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ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ในอุตสำหกรรมปิโตรเลียม หรือธุรกิจน�้ำมันและ 
ก๊ำซธรรมชำติ มกัเป็นบรษัิทขนำดใหญ่ ซึง่อำจเป็นบรษัิทข้ำมชำติทีต้่องติดต่อ
กับบริษัทแม่ รวมถึงมีธุรกรรมและติดต่อกับเอกชนรำยอ่ืนๆ เช่น บริษัท 
ผู ้รับเหมำ ผู ้รับเหมำช่วง ผู ้ขำย อีกทั้งอำจมีลูกจ้ำงอยู ่ภำยใต้กำรดูแล 
จ�ำนวนมำก ผู้ประกอบกำรเหล่ำน้ีจึงมีควำมจ�ำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ต้องติดต่อเพื่อกำรประกอบกิจกำร 

ปัจจบุนัประเทศไทยมพีระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (“พระรำชบญัญติั”) 
ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 ซึ่งย่อมมี 
ผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรใดๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ โดย 
หลักกำรส�ำคัญของพระรำชบัญญัติน้ีคือ เป็นบทบัญญัติกฎหมำยที่ก�ำหนด
เก่ียวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล (“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”) หรือผู้ที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลภำยใต้ค�ำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคค (“ผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคล”) โดยจ�ำกัดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลสำมำรถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้โดย
อยู่บนเงื่อนไขตำมที่พระรำชบัญญัติน้ีก�ำหนด เช่น กำรได้รับควำมยินยอม 
จำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน  
โดยกำรขอควำมยินยอมต้องกระท�ำโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือท�ำโดยผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หำกไม่ได้ควำมยินยอม จะต้องเป็นกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือป้องกันอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ หรือเพ่ือประโยชน์
สำธำรณะ หรอืเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของผูค้วบคุมข้อมลู
ส่วนบุคคล เป็นต้น 

นอกจำกน้ี ยังก�ำหนดสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือกำรด�ำเนินกำร 
อันเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน เช่น สิทธิขอเข้ำถึงและขอรับส�ำเนำข้อมูล 
ส่วนบคุคล สทิธกิำรขอให้โอนข้อมลูส่วนบคุคลไปยงัผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลอ่ืน 
สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิ 
ขอให้ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลลบ ท�ำลำย หรอืท�ำให้ไม่สำมำรถระบตัุวบคุคลได้ 
เป็นต้น

Most of the operators in the petroleum or oil and gas  
industries are large international companies that correspond 
and coordinate with their parent companies or contractors, 
subcontractors, suppliers or vendors who are based around 
the globe. In addition, such petroleum or oil and gas operators 
may employ a significant number of employees, and therefore, 
they may need to collect, use or disclose personal data  
relating to their contracting parties, or their employees,  
in their business operations. 
Thailand announced the Personal Data Protection Act (“PDPA”) 
in the Government Gazette on 27 May 2019, which relates  
to operators who need to collect personal data. The PDPA 
prescribes the duties and responsibilities of a natural or 
juristic person who has the power and duty to make decisions 
regarding the collection, use or disclosure of personal data 
(“Data Controller”), and a natural or juristic person who  
undertakes the collection, use or disclosure of personal data 
pursuant to the orders given by the Data Controller (“Data 
Processor”). The Data Controller and the Data Processor can 
collect, use or disclose personal data based on the conditions 
stipulated under this Act. For example, a Data Controller must 
obtain consent from the Data Subject prior to, or at the time 
of, such collection, use or disclosure. Moreover, such consent 
must be explicitly provided in writing or via electronic means. 
However, the consent can be exempt if the collection of 
personal data is to prevent a danger to a person’s life, body 
or health, or for the public interest, or for the legitimate  
interests of the Data Controller. 
In addition, the PDPA also prescribes the rights of the Data 
Subject, such as:  (i) the right to access and obtain a copy of 
the personal data that is related to themselves;  (ii) the right 
to request a Data Controller to transfer the personal data to 
other Data Controllers;  (iii) the right to object to the collection, 
use or disclosure of the personal data; and (iv) the right to 
ask the Data Controller to erase or destroy the personal data 
or to anonymize the personal data.
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นอกจำกน้ี พระรำชบัญญัติดังกล่ำวยังก�ำหนดหลักกำรที่ส�ำคัญอีกประกำร 
ซึ่งเก่ียวข้องกับกำรที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งต้องกำรส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ ซึ่งกฎหมำยก�ำหนดให้ประเทศปลำยทำง 
ที่รับข้อมูลจะต้องมีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งน้ี 
ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ 
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศ 

หำกเป็นกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลซึ่งอยู่ใน 
รำชอำณำจักรได้ก�ำหนดนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือกำรส่งหรือ 
โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลซึ่งอยู่ใน 
ต่ำงประเทศและอยู่ในเครือกิจกำรหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพ่ือกำรประกอบ
กิจกำรหรือธุรกิจร่วมกัน หำกนโยบำยน้ันผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรอง 
โดยคณะกรรมกำรข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
ตำมนโยบำยดังกล่ำวก็สำมำรถกระท�ำได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ ์
กำรให้ควำมคุ้มครองทีค่ณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลก�ำหนด ดังน้ัน 
ผู้ประกอบกำรด้ำนพลังงำนและปิโตรเลียมซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐำนะทีเ่ป็นผูค้วบคุมข้อมลูส่วนบคุคล หำกจะต้องส่งข้อมลูส่วนบคุคลไปยงั
บริษัทแม่หรือคู่ค้ำซึ่งอยู่ต่ำงประเทศ ก็ต้องท�ำกำรส่งหรือโอนข้อมูลไปยัง 
ต่ำงประเทศตำมหลักเกณฑ์ที่พระรำชบัญญัติก�ำหนด

