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บทคัดย่อ
ปัญหาการล่วงสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมา
พร้ อมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เริ่มใช้ วิธกี ารจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลผ่าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งแม้ ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้ อง
กับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่กฎหมายเหล่านี้กย็ ังไม่ใช่กฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นกฎหมายกลางใช้ บังคับเป็ นการทั่วไป จึงทําให้ เกิดปัญหาในการนํา
กฎหมายแต่ละฉบับมาปรับบังคับใช้ ให้ เหมาะสมกับขั้นตอนการรวบรวมจัดเก็บ การประมวลผล
การใช้ เรื่อยไปจนถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล และแม้ ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามใน
การยกร่ างพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ขึ้นมาก็ตาม แต่บทบัญญัติในร่ าง
กฎหมายฉบับดังกล่าวกลับยังไม่ได้ ให้ ความสําคัญต่อข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เท่าที่ควร แตกต่างจากบทบัญญัติแห่ งกฎหมายของนานาประเทศที่ให้ ความสําคัญกับข้ อมูลส่วน
บุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งกว่าข้ อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ด้ วยการบัญญัติเป็ นกฎหมายไว้
อย่ างชัดเจน ไม่ ว่าจะเป็ นกฎหมายกลางหรือกฎหมายเฉพาะเรื่อง และนอกจากนี้ยังมีการสร้ าง
มาตรการกํา กับ ดู แ ลตนเองเพิ่ ม เติ ม ขึ้ นมาเพื่ อ สนั บ สนุ น การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ
ดังนั้น เพื่อให้ ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมต่ อเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจน
สามารถสร้ างมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่ทดั เทียมกับนานาประเทศได้ ประเทศไทย
จึงควรมีการประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... โดยเร็ว พร้ อมทั้ง
แก้ ไขปรั บปรุงตั้งแต่ เนื้อหาแห่ งกฎหมาย มาตรการในการลงโทษผู้กระทําความผิด มาตรการ
เยียวยาความเสียหายแก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล และกําหนดองค์กรภาครัฐที่ทาํ หน้ าที่กาํ กับดูแล
และคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นการเฉพาะเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล
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นิยามและหลักการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
“ข้ อมูลส่วนบุคคล” ในปั จจุ บันมีความหมายที่กว้ างขวางไม่ ชัดเจน ครอบคลุมไปถึง
ข้ อมูล เรื่องราว หรือข้ อเท็จจริงต่ างๆมากมาย ซึ่งทําให้ เกิดประเด็นถกเถียงกันว่ าสิ่งใดจะเป็ น
ข้ อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายบ้ าง แต่นิยามที่ปรากฏทั้งในระดับสากลและกฎหมายภายในของ
ประเทศต่ างๆได้ ให้ ความหมายไว้ อย่ างใกล้ เคียงกันว่ า “ข้ อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง “ข้ อมูล
เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาํ ให้ สามารถระบุตัวตนหรืออาจระบุ
ตัวตนของบุคคลนั้นได้ ”
สําหรับข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์น้ัน เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลประเภท
หนึ่งที่สาํ คัญที่สุดในยุคปั จจุ บัน โดยกฎหมายของนานาประเทศได้ ใช้ วิธีการแบ่งแยกข้ อมูลส่วน
บุ ค คลในรู ป แบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์อ อกจากข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทั่ว ไปด้ ว ยการกํา หนดจากวิ ธีก าร
ประมวลผลโดยอัตโนมัติ (Automatic Processing) ซึ่งหมายถึง “การจัดเก็บ การประมวลผล
หรือการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลด้ วยเครื่องมือหรือวิธกี ารที่กระทําโดยอัตโนมัตเิ พื่อตอบสนองต่อคําสั่ง
ที่ป้อนเข้ าไปสําหรับวัตถุประสงค์น้ันๆ”1 เพื่อให้ การกําหนดมาตรการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเภทของข้ อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
