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บทนํา
ปจจุบันการกระทําทีม่ีลักษณะอันเปนการลวงละเมิดขอมูลสวนบุคคลของ

ผูอืน่เพื่อนําไปแสวงหาผลประโยชนหรือการเปดเผยขอมูลโดยที่ผูเปนเจาของขอมูล
ไมอนุญาตหรือยินยอมใหเปดเผยนั้นไดกอใหเกิดความเดือดรอนและความเสียหาย
แกบุคคลผูเปนเจาของขอมูลเปนอยางมาก แมวาจะมีกฎหมายที่ใหความคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลไวในบางเรื่องแลวกต็าม แตกยั็งมไิดเปนการคุมครองที่เปนการทั่วไป 
ดังนั้น เพือ่เปนการคุมครองบุคคลผูเปนเจาของขอมูลไมใหถูกลวงละเมิดขอมูล
อันเปนสวนบุคคล เพื่อนําไปแสวงหาผลประโยชนโดยมชิอบ จึงสมควรที่จะมกีฎหมาย
วาดวยการคุมครองขอมลูสวนบคุคลเปนการทั่วไป ใหเปนกฎหมายกลางท่ีมมีาตรการ
ในการคุมครองขอมูลสวนบคุคล มิใหมีการละเมดิหรอืนาํไปแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ 
แตในขณะนี้รางกฎหมายดงักลาวยงัไมมผีลใชบงัคบั เน่ืองจากยงัไมผานความเหน็ชอบ
ของรัฐสภา 

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอนําเสนอเรื่อง
“หลักเกณฑทางกฎหมายในการคุมครองขอมลูสวนบคุคล” ทัง้นี ้ เพื่อใหผูอานไดมี
โอกาสรับทราบถึงแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการที่จะใหความคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลมิใหถูกลวงละเมิด วามีหลักเกณฑหรือมีมาตรการอยางไรบาง
และจะมีมาตรการลงโทษผูกระทําความผิดทีล่วงละเมิดขอมูลสวนบุคคลของผูอื่นไป
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบนั้นอยางไร ดังนี้ 

 ๑. ความเปนมาและสภาพปญหา
  โดยที ่ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลเปนการทัว่ไปคงมแีตกฎหมายทีคุ่ มครองขอมลูสวนบุคคลทีอ่ยู

หลักการใหความคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย 
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ในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือการคุมครองขอมูลสวนบคุคลเฉพาะบางเรือ่ง เชน ขอมลู
เครดิตตามพระราชบญัญตัปิระกอบธรุกจิขอมลูเครดติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือขอมูลการ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคคลตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายที่แกไขเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในขอมูล
สวนบุคคล เชน การเรียกคาสินไหมทดแทนจากการละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือการฟองคดีใหรับผิดฐานหม่ินประมาทตาม
มาตรา ๓๒๖ หรือมาตรา ๓๒๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา เมื่อการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลยังไมครอบคลุมในทุก ๆ เรื่อง ทําใหมีการลวงละเมิด
ขอมูลสวนบุคคลไปแสวงหาผลประโยชนหรอืสรางความเสยีหาย
ใหแกผูเปนเจาของขอมลูได แมกฎหมายที่มีอยูจะมุงแกไขเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแตมาตรการแกไขเยียวยาก็ไมอาจฟนฟู
สภาพจิตใจหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นได  

  ประกอบกับสงัคมท่ัวโลกสามารถท่ีจะรับรูและเขาถงึ
ขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยี
การส่ือสารท่ีทันสมัยสามารถเช่ือมตอกันไดอยางทัว่ถึง จึงทําให
สามารถรับรูขอมลูขาวสารไดภายในระยะเวลาไมกีว่นิาท ีซึง่ขอมลูขาวสารท่ีไดรบัรูกนั
นัน้จะมทีัง้ขอมลูขาวสารทีเ่ปนการทัว่ไป อนัไดแก เรือ่งราวขอเทจ็จรงิตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ 
และขอมลูขาวสารทีเ่ปนขอมลูสวนบคุคลของผูอืน่รวมอยูดวย โดยขอมลูสวนบคุคลนัน้
จะมท้ัีงขอมลูซึง่เปนการทัว่ไปทีส่ามารถเปดเผยได และขอมลูสวนบคุคลทีไ่มควรเปดเผย
เพราะหากเปดเผยออกไปอาจสงผลกระทบตอความปลอดภยัในชวีติ รางกาย ชือ่เสยีง 
ทรัพยสิน หรือหนาที่การงาน ของผูเปนเจาของขอมูลได   

