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๑. คำนิยาม 
“ข้อมูลส่วน
บุคคล” หรือ 
“ ข้ อ มู ล
ข่าวสารส่วน
บุคคล” 

     มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
      “สถิติ” หมายความว่า ข้อความ
หรือตัวเลขที ่แสดงผลที ่ประมวล
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 
 

     มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้  
      “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ ไม่ รวมถึ งข้อมูลของผู้ ถึ งแก่กรรม
โดยเฉพาะ 

     มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
      “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา 
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม 
หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือ
มีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทำให้รู้ตัว
ผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง
ของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

- พระราชบัญญั ติสถิติ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้กำหนด
น ิย า ม ข อ ง  “ ข ้อ ม ูล
ส่วนบุคคล” แต่มีคำว่า 
“ข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือ
เฉพาะราย” ในมาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๑๖ 

๒ . การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล 

     มาตรา ๙ เมื่อหน่วยงานจะมีการ
จัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง
ที่ประสงค์ จะกำหนดให้เป็นหน้าที่
ของประชาชนที่จะต้องให้ข้อมูล 
ให้ ก ำห น ด โด ยกฎ กระท รวง 
กฎกระทรวงนั้นอย่างน้อยต้องมี
สาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) วัตถุประสงค์ 
      (๒) ระยะเวลา 
      (๓) เขตท้องที ่
      (๔) บุคคลซึ่งจะต้องให้ข้อมูล
และวิธีการให้ข้อมูล 
      (๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

     มาตรา ๑๐ เมื่อได้มีกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๙ แล้ว ให้ผู้อำนวยการ
ประกาศรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ

     มาตรา ๑๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น 
เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
บัญญัติให้กระทำได้ 
     การขอความยินยอมต้องทำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือ
ทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอ
ความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ 
     ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอ
ความยินยอมนั้นต้องแยกส่วนออกจากข้อความอ่ืนอย่างชัดเจน 
มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษา
ที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการ
จะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของ

     มาตรา ๒๓ หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 
      (๑) ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
เพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพ่ือการดำเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมด
ความจำเป็น 

      (๒) พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของ
ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึง
ประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

      (๓) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและ
ตรวจสอบแก้ไขให ้ถ ูกต้องอยู ่เสมอเกี ่ยวกับ              
สิ่งดังต่อไปนี้ 
           (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
           (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

           (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกต ิ

- พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๓ บัญญัติว่าในกรณี
ที่มีกฎหมายว่าด้วยการใด
บั ญ ญั ติ เกี่ ยวกั บการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในลักษณะใด กิจการใดหรือ
หน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว 
ให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
เว้นแต่ 
(๑) บทบัญญั ติ เกี่ ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคล 
และบทบัญญั ติ เกี่ยวกับ
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
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วิธีดำเนินการในการจัดทำสำมะโนหรือ
การสำรวจตัวอย่างในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
      (๑) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      (๒) คำถามที่บุคคลจะต้องให้
ข้ อมู ล ห รื อ รายละ เอี ยดขอ ง
แบบสอบถามที่บุคคลจะต้องกรอก
ข้อมูล และวิธีการกรอกข้อมูลใน
แบบสอบถาม 
      (๓) ระยะเวลาที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะออกสอบถามหรือส่ง
แบบสอบถาม 
      (๔) ระยะเวลาที่บุคคลซึ่งต้อง
กรอกแบบสอบถามจะต้องส่งคืน
แบบสอบถามที่ได้กรอกรายการ
แล้วแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
      (๕) ข้อมูล อ่ืนที่ประชาชน
สมควรทราบ 
     ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา และระบบ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อ
ประเภทอ่ืน 
     มาตรา ๑๑ เมื่อมีประกาศตาม
มาตรา ๑๐ แล้ว บุคคลซึ่งจะต้องให้
ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙ (๔) 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบและข้อความที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนดก็ได้ 
     ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องคำนึงอย่างถึงที่สุดในความเป็น
อิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม 
ทั้งนี้ ในการเข้าทำสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ  ต้องไม่มี
เงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับ
การเข้าทำสัญญา ซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 

     เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใด
ก็ได้ โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้
ความยินยอม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอม
โดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบตามที่
กำหนดไว้ในหมวดนี้ 
     ในกรณีที ่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบ
จากการถอนความยินยอมนั้น 

     การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้  ไม่มีผลผูกพันเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

           (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของ
เจ้าของข้อมูล 

           (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

           (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล 

      (๔) ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 

      (๕) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกัน
มิให้มีการนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้าย
ต่อเจ้าของข้อมูล  
     ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของ
ข้อมูล หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ล่วงหน้าหรือพร้อมกับการขอข้อมูลถึงวัตถุประสงค์
ที่จะนำข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้
โดยความสมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ  
     หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ 
ในกรณีมีการให้จัดส่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใด 
ซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
 

ส่ วนบุ คคล รวมทั้ งบท
กำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง 
ให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้
เป็นการเพ่ิมเติม ไม่ว่าจะซ้ำ
กับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็ตาม 

(๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ร้องเรียน บทบัญญัติที่ ให้
อำนาจแก่คณะกรรมการ
ผู้ เชี่ ยวชาญออกคำสั่ ง
เพ่ือคุ้มครองเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง 
ให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (ก) ในกรณีที่กฎหมาย
ว่ าด้ วยการนั้ น ไม่ มี
บทบัญญั ติ เกี่ ยวกับการ
ร้องเรียน 
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มี หน้ าที่ ให้ ข้ อมู ลหรื อกรอก
แบบสอบถามตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรา ๑๐ (๒) ให้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 

     มาตรา ๑๒ เมื่อมีประกาศตาม
มาตรา ๑๐ แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอำนาจเข้าไปในอาคารหรือที่ทำ
การของบุคคลซึ่งจะต้องให้ข้อมูล
หรือกรอกแบบสอบถาม ในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
หรือในเวลาอ่ืนใดที ่บ ุคคลนั ้น ได้
แจ้งให้ทราบ เพ่ือสอบถามข้อมูล 
หรือดำเนินการกรอกแบบสอบถาม 
หรือเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ในการนี้บุคคลดังกล่าว
ต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามสมควร 
     ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตร
ประจำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
     บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ เป็ นไปตามแบบที่ กำหนดใน
กฎกระทรวง 

สามารถทำการเก็บรวบรวม  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ 

     มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ผู้เยาว์ ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไม่มีฐานะ
เสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ตามมาตรา ๒๗ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ าว ให้ดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ในกรณีท่ีการให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ 
ซึ่งผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลำพังได้ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ด้วย 

      (๒) ในกรณีที่ผู้ เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี  ให้ขอความ
ยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ 
     ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ 
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทน
คนไร้ความสามารถ 

     ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือน
ไร้ความสามารถ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจ
กระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ 

     (ข) ในกรณีที่กฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นมีบทบัญญัติ
ที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่
ผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่อง
ร้ องเรี ยนตามกฎหมาย
ด ัง ก ล ่า ว อ อ ก ค ำ สั ่ง
เ พื ่อ คุ้มครองเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่
เพียงพอเท่ากับอำนาจของ
คณะกรรมการผู้ เชี่ยวชาญ
ตามพระราชบัญญัตินี้และ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตาม
กฎหมายดังกล่าวร้องขอต่อ
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
หรือเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลผู้เสียหายยื่นคำ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ผู้ เชี่ ย ว ช า ญ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่
กรณ ี

- ประกาศสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
การรั กษาความมั่ นคง
ปลอดภ ัยของข ้อม ูล
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     มาตรา ๑๓ ในกรณีที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่พบบุคคล ผู้ซึ่งจะให้ข้อมูล
หรือกรอกแบบสอบถามให้ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่กำหนดในกฎกระทรวง เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูล 
 
 

     ให้นำความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้
บังคับกับการถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ การใช้สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การร้องเรียนของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล และการอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โดยอนุโลม 

     มาตรา ๒๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้
แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

     การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่
แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่งจะ
กระทำมิได้ เว้นแต่ 
      (๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว 
      (๒) บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
บัญญัติให้กระทำได้ 

     มาตรา ๒๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บ
รวบรวมได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วย
กฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล      

