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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันข้อมูลเครดิตของเจ้าของข้อมูลถูกบริษัทน าไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ซ่ึงได้มีการ

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการน าข้อมูลไปใช้รวมทั้งมาตรการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 

แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าได้มีความพยายามเพ่ือเข้าถึงข้อมูลเครดิตในการน าไปใช้เพ่ือประโยชน์

อย่างอื่น นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดไว้ ทั้งน้ี กโ็ดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย  

จากการศึกษาพบว่าหลักการส าคัญของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือ  

หลักความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ซ่ึงเมื่อได้ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายในต่างประเทศ 

พบว่าประเทศไทยเกิดประเดน็ปัญหาดังต่อไปน้ี ปัญหาในเร่ืองนิยามในการน าข้อมูลเครดิตไปใช้ 

การน าข้อมูลเครดิตไปใช้เพ่ือประกอบการสมัครงาน การน าข้อมูลเครดิตไปใช้เพ่ือประกอบการ 

ค า้ประกนั ปัญหาในจัดเกบ็ข้อมูลลูกหน้ีที่ขาดอายุความตามกฎหมาย ปัญหาในเร่ืองความยินยอม

ในการเปิดเผยข้อมูล ระยะเวลา วิธีการใช้ ผลบังคับ รวมถึง ประเดน็ปัญหาการลงโทษ การบังคับ

โทษ และสภาพบังคับ 

จากประเดน็ปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการก าหนดแนวทางในการ

บัญญัติกฎหมายให้มีความรัดกุมมากย่ิงขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเดน็ปัญหาในเร่ืองค านิยามในเร่ืองการ

น าข้อมูลเครดิตไปใช้เพ่ือประกอบการพิจารณารับสมัครงานการเรียกดู ข้อมูลเครดิตของ 

ผู้ค า้ประกนัในเร่ืองกฎหมายในการจัดเกบ็ข้อมูลลูกหน้ีที่ขาดอายุความตามกฎหมาย ในเร่ืองความ

ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ระยะเวลา วิธีการใช้ ผลบังคับ ในเร่ืองการลงโทษ การบังคับโทษ 

และสภาพบังคับ ดังน้ัน เพ่ือเป็นประโยชน์กบัเจ้าของข้อมูล ประเทศไทยจึงควรน าแนวทางในการ

บัญญัติกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมาเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายให้ถูกรัดกุม

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. บทน า 
เน่ืองจากในปัจจุบันต่างเป็นที่ยอมรับกนัอยู่แล้วประชาชนทั่วไปต่างมีความต้องการใน

เร่ืองของค่าใช้จ่าย ความต้องการในเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แต่บางคร้ังไม่สามารถที่จะ

น าเงินสดมาจ่ายในสิ่งของบางอย่างที่ตนต้องการจึงมีการท าบัตรเครดิตต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้แทน

เงินสดหรือบางคร้ังน าไปกดเงินสดออกมาใช้เพ่ือความสะดวกในชีวิตประจ าวันและน าไปใช้ในการ

อนุมัติในเร่ืองสินเช่ือต่าง ๆ แต่อย่างไรกต็าม ในปัจจุบันข้อมูลเครดิตของเรากถู็กบริษัทน าไปใช้

ผิดวัตถุประสงค์ของเจ้าของข้อมูลถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ซ่ึงได้มีการก าหนดในเร่ืองการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตไว้ว่า  

การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตจะประกอบไปด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องสามฝ่าย คือ ฝ่ายที่หน่ึง 

บริษัทข้อมูลเครดิต ซ่ึงจะเป็นผู้รวบรวมจัดเกบ็ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลทางสินเช่ือของเจ้าของ

ข้อมูล ฝ่ายที่สอง คือสมาชิก ซ่ึงได้แก่สถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดส่งข้อมูลของลูกค้าไปยังบริษัท 

ผู้ประกอบข้อมูลเครดิตและเป็นผู้ขอใช้ข้อมูลเครดิตน้ันในการประกอบการวิเคราะห์ทางด้าน

สินเช่ือ และฝ่ายที่สาม คือเจ้าของข้อมูลเครดิตซ่ึงเป็นบุคคลที่ขอสินเช่ือกับสถาบันการเงินที่เป็น

สมาชิก ทั้ง น้ี  ในการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลเครดิตอย่างใด  ๆ ของเจ้าของข้อมูล 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการน า

ข้อมูลไปใช้รวมทั้งมาตรการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าได้มี

ความพยายามเพ่ือเข้าถึงข้อมูลเครดิตในการน าไปใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่