  ดงันัน้ขอมลูสวนบคุคลนัน้จงึถอืไดวาเปนเร่ืองทีม่คีวามสาํคญัเปนอยางมาก
ตอผูคนในสังคมปจจุบัน เนื่องจากวาไดมีบุคคลบางกลุมไดนําเอาขอมูลสวนบุคคล
ของผูอืน่ไปใชในการแสวงหาผลประโยชนในทางทีม่ชิอบ ซึง่ไดสรางปญหาและความเดอืดรอน
เสียหายใหแกบุคคลผูเปนเจาของขอมูลทั้งทางรางกาย ทรัพยสิน หรือชื่อเสียง โดย
ขอมูลสวนบุคคลท่ีมกีารลวงละเมิดนัน้สามารถแบงแยกออกไดเปน ๒ ประเภท คอื (๑) 
ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนขอมูลที่ไมคอยมีความสําคัญมากนัก หากมีการเปดเผย
ออกไปกจ็ะไมสงผลกระทบหรือความเสียหายแกบคุคลผูเปนเจาของขอมลูมากนกั และ 
(๒) ขอมลูสวนบคุคลทีม่ผีลกระทบตอความรูสกึของบคุคล ซึง่เปนขอมลูสวนบคุคลทีม่ี
ความสาํคัญและสงผลกระทบตอเจาของขอมลูเปนอยางมากทัง้ทางดานความปลอดภยั
ในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน หรือชื่อเสียง เปนตน

  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได
กําหนดบทนิยามคําวา “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสาร
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   ๑ดร.นคร เสรีรักษ, กรอบการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเอเปค สืบคนจากเว็บไซต http://www.fpps.or.th/news.
php?detail=n1253470226.news เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗.

เกี่ยวกับสิง่เฉพาะตัวบุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ
อาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาทีม่ีชื่อของผูนั้น หรือมีเลขหมาย รหัส 
หรือสิง่บอกลักษณะอื่นทีท่ําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะ
เสียงของคนหรอืรปูถาย และใหหมายความรวมถงึขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตวั
ของผูทีถ่ึงแกกรรมดวย จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น ไดกําหนดขอมูลสวนบุคคลไวเปนการทัว่ไป มิไดกําหนดเปนการ
เฉพาะเจาะจง

  

๒. แนวคิดเก ีย่วกับการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลของ
องคการระหวางประเทศ 

  ความเปนสวนตวัเกี่ยวกบัขอมลูสวนบคุคลนั้นเปนเรื่องที่ประเทศสวนใหญ
ตางไดใหความสําคัญเปนอยางมาก ทั้งนี้ เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีเ่ปนไปอยางรวดเร็ว การติดตอสือ่สารและการเผยแพรขอมลูตาง ๆ
สามารถเชื่อมโยงกันไดโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา การประมวลผล การจัดเก็บ
หรอืเปดเผยขอมูลสวนบคุคลสามารถทําไดงาย สะดวก และรวดเรว็ ในทางตรงกนัขาม
กอ็าจมกีารนาํขอมลูเหลาน้ีไปใชโดยละเมดิตอบคุคลอ่ืน จากผลกระทบดังกลาว ทาํให
หลายประเทศเกิดแนวคิดในการใหความคุ มครองขอมูลสวนบุคคลอยางจริงจัง 
เพื่อรองรบักระแสการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยการคุมครองนั้น
อาจมีรปูแบบแตกตางกันไปในแตละประเทศ ทัง้นี ้ก็เพื่อปองกันมใิหมกีารละเมดิขอมลู
สวนบุคคล หรือนําขอมูลสวนบุคคลไปใชในทางมิชอบ ซึ่งองคการระหวางประเทศ
ไดกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังนี้

  ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเอเปค๑  
       การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเอเปค (APEC Information 
Privacy Principles) มีหลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังนี้

    ๑) เพื่อเปนการรกัษาผลประโยชนของบคุคลในเรื่องสทิธิความเปน
สวนตัว จึงตองมีการกําหนดมาตรการการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อปองกันการ
ใชขอมูลโดยมิชอบ และปองกันความเสียหายทีจ่ะเกิดจากการใชโดยมิชอบ ไมวาจะ
เปนการเก็บ การใช และการสงตอ 

