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บทคดัย่อ 

ปัญหาการล่วงสทิธใินข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเกบ็ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์กดิขึ้นมา

พร้อมกบัความเปล่ียนแปลงทางสงัคมที่เร่ิมใช้วิธกีารจัดเกบ็ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกสต่์างๆ ซ่ึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง

กบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์แต่กฎหมายเหล่าน้ีกยั็งไม่ใช่กฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นกฎหมายกลางใช้บังคับเป็นการทั่วไป จึงทาํให้เกดิปัญหาในการนาํ

กฎหมายแต่ละฉบับมาปรับบังคับใช้ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการรวบรวมจัดเกบ็ การประมวลผล 

การใช้ เร่ือยไปจนถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และแม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามใน

การยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ขึ้นมากต็าม แต่บทบัญญัติในร่าง

กฎหมายฉบับดังกล่าวกลับยังไม่ได้ให้ความสาํคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์

เท่าที่ควร แตกต่างจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายของนานาประเทศที่ให้ความสาํคัญกับข้อมูลส่วน

บุคคลในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสม์ากย่ิงกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ด้วยการบัญญัติเป็นกฎหมายไว้

อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกลางหรือกฎหมายเฉพาะเร่ือง และนอกจากน้ียังมีการสร้าง

มาตรการกํากับดูแลตนเองเพ่ิมเติมขึ้ นมาเพ่ือสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มี

ประสทิธภิาพมากที่สดุ  

ดังน้ัน เพ่ือให้ประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อเทคโนโลยีและความเปล่ียนแปลงทางสังคม ตลอดจน

สามารถสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ทดัเทยีมกบันานาประเทศได้ ประเทศไทย

จึงควรมีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... โดยเรว็ พร้อมทั้ง

แก้ไขปรับปรุงตั้งแต่เน้ือหาแห่งกฎหมาย มาตรการในการลงโทษผู้กระทาํความผิด มาตรการ

เยียวยาความเสยีหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และกาํหนดองค์กรภาครัฐที่ทาํหน้าที่กาํกบัดูแล

และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุในการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล 

 

                                                 
* 
นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ  สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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นยิามและหลกัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส ์

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ในปัจจุบันมีความหมายที่กว้างขวางไม่ชัดเจน ครอบคลุมไปถึง

ข้อมูล เร่ืองราว หรือข้อเทจ็จริงต่างๆมากมาย ซ่ึงทาํให้เกิดประเดน็ถกเถียงกันว่าสิ่งใดจะเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายบ้าง แต่นิยามที่ปรากฏทั้งในระดับสากลและกฎหมายภายในของ

ประเทศต่างๆได้ให้ความหมายไว้อย่างใกล้เคียงกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง “ข้อมูล

เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาํให้สามารถระบุตัวตนหรืออาจระบุ

ตัวตนของบุคคลน้ันได้” 

สาํหรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์น้ัน เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภท

หน่ึงที่สาํคัญที่สุดในยุคปัจจุบัน โดยกฎหมายของนานาประเทศได้ใช้วิธีการแบ่งแยกข้อมูลส่วน

บุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออกจากข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปด้วยการกําหนดจากวิธีการ

ประมวลผลโดยอตัโนมัติ (Automatic Processing) ซ่ึงหมายถึง “การจัดเกบ็ การประมวลผล 

หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเคร่ืองมือหรือวิธกีารที่กระทาํโดยอตัโนมัตเิพ่ือตอบสนองต่อคาํสั่ง

ที่ป้อนเข้าไปสาํหรับวัตถุประสงค์น้ันๆ”
1

 เพ่ือให้การกาํหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและเหมาะสมกบัประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั  

อน่ึง เม่ือพิจารณานิยามของคาํว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ประกอบกับนิยามของคาํว่า 

“อเิลก็ทรอนิกส”์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศไทยแล้ว “ข้อมูลส่วน

บุคคลอเิลก็ทรอนิกส”์ จึงหมายถงึ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้สร้าง ส่ง รับ เกบ็รักษา หรือประมวลผล

ในระบบคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือด้วย

วิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส”์  

ในระดับสากลมีความตกลงระหว่างประเทศมากมายที่เกี่ยวข้องกบัการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยแนวทางสาํคัญที่นานาประเทศต่างนาํมาเป็นแบบอย่างใน