กฎหมายก าหนดไว้ ทั้งน้ี กโ็ดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย  

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มีหลักการอย่างหน่ึง

ที่ เ รียกว่า หลักการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของเจ้าของข้อมูล  โดย

พระราชบัญญัติดังกล่าวน้ีได้ก าหนดว่า การเปิดเผยข้อมูลเครดิตจะไม่สามารถกระท าได้หากมิได้

รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
1
 จึงเกิดปัญหาว่าหากความยินยอมน้ันไม่ได้เกิดจากความเป็น

อิสระในการตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของ และข้อมูลที่เปิดเผยน้ันมิได้น าไปใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางด้านสินเช่ือตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของข้อมูล กฎหมายควรมี

มาตรการใด ๆ ออกมาเพ่ือคุ้มครองสทิธขิองเจ้าของข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่  

ทั้งน้ี เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อาศัยอ านาจจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย ในการออกบทบัญญัติที่มีการจ ากัดสิทธิ เสรีภาพของบุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูล ตามมาตรา 

29 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 แต่กลับไม่ชัดเจนในการคุ้มครองสทิธขิองเจ้าของข้อมูล 

จากหลักการและเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

พ.ศ. 2545 เห็นได้ว่า การออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตดังกล่าวกเ็พ่ือ

เหตุผลความม่ันคงทางด้านเศรษฐกจิ อีกทั้งพระราชบัญญัติดังกล่าวกยั็งได้จ ากัดสิทธิเสรีภาพของ

                                                 
1 พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต พ.ศ. 2545 มาตรา 20 
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ประชาชนตามรัฐธรรมนูญส่วนหน่ึง ดังน้ัน ข้อมูลเครดิตตามความหมายของพระราชบัญญัติฉบับ

น้ี จึงต้องใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางด้านการวิเคราะห์สนิเช่ืออย่างเคร่งครัดเท่าน้ัน อย่างไรกด็ี พบว่า

นอกจากการน าข้อมูลเครดิตไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้แล้ว ยังมีเร่ือง

ประเดน็ปัญหาในทางกฎหมายอีกหลายประการเช่นประเดน็ปัญหา ในเร่ืองนิยามในการน าข้อมูล

เครดิตไปใช้ค านิยามของ “ข้อมูลเครดิต” พิจารณาประกอบกับ “สินเช่ือ” ตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ได้จ ากัดการจัดเกบ็เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลและ

ข้อมูลทางด้านสินเช่ือของเจ้าของข้อมูล และการใช้ข้อมูลเครดิตดังกล่าวกเ็พ่ือวัตถุประสงค์และ

เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเช่ือของลูกค้า ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเครดิตเท่าน้ัน ซ่ึงถือเป็น

หลักการและวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของพระราชบัญญัติน้ี ที่จะต้องค านึงถึงตลอดรวมไปถึงการ

คุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลด้วย ซ่ึงข้อมูลสามารถบ่งช้ีถึงตัวและคุณสมบัติของผู้ขอสินเช่ือได้ 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับบริการหรือการขอสินเช่ือแต่อย่างใด 

ดังน้ัน ประเทศไทยจึงควรมีการก าหนดค านิยามในเร่ืองดังกล่าวให้มีความรัดกุมเพ่ิมขึ้ นมาก

กว่าเดิมหรือมีการก าหนดขอบเขตของการน าข้อมูลไปใช้ ปัญหาการน าข้อมูลเครดิตไปใช้เพ่ือ

ประกอบการสมัครงานประเดน็ดังกล่าวน้ีไม่เป็นไปตามกฎหมายในแง่ของ การน าข้อมูลเครดิตไป

ใช้ โดยประเดน็ดังกล่าวถือเป็นปัญหาอย่างหน่ึงที่เจ้าของข้อมูลเครดิตส่วนใหญ่ก าลังเผชิญและ

ค่อนข้างที่เป็นปัญหาใหญ่ส าหรับสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน เน่ืองจากนายจ้างได้น าข้อมูล

เครดิตไปใช้พิจารณาเพ่ือประกอบการรับลูกจ้างเข้าท างาน ทั้งน้ี สาเหตุอาจเกิดจากการนายจ้าง

ต้องการทราบว่าลูกจ้างที่ตนรับเข้าท างานน้ัน มีปัญหาทางด้านการเงินหรือไม่ สามารถทุ่มเทให้กับ

การท างานโดยไม่มีปัญหาทางการเงินเข้ามารบกวนสมาธิในการท างานของลูกจ้างหรือไม่  หรือ 

เกิดจากลักษณะงานบางต าแหน่งที่ลูกจ้างต้องเกี่ยวกับการรักษาเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง  