    ๒) ตองแจงเจาของขอมูลอยางชดัเจนวาจะมกีารเกบ็ขอมูลสวนบคุคล 
วตัถปุระสงคการเก็บ ประเภทบคุคล หรอืองคกรที่ขอมูลสวนบคุคลอาจไดรบัการเปดเผย
ตองแจงสทิธิของเจาของขอมูลและมาตรการที่จะใชในการจํากัดการใช การเปดเผย 
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การเขาถึง และการแกไข ทั้งนี้ตองแจงกอนหรือในขณะท่ีเก็บ หรือเร็วที่สุดหลังการ
จัดเก็บ

    ๓) ตองมีการจัดเก็บอยางจํากัดเทาที่เปนไปตามวัตถุประสงคของ
การเก็บ การเก็บตองทําโดยวิธีที่ถูกกฎหมาย และวิธีที่เปนธรรมและเหมาะสม โดยได
แจงตอและไดขอคํายินยอมจากเจาของขอมลูแลว 

    ๔) ขอมูลที่เก็บไวจะเอาไปใชไดเฉพาะตามวัตถุประสงคของการ
เก็บเทานั้น เวนแตไดรับคํายินยอมจากเจาของขอมูลหรือเปนไปตามขอยกเวนตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

    ๕) เจาของขอมลูมสีทิธเิลอืกวาจะยนิยอมใหมี
การเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตน 

    ๖) ขอมลูทีจ่ดัเก็บตองมีความถูกตอง สมบูรณ 
เปนปจจุบัน ตามความจําเปนและตามวัตถุประสงคการเก็บ 

    ๗) ตองมมีาตรการคุมครองขอมลูอยางเหมาะสม
เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิด ไมวาจะเปนการสูญหาย เสียหาย 
การเขาถงึขอมลูสวนบคุคลโดยไมไดรบัอนุญาต การทําลายโดยไมได
รับอนุญาต การใช ปรับเปลี่ยนแกไข เปดเผยโดยมิชอบ 

    ๘) เจาของขอมูลมีสิทธิรับรูวามีการเก็บขอมูลสวนบุคคลของตน
หรอืไม และมสีทิธิเขาถงึขอมลูของตนเอง และมสีทิธขิอใหตรวจสอบความถกูตองและ
ขอใหปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม หรือทําลาย ขอมูลของตน 

    ๙) ผูเกบ็ขอมลูจะตองรบัผดิชอบการจดัมาตรการตาง ๆ  ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑดังกลาว การสงขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลหรือองคการอื่น ๆ ไมวา
ภายในประเทศหรือสงไปยังตางประเทศ จะตองไดรับคํายินยอมจากเจาของขอมูล 
และจะตองมมีาตรการท่ีเหมาะสมท่ีประกันไดวาบคุคลหรือองคกรทีไ่ดรบัขอมลูไปแลว
จะเก็บรักษาขอมูลใหเปนไปตามหลักเกณฑนี้

  ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในระดับสากล๒

    หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมลูสวนบุคคล
ในระดับสากลนั้น มีหลักการสําคัญ ๙ ประการ ดังนี้          

           ๑) หลักขอจํากัดในการเก็บขอมูล ในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 
ขอมูลที่จัดเก็บจะตองไดมาโดยวิธีการที่ถูกตองและชอบดวยกฎหมาย โดยจะตอง
ใหบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลรับทราบและยินยอมในการจัดเก็บขอมูลน้ัน โดยท่ีผูที่มี
อํานาจในการจัดเก็บและประมวลขอมูลจะตองกระทําอยางจํากัดเทาที่จําเปน 

   ๒สบืคนจากเวบ็ไซต http://www.gotoknow.org/posts/64027 เม่ือวนัที ่๖ สงิหาคม ๒๕๕๗.  
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           ๒) หลักคุณภาพของขอมูล ขอมูลสวนบุคคลทีจ่ัดเก็บควรมีความ
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการใชงาน และตองเปนขอมูลทีถู่กตองสมบูรณ และ
ปรับปรุงใหตรงตามความเปนจริงอยูเสมอ

