
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
“สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหต”ุ 

โดย ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

ณ ห้องเสวนาชั้น ๖ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
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เค้าโครงการน าเสนอ 

• ๑.ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิส่วนบุคคลกับห้องสมุดและจดหมายเหตุ 
• ๑.๑ความหมายของสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล 
• ๑.๒ การจัดเก็บข้อมูลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ 
• ๑)ข้อมูลข่าวสารทั่วไป   ๒)ข้อมูลส่วนบุคคล 
• ๓)ข้อมูลประวัติศาสตร์  ๔)ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุที่ขึ้นทะเบียน 
• ๒.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ 
• ๒.๑ภาพรวมกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย 
• ๒.๒หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
• ๑)พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
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เค้าโครงการน าเสนอ 

• ๒)พ.ร.บ.จดหมายเหตุแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ 
• ๓)พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
• ๒.๓หน่วยงานที่เป็นเอกชน (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.๒๕๖๒) 
• ๓.พัฒนาการการตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย 
• ๔.ข้อควรปฏิบัติในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุให้ถกูต้องตามพ.ร.บ.คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
• ๔.๑ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายและข้อยกเว้น 
• ๔.๒หลักการพื้นฐานส าคัญของกฎหมายที่ตอ้งปฏิบัติ 
• ๔.๓สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ด้คุ้มครองตามกฎหมาย 
• ๔.๔ ความรับผิดทางแพ่งและบทก าหนดโทษตามกฎหมาย 
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๒๘ มกราคม ของทุกปี Data Protection Day 
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ปัจจุบันมี ๑๐๘ ประเทศที่มีกฎหมาย (๕๗%) อีก๒๑%ไม่มีกฎหมาย  
๑๐%ก าลังยกร่าง อีก๑๒%ไม่มีข้อมูล ที่มา www.unctad.org  
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ความหมายของสิทธิความเป็นส่วนตัว ( Privacy Right) 

• ที่ประชุม ICJ  ค.ศ.1967 ที่กรุงสต็อกโฮลม ์ได้ให้ความหมายว่า 
• เป็น “ สิทธิที่จะอยู่โดยล าพัง (Right to be let alone)โดยมีการ

รบกวนการแทรกแซงในระดับที่น้อยที่สุด ซึ่งมีการขยายความว่าหมายถึง 
สิทธิของปัจเจกชนที่จะด าเนินชีวิตโดยได้รับการคุ้มครองจากสิ่งเหล่านี้ คือ 

• ๑.การแทรกแซงในชีวิตความเป็นส่วนตัว ครอบครัว และเคหสถาน 
• ๒.การแทรกแซงในทางกายภาพ หรือในทางจิตใจ หรือศีลธรรมและ

เสรีภาพในทางความคิด 
• ๓.การกระท าต่อเกียรติยศ และชื่อเสียง ของบุคคล 
• ๔.การละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล ๕.การใช้ภาพโดยไม่รับอนุญาต ฯลฯ 
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 1948 

• มาตรา ๑๒ “ บุคคลใดๆจะถูกสอดแทรกโดยพลการในชีวิตส่วนบุคคลใน
ครอบครัว ในเคหสถานหรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบลู่ในเกียรติยศและ
ชื่อเสียงมิได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อการแทรก
สอดหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น ”  

•  สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในปฏิญาณสากลฉบับนี้มีความหมายกว้างขวาง
ครอบคลุมถึงสิทธิอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นส่วนตัวในข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล ( Information Privacy)  ความเป็นส่วนตัวในอาณาเขตหรือสถานที่
ของตนเอง ( Territorial Privacy) ความเป็นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย (Bodily 
Privacy)  ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร (Communication Privacy)  

 7 



กรณีตัวอย่างของภัยอันตรายจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลใน
โลกยุคสารสนเทศ 

• ๑.เจ้าพนักงานประกันสังคมถูกไล่ออกเนื่องจากขายข้อมูลบรรดาพนักงานบริษัท  
ที่เป็นสมาชิกผู้ประกันตนให้กับบริษัทรับจ้างติดตามทวงหนี้หรือบุคคลอื่น 

