
 

แนวทางการดําเนินการในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

_______________________ 

เพ่ือใหการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และบรรดากฎ 

ระเบียบ และประกาศตาง ๆ ท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการขอความยินยอมจากเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย รวมท้ังเพ่ือใหมีความชัดเจนอันจะเปนแนวทาง 

ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูท่ีเก่ียวของนําไปปรับใชและปฏิบัติใหถูกตอง อันจะเปนประโยชนตอการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเห็นสมควรท่ีจะวางแนวทาง 

การดําเนินการในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลไวดังนี้ 

๑. ความหมาย 

 เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามแนวทางนี้ 

“หนวยงานควบคุมและกํากับดูแล” หมายความวา หนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมีหนาท่ี 

และอํานาจในการควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน กิจการ หรือการประกอบ

ธุรกิจ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ 

“สภาวิชาชีพ” หมายความวา สภาวิชาชีพท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพหรือสภา

วิชาชีพตาง ๆ มีฐานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงมีหนาท่ีและอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพตามท่ีกําหนด

ไวในกฎหมายวาดวยวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพนั้น ๆ  

๒. ประเภทและลักษณะในการขอความยินยอม 

 การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถแบงออกได ๒ ลักษณะ ไดแก 

๒.๑ กรณี ท่ีมีกฎหมายเฉพาะหรือมีหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแลกําหนดแบบ 

หรือขอความในการขอความยินยอมไวเปนการเฉพาะ 

ในกรณีท่ีมีหนวยงานควบคุมและกํากับดูแล สภาวิชาชีพ สมาคมและกลุมอุตสาหกรรม 

หรือหนวยงานท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดเรื่องการขอความยินยอม หรือแบบหรือขอความในการขอความยินยอม 

ท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายเฉพาะนั้นใหอํานาจ

หนวยงานดังกลาวในการกําหนดแบบหรือขอความในการขอความยินยอมท่ีมีสภาพบังคับ (Compulsory 

Standard Form) ตามนัยมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  ใหหนวยงาน

ควบคุมและกํากับดูแล สภาวิชาชีพ สมาคมและกลุมอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีมีกฎหมายเฉพาะนั้น 

สามารถกําหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมและกํากับดูแลใชแบบหรือขอความนั้นได  

เชน การออกหลักเกณฑเรื่องการขอความยินยอมของธนาคารแหงประเทศไทย หรือสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เปนตน 
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๒.๒ กรณีท่ีไมมีกฎหมายเฉพาะหรือมีหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแลกําหนดแบบหรือ

ขอความในการขอความยินยอมท่ีมีสภาพบังคับไวเปนการเฉพาะ 

ในกรณีท่ีไมมีการกําหนดแบบหรือขอความในการขอความยินยอมท่ีมีสภาพบังคับ 

ตามกฎหมายอ่ืนหรือโดยหนวยงานควบคุมหรือกํากับดูแลกําหนดไวเปนการเฉพาะท่ีตองปฏิบัติตาม และ

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมไดประกาศกําหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลขอความยินยอม 

จากเจาของขอมูลสวนบุคคลตามแบบและขอความท่ีประกาศกําหนด ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจใชแบบ 

หรือขอความท่ีมีการจัดทําข้ึนเปนมาตรฐานในเรื่องใดหรือลักษณะใดได (Voluntary Standard Form)  

หรืออาจจัดทําแบบและขอความการขอความยินยอมข้ึนมาเองได แตท้ังนี้ ในการขอความยินยอมและแบบ 

หรือขอความในการขอความยินยอมนั้น ควรดําเนินการตามแนวทางท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กําหนดนี้ 

๓.  หลักเกณฑการขอความยินยอม 

 ในการท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพึงตระหนักวา การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล 

สวนบุคคล อาจดําเนินการโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลได แตตองเปนไปตามขอยกเวน

ท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลบัญญัติใหกระทําได (“ฐานทางกฎหมาย หรือ Lawful Basis”) 

ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดแก 

๑) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับการจัดทําเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมายเหต ุ

เพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ 

๒) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล  

๓) เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญา 

หรือเพ่ือใชในการดําเนินการตามคําขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทําสัญญานั้น  

๔) เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอํานาจรัฐท่ีไดมอบใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  

๕) เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  

๖) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  

ในกรณีท่ีเปนขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ 

ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพ 

แรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานอง 

เดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด จะเปนไปตามขอยกเวนตามมาตรา ๒๖  

แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ดวยเหตุนี้  ความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลจึงเปนฐานทางกฎหมายสุดทาย 

ท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถใชเพ่ือการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลได หากไมเปนไปตาม

ขอยกเวนอ่ืนตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ แลวแตกรณี การขอความยินยอมท่ีชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๙ 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกรณีท่ีไมมีการกําหนดแบบหรือขอความในการ

ขอความยินยอมท่ีมีสภาพบังคับตามกฎหมายอ่ืนไวเปนการเฉพาะ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพึงดําเนินการ 

ดังนี้ 

๓.๑ การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีสมบูรณตามมาตรา ๑๙ เปนไปตาม

หลักเกณฑ ดังนี้  

(๑) จังหวะเวลาในการขอความยินยอม ตองมีการขอความยินยอมกอนหรือในขณะ 

กระทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

(๒) ในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

ตองแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการขอความยินยอมใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ (informed) กอน

จะใหความยนิยอม 

(๓) การขอความยินยอมตองระบุวัตถุประสงคในการใหความยินยอมอยางเฉพาะเจาะจง 

(specific) ไมใชระบุวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ เปนการท่ัวไป 

(๔) การขอความยินยอมตองแยกสวนออกจากขอความอ่ืนอยางชัดเจน มีแบบหรือ

ขอความท่ีเขาถึงไดงายและเขาใจได รวมท้ังใชภาษาท่ีอานงาย และไมเปนการหลอกลวงหรือทําใหเจาของขอมูล

สวนบุคคลเขาใจผิดในวัตถุประสงค 

(๕) การขอความยินยอมจะชอบดวยกฎหมาย ก็ตอเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ใหความยินยอมโดยสมัครใจและอิสระ (freely given) จากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยปราศจากกลฉอฉล 

หลอกลวง ขมขู หรือสําคัญผิด 

(๖) การใหความยินยอมตองไมมีลักษณะท่ีเปนเง่ือนไขท่ีบังคับหรือผูกมัด หรือเปน

เง่ือนไขท่ีบังคับใหเจาของขอมูลสวนบุคคลตองใหความยินยอมกอนการเขาทําสัญญาซ่ึงรวมถึงการใหบริการใด ๆ 

เพ่ือเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีไมมีความจําเปนหรือเก่ียวของสําหรับการเขาทําสัญญา 

ซ่ึงรวมถึงการใหบริการนั้น ๆ 

คําอธบิาย  

 ในการขอความยินยอม เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหความยินยอมโดยสมัครใจและอิสระหรือไม 

ใหพิจารณาวา กอนหรือในขณะใหความยินยอม เจาของขอมูลสวนบุคคลมีอิสระในการตัดสินใจ โดยไมมีปจจัย

ภายนอกมากดดัน บังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง หรือทําใหเขาใจผิดจนถึงข้ันท่ีทําใหเจาของขอมูลสวนบุคคล 

แสดงเจตนาใหความยินยอม 
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 ตัวอยางท่ี ๑  

 บริษัท ก เปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลท่ีใหบริการแอปพลิเคชัน (Application) ผานโทรศัพทมือถือ 

ในการตัดตอภาพ บริษัท ก ไดระบุเง่ือนไขในการใชแอปพลิเคชันดังกลาววา ผูใชบริการหรือเจาของขอมูล 

สวนบุคคลตองใหความยินยอมใหบริษัท ก ใชขอมูลสวนบุคคลท่ีระบุตําแหนงของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ตามพิกัด GPS (GPS Location) และบริษัท ก สามารถบันทึกพฤติกรรมการใชแอปพลิเคชันดังกลาวของเจา 

ของขอมูลสวนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดดวย (ซ่ึงไมไดเก่ียวของหรือจําเปนกับการใหบริการตัดตอ

ภาพ) จึงจะสามารถใชบริการได ผูใชบริการท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลจึงกดใหความยินยอม การใหคํา

ยินยอมดังกลาวไมถือเปนการใหความยินยอมโดยสมัครใจและอิสระ 

 

 ตัวอยางท่ี ๒  

 หนวยงานของรัฐแหงหนึ่งใหบริการซอมบํารุงถนนใหแกประชาชนท่ัวไป แตหนวยงานของรัฐดังกลาว 

ระบุวา ประชาชนท่ัวไปตองระบุขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเก่ียวของกับการซอมบํารุงถนน เชน ท่ีอยูอีเมล เพ่ือรับ

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการซอมบํารุงถนน โดยประชาชนตองกดใหความยินยอมในการเก็บรวบรวมขอมูล

ดังกลาวผานแอปพลิเคชันเทานั้นจึงจะสามารถใชบริการตรวจสอบขอมูลการซอมบํารุงถนนได บุคคลท่ีไมให

ความยินยอมจะไมสามารถใชบริการดังกลาวได  

 การใหความยินยอมแกหนวยงานของรัฐดังกลาว ไมถือเปนการใหความยินยอมโดยสมัครใจ และอิสระ 

ดังนั้น ประชาชนยอมสามารถใชบริการตรวจสอบขอมูลการซอมบํารุงถนนของหนวยงานของรัฐแหงนั้นได โดย

ไมจําเปนตองใหความยินยอมในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ึไมเก่ียวของกับการซอมบํารุงถนน เชน ท่ีอยู

อีเมลดังกลาว 

 

๓.๒ การขอความยินยอมตองไมเปนสวนหนึ่งของขอตกลง นิติกรรมสัญญา หรือเง่ือนไข 

ในการซ้ือสินคา ใหบริการ หรือทําธุรกรรม โดยการขอความยินยอมนั้นตองแยกสวนออกจากขอความอ่ืน เชน 

สัญญา อยางชัดเจน ไมสามารถนําไปเปนสวนใดสวนหนึ่งของสัญญาได 

 

 ตัวอยางท่ี ๓  

 ธนาคารขอใหลูกคาของธนาคารใหความยินยอมเพ่ือการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

โดยไมไดแยกแบบฟอรมการขอความยินยอมออกจากสัญญา แตกลับระบุขอความในการขอความยินยอมนั้น

เปนสวนหนึ่งของขอสัญญาแทน ถือวาไมเปนการใหความยินยอมโดยชอบดวยกฎหมาย 
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๓.๓ ในการขอความยินยอม ตองแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลอยางเฉพาะเจาะจง (specific) ใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ และหามมิใหระบุวัตถุประสงค 

ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหลายประเภทหรือหลายเรื่องหรือเปนการท่ัวไปมารวม 

อยูในการขอความยินยอมเพียงครั้งเดียว 

 

 ตัวอยางท่ี ๔  

 บริษัท ก ทําแบบฟอรมการขอความยินยอมใหแกลูกคาเพ่ือวัตถุประสงค (๑) ในการสงขอมูลแก

บุคคลภายนอกเพ่ือทําการตลาด และ (๒) เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชวิเคราะหขอมูล สําหรับกิจการของบริษัท 

ในเครือทุกประเภท การขอความยินยอมในลักษณะเชนนี้ ถือวาเปนการขอความยินยอมโดยไมไดระบุ 

วัตถุประสงคเปนการเฉพาะ 

 

๓.๔ ในการขอความยินยอม ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองแจงให เจาของขอมูล 

สวนบุคคลทราบรายละเอียดดังตอไปนี้ กอนหรือในขณะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

(๑) ขอมูลเก่ียวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  

(๒) วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมเพ่ือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชหรือเปดเผย  

(๓) รายละเอียดประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีจะมีการเก็บรวบรวม  

(๔) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการถอนความยินยอม และรายละเอียดวาจะ