     มาตรา ๒๓ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ลงวันที่  ๒ กุ มภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 

     (๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพ่ือการนำข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ตามที่
มาตรา ๒๔ ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้ รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

     (๒) แจ้งให้ทราบถึงกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมี
ความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเข้าทำสัญญา 
รวมทั้งแจ้งถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูล
ส่วนบุคคล 

     (๓) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและ
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถ
กำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชัดเจน ให้กำหนดระยะเวลา
ที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม 

     (๔) ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย 

     (๕ ) ข ้อม ูล เกี ่ย วก ับผู ้ควบค ุมข้อม ูลส ่วนบ ุคคล 
สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อในกรณีที่มีตัวแทนหรือ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งข้อมูล สถานที่
ติดต่อ และวิธีการติดต่อของตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 
     (๖) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๑๙ 
วรรคห้า มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง 
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มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๔ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง 

     มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
      (๑) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำ
เอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ซึ่งได้จัด
ให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด 

      (๒) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
หรอืสุขภาพของบุคคล 

      (๓) เป็นการจำเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือใช้ในการดำเนินการ
ตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น 

      (๔) เป็นการจำเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนิน
ภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล 
      (๕) เป็นการจำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน
ที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าว
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มีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

      (๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล 

     มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เกี ่ยวกับเชื ้อชาติ เผ ่าพันธุ ์ ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล
สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือ
ข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล เว้นแต่ 
      (๑ ) เ พื ่อ ป ้อ งก ัน ห ร ือ ร ะ ง ับ อ ัน ต ร าย ต ่อ ช ีว ิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  ซึ ่ง เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตาม 

      (๒) เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มี
การคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่
ไม่แสวงหากำไรที่ มี วัตถุประสงค์ เกี่ ยวกับการเมือง ศาสนา 
ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก ผู้ ซึ่งเคย
เป็นสมาชิก หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับมูลนิธิ  
สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรตามวัตถุประสงค์
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ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไป
ภายนอกมูลนิธิสมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนั้น 

      (๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอม
โดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

      (๔) เป็นการจำเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามหรอืการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

      (๕) เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 

           (ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ 
การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง 
การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพ
หรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ 
หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ 
ในกรณีที ่ไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็น
ความลับตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 
           (ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข 
เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือ
โรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ 
หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม
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และเจาะจงเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูล
ส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

           (ค )  การคุ้ มครองแรงงาน การประกั นสั งคม 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ
การคุ้มครองทางสังคม ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มี
มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

           (ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน  ทั้งนี้ ต้องกระทำเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และได้จัด
ให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด 

           (จ) ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ โดยได้จัดให้มี
มาตรการที่ เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

     ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
นำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคล
มาใช ้ทำให ้สามารถยืนย ันต ัวตนของบ ุคคลนั ้นที ่ไม่
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เหมือนกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า 
ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ 

     ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
ประวัติอาชญากรรมต้องกระทำภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน
ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้จัดให้มีมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด 

๓ . การเก็ บ
รวมรวมข้อมูล
ส่ ว น บุ ค ค ล
จากแหล่งอ่ืน 

     มาตรา ๑๔ ให้หน่วยงานมีหน้าที่
ให้ความร่วมมือแก่สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ  เพ่ือประโยชน์ในการ
จัดสร้างเครือข่ายสถิติและพัฒนา
ฐานข้อมูลที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน
ของประเทศ 
     ในก รณี ที่ ส ำนั ก งาน สถิ ติ
แห่งชาติ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก
การสำรวจ หรือข้อมูลจากบันทึก
ทะเบียน รายงาน หรือเอกสารอ่ืนใด
ที่ อยู่ ในความครอบครองของ
หน่วยงานใด เพื่อการจัดทำสถิติ
ที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ ให้หน่วยงานนั้นจัดส่ง
ข้อมู ลดั งกล่ าวให้ สำนั กงานสถิติ
แห่งชาติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากสำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

     มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่จาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ 
      (๑) ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก
แหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า 
แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

