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บทคัดย่อ
ปั จ จุ บั น ข้ อ มู ล เครดิ ต ของเจ้ า ของข้ อ มู ล ถู ก บริ ษั ท น าไปใช้ อย่ า งผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์
ถึงแม้ ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการนาข้ อมูลไปใช้ รวมทั้งมาตรการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน
แต่ในปั จจุบันกลับพบว่าได้ มีความพยายามเพื่อเข้ าถึงข้ อมูลเครดิตในการนาไปใช้ เพื่อประโยชน์
อย่างอื่น นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดไว้ ทั้งนี้ ก็โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย
จากการศึ ก ษาพบว่ า หลั ก การส าคั ญ ของการประมวลผลข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล คื อ
หลั กความยินยอมของเจ้ าของข้ อมู ล ซึ่งเมื่อได้ ศึก ษาเปรี ยบเทียบกับ กฎหมายในต่ างประเทศ
พบว่าประเทศไทยเกิดประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้ ปัญหาในเรื่องนิยามในการนาข้ อมูลเครดิตไปใช้
การนาข้ อมูลเครดิตไปใช้ เพื่อประกอบการสมัครงาน การนาข้ อมูลเครดิตไปใช้ เพื่อประกอบการ
คา้ ประกัน ปัญหาในจัดเก็บข้ อมูลลูกหนี้ท่ขี าดอายุความตามกฎหมาย ปัญหาในเรื่องความยินยอม
ในการเปิ ดเผยข้ อมูล ระยะเวลา วิธีการใช้ ผลบังคับ รวมถึง ประเด็นปัญหาการลงโทษ การบังคับ
โทษ และสภาพบังคับ
จากประเด็นปั ญหาดังกล่ าวข้ างต้ นผู้เขียนเห็นว่ า ควรมีการกาหนดแนวทางในการ
บัญญัติกฎหมายให้ มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็ นประเด็นปัญหาในเรื่องคานิยามในเรื่องการ
น าข้ อ มู ล เครดิ ต ไปใช้ เ พื่ อ ประกอบการพิ จ ารณารั บ สมั ค รงานการเรี ย กดู ข้ อ มู ล เครดิ ต ของ
ผู้คา้ ประกันในเรื่องกฎหมายในการจัดเก็บข้ อมูลลูกหนี้ท่ขี าดอายุความตามกฎหมาย ในเรื่องความ
ยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูล ระยะเวลา วิธีการใช้ ผลบังคับ ในเรื่องการลงโทษ การบังคับโทษ
และสภาพบังคับ ดังนั้น เพื่อเป็ นประโยชน์กบั เจ้ าของข้ อมูล ประเทศไทยจึงควรนาแนวทางในการ
บัญญัติกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมาเป็ นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายให้ ถูกรัดกุม
และเหมาะสมต่อไป
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ABSTRACT
Credit information has been currently used by many companies for the wrong
purposes although Credit Information Business Act B.E. 2545 has applied in Thailand,
which explicitly sets forth the objectives of the use of credit information, measures and
rules. At present, it is found that attempts have been made through a loophole in the law to
access credit information for other purposes other than those prescribed by the law.
The study found that the main principle of personal information processing is the
consent from information owners. When compared with the foreign laws, it is found that
the following issues arise in Thailand: the definition of the use of credit information, the
use of credit information for job application, the use of credit information for surety ship,
the storage of debtor information barred by prescription under the law, the consent to
disclosure of information, period of time, method of use, validity, punishment,
enforcement, and sanction.
From such issues, in my opinion, in Thailand the extent of the bill should be
drafted more concisely by giving due attention to the following issues: definition of a
request for information should be defined as the use of information to support the
application for credit facility only, it is strictly not allowed to use for other purposes; use of
credit information to support the consideration of the job application, an additional law in
relation to the use of credit information for wrong purposes should be enacted; search of
credit information of a surety, it should explicitly have a provision prohibiting financial
institutions from using the surety’s credit information to support the consideration of credit
facility provision; the duration for storage of debtor information barred by prescription
under the law should not be longer than 5 years from the dated Credit Bureau has been
notified by a member; the consent to disclosure of information, period of time, method of
use, and validity, it should explicitly have a provision of the consent to disclosure of
information and independent decision-making; punishment, enforcement, and sanction, it
should have a provision allowing individuals to take legal proceedings themselves to make
the law more efficient.