           ๓) หลักการกําหนดวัตถุประสงค ตองมีการกําหนดวัตถุประสงค
ในการจดัเกบ็ขอมลูสวนบคุคล กอนทีจ่ะมกีารจัดเก็บขอมลูสวนบคุคลน้ัน หรอืในเวลา
ท่ีทําการประมวลผล ฉะน้ันการใชขอมูลสวนบคุคลในภายหลงัสามารถกระทาํไดเฉพาะ
เพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงค หรือไมขัดกับวัตถุประสงค 

           ๔) หลักการใชขอมูลอยางจํากัด การใชขอมูลจะกระทําโดยขัดตอ
วตัถปุระสงคในการจัดเก็บมิได เวนแตไดรบัความยินยอมจากบคุคลผูเปนเจาของขอมลู 
หรือไดรับอนุญาตตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

           ๕) หลกัการรกัษาความปลอดภยั ตองจัดใหมมีาตรการรกัษาความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูลเพื่อปองกันความเสี่ยง การเขาถึง การทําลาย การใช 
เปลี่ยนแปลงแกไข หรือการเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต

           ๖) หลักการเปดเผยขอมูล ตองกําหนดวิธีการทั่วไปในการเปด
เผยขอมูล รูปแบบของการเปดเผยขอมูล หลักเกณฑในการขอใหมีการเปดเผยขอมูล 
ซึ่งตองไมเปนการกระทบตอความเปนอยูสวนตัวของเจาของขอมูล

           ๗) หลักการมีสวนรวมของเจาของขอมูล โดยกําหนดใหเจาของ
ขอมูลมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้คือ การไดรับการแจงวามีขอมูลของตนจัดเก็บอยู 
การตรวจสอบขอมูลของตนทีม่ีผูจัดเก็บ การขอใหแกไขขอมูลทีไ่มถูกตอง และการ
ปฏิเสธในการจัดเก็บขอมูลของตน

           ๘) หลกัความรบัผดิ กาํหนดความรบัผดิในกรณท่ีีมกีารละเมดิขอมลู
สวนบุคคล

           ๙) หลกัขอจํากัดในการสงหรอืโอนขอมลูสวนบคุคลใหแกบคุคลอื่น
ขามพรมแดน ซึ่งเปนการปองกนัการโอนขอมลูสวนบคุคลไปยงัประเทศที่มไิดมกีฎหมาย
และวิธีปฏิบัติทีส่ามารถใหหลักประกันและคุมครองขอมูลอยางเพียงพอ เวนแต
ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล 

  ๒.๓ แนวคิดเกี ่ยวกับการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลในสวนของ
ประเทศไทย

    การคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนประเด็นทีห่ลายประเทศทั่ว
โลกตางไดใหความสําคัญ เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลนั้นหากมีการนําไปใชหรือไปเปด
เผยโดยไมถูกตองหรือไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลอาจทําใหเกิดความเสีย
หายตอเจาของขอมูลทัง้ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความปลอดภัยของตนเองและของ
บคุคลอืน่ทีเ่กีย่วของ รวมทัง้ชือ่เสียง เกียรติยศ ทรัพยสิน และความเปนอยูสวนตัว
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ดงัไดกลาวมาแลวในขางตน สาํหรับประเทศไทยนัน้มกีารคุมครองขอมลูสวนบคุคลตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวนี้
ไดมบีทบญัญตัใินการคุมครองขอมลูสวนบคุคลทีอ่ยูในความครอบครองของหนวยงาน
ภาครัฐ แตขอมูลสวนบุคคลที่มีอยูในภาคเอกชน ซึ่งมีขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวเปนจํานวน
ไมนอยกวาขอมลูในภาครัฐ เชน ขอมลูในธนาคารพาณิชย ขอมลูพนักงานลูกจางในบริษทั 
ขอมลูในโรงพยาบาลเอกชน ขอมูลของผูสมคัรเปนสมาชกิของบตัรตาง ๆ  ขอมลูสมาชกิ
กิจกรรมทางธุรกิจ เปนตน แตยังไมมีกฎหมายเฉพาะในการคุมครองขอมูลดังกลาว 
ดังนั้น เพื่อใหการคุมครองสิทธิในขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ลดชองวางของกฎหมายที่มีอยู จึงควรมีบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่มีลักษณะทั่วไปใหเปนกฎหมายกลาง เพื่อขยายขอบเขต
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ใหครอบคลุมขอมูลสวนบุคคล
ทั้งหมด

 
 ๓. การคุมครองขอมลูสวนบคุคลตามรางพระราชบัญญตัิ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....  
   รางพระราชบัญญตัคิุมครองขอมลูสวนบุคคล พ.ศ. ....

มีสาระสําคัญในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลองกับ
แนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทางประเทศที่มีความเปนสากลดังนี้ 

   (๑) การกําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพือ่ทาํ
หนาที่ในการกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลและออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบตักิารใหเปนไปตาม
พระราชบญัญตันิี ้(รางมาตรา ๗ ถงึรางมาตรา ๑๕)

  (๒) การคุมครองขอมูลสวนบคุคล ผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลจะทาํการ
เกบ็รวบรวม การใช หรอืเปดเผยขอมลูสวนบคุคลโดยไมไดรบัความยนิยอมจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลไมได 

     การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลตองแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม การใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลไปดวย และการขอความยินยอมนั้นตองไมเปนการหลอกลวงหรือทําใหเจาของ
ขอมูลเขาใจผิดในวัตถุประสงคดังกลาว ทั้งน้ี เจาของขอมูลจะเพิกถอนความยินยอม
เสียเมื่อใดก็ได (รางมาตรา ๑๖)

  (๓) หนาที่ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
มีหนาที่ดูแลรักษาความม่ันคงปลอดภัย มิใหขอมูลสวนบุคคลสูญหาย ถูกแกไข หรือ
เปลีย่นแปลง และมหีนาทีด่แูลขอมลูสวนบคุคลทีใ่ชหรอืเปดเผยใหมคีวามถกูตอง ครบถวน
และเปนปจจบุนั ทัง้นี ้ผูควบคมุขอมลูสวนบคุคล ตองทาํการเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผย
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ขอมูลสวนบุคคล เพื่อวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวกอน หรือขณะ
ที่เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย (รางมาตรา ๑๗ และรางมาตรา ๑๘) 

  (๔) มาตรการควบคุมผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการ
พาณิชย ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย ตองจัดใหมขีอปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรฐาน ตองจัดใหมี
มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน การตั้งหนวยรับเรื่องรองเรียนการฝาฝนหรือ
ไมปฏบัิตติามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืรบัเรื่องรองขอเพื่อแกไขขอมูลสวนบคุคลใหถกูตอง 
ครบถวน หรอืเปนปจจุบนั นอกจากน้ี หากผูควบคมุขอมลูสวนบคุคลเลกิกิจการจะตอง
แจงเปนหนังสือใหสาํนักงานคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการทราบภายใน ๓๐ 
วันนับแตวันเลิกกิจการ (รางมาตรา ๓๔ ถึงรางมาตรา ๔๐)

  (๕) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิ
ดังตอไปนี้ 

    ๑) ขอตรวจดูขอมูลสวนบุคคลทีเ่กี่ยวกับตน ขอสําเนาหรือสําเนา
ที่ไดรับรองความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล

    ๒) ขอใหแจงถึงการมีอยู การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ที่เกี่ยวกับตน

    ๓) ขอใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมลูสวนบคุคลที่เก่ียวกบัตน
ใหถูกตองครบถวน หรือเปนปจจุบัน

    ๔) ขอใหระงบัการใชหรอืการเปดเผยขอมลูสวนบคุคลที่เกี่ยวกบัตน
ในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไมถูกตองตามความเปนจริง

    ๕) ขอใหดําเนินการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
เม่ือพนกาํหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรอืท่ีไมเก่ียวของหรอืเกินกวาความจําเปนตาม
วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น หรือไดเพิกถอนความยินยอม

    ๖) ขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เกี ่ยวกับตน 
ในกรณีเปนขอมูลสวนบคุคลท่ีเจาของขอมูลสวนบคุคลไมไดใหความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม (รางมาตรา ๔๑)

  (๖) การรองเรียน การตรวจสอบ และการอุทธรณ เจาของขอมูลสวน
บุคคลที่ไดรบัความเสยีหายมสีทิธริองเรยีนตอคณะกรรมการตรวจสอบขอมลูสวนบคุคล 
โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจตรวจสอบการกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแก
เจาของขอมูลสวนบุคคล การไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางเจาของขอมลูสวนบุคคลกับ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล รวมทัง้มีอาํนาจสัง่ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลระงับการ
กระทําหรือแกไขการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายได 