อนึ่ง เมื่อพิจารณานิยามของคําว่ า “ข้ อมูลส่วนบุคคล” ประกอบกับนิยามของคําว่ า
“อิเล็กทรอนิกส์” ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยแล้ ว “ข้ อมูลส่วน
บุคคลอิเล็กทรอนิกส์” จึงหมายถึง “ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ สร้ าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ในระบบคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่ าด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือด้ วย
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใดตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”
ในระดับสากลมีความตกลงระหว่างประเทศมากมายที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวทางสําคัญที่นานาประเทศต่างนํามาเป็ นแบบอย่างใน
การบัญญัติเป็ นกฎหมายภายในของตน ได้ แก่ The OECD’s guideline และ The EU Directive
95/46/EC ซึ่งทั้งสองฉบับต่างมีความมุ่งหมายที่จะปกป้ องความเป็ นส่วนตัวและข้ อมูลส่วนบุคคล
ที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสําคัญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในเรื่องการควบคุมวิธีการ
ประมวลผล การใช้ และการแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลักการที่ปรากฏในแนวทาง
ระหว่างประเทศทั้งสองฉบับนั้นมีความสอดคล้ องและไม่ขดั แย้ งกัน ซึ่งอาจสรุปได้ ดังนี้
1. ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องรวบรวมจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลอย่างจํากัด
2. ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องกําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้ อมูลไว้ อย่ าง
ชัดเจน และแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลได้ ทราบถึงวัตถุประสงค์น้ัน
3. ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลจะนําข้ อมูลมาใช้ ได้ เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ท่กี าํ หนดไว้
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4. ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องจัดเก็บข้ อมูลอย่ างเพียงพอและไม่ มากเกินความ
จําเป็ นต่อการดําเนินการให้ สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์
5. ข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องมีความถูกต้ อง สมบูรณ์ และเป็ นปัจจุบันอยู่เสมอ
6. เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิท่จี ะเข้ าถึงและตรวจสอบข้ อมูลที่เกี่ยวกับตนได้
7. ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลจะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลไว้ อย่างปลอดภัย
8. ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลควรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ
และจะต้ องทําลายข้ อมูลส่วนบุคคลภายหลังที่วัตถุประสงค์เสร็จสมบูรณ์แล้ ว

สภาพปั ญหาการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการการคุม้ ครองข้อมู ลส่ วน
บุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
ประเทศไทยมีบทกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลบัญญัติอยู่ใน
กฎหมายหลายฉบับ โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
บัญ ญั ติให้ ความคุ้ มครองถึงข้ อมู ลส่วนบุ คคลไว้ เป็ นหลักการใหญ่ ตามแนวทางที่บัญ ญั ติ ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้ วจึงมีกฎหมายลําดับรองต่างๆบัญญัติ
ให้ ความคุ้มครองถึงข้ อมูลส่วนบุคคลต่อไป แต่กระนั้นก็ตาม บทบัญญัติท่ปี รากฏกอยู่ในกฎหมาย
ฉบับต่างๆก็ยังมีเพียงส่วนน้ อยนิดที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และยังไม่ปรากฏ
ว่ามีกฎหมายใดที่เข้ ามากําหนดหลักเกณฑ์การให้ ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดเก็บ เรื่ อยไปจนถึงขั้นตอนการใช้ การประมวลผล และการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วน
บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่มี ีกฎหมายเข้ า
มาเกี่ยวข้ องน้ อยมาก โดยในการนี้ ผู้เขียนขอสรุปปัญหาการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในขั้นตอนการรวบรวมและจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลนั้น มีกฎหมายที่เข้ ามาให้ ความ
