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บทน�ำ  
โดยที่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากและได้ถูกน�ามา

ใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยมีเครือข่ายสื่อสารอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนส�าคัญในสังคม
ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ ทั้งน้ีไม่ว่าจะเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร การท�าธุรกรรม 
การค้นคว้าหาข้อมูลหรือความรู้ การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งการท�ารายการหรือ
ธุรกรรมทัง้หลายบนโลกอินเตอร์เนต็ มกัจะมกีารเกบ็ข้อมลูส่วนบุคคลของผูท้ีเ่ข้าใช้งาน 
โดยทีบ่คุคลผูเ้ข้าใช้งานไม่รูต้วัซึง่ข้อมลูดงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อสทิธิในความเป็นอยู ่
ส่วนตวัของเจ้าของข้อมลูได้ หรอืในบางกรณทีีม่กีารจัดเก็บข้อมลูส่วนบคุคลในรปูแบบ 
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงท�าให้ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถถ่ายโอนกันได้โดยสะดวก
รวดเร็ว และปัจจุบันพบว่ามีการล่วงละเมิดสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ�านวนมาก 
จนสร้างความเดอืดร้อนร�าคาญหรอืเสยีหายแก่เจ้าของข้อมลู ดงัน้ัน จงึได้มคีวามพยายาม
หาทางแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยการก�าหนดกฎเกณฑ์ กลไกหรือมาตรการก�ากับดูแล
เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดังนั้น คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอน�าเสนอเรื่อง 
“หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
ผู้อ่านได้รับทราบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหลักการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามหลักสากล ดังนี้ 

หลกัเกณฑ์ในกำรคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล
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   ๑ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) มาตรา ๖.

   ๒พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๓พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑.	ควำมหมำยของข้อมูลส่วนบุคคล		
 ส�าหรับความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้มีการให้ความหมายไว้ใน 

แหล่งต่าง ๆ ดังนี ้  
	 “ข้อมลูส่วนบคุคล” หมายความว่า ข้อมลูเกีย่วกบับุคคลซ่ึงท�าให้สามารถ 

ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
โดยเฉพาะ๑

 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือ
ประวัติการท�างาน๒ 

	 “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะ
การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการ
ท�างาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอก
ลักษณะอื่นที่ท�าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก
ลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย๓

๒.	กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร	พ.ศ.	๒๕๔๐	

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของหน่วยงานรัฐไว้ใน 
มาตรา ๒๔ ว่า หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความ
ยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้ เว้นแต่
เป็นการเปิดเผย	ดังต่อไปนี้

 (๑) ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน�าไปใช้ตามอ�านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น

 (๒) เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบ
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น

 (๓) ต่อหน่วยงานของรัฐที่ท�างานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือ
ส�ามะโนต่าง ๆ  ซึง่มีหน้าท่ีต้องรกัษาข้อมลูข่าวสารส่วนบคุคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยงัผูอ้ืน่
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   ๔สืบค้นจาก http://www.etcommission.go.th/files/article/article-dp.pdf เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.

 (๔) เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่
ท�าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด

 (๕) ต่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
เพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา

 (๖) ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม

 (๗) เป็นการให้ซึ่งจ�าเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือ
สุขภาพของบุคคล

 (๘) ต่อศาล และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มี
อ�านาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว

 (๙) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
  ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู ้ถึงข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลน้ันมีค�าขอเป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่
ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระท�าการแทนบุคคลนั้น 
ได้ตรวจดูหรือได้รับส�าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น 

๓.	กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมหลักสำกล				
  ๓.๑			การคุ้มครองข้อมูลขององค์การร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
    ปัจจุบันได้มีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาประยุกต์ใช้ในการประกอบการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย
เช่น การรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการในรูปของ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานส�าคัญในความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่ต้องได้รับการคุ้มครองอันจะ
ท�าให้ประชาชนมีความมั่นใจในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรอบใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นิยมในระดับสากลที่ถูกน�ามาอ้างอิงเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินการต่าง ๆ  และประเทศไทยได้น�ามาใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู ่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องได้รับการคุ ้มครองที่
เหมาะสมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวม การเก็บรักษา และการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล คือ กรอบในการคุ้มครองข้อมูลขององค์การร่วมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ	 (OECD	 :	 The	 Organization	 for	 Economic	 Cooperation	
and	Development)	 ในเรื่อง	Guidelines	Governing	 the	Protection	of	
Privacy	and	Transborder	Data	Flows	of	Personal	Data ซึ่งมีหลักพื้นฐาน 
๘ ประการ๔ ดังนี้
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   (๑) หลกัข้อจ�ากดัในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	กล่าวคอื ในการเกบ็
รวบรวมข้อมูลนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายและต้องใช้วิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ต้องให้เจ้าของข้อมลูรบัรู ้หรือได้รบัความยนิยอมจาก
เจ้าของข้อมูล