• ๒. การที่พนักงานน าข้อมูลการติดต่อสนทนามือถือของบุคคลไปขายให้ผู้อื่น 

• ๓.ความสามารถของ IT ในการลุกล้ าความเป็นส่วนตัวติดตามการใช้อินเตอร์เน็ต 
เช่น โปรแกรม Cookies ,Web bug ,Spy ware หรือระบบCarnivore  ของ FBI 

• ๔.ปัญหาของการติดตั้งกล้อง CCTV ในการเฝ้าระวังการก่อการร้าย เหตุผิดปรกติ
ตามที่สาธารณะในประเทศอังกฤษ มีประเด็นโต้แย้งการรุกล้ าความเป็นส่วนตัว 

• ๕.ปัญหาการต่อต้านการมีบัตรประจ าตัวประชาชน SMART CARD ในต่างประเทศ 
เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัว ข้อมูล 
ส่วนบุคคลกับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ 

งานห้องสมุดและ
จดหมายเหตุ 

ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูล
ประวัตศิาสตร์ 

ข้อมูลจดหมาย
เหตุ 

10 



ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดและจดหมายเหตุ 

• ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 

• บรรดาหนังสือ สิ่งพิมพ์เอกสาร 
สื่อวีดิทัศน์ที่บริการ 

• ข้อมูลข่าวสารราชการ 
• บางหน่วยงานรัฐได้มอบให้

ห้องสมุดประจ าหน่วยงานเป็น
ที่ตั้งแสดงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามมาตรา ๙ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ จึงมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติ 
 

 

• ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
• ทะเบียนประวัติสมาชิก ได้แก่ 
• ชื่อ ภาพ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล์ 
• ประวัติการใช้บริการยืมคืน 
• การบันทึกภาพบุคคลเข้าออก 
• ภาพในกล้องวงจรปิดที่เก็บ 
• ข้อมูลการเสียค่าปรับต่างๆ 
• ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่จัดเก็บ 
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ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดและจดหมายเหตุ 

• เอกสารประวัติศาสตร์ 
• ไม่มีการนิยามไว้ในกฎหมาย แต่ใน

ส่วนหน่วยงานรัฐได้ก าหนดในหมวด
๔  มาตรา ๒๖ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่
ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบ
ก าหนดให้ส่งมอบหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นของรัฐใน 
พ.ร.ฎ.เพื่อคัดเลือกใหป้ระชาชนได้
ศึกษาค้นคว้า 

• เอกสารจดหมายเหต ุ
• เอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานและ

ได้รับการประเมินคุณค่าควรแก่การ
เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็น
ม ร ด ก ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ด้ า น
ประวัติศาสตร์ของชาติ และเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษา การค้นคว้า 
หรือการวิจัย ซึ่งกรมศิลปากรได้
จั ดท าทะ เบี ยน ไว้ เ ป็ น เ อกสาร
จดหมายเหตุ(พ.ร.บ.จดหมายเหตุ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖) 
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การแบ่งประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

• ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ เป็น ๒ ลักษณะใหญ่ คือ 
ข้อมูลข่าวสารทั่วไป ( Non- Sensitive data ) และข้อมูลข่าวสารประเภทที่
มีความละเอียดอ่อน ( Sensitive Information)  ซึ่งลักษณะของข้อมูลทั้ง
สองประเภทมีความแตกต่างกันดังนี้  

• ๑.ข้อมูลข่าวสารทั่วไป ( Non- Sensitive data ) เป็นข้อมูลข่าวสารใดๆที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งสามารถบ่งชี้เฉพาะตัวบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่การงาน สถานะและ
ลักษณะทางกายภาพของบุคคล ข้อมูลใดๆดังกล่าวสามารถน ามาประมวลกัน
เป็นข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ลักษณะเฉพาะตัวบุคคลได้ โดยสภาพของข้อมูลเหล่านี้
เป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้เป็นเรื่องปรกติธรรมดา 
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การแบ่งประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