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1. บทนา
เนื่องจากในปัจจุบันต่างเป็ นที่ยอมรับกันอยู่แล้ วประชาชนทั่วไปต่างมีความต้ องการใน
เรื่องของค่าใช้ จ่าย ความต้ องการในเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ แต่บางครั้งไม่สามารถที่จะ
นาเงินสดมาจ่ ายในสิ่งของบางอย่างที่ตนต้ องการจึงมีการทาบัตรเครดิตต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ แทน
เงินสดหรือบางครั้งนาไปกดเงินสดออกมาใช้ เพื่อความสะดวกในชีวิตประจาวันและนาไปใช้ ในการ
อนุมัติในเรื่องสินเชื่อต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุ บันข้ อมูลเครดิตของเราก็ถูกบริษัทนาไปใช้
ผิดวัตถุ ประสงค์ของเจ้ าของข้ อมูลถึงแม้ ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ข้ อ มู ล เครดิ ต พ.ศ. 2545 ซึ่ ง ได้ มี ก ารก าหนดในเรื่ อ งการประกอบธุ ร กิ จ ข้ อ มู ล เครดิ ต ไว้ ว่ า
การประกอบธุ ร กิจ ข้ อ มู ลเครดิ ตจะประกอบไปด้ ว ยบุ คคลที่เ กี่ยวข้ อ งสามฝ่ าย คือ ฝ่ ายที่หนึ่ ง
บริษัทข้ อมูลเครดิต ซึ่งจะเป็ นผู้รวบรวมจัดเก็บข้ อมูลและประมวลผลข้ อมูลทางสินเชื่อของเจ้ าของ
ข้ อมูล ฝ่ ายที่สอง คือสมาชิก ซึ่ งได้ แก่สถาบันการเงินที่เป็ นผู้ จัดส่งข้ อมู ลของลู กค้ าไปยังบริ ษัท
ผู้ประกอบข้ อมูลเครดิตและเป็ นผู้ขอใช้ ข้อมูลเครดิตนั้นในการประกอบการวิเคราะห์ทางด้ า น
สินเชื่อ และฝ่ ายที่สาม คือเจ้ าของข้ อมูลเครดิตซึ่งเป็ นบุคคลที่ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เป็ น
สมาชิ ก ทั้ ง นี้ ในการเปิ ดเผยหรื อ การเข้ าถึ ง ข้ อมู ล เครดิ ต อย่ า งใด ๆ ของเจ้ าของข้ อมู ล
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ได้ กาหนดวัตถุประสงค์ในการนา
ข้ อมูลไปใช้ รวมทั้งมาตรการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน แต่ในปั จจุ บันกลับพบว่าได้ มี
ความพยายามเพื่ อ เข้ า ถึ งข้ อ มู ลเครดิ ตในการน าไปใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ อ ย่ า งอื่น นอกเหนื อ จากที่
กฎหมายกาหนดไว้ ทั้งนี้ ก็โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มีหลักการอย่างหนึ่ง
ที่ เ รี ย กว่ า หลั ก การให้ ความยิ น ยอมในการเปิ ดเผยข้ อ มู ล เครดิ ต ของเจ้ าของข้ อ มู ล โดย
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ได้ กาหนดว่า การเปิ ดเผยข้ อมูลเครดิตจะไม่สามารถกระทาได้ หากมิได้
รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล1 จึงเกิดปั ญหาว่าหากความยินยอมนั้นไม่ได้ เกิดจากความเป็ น
อิสระในการตั ดสิน ใจที่จ ะเปิ ดเผยข้ อ มู ลของเจ้ า ของ และข้ อ มู ลที่เ ปิ ดเผยนั้ น มิได้ น าไปใช้ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางด้ านสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ของเจ้ าของข้ อมูล กฎหมายควรมี
มาตรการใด ๆ ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้ าของข้ อมูลอย่างเป็ นรูปธรรมหรื อไม่
ทั้งนี้ เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ อาศัยอานาจจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ในการออกบทบัญญัติท่มี ีการจากัดสิทธิ เสรีภาพของบุคคลซึ่งเป็ นเจ้ าของข้ อมูล ตามมาตรา
29 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 แต่กลับไม่ชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
จากหลักการและเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิต
พ.ศ. 2545 เห็นได้ ว่า การออกพระราชบัญญั ติการประกอบธุรกิจข้ อ มูลเครดิตดังกล่ าวก็เพื่ อ
เหตุผลความมั่นคงทางด้ านเศรษฐกิจ อีกทั้งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ยังได้ จากัดสิทธิเสรีภาพของ
1
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ประชาชนตามรัฐธรรมนูญส่วนหนึ่ง ดังนั้น ข้ อมูลเครดิตตามความหมายของพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ จึงต้ องใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้ านการวิเคราะห์สนิ เชื่ออย่างเคร่งครัดเท่านั้น อย่างไรก็ดี พบว่า
นอกจากการนาข้ อมูลเครดิตไปใช้ อย่างผิดวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายได้ กาหนดไว้ แล้ ว ยังมีเรื่อง
ประเด็นปัญหาในทางกฎหมายอีกหลายประการเช่ นประเด็นปัญหา ในเรื่องนิยามในการนาข้ อมูล
เครดิตไปใช้ คานิยามของ “ข้ อมูลเครดิต” พิจารณาประกอบกับ “สินเชื่อ” ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุร กิจ ข้ อ มูลเครดิต พ.ศ. 2545 ได้ จ ากัดการจัดเก็บ เฉพาะข้ อมู ลส่วนบุคคลและ