โดยเหตุผลที่กล่าวมาท าให้นายจ้างส่วนใหญ่เร่ิมน าข้อมูลเครดิตมาประกอบการพิจารณารับลูกจ้าง

เข้าท างานมากขึ้ น ในทางกลับกันการที่นายจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของลูกจ้างได้  

กลับสร้างปัญหาให้กับลูกจ้างผู้ซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างมาก เพราะการน าข้อมูลเครดิตไป

ประกอบการสมัครงานถือได้ว่าน าข้อมูลเครดิตไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์แล้ว ยังส่งผลกระทบใน

การปิดกั้นโอกาสการเข้าท างานของลูกจ้างซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนใหญ่ให้ได้รับความล าบากมาก

ย่ิงขึ้ นไปอีก นอกจากน้ี การน าข้อมูลเครดิตไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าวก่อให้เกิดความ 

ไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูลและรัฐไม่สามารถคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

ได้อย่างแท้จริง ประเด็นปัญหา การน าข้อมูลเครดิตไปใช้เพ่ือประกอบการค ้าประกัน ปัญหา

ดังกล่าวเป็นปัญหาที่ผู้ค า้ประกันส่วนใหญ่ต้องเจอ เน่ืองจากสถาบันการเงินหลายแห่งยังเหน็ว่า 

การพิจารณาสนิเช่ือจากข้อมูลเครดิตของผู้ขอสนิเช่ืออย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ อกีทั้งข้อมูลเครดิต

ของผู้ค ้าประกันเองยังมีความส าคัญ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในระดับหน่ึง จึงมีความจ าเป็นที่

สถาบันการเงินนั้นต้องทราบถึงข้อมูลเครดิตของผู้ค า้ประกันด้วย แต่เน่ืองจากพระราชบัญญัติการ

ประกอบข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ไม่อนุญาตให้สถาบันการเงินน า ข้อมูลเครดิตของผู้ค า้ประกัน
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มาพิจารณาประกอบทางด้านสินเช่ือ สถาบันการเงินส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการหลบเล่ียงด้วยวิธีต่าง ๆ 

เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเครดิตของผู้ค า้ประกันอย่างไรกด็ี ในปัจจุบันพบว่าได้มีการพยายามบังคับใช้

กฎหมายเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้ น  แต่เมื่ อพิจารณาในรายละเอียดของร่ าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว กลับพบว่าเน้ือหาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ยังไม่สามารถคุ้มครองเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการน าข้อมูล

ดังกล่าวไปใช้ได้ ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวยังคงมีหลักการเหมือนๆ กับ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ที่ก  าหนดว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลได้กต่็อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยไม่มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ

น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เจ้าของข้อมูลอยู่ในสถานะที่ถูกบีบบังคับใน

การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลหรือไม่ ประเดน็ปัญหากฎหมายการจัดเกบ็ข้อมูลลูกหน้ีที่ขาดอายุ

ความตามกฎหมาย ประเดน็ปัญหาน้ีถือเป็นประเดน็ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหน่ึง ที่การจัดเกบ็

ข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตยังจัดเกบ็ข้อมูลของลูกหน้ีที่ขาดอายุความตามกฎหมายไปแล้ว  

ท าให้เกิดปัญหาว่าข้อมูลเครดิตที่สถาบันการเงินหรือสมาชิกยังคงรายงานต่อไปน้ัน มีความถูก

ต้องหรือไม่อย่างไร ทั้งในเร่ืองของภาระหน้ีและความถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ อีกทั้งเมื่อหน้ีน้ัน

เป็นหน้ีที่ขาดอายุความตามกฎหมายแล้ว หากเจ้าหน้ีหรือสถาบันการเงินไม่น าคดีขึ้ นสู่ 

การพิจารณาของศาล ข้อมูลเครดิตน้ันกจ็ะยังคงอยู่ในระบบฐานข้อมูลเครดิตอย่างไม่มีก าหนด 

และลูกหน้ีหรือเจ้าของข้อมูลกไ็ม่สามารถน าคดีขึ้ นสู่ศาลเพ่ือให้ศาลพิจารณาในประเดน็เร่ืองอายุ

ความเองได้ เน่ืองจากตามกฎหมายไม่ถือว่าลูกหน้ีถูกโต้แย้งสิทธิ  ดังน้ัน ควรมีมาตรการใดๆ 

หรือไม่ ที่จะด าเนินการน าข้อมูลเครดิตน้ันออกจากระบบฐานข้อมูลเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อสิทธิ

