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อุตสาหกรรม 4.0 กบั ไทยแลนด์ 4.0อุตสาหกรรม ๔.๐ (Industry 4.0) 



http://www.megaleecher.net/Free_Cloud_

Storage_Service#axzz4KtSqV5t0

http://www.huffingtonpost.com/sam-cohen/

internet-of-things-as-the_b_10937956.html
http://bigdatasciencetraining.com/

learn-big-data-analytics/

https://www.csloxinfo.com/artificial-

intelligence/

http://www.megaleecher.net/Free_Cloud_Storage_Service#axzz4KtSqV5t0
http://www.megaleecher.net/Free_Cloud_Storage_Service#axzz4KtSqV5t0
http://www.huffingtonpost.com/sam-cohen/internet-of-things-as-the_b_10937956.html
http://www.huffingtonpost.com/sam-cohen/internet-of-things-as-the_b_10937956.html
http://bigdatasciencetraining.com/learn-big-data-analytics/
http://bigdatasciencetraining.com/learn-big-data-analytics/
https://www.csloxinfo.com/artificial-intelligence/


Autonomous driving

Nothing to fear
https://www.youtube.com/watch?v=wNAm

xL25Bhk

http://www.tech-

recipes.com/rx/57127/google-

maps-use-layers/

https://www.youtube.com/watch?v=_ZFYO_pv

lbs

Autonomous 

office chairs

https://www.topgear.com/car-

news/future-tech/11-reasons-fear-

autonomous-

cars://www.itgadgeteer.com/?p=620

https://www.youtube.com/watch?v=wNAmxL25Bhk
https://www.youtube.com/watch?v=_ZFYO_pvlbs
https://www.topgear.com/car-news/future-tech/11-reasons-fear-autonomous-cars:/www.itgadgeteer.com/?p=620


https://daily.rabbit.co.th/jia-jia-

%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%

99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B

9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0

%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88

%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%

B5%E0%B8%99

https://www.youtube.com/watch?v=seIz

mK4eZ14

หุ่นยนตอ์่านข่าว

https://www.youtube.com

/watch?v=1TiFKpxuAoY

https://www.youtube.com/watch?v=seIzmK4eZ14
https://www.youtube.com/watch?v=1TiFKpxuAoY


Thailand 1.0 ยุคเกษตรกรรม เช่น ปลกูขา้ว พืช

สวนพืชไร่ เล้ียงสตัว์

Thailand 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบาที่มีการผลิต

สินคา้จ  านวนมากในโรงงาน เช่น ผลิตเส้ือผา้ กระเป๋า 

Thailand 3.0 ยุคอุตสาหกรรมหนกัที่มีการผลิต

สินคา้โดยใชเ้ทคโนโลยจีากตา่งประเทศ (เช่น ผลิต

รถยนต ์อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส)์ และการท่องเที่ยว

Thailand 4.0 ยุคเศรษฐกิจนวตักรรม เน้นใช้

เทคโนโลยีเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่ม เพิ่มทกัษะแรงงาน

ไทยแลนด ์๔.๐ (Thailand 4.0) 



๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายใน Eastern Economic Corridor : EEC ท่ีมาภาพ: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



เศรษฐกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอรแ์ละ

ขอ้มูล) และการสื่อสาร (ระบบอินเทอรเ์น็ต) เป็นกลไกส าคญัใน

การขบัเคล่ือนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การตลาด การคา้ การ

บริการ การศึกษา การสาธารณสุข ฯ รวมถึงการบริหารงาน

ภาครฐัท่ีเก่ียวกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันา

ทางเศรษฐกิจของประเทศ และคณุภาพชีวิตของประชาชน 

(รศ.ดร.สราวธุ ปิติยาศักดิ์)

เศรษฐกิจดิจทิลั (Digital Economy) 



Free Flow of Non-Personal Data and 

Flow of Personal Data

Intellectual Property

Non-Personal Data and 
Personal Data

Amazon / Alibaba 
Facebook / Agoda

Free Flow of 
Goods – Service – Capitals - Labor

Free Flow of Data
(Data = Assets)



EU Digital Single Market

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/the-steps-for-

going-cloud-for-governments-and-public-administration

Three pillars

1.Access - better access to 

digital goods and services 

across Europe

2.Environment - creating the 

right conditions and a level 

playing field 

3.Economy & Society -

maximizing the growth of the 

digital economy

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-

digital-single-market

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/the-steps-for-going-cloud-for-governments-and-public-administration
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/better-access-consumers-and-business-online-goods
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/better-access-consumers-and-business-online-goods
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/right-environment-digital-networks-and-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/economy-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market