ข้ อมูลทางด้ านสินเชื่อของเจ้ าของข้ อมูล และการใช้ ข้อมูลเครดิตดังกล่าวก็เพื่อวัตถุประสงค์และ
เพื่ อ ประโยชน์ ในการวิ เคราะห์ สิน เชื่อ ของลู กค้ า ผู้ เป็ นเจ้ า ของข้ อ มูลเครดิตเท่า นั้ น ซึ่ งถือเป็ น
หลั กการและวั ตถุ ประสงค์ท่ีสาคัญของพระราชบั ญญั ติน้ ี ที่จะต้ องคานึ งถึงตลอดรวมไปถึงการ
คุ้มครองสิทธิของเจ้ าของข้ อมูลด้ วย ซึ่งข้ อมูลสามารถบ่งชี้ถึงตัวและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อได้
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้ อมูลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการรับบริการหรือการขอสินเชื่อแต่อย่างใด
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีก ารก าหนดคานิ ยามในเรื่ องดังกล่ าวให้ มีความรั ดกุ มเพิ่ มขึ้นมาก
กว่ าเดิมหรื อมีการกาหนดขอบเขตของการนาข้ อมูลไปใช้ ปั ญหาการนาข้ อมูลเครดิตไปใช้ เพื่ อ
ประกอบการสมัครงานประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็ นไปตามกฎหมายในแง่ของ การนาข้ อมูลเครดิตไป
ใช้ โดยประเด็นดังกล่ าวถือเป็ นปั ญหาอย่างหนึ่ งที่เจ้ าของข้ อมูลเครดิตส่วนใหญ่ กาลังเผชิญและ
ค่อนข้ างที่เป็ นปัญหาใหญ่สาหรับสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน เนื่องจากนายจ้ างได้ นาข้ อมูล
เครดิตไปใช้ พิจารณาเพื่อประกอบการรับลูกจ้ างเข้ าทางาน ทั้งนี้ สาเหตุอาจเกิดจากการนายจ้ าง
ต้ องการทราบว่าลูกจ้ างที่ตนรับเข้ าทางานนั้น มีปัญหาทางด้ านการเงินหรือไม่ สามารถทุ่มเทให้ กับ
การทางานโดยไม่มีปัญหาทางการเงินเข้ ามารบกวนสมาธิในการทางานของลูกจ้ างหรื อไม่ หรื อ
เกิดจากลั กษณะงานบางตาแหน่ งที่ลูกจ้ างต้ องเกี่ยวกับการรั กษาเงินหรื อทรั พย์สินของนายจ้ าง
โดยเหตุผลที่กล่าวมาทาให้ นายจ้ างส่วนใหญ่เริ่มนาข้ อมูลเครดิตมาประกอบการพิจารณารับลูกจ้ าง
เข้ า ท างานมากขึ้ น ในทางกลั บ กั น การที่น ายจ้ า งสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วของลู ก จ้ า งได้
กลั บ สร้ า งปั ญ หาให้ กับ ลู ก จ้ า งผู้ ซ่ึ งเป็ นเจ้ า ของข้ อมู ลอย่ า งมาก เพราะการน าข้ อ มู ลเครดิ ตไป
ประกอบการสมัครงานถือได้ ว่านาข้ อมูลเครดิตไปใช้ อย่างผิดวัตถุประสงค์แล้ ว ยังส่งผลกระทบใน
การปิ ดกั้นโอกาสการเข้ าทางานของลูกจ้ างซึ่งเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนใหญ่ให้ ได้ รับความลาบากมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ การนาข้ อมูลเครดิตไปใช้ อย่างผิดวัตถุประสงค์ดังกล่ าวก่อให้ เกิดความ
ไม่เป็ นธรรมแก่เจ้ าของข้ อมูลและรัฐไม่สามารถคุ้มครองสิทธิให้ กับประชาชนผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูล
ได้ อ ย่ างแท้ จ ริ ง ประเด็น ปั ญหา การน าข้ อมู ลเครดิตไปใช้ เพื่ อประกอบการค้าประกัน ปั ญ หา
ดังกล่ าวเป็ นปั ญหาที่ผ้ ูคา้ ประกันส่วนใหญ่ ต้องเจอ เนื่องจากสถาบันการเงินหลายแห่งยังเห็นว่ า
การพิจารณาสินเชื่อจากข้ อมูลเครดิตของผู้ขอสินเชื่ออย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ อีกทั้งข้ อมูลเครดิต
ของผู้ ค้า ประกัน เองยังมีความสาคัญ เพื่ อป้ องกัน ความเสี่ยงในระดั บ หนึ่ ง จึ งมี ความจ าเป็ นที่
สถาบันการเงินนั้นต้ องทราบถึงข้ อมูลเครดิตของผู้คา้ ประกันด้ วย แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการ
ประกอบข้ อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ไม่อนุญาตให้ สถาบันการเงินนา ข้ อมูลเครดิตของผู้คา้ ประกัน
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มาพิจารณาประกอบทางด้ านสินเชื่อ สถาบันการเงินส่วนใหญ่จึงใช้ วิธีการหลบเลี่ยงด้ วยวิธีต่าง ๆ
เพื่อให้ เข้ าถึงข้ อมูลเครดิตของผู้คา้ ประกันอย่างไรก็ดี ในปั จจุบันพบว่าได้ มีการพยายามบังคับใช้
กฎหมายเพื่ อ คุ้ ม ครองข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลมากขึ้ น แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดของร่ าง
พระราชบัญ ญั ติค้ ุ มครองข้ อ มู ลส่วนบุ คคลแล้ ว กลั บพบว่ า เนื้ อหาร่ า งพระราชบั ญ ญัติดังกล่ า ว
ยังไม่สามารถคุ้มครองเจ้ าของข้ อมูล โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวั ตถุ ประสงค์ในการนาข้ อมู ล
ดังกล่ า วไปใช้ ได้ ซึ่ งร่ า งพระราชบั ญ ญั ติค้ ุ มครองข้ อ มู ลดังกล่ า วยังคงมีหลั กการเหมือนๆ กับ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ที่กาหนดว่ าจะเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลได้ กต็ ่อเมื่อได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล โดยไม่มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ
นาข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ ว่าถูกต้ องตามกฎหมายหรือไม่ เจ้ าของข้ อมูลอยู่ในสถานะที่ถูกบีบบังคับใน
การยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อไม่ ประเด็นปั ญหากฎหมายการจั ดเก็บข้ อมูลลู กหนี้ ท่ขี าดอายุ
ความตามกฎหมาย ประเด็นปั ญหานี้ถือเป็ นประเด็นปั ญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ที่การจัดเก็บ
ข้ อ มู ลของบริ ษัทข้ อ มู ลเครดิ ตยังจั ดเก็บข้ อ มู ลของลู กหนี้ ที่ขาดอายุ ความตามกฎหมายไปแล้ ว
ทาให้ เกิดปั ญหาว่ าข้ อมู ลเครดิตที่สถาบั นการเงินหรื อสมาชิ กยังคงรายงานต่อไปนั้ น มีความถูก
ต้ องหรือไม่อย่างไร ทั้งในเรื่องของภาระหนี้และความถูกต้ องของข้ อมูลอื่น ๆ อีกทั้งเมื่อหนี้น้ัน
เป็ นหนี้ ที่ ข าดอายุ ค วามตามกฎหมายแล้ ว หากเจ้ าหนี้ หรื อ สถาบั น การเงิ น ไม่ น าคดี ข้ ึ นสู่
การพิ จารณาของศาล ข้ อมูลเครดิตนั้นก็จะยังคงอยู่ในระบบฐานข้ อมูลเครดิตอย่างไม่มีกาหนด
และลูกหนี้หรือเจ้ าของข้ อมูลก็ไม่สามารถนาคดีข้ ึนสู่ศาลเพื่อให้ ศาลพิจารณาในประเด็นเรื่องอายุ
ความเองได้ เนื่อ งจากตามกฎหมายไม่ถือว่ าลู กหนี้ ถูกโต้ แย้ งสิทธิ ดังนั้น ควรมีมาตรการใดๆ
หรือไม่ ที่จะดาเนินการนาข้ อมูลเครดิตนั้นออกจากระบบฐานข้ อมูลเพื่อไม่ให้ มีผลกระทบต่อสิทธิ
ของเจ้ าของข้ อมูล ซึ่งการนาข้ อมูลลูกหนี้ท่ขี าดอายุความออกจากฐานข้ อมูลดังกล่าว ก็ไม่ได้ ทาให้
สิทธิเรียกร้ องในหนี้ของเจ้ าหนี้ต้องระงับแต่อย่างใด ประเด็นปั ญหาในเรื่องความยินยอมในการ
เปิ ดเผยข้ อมูล ระยะเวลา วิธีการใช้ ผลบังคับ ปั ญหาในเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมู ลยังมีหลั กการที่
สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเจ้ าของข้ อมูลโดยตรง นั่นก็คือหลักการให้ ความยินยอมใน
การเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งหากเจ้ าของข้ อมูลไม่ให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูล ก็อาจจะถูกปิ ดกั้น
โอกาสในการได้ รับการพิจารณาสินเชื่อได้ ซึ่งความเป็ นจริงในทางปฏิบัติ เจ้ าของข้ อมูลเสมือนไม่มี
ทางเลื อ กใด ๆ มากนั ก และยัง ขัด กับ หลั ก การในเรื่ อ งการคุ้ ม ครองสิท ธิใ นข้ อมู ลส่ วนบุ ค คล
ควรบัญญัติกฎหมายในเรื่องความยินยอมให้ ถูกรัดกุมและเหมาะสม ประเด็นปั ญหาการลงโทษ
การบังคับโทษ และสภาพบังคับ เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งคุ้มครองเฉพาะข้ อมูลเครดิต
หรือข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ประกอบ
กิ จ การเกี่ ย วกั บ การให้ สิ น เชื่ อ (ผู้ ใ ห้ สิ น เชื่ อ ) ดั ง นั้ น ขอบเขตการให้ ความคุ้ มครองของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น หากเกิดความเสียหายจาก
การละเมิดข้ อมูลก็สามารถทาการฟ้ องร้ องดาเนินคดีเพื่อเอาผิดกับผู้กระทาละเมิด ซึ่งเป็ นภาระ
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ที่หนักหน่วงในการพิ สูจน์เช่ นนั้นจึงควรมีการบัญญัติกฎหมายในเรื่ องดังกล่ าวให้ ครอบคลุมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
จากประเด็นปัญหากล่าวมาข้ างต้ น เป็ นปั ญหาที่เจ้ าของข้ อมูลเครดิตกาลังเผชิญโดยที่
กฎหมายไม่ สามารถให้ ความคุ้มครองสิทธิดังกล่ าวแก่เจ้ าของข้ อมูลได้ อย่างเต็มที่ โดยที่เจ้ าของ
ข้ อมูลอยู่ในฐานะที่ไม่มีทางเลือก ไม่สามารถเรียกร้ องหรือต่อรองใด ๆ ได้ โดยเฉพาะเรื่องของ
การให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูล ที่เจ้ าของข้ อมู ลมิได้ มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ
ทาให้ เกิดการรุกลา้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลมากยิ่งขึ้นโดยยังไม่ได้ มีมาตรการใด ๆ ในการปกป้ อง
คุ้มครองสิทธิของเจ้ าของข้ อมูล ทั้งที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิต พ.ศ. 2545
ได้ จากัดสิทธิของเจ้ าของข้ อมูลตามรัฐธรรมนูญ
ดังนั้ น เพื่ อเป็ นการป้ องกัน และเพื่ อ ให้ มีการคุ้ มครองสิทธิแก่ เจ้ าของข้ อมูลเครดิต
อย่างแท้จริง จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการนาข้ อมูลเครดิตดังกล่าวไปใช้ โดยผู้เขียน
เห็นว่า หากการนาข้ อมูลเครดิตดังกล่าวไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์โดยหากไม่เกี่ยวข้ องกับการนาไปใช้
เพื่อประโยชน์ทางด้ านสินเชื่อของเจ้ าของข้ อมูลแล้ ว ไม่ว่าใครหรือบุคคลใด หากนาข้ อมูลนั้นไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ตามที่พระราชบัญญัติน้ ีได้ กาหนดไว้ สมควรต้ องได้ รับโทษ โดยไม่ต้องคานึงว่ า
ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลหรื อไม่กต็ าม สาหรั บประเด็นการจั ดเก็บข้ อมู ลที่ขาดอายุ
ความแล้ วนั้น ควรมีมาตรการใด ๆ หรือไม่ เพื่อออกมากาหนดหรือจากัดขอบเขตของการจัดเก็บ
ข้ อมูล เพราะข้ อมูลหนี้ท่ขี าดอายุความแล้ วนั้น ไม่มีประโยชน์ท่ตี ้ องจัดเก็บ ขณะเดียวกันก็จะเกิด
ผลกระทบต่อเจ้ าของข้ อมูลหลายประการ

2. ประเด็นทีน่ ามาวิเคราะห์
จากหลักการและเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิต
พ.ศ. 2545 เห็นได้ ว่า การออกพระราชบัญญัติฉบับนี้กเ็ พื่อเหตุผลความมั่นคงทางด้ านเศรษฐกิจ
อีก ทั้ง พระราชบั ญ ญั ติฉบั บ นี้ ยังได้ จ ากัดสิทธิเสรี ภาพของประชาชนตามรั ฐธรรมนู ญ ส่วนหนึ่ ง
ดัง นั้ น ข้ อ มู ล เครดิ ต ตามความหมายของพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ จึ ง ต้ อ งใช้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ทางด้ านการวิเคราะห์สนิ เชื่ออย่างเคร่งครัดเท่านั้น อย่างไรก็ดี พบว่านอกจากการนาข้ อมูลเครดิต
ไปใช้ อ ย่ า งผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ตามที่ก ฎหมายได้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ยังมี เรื่ องประเด็น ปั ญ หาในทาง
กฎหมายอีกหลายประการ ดังนี้
2.1 ประเด็นปัญหาในเรือ่ งนิยามในการนาข้อมูลเครดิตไปใช้
คานิยามของ “ข้ อมูลเครดิต” พิจารณาประกอบกับ “สินเชื่อ” ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุร กิจ ข้ อ มูลเครดิต พ.ศ. 2545 ได้ จ ากัดการจัดเก็บ เฉพาะข้ อมู ลส่วนบุคคลและ
ข้ อมูลทางด้ านสินเชื่อของเจ้ าของข้ อมูล และการใช้ ข้อมูลเครดิตดังกล่าวก็เพื่อวัตถุประสงค์และ
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อของลูกค้ าผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
ข้ อมูลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการรับบริการหรือการขอสินเชื่อ
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2.2 ประเด็นปัญหาการนาข้อมูลเครดิตไปใช้เพือ่ ประกอบการสมัครงาน
ประเด็นดังกล่ าวนี้ ไม่เป็ นไปตามกฎหมายในแง่ของการนาข้ อมูลเครดิต ไปใช้ โดย
ประเด็นดังกล่าวถือเป็ นปัญหาอย่างหนึ่งที่เจ้ าของข้ อมูลเครดิตส่วนใหญ่กาลังเผชิญและค่อนข้ างที่
เป็ นปัญหาใหญ่สาหรับสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน
2.3 ประเด็นปัญหาการนาข้อมูลเครดิตไปใช้เพือ่ ประกอบการค้ าประกัน
ปั ญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาที่ผ้ ูคา้ ประกันส่วนใหญ่ต้องเผชิญ เนื่องจากสถาบันการเงิน
หลายแห่ ง ยั ง เห็น ว่ า การพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ จากข้ อ มู ล เครดิ ต ของผู้ ข อสิ น เชื่ อ อย่ า งเดี ย วอาจ
ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นที่สถาบันการเงินนั้นต้ องทราบถึงข้ อมูลเครดิตของผู้คา้ ประกัน
ด้ วย แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการประกอบข้ อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ไม่อนุ ญาตให้ สถาบัน
การเงินนาข้ อมูลเครดิตของ ผู้คา้ ประกันมาพิจารณาประกอบทางด้ านสินเชื่อ สถาบันการเงินส่วน
ใหญ่ จึงใช้ วิธกี ารหลบเลี่ยงด้ วยวิธตี ่าง ๆ เพื่อให้ เข้ าถึงข้ อมูลเครดิตของผู้คา้ ประกัน
2.4 ประเด็นปัญหากฎหมายการจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ ทีข่ าดอายุความตามกฎหมาย
ประเด็นปั ญหานี้ถือเป็ นประเด็นปั ญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ที่การจัดเก็บข้ อมู ล
ของบริษัทข้ อมูลเครดิตยังจัดเก็บข้ อมูลของลูกหนี้ท่ขี าดอายุความตามกฎหมายไปแล้ ว ทาให้ เกิด
ปั ญหาว่าข้ อมูลเครดิตที่สถาบันการเงินหรื อสมาชิกยังคงรายงานต่อไปนั้น มีความถูกต้ องหรือไม่
อย่างไร
2.5 ประเด็นปั ญหาในเรื่องความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมู ล ระยะเวลา วิ ธีการใช้
ผลบังคับ
ปั ญหาในเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลยังมีหลักการที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
เจ้ าของข้ อมูลโดยตรง นั่ นก็คือหลั กการให้ ความยิน ยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลซึ่งความเป็ นจริ ง
ในทางปฏิบัติ เจ้ าของข้ อมูลเสมือนไม่มีทางเลือกใด ๆ มากนัก และยังขัดกับหลักการในเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิในข้ อ มูลส่วนบุ คคล ควรบัญ ญั ติกฎหมายในเรื่ องความยินยอมให้ ถู ก รั ดกุ มและ
เหมาะสม
2.6 ประเด็นปัญหาการลงโทษ การบังคับโทษ และสภาพบังคับ
เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งคุ้มครองเฉพาะข้ อมูลเครดิตหรือข้ อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้
