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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อท�าการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล โดยเฉพาะกรณีดา้นการเงินการธนาคารของธนาคารพาณิชย ์เป็นการศึกษาจากมาตรการทาง

กฎหมายของสหภาพยุโรป (EU) และขอ้ตกลงรัฐสภายุโรปและองคก์ารเพื�อความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจ

และการพฒันา (OECD) องักฤษ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝรั�งเศส และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

เพื�อให้ทราบถึงแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลด้านการเงิน

การธนาคารของธนาคารพาณิชยข์องประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่สามารถให้ความ

คุม้ครองแก่ผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ดอ้ยา่งเพียงพอ อนัเนื�องมาจากการไม่มีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ จึงท�าให้ยงัขาดหลกัเกณฑ์หรือมาตรการ ในการให้ความคุม้ครองแก่ขอ้มูล

ส่วนบุคคล โดยเฉพาะหลกัเกณฑใ์นการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที�ไดม้าตรฐาน

และเป็นระบบที�เหมาะสม อีกทั�งผูท้ี�ได้รับความเสียหายจากการกระท�าละเมิดต่อขอ้มูลส่วนบุคคล กลับ

ไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหายเท่าที�ควร แมว้่ากฎหมายรัฐธรรมนูญจะได้มีการบญัญัติให้ความ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไวอ้ยา่งชดัแจง้ แต่ลกัษณะการให้ความคุม้ครองโดยรัฐธรรมนูญเป็นการให้ความ

คุม้ครองในระดบักวา้ง ซึ� งโดยปกติมิอาจวางหลกัเกณฑ์หรือมาตรการต่างๆ ที�มีลกัษณะเป็นรายละเอียดไว้

ในรัฐธรรมนูญได ้ซึ� งบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวไม่อาจที�จะให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล ที�จดัเก็บโดยภาคเอกชนไดอ้ยา่งเพียงพอ  

ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะแนวทางในการออกกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลด้าน

การเงินการธนาคารของธนาคารพาณิชย์ โดยการออกกฎหมายดังกล่าวจะต้องก�าหนดหลักเกณฑ์และ

ขอบเขตในการให้ความคุม้ครองโดยอาศยัหลกักฎหมายของต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการบัญญัติ

กฎหมายของประเทศไทย คือจะตอ้งก�าหนดค�านิยามของค�าวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลให้มีความชดัเจน นิยามโดย

                                                           
*   นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
� ** อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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แยกประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลประเภททั�วไป (Non-Sensitive Data) และ ขอ้มูลส่วนบุคคลที�กระทบ 

ต่อความรู้สึก (Sensitive Data) เพื�อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบติัที�เหมาะสมตามประเภทของข้อมูล 

รวมถึงก�าหนดหลกัเกณฑก์ระบวนการใหค้วามปลอดภยัต่อขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ ตั�งแต่กระบวนการจดัเก็บ

รวบรวมข้อมูล การใช้ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และควรก�าหนดให้มีองค์กรที�มีหน้าที�

ควบคุมดูแลให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและบงัคบัให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ เพื�อให้กฎหมาย

ดงักล่าวมีมาตรฐานการคุม้ครองตามแบบสากลและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to study on legal measures for data privacy. Especially, studying on specific 

area in finance and banking of Commercial bank is a study from the legal measures of the European Union 

(EU), European Parliament agreements (EP), Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD), England, Australia, France and Germany in order to resolve and improve Thai legal measures for 

data privacy more effectively. 

According to the study, in this thesis has found that current Thai legal measures for data privacy 

is not cover all the Commercial bank’s customers because of not having laws enforcement on data privacy.  

Thus, the Commercial bank still don’t have principles or measures to protect their customer information, 

specially, principles of data collection, data compilation, data using and disclosure of personal data which 

are systematic. The Commercial bank is not responsible for those who are directly affected by personal data 

infringement, though, legal measures for data privacy is prescribed in constitution. Although, the 

constitution is cover all data privacy but cannot provide specific principles or measures in its articles. This 

means the provisions of the constitution cannot protect the data privacy which is collected by the state 

organization. 