  ในกรณีทีค่ณะกรรมการฯ ไมรับเรื่องรองเรียนของเจาของขอมูลสวน
บุคคลหรือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล บุคคลดังกลาวมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
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คุมครองขอมลูสวนบคุคลไดภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัหนงัสอืหรอืคาํสัง่แจงของ
คณะกรรมการฯ (รางมาตรา ๔๕ ถึง รางมาตรา ๔๘)

  (๗) มาตรการลงโทษสําหรับผูฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้จะมีการลงโทษทางปกครอง และโทษทาง
อาญา ดังนี้  

     ๑) โทษทางปกครอง ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ขอมลูขาวสารของราชการเปนผูมอีาํนาจลงโทษปรบัทางปกครอง โดยใหคาํนงึถงึความ
รายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทําผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น และ
ในกรณีที่เห็นสมควรผูอํานวยการฯ อาจมีคําเตือนใหผูนั้นดําเนิน
การใด ๆ เพื่อแกไขใหถูกตองหรือเหมาะสมกอนก็ได และถาผูถูก
ลงโทษปรับทางปกครองไมยอมชําระคาปรับทางปกครอง ใหนํา
บทบัญญัตเิกีย่วกับการบังคบัทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม

      โทษปรับทางปกครอง เชน กรณีผูฝาฝน
ไมมาใหถอยคํา หรือสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานแก
คณะกรรมการฯ ตองระวางโทษปรบัทางปกครองไมเกนิ ๕๐,๐๐๐ 
บาท (รางมาตรา ๕๔)

     ในกรณีผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย เชน ไมแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตองกอนใช ไมแจง
วตัถุประสงคในการขอความยนิยอม ไมจดัทาํรายการแสดงการเก็บรวบรวมขอมลูสวน
บุคคล หรือไมแจงรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ตองระวางโทษ
ปรับทางปกครองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๕๕) 

    ๒) โทษทางอาญา ในกรณีที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลผูใดฝาฝน
ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย เชน ไมเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลโดยไมไดรับความยินยอม หรือไมจัดใหมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก
ขอมูลสวนบุคคล ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๕๖)

     ในกรณีที่ผูใดกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลเพ่ือ
ใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนอันไมชอบดวยกฎหมาย หรือเพื่อใหผูอื่นเสียหาย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(รางมาตรา ๕๘)

บทสรุป  
เม่ือนานาอารยประเทศตางกไ็ดตระหนกัถงึความสาํคญัและความจาํเปนในการ

ตรากฎหมายหรือแนวทางเพ่ือใหความคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของประชาชน 
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ก.ย. - ต.ค. ๕๗ ๑๔๕

สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

ทัง้ระดับประเทศหรือองคการระหวางประเทศ โดยการตรากฎหมายเพื่อคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล อาทิ ในประเทศแถบทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา ที่มีกฎหมายเพื่อ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล และเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดความเปน
สวนตัวของบุคคลดังกลาว ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจําเปนทีจ่ะตองตรากฎหมาย
เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประชาชนในประเทศดวยเชนกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก
ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่อยู
ในความครอบครองของเอกชนขึ้นบังคับใชเปนการเฉพาะ ทําใหไมมีหลักประกัน
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อเปนมาตรการ
ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคล 
การจดัสงขอมูลขาวสารในยคุท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามเจรญิกาวหนาอยางรวดเรว็ 
รวมทัง้เพื่อเปนการอุดชองวางของกฎหมายที่มีอยูจึงมีความจําเปนทีป่ระเทศไทย
จะตองมกีฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการคุมครองขอมลูสวนบคุคลมาใชบังคบั โดยการผลกัดนั
รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
การคุมครองผูเปนเจาของขอมูลและควบคุมการใชขอมูลสวนบุคคลของแตละบคุคล
ไมใหถูกลวงละเมิด และเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่มีลักษณะเปนกฎหมายกลาง 
ขยายขอบเขตการคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหครอบคลุมขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดไว
เปนการเฉพาะสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อใหมีผลบังคับใชเปน
กฎหมายตอไป
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