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Current Enactment impact to Government

พรบ.การบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๔)

พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์ ของ พรบ.
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีความมั่นคงปลอดภัย 
มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ใน
การยกเลิกการใช้ส าเนาเอกสารราชการ

สิ่งท่ีหน่วยงานต้องด าเนินการ
หน่วยงานต้องจัดท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบดจิิทัล 
มีความเป็นปัจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ 

ให้มีระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดจิิทัล มีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ตามกฎหมายว่าด้วยความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์



พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

จัดท ำแผนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์โดยประกอบด้วย 
แผนกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
และ แผนกำรรับมือภัยคุกคำมทำงไซเบอร์

หน่วยงำนต้องป้องกัน รับมือ และลดควำมเสีย่งจำกภยัคุกคำมทำง
ไซเบอร์ ตำมแนวทำงข้ำงต้น หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อำจขอควำม
ช่วยเหลือจำกส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภยัไซ
เบอร์แห่งชำติ

ให้ก ำหนดผู้ประสำนงำนหลัก ในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์



พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บังคับใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล
ในประเทศ ในกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และเปิดเผย 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

กรณีผู้ควบคุมข้อมูลและผูป้ระมวลผลข้อมูล ไม่อยู่
ในประเทศ สำมำรถใช้ข้อมูลเพื่อกำรน ำเสนอขำย
สินค้ำ และติดตำมพฤติกรรม ท่ีเกิดขึ้นในประเทศได้

การบังคับใช้



พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)

ข้อมูลส่วนบุคคล
❑ต้องมีกำรยินยอมจำกเจำ้ของข้อมูล โดยต้องแจ้งให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ กำรน ำไปใช้ 
กำรเก็บรักษำ และกำรเปิดเผยข้อมูล โดยเจ้ำของข้อมูลสำมำรถถอนกำรยินยอมได้
ภำยหลัง

❑รวบรวมข้อมูลได้เท่ำทีจ่ ำเป็น โดยมีก ำหนดเวลำ

❑ต้องแจ้งให้ทรำบถึงหน่วยงำน และประเภทหน่วยงำนที่จะเปิดเผยข้อมลูให้

❑ไม่ให้เก็บข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อเจ้ำของข้อมลู เช่น ควำมพิกำร ข้อมูลสุขภำพ โดย
ไม่ได้รับควำมยินยอม

❑กำรเปิดเผยข้อมูลหรือใช้ข้อมูลต้องเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ทีแ่จ้งไว้ หำกมีกำรส่งข้อมูล
ไปยังต่ำงประเทศ ประเทศนั้นๆ ต้องมีมำตรฐำนเพียงพอในกำรรักษำข้อมลูด้วย

❑เจ้ำของข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงและส ำเนำข้อมลูส่วนบุคคลของตนเองได้ และยังสำมำรถ
ให้เปิดเผยถึงแหล่งที่มำของข้อมูลทีไ่ม่ได้มีกำรยินยอม

❑เจ้ำของข้อมูลสำมำรถขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมลูหรือท ำให้ข้อมลูไม่สำมำรถระบุถงึ
ตัวตนได้



พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เป็นการเพ่ิมเติมในส่วนของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

เพ่ิมโทษของ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรืออยู่ระหว่างการพักการ
ใช้ใบอนุญาต



พรบ.การบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดจิทิลั



พรบ.การบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดจิทิลั

OBJECTIVE

รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญตัิให้มกีารปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้มีการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกตใ์ห้ในการบรหิารราขการแผ่นดินและการจัดท าบรกิารสาธารณะ และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐทุกหน่อยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นระบบข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออ านวย

ความสะดวกให้แก่ประชาขน

20 มาตรา 



พรบ.การบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดจิทิลั

มาตรา 4



พรบ.การบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดจิทิลั

มาตรา 11

ในกำรนี้ ห้ำมมิให้เรียกเก็บค่ำช่ำยที่เกิดจำกกำรท ำส ำเนำดังกล่ำวจำกหน่วยงำนของรัฐที่ขอเอกสำร 
เว้นแต่กฎหมำย กฎหรือระเบียบดังกล่ำวก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น 



