พระราชบัญ ญัติคุ้ มครองข้อ มูลส่ ว นบุค คล ซึ่ งเป็น
กฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่ อป้ องกันการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
ของทุก คน รวมถึ ง การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และน าไปใช้ โ ดยไม่ ไ ด้
แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

บังคับใช้ 1 มิ.ย. 65

จัดทาโดย จนท.ทสส.สบน.ทอ. จ.ต.หญิง หงส์ ฟ้า เกตุระหงษ์ โทร. 38864

ข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 6

ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมคำสั่ งหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล

หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 1 บททั่วไป

มาตรา 19

ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคล โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ

- การขอความยินยอมทาโดยเป็นหนังสื อหรือทาโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การ เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย
ข้อ มู ล ส่ ว นบุค คล และการขอความยิ น ยอมต้อ งแยกส่ วนออกจากข้ อ ความอื่ น
อย่ า งชั ด เจนและไม่ เ ป็ น การหลอกลวงหรื อ ท าให้ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ฯเข้ า ใจผิ ด ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าว
- การขอความยินยอม ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องคานึงอย่างถึงที่สุดในความ
เป็น อิ สระของเจ้ า ของข้ อ มู ลฯในการให้ ค วามยิ นยอม ทั้ งนี้ การท าสั ญ ญาและ
บริการใดๆ ต้องมีความจาเป็นหรือเกี่ยวข้องสาหรับการทาสั ญญาซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการนั้นๆ

- เจ้าของข้อมูลฯสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยง่าย เว้นแต่มีข้อจากัด
สิ ทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสั ญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าข้อมูลฯ และ
การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการ เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ที่เจ้าของ
ข้อมูลฯ ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
- ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องแจ้งให้ทราบถึง ผลกระทบจากการถอนความยินยอมแก่
เจ้าของข้อมูลฯ
- การขอความยินยอมจากเจ้าข้อมูลฯที่ ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ ไม่มี
ผลผูกพั น และไม่ทาให้ผู้ควบคุมฯสามารถทาการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่ วน
บุคคลได้

มาตรา 20
ในกรณีทเี่ จ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซ่ งึ ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือไม่มีฐานะเสมือน
ดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะตาม ม.27 การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เยาว์

2. ผู้เยาว์อายุไม่เกิน สิ บปี

ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อานาจปกครอง
ผู้ใช้อานาจปกครองให้ความยินยอม

3. บุคคลไร้ความสามารถ

ผู้อนุบาลให้ความยินยอม

4. บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

ผู้พิทักษ์ ให้ความยินยอม

ส่ วนที่ 2

มาตรา 21
ผู้ควบคุมส่ วนบุคคล ต้องแจ้งวัตถุประสงค์
ใหม่ ใ ห้ เ จ้ า ของข้ อ มู ล ฯ ทราบและยิ น ยอมก่ อ นเก็ บ
รวบรวม/ใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล

มาตรา 22
ผู้ควบคุมส่ วนบุคคล ต้องเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลเท่าทีจ
่ าเป็น

มาตรา 23
ผู้ควบคุมส่ วนบุคคล ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ทราบ ก่อนหรือขณะเก็บ ได้แก่
1.

วัตถุประสงค์ ( ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ม.24 )

2. ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลฯ
3.

ระยะเวลาทีอ
่ าจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม

4. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานทีข่ ้อมูลฯ อาจจะถูกเปิดเผย
5.

ข้อมูลเกีย
่ วกับผู้ควบคุมข้อมูลฯ สถานทีต
่ ิดต่อ และวิธีการติดต่อ

6.

สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลฯ ตามม.19 วรรคห้า ม.30 วรรคหนึ่ง ม.31 วรรคหนึ่ง ม.32 วรรคหนึ่ง ม.33 วรรคหนึ่ง

ม.34 วรรคหนึ่งม.36 วรรคหนึ่ง และม.73 วรรคหนึ่ง

มาตรา 24 ห้าม มิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ เว้นแต่
1. เพื่ อจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ การศึกษาวิจัย สถิติ ที่มีมาตรการปกป้ องที่เหมาะสม
2. เพื่ อป้ องกันระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุ ขภาพของบุคคล
3. ปฏิบัติตามสั ญญาหรือเพื่ อใช้ในการดาเนินการตามคาขอก่อนเข้าทาสั ญญานั้น
4. เพื่ อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่ อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลฯ
5. เพื่ อเป็นประยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมฯ เว้นแต่ประโยชน์น้น
ั มีความสาคัญน้อยกว่าสิ ทธิข้น
ั

มาตรา 25

ห้าม

ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยตรง

พื้ นฐานในข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลฯ
6. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมฯ

เว้นแต่

1. ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้ทราบและได้รับความยินยอม โดยไม่ชักช้า ภายใน 30 วัน เว้นแต่กรณีที่นาข้อมูลไปใช้เพื่ อการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลฯ
ต้องแจ้งในการติดต่อครั้งแรก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฯด้วย
2. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสาวนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตาม ม.24 หรือ ม.26
ให้แจ้งรายละเอียดตามม. 23 และแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ตามม.21 มาใช้บังคับการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ

เว้นแต่

1. เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่น้น
ั อยู่แล้ว
2. ผู้ควบคุมข้อมูลฯพิ สูจน์ได้ว่าแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่สามารถทาได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ /เปิดเผยข้อมูลฯ
3. ต้องกระทาโดยเร่งด่วน เพื่ อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลฯ
4. ผู้ควบคุมข้อมูลฯเป็นผู้ล่วงรู้ข้อมูลมาจากหน้าที่หรือการประกอบอาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่

มาตรา 26 ห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับ
เชือ
้ ชาติ

ข้อมูลพั นธุกรรม

ข้อมูลชีวภาพ

ข้อมูลสหภาพแรงงาน

ประวัติอาชญากรรม

พฤติกรรมทางเพศ

หรือข้อมูลอื่นซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ
1. เพื่ อป้ องกันระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุ ขภาพของบุคคล

เผ่าพั นธุ์

ข้อมูลสุ ขภาพ

ความเชือ
่ ในลัทธิ

ความคิดเห็นทางการเมือง

ศาสนาหรือปรัชญา

ความพิ การ

เว้นแต่

2. เป็นการดาเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมขององค์กร

ที่ไม่แสวงหากาไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา/สหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก

3. เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธรณะด้วยความยินยอมโดยเจ้าของข้อมูลฯ
5. เป็นการจาเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่ อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
(ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ วินิจฉัยโรคทางการแพทย์
(ข) ประโยชน์สาธรณะด้านการสาธารณสุ ข เช่น โรคระบาดทีอ
่ าจแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร

4. เป็นการจาเป็นเพื่ อการก่อตั้งสิ ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกิดจากการ
ใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนาลักษณะเด่นทางกายภาพหรือ
พฤติ ก รรมของบุ ค คลมาใช้ ท าให้ ส ามารถยื น ยั น ตั ว ตนของบุ ค คลนั้ น ที่ ไ ม่
เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น

(ค) การคุ้มครองแรงงาน การประกันสั งคม หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ สวัสดิการรักษาพยาบาล

(ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอืน
่
(จ) ประโยชน์สาธารณะทีส
่ าคัญ โดยได้จัดให้มีมาตรการทีเ่ หมาะสมเพื่ อคุม
้ ครองเจ้าของข้อมูลฯ

ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า

ข้อมูลจาลองม่านตา

ข้อมูลจาลองลายนิ้วมือ

ทั้งนี้ กรณีทเี่ ป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเกีย
่ วกับประวัตอ
ิ าชญากรรม ต้องกระทาภายใต้กฎหมาย

ส่ วนที่ 3

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล

มาตรา 27ห้ามผู้ควบคุมส่วนบุคคลใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ

เว้นแต่ เป็นข้อมูลฯที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตาม ม.24 / ม.26

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลฯได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมในการใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ ผู้ควบคุมต้องบันทึกการใช้/เปิดเผยนั้นไว้ในรายการตาม ม.39

มาตรา 28 ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลส่งข้อมูลหรือโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การให้ความ

คุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล เว้นแต่
1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

2. ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ โดยแจ้งให้ทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลฯที่ไม่
เพี ยงพอของประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศทีไ่ ด้รับข้อมูลฯ
3. เป็นการจาเป็นเพื่ อปฏิบัติตามสั ญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็นคูส
่ ั ญญา
4. เป็นการกระทาตามสั ญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลฯกับบุคคลเพื่ อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลฯ

5. เพื่ อป้ องกันระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุ ขภาพของบุคคล
6. เป็นการจาเป็นเพื่ อการดาเนินภารกิจเพื่ อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ

มาตรา 29

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรือผู้ประมวผลข้อมูลฯซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรได้กาหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลฯ เพื่ อการส่ งหรือโอนข้อมูลฯ
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันเพื่ อประกอบกิจการร่วมกัน หากนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลฯดังกล่าวได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองให้สามารถกระทาได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ม.28

หมวด 3 สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล

มาตรา 30
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล มีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ผู้ควบคุมข้อมูลฯจะปฏิเสธได้เฉพาะในกรณีที่เป็น
การปฏิเสธตามกฎหมาย/คาสั่ งศาล และการเข้าถึงและขอรับสาเนานั้นจะส่ งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลปฏิเสธคาขอดังกล่าว ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องบันทึกการปฏิเสธพร้อมเหตุผลไว้ในรายการตาม ม.39
เมื่อเจ้าของข้อมูลฯมีคาขอตามวรรคหนึ่งและเป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธคาขอได้ตามวรรคสอง ให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯดาเนินการตามคาขอโดยไม่
ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคาขอ

มาตรา 31
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลฯที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลฯได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมออกแบบให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน
ได้และสามารถใช้/เปิดเผยข้อมูลฯได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
1. ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯส่ ง/โอนข้อมูลฯในรูปแบบดังกล่าว ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯอื่นเมื่อสามารถทาได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ
2. ขอรับข้อมูลฯที่ผู้ควบคุมข้อมูลฯส่ ง/โอนข้อมูลฯในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพเทคนิคไม่สามารถทาได้

ข้อมูลส่ วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลฯ ที่เจ้าของข้อมูลฯ ได้ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูล/ใช้/เปิดเผย/ข้อมูลฯ ที่ได้รับการยกเว้นตาม
ม.24 (3) หรือเป็นข้อมูลฯ อื่นที่กาหนดใน ม.24 ตามที่คณะกรรมการกาหนด
การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่ วนข้อมูล ตามวรรคหนึ่ง จะใช้กับการส่ ง /โอนข้อมูล ของผู้ควบคุมข้อมูลฯซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ไม่ได้ หรือการใช้สิทธิน้น
ั ต้องไม่ละเมิดสิ ทธิ/เสรีภาพของบุคคลอื่น

มาตรา 32

เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯทีเ่ กีย
่ วกับตนเมือ
่ ใดก็ได้ ดังนี้

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

2. กรณีที่การเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯเพื่ อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

3. กรณีที่การเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯเพื่ อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ

มาตรา 33

เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯดาเนินการลบหรือทาลาย ข้อมูลฯตน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ
2. เมื่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ
3. เมื่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลคัดค้านในการเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ
4. เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลได้ถูกเก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา 34

เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯ

ระงับการใช้งานข้อมูลฯ ได้ในกรณีดังนี้

1. เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลฯอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลฯร้องขอให้ดาเนินการตาม ม.36
2. เมือ
่ เป็นข้อมูลฯทีต
่ ้องลบ/ทาลายตามม.33 (4) แต่เจ้าของข้อมูลฯขอให้ระงับการใช้แทน
3. เมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลหมดความจาเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์
แต่เจ้าของข้อมูลฯมีความจาเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่ อใช้ในการก่อตั้งสิ ทธิเรียกตามกฎหมาย

มาตรา 35
ผู้ ควบคุ มข้ อ มู ล
ส่ วนบุ คคลต้ องด าเนิ นการ
ให้ ข้ อ มู ล ฯนั้ น ถู กต้ อ งเป็ น
ปั จจุ บั น สมบู รณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

4. เมือ
่ ผู้ควบคุมข้อมูลฯอยู่ในระหว่างการพิ สูจน์ตาม ม.32 (1) / ม.32 (3)