      (๒) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ 

     ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ตาม
มาตรา ๒๑ และการแจ้งรายละเอียดตามมาตรา ๒๓ มาใช้
บังคับกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับ
ความยินยอม ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ใหม่
หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว 

      (๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่าการแจ้ง
วัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่สามารถทำได้

     มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตน
ต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้อ่ืน โดยปราศจาก
ความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้
ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย 
ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพ่ือการ
นำไปใช้ตามอำนาจหน้าทีข่องหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

      (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์
ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 

      (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผน
หรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง ๆ  ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษา
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน 

      (๔) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 
โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
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     ข้อมูลที่หน่วยงานต้องจัดส่งให้
ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองต้องไม่
ระบุหรือเปิดเผยว่าเป็นข้อมูลของ
บุคคลใด เว้นแต่บุคคลนั้นจะให้ความ
ยินยอมเป็นหนังสือหรือเป็นข้อมูลที่
เปิดเผยต่อประชาชนหรือประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบได้อยู่แล้ว 
 

หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือ
สถิติ ในกรณีนี ้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มี
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

      (๓) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำ
โดยเร่งด่วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการ
ที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

      (๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ซึ่งล่วงรู้หรือ
ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากหน้าที่หรือจากการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือ
รายละเอียดบางประการตามมาตรา ๒๓ ไว้เป็นความลับ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
     การแจ้งรายละเอียดตามวรรคสอง ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมตามมาตรานี้ เว้นแต่
กรณีที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพ่ือการติดต่อกับเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งในการติดต่อครั้งแรก และกรณี
ที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผย ต้องแจ้งก่อนที่จะนำ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยเป็นครั้งแรก 

      (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 
เพ่ือการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
      (๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน 
หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม  
       (๗) เป็นการให้ซึ่งจำเป็นเพ่ือการป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล       
       (๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว 

       (๙) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

       การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการจัดทำบัญชี
แสดงการเปิดเผยกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  

๔. การใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล 

     มาตรา ๑๔ ให้หน่วยงานมีหน้าที่
ให้ความร่วมมือแก่สำนักงานสถิติ
แห่ งชาติ เพ่ื อประโยชน์ ในการ

     มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

     มาตรา ๒๔ หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตน
ต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้ อ่ืน โดยปราศจาก
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จัดสร้างเครือข่ายสถิติและพัฒนา
ฐานข้อมูลที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน
ของประเทศ 
     ในกรณีที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการสำรวจ หรือ
ข้อมูลจากบันทึกทะเบียน รายงาน หรือ
เอกสารอ่ืนใดที่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานใด เพ่ือการจัดทำสถิติ
ที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ ให้หน่วยงานนั้นจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
     ข้อมูลที่หน่วยงานต้องจัดส่งให้
ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองต้องไม่
ระบุหรือเปิดเผยว่าเป็นข้อมูลของ
บุคคลใด เว้นแต่บุคคลนั้นจะให้
ความยินยอมเป็นหนังสือหรือเป็น
ข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนหรือ
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้
อยู่แล้ว  
 
 
 

ที่เก็บรวบรวมได้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม
ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ 

     บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการ
เปิดเผยตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
     ในกรณีที ่ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม
ตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้
หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการตามมาตรา ๓๙ 

 

ความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้
ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิ ได้  เว้นแต่ เป็นการ
เปิดเผย ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน
เพ่ือการนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐแห่งนั้น 

      (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์
ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น 

      (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านการวางแผน
หรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษา
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยัง
ผู้อื่น 

      (๔) เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทำให้ รู้ว่าเป็นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 

      (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 
เพ่ือการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 
      (๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน 
หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 
      (๗) เป็นการให้ซึ่งจำเป็นเพ่ือการป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
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     มาตรา ๑๕ บรรดาข้อมูลเฉพาะ
บุคคลหรือเฉพาะรายที ่ได ้มา
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องถือเป็น
ความลับโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้ผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือผู้ มีหน้ าที่ เก็บรักษา เปิดเผย
ข้อมูลนั้นแก่บุคคลใดซึ่งไม่มีหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ 
      (๑) เป็นการเปิดเผยเพ่ือประโยชน์
แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
ที่ต้องหาว่ากระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
      (๒) เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงาน
เพ่ือใช้ประโยชน์ ในการจัดทำสถิติ  
วิ เคราะห์  หรือวิจั ย ทั้ งนี้  เท่ าที่ ไม่
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ
ข้อมูล และต้องไม่ระบุหรือเปิดเผย
ถึงเจ้าของข้อมูล 