ของเจ้าของข้อมูล ซ่ึงการน าข้อมูลลูกหน้ีที่ขาดอายุความออกจากฐานข้อมูลดังกล่าว กไ็ม่ได้ท าให้

สิทธิเรียกร้องในหน้ีของเจ้าหน้ีต้องระงับแต่อย่างใด ประเดน็ปัญหาในเร่ืองความยินยอมในการ

เปิดเผยข้อมูล ระยะเวลา วิธีการใช้ ผลบังคับ ปัญหาในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลยังมีหลักการที่

ส าคัญอีกอย่างหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลโดยตรง น่ันกค็ือหลักการให้ความยินยอมใน

การเปิดเผยข้อมูล ซ่ึงหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล กอ็าจจะถูกปิดกั้น

โอกาสในการได้รับการพิจารณาสนิเช่ือได้ ซ่ึงความเป็นจริงในทางปฏบัิติ เจ้าของข้อมูลเสมือนไม่มี

ทางเลือกใด ๆ มากนัก และยังขัดกับหลักการในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล  

ควรบัญญัติกฎหมายในเร่ืองความยินยอมให้ถูกรัดกุมและเหมาะสม ประเดน็ปัญหาการลงโทษ 

การบังคับโทษ และสภาพบังคับ เน่ืองจากพระราชบัญญัติฉบับน้ีมุ่งคุ้มครองเฉพาะข้อมูลเครดิต

หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัสนิเช่ือของผู้ขอสนิเช่ือจากสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ประกอบ

กิจการเกี่ ยวกับการให้สินเช่ือ (ผู้ให้สินเ ช่ือ) ดังน้ัน ขอบเขตการให้ความคุ้มครองของ

พระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น หากเกิดความเสียหายจาก

การละเมิดข้อมูลกส็ามารถท าการฟ้องร้องด าเนินคดีเพ่ือเอาผิดกับผู้กระท าละเมิด ซ่ึงเป็นภาระ 
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ที่หนักหน่วงในการพิสูจน์เช่นน้ันจึงควรมีการบัญญัติกฎหมายในเร่ืองดังกล่าวให้ครอบคลุมและ

ชัดเจนย่ิงขึ้น 

จากประเดน็ปัญหากล่าวมาข้างต้น เป็นปัญหาที่เจ้าของข้อมูลเครดิตก าลังเผชิญโดยที่

กฎหมายไม่สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวแก่เจ้าของข้อมูลได้อย่างเตม็ที่ โดยที่เจ้าของ

ข้อมูลอยู่ในฐานะที่ไม่มีทางเลือก ไม่สามารถเรียกร้องหรือต่อรองใด ๆ ได้ โดยเฉพาะเร่ืองของ

การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ที่เจ้าของข้อมูลมิได้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  

ท าให้เกิดการรุกล า้สิทธิของเจ้าของข้อมูลมากย่ิงขึ้ นโดยยังไม่ได้มีมาตรการใด ๆ ในการปกป้อง

คุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล ทั้งที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 

ได้จ ากดัสทิธขิองเจ้าของข้อมูลตามรัฐธรรมนูญ 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการป้องกันและเพ่ือให้มีการคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของข้อมูลเครดิต 

อย่างแท้จริง จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการน าข้อมูลเครดิตดังกล่าวไปใช้ โดยผู้เขียน  

เหน็ว่า หากการน าข้อมูลเครดิตดังกล่าวไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์โดยหากไม่เกี่ยวข้องกับการน าไปใช้

เพ่ือประโยชน์ทางด้านสนิเช่ือของเจ้าของข้อมูลแล้ว ไม่ว่าใครหรือบุคคลใด หากน าข้อมูลน้ันไปใช้

ผิดวัตถุประสงค์ตามที่พระราชบัญญัติน้ีได้ก าหนดไว้สมควรต้องได้รับโทษ โดยไม่ต้องค านึงว่า

ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือไม่กต็าม ส าหรับประเดน็การจัดเกบ็ข้อมูลที่ขาดอายุ

ความแล้วน้ัน ควรมีมาตรการใด ๆ หรือไม่ เพ่ือออกมาก าหนดหรือจ ากัดขอบเขตของการจัดเกบ็

ข้อมูล เพราะข้อมูลหน้ีที่ขาดอายุความแล้วน้ัน ไม่มีประโยชน์ที่ต้องจัดเกบ็ ขณะเดียวกันกจ็ะเกิด

ผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลหลายประการ 

2. ประเด็นทีน่ ามาวิเคราะห ์

จากหลักการและเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

พ.ศ. 2545 เหน็ได้ว่า การออกพระราชบัญญัติฉบับน้ีกเ็พ่ือเหตุผลความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 