คุ้มครองอยู่น้อยมาก อาทิ ประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารเป็ นการให้
ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนการจัดเก็บข้ อมูลประการหนึ่ง แต่ข้อจํากัดในการนํามา
ปรับใช้ คือต้ องเป็ นการ “ปลอม” เอกสารขึ้นมาเท่านั้น ซึ่งหากเป็ นกรณีท่เี พียงแต่รวบรวมจัดเก็บ
ข้ อมูลที่แท้ จริงไว้ โดยมิได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล แม้ จะเป็ นข้ อมูลที่สาํ คัญ
หรือเป็ นความลับซึ่งเจ้ าของข้ อมูลไม่ประสงค์จะให้ ผ้ ูใดเข้ ามาจัดเก็บข้ อมูลดังกล่าว เช่นนี้ ก็มิอาจ
นําบทบัญญัติท้งั หลายในหมวดนี้มาปรับบังคับใช้ ได้ เพราะขาดองค์ประกอบความผิด
นอกจากประมวลกฎหมายอาญาแล้ ว ยังมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ที่ให้ ความคุ้มครอง
แก่การจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วย แต่ กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่ าวเป็ นเพียงกฎหมายที่ใช้
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เฉพาะกับ หน่ ว ยงานราชการและการประกอบธุ ร กิจ ข้ อ มู ล เครดิ ต ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ อ าจที่จ ะนํา บท
กฎหมายของทั้งสองฉบับมาปรับใช้ แก่กรณีท่วั ไปได้
2. ขั้นตอนการประมวลผลและการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แม้ ว่า ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิชย์ ลัก ษณะละเมิ ด ซึ่ ง เป็ นกฎหมายหลั ก ของ
ประเทศไทยจะเข้ า มาให้ ค วามคุ้ ม ครองถึง ขั้ น ตอนการใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล แต่ อ งค์ ป ระกอบ
ความผิดของมาตรา 420 ประการหนึ่งคือ การกระทําละเมิดนั้นต้ องส่งผลให้ เกิดความเสียหายแก่
ผู้เสียหายด้ วย2 ดังนั้น หากการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนที่แม้ ว่าจะเป็ นการไม่ ชอบด้ วย
กฎหมายหรือไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล แต่หากไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น ก็ไม่
ถือเป็ นความผิดฐานละเมิดแต่อย่างใด
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ถือเป็ น
กฎหมายสําคัญที่สามารถนํามาปรับบังคับใช้ แก่กรณีการประมวลผลและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลใน
รู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ ดี ท่ี สุ ด ในปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากมี บ ทบั ญ ญั ติ ท่ี ใ ห้ ความคุ้ มครองแก่
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์มากมาย อาทิ บทบัญญัติห้ามเข้ าถึง หรือดักรับข้ อมูล บทบัญญัติห้ามทําให้
เสียหาย ทําลาย แก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้ อมูล เป็ นต้ น เหล่านี้ล้วนนํามาใช้ แก่ข้อมูลส่วน
บุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่มี ีการใช้ งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ ท้งั สิ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ข้ อจํากัดในส่วนที่ต้องเป็ นการใช้ งานผ่าน “ระบบคอมพิวเตอร์” นี่เอง ที่ทาํ ให้ กฎหมายฉบับนี้ยัง
ไม่สามารถนําไปปรับใช้ แก่กรณีการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆที่มิได้ มีการเชื่อมโยงในระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ าด้ วยกัน อีกทั้งพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 เป็ นเพียงกฎหมายอาญาฉบับหนึ่งที่มุ่งประสงค์จะลงโทษผู้กระทําความผิด แต่มิได้
กําหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายของผู้เสียหาย ดังนั้นจึงยังไม่อาจตอบสนองต่อเจตนารมณ์
ของกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลได้ เท่าที่ควร
3. ขั้นตอนการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายที่บั ง คั บ ใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น หลากหลายฉบั บ ได้ เ ข้ า มาให้ ค วามคุ้ ม ครองใน
ขั้นตอนการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากเป็ นขั้นตอนที่ความเสียหายปรากฏชัดเจนแล้ ว โดย
หากมีกรณีท่กี ารล่วงสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้ องกับกฎหมายเฉพาะฉบับใด ก็จะนํากฎหมาย