	 	 	(๒)	 หลักคุณภาพของข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมน้ัน 
ต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดข้ึนว่าจะน�าไปใช้ท�าอะไร และเป็นไปตาม
อ�านาจหน้าทีแ่ละวัตถปุระสงค์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ หรือท�าให้เป็นปัจจุบันหรือทันสมัย
อยู่เสมอ

   (๓) หลักการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ กล่าวคือ ต้อง
ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ออะไร และ
ก�าหนดระยะเวลาจัดเก็บหรือรักษาข้อมูล ตลอดจนกรณีที่จ�าเป็น
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น
ให้ชัดเจน 

   (๔) หลักข้อจ�ากัดในการน�าไปใช้ กล่าวคือ 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องไม่มีการเปิดเผย ท�าให้มี หรือปรากฏ
ในลกัษณะอืน่ใด ซึง่ไม่ได้ก�าหนดไว้โดยชดัแจ้งในวัตถปุระสงค์ของ
การเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล หรือโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

   (๕) หลักการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูล กล่าวคือ  
จะต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม  
เพื่อป้องกันความเส่ียงภัยใด ๆ ที่อาจจะท�าให้ข้อมูลนั้นสูญหาย ท�าลาย เข้าถึง  
ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

   (๖) หลักการเปิดเผยข้อมูล กล่าวคือ ควรมีการประกาศ
นโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาแนวนโยบายหรือ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ควรเปิดเผยหรือประกาศไว้ให้ชัดเจน รวมทั้ง
ให้ข้อมูลใด ๆ ท่ีสามารถระบุเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการ รวมถึงที่อยู่ของ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

   (๗) หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล กล่าวคือ ให้บุคคลซึ่งเป็น
เจ้าของข้อมลูได้รบัแจ้งหรอืยนืยนัจากหน่วยงานของรฐัท่ีเก็บรวบรวมหรอืจัดเก็บข้อมลู
ทราบว่าหน่วยงานของรฐันัน้ ๆ  ได้รวบรวมข้อมลูหรอืจดัเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าว
หรือไม่ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

   (๘) หลกัความรบัผดิชอบ กล่าวคอื ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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 ๓.๒		การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายของสหภาพยุโรป 
ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

    ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล “General	Data	Protection	Regulation”	หรือที่
เรียกว่า GDPR ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงอาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจที่มีการด�าเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือการให้บริการออนไลน์แก่บุคคลที่อยู่ในสหภาพยุโรป  
ดังนัน้ การเตรยีมความพร้อมและท�าความเข้าใจกฎหมาย GDPR จึงมคีวามจ�าเป็นเพือ่
ส่งเสรมิการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของภาคธรุกจิให้เทยีบเท่ากับมาตรฐานสากล และ
ป้องกันผลกระทบจากกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น โดยสรุปหลักการส�าคัญของ GDPR ดังนี้

	 	 	(๑)	 ข้อมูลส่วนบุคคล	(Personal	Data) 
    ตามนยิามของ GDPR คอื ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลซึง่ท�าให้สามารถ

ระบตุวับคุคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม รวมถงึข้อมลูทีน่�ามารวมกันแล้วสามารถ
ใช้ระบุอัตลักษณ์ของบุคคลได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ่
หมายเลขบัตรประจ�าตัว หมายเลข ID เพื่อใช้ในการโฆษณาในโทรศัพท์เคลื่อนที่  
เวชระเบยีนและข้อมลูสขุภาพอ่ืน ๆ  ซึง่สามารถใช้ระบอุตัลกัษณ์ของผูป่้วยได้ พฤตกิรรม
การบริโภคสินค้าหรือบริการ เป็นต้น 

		 	 	(๒)	 บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล 
     GDPR ได้ก�าหนดบทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการประมวลผล

ข้อมูลหลักไว้ ดังนี้ 
		 	 		 ๑)	 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	(Controller)	คือ ก�าหนด

วัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นผู้ขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ต่าง ๆ

   	 ๒)	 ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	 (Processor)	 คือ  
ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์และวิธีการของผู ้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบคุคล ซึง่ในทางปฏบัิตอิาจเป็นบคุคลเดยีวกบัผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลกไ็ด้ ทัง้นี้  
การประมวลผลข้อมลูตามกฎหมาย GDPR น้ัน ไม่ใช่เพยีงแค่การวิเคราะห์ หรอืจัดการ
ข้อมูลแบบทั่วไปเท่านั้น แต่ให้รวมถึงการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย

    ๓)	 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	(Data	Subject) คือ ผู้ที่เป็น
เจ้าของข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับบุคคลนั้น อันสามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อาชีพ การศึกษา เวชระเบียนและข้อมูลสุขภาพ 
เป็นต้น 
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	 	 	(๓)	 ขอบเขตการบังคับใช้โดยสังเขป คือ
    ตามกฎหมาย GDPR ได้ก�าหนดให้ “การประมวลผลข้อมูล” 

ในลักษณะต่อไปนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย GDPR ดังนี้
     ๑) ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู ้ประมวลผลข้อมูล 

ส่วนบุคคล มีสถานประกอบการอยู่ภายในสหภาพยุโรป
     ๒) ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู ้ประมวลผลข้อมูล 

ส่วนบุคคล ไม่มีสถานประกอบการอยู่ภายในสหภาพยุโรป แต่การประมวลผลน้ัน
เกี่ยวข้องกับการเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลผู้พ�านักในสหภาพยุโรป

     ๓) ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู ้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบคุคล ไม่มีสถานประกอบการอยูภ่ายในสหภาพยโุรป แต่การ 
ประมวลผลนั้นเกี่ยวข้องกับการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมที่เกิดข้ึน
ในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ หากมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นอกอาณาเขตของสหภาพยุโรป และประเทศนั้นมีผลผูกพัน 
ทางกฎหมายกับประเทศสหภาพยุโรป เช่น สนธิสัญญา จะตกอยู่
ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของ GDPR เช่นเดียวกัน

	 	 	(๔)	 หลักการขอความยินยอม	(Consent)
     เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ตกอยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย GDPR ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามหลักพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคล เช่น ต้องประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส 
ต่อเจ้าของข้อมลู ซึง่การประมวลผลข้อมลูจะชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่นัน้ ต้องพจิารณา
จาก “ความยินยอม” ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     ตามกฎหมาย GDPR น้ัน การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้ง ๔ ประการ ดังนี้ 

     ๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมอย่างเสรี  
หมายถงึ เจ้าของข้อมลู มทีางเลอืกในการตัดสนิใจว่าจะให้หรอืไม่ให้ข้อมลูส่วนใดบ้าง และ
การไม่ให้ความยินยอมในส่วนนั้นต้องไม่ท�าให้เกิดผลเสียแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     ๒) มีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงในการขอความยินยอม 
หมายถึง การประมวลผลข้อมูลต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งแก่เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลเท่านั้น

     ๓) แจ้งการประมวลผลข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบ หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องทราบแล้วว่าจะมีการประมวลผลนั้น ๆ 
ก่อนให้ความยินยอม
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  ๕https://www.etda.or.th/content/gdpr-in-a-nutshell สำ�นักง�นคณะกรรมก�รธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเมื่อ

วันที่ ๑๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๒.

    ๔) เจ้�ของข้อมลูต้องแสดงคว�มยนิยอมอย่�งไม่กำ�กวม หรอื
เป็นก�รแสดงออกโดยชัดเจน ต้องปร�ศจ�กคว�มลังเลสงสัยในก�รตีคว�มว่�เป็น 
ก�รกระทำ�ของเจ้�ของข้อมลูหรอืไม่ เช่น ก�รกดอัพโหลดภ�พบตัรประจำ�ตัวประช�ชน 
ก�รลงล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

	 	 	(๕)	 หลักการออกแบบ	(Privacy	by	Design) 
     กฎหม�ย GDPR กล่�วถึงหลักก�ร Privacy by Design คือ  

ฝ่�ยผู้ควบคุมข้อมูลต้องคำ�นึงถึงสิทธิคว�มเป็นส่วนตัวของเจ้�ของข้อมูลตั้งแต ่
ขั้นออกแบบ คงไว้ตลอดกระบวนก�รที่ต�มม� ซึ่งส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในบริบท
ของก�รพฒัน�ระบบ ผลติภัณฑ์ บรกิ�ร แผนธรุกจิ ฯลฯ โดยเรือ่ง Privacy by Design  
นี้มีอยู่ในกระบวนก�รท�งวิศวกรรมบ�งส�ข�และปฏิบัติกันม�น�นพอสมควรแล้ว 
แต่ไม่เคยมีก�รบัญญัติไว้เป็นกฎหม�ยแน่ชัดม�ก่อนจนกระทั่งกฎหม�ย GDPR มีผล
บังคับใช้๕

๔. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....  

