชิงรางกาย จิตใจ และทรัพยสิน (Risk 

Assessment) 

6. ระบุมาตรการลดความเสี่ยง (Measures to mitigate) 

7. สรุปการจัดทำ DPIA โดยควรจะตองบันทึกรายละเอียดท่ีผานมา (Documentation & Planning)ตดิตามและ

ทบทวนผลของการทำ DPIA (Monitoring & Review) 

8. ติดตามและทบทวนผลของการทำ DPIA (Monitoring & Review) 
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การจัดทำขอมูลสวนบุคคลนิรนาม (Guideline for Anonymization) 

 การจัดทำขอมูลนิรนามเพ่ือใหเปนไปตาม มาตรา 37 ของพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ ท่ีกำหนดใหผูควบคุมขอมูล

ตองมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยขอมูลใดจะเปนขอมูลนิรนามหรือไม ตองพิจารณาถึงตัวขอมูลนั้นรวมกับสภาพแวดลอมของ

ขอมูล กลาวคือ ขอมูลน้ันสามารถระบุตัวผูท่ีเปนเจาของขอมูลไดหรือไม โดยหลักการสำคัญของการจัดทำขอมูลนิรนาม คือ การ

ที่ทำใหขอมูลนั้นไมมีความเสี่ยงในการระบุตัวเจาของขอมูล โดยไมไดคำนึงถึงการใชประโยชนจากขอมูลนั้นเทานั้น ถึงแมในบาง

กรณีการใชประโยชนจากขอมูลน้ันไมอาจทำใหระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลได แตเมื่อวิเคราะหขอมูลทุกฉบับ จะทำใหสามารถ

ทราบไดวาใครเปนเจาของขอมูล ก็ควรจัดทำขอมูลใหอยูในลักษณะท่ีเปนการยากท่ีจะระบุตัวตนยอนกลับมายังตัวเจาของขอมูลได 

วิธีการจัดทำขอมูลนิ รนาม  

1. การจัดทำขอมูลนิรนามแบบเปนทางการ (Formal anonymization) คือ การกำจัด หรือ ซอนตัวการระบุ

เจาของขอมูลโดยตรง 

2. การจัดทำขอมูลนิรนามแบบไดรับรอง (Guarantee anonymization) คือ การจัดทำขอมูลท่ีอยูบนชุดของ

สมมติฐานใดสมมติฐานหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิงสมมติฐานบนความรูเบ้ืองตนของผูลวงละเมิด 

3. การจัดทำขอมูลทางสถิติ (Statistical anonymization) คือ การผสมขอมูล (Scrambling) การปดทับ

ขอมูล (Masking) การใหเจาของขอมูลเลือกวิธี (Personalised anonymization) การลดความชัดเจนของ

ขอมูล (Blurring or Noising)  

4. การจัดทำขอมูลนิรนามในเชิงการใชงาน (Functional anonymization) คือ การคำนึงถึงแรงจูงใจของผูรุกล้ำ

ขอมูลสวนบุคคล ผลกระทบของการถูกเปดเผยของขอมูลนิรนาม โอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่ขอมูลถูกเปดเผยโดยไม

ต้ังใจ ความสัมพันธระหวางความเส่ียงในการระบุตัวตนเจาของขอมูลกับการจัดการขอมูลของผูมีหนาท่ี เปนตน 
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แผนภาพแสดงการจดัทำขอมูลสวนบุคคลนิรนาม 
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ความรับผิดตามพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ แบงความรับผิดออกเปน ความรับผิดทางแพง ความรับผิดทางอาญา และโทษทาง

ปกครองอีก ซึ่งมีรายละเอียดของความรับผิด ดังน้ี 

ความรับผิดทางแพง 26

27 

 ผูฝาฝนพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ จะมีความรับผิดทางแพงตองชำระคาสินไหมทดแทนใหกับผูที่เปนเจาของ