การบัญญัติเป็นกฎหมายภายในของตน ได้แก่ The OECD’s guideline และ The EU Directive 

95/46/EC ซ่ึงทั้งสองฉบับต่างมีความมุ่งหมายที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ถูกจัดเกบ็ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาํคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการควบคุมวิธีการ

ประมวลผล การใช้ และการแลกเปล่ียนข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยหลักการที่ปรากฏในแนวทาง

ระหว่างประเทศทั้งสองฉบับน้ันมีความสอดคล้องและไม่ขดัแย้งกนั ซ่ึงอาจสรปุได้ดังน้ี 

1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องรวบรวมจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจาํกดั 

2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องกาํหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเกบ็ข้อมูลไว้อย่าง
ชัดเจน และแจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้ทราบถงึวัตถุประสงค์น้ัน 

3. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะนาํข้อมูลมาใช้ได้เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ 

                                                 
1
  Information Commissioner’s Office (ICO).  Key definitions of the Data Protection Act. Retrieved 

June 30, 2014, from http://ico.org.uk/for_organisations/data_protection/the_guide/key_definitions. 
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4. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดเกบ็ข้อมูลอย่างเพียงพอและไม่มากเกินความ
จาํเป็นต่อการดาํเนินการให้สาํเรจ็ตามวัตถุประสงค์ 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิธทิี่จะเข้าถงึและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกบัตนได้ 

7. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเกบ็รักษาข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย 

8. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรมีความรับผิดชอบในการปฏบิัติตามมาตรการต่างๆ
และจะต้องทาํลายข้อมูลส่วนบุคคลภายหลังที่วัตถุประสงค์เสรจ็สมบูรณแ์ล้ว 

 

สภาพปัญหาการบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายในการการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนกิสข์องประเทศไทย 

ประเทศไทยมีบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบัญญัติอยู่ใน

กฎหมายหลายฉบับ โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 

บัญญัติให้ความคุ้มครองถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นหลักการใหญ่ตามแนวทางที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้วจึงมีกฎหมายลาํดับรองต่างๆบัญญัติ

ให้ความคุ้มครองถงึข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป แต่กระน้ันกต็าม บทบัญญัติที่ปรากฏกอยู่ในกฎหมาย

ฉบับต่างๆกยั็งมีเพียงส่วนน้อยนิดที่เกี่ยวข้องกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยังไม่ปรากฏ

ว่ามีกฎหมายใดที่เข้ามากาํหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ตั้งแต่

ขั้นตอนการจัดเกบ็ เร่ือยไปจนถึงขั้นตอนการใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ที่มีกฎหมายเข้า

มาเกี่ยวข้องน้อยมาก โดยในการน้ี ผู้เขียนขอสรุปปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลในแต่ละขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นตอนการรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส ์

ในขั้นตอนการรวบรวมและจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน มีกฎหมายที่เข้ามาให้ความ

คุ้มครองอยู่น้อยมาก อาทิ ประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารเป็นการให้

ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนการจัดเกบ็ข้อมูลประการหน่ึง แต่ข้อจาํกดัในการนาํมา

ปรับใช้ คือต้องเป็นการ “ปลอม” เอกสารขึ้นมาเท่าน้ัน ซ่ึงหากเป็นกรณีที่เพียงแต่รวบรวมจัดเกบ็

ข้อมูลที่แท้จริงไว้โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แม้จะเป็นข้อมูลที่สาํคัญ

หรือเป็นความลับซ่ึงเจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดเข้ามาจัดเกบ็ข้อมูลดังกล่าว เช่นน้ี กมิ็อาจ

นาํบทบัญญัติทั้งหลายในหมวดน้ีมาปรับบังคับใช้ได้ เพราะขาดองค์ประกอบความผดิ  

นอกจากประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ที่ให้ความคุ้มครอง

แก่การจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วย แต่กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นเพียงกฎหมายที่ใช้
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เฉพาะกับหน่วยงานราชการและการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ดังน้ันจึงไม่อาจที่จะนําบท

กฎหมายของทั้งสองฉบับมาปรับใช้แก่กรณทีั่วไปได้ 

2. ขั้นตอนการประมวลผลและการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส ์

แม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดซ่ึงเป็นกฎหมายหลักของ

ประเทศไทยจะเข้ามาให้ความคุ้มครองถึงขั้นตอนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล แต่องค์ประกอบ