As a researcher, I suggest to legislate on legal measures for data privacy. The legislation must 

be defined of principles, means and area of protection by taking legal principles from other country. Also, 

in the legal measures for data privacy must be clearly focus on meaning of data privacy by separating the 

Non-Sensitive Data and Sensitive Data. To set the principles and practices of category of information, 

security of customer’s information from the data collection, data compilation, data using and disclosure of 

personal data should have an organization which are responsible and supervise the data privacy and laws 

enforcement in order to make legal measures for data privacy in Thailand similar to international standard 

and be more effective.  
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1. บทน�า 

ธนาคารพาณิชย์เป็นองค์กรภาคเอกชนที� มีขนาดใหญ่ มีบทบาทส�าคัญในการช่วยพัฒนา 

และขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั�งยงัเป็นแหล่งรวมฐานขอ้มูลส่วนบุคคลขนาดใหญ่ที�สุดองคก์ร

หนึ� ง ที�มีการประกอบธุรกรรมและโอนถ่ายขอ้มูลจ�านวนมหาศาลอยู่ตลอดเวลา การที�ธนาคารพาณิชยมี์

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการอยู่ในความครอบครอง จะแน่ใจอย่างไรว่าขอ้มูลส่วนบุคคลที�ให้ไวต้่อ

สถาบนัการเงินจะมีมาตรการรักษาความปลอดภยัมากน้อยเพียงใด มีขอบเขตจ�ากดัการใช้ขอ้มูลหรือไม่ และ

มีการน�าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้เพื�อแสวงหาผลประโยชน์อื�นนอกเหนือวตัถุประสงค์ที�ธนาคารไดแ้จง้ให้

ลูกค้าทราบหรือไม่ ซึ� งปัญหาที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัคือในกรณีที�ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการบางประเภท 

เช่น เลขบัตรประจ �าตัวประชาชน ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ฐานเงินเดือน แหล่งที�มาของรายได้ สถานที�

ท �างาน ขอ้มูลการเดินบญัชีหรือการท�าธุรกรรมทางการเงิน เกิดการรั�วไหลสู่บุคคลภายนอก ผูป้ระกอบธุรกิจ

บริการต่างๆหรือ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเกิดจากระบบความปลอดภยัที�ไม่ได้มาตรฐานของธนาคารหรือ

ธนาคารพาณิชยเ์องเป็นผูน้�ามาเปิดเผย ปัญหาเหล่านี� ยอ่มก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลนั�น อีกทั�งยงัสร้างความเดือดร้อนร�าคาญ และอาจท�าให้เจา้ของขอ้มูลเสื�อมเสียชื�อเสียง หรือน�าไปสู่

อาชญากรรมได ้

ซึ� งในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการทั�วไป  

คงมีเฉพาะกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะบางเรื�อง แต่ยงัไม่มีกฎหมายฉบบัใดที�บญัญติัขึ�นโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื�อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�อยูใ่นความครอบครองของเอกชนโดยเฉพาะ โดยกฎหมายที�มี

อยู่ในปัจจุบนัไม่อาจให้ความคุม้ครองเยียวยาแก่ผูเ้สียหายได้อย่างเพียงพอ และเมื�อพิจารณาการให้ความ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศต่างๆ จะเห็นไดว้า่หลายประเทศทั�วโลกต่างไดใ้ห้ความส�าคญัเกี�ยวกบั

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก โดยมีการตรากฎหมายขึ� นเป็นการเฉพาะทั� งในระดับระหว่างประเทศ 

และภายในประเทศ  

ประเด็นปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก�าลงัเผชิญ โดยกฎหมายที�มีอยู่ใน

ปัจจุบนัไม่สามารถใหค้วามคุม้ครองสิทธิดงักล่าวแก่ผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ที� ประเทศไทยจึงมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งออกกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้ทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ เพื�อเป็น

หลักประกันให้กับนักลงทุน ผู ้ติดต่อค้าขาย ตลอดจนประชาชนในประเทศให้ได้รับการคุ้มครอง 

ที�ไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื�อรักษาสมดุลระหวา่งประโยชน์ของผูป้ระกอบธุรกิจกบัผูที้�เป็นเจ้าของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลนั�น 
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2. ความหมาย แนวความคดิเกี�ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคล  

2.1  แนวความคิด ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1.1  แนวความคิดในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

สิทธิส่วนบุคคลได้ก่อตัวและมีประวติัความเป็นมาอันยาวนานในสังคมตะวันตก  

ซึ� งแนวคิดดงักล่าว มีรากฐานมาจากความคิดของพวกสโตอิค (Stoic) ที�เชื�อว่า มนุษยใ์นสภาวะธรรมชาติ 

ที�สมบูรณ์นั�น เป็นอุดมคติที�สูงส่งในชีวิต การที�มนุษยบ์รรลุภาวะดังกล่าวได้ มนุษยต์อ้งมีความเป็นตวั 

ของตวัเองและรู้จกัการด�ารงชีวิตอยา่งมีเหตุผล ความมีเหตุผลจะช่วยใหม้นุษยรู้์จกัแยกแยะวา่สิ�งใดเป็นความ

ดีหรือความชั�วได ้แก่นแทข้องความเป็นมนุษยอ์ยู่ที�ความสามารถที�จะใช้เหตุผลซึ� งเป็นพรสวรรค์ที�ท �าให้