กระทําไดโดยวิธีใด อยางไร 

๓.๕ การแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

สามารถทําไดหลายวิธี เชน การแจงเปนหนังสือ การแจงทางวาจา การแจงทางขอความในรูปแบบ SMS, อีเมล, 

MMS หรือทางโทรศัพท หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด เชน การระบุรายละเอียดใน URL หรือ QR code 

เปนตน 

๓.๖ การขอความยินยอมจะตองมีการใหเจาของขอมูลสวนบุคคลแสดงเจตนาโดยชัดแจง 

(clear affirmative act) โดยเจาของขอมูลสวนบุคคลจะตองกระทําการหรือแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน 

วาไดใหความยินยอม เชน การยื่นหนังสือใหความยินยอมท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลจัดทําข้ึนเอง การลงนาม 

ใหความยินยอม ในแบบฟอรมใหความยินยอมท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจัดทําข้ึน การคลิกใน checkbox 

เพ่ือระบุวา “ยินยอม” โดยเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การกดปุมบนโทรศัพท มือถือ ๒ ครั้งติดกัน 

เพ่ือแสดงเจตนายืนยัน หรือการสไลดหนาจอ (swipe) เปนตน เพ่ือแสดงถึงเจตนาการใหความยินยอม 

ของเจาของขอมูลสวนบุคคล เม่ือไดมีการแจงอยางชัดเจนแลววาการกระทําดังกลาวแสดงถึงการตกลง 

หรือยินยอมใหเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
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ขอสังเกต   

๑) ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตามกฎหมาย 

ท่ีจะตองดําเนินการแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล (privacy notice)  

ตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดวย 

๒) สําหรับขอมูลสวนบุคคลท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดเก็บรวบรวมไวกอนวันท่ี 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใชบังคับ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถ 

เก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลนั้นตอไปไดตามวัตถุประสงคเดิมตามมาตรา ๙๕ แตสําหรับการเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลท่ีตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองกําหนด 

วิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพรประชาสัมพันธใหเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีไมประสงคใหผูควบคุม 

ขอมูลสวนบุคคลเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวสามารถแจงยกเลิกความยินยอมไดโดยงาย 

๔. ลักษณะความยินยอมท่ีกฎหมายกําหนด 

 การขอความยินยอมตองทําโดยชัดแจง (explicit) โดยอาจทําเปนหนังสือ หรือทําโดยผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสก็ไดเวนแตโดยสภาพไมอาจขอความยินยอมดวยวิธีการดังกลาวได  

 คําอธิบาย  

 การขอความยินยอมและการใหความยินยอมท่ีทําโดยชัดแจง หมายความวา เจาของขอมูล 

สวนบุคคลไดแสดงใหเห็นถึงการใหความยินยอมอยางชัดเจน (express statement of consent) ซ่ึงอาจทําได 

โดยการใหเจาของขอมูลสวนบุคคลยืนยันใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

อาจกําหนดใหเจาของขอมูลสวนบุคคลลงนามก็ไดเพ่ือความชัดเจนโดยปราศจากขอสงสัยและเพ่ือเก็บเปน 

หลักฐานอางอิงในอนาคต อยางไรก็ตาม การใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรโดยเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ลงนาม ไมใชวิธีการเดียวในการขอความยินยอมและใหความยินยอมโดยชัดแจง การใหความยินยอมสามารถทํา 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการตาง ๆ ได เชน การกรอกแบบฟอรมในระบบอิเล็กทรอนิกส การสงอีเมล 

การสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีสแกนจากตนฉบับ หรือการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส โดยอาจพิจารณาใช

วิธีการท่ีสามารถระบุตัวเจาของขอมูลสวนบุคคลและสามารถแสดงเจตนาของเจาของขอมูลสวนบุคคล และใช

วิธีการท่ีเชื่อถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีสามารถยืนยันตัวเจาของขอมูลสวนบุคคล

และสามารถแสดงเจตนาของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการนั้นเองหรือประกอบกับพยานหลักฐานอ่ืน

ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงรวมถึงการใหความยินยอมโดยใชรหัสผาน (password) 

