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พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีถูกสร้างมาเพ่ือป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ของทุกคน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้โดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

จัดท าโดย จนท.ทสส.สบน.ทอ. จ.ต.หญิง หงส์ฟ้า เกตุระหงษ์ โทร. 38864



ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เก่ียวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำส่ังหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 6

หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 1 บทท่ัวไป 

มาตรา 19 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ

- เจ้าของข้อมูลฯสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยง่าย เว้นแต่มีข้อจ ากัด

สิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าข้อมูลฯ และ

การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการ เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ที่เจ้าของ

ข้อมูลฯ ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว- ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การ เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย 

ข้อมูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่น

อย่างชัดเจนและไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลฯเข้าใจผิดใน

วัตถุประสงค์ดังกล่าว
- ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมแก่

เจ้าของข้อมูลฯ

- การขอความยินยอมจากเจ้าข้อมูลฯที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ไม่มี

ผลผูกพัน และไม่ท าให้ผู้ควบคุมฯสามารถท าการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่วน

บุคคลได้

- การขอความยินยอมท าโดยเปน็หนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- การขอความยินยอม ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องค านึงอย่างถึงที่สุดในความ

เป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลฯในการให้ความยินยอม ท้ังนี้ การท าสัญญาและ

บริการใดๆ ต้องมีความจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องส าหรับการท าสัญญาซึ่งรวมถึงการ

ให้บริการนั้นๆ



1. ผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง

2. ผู้เยาว์อายุไม่เกิน ผู้ใช้อ านาจปกครองให้ความยินยอม

3. บุคคลไร้ความสามารถ ผู้อนุบาลให้ความยินยอม

4. บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ผู้พิทักษ์ให้ความยินยอม

มาตรา 20

ในกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเปน็ผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือไม่มีฐานะเสมือน

ดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะตาม ม.27 การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้

สิบปี

มาตรา 21
ผู้ควบคุมส่วนบุคคล ต้องแจ้งวัตถุประสงค์

ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลฯ ทราบและยินยอมก่อนเก็บ
รวบรวม/ใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมส่วนบุคคล ต้องเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย 
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเปน็

มาตรา 22

ส่วนที ่2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล



มาตรา 23

1. วัตถุประสงค์ (  ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ม.24 )

2. ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลฯ

3. ระยะเวลาทีอ่าจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม

4. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานทีข่้อมูลฯ อาจจะถูกเปิดเผย

5. ข้อมูลเกีย่วกับผู้ควบคุมข้อมูลฯ สถานทีต่ิดต่อ และวิธีการติดต่อ

6.    สิทธิของเจ้าของข้อมูลฯ ตามม.19 วรรคห้า ม.30 วรรคหนึ่ง ม.31 วรรคหนึ่ง ม.32 วรรคหนึ่ง ม.33 วรรคหนึ่ง 

ม.34 วรรคหนึ่งม.36 วรรคหนึ่ง และม.73 วรรคหนึ่ง

ผู้ควบคุมส่วนบุคคล ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทราบ ก่อนหรือขณะเก็บ ได้แก่



มาตรา 24 ห้าม มิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ เว้นแต่

1. เพ่ือจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ การศึกษาวิจัย สถิติ ที่มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม

2. เพ่ือป้องกันระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอก่อนเข้าท าสัญญานั้น

4. เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลฯ 

5. เพ่ือเปน็ประยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมฯ เว้นแต่ประโยชน์นั้นมีความส าคัญน้อยกว่าสิทธิขั้น    พ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลฯ

6. เปน็การปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคมุฯมาตรา 25
ห้าม ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่

1. ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใหท้ราบและได้รับความยนิยอม โดยไม่ชักช้า ภายใน 30 วัน เว้นแต่กรณีที่น าข้อมูลไปใชเ้พ่ือการติดต่อกับเจ้าของขอ้มูลฯ 

ต้องแจ้งในการติดต่อครั้งแรก รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลฯด้วย

2. เปน็การเก็บรวบรวมข้อมูลสาวนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตาม ม.24 หรือ ม.26

ให้แจ้งรายละเอียดตามม. 23 และแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ตามม.21 มาใช้บังคับการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ เว้นแต่ 

1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่นั้นอยู่แล้ว

2. ผู้ควบคุมข้อมูลฯพิสูจน์ได้ว่าแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่สามารถท าได้หรือจะเปน็อุปสรรคต่อการใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ

3. ต้องกระท าโดยเร่งด่วน เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลฯ

4. ผู้ควบคุมข้อมูลฯเปน็ผู้ล่วงรู้ข้อมูลมาจากหน้าที่หรือการประกอบอาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่



(ก)  เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ วินิจฉัยโรคทางการแพทย์

(ข)  ประโยชน์สาธรณะดา้นการสาธารณสุข เช่น โรคระบาดทีอ่าจแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร

(ค)  การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิสวัสดิการรักษาพยาบาล

(ง)  การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอืน่ 

(จ)  ประโยชน์สาธารณะทีส่ าคญั โดยได้จัดให้มีมาตรการทีเ่หมาะสมเพ่ือคุม้ครองเจ้าของข้อมลูฯ

มาตรา 26 ห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกับ

หรือข้อมูลอื่นซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ เว้นแต่

เชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์

ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ

ความคิดเห็นทางการเมอืง ความเชือ่ในลัทธิ

ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ

1. เพ่ือป้องกันระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
2. เปน็การด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีมีการคุ้มครองท่ีเหมาะสมขององค์กร

ที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา/สหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก

3. เปน็ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อสาธรณะด้วยความยินยอมโดยเจ้าของข้อมูลฯ 4. เปน็การจ าเปน็เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5.  เปน็การจ าเปน็ในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เก่ียวกับ ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการ

ใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการน าลักษณะเด่นทางกายภาพหรือ

พฤติกรรมของบุคคลมาใช้ท าให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นท่ีไม่

เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น 

ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองม่านตา ข้อมูลจ าลองลายนิ้วมือ

ทั้งนี ้กรณทีีเ่ปน็การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลเกีย่วกบัประวตัอิาชญากรรม ต้องกระท าภายใตก้ฎหมาย



ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวผลข้อมูลฯซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรได้ก าหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลฯ เพ่ือการส่งหรือโอนข้อมูลฯ

ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันเพ่ือประกอบกิจการร่วมกัน หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลฯดังกล่าวได้รับการ

ตรวจสอบและรับรองให้สามารถกระท าได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ม.28

มาตรา 27ห้ามผู้ควบคุมส่วนบุคคลใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ 
เว้นแต่ เปน็ข้อมูลฯที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตาม ม.24 / ม.26

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลฯได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมในการใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ ผู้ควบคุมต้องบันทึกการใช้/เปิดเผยนั้นไว้ในรายการตาม ม.39

มาตรา 28ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งข้อมูลหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ต้องเป็นไปตาม  หลักเกณฑ์การให้ความ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 

1. เปน็การปฏิบัติตามกฎหมาย

2. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของขอ้มูลฯ โดยแจ้งให้ทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองขอ้มูลฯที่ไม่

เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศทีไ่ด้รับข้อมูลฯ

3. เปน็การจ าเปน็เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเปน็คูสั่ญญา

4. เปน็การกระท าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคมุขอ้มูลฯกับบุคคลเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของขอ้มูลฯ

5. เพ่ือป้องกันระงบัอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

6. เปน็การจ าเปน็เพ่ือการด าเนนิภารกจิเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ

มาตรา 29

ส่วนที ่3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล



เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ผู้ควบคุมข้อมูลฯจะปฏิเสธได้เฉพาะในกรณีที่เปน็

การปฏิเสธตามกฎหมาย/ค าส่ังศาล และการเข้าถึงและขอรับส าเนานั้นจะส่งผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอดังกล่าว ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องบันทึกการปฏิเสธพร้อมเหตุผลไว้ในรายการตาม ม.39

เมื่อเจ้าของข้อมูลฯมีค าขอตามวรรคหนึ่งและเป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธค าขอได้ตามวรรคสอง ให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯด าเนินการตามค าขอโดยไม่

ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับค าขอ

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มลูส่วนบคุคล

มาตรา 30

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลฯที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลฯได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมออกแบบให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน

ได้และสามารถใช้/เปิดเผยข้อมูลฯได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

1. ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯส่ง/โอนข้อมูลฯในรูปแบบดังกล่าว ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯอื่นเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ

2. ขอรับข้อมูลฯท่ีผู้ควบคุมข้อมูลฯส่ง/โอนข้อมูลฯในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพเทคนิคไม่สามารถท าได้

ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเปน็ข้อมูลฯ ที่เจ้าของข้อมูลฯ ได้ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูล/ใช้/เปิดเผย/ข้อมูลฯ ที่ได้รับการยกเว้นตาม 

ม.24 (3) หรือเปน็ข้อมูลฯ อื่นที่ก าหนดใน ม.24 ตามที่คณะกรรมการก าหนด

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนข้อมูล ตามวรรคหนึ่ง จะใช้กับการส่ง/โอนข้อมูล ของผู้ควบคุมข้อมูลฯซึ่งเปน็การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ไม่ได้ หรือการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิ/เสรีภาพของบุคคลอื่น 

มาตรา 31



มาตรา 32

1. กรณีที่เปน็ข้อมูลฯท่ีเก็บรวบรวมได้โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ม.24 (4) / (5)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯทีเ่กีย่วกับตนเมือ่ใดก็ได้ ดังนี้

2. กรณีที่การเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

3. กรณีที่การเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ

มาตรา 33
1. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเปน็ในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯด าเนินการลบหรือท าลาย ข้อมูลฯตน ในกรณีดังต่อไปนี้

2. เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ

3. เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านในการเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ

4. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 



มาตรา 34

1. เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลฯอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลฯร้องขอให้ด าเนินการตาม ม.36

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯ

ระงับการใช้งานขอ้มูลฯ ได้ในกรณีดังนี้

2. เมือ่เปน็ข้อมูลฯทีต่้องลบ/ท าลายตามม.33 (4) แต่เจ้าของข้อมูลฯขอให้ระงับการใช้แทน

3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเปน็ในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ 

แต่เจ้าของข้อมูลฯมีความจ าเปน็ต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกตามกฎหมาย

4. เมือ่ผู้ควบคุมข้อมูลฯอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตาม ม.32 (1) / ม.32 (3)

ผู้ ควบคุ มข้ อมู ล
ส่วนบุคคลต้องด าเนินการ
ให้ข้อมูลฯนั้นถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

มาตรา 35

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯด าเนินการตาม ม.35 หากผู้ควบคุมข้อมูลฯไม่ด าเนินการ
ตามค าขอร้อง ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องบันทึกค าร้องของเจ้าของข้อมูลฯพร้อมเหตุผลไว้ในรายการตาม ม.39 

มาตรา 36



มาตรา 39
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลฯ และส านักงานสามารถตรวจสอบได้ 

โดยจะบันทึกเปน็หนังสือ/ระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

5. สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลฯ รวมท้ัง

เงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึง

ข้อมูลส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ข้อมูลฯแต่ละประเภท
6. การใช้/เปิดเผยตาม ม.27

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ควบคุมส่วนบุคคล 7. การปฏิเสธค าขอ/การคัดค้าน

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วน

บุคคล

8. ค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย



หมวด 5 การร้องเรยีน

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.

มาตรา 73

หมวด 6 ความผิดทางแพ่ง

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ด าเนินการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลฯอันเปน็การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

ท าให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลฯ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เว้นแต ่พิสูจน์ได้ว่า

1. เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือละเว้นการกระท าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2. เปน็การปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย

มาตรา 77

ให้ศาลมีอ านาจส่ังให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จ่ายค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่า

สินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเทา่ของค่าสินไหมทดแทนท่ีแท้จริงนั้น โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ

มาตรา 78



หมวด 7 บทก าหนดโทษ

ส่วนที ่1 โทษอาญา

มาตรา 79

1. ใช้/เปิดเผย ข้อมูลฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ

2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งข้อมูลหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูล

3. เก็บรวบรวมข้อมูลฯตาม ม.26 โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น เกลียดชัง/ได้รับความอับอาย

ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกนิ 6 เดือน หรือปรบัไมเ่กนิ ห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝนื 

มาตรา 80

ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อืน่เนือ่งจากการปฏิบัติหน้าที ่ตาม พ.ร.บ. นี ้น าไปเปิดเผยแก่ผู้อืน่ 

ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกนิ 6 เดือน หรือปรบัไมเ่กนิ ห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั



1. เก็บ/รวบรวม/ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลฯ โดยไม่เปน็ไปตามวัตถุประสงค์

2. เก็บ/รวบรวม/ใช้ โดยนอกเหนือวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนด

3. เก็บรวบรวมข้อมูลฯโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ

4. เก็บรวบรวมข้อมูลฯจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลฯโดยตรง

5. ผู้ส่งข้อมูลหรือโอนข้อมูลฯไปยังต่างประเทศ โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

การให้ความคุ้มครองข้อมูลฯ 

6. ขอความยินยอมโดยการหลอกลวง หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งได้น ามาใช้

โดยอนุโลมตาม

7. ส่ง/โอนข้อมูลฯโดยไม่เปน็ไปตามม.29

มาตรา 83 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ดังนี้

1. เก็บ/รวบรวม/ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลฯที่อ่อนไหวที่ต่อให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าของ

ข้อมูลฯ

2. ผู้ส่งข้อมูลหรือโอนข้อมูลฯไปยังต่างประเทศ โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้

ความคุ้มครองข้อมูลฯ

1. ไม่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์ ก่อนหรือขณะเก็บ

2. ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในการให้เจ้าของเข้าถึงข้อมูลฯ/รับสาเนา

3. ไม่บันทึกรายการให้เจ้าของข้อมูลฯ และส านักงานตรวจสอบ

4. ผู้ควบคุมข้อมูลฯ และผู้ประมวลผลข้อมูลฯไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลฯ ของตน

5. เก็บ/รวบรวม/ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลฯ โดยไม่ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ

ส่วนที ่2 โทษทางปกครอง

มาตรา 82 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติตาม ดังนี้

มาตรา 84 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติตาม ดังนี้

ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไมเ่กนิหา้ลา้นบาท ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไมเ่กนิสามลา้นบาท

ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไมเ่กนิหนึ่งลา้นบาท