มาตรา 36
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลฯดาเนินการตาม ม.35 หากผู้ควบคุมข้อมูลฯไม่ดาเนินการ
ตามคาขอร้อง ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องบันทึกคาร้องของเจ้าของข้อมูลฯพร้อมเหตุผลไว้ในรายการตาม ม.39

มาตรา 39

ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลบันทึกรายการ เพื่ อให้เจ้าของข้อมูลฯ และสานักงานสามารถตรวจสอบได้
โดยจะบันทึกเป็นหนังสื อ/ระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

5. สิ ทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลฯ รวมทั้ง
เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ บุ ค คลที่ มี สิ ทธิ เ ข้ า ถึ ง
ข้อมูลส่ วนบุคคล

2. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลฯแต่ละประเภท

6. การใช้/เปิดเผยตาม ม.27

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ควบคุมส่ วนบุคคล

7. การปฏิเสธคาขอ/การคัดค้าน

4. ระยะเวลาการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคล

8. ค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ มาตรการรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัย

มาตรา 73

หมวด 5 การร้องเรียน

เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผค
ู้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.

มาตรา 77

หมวด 6 ความผิดทางแพ่ ง

ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล/ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ดาเนินการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลฯอันเป็นการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.

ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าของข้อมูลฯ ต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน

เว้นแต่ พิ สูจน์ได้ว่า

1. เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือละเว้นการกระทาของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
2. เป็นการปฏิบัติตามคาสั่ งของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจตามกฎหมาย

มาตรา 78
ให้ศาลมีอานาจสั่ งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล/ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเพื่ อการลงโทษเพิ่ มขึ้นจากจานวนค่า
สิ นไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลกาหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสิ นไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น โดยคานึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ

หมวด 7 บทกาหนดโทษ
ส่ วนที่ 1 โทษอาญา

มาตรา 79
ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ฝ่าฝืน
1. ใช้/เปิดเผย ข้อมูลฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ

2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลส่ งข้อมูลหรือโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูล
3. เก็บรวบรวมข้อมูลฯตาม ม.26 โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นเกิดความเสี ยหาย เสี ยชื่อเสี ยงถูกดูหมิ่น เกลียดชัง/ได้รับความอับอาย

ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา 80
ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้อน
ื่ เนือ
่ งจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. นี้ นาไปเปิดเผยแก่ผู้อน
ื่
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

ส่ วนที่ 2 โทษทางปกครอง
มาตรา 82

ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ดังนี้

มาตรา 83

ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ดังนี้

1. ไม่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์ ก่อนหรือขณะเก็บ
2. ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในการให้เจ้าของเข้าถึงข้อมูลฯ/รับสาเนา

1. เก็บ/รวบรวม/ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลฯ โดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

3. ไม่บันทึกรายการให้เจ้าของข้อมูลฯ และสานักงานตรวจสอบ

2. เก็บ/รวบรวม/ใช้ โดยนอกเหนือวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด

4. ผู้ควบคุมข้อมูลฯ และผู้ประมวลผลข้อมูลฯไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลฯ ของตน

3. เก็บรวบรวมข้อมูลฯโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ

5. เก็บ/รวบรวม/ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลฯ โดยไม่ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลฯ

4. เก็บรวบรวมข้อมูลฯจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลฯโดยตรง

หนึ่งล้านบาท

5. ผู้ส่งข้อมูลหรือโอนข้อมูลฯไปยังต่างประเทศ โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ดังนี้

6. ขอความยินยอมโดยการหลอกลวง หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งได้นามาใช้

ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน

มาตรา 84

การให้ความคุ้มครองข้อมูลฯ

1. เก็บ/รวบรวม/ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลฯที่อ่อนไหวที่ต่อให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าของ

โดยอนุโลมตาม

ข้อมูลฯ

7. ส่ ง/โอนข้อมูลฯโดยไม่เป็นไปตามม.29

2. ผู้ส่งข้อมูลหรือโอนข้อมูลฯไปยังต่างประเทศ โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้
ความคุ้มครองข้อมูลฯ

ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน

ห้าล้านบาท

ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน

สามล้านบาท