อีกทั้งพระราชบัญญัติฉบับน้ียังได้จ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญส่วนหน่ึง 

ดังน้ัน ข้อมูลเครดิตตามความหมายของพระราชบัญญัติฉบับน้ี  จึงต้องใช้เพ่ือวัตถุประสงค์

ทางด้านการวิเคราะห์สนิเช่ืออย่างเคร่งครัดเท่าน้ัน อย่างไรกด็ี พบว่านอกจากการน าข้อมูลเครดิต

ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้แล้ว ยังมีเร่ืองประเด็นปัญหาในทาง

กฎหมายอกีหลายประการ ดังน้ี 

 2.1  ประเด็นปัญหาในเรือ่งนยิามในการน าขอ้มูลเครดิตไปใช ้

ค านิยามของ “ข้อมูลเครดิต” พิจารณาประกอบกับ “สินเช่ือ” ตามพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ได้จ ากัดการจัดเกบ็เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลและ

ข้อมูลทางด้านสินเช่ือของเจ้าของข้อมูล และการใช้ข้อมูลเครดิตดังกล่าวกเ็พ่ือวัตถุประสงค์และ

เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเช่ือของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเครดิตเท่าน้ัน ทั้งน้ี ไม่รวมถึง

ข้อมูลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการรับบริการหรือการขอสนิเช่ือ 
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2.2  ประเด็นปัญหาการน าขอ้มูลเครดิตไปใชเ้พือ่ประกอบการสมคัรงาน 

ประเดน็ดังกล่าวน้ีไม่เป็นไปตามกฎหมายในแง่ของการน าข้อมูลเครดิตไปใช้ โดย

ประเดน็ดังกล่าวถือเป็นปัญหาอย่างหน่ึงที่เจ้าของข้อมูลเครดิตส่วนใหญ่ก าลังเผชิญและค่อนข้างที่

เป็นปัญหาใหญ่ส าหรับสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน  

2.3  ประเด็นปัญหาการน าขอ้มูลเครดิตไปใชเ้พือ่ประกอบการค ้ าประกนั  

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ผู้ค า้ประกันส่วนใหญ่ต้องเผชิญ เน่ืองจากสถาบันการเงิน

หลายแห่งยังเห็นว่า การพิจารณาสินเช่ือจากข้อมูลเครดิตของผู้ขอสินเช่ืออย่างเดียวอาจ 

ไม่เพียงพอ ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นที่สถาบันการเงินน้ันต้องทราบถึงข้อมูลเครดิตของผู้ค า้ประกัน

ด้วย แต่เน่ืองจากพระราชบัญญัติการประกอบข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ไม่อนุญาตให้สถาบัน

การเงินน าข้อมูลเครดิตของ ผู้ค า้ประกันมาพิจารณาประกอบทางด้านสินเช่ือ สถาบันการเงินส่วน

ใหญ่ จึงใช้วิธกีารหลบเล่ียงด้วยวิธต่ีาง ๆ เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเครดิตของผู้ค า้ประกนั  

2.4  ประเด็นปัญหากฎหมายการจดัเก็บขอ้มูลลูกหนี้ ทีข่าดอายุความตามกฎหมาย 

ประเดน็ปัญหาน้ีถือเป็นประเดน็ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหน่ึง ที่การจัดเกบ็ข้อมูล

ของบริษัทข้อมูลเครดิตยังจัดเกบ็ข้อมูลของลูกหน้ีที่ขาดอายุความตามกฎหมายไปแล้ว ท าให้เกิด

ปัญหาว่าข้อมูลเครดิตที่สถาบันการเงินหรือสมาชิกยังคงรายงานต่อไปน้ัน มีความถูกต้องหรือไม่

อย่างไร  

2.5  ประเด็นปัญหาในเรื่องความยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูล ระยะเวลา วิธีการใช ้ 

ผลบงัคบั 

ปัญหาในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลยังมีหลักการที่ส าคัญอีกอย่างหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อ

เจ้าของข้อมูลโดยตรง น่ันกค็ือหลักการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลซ่ึงความเป็นจริง

ในทางปฏบัิติ เจ้าของข้อมูลเสมือนไม่มีทางเลือกใด ๆ มากนัก และยังขัดกับหลักการในเร่ืองการ

คุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ควรบัญญัติกฎหมายในเร่ืองความยินยอมให้ถูกรัดกุมและ

เหมาะสม  

2.6  ประเด็นปัญหาการลงโทษ การบงัคบัโทษ และสภาพบงัคบั 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติฉบับน้ีมุ่งคุ้มครองเฉพาะข้อมูลเครดิตหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่