ขอมูล โดยคาสินไหมทดแทนในความรับผิดทางแพงแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี  

- คาสนิไหมทดแทนท่ีแทจริง คือ เมื่อผูควบคุมขอมูลหรือประมวลผลขอมูลกระทำการฝาฝนโดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ 

เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายน้ันเกิดจากการกระทำหรือละเวนการกระทำของเจาของขอมูลเอง หรือเปนการปฏิบัติ

ตามคำสั่งของเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่และอำนาจตามกฎหมาย โดยคาสินไหมทดแทนที่แทจริงนี้ หมายความ

รวมถึงคาใชจายที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชจายไปตามความจำเปนเพื่อปองกันความเสียหายที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือ

ระงับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว 

- คาสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษ ซึ่งคาสินไหมทดแทนประเภทน้ีเปนคาสินไหมท่ีกำหนดข้ึนโดยมีจุดประสงคเพ่ือลงโทษ

ผูกระทำความผิดใหหลาบจำและเพื่อปองกันการกระทำผิดซ้ำ โดยจะตองกำหนดเพิ่มขึ้นไมเกิน 2 เทาของคาสินไหม

ทดแทนท่ีแทจริง และคาสินไหมทดแทนท้ังสองประการมอีายุความ 3 ป นับแตวันท่ีผูเสียหายรูถึงความเสียหายและรูตวัผู

ควบคุมขอมูลหรือผูประมวลผลขอมูล หรือ 10 ปนับแตวันท่ีมีการละเมิด 

ความรับผิดทางอาญา 27

28 

 ผูควบคุมขอมูลจะมีความรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อ ใชหรือเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับความยินยอม ใชหรือเปดเผย

ขอมูลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค สงขอมูลสวนบุคคลออนไหวไปยังตางประเทศซึ่งประเทศปลายทางไมมีมาตรฐานการคุมครอง

ขอมูลที่เพียงพอ โดยประการที่นาจะทำใหผูอื่นเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย หรือเพื่อการ

แสดงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรบัตนเองหรือผูอ่ืน อยางไรก็ตามความผิดดังกลาวเปนความผิดอันยอมความ

ได 

 
27 มาตรา 77 – 78 พระราชบญัญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
28 มาตรา 79 – 81 พระราชบญัญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
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 และผูที่ไดลวงรูขอมูลสวนบุคคลของผูอื่นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ แลว

นำขอมูลน้ันไปเปดเผยแกผูอ่ืน เมื่อไมเขาขอยกเวนตามกฎหมาย อันไดแก การเปดเผยตามหนาท่ี การเปดเผยเพ่ือประโยชนแกการ

สอบสวนหรือการพิจารณาคดี การเปดเผยแกหนวยงานของรัฐในประเทศหรือตางประเทศที่มีอำนาจตามกฎหมาย การเปดเผยท่ี

ไดรับความยินยอมเปนหนังสือเฉพาะครั้งจากเจาของขอมูล การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการฟองรองคดีที่เปดเผยตอสาธารณะ ผู

น้ันตองรับโทษทางอาญา อีกท้ังนิติบุคคลอาจตองรับผิดอาญาตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ หากปรากฎวาการกระทำน้ัน

เกิดจากการสั่งหรือมีหนาท่ีแตละเวนของ กรรมการ ผูจัดการ บุคคลใดซึ่งตองรับผิดชอบในการดำเนินงาน  

โทษทางปกครอง 28

29 

 ความรับผิดในโทษทางปกครองนั้น สามารถอุทธรณโตแยงตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในฐานะ

คำสั่งทางปกครอง ซึ่งสามารถแยกการพิจารณาได ดังน้ี 

 ความรับผิดของผูควบคุมขอมูล   

 ผูควบคุมดูแลขอมูลอาจตองรับโทษทางปกครองเมื่อมีการกระทำความผิดพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ ในกรณีใด

กรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี  

- ทำการเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากฐานทางกฎหมาย (มาตรา 24 , มาตรา 27) การ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับความยินยอม เมื่อไมใชกรณีที่กฎหมายยกเวนใหทำไดแมไมไดรับความ

ยินยอม หรือการประมวลผลขอมูลนอกวัตถุประสงคท่ีเจาของขอมูลใหความยินยอมมีโทษปรับไมเกิน 3,000,000 

บาท 

- การไมขอความยินยอมใหถูกตองหรือไมแจงผลกระทบจากการไมใหความยินยอม (มาตรา19) การขอความยินยอม

น้ันตองทำโดยชัดแจงเปนหนังสือหรือทำโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส เวนแต โดยสภาพไมอาจขอความยินยอมดวย

วิธีการดังกลาวได  การขอความยินยอมไมถูกตองตามแบบท่ีกฎหมายกำหนด มีโทษปรับ ไมเกิน 1,000,000 บาท 

- เก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลผิดไปจากวัตถุประสงค (มาตรา 21) การประมวลผลขอมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค

ท่ีไดแจงไวกับเจาของขอมูล มีโทษปรับ ไมเกิน 3,000,000 บาท 

- เก็บรวบรวมขอมูลเกินกวาท่ีจำเปน (มาตรา 22) การเก็บขอมูลน้ันตองทำเทาท่ีจำเปนภายใตวัตถุประสงคเทาน้ัน มี

โทษปรับ ไมเกิน 3,000,000 บาท 

 
29 มาตรา 82 – 90 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
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- การเก็บขอมูลจากแหลงอ่ืนโดยตองหาม (มาตรา 25)  การเก็บขอมูลตองเก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลโดยตรง โดย

จะเก็บขอมูลจากแหลงอื่นไดก็ตอเมื่อเจาของขอมูลใหความยินยอมหรือเปนการเก็บขอมูลท่ีเขาขอยกเวนไมจำตอง

ขอความยินยอมจากเจาของขอมูล มีโทษปรับ ไมเกิน 3,000,000 บาท  

- การขอความยินยอมโดยการหลอกหลวงหรือทำใหเจาของขอมูลเขาใจผิดในวัตถุประสงค (มาตรา19 วรรค 3)  การ

ขอความยินยอมตองทำใหเจาของขอมูลเขาใจงาย ไมเปนการหลอกลวงใหเขาใจผิดในวัตถุประสงค มีโทษปรับ ไม

เกิน 3,000,000 บาท  

- การเก็บรวบรวม ใช เปดเผย การโอน ขอมูลออนไหวโดยไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 26, มาตรา 27, มาตรา 28, 

มาตรา 29)  การเก็บขอมูลออนไหวโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจง เมื่อไมเขากรณียกเวน หรือการโอนขอมูล

ออนไหวไปประเทศปลายทางท่ีไมมีมาตรฐานคุมครองขอมูลท่ีเพียงพอ มีโทษปรับ ไมเกิน 5,000,000 บาท 

- การไมแจงเจาขอมูลในกรณีเก็บขอมูลจากเจาของขอมูลโดยตรงหรือทางออม (มาตรา 23, 25)  คือ การไมแจง

เจาของขอมูลใหทราบถึงรายละเอียดในการเก็บขอมูล หรือการไมแจงเจาของขอมูลในกรณีเก็บขอมูลจากแหลงอ่ืน 

มีโทษปรับ ไมเกิน 1,000,000 บาท 

- การไมใหเจาของขอมูลเขาถึงขอมูลตามสิทธิ (มาตรา 30) การไมใหเจาของขอมูลเขาถึงสิทธิในการขอรับสำเนา

ขอมูล หรือสิทธิในการขอใหเปดเผยขอมูล หรือสิทธิในการเขาถึงขอมูลในสวนของตน หรือสิทธิในการคัดคานการ

เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลเก่ียวกับตน หรือสิทธิในการขอใหลบหรือทำลายหรือทำใหเปนขอมูลสวนบุคคลท่ี

ไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลได หรือสิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน มีโทษปรับ 

ไมเกิน 1,000,000 บาท 

- การไมดำเนินการตามสิทธิคัดคานของเจาของขอมูล (มาตรา 32 วรรค 2) เมื่อเจาของขอมูลใชสิทธิคัดคานการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใด ผูควบคุมขอมูลตองไมดำเนินการประมวลผลขอมูลอีก มีโทษ

ปรับ ไมเกิน 3,000,000 บาท 

- การไมจัดใหมีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 41) การตองจัดใหมีเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

เมื่อเปนการประมวลผลขอมูลในกิจกรรมที่จำตองมีการตรวจสอบอยางสม่ำเสมอเนื่องดวยมีขอมูลสวนบุคคลเปน

จำนวนมากตามท่ีคณะกรรมการกำหนด หรือกิจกรรมหลักเปนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนขอมูลออนไหว 

หรือผู ควบคุมขอมูลหรือผู ประมวลผลขอมูลหนวยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการกำหนด มีโทษปรับ ไมเกิน 

1,000,000 บาท 

- การไมจัดใหมีการสนับสนุนเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล การใหออก เลิกจาง เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวน

บุคคลเพราะเหตุที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 42) ในกิจกรรมที่ตองจัดใหมีเจาหนาท่ี

คุมครองขอมูลสวนบุคคลนั้น ผูควบคุมขอมูลหรือผูประมวลผลขอมูลตองใหการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของ



19 

 

 กฎ หมาย คุ ม ค ร อ ง ข อ มู ล ส ว น บุ คคล ใน ประ เ ทศ ไ ทย  -  

www.TLCS.co.th 

เจาของขอมูลสวนบุคคล และจะใหเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลออกจากงานหรือเลิกจางเน่ืองจากการปฏิบัติ

หนาท่ีไมได มีโทษปรับ ไมเกิน 1,000,000 บาท 

- การโอนขอมูลไปตางประเทศโดยไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 28, มาตรา 29) การโอนขอมูลไปยังตางประเทศ 

ประเทศปลายทางตองมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลท่ีเพียงพอ มีโทษปรับ ไมเกิน 3,000,000 บาท 

- การไมจัดใหมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ไมจัดใหมีระบบลบหรือทำลายขอมูล การไมแจงเหตุละเมิด

ขอมูล การไมตั้งตัวแทนนอกราชอาณาจักร (มาตรา 37) ผูควบคุมขอมูลตองจัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยที่เหมาะสม ในกรณีที่ตองใหขอมูลแกบุคคลอื่นตองปองกันไมใหผูนั้นใชหรือเปดเผยขอมูล จัดใหมีระบบ

การตรวจสอบขอมูลเพ่ือลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลเมื่อพนกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ แจงเหตุการละเมิด

ขอมูลสวนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมงนับแตทราบ ผูควบคุมหรือผูประมวลผลขอมูลที่อยูนอกราชอาณาจักรเมื่อจะ

ประมวลผลขอมูลที่เจาของขอมูลอยู ในราชอาณาจักร จะตองตั ้งตัวแทนเปนหนังสือและตัวแทนตองอยูใน

ราชอาณาจักร มีโทษปรับ ไมเกิน 3,000,000 บาท 

 ความรับผิดของผูประมวลผลขอมูล  

 ความรับผิดทางปกครองของผูประมวลผลขอมูล ไดแก การกระทำการไมชอบดวยพ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ 

ดังตอไปน้ี  

- การไมจัดใหมีเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 41) การตองจัดใหมีเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

เมื่อเปนการประมวลผลขอมูลในกิจกรรมที่จำตองมีการตรวจสอบอยางสม่ำเสมอเนื่องดวยมีขอมูลสวนบุคคลเปน