 EU Data Protection Directive 95/46/EC
 จาก Directive สู่ Regulation
 EU General Data Protection Regulation (GDPR)
 ตราเป็นกฎข้อบังคับ 27 เมษายน 2559
 มีผลใช้บังคับกับประเทศสมาชิกวันที่ 25 พฤษภาคม 
2561
 เป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเดียวทั่ว
สหภาพยุโรป 28 ประเทศ

กฎขอ้บงัคบัการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล

ของสหภาพยุโรป (GDPR)



ผูค้วบคุมขอ้มลู = บุคคลหรือนิติบุคคล หน่วยงานภาครฐั 

ส านักงานผูแ้ทนหรือองคก์รอ่ืนใดโดยล าพงัหรือร่วมกนั

ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธีิการประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคล ฯ

ผูป้ระมวลผลขอ้มลู = บุคคลหรือนิติบุคคล หน่วยงาน

ภาครฐั ส านักงานผูแ้ทนหรือองคก์รอ่ืนใดซ่ึงประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลในนามของผูค้วบคุมขอ้มลู

ดงัน้ี GDPR ใชท้ั้งบุคคลและนิติบุคคล/ภาครฐัและเอกชน

ความหมายผูค้วบคมุขอ้มูล

และผูป้ระมวลผลขอ้มูลตาม GDPR



ใหใ้ชก้ฎขอ้บงัคบัน้ีบงัคบักบัการประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลของเจา้ของขอ้มลูท่ีอยูใ่นสหภาพยุโรปโดยผูค้วบคุมขอ้มลู

หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูซ่ึงไมมี่สถานประกอบการอยูใ่นสหภาพ

ยุโรป เม่ือกิจการการประมวลผลขอ้มลูน้ันเกี่ยวกบักรณีใดกรณี

หน่ึงดงัต่อไปน้ี

(a) การเสนอสินคา้หรือบริการแกเ่จา้ของขอ้มลูในสหภาพยุโรป
ไม่วา่จะมีการช าระเงินของเจา้ของขอ้มลูในสหภาพยุโรป

หรือไม่ หรือ

(b) การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของเจา้ของขอ้มลูเกิดขึ้ นใน
สหภาพยุโรป

GDPR Art.3(2)



(a) การเสนอสินคา้หรือบริการแกเ่จา้ของขอ้มลูในสหภาพยุโรป 

ไม่วา่จะมีการช าระเงินของเจา้ของขอ้มลูในสหภาพยุโรปหรือไม่ -

การใชภ้าษา/สกุลเงินของสหภาพยุโรป/การกล่าวถึงลกูคา้ใน

สหภาพยุโรป ถือเป็นการเสนอ...  แต่การใหเ้ขา้ถึงเว็บไซตไ์ด้

ตามปกติ ไม่เป็นการเสนอ....

(b) การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของเจา้ของขอ้มลูเกิดข้ึนใน

สหภาพยุโรป – ตอ้งชดัแจง้วา่มีการติดตามพฤติกรรมบน

อินเทอรเ์น็ต เชน่ ใชเ้ทคนิคจดัเก็บรายละเอียดท่ีสามารถท านาย

ความชอบของบุคคลได้

ความหมายค าว่า “เสนอ”

กบั “ติดตามตรวจสอบพฤตกิรรม”