เกี่ยวกบัสนิเช่ือของผู้ขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้

สินเช่ือ (ผู้ให้สินเ ช่ือ) ดังน้ัน ขอบเขตการให้ความคุ้มครองของพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

จึงไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น หากเกิดความเสียหายจากการละเมิดข้อมูล 

กส็ามารถท าการฟ้องร้องด าเนินคดีเพ่ือเอาผิดกับผู้กระท าละเมิด ซ่ึงเป็นภาระที่หนักหน่วงในการ

พิสจูน์เช่นนั้นจึงควรมีการบัญญัติกฎหมายในเร่ืองดังกล่าวให้ครอบคลุมและชัดเจนย่ิงขึ้น 
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3. ประเด็นทีเ่สนอแนะ 

จากการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ ผู้เขียนเหน็ว่า ควรน ากฎหมายต่างประเทศ 

มาเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดกับเจ้าของข้อมูล

ดังน้ี 

3.1 นยิามในการน าขอ้มูลเครดิตไปใช ้ 

ประเทศไทยควรมีการก าหนดค านิยามในเร่ืองดังกล่าวให้มีความรัดกุมเพ่ิมขึ้ นมาก

กว่าเดิมหรือมีการก าหนดขอบเขตของการน าข้อมูลไปใช้เหมือนอย่างในประเทศอังกฤษที่มีการ

ก าหนดข้อยกเว้นในการน าข้อมูลไปใช้ในกรณีที่หากผู้ควบคุมมีข้อสงสัยหรือเกิดความไม่แน่ใจใน

ความชอบด้วยกฎหมายในการน าข้อมูลไปใช้ กส็ามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ออกหมายเป็นลาย

ลักษณ์อักษรหรืออย่างน้อยสุดก็ให้มีค า ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Act 1998) หรือตามกฎหมายฉบับ

อื่นที่ให้อ านาจด้วยเช่นเดียวกัน ซ่ึงประเดน็ในเร่ืองค านิยาม การจ ากัดในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูล 

การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่มีผลเสียกับเจ้าของข้อมูล จึงควรมี

การก าหนดค านิยามในเร่ืองดังกล่าวให้มีความรัดกุมเพ่ิมมากขึ้ นกว่าเดิม โดยเฉพาะก าหนด 

ค านิยามในเร่ืองของวัตถุประสงค์ในการขอข้อมูลที่จะน าไปประกอบในเร่ืองการขอสินเช่ือ  

ควรก าหนดให้ชัดเจนว่าการที่จะเอาข้อมูลไปใช้น้ันจะต้องเป็นการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือประกอบใน

การขอสนิเช่ือเทา่นั้นห้ามน าไปใช้เพ่ือการอื่นใดโดยเดด็ขาด 

3.2  กฎหมายในการน าขอ้มูลเครดิตไปใชอ้ย่างผดิวตัถุประสงค ์ 

3.2.1  การน าข้อมูลเครดิตไปใช้เพ่ือประกอบการพิจารณารับสมัครงาน 

ปัจจุบันได้มีการน าข้อมูลไปใช้ประกอบการสมัครงาน ซ่ึงนายจ้างส่วนใหญ่หาวิธีการ

ต่าง ๆ นา ๆ เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเครดิตดังกล่าวของลูกจ้างให้ได้ โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย

และวิธีการเล่ียงกฎหมายเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเครดิตของลูกจ้างที่จะรับเข้าท างาน โดย

ประเดน็นี้ ก  าลังสร้างปัญหาให้กับลูกจ้างผู้ซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างมาก กล่าวคือ มีผลกระทบต่อ

โอกาสในการเข้าท างานของลูกจ้างมากย่ิงขึ้ น จึงควรมีการบัญญัติกฎหมายในเร่ืองการน าข้อมูล

เครดิตไปใช้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นการผิดวัตถุประสงค์  ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับ 

ทุกฝ่าย โดยน าแนวทางของต่างประเทศโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาตามที่มีการบัญญัติไว้ใน  

รัฐบัญญัติการรายงานข้อมูลเครดิตที่เป็นธรรม The Fair Credit Reporting Act 1970 Section 

604 (a) ว่า บริษัทข้อมูลเครดิตสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือสื่อข้อมูลอันมีลักษณะเป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้โดยจะต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี กล่าวคือ มีเจตนาที่จะใช้

ข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน โดยไม่ตัดสิทธิประโยชน์ในการที่จะได้รับการจ้างงานโดย 