มนุษยมี์ความแตกต่างจากสัตวโ์ลกอื�นๆ ดงันั�นปัจเจกชนจึงมีสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) ในฐานะ 

ที�เกิดเป็นมนุษยแ์ละสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย ์เป็นสิทธิที�มิอาจจ�าหน่ายจ่ายโอนหรือถูกยกเลิกเพิกถอน 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น โดยนยัดงักล่าวนี�  สิทธิตามธรรมชาติของมนุษยใ์นฐานะปัจเจกชน จึงเป็นหลกัการ

สูงสุดทั�งในทางจริยธรรมและทางกฎหมาย 

2.1.2  ความหมายของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Information, Personal Data) เป็นค�าที�มีความหมายแทรกอยู่

ในความหมายของค�าว่า “สิทธิส่วนบุคคล” (Right to Privacy) ซึ� งมีความหมายกว ้าง และยงัมีความเห็นที�

หลากหลายที�โตแ้ยง้กนัอยูว่า่อะไรบา้งคือขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ� งกฎหมายของแต่ละประเทศก็ไดมี้การบญัญติั

ใหค้�านิยามที�แตกต่างกนัออกไป ดงันี�  

EU Directive 95/46/EU ได้ให้ค �า นิยาม “ข้อมูล ส่วนบุคคล  (Personal Information) ” 

หมายถึง ข้อความใดๆที�เกี�ยวกับบุคคลธรรมดาอนัระบุตวัหรืออาจระบุตวับุคคลนั�นได้ ซึ� งบุคคลที�อาจ 

ระบุตวัไดไ้ม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมนี� อาจท�าได้โดยการอา้งอิงจากหมายเลขเฉพาะของบุคคล หรือจาก

ปัจจยัอื�นๆ ที�มีลกัษณะเฉพาะในทางร่างกาย จิตใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม และสังคม

ของบุคคลนั�นเป็นตน้ 

ความหมายตามแนวทางของ OECD “ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายความว่าข้อความใดๆอนั

ระบุตวัหรืออาจระบุตวับุคคลได้ 

The Privacy Act 2000 ของเครือรัฐออสเตรเลียได้ให้ค�านิยามของค�าว่า “ข้อมูลส่วน

บุคคล” หมายถึง ขอ้มูลหรือความเห็นไม่วา่จะจริงหรือเท็จ และไม่วา่จะบนัทึกไวใ้นสื�อประเภทใดโดยขอ้มูล

ดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัปัจเจกบุคคลอนัปรากฏลกัษณะเฉพาะตวัอย่างชดัแจง้หรืออาจสืบหาตวับุคคลได้จาก

ขอ้มูลหรือความเห็นดงักล่าว 
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Federal Data Protection Act 2001 ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีให้ความหมายของ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลข่าวสารใดๆ เกี�ยวกับบุคคล หรือข้อความแวดล้อมใดๆ ที� บ่งชี�   

หรือสามารถชี� เฉพาะถึงตวับุคคล (บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูล) ได ้

เมื�อพิจารณาความหมายของค�าวา่ “ขอ้มูลส่วนบุคคล” ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปการ

ใหค้วามหมายของขอ้มูลส่วนบุคคลออกเป็นสองประเภท ดงันี�  

ประเภทแรก การให้ความหมายข้อมูลส่วนบุคคลในความหมายกว้าง เป็นการให้

ความหมายตามแนวทางของ EU Directive 95/46/EC ไดแ้ก่ ประเทศสมาชิก EU และประเทศที�ไม่ได้เป็น

สมาชิกแต่ต้องการมีกฎหมายที�ได้มาตรฐานทัดเทียมกันในระดับสากล เช่น ประเทศองักฤษ เครือรัฐ

ออสเตรเลีย เป็นตน้ 

ประเภทที�สอง เป็นการให้ความหมายขอ้มูลส่วนบุคคลในความหมายแคบ คือจะให้ค�า

นิยามไว้ในลักษณะที�เป็นกฎหมายกลางแล้วจึงตราบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเรื�องขึ�นใช้บงัคบั เช่น 

สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

2.2  ความส�าคัญของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทส�าคญัและส่งผลกระทบ

ต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย ์ไม่วา่จะดว้ยประสิทธิภาพ ความทนัสมยั ความสะดวกรวดเร็ว และประโยชน์ใน

การน�ามาประยุกตใ์ชใ้นดา้นต่างๆ ส่งผลให้ประเทศต่างๆไดมี้การผลกัดนัให้มีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลเพื�อเป็นการใหห้ลกัประกนัที�ดีเพียงพอต่อ      การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของพลเมือง การใหค้วาม

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องรักษา    ดุลยภาพระหว่างสิทธิขั� นพื�นฐานในความเป็นส่วนตัว 