ความผดิของมาตรา 420 ประการหน่ึงคือ การกระทาํละเมิดน้ันต้องส่งผลให้เกดิความเสยีหายแก่

ผู้เสียหายด้วย
2

 ดังน้ัน หากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่แม้ว่าจะเป็นการไม่ชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากไม่มีความเสยีหายเกดิขึ้น กไ็ม่

ถอืเป็นความผดิฐานละเมิดแต่อย่างใด  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ถือเป็น

กฎหมายสาํคัญที่สามารถนาํมาปรับบังคับใช้แก่กรณีการประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีที่สุดในปัจจุบัน เน่ืองจากมีบทบัญญัติที่ ให้ความคุ้มครองแก่

ข้อมูลคอมพิวเตอร์มากมาย อาทิ บทบัญญัติห้ามเข้าถึง หรือดักรับข้อมูล บทบัญญัติห้ามทาํให้

เสยีหาย ทาํลาย แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อมูล เป็นต้น เหล่าน้ีล้วนนาํมาใช้แก่ข้อมูลส่วน

บุคคลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ที่มีการใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ทั้งสิ้น แต่อย่างไรกต็าม 

ข้อจาํกดัในส่วนที่ต้องเป็นการใช้งานผ่าน “ระบบคอมพิวเตอร์” น่ีเอง ที่ทาํให้กฎหมายฉบับน้ียัง

ไม่สามารถนาํไปปรับใช้แก่กรณีการใช้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆที่มิได้มีการเช่ือมโยงในระบบ

คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน อีกทั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 เป็นเพียงกฎหมายอาญาฉบับหน่ึงที่มุ่งประสงค์จะลงโทษผู้กระทาํความผิด แต่มิได้

กาํหนดมาตรการเยียวยาความเสยีหายของผู้เสยีหาย ดังน้ันจึงยังไม่อาจตอบสนองต่อเจตนารมณ์

ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่ควร 

3. ขั้นตอนการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส ์

กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหลากหลายฉบับได้เข้ามาให้ความคุ้มครองใน

ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เน่ืองจากเป็นขั้นตอนที่ความเสยีหายปรากฏชัดเจนแล้ว โดย

หากมีกรณทีี่การล่วงสทิธใินข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกบักฎหมายเฉพาะฉบับใด กจ็ะนาํกฎหมาย

ฉบับน้ันมาปรับบังคับใช้ แต่หากเป็นกรณีทั่วไปกจ็ะนาํประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ

ประมวลกฎหมายอาญามาปรับบังคับใช้ โดยพิจารณาจากลักษณะของการกระทาํความผิดว่าเข้า

องค์ประกอบความผิดฐานใดเป็นรายกรณีไป แต่กระน้ันกต็าม บทบัญญัติในกฎหมายแต่ละฉบับ 

แต่ละมาตราต่างกมี็องค์ประกอบความผิดที่กลายเป็นช่องว่างแห่งกฎหมายอันทาํให้ไม่สามารถ

นาํมาปรับใช้แก่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้อย่างครอบคลุม  

หลักกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีปัญหาในการนํามาปรับบังคับใช้แก่การ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่อกีมาก จึงส่งผลต่อเน่ืองไปยังมาตรการใน

                                                 
2
  ทวีเกยีรติ มีนะกนิษฐ์. (2556). กฎหมายเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ. หน้า 110-113. 
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การลงโทษผู้กระทาํความผิด และมาตรการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามไปด้วย โดยเฉพาะมาตรการในการลงโทษผู้กระทาํความผิดที่เป็นผู้ประกอบการเชิงธุรกจิหรือ

การพาณชิย์ยังน้อยไปเมื่อเทยีบกบัผลประโยชน์ที่อาจได้รับจากการกระทาํน้ัน ทาํให้ผู้ประกอบการ

ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและไม่เกิดความยับย้ังช่ังใจในการกระทาํผิดแต่อย่างใด ส่วนมาตรการ

เยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกยั็งไม่ครอบคลุมถึงความเสยีหายทางจิตใจอัน

เป็นความเสียหายเบื้ องต้นที่ย่อมต้องเกิดขึ้ นเสมอเม่ือถูกล่วงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และ

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังไม่มีการตั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดที่จะเข้ามาทาํหน้าที่ในการ

กาํกับดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ เช่นน้ี จึงเป็นการยากในการตรวจสอบ

ความชอบธรรมและความชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํต่อข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน 

จากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าว

ข้างต้น ประเทศไทยจึงได้จัดทาํร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ขึ้ นมา 

เพ่ือให้เป็นกฎหมายกลางใช้บังคับเป็นการทั่วไป อันจะทาํให้ประเทศไทยมีมาตรการในการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสมในเร็ววัน แต่กระน้ันกต็าม เม่ือได้ทาํการศึกษาถึง

บทบัญญัติที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และนาํมาเปรียบเทียบกับกฎหมายของ

นานาประเทศแล้ว กลับพบว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมิได้บัญญัติถงึหลักการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์เท่าที่ควร ซ่ึงปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่การบัญญัติคาํนิยามต่างๆ 

หลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ มาตรการลงโทษผู้กระทาํความผิด และมาตรการ

เยียวยาความเสียหาย ดังน้ันผู้เขียนจึงเห็นสมควรให้มีการศึกษา และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ

มาตรการทางกฎหมายในการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

ต่างประเทศเพ่ือนํามาสู่การปรับปรุงกฎหมายภายในของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและ

ทดัเทยีมกบันานาประเทศได้ในที่สดุ 

 

มาตรการทางกฎหมายในการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ

อิเล็กทรอนกิสข์องต่างประเทศ 

1. ประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ี(Federal Republic Germany) 

ประเทศเยอรมันมีรัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหพันธรัฐ หรือ 

The Federal Data Protection Act of 2009 (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) ใช้บังคับกบั

ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยหลักการสาํคัญประการหน่ึงที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยตรงได้ถูกบัญญัติไว้ใน มาตรา 6c อนัเกี่ยวกบัการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

จากการใช้โทรศัพทแ์ละอปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ โดยได้วางหลักไว้ว่า ผู้ให้บริการโทรศัพทห์รือ

อุปกรณ์ที่มีการจัดเกบ็และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงตัวตนและ

สถานที่อยู่ของตน ข้อกาํหนดทั่วไป วิธีการทาํงานของอุปกรณ์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูก
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ประมวลผล รวมถงึต้องแจ้งให้ทราบถงึสทิธทิี่จะเข้าถงึข้อมูล และมาตรการที่จะต้องกระทาํในกรณี

ที่เกดิการสญูหายหรือถูกทาํลายของข้อมูลส่วนบุคคล  

นอกจากน้ี The BDSG ยังมีจุดเด่นในส่วนของมาตรการลงโทษผู้กระทาํความผิดและ

มาตรการเยียวยาความเสยีหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กาํหนดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้

ถูกละเมิดสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ตามกฎหมายฉบับน้ีโดยตรง
3

 ส่วนโทษทาง

ปกครองน้ัน กฎหมายได้บัญญัติให้พิจารณาตามสดัส่วนการกระทาํผิดซ่ึงควรกาํหนดโทษมากกว่า

ผลประโยชน์ที่ได้รับหรืออาจได้รับจากการกระทาํความผิดน้ัน และยังให้อาํนาจในการเพ่ิมจาํนวน

โทษปรับได้มากกว่าที่กฎหมายกาํหนด หากว่าค่าปรับดังกล่าวไม่ได้สดัส่วนกบัความผดิด้วย
4

 

2. ประเทศสาธารณรฐัฝรัง่เศส (French Republic) 

ประเทศฝร่ังเศสมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นกฎหมายกลางคือ รัฐ

บัญญัติฉบับที่ 78-17 ว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แฟ้มข้อมูล 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) ซ่ึงได้วางหลักการบังคับให้บุคคลใดๆกต็ามที่ทาํการ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงสาเหตุของ

การจัดเกบ็หรือประมวลผล และเจ้าของข้อมูลมีสทิธทิี่จะคัดค้านการดาํเนินการดังกล่าวได้ทั้งก่อน

และหลังการกระทาํเหล่าน้ัน ซ่ึงหากมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับน้ีขึ้น ผู้กระทาํผดิอาจ

ต้องระวางโทษปรับหรือจาํคุกได้  

หลักการสาํคัญของรัฐบัญญัติฉบับน้ี คือ หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่ง

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพแห่งชาติ (The Commition Nationale de 

l'Informatique et des Libertes – CNIL) สบืเน่ืองจาก The Act No˚ 78-17 of 1978 เป็น

กฎหมายที่ใช้บังคับทั้งต่อการกระทาํของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ันเพ่ือให้เกดิความ