• ๒.ข้อมูลข่าวสารประเภททีม่ีความละเอียดอ่อน ( Sensitive 
Information) ได้แก่ข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัว (Intimate) 
ของบุคคลโดยเฉพาะ เป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือไม่พึงประสงค์ที่จะให้มี
การเปิดเผย ข้อมูลประเภทนี้ได้แก่ การนับถือลัทธิความเช่ือทางศาสนา 
ปรัชญาชีวิต การด าเนินชีวิตส่วนตัว ลัทธิทางการเมือง เพศสัมพันธ์ ข้อมูล
สุขภาพ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีทางอาญา เช่น ค าพิพากษาใน
คดีอาญา มาตรการในการด าเนินการทางอาญา หรือการกระท าของฝ่าย
ปกครองที่เป็นการจ ากัดเสรีภาพ เป็นต้น ซึ่งยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก คือ 
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวระดับสูง (High sensitivity- HS) ระดับปานกลาง 
(Moderate sensitivity-MS) และความอ่อนไหวระดับต่ า (Low 
sensitivity- LS)  
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบกฎหมายไทย 

• ๑.การคุ้มครองฐานะสิทธิมนุษยชนที่เป็นสิทธิพ้ืนฐานส าคัญในรัฐธรรมนูญ 
• ๒.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน

รัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
• ๓.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติเฉพาะเรื่องต่างๆ ได้แก่ 

กฎหมายปกครอง และที่เกี่ยวข้องกับบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อสื่อสาร สื่อมวลชนและ สถิติ กฎหมายทีเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต 
การประกอบธุรกิจ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร และ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 

• ๔.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายกลางซึ่งก าหนดหลักทั่วไปใช้ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ ในปีพ.ศ.๒๕๖๒ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 

• มาตรา ๓๒  บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ครอบครัว 

• การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการ
น าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต้องมีอ านาจกฎหมาย) 

• มาตรา ๓๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ 

• การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลทีบุ่คคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท า
ด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรูห้รอืได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสือ่สารถงึกันจะกระท ามิได้ 
เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยา่งอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในความครอบครองหน่วยงาน
รัฐตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

• ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่าสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง 
ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง
หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม 
รายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง 
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏ
ได ้

• ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในความครอบครองหน่วยงาน
รัฐตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

• ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลในมาตรา ๔ ของพ.ร.บ.ฯ 

• “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน 
ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน 
บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะ
อื่นที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะ
เสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในความครอบครองหน่วยงาน
รัฐตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

• ๑.การก าหนดหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ให้กับหน่วยงานรัฐที่มีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย (มาตรา ๒๓) 

• ๒.ก าหนดข้อห้ามในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ยกเว้นแต่เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
(มาตรา ๒๔) 

• ๓.การให้สิทธิในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตนเองที่จัดเก็บ
ในหน่วยงานรัฐ และขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมถึง
สิทธิอุทธรณ์หากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตาม (มาตรา ๒๕) 
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ตัวอย่างการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
โดยเฉพาะในประเทศไทย 

• พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
• ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากบริษัทข้อมูลเครดิตประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (มาตรา 

๙) การห้ามมิให้บริษัทข้อมูลเครดิต ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลห้ามจัดเก็บ (มาตรา ๑๐)  ซึ่งปรากฏค านิยามตามมาตรา๔ ได้แก่ 
ข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวกับการรับบริการ การขอสินเชื่อ หรือที่มี
ผลกระทบต่อความรู้สึกหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน  ดังต่อไปน้ี 

          (๑)ลักษณะพิการทางร่างกาย   (๒)ลักษณะทางพันธุกรรม  
          (๓)ข้อมูลของบุคคลที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนหรือพิจารณาคดีอาญา  

(๔)ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
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สรุปลักษณะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติต่างๆของไทย 