และความมั�นคงของรัฐ ดงันั�น จึงท�าใหเ้ห็นความส�าคญัของกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัต่อไปนี�  

(1) ในระดบัระหวา่งประเทศ การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐานอนัเป็น

มาตรฐานขั�นต��าในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ซึ� งในปัจจุบนักฎหมายในระดบัระหวา่งประเทศเองไดรั้บรอง

และก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว เช่น Guidelines on the 

Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data ขององค์กรความร่วมมือและการพัฒนา

เศ รษฐกิจ (OECD)  หรือ Guidelines concerning computerized personal data files ของส หประ ชาชาติ   

การยอมรับหลกัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบักฎหมายระหวา่งประเทศมีความส�าคญัต่อประเทศ

ไทยในปัจจุบนัและในอนาคตอย่างมาก เนื�องจากประเทศที� เป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ  

ไม่อนุญาตใหมี้การโอนถ่ายขอ้มูลไปยงัประเทศที�ยงัไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลที�ดีพอ  

(2) แสดงให้เห็นถึงพฒันาการทางการเมือง เนื�องจากมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็น

มาตรการที�พฒันาขึ�นมาเป็นล�าดบัของการให้ความคุม้ครองสิทธิของประชาชนในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในแนวรุก ในการเขา้ถึง
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ขอ้มูลของตนแมอ้ยูใ่นความครอบครองของรัฐ มิใช่เพียงการแสดงออกทางการเมืองเฉพาะที�รัฐเปิดโอกาส

ในการเลือกตั�งหรือลงประชามติเท่านั�น ขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งไดรั้บความคุม้ครองโดยกฎหมายเช่นเดียวกบั

นานาอารยประเทศที�ต่างมีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้  

 (3) การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีความส�าคญัต่อเศรษฐกิจแบบเสรีที�ก �าลงัเกิดขึ�น ในปัจจุบนั 

และเกิดขึ�นมากขึ�นอยา่งไร้ขีดจ�ากดัในอนาคต ไม่วา่จะเป็นการซื�อขายผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การใชบ้ตัร

เครดิตเพื�อช�าระค่าสินคา้หรือบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ� งอาจก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงคือ การน�า

ขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้เพื�อขายสินคา้หรือบริการ การมีใบแจง้หนี�มาที�บา้น แต่ผูมี้ชื�อเป็นลูกหนี� ไม่เคยท�า

สัญญาเช่นนั�น เป็นตน้  

(4) ต้องมีกฎหมายให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ�งในปัจจุบัน

เทคโนโลยีมีความกา้วหนา้มากขึ�นเท่าใด ความเป็นส่วนตวัหรือสิทธิของบุคคลย่อมมีความเสี�ยงต่อการถูก

ล่วงละเมิดได้ง่ายมากยิ�งขึ�นเท่านั�น ทั�งในการติดต่อสื� อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยงัสามารถ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยไร้ขีดจ�ากดัในเวลาเพียงเสี� ยววินาทียากต่อการควบคุม  

 (5) สร้างความเชื�อมั�นให้เกิดขึ�น การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลจะท�าให้เกิดความเชื�อมั�นวา่ขอ้มูล

ของตนจะปลอดภัยซึ� งจะก่อให้เกิดการพฒันาในด้านต่างๆ มากยิ�งขึ� น ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ ธุรกิจ  

การลงทุนจะเกิดขึ�นอยา่งเสรี โดยกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลจะมีบทบาทหลกัในเรื�องต่างๆ คือการจดัเก็บขอ้มูล

อยา่งจ�ากดัโดยไดม้าดว้ยวธีิการที�ถูกตอ้งและชอบดว้ยกฎหมาย ขอ้มูลที�จดัเก็บจะตอ้งมีคุณภาพเป็นขอ้มูลที�มี

วตัถุประสงคต์รงกบัการจดัเก็บ การน�าขอ้มูลไปใชจ้ะตอ้งอยูภ่ายในกรอบวตัถุประสงคเ์ท่านั�น  

 

3. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1  มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

หลกัเกณฑ์การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (EU) และข้อตกลงรัฐสภายุโรปและ

องคก์ารเพื�อความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) 

ในปี ค.ศ. 1980 องคก์ารเพื�อความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจและการพฒันา (The organization for 

economic cooperation and development)  ไ ด้ออ ก  Guidelines governing the protection of privacy and 

transporter data flows of personal data ซึ� งเป็นหลกัการขั�นพื�นฐาน ในการใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ที�อยูใ่นรูปอิเล็กทรอนิกส์ที�หลายประเทศต่างยอมรับ โดยมีสาระส�าคญัคือขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งไดรั้บความ

คุม้ครองที�เหมาะสมในทุกขั�นตอนตั�งแต่การเก็บรวบรวม การใช ้การเก็บรักษา และการเปิดเผย 