ไม่น าข้อมูลเครดิตมาเป็นตัวก าหนดในการจ้างงานแต่อย่างใด ซ่ึงเป็นแนวทางที่ดีที่จะน ามาเป็น

แนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้เกดิความถูกต้องและเหมาะสม  
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3.2.2  การเรียกดูข้อมูลเครดิตของผู้ค า้ประกนั 

ปัจจุบันปัญหาการเรียกดูข้อมูลเครดิตของผู้ค ้าประกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงบรรดา

สถาบันการเงินต่าง ๆ จะเรียกดูข้อมูลเครดิตของผู้ค า้ประกัน โดยให้ผู้ค า้ประกันซ่ึงเป็นเจ้าของ

ข้อมูลไปขอข้อมูลของตัวเอง และจัดส่งให้สถาบันการเงิน ซ่ึงการใช้วิธีการดังกล่าวเป็นการ

แก้ปัญหาให้กับสถาบันการเงินแบบไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแล้ว  

ยังถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ค า้ประกันโดยที่ผู้ค า้ประกันไม่มีทางเลือกด้วย ท าให้ผู้ค า้ประกัน

เร่ิมที่จะเกิดความลังเลในการเข้ามาเป็นผู้ค า้ประกันลูกค้าที่ขอสินเช่ือ ซ่ึงจะท าให้มีบุคคลที่ยอม

ผูกพันตนเป็นผู้ค า้ประกันสินเช่ือน้อยลง และอาจส่งผลกระทบในทางลบแก่ทั้งผู้ขอสินเช่ือและ

สถาบันการเงินน้ันเอง ซ่ึงในต่างประเทศ กไ็ม่มีการน าข้อมูลเครดิตของผู้ค า้ประกันมาพิจารณา

ประกอบทางด้านสินเช่ือควรน ากฎหมายต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้

เกดิความถูกต้องและเหมาะสม  

4.  กฎหมายในการจดัเก็บขอ้มูลลูกหนี้ ทีข่าดอายุความตามกฎหมาย 

ปัญหาในเร่ืองการจัดเกบ็ข้อมูลหน้ีของลูกหน้ีที่ขาดอายุความแล้วน้ันควรได้รับการ

พิจารณาแก้ไขกฎหมาย เพ่ือให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต  

พ.ศ. 2545 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ลูกหน้ีเกินความจ าเป็นโดยน า

แนวทางของสหรัฐอเมริกามาเป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมาย และเมื่อได้ศึกษาเปรียบเทยีบกับ

รัฐบัญญัติการรายงานข้อมูลเครดิตที่เป็นธรรม (The Fair Credit Reporting Act 1970) ซ่ึง

ก าหนดว่าบริษัทข้อมูลเครดิตไม่สามารถจัดท ารายงานข้อมูลเครดิตที่ประกอบไปด้วยข้อมูลการ

ฟ้องร้องคดีแพ่ง หรือ ค าพิพากษาคดีแพ่ง เป็นระยะเวลาเกินกว่า 7 ปี หรือจนกว่าหน้ีน้ันขาดอายุ

ความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะยาวกว่า จึงเหน็ได้ว่าตาม The Fair Credit 

Reporting Act 1970 น้ัน มิได้ก าหนดให้ต้องมีค าพิพากษาจากศาลก่อน ดังน้ัน เมื่อหน้ีน้ันขาด

อายุความตามกฎหมายแล้ว บริษัทข้อมูลเครดิตกไ็ม่สามารถประมวลผลข้อมูลหน้ีน้ันได้อีกต่อไป 

เว้นแต่กรณีที่อายุความน้ันมีระยะเวลาสั้นกว่า 7 ปี กจ็ะรายงานข้อมูลหน้ีน้ันได้เป็นระยะเวลา 7 ปี 

ซ่ึงเป็นระยะเวลาที่ยาวกว่าน่ันเอง ดังน้ัน เพ่ือเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ี อาจก าหนดให้

กระท าในรูปแบบของการบันทึกเป็น หมายเหตุในข้อมูลเครดิตของลูกหน้ีว่าเป็นหน้ีที่ลูกหน้ี

โต้แย้งว่าขาดอายุความแล้ว เพ่ือให้สมาชิกที่ใช้ข้อมูลเครดิตได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซ่ึงจะ

ส่งผลให้การวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ีของลูกหน้ีน้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

น่ันเอง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อไปในเร่ืองอายุความของข้อมูล

เครดิตของลูกหน้ีน้ัน ประเทศไทยควรมีการก าหนดในเร่ืองดังกล่าว คือ ในกรณีลูกหน้ีผิดนัดการ