ฉบับนั้นมาปรับบังคับใช้ แต่หากเป็ นกรณีท่วั ไปก็จะนําประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ หรือ
ประมวลกฎหมายอาญามาปรับบังคับใช้ โดยพิจารณาจากลักษณะของการกระทําความผิดว่าเข้ า
องค์ประกอบความผิดฐานใดเป็ นรายกรณีไป แต่กระนั้นก็ตาม บทบัญญัติในกฎหมายแต่ละฉบับ
แต่ละมาตราต่างก็มีองค์ประกอบความผิดที่กลายเป็ นช่องว่ างแห่ งกฎหมายอันทําให้ ไม่ สามารถ
นํามาปรับใช้ แก่การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างครอบคลุม
หลักกฎหมายที่บังคับใช้ อยู่ ในปั จจุ บันยังมีปัญหาในการนํามาปรั บบังคับใช้ แก่ การ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่อกี มาก จึงส่งผลต่อเนื่องไปยังมาตรการใน
2

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ . (2556). กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ. หน้ า 110-113.
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การลงโทษผู้กระทําความผิด และมาตรการเยียวยาความเสียหายให้ แก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
ตามไปด้ วย โดยเฉพาะมาตรการในการลงโทษผู้กระทําความผิดที่เป็ นผู้ประกอบการเชิงธุรกิจหรือ
การพาณิชย์ยังน้ อยไปเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ท่อี าจได้ รับจากการกระทํานั้น ทําให้ ผ้ ูประกอบการ
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและไม่เกิดความยับยั้งชั่งใจในการกระทําผิดแต่อย่างใด ส่วนมาตรการ
เยียวยาความเสียหายแก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลก็ยังไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายทางจิตใจอัน
เป็ นความเสีย หายเบื้ องต้ น ที่ย่ อ มต้ อ งเกิด ขึ้ น เสมอเมื่ อ ถู ก ล่ ว งสิท ธิใ นข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไม่ มีการตั้งหน่ วยงานภาครัฐหน่ วยงานใดที่จะเข้ ามาทําหน้ าที่ในการ
กํา กับ ดู แ ลและคุ้ ม ครองข้ อ มู ลส่ วนบุ ค คลโดยเฉพาะ เช่ น นี้ จึง เป็ นการยากในการตรวจสอบ
ความชอบธรรมและความชอบด้ วยกฎหมายของการกระทําต่อข้ อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน
จากปัญหาการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าว
ข้ างต้ น ประเทศไทยจึงได้ จัดทําร่ างพระราชบัญญัติค้ ุ มครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ขึ้นมา
เพื่ อ ให้ เป็ นกฎหมายกลางใช้ บังคับ เป็ นการทั่วไป อันจะทํา ให้ ประเทศไทยมีมาตรการในการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลได้ อย่ างเหมาะสมในเร็ววัน แต่ กระนั้นก็ตาม เมื่อได้ ทาํ การศึกษาถึง
บทบัญญัติท่ปี รากฏในร่ างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่ าว และนํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
นานาประเทศแล้ ว กลับพบว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมิได้ บัญญัติถงึ หลักการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่ควร ซึ่งปั ญหาเกิดขึ้นตั้งแต่การบัญญัติคาํ นิยามต่างๆ
หลักเกณฑ์การคุ้มครองข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการลงโทษผู้กระทําความผิด และมาตรการ
เยียวยาความเสียหาย ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นสมควรให้ มีการศึกษา และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
มาตรการทางกฎหมายในการการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในรู ป แบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข อง
ต่ างประเทศเพื่ อนํามาสู่การปรั บปรุงกฎหมายภายในของประเทศไทยให้ มีประสิทธิภ าพและ
ทัดเทียมกับนานาประเทศได้ ในที่สดุ

มาตรการทางกฎหมายในการการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ลส่ ว นบุ ค คลในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ
1. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic Germany)
ประเทศเยอรมันมีรัฐบัญญัติว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลแห่งสหพันธรัฐ หรือ
The Federal Data Protection Act of 2009 (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) ใช้ บังคับกับ