เช่ือม่ันในความเป็นธรรม กฎหมายจึงกาํหนดให้คณะกรรมการ CNIL จะต้องไม่เป็นสมาชิกของ

รัฐบาล และไม่อาจที่จะดาํเนินการใดๆอนัเป็นการขัดขวางต่อความเป็นธรรม หรือกระทาํการให้

เกดิความทบัซ้อนของผลประโยชน์ที่ตนเกี่ยวข้องอยู่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

3. สหราชอาณาจกัร (The United Kingdom) 

แม้สหราชอาณาจักรจะเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common 

Law) แต่ก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ The Data 

Protection Act of 1998 ขึ้ นเป็นกฎหมายกลาง (Comprehensive Law) แต่ได้เน้นไปถึงการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผลโดยอตัโนมัติ ดังน้ัน เน้ือหาแห่งบทบัญญัติทั้งหลาย

จึงเหมาะสมต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นอย่างย่ิง และนอกจากน้ี

                                                 
3
  The Federal Data Protection Act of 2009, Section 7. 

4
  The Federal Data Protection Act of 2009, Section 43 (3). 

830



 

หลักการสาํคัญอีกประการหน่ึง คือสหราชอาณาจักรได้จัดตั้งสาํนักงานคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสาร (The Information Commissioner's Office – ICO) ขึ้นเป็นองค์กรผู้ทาํหน้าที่คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ซ่ึงในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่ได้กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี  หาก ICO เป็นผู้เหน็หรือสงสยัถึงการกระทาํความผิดน้ันเอง กอ็าจแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลให้

ปฏบิัติให้ถูกต้องหรือส่งเอกสารเพ่ือนาํมาตรวจสอบได้ทนัท ี

4. ประเทศสหรฐัอเมริกา (The United States of America) 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้รูปแบบการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลแบบกฎหมายเฉพาะเร่ือง (Sectoral Law) ซ่ึงมีข้อดีที่ทาํให้สามารถกาํหนดมาตรการ

ทางกฎหมายให้เหมาะสมแก่กิจกรรมใดหรือธุรกิจใดเป็นการเฉพาะได้ โดยกฎหมายสาํคัญที่ให้

ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็น

ส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรือ The Electronic Communications Privacy 

Act of 1986 (ECPA) และรัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระบบออนไลน์ของ

เดก็ หรือ The Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA) ซ่ึงกฎหมายทั้ง

สองฉบับได้วางหลักการสาํคัญให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด ซ่ึงหากผู้กระทาํการฝ่าฝืนน้ันเป็นผู้ประกอบการเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์ กจ็าํต้องรับ

ผิดเพ่ิมขึ้ น อาทิ ค่าปรับรายวันหรือค่าปรับเชิงลงโทษ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการยับย้ังแรงจูงใจในการ

กระทาํความผดิน่ันเอง 

สาํหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ี นอกจากจะมี

กฎหมายเฉพาะเร่ืองแล้ว ยังมีการออกมาตรการกาํกับดูแลตนเอง (Self-Regulation) ของ

ภาคเอกชนเพ่ือใช้ในการควบคุมดูแลกลุ่มธุรกิจใดๆเป็นการเฉพาะ และมีความตกลงระหว่าง

ประเทศ US-EU Safe Harbor เพ่ือเป็นมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการถ่ายโอน

ข้อมูลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศในสหภาพยุโรป 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

กล่าวโดยสรุปถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเหน็ได้ว่า

นานาประเทศล้วนให้ความสาํคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์มากย่ิงกว่าข้อมูล

ส่วนบุคคลทั่วไป โดยหลักการที่ปรากฏในกฎหมายของแต่ละประเทศน้ัน ต่างกมี็ความคล้ายคลึง

และสอดคล้องกนั ซ่ึงเป็นผลมาจากการนาํแนวทางระหว่างประเทศ The OECD’s guideline และ 

The EU Directive 95/46/EC มาเป็นแม่แบบในการบัญญัติเป็นกฎหมายภายใน แต่สาํหรับ

ประเทศไทยกลับยังไม่ได้ให้ความสาํคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส์

เท่าที่ควร ดังน้ันผู้เขยีนจึงขอให้ข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปน้ี  
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1. ความสมบูรณใ์นเนื้ อหาของบทบญัญติัแห่งกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส ์

1.1 ควรมีการปรับปรุ งคํา นิยามของคํา ว่ า  “ ข้อ มูล ส่วนบุคคล” ใน ร่าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ให้ครอบคลุมถงึข้อมูลส่วนบุคคลที่ “อาจทาํให้