ตวัอยา่ง ๑ ผูค้วบคุมขอ้มูล/
ผูป้ระมวลผลขอ้มูลนอกสหภาพยุโรป

สมมติวา่ นายหน่ึง ผูป้ระกอบการขายสินคา้ E-

commerce ของไทยแหง่หน่ึง เปิดเว็บไซตข์ายสินคา้ 

โดยใชภ้าษาไทย องักฤษ ฝรัง่เศสในเว็บไซต ์และลกูคา้

สามารถช าระคา่สินคา้เป็นเงินบาท ดอลลารส์หรฐั 

ปอนด ์และยโูรได้

ดงัน้ี นายหน่ึงถือวา่เสนอขายสินคา้หรือบริการแก่

เจา้ของขอ้มลูในสหภาพยุโรป ตอ้งอยูใ่นบงัคบัของ 

GDPR



สมมติวา่ นายหน่ึง ผูป้ระกอบการ E-commerce ของไทยราย

หน่ึง เปิดเว็บไซตข์ายสินคา้ โดยใชบ้ริการคลาวดข์องบริษัท 

ABC ผูใ้หบ้ริการคลาวดใ์นการจดัเก็บขอ้มลู โดยใชภ้าษาไทย 

องักฤษ ฝรัง่เศสในเว็บไซต ์และลกูคา้สามารถช าระค่าสินคา้

เป็นเงินบาท ดอลลารส์หรฐั ปอนด ์และยโูรได้

ดงัน้ี ทั้งนายหน่ึงและบริษัท ABC ถือวา่เสนอขายสินคา้หรือ

บริการแกเ่จา้ของขอ้มลูในสหภาพยุโรป ตอ้งอยูใ่นบงัคบัของ 

GDPR

ตวัอยา่ง ๒ ผูค้วบคุมขอ้มูล/

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลนอกสหภาพยุโรป



ขอ้มลูใด ๆ ท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีระบุตวัตนหรือสามารถระบุ

ตวัตน (เจา้ของขอ้มลู) ได;้ บุคคลท่ีสามารถระบุตวัตน 

หมายถึง บุคคลซ่ึงสามารถระบุตวัตนไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม 

โดยเฉพาะขอ้มลูเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของบุคคล เช่น ช่ือ 

หมายเลขประจ าตวั ขอ้มลูระบุต าแหน่ง ส่ิงท่ีระบุตวับุคคล

ออนไลน์หรือส่ิงเฉพาะตวับุคคลอ่ืนอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

หลายส่ิงท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัทางกายภาพ ทางสรีรวทิยา 

พนัธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วฒันธรรม หรือสงัคมของบุคคล

ความหมาย ขอ้มูลส่วนบุคคล GDPR Art.4



การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลจะชอบดว้ยกฎหมาย

ต่อเม่ือตอ้งตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี

(a) เจา้ของขอ้มลูไดใ้หค้วามยนิยอมในการประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลของตนภายในกรอบวตัถุประสงค์

Art.4 (11) - ความยนิยอมของเจา้ของขอ้มลู หมายความวา่

การแสดงออกโดยอิสระ เฉพาะเจาะจง และชดัเจนบ่งช้ีถึง

ความประสงคข์องเจา้ของขอ้มลู โดยค ายนืยนัหรือการกระท า

ท่ียนืยนัชดัแจง้วา่ตกลงใหป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของตน

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

GDPR Art.6



การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลซ่ึงเผยใหรู้ถึ้งสีผิวหรือชาติ

ก าเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือทางศาสนาหรือ

ปรชัญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และการ

ประมวลผลขอ้มลูทางพนัธุกรรม ขอ้มลูไบโอเมตริกซส์ าหรบั

วตัถุประสงคข์องการระบุแยกแยะตวัตนของบุคคล ขอ้มูล

เก่ียวกบัสุขภาพหรือขอ้มลูเก่ียวกบัชีวติทางเพศของบุคคลหรือ

รสนิยมทางเพศ ตอ้งหา้มตามกฎหมาย เวน้แต่เจา้ของขอ้มลู

ไดใ้หค้วามยนิยอมอยา่งชดัแจง้ในการประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลเหล่าน้ันส าหรบัวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึง

การประมวลผล Sensitive Data – GDPR Art.9



ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎขอ้บงัคบัน้ี การโอนขอ้มลูส่วนบุคคลซ่ึงก าลงั

อยูร่ะหวา่งการประมวลผลขอ้มลูหรือขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีมีไวส้ าหรบัการ

ประมวลผลขอ้มลูไปยงัประเทศท่ีสามหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ

รวมทั้งการโอนขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีอยูน่อกประเทศจากประเทศท่ีสาม

หรือองคก์ารระหวา่งประเทศแหง่หน่ึงไปยงัประเทศท่ีสามหรือองคก์าร

ระหวา่งประเทศอีกแหง่หน่ึง จะกระท าไดต่้อเม่ือผูค้วบคุมขอ้มลูหรือผู ้

ประมวลผลขอ้มลูไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขภายในหมวดน้ี ใหใ้ช้