พรบ.การบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดจิทิลั

มาตรา 12
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดบัหน่วยงาน และ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามมาตรา 8

STEP 06 
จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะบุคคลำกรภำครัฐให้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนบริหำรงำนและ

ให้บริกำรผ่ำนระบบดิจิทัล
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ท าข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล

การด าเนินงาน
ทางดิจิทัล

ระบบการช าระ
เงินทางดิจิทัล

ระบบพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตน

มาตรการหรือระบบรักษา
ความปลอดภัย
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STEP 07 
ให้มีกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำร นโยบำย 
โดยต้องจัดให้มีกำรประเมินผลด้วย ทั้งนี้

อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง



พรบ.การบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดจิทิลั

มาตรา 13

ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีการ

จัดท าและครอบครองตามที่หน่วยงาน
ของรัฐแห่งอื่นร้องขอ 

มาตรา 14

หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อมูลดิจิทัลตาม
มาตรา 13 ต้องใช้ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ในหน้าที่และอ านาจของ
ตนเท่าน้ัน และต้องดูและรักษาข้อมูล
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ไม่มีการ

เปิดเผยหรือโนข้อมูลไปยังบุคคลที่ไมม่ี
สิทธิเข้าถึงข้อมูล



พรบ.การบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดจิทิลั

มาตรา 16

หน่วยงานของรัฐได้มาซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ใน

ความครอบครอง หากหน่วยงานของรัฐ
ประสงค์จะใช้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 
สามารถขอเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

จากหน่วยงานรัฐที่ครอบครองได้

มาตรา 17

หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูล

ข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูล
ดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้

ประชาชนเข้าถึงได้อย่างแสรโีดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และน าไปเผยแพร่ ใช้

ประโยชน์หรือพัฒนาบริการและ
นวัตกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ  ได้



พรบ.การบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบดจิทิลั

มาตรา 18

ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐใน
ส านักงานท าหน้าที่ในการประสานงาน
ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยง
ข้อมูลตามมาตร 17 และเปิดเผยแก่
ประชาชน และให้คณะกรรมการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนดประเภท 
รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูล

มาตรา 19

ให้ส านักงานด าเนินการให้มีศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางตามมาตรา 15 

เป็นการชั่วคราวแต่ไม่เกิน 2 ปี ให้
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

พิจารณาความจ าเป็นเกี่ยวกับหน่วยงาน
รัฐที่มาด าเนินการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

OBJECTIVE

เพ่ือให้กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์มีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้มีมำตรกำรป้องกัน รับมือ 
และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ อันกระทบกับควำมม่ันคงของรัฐ

และควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ

83 มาตรา 
1 

บทเฉพาะกาล

4 หมวด 

คณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ

กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

บทลงโทษ



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่1 คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

กมช. NCSC

นายกรัฐมนตรี
รมต. กลำโหม

รมต. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
ปลัดกระทรวงกำรคลงั
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ผบ.ตร.
เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

โดยต ำแหน่ง

โดยแต่งต้ัง
วำระละ 4 ปี ได้ไม่เกิน 2 วำระ

แต่งต้ังแทนเท่ำเวลำที่เหลือ >= 90 วัน < ไม่ต้องแต่งต้ัง

กรรมการทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน

คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
ด้ำน ICT

ด้ำนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ด้ำนวิทยำศำสตร์
ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์

ด้ำนกฎหมำย

ด้ำนกำรเงิน ด้ำนอื่น ๆ



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่1 คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หน้าท่ี กมช. NCSC

0102

03 04

0506

07

เสนอนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามมาตรา 42,43
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นโยบายบริหารเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  1) หน่วยงานรัฐ
2) หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ      

ท าแผนปฏิบัติการ การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  1) เหตุการณ์ปกติ
2) สถานการณอาจเกิดภัยคุกคามไซเบอร์     

