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พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา              

เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้
สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-สกุล , ที่อยู่ , เลขบัตรประชาชน , ข้อมูลสุขภาพ , 
หมายเลขโทรศัพท์ , e-mail , ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

๒. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล  
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลที่ข้อมูลนั้นระบุไปถึง 
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจ

หน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หน่วยงานรัฐ หรือเอกชนทั่วไป 
ที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนหรือลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นผู้ควบคุมส่วนบุคคล  

๓. การเก็บรวบรวม ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมาย                            
หากด าเนินการตามหลักการใดหลักการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล              
ส่วนบุคคล 

- จัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยหรือสถิต ิ

- เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การเข้ารับ
บริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล 

- เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เช่น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท าสัญญากู้ยืมเงิน
จากธนาคาร ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา 

- เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐ เช่น หน่วยงานของรัฐจัดท า Big Data เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของ
เกษตรกร 

- เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
ของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เช่น บริษัทเอกชนติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารเพ่ือรักษาความปลอดภัย  
ซึ่งบริษัทสามารถเก็บรวบรวมภาพถ่ายซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ 

- เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 

รู้กฎหมาย 
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นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลส่วนบุคคลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ , ประวัติอาชญากรรม , 
ข้อมูลพันธุกรรม , พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมี
หลักการที่เข้มงวดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป โดยจะกระท าได้หากด าเนินการตามหลักการใดหลักการหนึ่ง 
เช่น ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Explicit CONSENT) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เป็นต้น 

๔. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศ 

๕. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เช่น 
- สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) 
- สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) 
- สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) 
- สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) 
- สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว

บุคคล (Right to erasure (also known as right to be forgotten) 
- สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing) 

- สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right of rectification) 

๖. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๗. ความรับผิดทางแพ่ง 

- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ                         
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนท าให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม 

๘. โทษอาญา 
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด ท าให้ผู้อ่ืนเกิดเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง 

หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า             
ทั้งปรับ 

- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย                 
ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า             
ทั้งปรับ 

- ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลของผู้อ่ืน โดยน าข้อมูลไปเปิดเผยแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน               
๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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๙. โทษทางปกครอง 
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กระท าความผิดที่เป็นการฝ่า

ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๙๙๓ , ๐ ๒๑๔๒ ๑๐๓๓   
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