ลายมือชื่อดิจิทัล (digital signature) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ ขอมูลชีวมาตร (biometrics)  

(เชน มานตา ลายนิ้วมือ ใบหนา เสียง หรืออัตลักษณอ่ืนใดท่ีสามารถยืนยัน ตัวตนไดวาเปนเจาของขอมูล 

สวนบุคคลจริง) 
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นอกจากนี้ ในบางกรณี การใหความยินยอมทางวาจาหรือทางโทรศัพทอาจมีความชัดแจง

เพียงพอท่ีจะถือเปนความยินยอมท่ีชอบดวยกฎหมาย เชน กรณีท่ีโดยสภาพไมอาจขอความยินยอมเปนหนังสือ

หรือทําโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกสได หากไดใหรายละเอียดเก่ียวกับการขอความยินยอมอยางชัดเจน และได

ขอใหเจาของขอมูลสวนบุคคลกระทําการหรือแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวาไดใหความยินยอม เชน โดยการ 

กดปุม หรือการใหคํายืนยันทางวาจา เปนตน 

๕. การถอนความยินยอม 

 เจาของขอมูลสวนบุคคลตองสามารถถอนความยินยอมเสียเม่ือใดก็ไดโดยจะตองถอน  

ความยินยอมไดงายเชนเดียวกับการใหความยินยอม เวนแตมีขอจํากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดย 

กฎหมายหรือสัญญาท่ีใหประโยชนแกเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแสดง

รายละเอียดวิธีการ เง่ือนไข หรือแบบฟอรมในการถอนความยินยอมใหเดนชัด (prominent) ในบริเวณท่ี 

เห็นไดชัดเจนในการขอความยินยอมไมวาในรูปแบบหนังสือหรืออิเล็กทรอนิกส 

 คําอธิบาย  

 ในกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลและเจาของ 

ขอมูลสวนบุคคลแสดงเจตนาโดยใหความยินยอมดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน การใชเมาสคลิกกด ให

ความยินยอม การสไลดหนาจอ หรือการวาด key stroke เพ่ือใหความยินยอม การถอนความยินยอมก็ตองใช

วิธีการแบบเดียวกันหรือระดับเดียวกันไดโดยงาย หรือเปนวิธีการอ่ืนใดท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคล สามารถ

เขาถึงไดโดยงายเชนเดียวกับการขอความยินยอม 

ในกรณีท่ีมีการขอความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยทางเว็บไซตหรืออีเมล และ 

เจาของขอมูลสวนบุคคลแสดงเจตนาโดยใหความยินยอมในลักษณะการล็อกอิน (log in) เขาสูระบบเพ่ือให 

ความยินยอม หรือการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสกรอกขอมูลเพ่ือใหความยินยอม หรือการใหความยินยอมโดย 

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อถือไดในรูปแบบขอมูลชีวมาตร (biometrics) เชน ใบหนา เสียง หรือการใชรูปแบบ

ของการเชื่อมตออุปกรณคอมพิวเตอรเขาดวยกันเพ่ือขอความยินยอมในระบบ Internet of Things (IoTs)  

การถอนความยินยอมก็ตองใชวิธีการยกเลิกโดยงายเชนเดียวกันหรือระดับเดียวกันกับการขอความยินยอม  

หรือเปนวิธีการอ่ืนใดท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถถอนความยินยอมไดโดยงายเชนเดียวกัน 

การถอนความยินยอมจะตองไมเปนการสรางภาระ คาใชจาย หรือข้ันตอนใหกับเจาของขอมูล 

สวนบุคคลมากกวาการใหความยินยอม และไมมีผลทําใหการใหบริการดอยประสิทธิภาพลง 

 

 ตัวอยางท่ี ๕  

 บริ ษัท  ข ใหบริการจํ าหน ายบัตรชมคอนเสิ รตผ านทางแอปพลิ เคชัน  (Application) ผ าน 

โทรศัพทมือถือ และขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล 

สวนบุคคล โดยการใหความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคลอาศัยเพียงการกดตกลงหรือปฏิเสธผานแอป