  ร่�งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และส�ระสำ�คัญในก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้
ดังนี้ 

 ๔.๑		การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	บททั่วไป	 (ร่�งม�ตร� ๑๙ ถึงร่�ง
ม�ตร� ๒๑)

   (๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำ�ก�รเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ห�กเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้คว�มยินยอมไว้
ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัตินี้หรือกฎหม�ยอื่นบัญญัติ
ให้กระทำ�ได้ 

   ในก�รขอคว�มยินยอมน้ัน ต้องทำ�เป็นหนังสือหรือทำ�โดยผ่�น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภ�พไม่อ�จขอคว�มยินยอมด้วยวิธีก�รดังกล่�วได้
นอกจ�กนี้ ก�รขอคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ผู้ควบคุมข้อมูล 
ส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของก�รเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลไปด้วย และก�รขอคว�มยินยอมนั้นต้องชัดเจน ไม่เป็นก�รหลอกลวงหรือ
ทำ�ให้เจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคลเข้�ใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่�ว ทั้งน้ี เจ้�ของข้อมูล
ส่วนบุคคลจะถอนคว�มยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำ�กัดสิทธิในก�รถอน
คว�มยินยอมโดยกฎหม�ยหรือสัญญ�ที่ให้ประโยชน์แก่เจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคล
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   (๒) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท�าการเก็บรวบรวมใช้หรือ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อน
หรือในขณะที่เก็บรวบรวม ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที ่
แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะกระท�ามิได้เว้นแต่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่
นั้นให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมใช้หรือ 
เปิดเผยแล้ว

 ๔.๒	การเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล	(ร่างมาตรา ๒๒ ถงึร่างมาตรา ๒๖) 
  (๑) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะ
เวลาในการเก็บ  ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ และสิทธิของ
เจ้าของข้อมูล

   (๒) ห้ามมิให ้ผู ้ควบคุมข ้อมูลส ่วนบุคคล 
ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ ้าของข ้อมูลส ่วนบุคคล เว ้นแต่ในกรณีต ่อไปน้ี คือ ๑) เพื่อประโยชน์
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะและได้เก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ ๒) เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความ
ยินยอมโดยตรงหรือโดยปริยายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ๔) เป็นการจ�าเป็น
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการ
ด�าเนินการตามค�าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท�าสัญญาน้ัน ๕) เป็นการ
จ�าเป็นเพื่อการด�าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
๖) เป็นการจ�าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ ๗) เป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้อ�านาจรัฐของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   

   (๓) ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ได้แจ้ง
ถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องขอความยินยอม
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   (๔) ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ  
เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรม
ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม 
ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท�านอง
เดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก�าหนด โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 ๔.๓ การใช้หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล (ร่างมาตรา ๒๗ ถึงร่างมาตรา ๒๙) 
   (๑) ห้ามมิให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม และ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยดังกล่าวจะต้อง
ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากที่ได้แจ้งไว้กับ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

  (๒) ในกรณีที่ผู ้ควบคุมข ้อมูลส ่วนบุคคลส ่งหรือโอนข ้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่
รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตาม 
หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลประกาศก�าหนด เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ คือ ๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 
๒) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศ
ปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ๓) เป็นการจ�าเป็น
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการ
ด�าเนินการตามค�าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท�าสัญญานั้น ๔) เป็นการ
กระท�าตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ๕) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เมื่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ และ ๖) เป็นการจ�าเป็นเพื่อ
การด�าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ส�าคัญ

  (๓) ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลซ่ึงอยู่ในราชอาณาจักรได้ก�าหนดนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เพือ่การส่งหรอืโอนข้อมลูส่วนบคุคลไปยงัผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลหรอืผูป้ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน
เพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน หากนโยบายในการคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองจากส�านักงานแล้ว การส่งหรือ
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โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศที่เป็นไปตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองดังกล่าว ให้สามารถกระท�าได้ 

 ๔.๔  สิทธขิองเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล (ร่างมาตรา ๓๐ ถงึร่างมาตรา ๔๑) 
   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ได้ก�าหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
   (๑) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส�าเนา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

    (๒) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
เก่ียวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุม 
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่
สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ ์
ที่ท�างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุม 
ข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว 
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเม่ือสามารถท�าได้ด้วยวิธีการ
อัตโนมัติ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
โดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท�าได้

   (๓) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ 

   (๔) ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
แห่งพระราชบัญญัตินี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ด�าเนินการลบหรือท�าลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล
ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

บทสรุป  
ผลจากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันท�าให้การ

เก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท�าได้โดยง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว ท�าให้มีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในด้านของข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นจ�านวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม ด้วยเหตุดังกล่าว 
รัฐบาลจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... เพื่อก�าหนด
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หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก�ากับดูแลเก่ียวกับการให้ความคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป และสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามหลักสากลเพื่อเป็นมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลได้  

แต่อย่างไรก็ดี ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ยังอยู ่ในช้ันการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งหากสภานิติบัญญัติให้ความเห็นชอบประกาศใช้ 
เป็นกฎหมายแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในการที่จะมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นใช้บังคับ อันส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของ
ข้อมูลได้ว่าในการท�าธุรกรรมต่าง ๆ  ด้วยเทคโนโลยีนั้นจะรับความปลอดภัยไม่ถูก
ละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
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