     มาตรา ๑๖ ภายใต้บังคับมาตรา 
๑๔ และมาตรา ๑๕ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในหน่ วยงานหรือสำนั กงานสถิติ
แห่ งชาติ  ต้ องไม่ นำบรรดาข้อมู ล
เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายที่เจ้าของ

      (๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว 

      (๙) กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา              
     การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) ให้มีการจัดทำ
บัญชีแสดงการเปิดเผยกำกับไว้กับข้อมูลข่าวสารนั้น 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
- กฎกระทรวง ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  
     ข้อ ๑ ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ ให้ผู้ใช้อำนาจ
ปกครองมีสิทธิดำเนินการแทนความตามมาตรา ๒๕ วรรคห้า 
     การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เยาว์มีอายุไม่ต่ำกว่า 
๑๕ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์ด้วย 
     ข้อ ๒ ในกรณีเจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความสามารถ 
ให้ผู้อนุบาลมีสิทธิดำเนินการแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคห้า 
     ข้อ ๓ ในกรณี เจ้าของข้อมูลเป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถไม่สามารถทำการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรา ๒๕ ด้วยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือ
มีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีเหตุอ่ืนทำนองเดียวกัน 
ให้ผู้พิทักษ์มีสิทธิดำเนินการแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคห้า  
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ข้อมูลได้ให้ไว้หรือกรอกแบบสอบถาม
ไปใช้ในกิจการอ่ืนนอกเหนือจากการ
จัดทำสถิติ วิเคราะห์หรือวิจัย 

๕. สิทธิของ
เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

- ไม่มี -      มาตรา ๓๐ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง
และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้
เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้
ให้ความยินยอม 
     ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามคำขอตามวรรคหนึ่ง 
จะปฏิเสธคำขอได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการปฏิเสธตามกฎหมาย
หรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
จะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
     ในกรณีที ่ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธคำขอ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธ
คำขอดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา ๓๙ 

     เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีคำขอตามวรรคหนึ่งและ
เป็นกรณีที่ไม่อาจปฏิเสธคำขอได้ตามวรรคสอง ให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการตามคำขอโดยไม่ชักช้า แต่ต้อง
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ 

     คณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึง
และการขอรับสำเนาตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการขยายระยะเวลา
ตามวรรคสี่หรือหลักเกณฑ์อ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 
 

     มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่ เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคำขอเป็นหนังสือ 
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้
บุคคลนั้นหรือผู้กระทำการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดู
หรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลนั้น และให้นำมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

     การเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
ถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผย
ต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้ 
     ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มี
สิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐ
ที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
จะต้องพิจารณาคำขอดังกล่าว และแจ้งให้บุคคล
นั้นทราบโดยไม่ชักช้า 
     ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคำขอ ให้ผู้นั้น
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
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     มาตรา ๓๑ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ 
ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน
เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 
      (๒) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิค
ไม่สามารถทำได้  
     ข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใหค้วามยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม
ตามมาตรา ๒๔ (๓) หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนที่กำหนดใน
มาตรา ๒๔ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

     การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
จะใช้กับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์
สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้ หรือ

ข้อมูลข่าวสารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง
คำสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
ข่าวสาร โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ และไม่ว่า
กรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงาน
ของรัฐหมายเหตุคำขอของตนแนบไว้กับข้อมูล
ข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
     ให้ บุ คคลตามที่ กำหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิ
ดำเนินการตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรานี้
แทนผู้ เยาว์  คนไร้ ความสามารถ คนเสมื อนไร้
ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วได้ 
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การใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธคำขอด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธคำขอ
พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา ๓๙ 