• ๑) การบัญญัติข้อห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับรู้มาในการ
ด าเนินการตามกฎหมาย แก่บุคคลอื่น รวมถึงมีบทก าหนดโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืน 
ยกตัวอย่างเช่น พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ร.บ.คุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  

• ๒)การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้น 

•   ทั้งนี้มีบทบัญญัติในกลุ่มกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษ ที่ให้อ านาจรัฐ เข้าไปแทรกแซง
สิทธิส่วนบุคคลในเรื่องข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในหลักความ
ยินยอมของเจ้าของข้อมูล โดยต้องมีเหตุที่กฎหมายยกเว้นไว้ เช่น สถานการณ์
ฉุกเฉิน การสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด คดีพิเศษ การป้องกันการปราบปรามการ
ฟอกเงิน เป็นต้น 
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การแบ่งแยกกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลในงาน
ห้องสมุดและจดหมายเหตุ(หน่วยงานรัฐ/เอกชน) 

• หน่วยงานของรัฐ 

• พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

• พ.ร.บ.จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๖ 

• พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

• หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
มากกว่าหน่วยงานเอกชน 

• หน่วยงานเอกชน 

• พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

• หน่วยงานเอกชนนอกจากปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายหลักนี้
แล้ว ก็ยังมีความรับผิดที่อาจ
เกิดขึ้นตามกฎหมายทั่วไปด้วย 
เช่นความรับผิดทางละเมิด หรือ
ความรับผิดทางอาญาบางกรณ ี
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แนวคิดกฎหมายและหลักการส าคัญพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

• หน่วยงานของรัฐ (ก าหนดหน้าที่หน่วยงานรัฐต้องปฏิบัต)ิ 

• “ การเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ” ผ่าน๓ช่องทางคือ
ราชกิจจานุเบกษา ห้องข้อมูลประจ าหน่วยงาน การขอเฉพาะราย 
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารประวัติศาสตร์ 

• ประชาชน (ได้รับการคุ้มครองสิทธิที่จะรู)้ 

• “ มีสิทธิที่จะรู้ และรู้ท่ีจะใช้สิทธิ ” (สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร สิทธิ
อุทธรณ์กรณีไม่เปิดเผย/ไม่ฟังคัดค้าน และสิทธิร้องเรียน) 
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การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ตามมาตรา ๒๓ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

• หน่วยงานรัฐต้องจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังนี้ 

•  (๑)ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น
เพื่อการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และ
ยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจ าเป็น 

•   (๒)พยายามเก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสียโดยตรงของบุคคลนั้น 

•   (๓)จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่
เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปน้ี 
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การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพ.ร.บ.ฯ 

                     (ก)ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว ้
                     (ข)ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
                     (ค)ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกต ิ
                     (ง)วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
                     (จ)วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
                     (ฉ)แหล่งที่มาของข้อมูล 
• (๔)ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่

เสมอ 
•  (๕)จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม

ความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้าย
ต่อเจ้าของข้อมูล 
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การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพ.ร.บ.ฯ 

• ในกรณีที่เก็บข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล หน่วยงานของ
รัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกับกับการขอ
ข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะน าข้อมูลมาใช้ ลักษณะการใช้ข้อมูล
ตามปกติ และกรณีที่ขอข้อมูลนั้นเป็นกรณีที่อาจให้ข้อมูลได้โดยความ
สมัครใจหรือเป็นกรณีมีกฎหมายบังคับ  

• หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่ง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบ
ข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่เป็นไปตามลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
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การคุ้มครองเอกสารประวัติศาสตร์ มาตรา ๒๖ กฎหมาย 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

• เอกสารที่ต้องส่งให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
(๑) หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา (๒) มีอายุครบก าหนด 
ก.ปกปิดตาม ม.๑๔ ได้ ๗๕ ปี  (เอกสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเปิดเผยมิได้) 