ต่อมาในปี ค .ศ .1995 สหภาพยุโรปได้ออกหลักเกณฑ์ที�ส�าคัญ “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” เพื�อผลกัดนัให้กฎหมายในหมู่ประเทศสมาชิกมีความสอดคลอ้งกนั ในการให้การประกนัที�ดีพอต่อ
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การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของพลเมืองของสหภาพยโุรป โดยปราศจากขอ้จ�ากดัที�เกิดจากความแตกต่าง

กันของกฎหมายกฎเกณฑ์ทางสังคมและว ัฒนธรรมโดยให้ เป็นไปตามที�ก �าหนดไว้ใน Directive  

ภายในปี ค.ศ. 1998 และต่อมาในปี ค.ศ. 2002 สหภาพยโุรปไดอ้อกหลกัเกณฑก์ารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

เพิ�มเติมคือ “Directive 2002/58/EU concerning the processing of personal data and protection of privacy in 

the electronic communication sector (Directive on privacy and electronic communication)”  โ ดยก�า หน ด

รายละเอียดให้ผูใ้ห้บริการเกี�ยวกบัการติดต่อสื�อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีมาตรการให้ความคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น จดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัและความลบัของขอ้มูลที�ส่ง หรือการลบขอ้มูล

จราจรเมื�อหมดความจ�าเป็น 

Directive 95/46/EC มีวตัถุประสงค์เพื�อก�าหนดแนวทางในการบญัญติักฎหมายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลก็เพื�อให้ประเทศสมาชิกของยุโรปมีแนวทางในการบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกัน  

โดยค�านึงถึงการคุม้ครองสิทธิขั�นพื�นฐานและเสรีภาพของบุคคล (Fundamental rights and free of natural 

persons) โดยเฉพาะอย่างยิ�งความเป็นส่วนตวัของบุคคล (Right to Privacy) โดยมีขอบเขตของกฎหมายใช้

กบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทั�งหมดหรือ         แต่บางส่วนโดยอตัโนมติั หรือโดยวิธีการอื�นใด  

โดยขอ้มูลส่วนบุคคลนั�นเป็นส่วนหนึ�งของระบบการจดัเก็บขอ้มูล แต่ไม่ใชบ้งัคบักบัการประมวลผลขอ้มูล

ที�เกี�ยวกบัความสงบเรียบร้อย (Public Security) ความมั�นคงของรัฐ (State Security) การบงัคบัตามกฎหมาย

อาญา และการประมวลผลโดยบุคคลธรรมดาในเรื�องส่วนตวั หรือเรื�องภายในครอบครัว 

3.2  มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ 

3.2.1  การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศองักฤษ 

ประ เทศอังกฤษได้ออก Data Protection Act 1998 เพื� ออนุว ัติการให้ เป็นไ ปต าม  

The European Data Protection Directive (95/46/EU), EU Directive (95/46/EU) โดยมีผลบังคับใช้ในครั� ง

แรกเมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 1998 และได้มีการปรับปรุงจนเป็นฉบบัสมบูรณ์ (Fully) ซึ� งมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่ 

1 มีนาคม 2000 กฎหมายฉบบันี� มีความละเอียดและสลบัซบัซอ้นกวา่ Data Protection Act 1984 โดยกฎหมาย

ฉบบันี� มีผลใช้บงัคบักบัขอ้มูลที�ถูกประมวลผลดว้ยมือซึ� งถูกจดัเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลและประมวลผล โดย

วิธีการอตัโนมติัดว้ย รวมทั�ง มีการก�าหนดเงื�อนไขหรือบรรทดัฐานขั�นต��าของการประมวลผลขอ้มูลที�จะถือ

วา่เป็นการประมวลผลขอ้มูลที�ชอบดว้ยกฎหมาย 

3.2.2  การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเครือรัฐออสเตรเลีย 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเครือรัฐออสเตรเลียไดแ้ก่ กฎหมายคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลที� เรียกว่า The Privacy Act 2000 นอกจากนี� แล้วการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือรัฐ

ออสเตรเลียมิไดจ้�ากดัเฉพาะแค่ The Privacy Act เท่านั�น แต่ยงัมีกฎหมายอื�นๆดว้ย เช่น กฎหมายที�อยูใ่นรูป

ของแนวค�าพิพากษาที�เรียกว่ากฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) รวมทั�งรัฐบญัญติั (Statute) อื�นๆ 
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ทั�งในระดบัสหพนัธรัฐและมลรัฐ และประมวลจริยธรรมที�ไม่มีค่าบงัคบัเป็นกฎหมายซึ� งออกโดยองค์กร

เอกชน อาทิ Insurance Council of Australia, The Australia Direct Marketing Association และ The Australia 