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหลักการสําคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงได้ ถูกบัญญัติไว้ ใน มาตรา 6c อันเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัว
จากการใช้ โทรศัพท์และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ โดยได้ วางหลักไว้ ว่า ผู้ให้ บริการโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์ ท่ีมีการจั ด เก็บ และประมวลผลข้ อมู ลส่ ว นบุ ค คล หรื อผู้ ท่ีใ ช้ อุป กรณ์ดัง กล่ า วเพื่ อการ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ จะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบถึงตัวตนและ
สถานที่อยู่ของตน ข้ อกําหนดทั่วไป วิธีการทํางานของอุปกรณ์ ประเภทของข้ อมูลส่วนบุคคลที่ถูก
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ประมวลผล รวมถึงต้ องแจ้ งให้ ทราบถึงสิทธิท่จี ะเข้ าถึงข้ อมูล และมาตรการที่จะต้ องกระทําในกรณี
ที่เกิดการสูญหายหรือถูกทําลายของข้ อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้ The BDSG ยังมีจุดเด่นในส่วนของมาตรการลงโทษผู้กระทําความผิดและ
มาตรการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที่กาํ หนดให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลผู้
ถูกละเมิดสามารถเรียกร้ องค่ าเสียหายทางแพ่ งได้ ตามกฎหมายฉบับนี้โดยตรง3 ส่วนโทษทาง
ปกครองนั้น กฎหมายได้ บัญญัติให้ พิจารณาตามสัดส่วนการกระทําผิดซึ่งควรกําหนดโทษมากกว่า
ผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับหรืออาจได้ รับจากการกระทําความผิดนั้น และยังให้ อาํ นาจในการเพิ่มจํานวน
โทษปรับได้ มากกว่าที่กฎหมายกําหนด หากว่าค่าปรับดังกล่าวไม่ได้ สดั ส่วนกับความผิดด้ วย4
2. ประเทศสาธารณรัฐฝรัง่ เศส (French Republic)
ประเทศฝรั่ ง เศสมี ก ฎหมายคุ้ มครองข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คลที่เป็ นกฎหมายกลางคื อ รั ฐ
บัญญัติฉบับที่ 78-17 ว่าด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แฟ้ มข้ อมูล และเสรีภาพพลเมือง หรือ The
Act No˚ 78-17 of 6 January 1978 on Information Technology, Data Files and Civil
Liberty (The Act No˚ 78-17 of 1978) ซึ่งได้ วางหลักการบังคับให้ บุคคลใดๆก็ตามที่ทาํ การ
ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ นื จะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบถึงสาเหตุของ
การจัดเก็บหรือประมวลผล และเจ้ าของข้ อมูลมีสทิ ธิท่จี ะคัดค้ านการดําเนินการดังกล่าวได้ ท้งั ก่อน
และหลังการกระทําเหล่านั้น ซึ่งหากมีการฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับนี้ข้ นึ ผู้กระทําผิดอาจ
ต้ องระวางโทษปรับหรือจําคุกได้
หลักการสําคัญของรัฐบัญญัติฉบับนี้ คือ หลักการคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลข่าวสารและเสรีภาพแห่งชาติ (The Commition Nationale de
l'Informatique et des Libertes – CNIL) สืบเนื่องจาก The Act No˚ 78-17 of 1978 เป็ น
กฎหมายที่ใช้ บังคับทั้งต่อการกระทําของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นเพื่อให้ เกิดความ
เชื่อมั่นในความเป็ นธรรม กฎหมายจึงกําหนดให้ คณะกรรมการ CNIL จะต้ องไม่เป็ นสมาชิกของ
รัฐบาล และไม่อาจที่จะดําเนินการใดๆอันเป็ นการขัดขวางต่อความเป็ นธรรม หรือกระทําการให้
เกิดความทับซ้ อนของผลประโยชน์ท่ตี นเกี่ยวข้ องอยู่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม
3. สหราชอาณาจักร (The United Kingdom)
แม้ สหราชอาณาจัก รจะเป็ นประเทศที่ใ ช้ ร ะบบกฎหมายจารี ตประเพณี (Common
Law) แต่ ก ็ไ ด้ มี ก ารประกาศใช้ พระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ มครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หรื อ The Data
Protection Act of 1998 ขึ้ นเป็ นกฎหมายกลาง (Comprehensive Law) แต่ ไ ด้ เ น้ น ไปถึ ง การ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผลโดยอัตโนมัติ ดังนั้น เนื้อหาแห่งบทบัญญัติท้งั หลาย
จึงเหมาะสมต่อการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นอย่างยิ่ง และนอกจากนี้
3
4

The Federal Data Protection Act of 2009, Section 7.