• ข.ปกปิดตาม ม.๑๕ ได้ ๒๐ ปี (เอกสารที่อาจไม่เปิดเผย โดยค านึงถึง
หน้าที่ตามกฎหมาย/ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชน 

• กรณีขอขยายเวลา 
(๑) หน่วยงานขอเก็บรักษาไวเ้องเพื่อใช้สอย ต้องจัดให้ประชาชนศึกษา
ได ้
(๒) ยังไม่ควรเปิด ต้องขอขยายเวลาเก็บได้คราวละ ไม่เกิน  ๕ ปี 

27 



พัฒนาการของการตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในประเทศไทย 

• จุดเริ่มต้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ได้เห็นชอบ
ต่อนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที ๒๐๐๐) การปฏิรูปกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Law) ซึ่งประกอบด้วยกฎหมาย ๖ ฉบับ 
ได้แก่ 

• ๑.กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• ๒.กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• ๓.กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
• ๔.กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• ๕.กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• ๖.กฎหมายที่ออกเพื่อรองรบัรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๘ ว่าด้วยการพัฒนาโครงสรา้ง

พื้นฐานสารสนเทศให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกัน 
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พัฒนาการของการตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในประเทศไทย 

• การยกร่างครั้งแรก ได้ยกร่างขึ้นตามแนวทาง Directive 95/46/EC ของสหภาพยุโรป โดย
เน้นที่ประเทศอิตาลีเป็นหลัก รวมทั้งของประเทศอื่นๆในภาคพื้นยุโรปด้วย เนื่องจากอิตาลี
เป็นประเทศที่มีระบบประมวลกฎหมายเช่นเดียวกับไทย ประกอบกับประเทศในภาคพื้นยุโรป
มีพัฒนาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในระดับหนึ่ง 

• การยกร่างครั้งที่ ๒ คณะท างานจึงได้พิจารณาปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแนวกฎหมายของออสเตรเลีย ฮ่องกงและนิวซีแลนด์ แทนการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติฯในรูปแบบเดิมที่มีความเข้มงวดมากกว่า  

• ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ โดยได้ผ่านความเห็นชอบใน
หลักการของ ร่าง พ.รบ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ....  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯได้ส่งเรื่องไปยัง
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔ แต่ครม.ไม่ได้พิจารณา
เพราะยังมีหน่วยงานที่ไม่เห็นด้วยอยู่เช่น เสปน. 

• หลังจากมีการจัดตั้งกระทรวงICT ขึ้น ในป๒ี๕๔๕งานนี้ได้ถูกโอนไปและมีการศึกษาใหม ่
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พัฒนาการของการตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในประเทศไทย 

• เนคเทคได้มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาประเด็นปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเมื่อวันที่๒๗ มี.ค.๒๕๔๖โดยมีศึกษากฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศเพิ่มเติม 

•  สนง.คกก.ข้อมูลข่าวสารฯที่ไม่เห็นด้วยก็ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและให้
ค าปรึกษาแห่ง มธ. ท าการยกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่แล้วเสร็จ เม.ย.๒๕๔๗ 

• ภายหลังจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
อยู่ด้วยกันสองฉบับ ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สขร.เป็นเจ้าภาพหลักที่
รับผิดชอบดูแลร่างกฎหมาย โดยให้ถือร่างของส านักงานเป็นหลัก ซึ่งเมื่อได้
ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนแล้วก็เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แต่ก็ยังไม่สามารถผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ 
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พัฒนาการของการตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในประเทศไทย 

• ในพ.ศ.๒๕๕๗ ประเทศไทยได้มีร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมของสนช. ซึ่งเป็นร่างของครม.ที่ค้างการ
พิจารณามาตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต่อเนื่องมายังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร ที่ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนฯเมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๖ และ
ผ่านวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ และผ่านเข้าสู่วาระที่สอง การพิจารณาเรียงมาตรา
โดยคณะกมธ.วิสามัญ แต่ร่างดังกล่าวก็ยังไม่ผ่านการให้ความเห็นชอบเนื่องจาก
เกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๗ แต่ต่อมา คสช.ได้เห็นความส าคัญของ
กฎหมายนี้ เมื่อได้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารงานประเทศ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจึงได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ที่ท า
หน้าที่รัฐสภาอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๗ 
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พัฒนาการของการตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในประเทศไทย 