สิ น เชื่ อ (ผู้ ให้ สิ น เชื่ อ ) ดั ง นั้ น ขอบเขตการให้ ความคุ้ มครองของพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้
จึ งไม่ ครอบคลุ มถึ งข้ อ มู ลส่วนบุ คคลประเภทอื่น หากเกิดความเสียหายจากการละเมิดข้ อ มู ล
ก็สามารถทาการฟ้ องร้ องดาเนินคดีเพื่อเอาผิดกับผู้กระทาละเมิด ซึ่งเป็ นภาระที่หนักหน่วงในการ
พิสจู น์เช่นนั้นจึงควรมีการบัญญัติกฎหมายในเรื่องดังกล่าวให้ ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น
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3. ประเด็นทีเ่ สนอแนะ
จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่า ควรนากฎหมายต่างประเทศ
มาเป็ นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยเพื่อเป็ นประโยชน์สูงสุดกับเจ้ าของข้ อมูล
ดังนี้
3.1 นิยามในการนาข้อมูลเครดิตไปใช้
ประเทศไทยควรมีการกาหนดคานิยามในเรื่องดังกล่ าวให้ มีความรัดกุมเพิ่มขึ้นมาก
กว่ าเดิมหรื อมีการกาหนดขอบเขตของการนาข้ อมูลไปใช้ เหมือนอย่างในประเทศอังกฤษที่มีการ
กาหนดข้ อยกเว้ นในการนาข้ อมูลไปใช้ ในกรณีท่หี ากผู้ควบคุมมีข้อสงสัยหรือเกิดความไม่แน่ใจใน
ความชอบด้ วยกฎหมายในการนาข้ อมูลไปใช้ ก็สามารถร้ องขอให้ เจ้ าหน้ าที่ออกหมายเป็ นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรหรื อ อย่ า งน้ อยสุ ด ก็ ใ ห้ มี ค ายื น ยั น เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากเจ้ าหน้ าที่ ต าม
พระราชบัญญัติค้ ุมครองข้ อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Act 1998) หรือตามกฎหมายฉบับ
อื่นที่ให้ อานาจด้ วยเช่นเดียวกัน ซึ่งประเด็นในเรื่องคานิยาม การจากัดในเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูล
การคุ้มครองสิทธิของเจ้ าของข้ อมูล ล้ วนแล้ วแต่เป็ นปั ญหาที่มีผลเสียกับเจ้ าของข้ อมูล จึงควรมี
การก าหนดคานิ ยามในเรื่ อ งดังกล่ า วให้ มีความรั ดกุ มเพิ่ มมากขึ้น กว่ า เดิม โดยเฉพาะก าหนด
ค านิ ย ามในเรื่ อ งของวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการขอข้ อ มู ล ที่จ ะน าไปประกอบในเรื่ อ งการขอสิ น เชื่ อ
ควรกาหนดให้ ชัดเจนว่ าการที่จะเอาข้ อมูลไปใช้ น้ันจะต้ องเป็ นการนาข้ อมูลไปใช้ เพื่ อประกอบใน
การขอสินเชื่อเท่านั้นห้ ามนาไปใช้ เพื่อการอื่นใดโดยเด็ดขาด
3.2 กฎหมายในการนาข้อมูลเครดิตไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์
3.2.1 การนาข้ อมูลเครดิตไปใช้ เพื่อประกอบการพิจารณารับสมัครงาน
ปัจจุ บันได้ มีการนาข้ อมูลไปใช้ ประกอบการสมัครงาน ซึ่งนายจ้ างส่วนใหญ่หาวิธีการ
ต่าง ๆ นา ๆ เพื่อให้ เข้ าถึงข้ อมูลเครดิตดังกล่าวของลูกจ้ างให้ ได้ โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย
และวิ ธีการเลี่ ยงกฎหมายเพื่ อให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมู ลเครดิตของลู ก จ้ างที่จ ะรั บเข้ าทางาน โดย
ประเด็นนี้กาลังสร้ างปัญหาให้ กับลูกจ้ างผู้ซ่ึงเป็ นเจ้ าของข้ อมูลอย่างมาก กล่าวคือ มีผลกระทบต่อ
โอกาสในการเข้ าทางานของลูกจ้ างมากยิ่งขึ้น จึงควรมีการบัญญัติกฎหมายในเรื่องการนาข้ อมูล
เครดิตไปใช้ ไม่ถูกต้ องตามกฎหมายหรือเป็ นการผิดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับ
ทุกฝ่ าย โดยนาแนวทางของต่า งประเทศโดยเฉพาะของสหรั ฐอเมริ กาตามที่มีการบั ญญั ติไว้ ใน
รั ฐบัญญั ติการรายงานข้ อมู ลเครดิตที่เ ป็ นธรรม The Fair Credit Reporting Act 1970 Section
604 (a) ว่ า บริ ษัทข้ อมูลเครดิตสามารถเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารหรื อสื่อข้ อมูลอันมีลักษณะเป็ น
ข้ อมูลเกี่ยวกับบุ คคลได้ โดยจะต้ องเป็ นไปเพื่ อวั ตถุประสงค์ดังต่ อไปนี้ กล่าวคือ มีเจตนาที่จะใช้
ข้ อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้ างงาน โดยไม่ตัดสิทธิประโยชน์ในการที่จะได้ รับการจ้ างงานโดย
ไม่นาข้ อมูลเครดิตมาเป็ นตัวกาหนดในการจ้ างงานแต่อย่างใด ซึ่งเป็ นแนวทางที่ดีท่จี ะนามาเป็ น
แนวทางในการแก้ ไขกฎหมายเพื่อให้ เกิดความถูกต้ องและเหมาะสม
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3.2.2 การเรียกดูข้อมูลเครดิตของผู้คา้ ประกัน
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาการเรี ยกดูข้อมู ลเครดิตของผู้ค้า ประกัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งบรรดา
สถาบันการเงินต่าง ๆ จะเรียกดูข้อมูลเครดิตของผู้คา้ ประกัน โดยให้ ผ้ ูคา้ ประกันซึ่ งเป็ นเจ้ าของ
