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ประกาศคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดิจิทลั เร่ืองธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ พ.ศ. 2562
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พรบ.การบริหารงานและการใหบ้ริการภาครัฐผา่นระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562
มาตรา ๑๒ เพ่ือให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทลัเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ตามมาตรา ๔ และเกิดการบรูณาการร่วมกนั 
ให้หน่วยงานของรัฐจดัท าธรรมาภบิาลข้อมลูภาครัฐในระดบัหน่วยงาน และด าเนินการดงัต่อไปนีใ้ห้เป็นไปตามธรรมาภบิาลข้อมลูภาครัฐตาม
มาตรา๘
(๑) จดัท าข้อมลูตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมลูดิจิทลั โดยเป็นข้อมลูท่ีมีความสมบรูณ์เช่ือถือได้ และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความถกูต้องและเป็นปัจจบุนั สามารถแลกเปล่ียนกบัหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนและน าไปประมวลผลต่อไปได้
(๒) จดัท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทลัเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน กระบวนการหรือการด าเนินงาน
ทางดิจิทลันัน้ต้องท างานร่วมกนัได้ตามมาตรฐานข้อก าหนด และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดิจิทลัก าหนด เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนได้ โดยมุ่งเน้นถึงการอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงของประชาชนท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานและมีการบรูณาการข้อมลูระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั
(๓) จดัให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทลัอีกช่องทางหนึง่ กรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากประชาชนจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐนัน้ และอาจตกลงกบัหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนให้
จดัเก็บเงินดงักล่าวแทนได้
(๔) จดัให้มีระบบการพสิจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน ซึง่มีมาตรฐานและ
แนวทางท่ีสอดคล้องกนัตามท่ีคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดิจิทลัก าหนด
(๕) จดัให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการเข้าสู่บริการดิจิทลัของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้มีความพร้อมใช้ น่าเช่ือถือ และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มีระบบปอ้งกนัหรือรับมือกบัภยัคกุคามหรือความเส่ียงทางไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์
(๖) จดัให้มีการพฒันาทกัษะบคุลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทลั ให้เป็นไปตามแผนพฒันารัฐบาลดิจิทลั
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ธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ

ประกาศคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดิจิทลัเร่ือง ธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ
โดยท่ีพระราชบญัญติัการบริหารงานและการใหบ้ริการภาครัฐผา่นระบบดิจิทลั พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐจดัใหมี้การบริหารงานภาครัฐและการจดั
ทาบริการสาธารณะเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการใหบ้ริการและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจดัใหมี้การบริหารจดัการและการบูรณาการขอ้มูลภาครัฐและการทางานใหมี้ความสอดคลอ้งกนัและเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัอยา่งมัน่คงปลอดภยัและ
มีธรรมาภิบาล จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดใหมี้ธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐเพ่ือเป็นหลกัการและแนวทางในการดาเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัดงักล่าว อนัจะนา
ไปสู่การพฒันาระบบขอ้มูลท่ีส าคญัของภาครัฐเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเช่ือมโยง แลกเปล่ียน และบูรณาการขอ้มูลของหน่วยงานของรัฐ
อยา่งเป็นระบบ ตลอดจนการพฒันาศูนยก์ลางขอ้มูลเปิดภาครัฐเพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ท่ีมา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓



ขอ้ ๒ ในประกาศน้ี
“ขอ้มูล” หมายความวา่ ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราวขอ้เทจ็จริงหรือเร่ืองอ่ืนใด ไม่วา่การส่ือความหมายนั้นจะท าได้
โดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผา่นวธีิการใด ๆ และไม่วา่จะไดจ้ดัท าไวใ้นรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนงัสือ 
แผนผงั แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียมฟิลม์ การบนัทึกภาพหรือเสียง การบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองมือตรวจวดั การส ารวจ
ระยะไกล หรือวธีิอ่ืนใดท่ีทาใหส่ิ้งท่ีบนัทึกไวป้รากฏได้
“ชุดขอ้มูล” หมายความวา่ การน าขอ้มูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจดัเป็นชุดใหต้รงตามลกัษณะโครงสร้างของ
ขอ้มูล
“บญัชีขอ้มูล” หมายความวา่ เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดขอ้มูล ท่ีจ าแนกแยกแยะโดยการจดักลุ่มหรือจดัประเภท
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
ขอ้ ๓ ใหห้น่วยงานของรัฐดาเนินการใหเ้ป็นไปตามธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐแนบทา้ยประกาศน้ี และจดัท าธรรมาภิ
บาลขอ้มูลภาครัฐในระดบัหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐดว้ย



ขอ้ ๔ ธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐในระดบัหน่วยงาน ตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหาอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี

(๑) การก าหนดสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขอ้มูลของหน่วยงาน
(๒) การวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบติัตามแผนการด าเนินงาน การตรวจสอบและการรายงานผลการด าเนินงาน และการ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหร้ะบบบริหารและกระบวนการจดัการขอ้มูลมีประสิทธิภาพสามารถเช่ือมโยง 
แลกเปล่ียน และบูรณาการขอ้มูลระหวา่งกนัทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และคุม้ครองขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ
(๓) การก าหนดมาตรการควบคุมและพฒันาคุณภาพขอ้มูล เพ่ือใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้งครบถว้น เป็นปัจจุบนั มัน่คงปลอดภยั และ
ไม่ถูกละเมิดความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียน บูรณาการ และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
(๔) การวดัผลการบริหารจดัการขอ้มูล โดยอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย การประเมินความพร้อมของธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐในระดบั
หน่วยงาน การประเมินคุณภาพขอ้มูล และการประเมินความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล
(๕) การจ าแนกหมวดหมู่ของขอ้มูล เพ่ือก าหนดนโยบายขอ้มูลหรือกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัผูมี้สิทธิเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลต่าง 
ๆ ภายในหน่วยงาน ส าหรับใหผู้ซ่ึ้งมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามนโยบายหรือกฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสอดคลอ้งตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง อนัจะน าไปสู่การบริหารจดัการขอ้มูลภาครัฐอยา่งเป็นระบบ
(๖) การจดัท าค าอธิบายชุดขอ้มูลดิจิทลัของภาครัฐและบญัชีขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั



1. จดัตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานธรรมาภิบาลขอ้มูล

2. จดัท าพจนานุกรมขอ้มูล (Data dictionary) ของชุดขอ้มูล

3. จดัท าค าอธิบายชุดขอ้มูล (Meta data)

4. จดัท าแนวปฏิบติัส าหรับชุดขอ้มูล (Dataset Guideline) โดยค านึงถึงความมัน่คงปลอดภยั การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและคุณภาพของขอ้มูล

PDPA





https://oldweb.dga.or.th/th/content/920/14586/
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พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
PDPA (Personal Data Protection Act)

สาระส าคญัของ พ.ร.บ. ฉบบัน้ี มี 3 ประเดน็หลกั ดงัน้ี
1. เจา้ของขอ้มูลตอ้งใหค้วามยนิยอม (Consent) ในการเกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
วตัถุประสงคท่ี์ผูเ้กบ็รวบรวม ผูใ้ช ้แจง้ไวต้ั้งแต่แรกแลว้เท่านั้น กล่าวคือ ตอ้งขออนุมติัจากเจา้ของขอ้มูลก่อน เช่น หาก
แอปพลิชนัหน่ึงจะเกบ็ขอ้มูลบตัรเครดิตของเราไวใ้นระบบ กต็อ้งมีขอ้ความใหเ้รากดยนืยนัเพื่อยนิยอม พร้อมแจง้
วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม และการใช ้หากเราไม่ยนิยอมใหใ้ชข้อ้มูลบตัรเครดิต ผูใ้หบ้ริการแอปพลิเคชนันั้นกไ็ม่
สามารถใชข้อ้มูลบตัรเครดิตของเราได้
2. ผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลตอ้งรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล ไม่ใหมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ข หรือถูกเขา้ถึงโดยผูท่ี้ไม่
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล เช่น สถานพยาบาลจะตอ้งเกบ็ขอ้มูลของผูป่้วยใหเ้ป็นความลบัและไม่เปิดเผยใหก้บัผูอ่ื้น ธนาคาร
ตอ้งเกบ็รักษาขอ้มูลเก่ียวกบัรายการถอน 
3. เจา้ของขอ้มูลมีสิทธ์ิถอนความยนิยอม ขอใหล้บหรือท าลายขอ้มูลเม่ือใดกไ็ด ้หากเป็นความประสงคข์องเจา้ของ
ขอ้มูล 



ความเป็นมา

PDPA จดัท าข้ึนโดยกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทย โดยครอบคลุมกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลระดบัสากล 2 ฉบบั ไดแ้ก่ ASEAN Framework on Personal Data Protection (2559) และ 
General Data Protection Regulation หรือ GDPR (2559) ท าหนา้ท่ีปกป้องสิทธิพ้ืนฐานในดา้นความเป็นส่วนตวั
และการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีเป็นคนไทย โดยจะมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมายในวนัท่ี 28
พฤษภาคม 2563
กฎหมายฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใชก้บัภาคเอกชน ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และภาครัฐ ท่่ีไดรั้บขอ้มูลมาทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม โดยแบ่งกลุ่มบงัคบัใชอ้อกเป็น ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู ้
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processor) โดยมีเป้าหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในโลกดิจิตอลอยา่ง
เพียงพอท่ีจะรักษาความปลอดภยั ป้องกนัการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือความเสียหายใดใดท่ีอาจเกิดข้ึนต่อตวั
เจา้ของขอ้มูล (Data Subject) นั้นๆ



พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
มาตรา ๔ พระราชบญัญติัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่
(๑) การเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัว
ของบุคคลนั้นเท่านั้น
(๒) การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีในการรักษาความมัน่คงของรัฐ ซ่ึงรวมถึงความมัน่คงทางการคลงัของรัฐ หรือการรักษาความปลอดภยั
ของประชาชน รวมทั้งหนา้ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์
(๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท าการเกบ็รวบรวมไวเ้ฉพาะเพ่ือกิจการส่ือมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอนั
เป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น
(๔) สภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการท่ีแต่งตั้งโดยสภาดงักล่าวซ่ึงเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในการ
พิจารณาตามหนา้ท่ีและอ านาจของสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ แลว้แต่กรณี
(๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการพิจารณาคดี การบงัคบัคดี และการวางทรัพย ์รวมทั้งการดาเนินงาน
ตามกระบวนการยติุธรรมทางอาญา
(๖) การด าเนินการกบัขอ้มูลของบริษทัขอ้มูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) และผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของหน่วยงานท่ีไดรั้บยกเวน้ตามท่ีกาหนดในพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคสอง ตอ้งจดัให้มีการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดว้ย



มาตรา ๖ ในพระราชบญัญตัินี ้

“ข้อมลูสว่นบคุคล” หมายความวา่ ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท าให้สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้ไมว่า่ทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไมร่วมถึงข้อมลูของผู้ถงึแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล” หมายความวา่ บคุคลหรือนิติบคุคลซึง่มีอ านาจหน้าท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล

“ผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล” หมายความวา่ บคุคลหรือนิติบคุคลซึง่ดาเนินการเก่ียวกบั

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลตามคาสัง่หรือในนามของผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคล

ทัง้นี ้บคุคลหรือนิติบคุคลซึง่ดาเนินการดงักลา่วไมเ่ป็นผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล





https://www.builk.one/builkone-
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9Apdpa/



ผูค้วบคุมขอ้มูล คือมหาวิทยาลยั (อธิการบดี)
ผูป้ระมวลผลขอ้มูล เช่น Google Academy ตอ้งเป็นบุคคลท่ี 3
ผูค้วบคุมขอ้มูล ตอ้งควบคุมผูป้ระมวลผลขอ้มูล และตอ้งคอยก ากบั ถา้มีการละเมิดจากผูป้ระมวลผลขอ้มูล ผู ้
ควบคุมขอ้มูลมีความผิดดว้ย

หลกัการส าคญัของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จ าเป็น (ท าในฐานะองคก์ร,มาตรา 24)

• ตอ้งมีฐานในการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล (ความยนิยอม ม.19 เช่น cookies 
ตอ้งคิดวา่เขาไม่ยอม,สญัญา, ประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย,ปฏิบติัตามกฎหมาย)

• ประมวลผลขอ้มูลเท่าท่ีจ าเป็น และเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ (เกบ็มากความเส่ียงมาก)

โปร่งใส
เป็นธรรม

ตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบวา่มี
การประมวลผลขอ้มูลและบนัทึกไว้

ปลอดภยั
ตอ้งรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ให้
เหมาะสมกบัความเส่ียง



มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งยงัไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
หรือไม่มีฐานะเสมือนดงับุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้ตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์
การขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี
(๑) ในกรณีท่ีการใหค้วามยนิยอมของผูเ้ยาวไ์ม่ใช่การใด ๆ ซ่ึงผูเ้ยาวอ์าจใหค้วามยนิยอมโดยล าพงัไดต้ามท่ีบญัญติัไว้

ในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก
ผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาวด์ว้ย

มาตรา ๒๑ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งท าการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคท่ี์ได้
แจง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวก่้อนหรือในขณะท่ีเกบ็รวบรวมการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างไปจากวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไวต้ามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่
(๑) ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่นั้นใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบและไดรั้บความยนิยอมก่อนเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยแลว้



มาตรา ๒๔ หา้มมิใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลทาการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
เวน้แต่
(๑) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัการจดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการ
ศึกษาวิจยัหรือสถิติซ่ึงไดจ้ดัใหมี้มาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด
(๒) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(๓) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสัญญานั้น
(๔) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการ
ใชอ้  านาจรัฐท่ีไดม้อบใหแ้ก่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล
(๕) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคล เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมีความส าคญันอ้ยกวา่สิทธิขั้นพื้นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
(๖) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล



หมวด ๓
สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

มาตรา ๓๐ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนซ่ึงอยูใ่น
ความรับผดิชอบของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ี
ตนไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งปฏิบติัตามคาขอตามวรรคหน่ึง จะปฏิเสธค าขอไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีเป็น
การปฏิเสธตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล และการเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