     มาตรา ๓๒ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้าน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
เมือ่ใดก็ได้ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) กรณีท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้ โดยได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ (๔) หรือ (๕) 
เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่า 
           (ก) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้แสดงให้เห็นถึงเหตุ อันชอบด้วย
กฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า 
           (ข) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
เป็นไปเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
      (๒) กรณีที่ เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง 
      (๓) กรณีที่ เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการ
จำเป็นเพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ
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ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

     ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิคัดค้านตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้  ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติโดยแยกส่วนออกจากข้อมูลอ่ืนอย่างชัดเจน
ในทันทีเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งการคัดค้านให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 

     ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธการคัดด้าน
ด้วยเหตุผลตาม (๑) (ก) หรือ (ข) หรือ (๓) ให้ผู ้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วย
เหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา ๓๙ 

     มาตรา ๓๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บ
รักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

      (๒) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป 

      (๓) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บ
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รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๓๒ 
(๑) และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธคำขอ
ตามมาตรา ๓๒ (๑) (ก) หรือ (ข) ได้ หรือเป็นการคัดค้าน
ตามมาตรา ๓๒ (๒) 
      (๔) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้ 
     ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับการเก็บรักษาไว้
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๒๔ (๑) หรือ 
(๔) หรือ มาตรา ๒๖ (๕) (ก) หรือ (ข) การใช้เพื่อการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย 

     ในกรณีที ่ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลถูกขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่ เป็น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งในทาง
เทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามคำขอนั้น โดยแจ้ง
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้รับคำตอบใน
การดำเนินการให้เป็นไปตามคำขอ 
     กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อ
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คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ดำเนินการได ้

     คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการลบ
หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

     มาตรา ๓๔ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
      (๑) เมื่อผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู ่ในระหว่าง
การตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้
ดำเนินการตามมาตรา ๓๖ 

      (๒) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย
ตามมาตรา ๓๓ (๔) แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้
ระงับการใช้แทน 

      (๓) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการ
เก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต้อง
ขอให้เก็บรักษาไว้เพื ่อใช้ในการก่อตั ้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
      (๔) เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการ
พิสูจน์ตามมาตรา ๓๒ (๑) หรือตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ 
(๓) เพ่ือปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม
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มาตรา ๓๒ วรรคสาม 

     กรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการได้ 
     คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการระงับ
การใช้ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

     มาตรา ๓๕ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการ
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

๖. การร้องเรียน - ไม่มี -      มาตรา ๗๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียน
ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
     การยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และ
ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงการกำหนดให้
ไม่รับเรื่องร้องเรียนหรือยุติ เรื่องในกรณีที่มีผู้มีอำนาจ
พิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอ่ืนด้วย 
 

- ไม่มี -  

๗. ความรับผิด
ทางแพ่ง 

- ไม่มี -      มาตรา ๗๗ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
อันเป็นการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติ ตามบทบัญญั ติแห่ ง

- ไม่มี -  
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พระราชบัญญัตินี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้นแก่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการดำเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทำ
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
จะพิสูจน์ไดว้่า 
      (๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
การกระทำหรือละเว้นการกระทำของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นเอง 
      (๒) เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติการ
ตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย 

     ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตาม
ความจำเป็นในการป้องกันความเสียหายที่กำลังจะเกิดขึ้น
หรือระงับความเสียหายที่เกิดข้ึนแล้วด้วย 

     มาตรา ๗๘ ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เพ่ือการลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง
ที่ศาลกำหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่า
ของค่าสินไหมทดแทนที ่แท้จริงนั ้น  ทั ้งนี ้ โดยคำนึงถึง
พฤติการณ์ต่าง  ๆเช่น ความร้ายแรงของความเสียหายที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ ผลประโยชน์ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ สถานะทางการเงิน
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ของผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู ้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือการที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย 

     สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันขาดอายุความ
เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัว
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ทีต่้องรับผิด หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่มีการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล 

๘. โทษทาง
อาญา 

     มาตรา ๑๘  ผู้ ใดไม่ ให้ ข้ อมู ล 
หรือไม่กรอกแบบสอบถามตามวิธีการ
ที่กำหนดในประกาศตามมาตรา ๑๐ 
หรือไม่ส่งคืนแบบสอบถามที่ได้กรอก
รายการแล้วแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
ในประกาศตามมาตรา ๑๐ (๔) หรือไม่ให้
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๒ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท  