บทบญัญตัใินหมวดน้ีบงัคบัเพ่ือท าใหม้ัน่ใจว่าระดบัการคุม้ครอง

ขอ้มูลสว่นบุคคลภายใตก้ฎขอ้บงัคบัน้ีจะไม่ถูกลดทอน

ขอ้หา้มการสง่หรือโอนขอ้มูล

ออกนอกสหภาพยุโรป - GDPR Art.44



- การละเมิดหนา้ท่ีของผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผล

ขอ้มลู ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกิน ๑๐ ลา้นยโูร หรือในกรณี

ของวสิาหกิจ ปรบัไมเ่กิน ๒% ของมลูค่าการซ้ือขายรวมทัว่

โลกของปีงบการเงินก่อน แลว้แต่จ านวนเงินใดจะสงูกวา่

- การละเมิดหลกัเกณฑก์ารถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงั

ผูร้บัในประเทศท่ีสามหรือองคก์ารระหวา่งประเทศตอ้งระวาง

โทษไมเ่กิน ๒๐ ลา้นยโูร หรือในกรณีของวสิาหกิจ ปรบัไมเ่กิน 

๔% ของมลูค่าการซ้ือขายรวมทัว่โลกของปีงบการเงินก่อน 

แลว้แต่จ านวนเงินใดจะสงูกวา่

บทลงโทษฐานละเมิดหรือฝ่าฝืน GDPR Art.83



๑. หากเก็บรวบรวมขอ้มลูหรือประมวลผลขอ้มลูบุคคลในสหภาพ

ยุโรป แมจ้ะกระท าในไทย ก็ตอ้งอยูภ่ายใต ้GDPR และมีหน้าท่ี

โดยตรงท่ีจะตอ้งรบัผิดชอบกบัเจา้ของขอ้มลู 

๒. มีหน้าท่ีบนัทึกกิจกรรมการประมวลผลขอ้มลู (Art.30)

๓. มีหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตอ้งใช้

มาตรการท่ีเหมาะสม (Art.24)

๔. หน้าท่ีแจง้ใหห้น่วยงานก ากบัดแูลใน EU ทราบถึงการละเมิด

ภายใน ๗๒ ชัว่โมง นับแต่เวลาท่ีทราบการละเมิด (Art.33) และ

แจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบโดยไมช่กัชา้ (Art.34) 

ผลกระทบ GDPR 

ตอ่ผูป้ระกอบการออนไลนใ์นไทย 



พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF


พระราชบญัญตัิน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนั

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป เวน้แตบ่ทบญัญตัิใน

หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ และความใน

มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนด ๑ ปี

นับแตว่นัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วนัใชบ้งัคบักฎหมาย – ม.๒



มาตรา ๒ แบ่งวนัใชบ้งัคบัเป็น ๒ ช่วง คือ

ก. ตั้งแต่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บทบญัญติัวา่ดว้ย “ความทัว่ไป” 

“คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล” “ส านักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล” และ “บทเฉพาะกาลท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการฯ และส านักงานฯ” มีผลใชบ้งัคบั

ข. ตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ บทบญัญติัวา่ดว้ย “การคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคล” “สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล” “การ

รอ้งเรียน” “ความรบัผิดทางแพ่ง” “บทก าหนดโทษ” “บทเฉพาะ

กาลเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไวก้่อนวนัท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั และเก่ียวกบัการออกระเบียบและ

ประกาศตาม พรบ. น้ี (ม.๙๕ และ ม.๙๖)” มีผลใชบ้งัคบั



“ขอ้มลูส่วนบุคคล” = ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถ

ระบุตวับุคคลน้ันไดไ้มว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไมร่วมถึง

ขอ้มลูของผูถึ้งแกก่รรมโดยเฉพาะ (บุคคล = บุคคลธรรมดา)

“ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล” = บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมี

อ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล

“ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล” = บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึง

ด าเนินการเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบุคคลตามค าสัง่หรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคล ทั้งน้ีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการดงักล่าวไมเ่ป็น

ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล



ในกรณีท่ีมีกฎหมายวา่ดว้ยการใดบญัญตัิเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคลในลกัษณะใด กิจการใด หรอืหน่วยงานใดไวโ้ดยเฉพาะ

แลว้ ใหบ้งัคบัตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการน้ัน เวน้แต่

(๑) บทบญัญตัิเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น

บคุคล และบทบญัญตัิเก่ียวกบัสิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคลฯ ใหบ้งัคบัตาม พรบ. น้ี เป็นการเพ่ิมเติม ไม่วา่จะซ า้กบั

บทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการน้ันหรอืไม่

(๒) บทบญัญตัิเก่ียวกบัการรอ้งเรยีนฯ ในกรณีไม่มีบทบญัญตัิ

เก่ียวกบัการรอ้งเรยีน หรอืมีบทบญัญตัิท่ีใหอ้ านาจแก่

เจา้หนา้ท่ี แตไ่ม่เพียงพอเท่ากบั พรบ. น้ี และมีการรอ้งขอ

ขอบเขตการใชบ้งัคบักฎหมายทางดา้นเน้ือหา

ม.๓



พระราชบญัญตัิน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่

(๑) ฯ เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรอืเพ่ือกิจกรรมในครอบครวั

(๒) การด  าเนินการของหน่วยงานของรฐัท่ีมีหนา้ท่ีในการ

รกัษาความมัน่คงของรฐัฯ

(๓) ฯ เพ่ือกิจการส่ือสารมวลชน งานศิลปกรรม หรอืงาน

วรรณกรรมอนัเป็นไปตามจรยิธรรมแหง่การประกอบวชิาชีพฯ

(๔) สภาผูแ้ทนราษฎร วฒุิสภา และรฐัสภาฯ

(๕) การพิจารณาพิพากษาคดขีองศาลฯ

ขอ้ยกเวน้ขอบเขตการใชบ้งัคบักฎหมาย

ทางดา้นเน้ือหา - ม.๔



(๖) การด  าเนินการกบัขอ้มลูของบรษิทัขอ้มูลเครดิตและ

สมาชิกตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธรุกิจขอ้มลูเครดิต
https://www.creditinfocommittee.or.th/Thai/Member/Pages/MemberNcb.aspx

การยกเวน้ไม่ใหน้ าบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิน้ีทัง้หมด

หรอืแตบ่างสว่นมาใชบ้งัคบัแก่ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลใน

ลกัษณะใด กิจการใด หรอืหน่วยงานใดท านองเดยีวกบัผู้

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามวรรคหน่ึง หรอืเพ่ือประโยชน์

สาธารณะอ่ืนใด ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา

https://www.creditinfocommittee.or.th/Thai/Member/Pages/MemberNcb.aspx


พระราชบญัญตัิน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่การเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงอยู่ใน

ราชอาณาจกัร ไม่วา่การเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยน้ัน ได ้

กระท าในหรอืนอกราชอาณาจกัรก็ตาม

ขอบเขตการใชบ้งัคบักฎหมายทางดา้นดินแดน

ม.๕



ในกรณีท่ีผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจกัร พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ช ้

บงัคบัแก่การเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลซ่ึงอย ูใ่นราชอาณาจกัรโดยการด  าเนิน

กิจกรรมของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลู

สว่นบคุคลดงักลา่ว เม่ือเป็นกิจกรรมดงัตอ่ไปน้ี

(๑) การเสนอสินคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ ขอ้มลูสว่นบคุคล

ซ่ึงอย ูใ่นราชอาณาจกัรไม่วา่จะมีการช าระเงินของเจา้ของขอ้มลู

สว่นบคุคลหรอืไม่ก็ตาม

(๒) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจา้ของขอ้มลูส่วน

บุคคลท่ีเกิดข้ึนในราชอาณาจกัร



ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลไม่ไดห้ากเจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคลไม่ไดใ้หค้วามยินยอมไวก่้อนหรอืในขณะนัน้ เวน้แต่

บทบญัญติัแหง่พระราชบญัญติัน้ีหรอืกฎหมายอ่ืนบญัญตัิให้

กระท าได ้

การขอความยินยอมตอ้งท าโดยชัดแจง้ เป็นหนังสือ

หรอืท าโดยผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์เวน้แตโ่ดยสภาพไม่อาจ

ขอความยนิยอมดว้ยวธีิการดงักลา่วได ้

การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

ความยนิยอม - ม.๑๙



ในการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ผู้

ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งแจง้วัตถุประสงคข์องการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลไปดว้ยและการขอ

ความยนิยอมน้ันตอ้งแยกสว่นออกจากขอ้ความอ่ืนอยา่ง

ชดัเจน มีแบบหรอืขอ้ความท่ีเขา้ถงึไดง้า่ยและเขา้ใจได ้รวมทัง้

ใชภ้าษาท่ีอ่านงา่ย และไม่เป็นการหลอกลวงหรอืท าให้

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเขา้ใจผดิในวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 



ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งท าการเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามวัตถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไวก่้อนหรอืในขณะท่ีเก็บรวบรวม

การเก็บรวบรวมใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีแตกตา่งไป

จากวตัถปุระสงคท่ี์ไดแ้จง้ไวต้ามวรรค ๑ จะกระท ามิได ้เวน้แต่

๑) ไดแ้จง้วตัถปุระสงคใ์หม่น้ันใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบ

และไดร้บัความยนิยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยแลว้

๒) บทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญติัน้ีหรอืกฎหมายอ่ืนบญัญตัิให้

กระท าได ้

การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล

วตัถุประสงค์ - ม.๒๑



หา้มมิใหผ้ ูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลท าการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู

สว่นบคุคล เวน้แต่

(๑) เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์เก่ียวกบัการจดัท าเอกสาร

ประวตัิศาสตรห์รอืจดหมายเหตเุพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรอื

ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวจิยัหรอืสถติิซ่ึงไดจ้ดัใหมี้มาตรการ

ปกป้องท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรภีาพของเจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้น้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคล โดยไม่ตอ้ง

ไดร้บัความยนิยอม - ม.๒๔



(๒) เพ่ือป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวติ รา่งกาย หรอื

สขุภาพของบคุล

(๓) เป็นการจ  าเป็นเพ่ือการปฏิบตัิตามสญัญาซ่ึงเจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นคู่สญัญาหรอืเพ่ือใชใ้นการด าเนินการ

ตามค าขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลก่อนเขา้ท าสญัญาน้ัน

(๔) เป็นการจ  าเป็นเพ่ือการปฏบิตัิหนา้ท่ีในการด าเนิน

ภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

หรอืปฏิบตัิหนา้ท่ีในการใชอ้ านาจรฐัท่ีไดม้อบใหแ้ก่ผูค้วบคมุ

ขอ้มลูสว่นบคุคล



(๕) เป็นการจ  าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของผู้

ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืของบคุคลหรอืนิติบคุคลอ่ืนท่ี

ไม่ใชผ่ ูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล เวน้แตป่ระโยชน์ดงักลา่วมี

ความส าคญันอ้ยกวา่สิทธิขัน้พ้ืนฐานในขอ้มลูสว่นบคุคลของ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

(๖) เป็นการปฏบิตัิตามกฎหมายของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วน

บคุคล



หา้มมิใหเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกับเช้ือชาติ 

เผา่พนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่ อในลทัธิ ศาสนา

หรอืปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลู

สขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธกุรรม 

ขอ้มลูชีวภาพ หรอืขอ้มลูอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคลในท านองเดยีวกนัตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนด โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมโดยชัดแจง้จากเจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคล (เวน้เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ี ม.๒๖ ก าหนด)

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลที่อ่อนไหว 

Sensitive Data - ม.๒๖



หา้มมิใหผ้ ูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบคุคลโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วน

บคุคล เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก็บรวบรวมไดโ้ดยไดร้บั

ยกเวน้ไม่ตอ้งขอความยนิยอมตามมาตรา ๒๔ หรอืมาตรา ๒๖

บคุคลหรอืนิติบคุคลท่ีไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลมาจากการ

เปิดเผยตามวรรคหน่ึงจะตอ้งไม่ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล

เพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นนอกเหนือจากวตัถปุระสงคท่ี์ไดแ้จง้ไวก้บัผู้

ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลในการขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลน้ัน

การใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล

ม.๒๗



 จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม

 ด าเนินการเพื่อป้องกนัมใิหบุ้คคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ใช้

หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือ

โดยมิชอบ

 จดัใหม้ีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลาย

ขอ้มลูส่วนบุคคลเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บรกัษา 

หรือท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็น

 แจง้เหตุการละเมิดขอ้มลูส่วนบุคคลแกส่ านักงานโดยไม่

ชกัชา้ภายในเจ็ดสิบสองชัว่โมงนับแต่ทราบเหตุ

หนา้ที่ของผูค้วบคมุขอ้มูลสว่นบุคคล ม.๓๗



 ด าเนินการเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าสัง่ท่ีไดร้บัจากผูค้วบคุมขอ้มลู