รู้ตัวบุคคลได้” ด้วย เช่นเดียวกบันิยามที่ปรากฏในกฎหมายของนานาประเทศอนัเป็นสากล 

1.2 ควรมีการกาํหนดนิยามของคาํว่า “ข้อมูล” “ข้อมูลส่วนบุคคลอิเลก็ทรอนิกส์” 

“การประมวลผลโดยอัตโนมัติ” “การประมวลผลโดยวิธีการธรรมดา” และ “ความยินยอมเป็น

หนังสือ” เพ่ิมเติมไว้ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... เพ่ือเป็นการ

แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดากับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์อนัจะทาํให้สามารถเพ่ิมมาตรการคุ้มครองต่างๆ สาํหรับการประมวลผลโดยอตัโนมัติ

ของข้อมูลส่วนบุคคลในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ด้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธภิาพต่อไป 

1.3 ควรมีการวางมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมเติมในกรณีที่มีการใช้ระบบการประมวลผลโดยอัตโนมัติที่ยากต่อการควบคุม 

ตรวจสอบ และติดตาม ด้วยการกาํหนดหลักเกณฑเ์พ่ิมเติมไว้ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. ... ซ่ึงจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลได้

ทราบก่อนดาํเนินการน้ันๆล่วงหน้า และเม่ือใดที่พบว่าการประมวลผลโดยอัตโนมัติอาจก่อให้เกิด

ความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลดังกล่าว

จะต้องถูกตรวจสอบก่อนที่จะเร่ิมดาํเนินการจริง  

2. ความเหมาะสมของมาตรการทางกฎหมายที่กําหนดข้ึนเพือ่คุม้ครองสิทธิของ
ผูเ้สียหายและลงโทษผูก้ระทําความผดิ 

2.1 ควรมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติในส่วนที่เป็นมาตรการทางแพ่งไว้ในหมวด 6 

บทกาํหนดโทษ แห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ขึ้ นมาอีกส่วนหน่ึง 

เพ่ือให้การเรียกร้องสทิธขิองผู้เสยีหายสามารถกระทาํได้ผ่านกฎหมายฉบับน้ีโดยตรง อกีทั้งยังต้อง

มีการเพ่ิมมาตรการเยียวยาความเสยีหายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ครอบคลุมถึงกรณีที่เกดิ

ความเสยีหายทางจิตใจอนัเป็นความเสยีหายพ้ืนฐานที่ย่อมต้องเกดิขึ้นด้วย   

2.2 ควรมีการกาํหนดโทษปรับทางปกครองต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกจิ

หรือการพาณิชย์เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายและความมีประสิทธิภาพในการ

บังคับใช้ โดยกาํหนดโทษปรับให้มากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับหรืออาจได้รับจากการกระทาํ

ความผิดน้ัน และกาํหนดโทษปรับรายวันหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษเพ่ิมเติมจากโทษปรับทาง

ปกครองปกติ เพ่ือยับย้ังแรงจูงใจในการกระทาํความผดิ  

2.3 ควรมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติในส่วนที่เป็นองค์ประกอบความผิดของโทษทาง

อาญาที่กาํหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของหมวด 6 บทกาํหนดโทษ ให้ผู้กระทาํการฝ่าฝืนต้องรับโทษแม้ได้
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กระทาํโดยประมาทด้วย และแก้ไขปริมาณโทษทางอาญาไม่ว่าจะเป็นโทษจาํคุกหรือโทษปรับให้

เหมาะสมแก่สถานะของผู้กระทาํความผิดที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการ

พาณชิย์ 

3. การกําหนดหน่วยงานของรฐัที่มีหนา้ที่ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใน
รูปแบบอิเล็กทรอนกิส ์

3.1 ควรมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่กาํหนดให้อาํนาจแก่คณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบการดาํเนินการ

ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เองโดยตรงแม้ว่าจะไม่มีผู้เสยีหายมาร้องเรียน  

3.2 ควรมีการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความโปร่งใสและ

ชอบธรรมมากขึ้น โดยคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นสมาชิกของรัฐบาล และไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่