ก าหนดมาตรฐาน แนวทางส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการให้บริการ เกี่ยวกับ

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

มาตรการ แนวทางการยกระดับทักษะ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ประสานความร่วมมือด้านความ
ปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

เสนอแนะความเห็นต่อคณะกรรมการ
ดิจิทัลฯ หรือคณะรัฐมนตรี

เสนอนการปรับปรุงกฎหมายตอ่
คณะรัฐมนตรี



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่1 คณะกรรมการก ากับดแูลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

คณะกรรมการก ากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กกม.รมต. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงพลังงำน

ผบ.ตร.

เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

โดยต ำแหน่ง

โดยแต่งต้ัง

ปลัดกระทรวงคมนำคม

ปลัดกระทรวงมหำดไทย
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ผบ.ทหำรสูงสุด

ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย

เลขำธิกำรส ำนักงำน กลต.
เลขำธิกำร กสทช.

กรรมการทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน

ผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และ
ประสบกำรณ์เป็นท่ีประจักษ์และเป็น
ประโยชน์ต่อกำรรักษำควำมมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่1 คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หน้าท่ี  กกม.
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ติดตาม นโยบายและแผนว่าด้วยการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (มาตรา 9(1))
ที่ กมช. ด าเนินการ     

ก ากับดูแล “ศูนย์ประสานงานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ” 

และการเผชิญเหตุ นิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์

ก าหนดแนวทางปฎิบัติและกรอบมาตรฐานด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้

หน่วยงานรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน

วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผล
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการ

ดูแลด าเนินการรับมือภัยคุกคามระดบัร้ายแรง
ในมาตรา 61 ถึง 66

ก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานควบคุมและดูแล
เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

ก าหนดระดับภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการ
ป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เสนอคณะกรรมการ



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่2 ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาติ
ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

มีหน้าที่ตามมาตรา 22 (16 ข้อ)
Support กมช. และ กกม. และ

ประสานงาน ThaiCert

เป็นนิติบุคคล ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน พนักงานได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่

น้อยกว่าก าหนดไว้ในกฎหมาย

มีอ านาจ ก่อตั้งสิทธิ ท านิติกรรม
ทุกประเภทผูกทรัพย์สิน 

และนิดิกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ได้ทุนประเดิมตามมาตรา 81 
เงินทรัพย์สินตามมาตรา 82

เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรร
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ

ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สิน

มีคณะกรรมการบริหารส านักงานฯ 
(กบส.)

❖ รมต. DE
❖ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
❖ เลขาธิการ กพ.
❖ เลขาธิการ กพร.
❖ กรรมการทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน

เลขาธิการ มีวาระ 4ปี ได้สองวาระ 
ท าหน้าที่บริหารส านักงาน



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาติ



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาติ



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาติ

ไม่ได้มาตรฐาน
แก้ไข



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาติ



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาติ

เกิดหรือคำดว่ำจะเกิดภัยคุกคำม
ทำงไซเบอร์ในระดับร้ำยแรง

ให้ออกค ำสั่ง



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาติ

กำรรับมือและบรรเทำควำม
เสียหำยจำกภัยคุกคำม สำมำรถสั่ง

เท่ำที่จ ำเป็น



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาติ

มีอ ำนำจปฎิบัติ หรือ สั่งให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฎิบัติกำรเฉพำะ

เท่ำที่จ ำเป็นดังนี้
เข้าถึงข้อมูล



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่4 บทก าหนดโทษ



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่4 บทก าหนดโทษ

มาตรา 73

หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศ ไม่รายงาน

เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปรับไม่เกิน สองแสนบาท

มาตรา 74

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ส่ง

ข้อมูลให้แก่พนักงานตามมาตรา
62 (1) หรือ (2)

ปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท

มาตรา 75

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
กกม. ตามมาตรา 65 (1) และ (2)

ปรับไม่เกิน สามแสนบาท และ
ปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท นับแต่

วันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่ 
กกม. ออกค าสั่งให้ปฏิบัติจนกว่า

จะถูกต้อง

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
กกม. ตามมาตรา 65 (3) และ (4)

หรือ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งศาล
มาตรา 65 (5)

จ าคุกไม่เกิน หนึ่งปี ปรับไม่เกิน 
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



พรบ.การรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

หมวดที ่4 บทก าหนดโทษ

มาตรา 76

ขัดขวาง หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของ กกม. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติตามค าสั่ง กกม. ตาม
มาตรา 66(1) หรือตามค าสั่งศาล 

มาตรา 66(2)

มาตรา 77 ถ้าการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการ
กระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ

หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบการ
ด าเนินการ มีหน้าที่ต้องสั่งการ

หรือกระท าการ และละเว้นไม่สั่ง
การหรือไม่ท าการจนเป็นเหตุให้

นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้น
ต้องรับโทษตามที่บัญญตัไิว้ใน

ความผิดนั้น ๆ ด้วยจ าคุกไม่เกิน สามปี ปรับไม่เกิน 
หกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล



OBJECTIVE

เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเปน็ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากจนสร้างความเดือนดร้อนร าคาญ
หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าใหก้ารเก็บรวบรวม ใช้ หรือ 

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลอันเป็นการล่วงละเมิดดักล่าว ท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม 

96 มาตรา 

7 หมวด 

1 
บทเฉพาะกาล

❖ คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
❖ กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
❖ สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
❖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
❖ กำรร้องเรียน
❖ ควำมรับผิดทำงแพ่ง
❖ บทก ำหนดโทษ

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
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เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืกจิกรรมในครอบครัว
ของบุคคลนั้นเทา่นั้น

การด าเนินการของหน่วยงานของรฐัที่มีหนา้ที่ใน
การรักษาความม่ันคงของรัฐ

บุคคลหรือนิตบิคุคลซ่ึงใช้หรือเปดิเผยข้อมูลส่วน
บุคคลที่รวบรวมไว้เฉพาะเพือ่กจิการสื่อมวลชน 
หรือเป็นประโยชน์สาธารณะ

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ซ่ึงเก็บ
รวมรวม ใช้ เปิดเผย ในการพิจารณาตามหน้าที่
และอ านาจ แล้วแต่กรณี

การพิจารณาพพิากษาคดขีองศาลและการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพจิารณาคดี บังคับคด ี
รวมถึงตามกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา

การด าเนินการกบัข้อมูลบริษทัข้อมูลเครดติและ
สมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล



พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล



หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล



หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 1 บทท่ัวไป

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล



การขอความ
ยินยอม

ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจ
ปกครองท่ีมีอ านาจกระท าแทนผู้เยาว์ 

ด้วย หากเกิดในกรณีที่ผู้เยาว์ให้
ความยินยอมโดยล าพัง ตามบัญญัติ 
มาตรา 22,23,24 แห่งประมวกฎ

หมายแพ่งและพาณิชย์

ในกรณีผู้เยาว์ มีอายุไม่เกินสิบปี 
ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจ

ปกครองท่ีมีอ านาจกระท าแทนผู้เยาว์

หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพือ่ไปใช้
เปิดเผยซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงคท์ี่ มาตรา 24

แจ้งให้ทราบว่าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่
ปฎิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา รวมแจ้ง
ผลกระทบที่เปน็ไปไดห้ากไม่ให้ข้อมูลส่วนบคุคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเกบ็และระยะเวลาการเกบ็
รวบรวมไว้ หากไม่สามารถก าหนดระยะเวลาได ้ให้
ก าหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐาน

ประเภทของบุคคลหรอืหนว่ยงานซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกบ็รวบรวมอาจถูกเปดิเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคล สถานที่
ติดต่อ และวิธีการติดตอ่ กรณีมีตัวแทนหรอืเจ้าหนา้ที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ต้องแจ้งแบบเดยีวกันดว้ย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามมาตรา 19 วรรค 5  
มาตรา 30,31,32,33,34,36,73 วรรค 1

หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล



หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

เพื่อให้บรรลวัุตถุประสงค์จัดท าเอกสาร
ประวัติศาสตร์เพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

ซ่ึงได้จัดให้มีมาตรการปอ้งกนัที่เหมาะสมเพือ่
คุ้มครองสิทธิและเสรภีาพของเจ้าของ

01

02

03

04

05

06

เพื่อป้องกนัหรอืระงับอันตรายตอ่ชีวิต
เป็นการจ าเปน็เพือ่การปฏบิัตติามสัญญาซ่ึง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคูส่ัญญาหรอื

ด าเนินการตามค าขอของเจ้าของกอ่นเข้าท า
สัญญานั้น ๆ  

เป็นการจ าเปน็เพือ่การปฏบิัตหินา้ที่ในการด าเนนิ
ภารกิจเพื่อประโยขน์สาธารณะ หรือปฎิบัตหิน้าที่
ในการใช้อ านาจรัฐที่ไดม้อบให้ แก่ผู้ควบคมุข้อมูล

เป็นการจ าเปน็เพือ่ประโยชนช์อบดว้ยกฎหมาย
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์
ดังกล่าวมีความส าคัญนอ้ยกว่าสิทธิ์ขั้นพืน้ฐานใน

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
เป็นการปฏิบตัิตามกฏหมายของผูค้วบคมุข้อมูล

ส่วนบุคคล



หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

เพื่อป้องกนัหรอืระงับอันตรายตอ่ชีวิต01

02

03

04

05

เป็นการด าเนนิกจิกรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย 
องค์กรไม่แสวงหาก าไร

เป็นข้อมูลเปิดเผลตอ่สาธารณะดว้ยความยินยอม
ชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นการจ าเปน็เพือ่กอ่ตั้งสทิธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เป็นการจ าเปน็ในการปฎิบตัติามกฎหมายเพือ่ให้
บรรลุกวัตถุประสงคเ์กีย่วกับ
(ก) เวชศำสตร์ป้องกันหรืออำชีวเวชศำสตร์
(ข) ประโยชน์สำธำรณะด้ำนสำธำรณสุข
(ค) กำรคุ้มครองแรงงำน
(ง) กำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์
(จ) ประโยชน์สำธำรณะท่ีส ำคัญ



หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล



หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

▪ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
▪ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยได้แจ้งถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอของประเทศ

ปลายทางแล้ว
▪ เป็นการปฏิบัติตามสัญญา
▪ กระท าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
▪ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ในกรณีที่เจ้าของไม่สามารถให้ความยินยอมได้ในขณะนั้น
▪ เพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีส าคัญ



เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ผู้ควบคุมปฏิเสธได้เฉพาะกรณีเปน็การปฏิเสธตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล และ
การเข้าถึงหรือการขอส าเนาจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน
• ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ
• ขอรับข้อมูลจากผู้ควบคุมอื่นได้โดยตรง เว้นแต่สภาพเทคนิคท าไม่ได้

การใช้สิทธิ์ จะใช้ในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือตามกฎหมายไม่ได ้หรือการให้สิทธิ
ต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน กรณี

ผู้ควบคุมปฏิเสธค าขอ....



เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ดังต่อไปน้ี

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

1. กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมได้โดยได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งขอความยินยอม
ตามมาตรา 24 (4) หรือ (5) เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูลพิสูจน์ได้ว่า
• แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิง่กว่า
• เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

2. เพื่อมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับตลาดแบบตรง
3. เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

หรือสถิติ เว้นแต่ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล



เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลด าเนินการลบ ท าลายหรือ
ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารระบตุัวบคุคลที่เปน็เจ้าของข้อมูลได้

ดังต่อไปนี้

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

1. หมดความจ าเป็นในการเก็บรักษา
2. เมื่อเจ้าของข้อมูล ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูล และผู้ควบคุมไม่มีอ านาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ต่อไป
3. เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
4. เมื่อข้อมูลได้ถูกการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้



เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลระงับการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล
ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

1. อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ด าเนินการตาม
มาตรา 36

2. เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือท าลายตามมาตรา 33 (4) แต่
เจ้าของข้อมูลให้ระงับการใช้งานแทน

3. เมื่อข้อมูลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษา แต่เจ้าของข้อมูลมีความ
จ าเป็นต้องของให้เก็บรักษาเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

4. เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามมาตรา 32 (1) 
หรือตรวจสอบตามมาตรา 32 (2) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านเจ้าของ



ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลด าเนินการตามมาตรา 35 
หากผู้ควบคุมข้อมูลไม่ด าเนินการตามร้องขอ ต้องบันทึกค าร้องขอของเจ้าของข้อมูล

พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการตามมาตรา 39



ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

1. จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมือ่มีความจ าเปน็หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามมาตราฐานขั้นตอ่ที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด

2. กรณีที่ต้องให้ข้อมูลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล ต้องด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้น้ันใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดย
ปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ

3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อ ลบหรืท าลายข้อมูลเมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือ เกินความจ าเป็นตาม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือถอนความยินยอม เว้นแต่เก็บไว้เพื่อวัตถุประ
สงคืในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 24 (1) หรือ (4)  หรือมาตรา 26 (5) (ก) หรือ (ข)



ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

4. แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานโดยไม่ชกัช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตเุท่าที่สามารถกระท าได้ เว้นแต่การ
ละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล กรณีมีความเสี่ยงสูง ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
พร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักชา้ด้วย ทั้งน้ีการแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด

5. ในกรณีที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลตามมาตรา 5          ต้องแต่งตั้งตัวแทนของผู้ควบคุมขอ้มูลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ใน
ราชอาณาจักรและตัวแทนต้องได้รับอ านาจให้กระท าแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไมม่ีการจ ากัดความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล



เป็นมาตราที่เกี่ยวกับ มาตรา 37 (5)

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด
2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบอาชีหรือธุรกิจในการเก็บรวบวรม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีลักษณะตามมาตรา 26 และไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมาก
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา 41 (2)

การแต่งตั้งตัวแทน มิให้น ามาใช้บังคับแก่



ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกรายการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ เพื่อให้
เจ้าของข้อมูลและส านักงานตรวจสอบได้

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบวรมข้อมูลส่วนบุคคลแตล่ะประเภท
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มสีิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลน้ัน
6. การใช้หรือเปิดเผยมาตรา 27 วรรคสาม
7. การปฏิเสธค าขอหรือการคัดค้านตามมาตรา 30 วรรคสาม           มาตรา 31 วรรคสาม           มาตรา 32 วรรคสาม             และ

มาตรา 36 วรรคหน่ึง
8. ค าอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา 37 (1)



ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่
ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญตัิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญตัินี้

2. จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือ เปิดเผยโดย
ปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกิดขึน้

3. จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

➢ ถ้าผู้ประมวลผลข้อมูลไม่ได้ท าตามข้อ (1) ให้ถือว่าผู้ประมวลผลข้อมูล เป็น ผู้ควบคุมข้อมูล 
➢ การด าเนินงานตามข้อ (1) เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้ประมวลผลข้อมูลได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องมีข้อตกลง

ระหว่างกันเพื่อควบคุมการด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลให้เป็นไปตาม พรบ. น้ี
➢ ตามข้อ (3)  อาจยกเว้นการใช้บังคับกับกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการประกาศ 



ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ ผู้ประมวลผลข้อมูลต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปน้ี

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน่วยงาน
ของรัฐตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด

2. การด าเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล จ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด

3. กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นการเก็บรวบรวม ตามมาตรา 26



เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของขอ้มูลสว่นบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

1. ให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบญัญตัิน้ี

2. ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือ
ผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิน้ี