     มาตรา ๑๙ ผู้ใดซึ่งมีหน้าที่ให้
ข้อมูลตามมาตรา ๑๑ แต่จงใจให้
ข้อมูลเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุก

     มาตรา ๗๙  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๘ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ 
โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้ อ่ืนเกิดความเสียหาย เสีย
ชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

     ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ อัน
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

     ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

     มาตรา ๔๐  ผู้ ใดไม่ปฏิบั ติตามคำสั่ งของ
คณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

     มาตรา ๔๑  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตาม
ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนด
ตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
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ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

     มาตรา ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ 
หรือมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 

     มาตรา ๘๐  ผู้ ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ อ่ืน
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้นั้น
นำไปเปิดเผยแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

     ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับแก่การเปิดเผย 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑) การเปิดเผยตามหน้าที่ 
      (๒) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน หรือ
การพิจารณาคดี 
      (๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือ
ต่างประเทศท่ีมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

      (๔) การเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
เฉพาะครั้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

      (๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับการ
ฟ้องร้องคดีต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

     มาต รา  ๘ ๑  ใน กรณี ที่ ผู้ ก ระท ำความผิ ด ต าม
พระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของ
กรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้น
ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น  ๆด้วย 
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๙. โทษทาง
ปกครอง 

- ไม่มี -      มาตรา ๘๒ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๓๐ วรรคสี่ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๒ วรรคสองหรือวรรคสาม 
หรือไม่ขอความยินยอมตามแบบหรือข้อความที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม หรือไม่แจ้งผลกระทบ
จากการถอนความยินยอมตามมาตรา ๑๙ วรรคหก หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๓ ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

     มาตรา ๘๓ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ 
มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๗ หรือ
ขอความยินยอมโดยการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๑ ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไมเ่กินสามล้านบาท 

     มาตรา ๘๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ อันเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ หรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ตามมาตรา ๒๖ โดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือ

- ไม่มี -  
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วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 
     มาตรา ๘๕ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๒ วรรคสองหรือ
วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

     มาตรา ๘๖ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๔๐ โดยไม่มีเหตุอันควรหรือส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ (๕) ซึ่งได้นำมาใช้บังคับ
โดยอนุโลมตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

     มาตรา ๘๗ ผู้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลผู้ใดส่งหรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งหรือวรรค
สาม โดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 
ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท 

     มาตรา ๘๘ ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งได้นำมาใช้
บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

     มาตรา ๘๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงตามมาตรา ๗๕ 
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หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ (๑) หรือไม่อำนวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๖ วรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท 

     มาตรา ๙๐ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอำนาจสั่ง
ลงโทษปรับทางปกครองตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ ทั้งนี้ ใน
กรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะสั่งให้แก้ไข
หรือตักเตือนก่อนก็ได้ 
     ในการพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 
ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคำนึงถึงความร้ายแรงแห่ง
พฤติกรรมที่กระทำผิด ขนาดกิจการของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
พฤติการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกำหนด 

     ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชำระ
ค่าปรับทางปกครอง ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับ
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บั งคับโดยอนุ โลม  และในกรณีที่ ไม่มี เจ้ าหน้าที่
ดำเนินการบังคับตามคำสั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถดำเนินการ
บังคับทางปกครองได้ ให้คณะกรรมการผู้ เชี่ยวชาญ
มีอำน าจ ฟ้องคดี ต่ อศาลปกครองเพ่ื อบั งคั บชำระ
ค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคำสั่งให้ชำระ
ค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอำนาจ
พิจารณาพิพากษา และบังคับให้มีการยึดหรืออายัด
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ทรัพย์สินขายทอดตลาดเพ่ือชำระค่าปรับได้ 
     คำสั่งลงโทษปรับทางปกครองและคำสั่งในการบังคับ
ทางปกครอง ให้นำความในมาตรา ๗๔ วรรคหก มาใช้
บังคับโดยอนุโลม และให้นำความในมาตรา ๗๔ วรรคสี่ 
มาใช้บังคับกับการบังคับทางปกครองตามวรรคสาม
โดยอนุโลม 

 

 