Bankers Association อย่างไรก็ตาม The Privacy Act 2000 มิได้มีผลกระทบต่อกฎหมายหรือประมวล

จริยธรรมที�มีผลใชบ้งัคบัอยูก่่อนแลว้ 

3.2.3  การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสาธารณรัฐฝรั�งเศส 

โดยกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสาธารณรัฐฝรั�งเศส ไดแ้ก่ รัฐบญัญติัที� 78-17 

ลงวนัที� 6 มกราคม ค.ศ. 1978 วา่ดว้ยขอ้มูลสารสนเทศ แฟ้มขอ้มูลและเสรีภาพ (Loi relative � I’informatique, 

aux fichiers et aux libertés หรือ The Act on Data Processing Data Files and Individual Liberties)  

3.2.4  การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล (Data Protection Act) ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ตั�งอยู่บนพื�นฐานในการคุม้ครอง “สิทธิของปัจเจกบุคคลในการก�าหนดหรือตดัสินใจเกี�ยวกบัการใช้หรือ 

การด�าเนินการใดๆ ที�เกี�ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล” หลกัการที�วา่ บุคคลเป็นเจา้ของขอ้มูลเป็นผูค้วบคุมขอ้มูล

ของตนเองนั�นเอง โดยมีกรณียกเวน้เท่านั�นที�บุคคลจ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื�อประโยชน์

ส่วนรวม แต่หน่วยงานที�จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวต้องด�าเนินการโดยน้อยที�สุดและเท่าที�ก�าหนด

วตัถุประสงค์ไวอ้ย่างชดัเจนเท่านั�น และจะน�าไปใช้เพื�อวตัถุประสงค์อื�นนอกเหนือจากที�ก�าหนดไวไ้ม่ได้ 

นอกจากนี� บุคคลมีสิทธิที�จะได้รับรู้ว่าหน่วยงานมีการจดัเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน  

และหากสงสัยว่ามีการใช้ขอ้มูลของเขาโดยไม่ถูกกฎหมายก็สามารถแจง้ให้ผูต้รวจการด้านการคุ ้มครอง

ขอ้มูลแห่งสหพนัธรัฐ Federal Data Protection Commissioner ตรวจสอบแกไ้ขใหไ้ด ้

 

4. วเิคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะกรณด้ีานการเงินการ

ธนาคารของธนาคารพาณิชย์ 

4.1 วเิคราะห์ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการธนาคารพาณชิย์กบักฎหมายที�มีอยู่

ในปัจจุบัน 

เนื�องจากธนาคารพาณิชยเ์ป็นองคก์รภาคเอกชนที�มีขนาดใหญ่ ธุรกิจอนัหลากหลายของธนาคาร

พาณิชยย์อ่มมีกลุ่มลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการจ�านวนมากมายหลากหลายอาชีพ ซึ� งลูกคา้ที�ใชบ้ริการจะต้องให้ข้อมูล

ส่วนบุคคลของตนไวก้บัธนาคาร ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อให้ธนาคารใชใ้นการติดต่อ ตรวจสอบและพิจารณา

อนุมติับริการ หรือเป็นหลกัฐานอา้งอิงในการท�าสัญญา การที�ธนาคารพาณิชยมี์ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้

อยู่ในความครอบครองจึงเป็นการง่ายในการก่อให้เกิดการละเมิดต่อขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที�ธนาคาร

พาณิชยไ์ดน้�าขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้บางประเภท ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ผูป้ระกอบธุรกิจบริการ

ต่างๆหรือต่อสาธารณะ ปัญหาเหล่านี� ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูเ้ป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั�น  
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อีกทั�งยงัสร้างความเดือดร้อนร�าคาญ และอาจท�าใหเ้จา้ของขอ้มูลเสื�อมเสียชื�อเสียง หรือน�าไปสู่อาชญากรรม

ได ้ถึงแมว้า่ธนาคารพาณิชยต์่างๆทุกธนาคาร ต่างให้ความส�าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ 

โดยมีการก�าหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื�อรองรับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้

ของธนาคารนั�นๆ แต่อย่างไรก็ตามนโยบายของธนาคารแต่ละแห่ง ไม่ได้มีผลใช้บงัคบัในลกัษณะของ

กฎหมายแต่อย่างใด จึงท�าให้เกิดปัญหาในการบงัคบัใช้และการให้ความคุม้ครองแก่ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั�น  

4.2  วเิคราะห์ปัญหาการแยกแยะประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 

เนื�องจากขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที�สามารถบ่งบอกเอกลกัษณ์ ลักษณะ หรือความเป็นบุคคล

นั�นได ้ขอ้มูลส่วนบุคคลจึงมีความส�าคญัต่อบุคคลเป็นอนัมาก จากการศึกษาร่างกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลเปรียบเทียบกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ พบว่านิยามค�าศพัท์ของค�าว่า 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” ถือว่ามีความส�าคญัเป็นอย่างมาก เพราะมีผลต่อการก�าหนดขอบเขตของการให้ความ