3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานในกรณีที่มีปญัหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในการปฏิบัติตามพระราชบญัญตัิน้ี

4. รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญัตน้ีิ



ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นคณะหน่ึงหรือหลายคณะก็ได้ตามความเชีย่วชาญ
ในแต่ละเรื่องหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

หมวด 5 การร้องเรียน

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปน้ี
1. พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญตัน้ีิ
2. ตรวจสอบการกระท าใด ๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล

3. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญตัิน้ีก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย



เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี

การยื่น  การไม่รับเรื่อง ยุติเรื่อง พิจารณาและระยะเวลานการพิจารณาค าร้องเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยค านึงถึงการก าหนดให้ไม่รับเรื่อง
ร้องเรียนหรือยุติเรื่องในกรณีที่มีผู้มีอ านาจพิจารณาในเรื่องนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายอ่ืนด้วย

หมวด 5 การร้องเรียน

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล



หมวด 5 การร้องเรียน

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ไดป้ฏบิัติให้ถูกตอ้งตามระเบียบที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 73 วรรคสอง หรือ
เรื่องร้องเรียนที่ระเบียบน้ันได้ก าหนดไม่ให้รับไว้พิจารณา ให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญไม่รบัเรื่อง
ร้องเรียนไว้พิจารณา

เมื่อคณะกรรมการผู้เชีย่วชาญพิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วรบัฟังได้ว่า ไมม่ีมลู ให้คณะกรรมการ
เชี่ยวชาญมีค าสั่งยุตเิรื่อง แต่ในกรณพีิจารณาเรื่องร้องเรียนแล้วรบัฟังได้ว่า เรื่องร้องเรียนเป็นกรณีซึ่ง
อาจไกล่เกลี่ยได้ และคู่กรณปีระสงคจ์ะให้ไกล่เกลี่ย ให้คณะกรรมการผู้เชีย่วชาญด าเนินการไกล่เกลี่ย
แต่หากไม่อาจไกล่เกลี่ยนได้ หรือไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจออกค าสั่ง
ดังต่อไปนี้
1. สั่งให้ ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ด าเนนิการแก้ไขการกระท า

ของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด
2. สั่งห้ามผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กระท าการที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้กระท าการใดเพื่อระงับความเสียหายน้ันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด



คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจสั่งให้บคุคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลเกี่ยกับเรื่องที่มี
ผู้ร้องเรียน หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบ.น้ี รวมทั้งจะสั่งให้
บุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยก็ได้

หมวด 5 การร้องเรียน

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล



ความรับผิดทางแพ่ง -> เกี่ยวกับเรื่องของสินไหมทดแทนกรณีที่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งพรบ.น้ี ท าให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล



พรบ.วา่ดว้ยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์(ฉบบัที ่4)



พรบ.วา่ดว้ยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์(ฉบบัที ่4)

OBJECTIVE

...แต่ที่ผ่านมาผู้ที่ประสงค์จะขอรับบรกิารจากผู้ประกอบการ จะต้องท าการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการแสดงตนตอ่ผู้
ให้บริการพร้อมกับต้องส่งเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  สมควรก าหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์

และยืนยันตัวคนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลัได้ โดยมีกลไกการควบคุมดูแลผู้ปประกอบธุรกิจบริการที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย



พรบ.วา่ดว้ยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์(ฉบบัที ่4)



พรบ.วา่ดว้ยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์(ฉบบัที ่4)

มาตรา 34/3 การพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนของบุคคลอาจกระท าผ่านระบบ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้

มาตรา 34/4 ในกรณีที่จ าเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบการพิสูจน์และยืนยันตวัตนทางดจิิทัลหรือเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้การประกอบธุรกิจ

บริการเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใดเปน็การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน

มาตรา 7 … ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายใน 90 วัน 

นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ.....



Thank you !

Q&A

https://tdga.dga.or.th

https://www.dga.or.th

https://www.facebook.com/DGAThailand/

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่


