
โ ลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยี เป็นความท้าทาย 

ต่อบทบัญญัติที่คุ ้มครองสิทธิส่วนบุคคล นับวันมีประเด็น 

ให้ต้องพิจารณามากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิของกฎหมายที่จะใช้ 

บังคับเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะ

ปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 

การสืบค้น การเข้าถึง การรับ ส่ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายใน 

และภายนอกประเทศเกดิขึน้ตลอดเวลา ข้อมลูส่วนบคุคลได้รบั

การบนัทกึจดัเกบ็ด้วยระบบฐานข้อมลูภายในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

เนือ่งจากมคีวามสะดวก รวดเรว็ในการสืบค้น แต่มีส่ิงทีน่่าขบคิด

ในเรือ่งการน�าข้อมลูส่วนบคุคลไปด�าเนนิการแสวงหาประโยชน์

ในหลากหลายรูปแบบซ่ึงเจ้าของข้อมูลไม่สามารถรับทราบได้ 

ท�าให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลซ่ึงอยู่ในฐานะผู้บริโภค ทั้งใน 

ด้านความปลอดภัย ร่างกาย สิทธิและเสรีภาพ หรือน�าไปใช้

ประโยชน์ในทางพาณิชย์โดยปราศจากการได้รับอนุญาตหรือ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

 ทั้งนี้จากรายงาน Global Risks Report 2019๒ ของ 

World Economic Forum นั้น การโจมตีทางไซเบอร์และการ

จารกรรมข้อมูลถูกจัดอันดับให้อยู่ ๑ ใน ๕ อันดับแรกของ 

ความเสี่ยงทั่วโลก คือ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้าน

ภูมิศาสตร์ทางการเมือง ความเสี่ยงด้านสังคมและการเมือง 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี  

ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ ความมั่นคงของ

ประเทศชาติ เสถียรภาพระหว่างประเทศ ความเป็นส่วนตัว  

และโอกาสการจ้างงาน และในการจัดอันดับ Global Cyber 

Security Index 2018 (GCI)๓ ดชันคีวามมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

โลก โดย The International Telecommunication Union (ITU) 

ยังพบว่า ประเทศไทยมีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์โลก อยูใ่นอนัดบัที ่๓๕ จาก ๑๗๕ ประเทศทัว่โลก 

 เหตุการณ์ที่ เกิด ข้ึนดังกล ่าวภาครัฐต ้องเตรียม 

ความพร้อมด้านนโยบายให้มกีารคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของ

ผู้บรโิภคในประเทศไทย ซึง่ถือเป็นส่วนหนึง่ของการรกัษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล ให้ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลประเภท 

ต่าง ๆ  ตั้งแต่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลข

ประจ�าตัวประชาชน และอื่น ๆ นอกจากนี้ ด้านกฎหมาย 

ควรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ 

เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเช่ือ ลัทธิ ศาสนา 

พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ข้อมลูทางด้านสขุภาพ 

ข้อมูลทางพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ 

 แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการกล่าวถึงการคุ้มครอง

ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลมีบทบัญญัติเฉพาะในส่วนที่อยู่ในความ

ควบคมุดแูลของหน่วยงานของรฐัโดยถอืว่าเป็นส่วนหน่ึงของการ

คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เป็นหลักการส�าคัญเรื่องหน่ึงที่มีการ

ระบุไว้ในเหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐๔ คือ ในระบอบประชาธปิไตย 

การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการด�าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อที่

ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง 

การเมอืงได้โดยถกูต้องกบัความเป็นจรงิ อนัเป็นการส่งเสรมิให้มี 

ความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรก�าหนดให้

ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้น

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยน่ำรู้

๑ จิตรกาน  เจียรตระกูล. วิทยากรช�านาญการ, ส�านักกฎหมาย, ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 
๒ The Global Risks Report 2019, 14th Edition, (Switzerland : the World Economic Forum, 2019), p.9.
๓ Global Cybersecurity Index 2018, (Switzerland : International Telecommunication Union, 2019), p.66.
๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๔๔ ตอนที่ ๔๖ ก (๑๐ กันยายน ๒๕๔๐): ๑-๑๖.
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๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก (๖ เมษายน ๒๕๖๐): ๙.
๖ ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.), “กฎหมาย GDPR ฉบับรวบรัด,” สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓, https://www.

etda.or.th/content/gdpr-in-a-nutshell.
๗ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒): ๕๒-๙๕
๘ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ บทนิยามค�าว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือ

นิติบุคคลซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

อนัไม่ต้องเปิดเผยทีแ่จ้งชดัและจ�ากดัเฉพาะข้อมลูข่าวสารทีห่าก

เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อ

ประโยชน์ที่ส�าคัญของเอกชน ทั้งนี้  เ พ่ือพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยให้ม่ันคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง

สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์

ของตนได้อกีประการหนึง่ด้วย ประกอบกบัสมควรคุม้ครองสทิธิ

ส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ไปพร้อมกัน จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐในทุกหน่วยงานต้อง 

รบัทราบถงึหลักปฏบิตัใินการคุม้ครองข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคล 

เพือ่จะได้ปฏบิตัไิด้ถกูต้องตามกฎหมาย แต่ทัง้นีพ้ระราชบญัญตัิ

ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใช้บังคบัเฉพาะกบัหน่วยงาน 

ของรัฐไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในภาคเอกชน  

แต่อย่างไรกต็ามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 

๒๕๖๐๕ ได้บัญญัติถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ที่เกี่ยวกับ 

สิทธิส่วนบุคคลไว้ในมาตรา ๓๒ ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในความ

เป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระท�า 

อันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคล หรือการน�า

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชป้ระโยชน์ไม่วา่ในทางใด ๆ  จะกระท�ามิได้ 

เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น

เพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น เพื่อให้ 

การคุม้ครองสทิธิในข้อมลูส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

จึงต้องตรากฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อรองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวอีกชั้นหนึ่ง

 พระราชบัญญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นกฎหมายรวมฉบับแรกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ 

การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ความน่าสนใจคอืกฎหมายฉบบันี้

มีความคล้ายคลึงกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

สหภาพยโุรป GDPR (General Data Protection Regulation)๖ 

เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความ

เป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๕ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอาจส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรอืภาคธรุกจิทีม่กีารด�าเนนิการเกีย่วกบัการเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล 

หรือการให้บริการออนไลน์แก่บุคคลที่อยู่ในสหภาพยุโรป กลไก

ทางกฎหมายนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นเรื่องส�าคัญมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมาตรการการ

คุ้มครองและบทลงโทษ อีกทั้ง ขอบเขตการคุ้มครองเกี่ยวข้อง

กับการรับส ่งข ้อมูลที่อยู ่ภายนอกประเทศสมาชิก ทั้งนี้ 

ประเทศไทยหากจะต้องติดต่อรับส่งข้อมูลกับทางประเทศ

สมาชกิสหภาพยโุรปมคีวามจ�าเป็นจะต้องยกระดบัการคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลให้เท่าเทียมกับประเทศที่มีการใช้กฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป

 การตราพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 

๒๕๖๒๗ จึงมีความส�าคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็น

อย่างยิง่ โดยมกีารระบเุหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิ

ฉบบันี ้คอื เนือ่งจากปัจจบุนัมกีารล่วงละเมดิสทิธคิวามเป็นส่วนตวั 

ของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ�านวนมากจนสร้างความเดือดร้อน

ร�าคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ประกอบกบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยที�าให้การเกบ็รวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว 

ท�าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

เศรษฐกิจโดยรวม สมควรก�าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการ

คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น เพ่ือก�าหนด 

หลกัเกณฑ์ กลไก หรอืมาตรการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัการให้ความ

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลทีเ่ป็นหลกัการทัว่ไป จงึจ�าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้ กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้กับบุคคลธรรมดา 

ไม่รวมถึงนิติบุคคลและองค์กรอื่น ๆ  โดยประชาชนในฐานะเป็น

ผู ้บริโภค ย่อมมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตาม

บทบัญญัติมาตรา ๓๐ กล่าวคือ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ

ขอเข้าถึงและขอรับส�าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่

ในความรับผิดชอบของผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล๘ เช ่น  

ผูป้ระกอบการทีม่กีารจดัเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค หรอื

ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเปิดเผยถึงการได้มาซึ่ง

ข้อมลูส่วนบคุคลทีต่นไม่ได้ให้ความยนิยอม ส่วนสทิธขิอรบัข้อมลู

ส่วนบุคคลนั้นจะเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓๑ กล่าวคือ 

เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลมสีทิธขิอรบัข้อมลูส่วนบคุคลทีเ่กีย่วกบั

ตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลได้ท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ

อ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท�างาน
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ได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วย

วิธีการอัตโนมัติ ผู้บริโภคในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธ ิ

ขอให้ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลส่งหรอืโอนข้อมลูส่วนบคุคลในรปูแบบ 

ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถท�าได้ด้วย 

วธิกีารอตัโนมัต ิหรือขอรับข้อมลูส่วนบคุคลทีผู่ค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 

ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท�าได้ 

กล่าวคือ ผู้บริโภคมีความสามารถในการควบคุม และเคลื่อนย้าย

ข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง ท�าให้เกิดการเคลื่อนย้าย 

การใช้บรกิารจากผูป้ระกอบหนึง่ไปยงัผูป้ระกอบการอืน่มคีวามสะดวก 

มากยิง่ขึน้ เช่น ผูบ้รโิภคสามารถแจ้งขอให้ผู้ประกอบการทีข่ายสนิค้า

ให้โอนข้อมลูส่วนบุคคล และข้อมลูสนิค้าทีซ้ื่อ ไปยังหน่วยงานประกนั

สินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่อง

สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตาม

บทบญัญตัมิาตรา ๓๒ กล่าวคอื เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลมีสทิธิคัดค้าน

การเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลทีเ่กีย่วกบัตนเมือ่ใด 

ก็ได้ รวมถึงมีสิทธิขอให้ลบหรือท�าลาย ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๓ 

กล่าวคือ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู ้ควบคุมข้อมูล 

ส่วนบคุคลด�าเนนิการลบ หรือท�าลาย หรอืท�าให้ข้อมลูส่วนบคุคลเป็น

ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้  

อีกทั้งยังมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูล 

ส่วนบคุคล ตามบทบญัญตัมิาตรา ๓๔ กล่าวคอื เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ได้ เชน่ กรณผีู้ประกอบการน�าขอ้มูลสว่นบุคคลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

น�าไปแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผู้บริโภคในฐานะเจ้าของ

ข้อมลูส่วนบคุคลมสีทิธคิดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมลู

ส่วนบุคคล รวมถึงมีสิทธิขอให้ลบหรือท�าลาย อีกทั้งยังมีสิทธิขอให ้

ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าว ส�าหรับ 

สิทธิในความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิดของข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓๕ 

กล่าวคือ ผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบคุคลต้องด�าเนนิการให้ข้อมลูส่วนบคุคล 

นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

เช่น กรณีผู้บริโภคในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีการเปลี่ยน 

ชื่อสกุล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรด�าเนินการปรับฐานข้อมูล 

ให้ถกูต้องสอดคล้องตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธ ิ

ในการร้องเรยีนต่อคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญ ตามบทบญัญตัมิาตรา ๗๓ 

ในกรณทีีผู่ค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล หรอืผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

รวมทั้งลูกจ้างหรือผู ้รับจ้างของผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

และมสีทิธไิด้รบัค่าสนิไหมทดแทนทางแพ่ง ตามบทบญัญตัิ

มาตรา ๗๗ โดยบัญญัติให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด�าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิีท้�าให้เกดิความเสยีหายต่อ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ

การนัน้แก่เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล ไม่ว่าการด�าเนนิการนัน้

จะเกดิจากการกระท�าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อหรอืไม่

ก็ตาม เว้นแต่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายนั้นเกิด

จากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากการกระท�าหรือละเว้น 

การกระท�าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง หรือ

เป็นการปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตาม

หน้าที่และอ�านาจตามกฎหมาย

 อย่างไรกต็าม มีข้อสงัเกตเกีย่วกบักฎหมายฉบบันี้

ในประเด็นผู้บริโภคในฐานะเจ้าของข้อมูลและผู้เก็บข้อมูล 

โดยเจ้าของข้อมลูมคีวามจ�าเป็นต้องบนัทกึหลกัฐานการให้

ข้อมูล เพราะหากเจ้าของข้อมูลพบว่ามีการน�าข้อมูลไปใช้

อย่างไม่ถูกต้อง สามารถร้องเรียนและแนบหลักฐาน

ประกอบได้ นอกจากนัน้ การให้ข้อมลูแต่ละครัง้พงึพจิารณา 

เหตุผลความส�าคัญในการให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ  

ซึง่เป็นการป้องกนัข้อมลูอกีวธิหีนึง่ ในส่วนของผูเ้ก็บข้อมลู 

ควรพิจารณาขอบเขตในการเข้าถงึข้อมลูส่วนบคุคลในกรณี

จะต้องเผยแพร่ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ควรมีระบบในการ

ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล มีระบบยืนยันตัวตน 

ในการเข้าถึงข้อมูล และจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดนโยบาย

องค์กรเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม เพราะหากไม่ 

ท�าตามกจ็ะมบีทลงโทษทางอาญาและทางปกครอง จงึกล่าว 

ได้ว่ากฎหมายฉบับนีมี้ความส�าคัญเพราะให้ความส�าคญัต่อ

การยดึถอืหลกัความเป็นส่วนตวัของข้อมลู หรอืยดึตามหลกั

ส�าคัญด้านความเป็นส่วนตัวที่ให้อ�านาจแก่เจ้าของข้อมูล 

ในบรบิทการเป็นผูบ้รโิภค ซึง่ต้องอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมาย

อย่างเป็นธรรม และโปร่งใส ตลอดจนการได้ข้อมลูต้องเป็น

ไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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