ข้ อ มู ล ไปขอข้ อ มู ล ของตัว เอง และจั ด ส่ง ให้ ส ถาบั น การเงิน ซึ่ ง การใช้ วิ ธีก ารดัง กล่ า วเป็ นการ
แก้ ปัญหาให้ กับสถาบันการเงินแบบไม่เหมาะสม ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแล้ ว
ยังถือเป็ นการละเมิดสิทธิของผู้คา้ ประกันโดยที่ผ้ ูคา้ ประกันไม่มีทางเลือกด้ วย ทาให้ ผ้ ูคา้ ประกัน
เริ่มที่จะเกิดความลังเลในการเข้ ามาเป็ นผู้คา้ ประกันลูกค้ าที่ขอสินเชื่อ ซึ่งจะทาให้ มีบุคคลที่ยอม
ผูกพั นตนเป็ นผู้คา้ ประกันสินเชื่อน้ อยลง และอาจส่งผลกระทบในทางลบแก่ท้ัง ผู้ขอสินเชื่อและ
สถาบันการเงินนั้นเอง ซึ่งในต่างประเทศ ก็ไม่มีการนาข้ อมูลเครดิตของผู้คา้ ประกันมาพิจารณา
ประกอบทางด้ านสินเชื่อควรนากฎหมายต่างประเทศมาเป็ นแนวทางในการแก้ ไขกฎหมายเพื่อให้
เกิดความถูกต้ องและเหมาะสม

4. กฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ ทีข่ าดอายุความตามกฎหมาย
ปั ญหาในเรื่ องการจั ดเก็บข้ อมู ลหนี้ ของลู กหนี้ ท่ขี าดอายุ ความแล้ วนั้ นควรได้ รับการ
พิ จ ารณาแก้ ไขกฎหมาย เพื่ อ ให้ ก ารบั งคับ ใช้ พระราชบั ญ ญั ติก ารประกอบธุร กิจ ข้ อมู ลเครดิ ต
พ.ศ. 2545 เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่ก่อให้ เกิดผลเสียแก่ลูก หนี้เกินความจาเป็ นโดยนา
แนวทางของสหรัฐอเมริกามาเป็ นแนวทางในการแก้ ไขกฎหมาย และเมื่อได้ ศึกษาเปรียบเทียบกับ
รั ฐ บั ญ ญั ติ ก ารรายงานข้ อ มู ล เครดิ ต ที่เ ป็ นธรรม (The Fair Credit Reporting Act 1970) ซึ่ ง
กาหนดว่าบริษัทข้ อมูลเครดิตไม่สามารถจัดทารายงานข้ อมูลเครดิตที่ประกอบไปด้ วยข้ อมูลการ
ฟ้ องร้ องคดีแพ่ง หรือ คาพิพากษาคดีแพ่ง เป็ นระยะเวลาเกินกว่า 7 ปี หรือจนกว่าหนี้น้ันขาดอายุ
ความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง แล้ วแต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวกว่า จึงเห็นได้ ว่าตาม The Fair Credit
Reporting Act 1970 นั้น มิได้ กาหนดให้ ต้องมีคาพิพากษาจากศาลก่อน ดังนั้น เมื่อหนี้น้ันขาด
อายุความตามกฎหมายแล้ ว บริษัทข้ อมูลเครดิตก็ไม่สามารถประมวลผลข้ อมูลหนี้น้ันได้ อีกต่อไป
เว้ นแต่กรณีท่อี ายุความนั้นมีระยะเวลาสั้นกว่า 7 ปี ก็จะรายงานข้ อมูลหนี้น้ันได้ เป็ นระยะเวลา 7 ปี
ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่ยาวกว่ านั่ นเอง ดังนั้น เพื่ อเป็ นการหาแนวทางแก้ ไขปั ญหานี้ อาจกาหนดให้
กระทาในรูป แบบของการบั น ทึก เป็ น หมายเหตุ ในข้ อ มู ลเครดิ ตของลู ก หนี้ ว่ า เป็ นหนี้ ที่ลูก หนี้
โต้ แย้ งว่าขาดอายุความแล้ ว เพื่อให้ สมาชิกที่ใช้ ข้อมูลเครดิตได้ รับข้ อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ การวิเคราะห์ประวัติก ารชาระหนี้ ของลูก หนี้น้ัน เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
นั่นเอง เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อไปในเรื่องอายุความของข้ อมูล
เครดิตของลูกหนี้น้ัน ประเทศไทยควรมีการกาหนดในเรื่องดังกล่าว คือ ในกรณีลูกหนี้ผิดนัดการ
ชาระหนี้ ข้ อมูลเครดิตของลูกค้ ารวมทั้ง วัน เดือน ปี ผิดนัด การชาระหนี้ให้ มีอายุความสิ้นสุดเมื่อ
หนี้น้ันระงับหรือชาระหนี้เสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทข้ อมูลเครดิตได้ รับรายงาน
จากสมาชิก ในกรณีท่มี ีการผิดนัดชาระหนี้เครดิตของลูกค้ ารวมทั้งวันเดือนปี ที่เริ่มผิดนัดชาระหนี้
ให้ มีอายุข้อมูลสิ้นสุดเมื่อ หนี้น้ันระงับหรือมีการชาระหนี้เสร็จสิ้นแล้ ว แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี นับแต่

223

10
วันที่บริษัทข้ อมูลเครดิตได้ รับรายงานจากสมาชิก เว้ นแต่ข้อมูลที่เป็ นสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อ
บัตรเครดิตให้ มีอายุไม่เกิน 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 5 เรื่องความระงับ
แห่งหนี้ ตามมาตรา 330 มาตรา 340 มาตรา 341 มาตรา 349 มาตรา 353 เพื่อความเป็ นธรรม
แก่ลูกหนี้และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกหนี้

5. เรือ่ งความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล ระยะเวลา วิธีการใช้ ผลบังคับ
จากปั ญหาดังกล่ าวประเทศไทยจึงควรมีการบัญญัติในเรื่ องความยินยอมในการให้
ข้ อ มู ลโดยน าแนวทางของต่ า งประเทศโดยเฉพาะของประเทศอัง กฤษที่มีก ารบั ญ ญั ติ ในเรื่ อ ง
ดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็ นต้ นแบบในการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุ คคลของประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปโดยได้ มีการให้ นิยามคาว่า “การให้ ความยินยอม”และเมื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย
พระราชบั ญ ญั ติค้ ุ มครองข้ อ มู ลส่วนบุ คคล (Data Protection Act 1998) ของประเทศอังกฤษ
ซึ่งเป็ นต้ นแบบของการศึกษาค้ นคว้ าในการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติในชั้นการพิจารณาของ
รัฐสภา ที่ได้ มีการกาหนดแก้ ไขให้ มีการกาหนดหลักในเรื่ องความยินยอมไว้ ในกฎหมายนี้ แต่ใน
กรณี ของประเทศไทยนั้น ได้ มีการประกาศใช้ พระราชบัญ ญัติการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิต
พ.ศ. 2545 เป็ นกฎหมายเฉพาะเพื่อกากับดูแลการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิตซึ่งได้ มีบทบัญญัติ
กาหนดในเรื่องวัตถุประสงค์ในการใช้ ข้อมูลเครดิตไว้ แล้ ว จึงเป็ นการสร้ างเงื่อนไขที่ช่วยให้ ความ
คุ้มครองแก่เจ้ าของข้ อมูลในการที่บริษัทข้ อมูลเครดิตจะทาการเปิ ดเผยข้ อมูลแต่เงื่อนไขดังกล่าว
ยังไม่รัดกุมเท่าที่ควรยังทาให้ เกิดปัญหาดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ น
ดังนั้ น เพื่ อ เป็ นประโยชน์ กับ เจ้ า ของข้ อมูล ประเทศไทยจึ งควรน าแนวทางในการ
บัญญัติกฎหมายของประเทศอังกฤษมาเป็ นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายในเรื่องความยินยอม
ให้ ถูกรัดกุมและเหมาะสมต่อไป

6. การลงโทษ การบังคับโทษ และสภาพบังคับ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น รวมทั้งข้ อมูลส่วน
บุคคลที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ อีกด้ วย หากเกิดความ
เสียหายจากการละเมิดข้ อมูลก็สามารถทาการฟ้ องร้ องดาเนินคดีเพื่ อเอาผิดกับผู้กระทาละเมิด
โดยอาศั ยบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ งพาณิ ชย์แ ละอาศั ยการคุ้ มครองจากประมวล
กฎหมายอาญาได้ แต่การดาเนินการโดยอาศัยกระบวนการทางศาล ผู้เสียหายมีหน้ าที่ท่จี ะต้ อง
พิสจู น์ให้ ศาลเห็นถึงการกระทาละเมิดและความเสียหายที่เกิดขึ้น มิฉะนั้น ผู้เสียหายก็อาจจะไม่ได้
รับการเยียวยาจากการกระทาละเมิด ซึ่งเป็ นภาระที่หนักหน่ วงในการพิ สูจน์เช่ นนั้น เนื่องจากใน
บางกรณีเป็ นการยากที่จะพิสจู น์ให้ เห็นถึงความเสียหายเกิดขึ้นแล้ ว จึงเป็ นความแตกต่างที่เห็นได้
ชัดจากรั ฐบั ญญั ติการรายงานข้ อมู ลเครดิ ตที่เ ป็ นธรรม (The Fair Credit Reporting Act 1970
(FCRA) ของสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง เป็ นกฎหมายเฉพาะที่ใ ช้ กั บ การประกอบธุ ร กิ จ ข้ อ มู ล เครดิ ต
เช่นเดียวกับกฎหมายของไทย แต่ได้ มีการบัญญัติอนุญาตให้ เอกชนสามารถดาเนินคดีในกรณีท่มี ี
การฝ่ าฝื นกฎหมายโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อได้ ตาม Section 616 และ 617 และยังมีการ
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กาหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ และค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องคดีและค่าทนายความไว้ อีกด้ วย และ
อีกประเด็นหนึ่งที่อาจเกิดเป็ นปั ญหาขึ้นได้ กค็ ือ มาตรการในทางปฏิบัติถ้าหากเกิดการละเมิดด้ าน
ความปลอดภัยของข้ อมูลเครดิตเกิดขึ้น กล่าวคือถ้ าหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทข้ อมูลเครดิต
จะเกิดหน้ าที่ใดบ้ าง และเจ้ าของข้ อมูลนั้นต้ องดาเนินการอย่างไรบ้ าง เพื่อป้ องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับตนได้ อาทิ การกาหนดหน้ าที่ในการแจ้ งเตือนไปยังเจ้ าของข้ อมูลตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา เพื่อให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบถึงการละเมิดด้ านความปลอดภัย รวมไปถึงให้ คาแนะนา
ในการป้ องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการใช้ ข้อมูลในลั กษณะดังกล่ าว เป็ นต้ น แม้ ว่า
เหตุการณ์ ในลักษณะดังกล่ าวนี้จะยังไม่ เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ตาม แต่ การศึก ษาถึงแนว
ปฎิบัติในกรณีดังกล่าวของกฎหมายต่างประเทศย่อมมีประโยชน์ในการช่วยคุ้มครองเจ้ าของข้ อมูล
เครดิตต่อไปได้ ในอนาคต เพราะเนื่องจากปั ญ หาการลงโทษ การบังคับโทษ และสภาพบังคับ
ที่ใช้ อยู่ในปัจจุบันมักมีปัญหาในเรื่องภาระการพิสจู น์ท่ผี ้ ูเสียหายมีหน้ าที่ท่จี ะต้ องพิสูจน์ให้ ศาลเห็น
ถึงการกระทาละเมิดและความเสียหายที่เกิดขึ้น มิฉะนั้น ผู้เสียหายก็อาจจะไม่ได้ รับการเยียวยา
จากการกระท าละเมิ ด นั้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ประโยชน์ กั บ ผู้ เ สีย หายควรน าแนวทางในการบั ญ ญั ติ
กฎหมายของสหรัฐอเมริกามาเป็ นแนวทาง การศึกษาถึงแนวปฏิบัติย่อมมีประโยชน์ต่อไปได้ ใน
อนาคต
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