พลิเคชัน หรือใชใบหนาสแกนเพ่ือยืนยันหรือปฏิเสธการใหความยินยอม  
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 เง่ือนไขในการถอนความยินยอมก็ตองใชวิธีการเดียวกัน หรือเปนวิธีการอ่ืนใดท่ีเจาของขอมูล 

สวนบุคคลสามารถถอนความยินยอมไดโดยงายเชนเดียวกัน หากบริษัท ข ระบุวา “การถอนความยินยอม  

จะใชวิธีกดปุมถอนความยินยอม หรือสแกนใบหนาถอนความยินยอมไมได ตองใหเจาของขอมูลสวนบุคคล 

โทรศัพทไปท่ีบริษัท ข ในเวลาทําการเพ่ือยกเลิกความยินยอมเทานั้น” เง่ือนไขในการถอนความยนิยอมดังกลาว

ถือวา ขัดตอกฎหมาย ไมสามารถใชบังคับไดเพราะเปนการสรางภาระใหเจาของขอมูลสวนบุคคลและไมใช

วิธีการถอนความยินยอมโดยงายเชนเดียวกับการใหความยินยอม 

 

ขอสังเกต  

๑) การถอนความยินยอมยอมไมสงผลกระทบตอการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล 

สวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหความยินยอมไปแลวโดยชอบ แตจะมีผลตอการเก็บรวบรวม ใช หรือ 

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดข้ึนหลังการถอนความยินยอม 

๒) ในกรณีท่ีการถอนความยินยอมสงผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด  

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น  

๓) การถอนความยินยอม ไมมีผลตอการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

ท่ีอาจดําเนินการไดโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามขอยกเวนท่ีมาตรา ๒๔ และ

มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหกระทําได 

๖. การใหความยินยอมและการถอนความยินยอมในกรณีผูเยาว 

 ในการใหความยินยอมของผูเยาวท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

พึงทราบวา ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองใชความระมัดระวังและมาตรฐานในการขอความยินยอมจาก

ผูเยาวท่ีสูงกวาบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว เพ่ือเปนการปกปองผูเยาวจากการถูกหลอกลวง กลฉอฉล ขมขู 

สําคัญผิด หรือการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

๖.๑ เง่ือนไขเรื่องอายุและลักษณะของการใหความยินยอม  

ก) ในกรณีท่ีผูเยาวยังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุมากกวา ๑๐ ป แตยังไมบรรลุนิติภาวะ 

ตามกฎหมาย) 

การขอความยินยอมจะตองกระทําโดยชัดแจง โดยผูเยาวสามารถใหความยินยอม

ดวยตนเอง โดยลําพังได หากเปนการท่ีผูเยาวทํานิติกรรมท่ีตองทําเองเฉพาะตัวและเปนการสมแกฐานานุรูป 

แหงตนและเปนการอันจําเปนในการดํารงชีพตามสมควร หรือเปนเพียงเพ่ือจะไดไปซ่ึงสิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือ

เปนการเพ่ือใหหลุดพนจากหนาท่ีอันใดอันหนึ่ง (มาตรา ๒๒-๒๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  

แตหากไมใชกรณีเหลานั้น ตองไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาวดวย 
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รูปแบบและเง่ือนไขการขอความยินยอมจะตองเปนไปตามแนวทางการดําเนินการนี้ 

นอกจากนี้ขอความท่ีระบุเพ่ือขอความยินยอมจากผูเยาวไมวาจะทําในรูปแบบใด ตองเปนภาษาหรือวิธีการ 

ท่ีผูเยาวสามารถทําความเขาใจไดโดยงาย และมีมาตรการตรวจสอบอายุของผูเยาว (age verification) 

ท่ีเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง เชน การยืนยันการใหความยินยอมของผูเยาวโดยใชเลขประจําตัวประชาชน  

ของผูเยาวหรือวิธีการอ่ืนท่ีเชื่อถือไดวาบุคคลดังกลาวเปนผูเยาวจริงและมีอายุมากกวา ๑๐ ป 