ส่วนบุคคลเท่าน้ัน 

 จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

เพื่อป้องกนัการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลงแกไ้ข 

หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลฯ

 จดัท าและเก็บรกัษาบนัทึกรายการของกิจกรรมการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วน

หนา้ที่ของผูป้ระมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล ม.๓๗



 สิทธิถอนความยนิยอมเสียเมื่อใดก็ได ้โดยจะตอ้งถอน

ความยนิยอมไดง้่ายเช่นเดียวกบัการใหค้วามยนิยอม เวน้

แต่มีขอ้จ ากดัสิทธิในการถอนความยนิยอมโดยกฎหมาย

หรือสญัญาท่ีใหป้ระโยชน์แกเ่จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล  

(ม.๑๙ วรรคหา้)

 สิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบั

ตน (ม.๓๐ วรรคหน่ึง และม.๓๑ วรรคหน่ึง)

 สิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคลท่ีเก่ียวกบัตน (ม.๓๒)

สิทธิของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล



 สิทธิขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลด าเนินการลบหรือ

ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูท่ีไม่

สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได ้

(ม.๓๓ วรรคหน่ึง)

 สิทธิขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลระงบัการใชข้อ้มลู

ส่วนบุคคล (ม.๓๔ วรรคหน่ึง)

 สิทธิรอ้งขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลด าเนินการให้

ขอ้มลูส่วนบุคคลน้ันถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบรูณ ์และไม่

ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด (ม.๓๖ วรรคหน่ึง)



 สิทธิรอ้งเรียนในกรณีท่ีผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลหรือผู ้

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทั้งลกูจา้งหรือผูร้บัจา้ง

ของผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มลู

ส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามพระราชบญัญติัหรือ

ประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี (ม.๗๓ วรรคหน่ึง)



ในกรณีท่ีผ ูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลสง่หรอืโอนขอ้มลู

สว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ ประเทศปลายทางหรอืองคก์าร

ระหวา่งประเทศท่ีรบัขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งมีมาตรฐานการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเพียงพอ ...  เวน้แต่

(๑) เป็นการปฏบิตัิตามกฎหมาย 

(๒) ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล โดยได ้

แจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบถงึ มาตรฐานการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีไม่เพียงพอ ของประเทศปลายทาง

หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศน้ันแลว้

การโอนขอ้มูลสว่นบุคคล ม.๒๘



ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่น

บคุคล ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิ

น้ีท าใหเ้กิดความเสียหายตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ตอ้ง

ชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ันแก่เจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคล ไม่วา่การด  าเนินการน้ันจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจ

หรอืประมาทเลนิเลอ่หรอืไม่ก็ตาม เวน้แต.่.. จะพิสจูน์ไดว้า่

- เกิดจากเหตสุดุวสิยั หรอืเกิดจากการกระท าหรอืละ

เวน้การกระท าของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลน้ันเอง

- เป็นการปฏบิตัิตามค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีฯ

ความรบัผิดทางแพง่ ม.๗๗



ศาลมีอ านาจสัง่ใหผ้ ูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืผู้

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลจา่ยค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการ

ลงโทษเพ่ิมขึ้นจากจ  านวนค่าสินไหมทดแทนท่ีแทจ้รงิท่ีศาล

ก าหนดไดต้ามท่ีศาลเห็นสมควร แตไ่ม่เกินสองเท่าของค่า

สินไหมทดแทนท่ีแทจ้รงิน้ัน ฯ

ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ม.๗๘



มาตรา ๗๙ ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ (ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจาก

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล) .... ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกินหก

เดอืน หรอืปรบัไม่เกินหา้แสนบาท หรอืทัง้จ  าทัง้ปรบั

โทษทางอาญา ม.๗๙ - ม.๘๑



มาตรา ๘๓ ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่

ปฏิบตัิตามมาตรา ๒๑ (ตอ้งเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถปุระสงคท่ี์แจง้ไวก่้อนหรอืขณะเก็บ

รวบรวม) ... มาตรา ๒๘ (การสง่หรอืการโอนขอ้มลูสว่น

บคุคลตา่งประเทศซ่ึงไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลท่ีเพียงพอ) .... ตอ้งระวางโทษปรบัทางปกครองไม่เกิน

สามลา้นบาท

โทษทางปกครอง ม.๘๒ - ม.๙๐