• แต่ต่อมาครม.ก็ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 
จ านวน ๑๐ ฉบับที่เสนอโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยหนึ่งในร่างกฎหมายเหล่านั้นก็มีร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
.... ซึ่งมีหลักการและเหตุผลเช่นเดียวกับร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. .... ที่อยู่ในสนช.แต่ทั้งนี้ก็ยังมีความแตกต่างในหลายประเด็น โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่มีบทบาทรับผิดชอบตามกฎหมายจากสนง.คกก.
ข้อมูลข่าวสารของราชการมาเป็นสนง.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งท้ายที่สุด ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๒๕๖๑ 
เห็นชอบร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กระทรวงดีอีเสนอและเสนอ
เข้าสู่สนช.โดยสภาได้มีมติเห็นชอบเมื่อ๒๘ ก.พ.๒๕๖๒ และลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒ 
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เจตนารมณ์ของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ.๒๕๖๒ 

• เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันมีการ
ล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากจนสร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ท าได้โดยง่าย สะดวก 
และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม สมควรก าหนดให้มี
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายและข้อยกเว้น 

• ระยะเวลาเตรียมตัว ๑ ปี ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเมื่อพ้น
ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในหมวด ๒ ,๓,๕,๖,๗ 
และมาตรา๙๕และ๙๖ โดยส่วนเหล่านี้ยังไม่มีผลในปัจจุบัน  

• ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเป็นกฎหมาย
กลางที่ใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในภาครัฐและเอกชน ในเรื่องใดที่มี
กฎหมายเฉพาะอยู่แล้วให้ปฏิบัติตามนั้นเว้นแต่ในมาตรา๓ คือ 

• มาตรา ๓  ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดไว้โดยเฉพาะแล้ว 
ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่ 
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ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายและข้อยกเว้น 

• (๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้เป็นการเพิ่มเติม ไม่ว่าจะซ้ ากับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่ก็
ตาม 

• (๒) บทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน บทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญออก
ค าสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 

• (ก) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน 
• (ข) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นมีบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนตามกฎหมายดังกล่าวออกค าสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่เพียงพอ
เท่ากับอ านาจของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายดังกล่าวร้องขอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้เสียหายยื่น
ค าร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 
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ข้อยกเว้นของกฎหมายที่ไม่ใช้บังคับกรณีมาตรา๔ 

• มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
• (๑) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ท าการ

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมใน
ครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น (ข้อยกเว้นการใช้เพื่อประโยชนส่วนตัว
ภายในครอบครัว) 

• (๒) การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง
ของรัฐ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการคลังของรัฐ หรือการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(ข้อยกเว้นในงานด้านความมั่นคงของรัฐ) 
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ข้อยกเว้นของกฎหมายที่ไม่ใช้บังคับกรณีตามมาตรา๔ 

• (๓) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท าการเก็บรวบรวมไว้
เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอันเป็นไปตาม
จริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น 

• (๔) สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งโดย
สภาดังกล่าว ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการพิจารณาตาม
หน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ 
แล้วแต่กรณี (ข้อยกเว้นการใช้งานในฝ่ายนิติบัญญัติ) 

• (๕) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้งการด าเนินงาน
ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (ข้อยกเว้นในงานฝ่ายตุลาการ/อาญา) 
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ข้อยกเว้นของกฎหมายที่ไม่ใช้บังคับกรณีตามมาตรา ๔ 

• (๖) การด าเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ในที่นี้คือธนาคารพาณิชย์) 

• การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาใช้
บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดท านอง
เดียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใด 
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (อ านาจในการยกเว้นเพิ่มเติม) 