ข) ในกรณีท่ีผูเยาวมีอายุไมเกิน ๑๐ ป  

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองขอความยินยอม จากผูใชอํานาจทางปกครองท่ีมี

อํานาจกระทําการแทนผูเยาวเทานั้น จะขอความยินยอมจากผูเยาวโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจาก

ผูใชอํานาจปกครองไมไดโดยการขอความยินยอมควรมีการตรวจสอบ (verification) ท่ีเหมาะสมตามระดับ

ความเสี่ยงวาผูใหความยินยอมเปนผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาวจริง และตองใชภาษา

หรือวิธีการท่ีผูใชอํานาจทางปกครองสามารถทําความเขาใจไดโดยงาย  

ค) มาตรการในการตรวจสอบอายุของผูเยาว 

ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลใชมาตรการยืนยันตัวตนของผูเยาวหรือผูใชอํานาจ

ปกครองท่ีเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองคํานึงถึงผลกระทบของการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูเยาวเปนสําคัญ 

 

 ตัวอยางท่ี ๖  

 บริษัท ค เปนผูใหบริการเกมออนไลนสําหรับผูเยาวและตองการจะใหบริการเกมออนไลนสําหรับ 

ผูเยาว บริษัท ค พึงดําเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจง ดังตอไปนี ้ 

 ๑) มีมาตรการทางเทคนิคหรือเง่ือนไขการใหบริการใหผูสมัครท่ีเปนผูเยาวสามารถระบุอายุวาเปน

ผูเยาวท่ีสามารถใหความยินยอมเองได (อายุมากกวา ๑๐ ป) หรือเปนผูเยาวท่ีตองใหผูใชอํานาจปกครองท่ีมี

อํานาจกระทําการแทนผูเยาวใหความยินยอม (อายุไมเกิน ๑๐ ป)  

 ๒) ในกรณีท่ีเปนผูเยาวท่ีมีอายุไมเกิน ๑๐ ปบริษัท ค ควรระบุเง่ือนไขใหผูเยาวแจงผูใชอํานาจปกครอง

ท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาวใหความยินยอมและสงความยินยอมดังกลาวของผูใชอํานาจปกครองใหบริษัท ค 

โดยตรง โดยอาจขออีเมลหรือหมายเลขโทรศัพทของผูใชอํานาจปกครองเพ่ือยืนยันการใหความยินยอมและ

บันทึกการใหความยินยอมนั้น  

 ๓) เม่ือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดรับความยินยอมทางอีเมลหรือโทรศัพทจากผูใชอํานาจปกครองแลว 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลควรบันทึกและยืนยันตัวตนของผูใชอํานาจปกครองและรายละเอียดความยินยอม

ดังกลาววาถูกตองหรือไมผานอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีผูใชอํานาจปกครองใหมา หรือวิธีการอ่ืนท่ีนาเชื่อถือ 
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 ๔) ในกรณีท่ีมีขอรองเรียนจากเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูล 

สวนบุคคล วาการใหความยินยอมของผูเยาว และ/หรือผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว

ดังกลาวไมถูกตอง บริษัท ค ควรมีมาตรการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผูเยาวและผูใชอํานาจปกครอง 

โดยไมชักชา  

 ในการดําเนินการดังกลาว ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว 

และผูใชอํานาจปกครองไดเทาท่ีจําเปนและไมเกินสมควร เพ่ือการยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกตอง 

ในการทํานิติกรรมสัญญาเทานั้น 

 

๖.๒ การถอนความยินยอมของผูเยาว 

ใหนําหลักเกณฑการถอนความยินยอมของบุคคลท่ัวไปตามขอ ๓ มาปรับใชกับกรณี

ผูเยาวหรือผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาวเชนเดียวกัน 

๗. กรณีเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  

ใหขอความยินยอมจากผูอนุบาลท่ีมีอํานาจกระทําการแทนคนไรความสามารถ หรือผูพิทักษท่ีมีอํานาจ 

กระทําการแทนคนเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณี โดยใหนําหลักเกณฑการขอความยินยอมตามแนวทาง 

การดําเนินการนี้มาปรับใชโดยอนุโลม 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 