The Federal Data Protection Act of 2009, Section 43 (3).
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หลั ก การสํา คั ญ อีก ประการหนึ่ ง คือ สหราชอาณาจั ก รได้ จั ด ตั้ง สํา นั ก งานคณะกรรมการข้ อมู ล
ข่าวสาร (The Information Commissioner's Office – ICO) ขึ้นเป็ นองค์กรผู้ทาํ หน้ าที่ค้ ุมครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ซึ่งในกรณีท่มี ีการฝ่ าฝื นบทบัญญัติท่ไี ด้ กาํ หนดไว้ ในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ หาก ICO เป็ นผู้เห็นหรือสงสัยถึงการกระทําความผิดนั้นเอง ก็อาจแจ้ งผู้ควบคุมข้ อมูลให้
ปฏิบัติให้ ถูกต้ องหรือส่งเอกสารเพื่อนํามาตรวจสอบได้ ทนั ที
4. ประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States of America)
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นประเทศที่ใช้ รูปแบบการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลแบบกฎหมายเฉพาะเรื่อง (Sectoral Law) ซึ่งมีข้อดีท่ที าํ ให้ สามารถกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายให้ เหมาะสมแก่กิจกรรมใดหรือธุรกิจใดเป็ นการเฉพาะได้ โดยกฎหมายสําคัญที่ให้
ความคุ้ ม ครองข้ อมู ลส่ วนบุ ค คลในรูป แบบอิเล็ก ทรอนิ กส์ ได้ แ ก่ รั ฐบัญ ญั ติ ว่า ด้ วยความเป็ น
ส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ The Electronic Communications Privacy
Act of 1986 (ECPA) และรัฐบัญญัติว่าด้ วยการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวในระบบออนไลน์ของ
เด็ก หรือ The Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA) ซึ่งกฎหมายทั้ง
สองฉบับได้ วางหลักการสําคัญให้ ผ้ ูประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องปฏิบัติตามกฎหมายอย่ าง
เคร่ งครัด ซึ่งหากผู้กระทําการฝ่ าฝื นนั้นเป็ นผู้ประกอบการเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์ ก็จาํ ต้ องรับ
ผิดเพิ่มขึ้น อาทิ ค่ าปรับรายวันหรือค่ าปรับเชิงลงโทษ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการยับยั้งแรงจู งใจในการ
กระทําความผิดนั่นเอง
สํา หรั บ การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก านี้ นอกจากจะมี
กฎหมายเฉพาะเรื่องแล้ ว ยังมีการออกมาตรการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) ของ
ภาคเอกชนเพื่อใช้ ในการควบคุมดูแลกลุ่มธุรกิจใดๆเป็ นการเฉพาะ และมีความตกลงระหว่ าง
ประเทศ US-EU Safe Harbor เพื่อเป็ นมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลจากการถ่ายโอน
ข้ อมูลข้ ามพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศในสหภาพยุโรป

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กล่าวโดยสรุปถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล จะเห็นได้ ว่า
นานาประเทศล้ วนให้ ความสําคัญกับข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งกว่าข้ อมูล
ส่วนบุคคลทั่วไป โดยหลักการที่ปรากฏในกฎหมายของแต่ละประเทศนั้น ต่างก็มีความคล้ ายคลึง
และสอดคล้ องกัน ซึ่งเป็ นผลมาจากการนําแนวทางระหว่างประเทศ The OECD’s guideline และ
The EU Directive 95/46/EC มาเป็ นแม่แบบในการบัญญัติเป็ นกฎหมายภายใน แต่สาํ หรับ
ประเทศไทยกลับยังไม่ได้ ให้ ความสําคัญต่อการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เท่าที่ควร ดังนั้นผู้เขียนจึงขอให้ ข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็ นหัวข้ อได้ ดังต่อไปนี้
