ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)
โดยที่มีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2562 ประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ใหความสำคัญ
อยางยิ่งตอการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และเพื่อให
เจาของขอมูลสวนบุคคลเชื่อมั่นวาสำนักงานจะดูแลรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลและจัด
ใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม สำนักงานจึงไดจัดทำนโยบายการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ดังนี้
1. คำนิยาม
“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
“บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรง
หรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเลน ที่อยู หมายเลข
โทรศัพท เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัว
ผูเสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยูอีเมล (email address) ทะเบียนรถยนต โฉนดที่ดิน IP
Address, Cookie ID, Log File เปนตน อยางไรก็ดี ขอมูลตอไปนี้ไมใชขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลสำหรับ
การติดตอทางธุรกิจที่ไมไดระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยูของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท
หมายเลขโทรศัพทของที่ทำงาน ที่อยูอีเมล (email address) ที่ใชในการทำงาน ที่อยูอีเมล (email address)
กลุมของบริษัท เชน info@company.co.th ขอมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือขอมูลแฝงที่ถูกทำใหไม
สามารถระบุตัวบุคคลไดอีกโดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) ขอมูลผูถึงแกกรรม เปนตน
“ขอมูลสวนบุคคลออนไหว” หมายถึง ขอมูลที่เปนเรื่องสวนบุคคลโดยแทของบุคคล แตมีความละเอียดออน
และอาจสุมเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เชน เชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ
เชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูล
สหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใด ซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลใน
ทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด

“เจาของขอมูลสวนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง ตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้น แตไมใช
กรณีที่บุคคลมีความเปนเจาของขอมูล (Ownership) หรือเปนผูสรางหรือเก็บรวบรวมขอมูลนั้นเอง โดย
เจาของขอมูลสวนบุคคลนี้จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเทานั้น และไมรวมถึง “นิติบุคคล” (Juridical Person) ที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เชน บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองคกรอื่นใด
ทั้งนี้ เจาของขอมูลสวนบุคคล ไดแก บุคคลดังตอไปนี้
1. เจาของขอมูลสวนบุคคลที่เปนผูบรรลุนิติภาวะ หมายถึง
1.1 บุคคลที่มีอายุตั้งแต 20 ปบริบูรณ1 ขึ้นไป หรือ
1.2 ผูที่สมรสตั้งแตอายุ 17 ปบริบูรณขึ้นไป หรือ
1.3 ผูที่สมรสกอนอายุ 17 ป โดยศาลอนุญาตใหทำการสมรส2 หรือ
1.4 ผูเยาวซึ่งผูแทนโดยชอบธรรมใหความยินยอมในการประกอบธุรกิจทางการคาหรือธุรกิจอื่น
หรือในการทำสัญญาเปนลูกจางในสัญญาจางแรงงาน ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือ การจาง
แรงงานขางตนใหผูเยาวมีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว3
ทั้งนี้ ในการใหความยินยอมใด ๆ เจาของขอมูลสวนบุคคลที่เปนผูบรรลุนิติภาวะสามารถให ความ
ยินยอมไดดวยตนเอง
2. เจาของขอมูลสวนบุคคลที่เปนผูเยาว หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำกวา 20 ปบริบูรณ และไมใชผูบรรลุนิติภาวะ
ตามขอ 1. ทั้งนี้ ในการใหความยินยอมใด ๆ จะตองไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจ
กระทำการแทนผูเยาวดวย
3. เจาของขอมูลสวนบุคคลที่เปนคนเสมือนไรความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งใหเปนคนเสมื อนไร
ความสามารถ เนื่องจากมีกายพิการหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ
หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไมสามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได หรือจัด
กิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว4 ทั้งนี้ ในการใหความยินยอมใด ๆ
จะตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไรความสามารถนั้นกอน
4. เจาของขอมูลสวนบุคคลที่เปนคนไรความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ
เนื่องจากเปนบุคคลวิกลจริต5 ทั้งนี้ ในการใหความยินยอมใด ๆ จะตองไดรับความยินยอมจากผูอนุบาลที่มี
อำนาจกระทำการแทนคนไรความสามารถนั้นกอน
ทั้งนี้ หากการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ไมเปนไปตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ไมมีผลผูกพันเจาของขอมูลสวนบุคคล