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ ใดใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับ
ควำมยินยอม หรือไม่จัดให้มีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อส่ง
หรือโอนข้อมูลไปยังต่ำงประเทศ พระรำชบัญญัติน้ีก�ำหนดโทษทำงอำญำ  
ให้ต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี และปรับตั้งแต่ 500,000 บำท 
ถึง 1,000,000 บำท 

ส�ำหรบัควำมผดิอ่ืนๆ ตำมพระรำชบญัญติัน้ีมทีัง้โทษทำงอำญำซึง่แตกต่ำงกัน
ไปตำมฐำนควำมผิด นอกจำกน้ียังมีควำมผิดทำงแพ่งซึ่งก�ำหนดให้ผู้ควบคุม
หรอืผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลอำจต้องชดใช้ค่ำสนิไหมทดแทนในทำงแพ่ง 
โดยศำลมีอ�ำนำจก�ำหนดค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรลงโทษเพิ่มขึ้นจำกจ�ำนวน
ค่ำสินไหมทดแทนที่แท้จริงได้ถึงสองเท่ำ และอำจถูกลงโทษปรับทำงปกครอง
ตั้งแต่ 500,000 บำท ถึง 5,000,000 บำท แล้วแต่ควำมผิด นอกจำกนี้ หำก 
ผูก้ระท�ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญติัฯ น้ีเป็นนิติบคุคล กรรมกำร หรอืผูจ้ดักำร
ของนิติบคุคลน้ันๆ อำจต้องรบัโทษตำมทีบ่ญัญติัไว้ส�ำหรบัควำมผดิน้ันๆ ด้วย

โดยสรุปแล้ว พระรำชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับใน หมวด 1 (หมวดกำรจัดต้ัง 
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) และ หมวด 4 (หมวดส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2562  
แต่ส�ำหรับหมวดอ่ืนๆ เช่น กำรเก็บรวบรวม เปิดเผย ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  
หน้ำที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่ำงๆ ของเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในเดือนพฤษภำคม 2563 ดังน้ัน  
ผู้ประกอบกำรด้ำนพลังงำนและปิโตรเลียมซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐำนะที่เป็นผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีระยะเวลำประมำณ 1 ป ี
ในกำรปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ นโยบำยต่ำงๆ ภำยในของบริษัทให้เป็นไป 
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรละเมิดข้อกฎหมำยซึ่งอำจม ี
โทษต่ำงๆ ตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 

In addition to the abovementioned principles, the PDPA  
prescribes that a Data Controller who wishes to send  
or transfer personal data overseas must ensure that  
the destination country receiving such personal data has 
adequate data protection standards. The Data Controller must 
also ensure that the usage of the personal data is carried  
out in accordance with the rules for the protection of  
personal data, as prescribed by the Personal Data Protection 
Committee. 
A Data Controller or Data Processor located in the Kingdom 
of Thailand will have to provide a personal data protection 
policy related to overseas transfers of personal data to  
another Data Controller or Data Processor located overseas, 
and show they are affiliated, or within the same group of 
companies, in order to jointly operate the business or  
the group’s undertakings. If such overseas transfer of  
personal data policy has been reviewed and approved by  
the Office of the Personal Data Protection Committee,  
the personal data transfer in accordance with that policy can 
be carried out and will be exempt from the requirements  
that will be prescribed by the Personal Data Protection  
Committee. Therefore, operators in petroleum or oil and gas 
industries, who collect personal data (as Data Controllers) 
and who wish to transfer personal data to their parent  
companies or contracting companies abroad, must comply 
with these principles.
A Data Controller who uses or discloses personal data  
without the consent of the Data Subject, or who sends or 
transfers personal data to a foreign country without ensuring 
adequate data protection standards, is liable to be punished 
with imprisonment for a term ranging from six months to  
one year and a fine of THB 500,000 to THB 1,000,000.
With respect to other violations, the criminal liabilities vary 
in accordance with the type of offenses. With respect to 
civil liability, the Data Controller and the Data Processor will 
be required to pay punitive damages of up to twice the amount 
of the actual compensation, depending on the discretion of 
the court. In addition, a Data Controller may be punished  
with administrative fines ranging from THB 500,000 to  
THB 5,000,000 depending on the type of violation under  
the PDPA. For a juristic person, if the offender is a director, 
manager or other person responsible for such violations,  
the juristic person will also be subject to punishment.
In conclusion, only Chapter 1 (Personal Data Protection  
Committee) and Chapter 4 (Office of the Personal Data  
Protection Committee) of the PDPA came into effect on  
28 May 2019. The provisions of the other chapters, such as 
the collection, disclosure, use, of personal data, and  
the duties of the Data Controller or the rights of the Data 
Subject, will come into effect in May 2020. Therefore,  
operators have a period of one year to adjust or amend  
their internal rules or policies, and correct their practices to 
be in compliance with the PDPA in order to avoid any  
violations. 
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