คุม้ครอง โดยจะเห็นไดจ้ากกฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ ที�มีการนิยามค�าศพัท์

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยแยกแยะประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างชัดเจน เ มื�อได้พิจารณาร่าง

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.พบวา่ร่างดงักล่าวยงัไม่มีบทบญัญติัที�เป็นการจ�าแนกประเภท

ของขอ้มูลส่วนบุคคลที�ชดัเจน อีกทั�งยงัให้ค�านิยามความหมายโดยทั�วไปของขอ้มูลส่วนบุคคลเพียงเท่านั�น 

ผูว้ิจัยมีความเห็นว่า การนิยามค�าศพัท์โดยแยกแยะประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที�ชัดเจน ย่อมท�าให้

มาตรการทางกฎหมายสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของขอ้มูลส่วนบุคคลในแต่ละประเภทที�มีความส�าคญั

แตกต่างกัน และส่งผลให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

4.3 วิเคราะห์ปัญหาการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารพาณชิย์ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการถือว่ามีความส�าคญัต่อการท�าธุรกรรมของธนาคาร เนื�องจาก

ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวสามารถพิสูจน์ลกัษณะของผูใ้ช้บริการในแต่ละรายได้ ปัญหาที�พบในปัจจุบนั 

คือ ธนาคารไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการเกินความจ�าเป็น และการน�าขอ้มูลส่วนบุคคลส่ง

ต่อยงับริษทัในเครือ หรือมีการแลกเปลี�ยนขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ระหว่างธนาคารพาณิชยก์บับริษทั 

ในเครือของธนาคารพาณิชย ์ทั�งนี� แมว้่าบริษทัในเครือของธนาคารพาณิชยจ์ะมีความเกี�ยวพนักบัธนาคาร

พาณิชยก็์ตาม แต่ในทางกฎหมายถือว่าบริษทัในเครือของธนาคารพาณิชยก์บัธนาคารพาณิชยน์ั�นต่างฝ่าย 

ต่างมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกนั เช่นเดียวกบันิติบุคคลอื�น การที�ธนาคารพาณิชยน์�าขอ้มูลส่วน

บุคคลของลูกค้าไปเปิดเผยหรือส่งต่อยงับริษัทในเครือโดยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ และไม่ได้รับ 

ความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นการกระท�าที�นอกเหนือวตัถุประสงค์ การกระท�าเหล่านี�  

ยอ่มถือไดว้า่เป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของลูกคา้ผูซึ้� งเป็นเจา้ของขอ้มูล  
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4.4 วิเคราะห์ปัญหาการลงโทษ การบังคับโทษ และสภาพบังคับ 

เนื�องจากในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการ

เฉพาะ ยงัขาดมาตรการในการแกไ้ขเยียวยาความเสียหายแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ที�ได้รับความเสียหาย

หรือถูกละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ทั�งในดา้นความเสียหายที�สามารถค�านวณเป็นเงินไดแ้ละความเสียหายทาง

จิตใจ ซึ� งการบงัคบัโทษที�เหมาะสมเป็นปัจจยัส�าคญัอยา่งยิ�ง ที�จะท�าใหก้ารคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  ควรมีการบญัญติักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขึ�นเป็นการเฉพาะ เพื�อเป็นหลกัประกนัสร้าง

ความมั�นใจให้กบัประชาชนวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของตนจะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเป็นธรรมตามกฎหมาย 

และเพื�อเป็นการแกไ้ขปัญหาการล่วงละเมิดต่อขอ้มูลส่วนบุคคลที�นบัวนัยิ�งทวีความรุนแรงมากยิ�งขึ�น รวมถึง

การเขา้ถึงขอ้มูลโดยปราศจากอ�านาจ ซึ� งทั�งนี� เพื�อให้ประเทศไทยไดมี้กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ที�มีกลไกในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับวิวฒันาการของสังคม และมีเนื� อหา

ครบถ้วนตามหลักสากลและเป็นที�ยอมรับของนานาประเทศ ควรน�าหลักการตามแนวทางขององค์การ  

เพื�อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา  (The organization for economic cooperation and 

development) มาปรับใชใ้นการออกกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทย เนื�องจากหลกัการ

ดงักล่าวมีความครอบคลุมในเรื�องของการให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในทุกดา้น 

5.2  การที�กฎหมายจะมีประสิทธิภาพได้นั�น สิ� งส�าคญัคือจะต้องก�าหนดขอบเขตของการให้ความ

คุ้มครองอย่างชัดแจ้ง โดยควรก�าหนดค�านิยามของค�าว่าข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความชัดเจน ซึ� งทั� งนี�  