“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
2. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล
โดยปกติทั่วไปสำนักงานจะไมเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เวนแตในกรณี ดังนี้
2.1 สำนักงานไดรับขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง โดยสำนักงานจะเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลจากขั้นตอนการใหบริการ ดังนี้
(1) ขั้นตอนการใชบริการกับสำนักงาน หรือขั้นตอนการยื่นคำรองขอใชสิทธิตางๆ กับสำนักงาน เชน
การรับขอมูลขาวสาร การสมัครงาน
(2) การเก็บขอมูลโดยความสมัครใจของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน การทำแบบสอบถาม (survey)
หรือ การโตตอบทางที่อยูอีเมล (email address) หรือชองทางการสื่อสารอื่นๆ ระหวางสำนักงานและเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล
(3) การเก็บขอมูลจากการใชเว็บไซตของสำนักงานผานเบราวเซอรคุกกี้ (browser’s cookies) ของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล และการใชบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 สำนักงานไดรับขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลจากบุคคลที่สาม โดยสำนักงานเชื่อโดยสุจริต
วาบุคคลที่สามดังกลาวมีสิทธิเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลและเปดเผยกับสำนักงาน
3. วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
สำนักงานใชวิธีการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคลดวยวิธีการที่ชอบดวยกฎหมายและเปน
ธรรม โดยจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลเทาที่จำเปน เพื่อใชในการติดตอใหบริการ ประชาสัมพันธ หรือใหขอมูล
ขาวสารตาง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของเจาของขอมูลสวนบุคคลในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงาน
ภายใตวัตถุประสงคในการดำเนินงานของสำนั กงานเทานั้ น หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค สำนักงานจะแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว เ ป น
หลักฐาน รวมทั้งปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
4. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
สำนักงานจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจำกัดและเทาที่จำเปน โดยขึ้นอยูกับประเภทของบริการที่
เจาของขอมูลสวนบุคคลใชบริการหรือใหขอมูลสวนบุคคลกับสำนักงาน เชน การลงทะเบียนสมัครเขารวม
กิจกรรม การลงทะเบียนขอใชบริการตางๆ ทั้งที่ผานสำนักงานโดยตรงและผานระบบสารสนเทศของสำนักงาน
ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเทาที่จำเปนเทานั้น

4.2 การใชขอมูลสวนบุคคล
สำนักงานจะใชขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคที่เจาของขอมูลสวนบุคคลใหไวกับสำนักงาน โดยใชอยาง
เหมาะสมและมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
4.3 การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โดยปกติสำนักงานจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เวนแตเปนการเปดเผยตามวัตถุประสงคที่เจาของขอมูลสวน
บุคคลไดใหไวกับสำนักงาน เชน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อเปนการปฏิบัติตามบริการที่เจาของขอมูลสวน
บุคคลรองขอ หรือเปนไปตามภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายกำหนดใหเปดเผย และในกรณีใด ๆ
ที่สำนักงานตองการเก็บรวมรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย สำนักงานจะแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบกอนที่จะดำเนินการกับ
ขอมูลสวนบุคคลนั้น เวนแตเปนกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตใหดำเนินการได
5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
สำนักงานจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลตราบเทาที่จำเปนตอการประมวลผล และเมื่อพนระยะเวลาดังกลาว
แลว สำนักงานจะดำเนินการทำลายขอมูลสวนบุคคล
6. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ความยินยอมที่เจาของขอมูลสวนบุคคลใหไวกับสำนักงานในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลยังคงใชไดจนกวาเจาของขอมูลสวนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเปนลายลักษณอักษร โดย
เจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือระงับการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เพื่อ
วัตถุประสงคในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ หรือทุกกิจกรรมของสำนักงาน โดยสงคำขอของเจาของขอมูลสวน
บุ ค คลแจ ง ให ส ำนั ก งานทราบเป น ลายลั ก ษณ อ ั ก ษรหรื อ ผ า นทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
supportit@gistda.or.th
นอกจากสิทธิดังกลาวขางตน เจาของขอมูลสวนบุคคลยังมีสิทธิในการดำเนินการ ดังตอไปนี้
(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent)
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่เจาของ
ข อมู ล ส ว นบุ คคลไดใหความยิน ยอมไว แก ส ำนักงานไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของตนอยูกับ
สำนักงาน
(2) สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (right of access)
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนและขอใหสำนักงานทำสำเนาขอมูลสวน
บุคคลดังกลาวใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอใหสำนักงานเปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่
เจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอมตอสำนักงานได
(3) สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (right to rectification)

เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอใหสำนักงานแกไขขอมูลสวนบุคคลที่ไมถูกตอง หรือเพิ่มเติมขอมูล
สวนบุคคลที่ไมสมบูรณ
(4) สิทธิในการลบขอมูลสวนบุคคล (right to erasure)
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิในการขอใหสำนักงานทำการลบขอมูลสวนบุคคลของตนดวยเหตุบาง
ประการได
(5) สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (right to restriction of processing)
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของตนดวยเหตุบางประการได
(6) สิทธิในการใหโอนยายขอมูลสวนบุคคล (right to data portability)
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิใหสำนักงานโอนยายขอมูลสวนบุคคลซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคลไดให
ไวกับสำนักงานไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น หรือตัวเจาของขอมูลสวนบุคคลเองดวยเหตุบางประการ
ได
(7) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (right to object)
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของตนดวยเหตุบางประการได
สำนักงานเคารพการตัดสินใจการเพิกถอนความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล แตอยางไรก็ตาม
สำนักงานขอแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบวาอาจมีขอจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดย
กฎหมายหรือสัญญาที่ใหประโยชนแกเจาของขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมยอมไมสงผล
กระทบตอการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหความยินยอมไว
แลว
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับขอมูลสวนบุคคล
สำนักงานจัดใหมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปองกัน การเขาถึง การใช
การเปลี่ยนแปลง การแกไข หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้
สำนักงานไดกำหนดแนวปฏิบัติภายในสำนักงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเขาถึงหรือการใชขอมูลสวนบุคคลของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล และสำนักงานจะจัดใหมีการทบทวน
มาตรการดังกลาวเปนระยะเพื่อความเหมาะสม
8. การใชคุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ขอมูลขนาดเล็กที่เว็บไซตสงไปเก็บไวกับเจาของขอมูลสวนบุคคลที่เขาชม
เว็บไซต เพื่อชวยใหเว็บไซตจดจำขอมูลเขาชมของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน ภาษาที่เลือกใชเปนอันดับแรก
ผูใชของระบบ หรือการตั้งคาอื่น ๆ เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาชมเว็บไซตในครั้งถัดไป เว็บไซตจะจดจำได
วาเปนผูใชที่เคยเขาใชบริการแลว และตั้งคาตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคลกำหนด จนกวาเจาของขอมูลสวน
บุคคลจะลบคุกกี้ (Cookies) หรือไมอนุญาตใหคุกกี้ (Cookies) นั้นทำงานอีกตอไป ซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคล

สามารถที่จะยอมรับหรือไมรับคุกกี้ (Cookies) ก็ได ในกรณีที่เลือกที่จะไมรับหรือลบคุกกี้ (Cookies) เว็บไซต
อาจจะไมสามารถใหบริการหรือไมสามารถแสดงผลไดอยางถูกตอง
9. การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
สำนักงานอาจทำการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยมิตองแจงให
เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้น
สำนักงานจึงขอแนะนำใหเจาของขอมูลสวนบุคคลอานนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม
หรือใชบริการจากสำนักงานหรือเว็บไซตของสำนักงาน
10. การปฏิบัติตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการติดตอกับสำนักงาน
ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานยินดีตอบขอสงสัย และรับฟง
ขอเสนอแนะ เพื่อประโยชนตอการปรับปรุงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการใหบริการของสำนักงาน
ตอไป โดยเจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถติดตอกับสำนักงานไดที่ info@gistda.or.th หรือตามที่อยูดานลาง
นี้
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น
7 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
________________________________________________________________
1ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 19 บุคคลยอมพนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปบริบูรณ

2ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 1448 การสมรสจะทำไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณีที่มีเหตุอัน
สมควร ศาลอาจอนุญาตใหทำการสมรสกอนนัน้ ได
3ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 27 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 20 ดังนี้
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 27 ผูแทนโดยชอบธรรมอาจใหความยินยอมแกผูเยาวในการประกอบธุรกิจทางการคาหรือธุรกิจ
อื่น หรือในการทำสัญญาเปนลูกจางในสัญญาจางแรงงานได ในกรณีที่ผูแทนโดยชอบธรรมไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูเยาว
อาจรองขอตอศาลใหสั่งอนุญาตไดในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือการจางแรงงานตามวรรคหนึ่งใหผูเยาวมีฐานะเสมือนดังบุคคล
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวถาการประกอบธุรกิจหรือการทำงานที่ไดรับความยินยอมหรือที่ไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กอใหเกิดความเสียหายถึง
ขนาด หรือเสื่อมเสียแกผูเยาว ผูแทนโดยชอบธรรมอาจบอกเลิกความยินยอมที่ไดใหแกผูเยาวเสียได หรือในกรณีที่ศาลอนุญาต ผูแทนโดย
ชอบธรรมอาจรองขอตอศาลใหเพิกถอนการอนุญาต ที่ไดใหแกผูเยาวนั้นเสียไดในกรณีที่ผูแทนโดยชอบธรรมบอกเลิกความยินยอมโดยไมมี
เหตุอันสมควร ผูเยาวอาจรองขอตอศาลใหเพิกถอนการบอกเลิกความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมได การบอกเลิกความยินยอมโดยผูแทน
โดยชอบธรรมหรือการเพิกถอนการอนุญาตโดยศาล ยอมทำใหฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว ของผูเยาวสิ้นสุดลง แตไม
กระทบกระเทือนการใด ๆ ที่ผูเยาวไดกระทำไปแลวกอนมีการบอกเลิกความยินยอมหรือเพิกถอนการอนุญาตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 20 ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาวซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือไมมีฐานะเสมือนดัง

บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวตามมาตรา 27 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว
ใหดำเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่การใหความยินยอมของผูเยาวไมใชการใดๆ ซึ่งผูเยาวอาจใหความยินยอมโดยลำพังไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา 22 มาตรา 23
หรือมาตรา 24 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาวดวย
(2) ในกรณีที่ผูเยาวมีอายุไมเกินสิบป ใหขอความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว
ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนไรความสามารถ การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ใหขอความยินยอม จาก
ผูอนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไรความสามารถในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคนเสมือนไรความสามารถ การขอความยินยอม
จากเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ใหขอความยินยอม จากผูพิทักษที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไรความสามารถใหนำความใน
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการถอนความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล การแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล
ทราบ การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล การรองเรียนของเจาของขอมูลสวนบุคคล และการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่
เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือ คนเสมือนไรความสามารถ โดยอนุโลม
4ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา

32 บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือประพฤติสุรุยสุรายเสเพลเปนอาจิณ
หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไมสามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสีย
แกท รัพยส ินของตนเองหรื อครอบครั ว เมื ่ อบุ คคลตามที ่ ร ะบุ ไว ใ นมาตรา 28 ร องขอต อศาล ศาลจะสั ่ ง ให บ ุ คคลนั ้ นเป นคนเสมื อนไร
ความสามารถก็ไดบุคคลซึ่งศาลไดสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหอยูในความพิทักษ การแตงตั้งผูพิทักษ ให
เปนไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายนี้ ใหนำบทบัญญัติวาดวยการสิ้นสุดของความเปนผูปกครองในบรรพ 5 แหงประมวล
กฎหมายนี้มาใชบังคับแกการสิ้นสุดของการเปนผูพิทักษโดยอนุโลมคำสั่งของศาลตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5ประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย

มาตรา 28 บุคคลวิกลจริตผูใด ถาคูสมรสก็ดี ผูบุพการีกลาวคือ บิดา มารดา ปูยา ตายาย ทวดก็ดี
ผูสืบสันดานกลาวคือ ลูก หลาน เหลน ลื่อก็ดี ผูปกครองหรือผูพิทักษก็ดี ผูซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยูก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี รองขอตอ
ศาลใหสั่งใหบุคคลวิกลจริตผูนั้นเปนคนไรความสามารถ ศาลจะสั่งใหบุคคลวิกลจริต ผูนั้นเปนคนไรความสามารถก็ได บุคคลซึ่งศาลไดสั่งให
เปนคนไรความสามารถตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหอยูในความอนุบาล การแตงตั้งผูอนุบาล อำนาจหนาที่ของผูอนุบาล และการสิ้นสุดของความ
เปนผูอนุบาล ใหเปนไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายนี้คำสั่งของศาลตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