จำนวนมากตามท่ีคณะกรรมการกำหนด หรือกิจกรรมหลักเปนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนขอมูลออนไหว 

หรือผู ควบคุมขอมูลหรือผู ประมวลผลขอมูลหนวยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการกำหนด มีโทษปรับ ไมเกิน 

1,000,000 บาท  

- การไมจัดใหมีการสนับสนุน การใหออก เลิกจาง เพราะเหตุท่ีปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 

42) ในกิจกรรมที่ตองจัดใหมีเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลนั้น ผูควบคุมขอมูลหรือผูประมวลผลขอมูลตองให

การสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของเจาของขอมูลสวนบุคคล และจะใหเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลออกจาก

งานหรือเลิกจางเน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ีไมได มีโทษปรับ ไมเกิน 1,000,000 บาท 

- การไมปฏิบัติตามหนาที่โดยกฎหมายของผูประมวลผลขอมูล (มาตรา 40) ผูประมวลผลขอมูลจะตองดำเนินการ

ประมวลผลขอมูลภายใตคำสั่งท่ีไดรับจากผูควบคุมขอมูล จัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย จัดทำและเก็บ

รักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอมูลตามที่คณะกรรมการกำหนด มีโทษปรับ ไมเกิน 3,000,000 

บาท 
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- การโอนขอมูลไปตางประเทศโดยมชิอบ (มาตรา 29)  การกำหนดนโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ

เมื่อโอนขอมูลไปยังผูควบคุมขอมูลหรือผูประมวลผลขอมูลซึ่งอยูในตางประเทศและอยูในเครือเดียวกัน มีโทษปรับ 

ไมเกิน 3,000,000 บาท 

- การไมตั้งตัวแทนในราชอาณาจักรเมื่อกฎหมายกำหนด (มาตรา 38 วรรค 2, มาตรา 37(5)) การประมวลผลขอมูลท่ี

อยูนอกราชอาณาจักรเมื่อจะประมวลผลขอมูลที่เจาของขอมูลอยูในราชอาณาจักร จะตองตั้งตัวแทนเปนหนังสือ

และตัวแทนตองอยูในราชอาณาจักร มีโทษปรับ ไมเกิน 3,000,000 บาท 

- การโอนขอมูลออนไหวไปตางประเทศโดยมิชอบ (มาตรา 29, มาตรา 26) การกำหนดนโยบายในการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลท่ีเพียงพอเมื่อโอนขอมูลไปยังผูควบคุมขอมูลหรือผูประมวลผลขอมูลซึ่งอยูในตางประเทศและอยูในเครือ

เดียวกัน เมื่อเปนขอมูลสวนบุคคลออนไหว มีโทษปรับ ไมเกิน 5,000,000 บาท 

ความรับผิดของบุคคลอ่ืน 

- ตัวแทนของผูควบคุมขอมูลหรือผูประมวลผลขอมูลไมจัดใหมีการบันทึกรายการประมวลผลขอมูล (มาตรา 88) โดย

ตัวแทนท่ีถูกแตงตั้งโดยผูควบคุมขอมูลหรือผูประมวลผลขอมูลจะตองจัดใหมีบันทึกรายการประมวลผลขอมูลดวย มี

โทษปรับ ไมเกิน 1,000,000 บาท 

- ผูท่ีขัดคำสั่งของคณะกรรมการผูเช่ียวชาญ (มาตรา 89, มาตรา 75, มาตรา 76 (1)) เมื่อคณะกรรมการผูเช่ียวชาญสัง่

ใหบุคคลใดสงเอกสารหรือขอมูลเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหสงขอมูลหรือเอกสารเพื่อการดำเนินการตามพ.ร.บ. 

คุมครองขอมูลสวนบุคคลฯ แตบุคคลดังกลาวฝาฝน มีโทษปรับ ไมเกิน 500,000 บาท 

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