ควรก�าหนดค�านิยามโดยแยกแยะประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอาศยัแนวทางตามหลกักฎหมายของ

ต่างประเทศ อยา่ง The Privacy Act 2000 ของเครือรัฐออสเตรเลีย กฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใน

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  Section 3 แห่ง Federal Data Protection Act และ Data Protection Act 1998  

ของประเทศองักฤษ ซึ� งกฎหมายดงักล่าวต่างไดบ้ญัญติันิยามค�าศพัท์ของขอ้มูลส่วนบุคคลประเภททั�วไป 

(Non-Sensitive Data) และขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทที�กระทบต่อความรู้สึก (Sensitive Data) ไวอ้ยา่งชดัเจน 

ทั�งนี� เนื�องจากเพื�อเป็นการก�าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัที�เหมาะสมตามประเภทของขอ้มูล ที�มีความพิเศษ

ละเอียดอ่อนแตกต่างกนั และเพื�อใหก้ารคุม้ครองของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพควรมีการ

ก�าหนดให้มีองค์กรที�มีหน้าที�ควบคุมดูแลให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบงัคบัให้เป็นไปตาม

กฎหมายเฉพาะ 

5.3  การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ ควรมีมาตรฐานความ

ปลอดภยัขั�นสูง ควรก�าหนดหลักเกณฑ์กระบวนการให้ความปลอดภยัต่อข้อมูลของผูใ้ช้บริการ ตั� งแต่
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กระบวนการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล การใช้ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยออกเป็นกฎหมาย

ระเบียบวิธีปฏิบติั เพื�อให้ผูป้ระกอบธุรกิจประเภทธนาคาร สถาบนัการเงิน หรือธุรกิจในภาคเอกชนอื�นๆ 

ปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั โดยหลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บควรมีสาระส�าคญัดงัต่อไปนี�  

1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล จะตอ้งเก็บรวบรวมเท่าที�จ �าเป็นภายใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบ

ดว้ยกฎหมาย ซึ� งเกี�ยวขอ้งและจ�าเป็นโดยตรงกบัการใหบ้ริการเท่านั�น 

2) หา้มมิใหธ้นาคารเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเกี�ยวกบัพฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม 

ประวติัสุขภาพ หรือขอ้มูลอื�นใดที�กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนตามที�ก�าหนดในกฎกระทรวง เวน้แต่

ไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

3) การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื�นที�ไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลโดยตรง และโดย

ปราศจากความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลจะกระท�าไม่ได ้ 

4) จะต้องด�าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที�อยู่ในความครอบครองให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

และทนัสมยั ตามที�เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอเป็นหนงัสือ 

5) ธนาคารจะต้องจัดให้มีนายทะเบียนท�าหน้าที�ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการประมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั�งนี� เพื�อป้องกนัการรั�วไหลของขอ้มูล และการเขา้ถึงข้อมูลโดยปราศจากอ�านาจ โดยจดัให้มี

ความสอดคล้องกบักฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายของประเทศอื�นๆ ที�จดัได้ว่ามีมาตรฐานการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�สูงและได้คุณภาพ และเพื�อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริกา รให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

5.4 การลงโทษ การบงัคบัโทษ และสภาพบงัคบั ควรน�าหลกัความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) มาใช้

ในกรณีที�มีการด�าเนินการใดๆเกี�ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลที�ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

โดยผูที้�กระท�าความผิดจะตอ้งชดใชค่้าสินไหมทดแทนไม่วา่จะเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็

ตาม และควรก�าหนดโทษส�าหรับความผิดที�เกิดจากนิติบุคคล ให้มีโทษที�หนกักว่าผูก้ระท�าความผิดที�เป็น

บุคคลธรรมดา เพื�อเป็นการปราบปราม ยบัย ั� ง เนื�องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีผู ้กระท�าความผิด 

อันมีผูป้ระกอบการซึ�งเป็นนิติบุคคลเป็นจ�านวนมาก และในกรณีที�มีการกระท�าความผิดซ�� า ควรเพิ�มอตัรา

ค่าปรับเป็นจ�านวนสองเท่า หรือมากกวา่นั�น  

ซึ� งทั�งนี�ผูว้จิยัมีความเห็นวา่การออกกฎหมายเพื�อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ มีความ

จ�าเป็นอย่างเร่งด่วน และกฎหมายดงักล่าวจ�าเป็นตอ้งมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ ที�รัดกุมและเหมาะสมกบัสภาพ

ปัญหาที�เกิดขึ�นจริง เพื�อท�าให้การคุม้ครองสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเกิดผลส�าเร็จได้จริงในทาง

ปฏิบติั และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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