ในกรณีท่ีผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิเสธค าขอตามวรรคหน่ึง ใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล
บนัทึกการปฏิเสธค าขอดงักล่าวพร้อมดว้ยเหตุผลไวใ้นรายการตามมาตรา ๓๙



มาตรา ๓๗ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี

(๑) จดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ และตอ้งทบทวนมาตรการดงักล่าวเม่ือมีความจาเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยี
เปล่ียนแปลงไปเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานขั้นต ่าท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด

(๒) ในกรณีท่ีตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งดาเนินการเพื่อป้องกนัมิ
ใหผู้น้ั้นใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ

(๓) จดัใหมี้ระบบการตรวจสอบเพื่อดาเนินการลบหรือทาลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาการเกบ็รักษา หรือท่ีไม่
เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้อง
ขอ หรือท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้อนความยนิยอม เวน้แต่เกบ็รักษาไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น

การเกบ็รักษาไวเ้พื่อวตัถุประสงคต์ามมาตรา ๒๔ (๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๒๖ (๕) (ก) หรือ (ข) การใชเ้พื่อการก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย ทั้งน้ี ใหน้าความในมาตรา ๓๓ วรรคหา้ มาใชบ้งัคบักบัการลบหรือทาลายขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
อนุโลม



มาตรา ๔๐ ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี

(๑) ด าเนินการเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาสัง่ท่ีไดรั้บจากผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น 
เวน้แต่ค าสัง่นั้นขดัต่อกฎหมายหรือบทบญัญติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัน้ี

(๒) จดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ รวมทั้งแจง้ใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีเกิดข้ึน

(๓) จดัท าและเกบ็รักษาบนัทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงไม่ปฏิบติัตาม (๑) สาหรับการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใด ใหถื้อวา่ผู ้
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น



หมวด ๖
ความรับผดิทางแพง่

มาตรา ๗๗ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีท าใหเ้กิดความเสียหายต่อ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้นแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่วา่การ
ด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่กต็าม เวน้แต่ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
บุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ไดว้า่
(๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระท าหรือละเวน้การกระท าของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลนั้นเอง
(๒) เป็นการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัการตามหนา้ท่ีและอ านาจตามกฎหมาย



โทษอาญา
มาตรา ๗๙ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๘ อนัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๖ โดยประการท่ีน่าจะทาให้
ผูอ่ื้นเกิดความเสียหาย เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอาย ตอ้งระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ



มาตรา ๙๕ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลไดเ้กบ็รวบรวมไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
ใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถเกบ็รวมรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปไดต้ามวตัถุประสงคเ์ดิม 
ทั้งน้ี ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งก าหนดวิธีการยกเลิกความยนิยอมและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหเ้จา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่ประสงคใ์หผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเกบ็รวมรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว
สามารถแจง้ยกเลิกความยนิยอมไดโ้ดยง่าย

การเปิดเผยและการด าเนินการอ่ืนท่ีมิใช่การเกบ็รวบรวมและการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง
ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี



ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓

“ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบญัชีทา้ยพระราชกฤษฎีกากาหนด
หน่วยงานและกิจการท่ีผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.
๒๕๖๓“ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ การธ ารงไวซ่ึ้งความลบั (confidentiality) ความถูกตอ้งครบถว้น
(integrity) และสภาพพร้อมใชง้าน (availability) ของขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ

ขอ้ ๔ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งแจง้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลตามประกาศน้ี ใหแ้ก่บุคลากร พนกังาน
ลูกจา้งหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบ รวมถึงสร้างเสริมความตระหนกัรู้ดา้นความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บักลุ่มบุคคล
ดงักล่าวปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด

ขอ้ ๕ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งจดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงควรครอบคลุมถึงมาตรการ
ป้องกนัดา้นการบริหารจดัการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกนัทาง
กายภาพ (physical safeguard) ในเร่ืองการเขา้ถึงหรือควบคุมการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคล (access control) โดยอยา่งนอ้ย

ตอ้งประกอบดว้ยการดาเนินการ ดงัต่อไปน้ี



(๑) การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยค านึงถึงการ
ใชง้านและความมัน่คงปลอดภยั
(๒) การก าหนดเก่ียวกบัการอนุญาตหรือการก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล
(๓) การบริหารจดัการการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน (user access management) เพื่อควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะผู ้
ท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้
(๔) การก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูใ้ชง้าน (user responsibilities) เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลกัลอบทาสาเนาขอ้มูลส่วนบุคคล การลกัขโมยอุปกรณ์จดัเกบ็หรือ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
(๕) การจดัใหมี้วธีิการเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัการเขา้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วน
บุคคล ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัวธีิการและส่ือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ขอ้ ๖ ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอาจเลือกใชม้าตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างไป
จากประกาศฉบบัน้ีได ้หากมาตรฐานดงักล่าวมีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดในประกาศน้ี