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) และผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตาม
วรรคสอง ต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานด้วย (หน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลตามมาตรฐาน) 
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นิยามศัพท์ที่ส าคัญตามกฎหมาย 

• “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุ
ตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
โดยเฉพาะ (นิยามนี้จะไม่เหมือนกับในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ) 

• “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

• “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

• “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา 
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หลักการพื้นฐานส าคัญของกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ  
(โครงสร้างของกฎหมาย มี๙๖ มาตราแบ่งเป็น ๗ หมวด 

• หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา๘-มาตรา๑๘ 
• หมวด ๒ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา ๑๙-มาตรา ๒๙ 
• หมวด ๓ สิทธิของเจ้าของข้อมูล มาตรา ๓๐-มาตรา๔๒ 
• หมวด ๔ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา๔๓-

มาตรา๗๐ 
• หมวด ๕ การร้องเรียน มาตรา ๗๑-มาตรา๗๖ 
• หมวด ๖ ความรับผิดทางแพ่ง มาตรา ๗๗-มาตรา๗๘ 
• หมวด ๗ บทก าหนดโทษ มาตรา ๗๙-มาตรา ๙๐ 
• บทเฉพาะกาล มาตรา ๙๑-มาตรา ๙๖ 
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หลักการพื้นฐานส าคัญของกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ 

• ๑.หลักความยินยอม เป็นหลักการส าคัญ โดยต้องขอความยินยอมใน ๓ 
ขั้นตอน (การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย) จากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล และโดยหลักการให้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล  

• ๒. หลักการแจ้งให้ทราบ ก าหนดให้ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการเก็บ ใช้หรือเปิดเผย ในขณะที่ขอความยินยอม 

• ๓.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผย ต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น / ก าหนด
หลักเกณฑ์ข้อยกเว้นในบางกรณี และด าเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ 

• ๔.หน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูล ในการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล / 
หน้าที่ผู้ประมวลผลข้อมูล ต้องบันทึกรายการข้อมูล 
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หลักการพื้นฐานส าคัญของกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ 

• ๕.การโอนย้ายข้อมูลไปต่างประเทศ ต้องมีมาตรฐาน / ก าหนดข้อยกเว้น 
• ๖.กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร 
• ๗.การก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่ปฏิบัต ิ
• ๘.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ( การเข้าถึงข้อมูล การรับข้อมูล การ

เคลื่อนย้ายข้อมูล/การโต้แย้งคัดค้าน/ การท าลาย/การระงับการใช้ข้อมูล) 
• ๙.ความรับผิดทางแพ่ง ก าหนดให้ศาลพิจารณาเพ่ิมโทษได้ไม่เกินสองเท่าของ

ค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง อายุความ ๓ ปีหรือ๑๐ ปีแล้วแต่กรณี 
• ๑๐.บทก าหนดโทษ มีทั้งโทษทางอาญาที่ต้องมีการฟ้องศาลก่อนและโทษทาง

ปกครอง ที่คกก.ผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจออกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองโดยไม่
ต้องฟ้องศาลก่อน 
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หลักปฏิบัติส าหรับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุในเรื่องการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ (ม.๑๙) 

• ๑.หลักความยินยอมของเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขณะนั้นในการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล โดยการขอความยินยอมต้องชัดเจนเป็นหนังสือหรือ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่โดยสภาพจะขอไม่ได้ 

• ๒.หลักการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล  
ไปพร้อมกับการขอความยินยอมโดยแยกส่วนจากข้อความอื่นชัดเจน  
ไม่หลอกลวงให้เกิดเข้าใจผิด (ทั้งนี้ในอนาคตอาจมีแบบที่คกก.ประกาศ) 

• ๓.หลักความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลในการให้ความยินยอม ทั้งนี้  
ในการเข้าท าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเง่ือนไขในการให้
ความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความ
จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ 

44 



หลักปฏิบัติส าหรับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุในเรื่องการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่  