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1. ความสมบู รณ์ในเนื้ อหาของบทบัญญัติแห่ งกฎหมายในการคุม้ ครองข้อมู ลส่วน
บุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง คํ า นิ ย ามของคํ า ว่ า “ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล” ในร่ าง
พระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ให้ ครอบคลุมถึงข้ อมูลส่วนบุคคลที่ “อาจทําให้
รู้ตัวบุคคลได้ ” ด้ วย เช่นเดียวกับนิยามที่ปรากฏในกฎหมายของนานาประเทศอันเป็ นสากล
1.2 ควรมีการกําหนดนิยามของคําว่า “ข้ อมูล” “ข้ อมูลส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์”
“การประมวลผลโดยอัตโนมัติ” “การประมวลผลโดยวิธีการธรรมดา” และ “ความยินยอมเป็ น
หนังสือ” เพิ่มเติมไว้ ในร่ างพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... เพื่อเป็ นการ
แบ่ ง แยกความแตกต่ า งระหว่ า งข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลธรรมดากั บ ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อันจะทําให้ สามารถเพิ่มมาตรการคุ้มครองต่างๆ สําหรับการประมวลผลโดยอัตโนมัติ
ของข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
1.3 ควรมี ก ารวางมาตรการป้ องกั น และคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการใช้ ระบบการประมวลผลโดยอัตโนมัติท่ียากต่ อการควบคุม
ตรวจสอบ และติดตาม ด้ วยการกําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมไว้ ในร่างพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ... ซึ่งจะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและเจ้ าของข้ อมูลได้
ทราบก่อนดําเนินการนั้นๆล่ วงหน้ า และเมื่อใดที่พบว่าการประมวลผลโดยอัตโนมัติอาจก่อให้ เกิด
ความเสี่ยงเป็ นพิ เศษต่ อสิทธิและเสรี ภาพของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลดังกล่ าว
จะต้ องถูกตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มดําเนินการจริง
2. ความเหมาะสมของมาตรการทางกฎหมายที่กําหนดขึ้ นเพือ่ คุม้ ครองสิทธิของ
ผูเ้ สียหายและลงโทษผูก้ ระทําความผิด
2.1 ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เป็ นมาตรการทางแพ่ งไว้ ในหมวด 6
บทกําหนดโทษ แห่ งร่ างพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง
เพื่อให้ การเรียกร้ องสิทธิของผู้เสียหายสามารถกระทําได้ ผ่านกฎหมายฉบับนี้โดยตรง อีกทั้งยังต้ อง
มีการเพิ่มมาตรการเยียวยาความเสียหายของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ครอบคลุมถึงกรณีท่เี กิด
ความเสียหายทางจิตใจอันเป็ นความเสียหายพื้นฐานที่ย่อมต้ องเกิดขึ้นด้ วย
2.2 ควรมีการกําหนดโทษปรับทางปกครองต่อผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกิจ
หรือการพาณิชย์เพิ่มเติม เพื่อให้ เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายและความมีประสิทธิภาพในการ
บังคั บ ใช้ โดยกํา หนดโทษปรั บ ให้ ม ากกว่ า ผลประโยชน์ ท่ีไ ด้ รั บ หรื อ อาจได้ รั บ จากการกระทํา
ความผิดนั้น และกําหนดโทษปรับรายวันหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษเพิ่มเติมจากโทษปรับทาง
ปกครองปกติ เพื่อยับยั้งแรงจูงใจในการกระทําความผิด
2.3 ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เป็ นองค์ประกอบความผิดของโทษทาง