ได้หากตนมีส่วนได้เสยีเกี่ยวข้องกบัคู่กรณน้ัีนๆ 

4. สิทธิของผูเ้สียหายในการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล 

4.1 ควรมีการกาํหนดบทบัญญัติในเร่ืองการนาํสืบและภาระการพิสูจน์ความผิด
สาํหรับกรณขีองการล่วงสทิธใินข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลเชิงธุรกจิหรือการพาณิชย์เพ่ิมเติมไว้ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

... เป็นการเฉพาะ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายที่อาจต้องเสียเปรียบจากสถานะของการเป็น

ผู้ใช้บริการ ความไม่เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส ์และการครอบครองพยานหลักฐาน  

4.2 สาํหรับการเรียกร้องสทิธิของผู้เสยีหายผ่านคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ซ่ึงเป็นหน่วยงานของภาครัฐน้ัน 

ควรได้มีการกาํหนดหลักเกณฑ์การวินิจฉัยข้อพิพาทให้เหมาะสมกับสถานะระหว่างผู้เสียหายกับ

ผู้กระทาํความผดิในด้านการพิสจูน์ความผดิและการนาํสบืพยานหลักฐาน 

หากประเทศไทยสามารถประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. ... ได้ในเรว็วัน และปรับปรงุบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้เหมาะสมต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ี่มีลักษณะและวิธีการแตกต่างจากข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปได้แล้ว

น้ัน ย่อมทาํให้ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสทิธภิาพ ก้าวทนัต่อสภาพ

สงัคมในยุคปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป และมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ทดัเทยีมกบั

นานาประเทศในที่สดุ 

 

 

 

 

833



 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 

 

 

ทวีเกยีรติ มีนะกนิษฐ์. (2556). กฎหมายเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ. กรงุเทพฯ: สาํนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

บรรเจิด สงิคะเนติ. (2543). หลกัพ้ืนฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์าม

รฐัธรรมนูญใหม่. กรงุเทพฯ: วิญญูชน. 

ไพจิตร สวัสดสิาร. (2547). การใชค้อมพิวเตอรท์างกฎหมายและกฎหมายทีเ่กีย่วกบั

คอมพิวเตอร.์ กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 

ฤทยั หงสส์ริิ และมานิตย์ จุมปา. (2542). คําอธิบายกฎหมายขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ. 

กรงุเทพฯ: สาํนักพิมพ์นิตธิรรม. 

ช่ังทอง โอภาสศิริวิทย์. (2547). “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวใน

ประเทศไทย: ปัจจุบนัและอนาคต”. วารสารนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 

34 (4). 

ทวีเกยีรติ ดุริยะประพันธ.์ (2547). “ปัญหาและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกบัคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล”. เอกสารการอบรมหลกัสตูร “ผูพิ้พากษาศาลชัน้ตน้” สถานบนัพฒันา

ขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาลยุติธรรม.  

ขวัญลักษณ ์มิตรโสภณศิริ. ความรูท้ัว่ไปของกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

(Data Protection Law). เอกสารประกอบการสอนวิชา CS,437 Legal and Ethical 

Issues in Computer, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ. 

ไพโรจน์ วายุภาพ. กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล. เอกสารประกอบการบรรยาย สาํนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

 

 

834



 

ภาษาต่างประเทศ 

 

DLA Piper UK LLP. (2013). Data Protection Laws of the World. DLA Piper UK LLP. 

Herbert Burkert. (1999). Privacy - Data Protection A German/European Perspective. 

Massachusetts: Woods Hole. 

John Stuart Mill. (1859). On Liberty. The Project Gutenberg EBook. 

The South African Law Reform Commission. (2006). Privacy and Data Protection.  N.P. 

Samuel D. Warren and Louise D. Brandies. (1890, Decenber). “The Right to Privacy”. 

Harvard Law Review, 4.  

Information Commissioner’s Office (ICO).  Key definitions of the Data Protection Act. 

Retrieved June 30, 2014, from 

http://ico.org.uk/for_organisations/data_protection/the_guide/key_definitions. 

EU Directive 95/46/EC on the Protection of Individuals with regard to the Processing of 

Personal Data and on the Free Movement of Such Data 

French Act No◦ 78-17 of 6 January 1978 on Information Technology, Data Files and 

Civil Liberty 

German Federal Data Protection Act of 2009 

OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 

UK Data Protection Act of 1998 

USA Children’s Online Privacy Protection Act of 1998  

USA Electronic Communications Privacy Act of 1986  

835


	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 844
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 845
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 846
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 847
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 848
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 849
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 850
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 851
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 852
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 853
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 854