• ๔.เจ้าของข้อมูลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องถอนได้ง่าย
เช่นเดียวกับการให้ความยินยอม แต่ไม่กระทบกับสิ่งที่ได้กระท าไปแล้ว และถ้า
การถอนจะส่งผลกระทบจะต้องแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบนั้นด้วย 

• ๕.กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องปฏิบัตมิาตรา ๒๐ 

• ๖.ผู้ควบคุมข้อมูลฯต้องท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บ
รวบรวม ห้ามฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น มาตรา ๒๑ 

• ๗.การเก็บรวบรวมท าได้เท่าที่จ าเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มาตรา ๒๒ 
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หลักปฏิบัติส าหรับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุในเรื่องการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่  

• ๘.หลักการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงข้อมูลส าคัญในมาตรา ๒๓ก่อนหรือขณะ  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ควบคุมข้อมูล เช่น วัตถุประสงค์ และสิทธิต่างๆ 

• ๙.หลักการห้ามผู้ควบคุมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลเว้นเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๔ 

• ๑๐.ห้ามมิให้ผู้ควบคุมฯเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล ม.๒๕ 
• ๑๑.ห้ามมิให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ 
หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของ
ข้อมูลเว้นแต่เข้าข้อยกเว้น มาตรา ๒๖ (๑)และ(๒) 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองตามกฎหมาย 

• ๑.สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิขอให้
เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม (ม.๓๐) 

• ๒.สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูล สิทธิขอให้ส่งหรือ
โอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นเมื่อท าได้โดยอัตโนมัติ (ม.๓๑) 

• ๓.สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ /เปิดเผยข้อมูลของตนเมื่อใดก็ได้ (ม.๓๒) 

• ๔.สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ลบหรือท าลาย หรือท าให้เป็นข้อมูลที่
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลเมื่อเข้าเหตุกฎหมาย (ม.๓๓) 

• ๕.สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูล (ม.๓๔) 

• ๖.สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลท าให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน (ม.๓๖) 
47 



ความรับผิดทางแพ่งตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• มาตรา ๗๗  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง
ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ท าให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการ
ด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม เว้น
แต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า 

• (๑) ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการ
กระท าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง 

• (๒) เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมาย 

• ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตามความจ าเป็นในการป้องกันความเสียหายที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นหรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วด้วย 
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ค่าเสียหายเชิงลงโทษไม่เกิน๒เท่าและอายุความ ๓หรือ๑๐ป ี
•  มาตรา ๗๘  ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง
ที่ศาลก าหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง
นั้น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสียหายที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ ผลประโยชน์ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล การที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่อให้เกิดความ
เสียหายด้วย 

• สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เป็น
อันขาดอายุความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่
วันที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
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บทก าหนดโทษตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• โทษทางอาญา  มีอยู่  ๓  มาตรา 
มาตรา๗๙ ถึง มาตรา ๘๑ 

• ก าหนดเป็นความผิดของผู้ควบคุม
ข้อมูลที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
แล้วเกิดความเสียหาย 

• ม.๗๙ เป็นความผิดยอมความได้ 

• ม.๘๐ลงโทษผู้ล่วงรู้ข้อมูลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วไปเปิดเผยต่อ 

• ม.๘๑การรับโทษกรณีผู้กระท าเป็นนิติ
บุคคล กรรมการอาจรับผิดด้วย 

 

• โทษทางปกครอง มีอยู่ ๙มาตรา 

• ตั้งแต่มาตรา ๘๒ ถึงมาตรา๙๐ 

• เป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมาย
ข อ ง ผู้ ค ว บ คุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  
ผู้ประมวลผลข้อมูล ตัวแทนผู้ควบคุม
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค คลห รื อ ตั ว แท น ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

• ผู้ มี อ า น า จ สั่ ง ล ง โ ท ษ  คื อ 
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญแต่อาจสัง่ให้
แก้ไขหรือตักเตือนก่อนก็ได้ 
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