เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘ (๑) และ (๔)
บัญญัติให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ๑๐ คน ซึ่งสรรหาและแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นด้ า นการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ด้ า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ ด้านการเงินหรือด้านอื่น
ทั้งนี้ ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรา ๑๐ วรรคสอง
และวรรคสาม บัญญัติให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดั ง กล่ า วต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ แต่ ง ตั้ ง และให้ น ายกรั ฐ มนตรี ป ระกาศรายชื่ อ ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวม ๑๐ คน ซึ่งในจานวนนี้มี
นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
รวมอยู่ด้วย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และต่อมานางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ได้ขอถอนตัว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ รับทราบกรณีนางสาวฐิติรัตน์
ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ขอถอนตัว และอนุมัติในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และได้มีการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มคร อง
ข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ อนุมัติแต่งตั้งนายอนุสิษฐ์ คุณากร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ) แทนผู้ที่ขอถอนตัวดังกล่าว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) และ (๔) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
และวั น ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล รวม ๑๐ คน ตามที่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจ
และสังคมเสนอ ดังนี้

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒ ง

๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

๑. นายเธียรชัย ณ นคร
๒. นายนวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
๓. พันตารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)
๔. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านสังคมศาสตร์)
๖. ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านกฎหมาย)
๗. ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านสุขภาพ)
๘. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการเงิน)
๙. นางเมธินี เทพมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ)
๑๐. นายอนุสิษฐ คุณากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัตริ าชการแทน
นายกรัฐมนตรี