อาญาที่กาํ หนดไว้ ในส่วนที่ 3 ของหมวด 6 บทกําหนดโทษ ให้ ผ้ ูกระทําการฝ่ าฝื นต้ องรับโทษแม้ ได้
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กระทําโดยประมาทด้ วย และแก้ ไขปริมาณโทษทางอาญาไม่ ว่าจะเป็ นโทษจําคุกหรือโทษปรับให้
เหมาะสมแก่ สถานะของผู้ กระทํา ความผิด ที่เป็ นผู้ ค วบคุ มข้ อมู ลส่ ว นบุ คคลเชิ งธุ รกิจหรื อ การ
พาณิชย์
3. การกํ า หนดหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ มี ห น้า ที่ ใ นการคุ ม้ ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.1 ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติท่ีกาํ หนดให้ อาํ นาจแก่คณะกรรมการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้ อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบการดําเนินการ
ของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลได้ เองโดยตรงแม้ ว่าจะไม่มีผ้ ูเสียหายมาร้ องเรียน
3.2 ควรมีการเพิ่ มเติมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้ า เป็ นคณะกรรมการ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลและคณะกรรมการตรวจสอบข้ อมูลส่วนบุคคลให้ มีความโปร่ งใสและ
ชอบธรรมมากขึ้น โดยคณะกรรมการจะต้ องไม่เป็ นสมาชิกของรัฐบาล และไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่
ได้ หากตนมีส่วนได้ เสียเกี่ยวข้ องกับคู่กรณีน้ันๆ
4. สิ ท ธิ ข องผู เ้ สี ย หายในการดํ าเนิ น การตามกฎหมายเพื่อ คุ ม้ ครองข้อ มู ลส่ ว น
บุคคล
4.1 ควรมีการกําหนดบทบัญญัติในเรื่องการนําสืบและภาระการพิสูจน์ความผิด
สําหรับกรณีของการล่วงสิทธิในข้ อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ควบคุมข้ อมูลส่วน
บุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์เพิ่มเติมไว้ ในร่างพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
... เป็ นการเฉพาะ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายที่อาจต้ องเสียเปรียบจากสถานะของการเป็ น
ผู้ใช้ บริการ ความไม่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ และการครอบครองพยานหลักฐาน
4.2 สําหรับการเรียกร้ องสิทธิของผู้เสียหายผ่านคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลตามร่างพระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ซึ่งเป็ นหน่วยงานของภาครัฐนั้น
ควรได้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์การวินิจฉัยข้ อพิพาทให้ เหมาะสมกับสถานะระหว่างผู้เสียหายกับ
ผู้กระทําความผิดในด้ านการพิสจู น์ความผิดและการนําสืบพยานหลักฐาน
หากประเทศไทยสามารถประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติค้ ุ มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ... ได้ ในเร็ววัน และปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ เหมาะสมต่อการคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่มี ีลักษณะและวิธีการแตกต่างจากข้ อมูลส่วนบุคคลทั่วไปได้ แล้ ว
นั้น ย่อมทําให้ ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ก้ าวทันต่อสภาพ
สังคมในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และมีมาตรฐานการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่ทดั เทียมกับ
นานาประเทศในที่สดุ
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