ช าระหน้ี ข้อมูลเครดิตของลูกค้ารวมทั้ง วัน เดือน ปี ผิดนัด การช าระหน้ีให้มีอายุความสิ้นสุดเมื่อ

หน้ีน้ันระงับหรือช าระหน้ีเสรจ็สิ้น แต่ต้องไม่เกนิ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทข้อมูลเครดิตได้รับรายงาน

จากสมาชิก ในกรณีที่มีการผิดนัดช าระหน้ีเครดิตของลูกค้ารวมทั้งวันเดือนปีที่เร่ิมผิดนัดช าระหน้ี

ให้มีอายุข้อมูลสิ้นสุดเมื่อ หน้ีน้ันระงับหรือมีการช าระหน้ีเสร็จสิ้นแล้ว แต่ต้องไม่เกิน 5 ปีนับแต่
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วันที่บริษัทข้อมูลเครดิตได้รับรายงานจากสมาชิก เว้นแต่ข้อมูลที่เป็นสินเช่ือส่วนบุคคลหรือสินเช่ือ

บัตรเครดิตให้มีอายุไม่เกนิ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 5 เร่ืองความระงับ

แห่งหน้ี ตามมาตรา 330 มาตรา 340 มาตรา 341 มาตรา 349 มาตรา 353 เพ่ือความเป็นธรรม

แก่ลูกหน้ีและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกหน้ี 

5.  เรือ่งความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูล ระยะเวลา วิธีการใช ้ผลบงัคบั 

จากปัญหาดังกล่าวประเทศไทยจึงควรมีการบัญญัติในเร่ืองความยินยอมในการให้

ข้อมูลโดยน าแนวทางของต่างประเทศโดยเฉพาะของประเทศอังกฤษที่มีการบัญญัติในเร่ือง

ดังกล่าวน้ี ซ่ึงเป็นต้นแบบในการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรปโดยได้มีการให้นิยามค าว่า “การให้ความยินยอม”และเมื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Act 1998) ของประเทศอังกฤษ  

ซ่ึงเป็นต้นแบบของการศึกษาค้นคว้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในช้ันการพิจารณาของ

รัฐสภา ที่ได้มีการก าหนดแก้ไขให้มีการก าหนดหลักในเร่ืองความยินยอมไว้ในกฎหมายน้ี แต่ใน

กรณีของประเทศไทยน้ัน ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต  

พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายเฉพาะเพ่ือก ากับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตซ่ึงได้มีบทบัญญัติ

ก าหนดในเร่ืองวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเครดิตไว้แล้ว จึงเป็นการสร้างเง่ือนไขที่ช่วยให้ความ

คุ้มครองแก่เจ้าของข้อมูลในการที่บริษัทข้อมูลเครดิตจะท าการเปิดเผยข้อมูลแต่เง่ือนไขดังกล่าว

ยังไม่รัดกุมเทา่ที่ควรยังท าให้เกดิปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นประโยชน์กับเจ้าของข้อมูล ประเทศไทยจึงควรน าแนวทางในการ

บัญญัติกฎหมายของประเทศอังกฤษมาเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายในเร่ืองความยินยอม

ให้ถูกรัดกุมและเหมาะสมต่อไป  

6.  การลงโทษ การบงัคบัโทษ และสภาพบงัคบั 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น รวมทั้งข้อมูลส่วน

บุคคลที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ อีกด้วย หากเกิดความ

เสียหายจากการละเมิดข้อมูลกส็ามารถท าการฟ้องร้องด าเนินคดีเพ่ือเอาผิดกับผู้กระท าละเมิด 

โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์และอาศัยการคุ้มครองจากประมวล

กฎหมายอาญาได้ แต่การด าเนินการโดยอาศัยกระบวนการทางศาล ผู้เสียหายมีหน้าที่ที่จะต้อง

พิสจูน์ให้ศาลเหน็ถึงการกระท าละเมิดและความเสยีหายที่เกิดข้ึน มิฉะน้ัน ผู้เสียหายกอ็าจจะไม่ได้

รับการเยียวยาจากการกระท าละเมิด ซ่ึงเป็นภาระที่หนักหน่วงในการพิสูจน์เช่นน้ัน เน่ืองจากใน

บางกรณีเป็นการยากที่จะพิสจูน์ให้เหน็ถึงความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว จึงเป็นความแตกต่างที่เหน็ได้

ชัดจากรัฐบัญญัติการรายงานข้อมูลเครดิตที่เป็นธรรม (The Fair Credit Reporting Act 1970 

(FCRA) ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้กับการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

เช่นเดียวกับกฎหมายของไทย แต่ได้มีการบัญญัติอนุญาตให้เอกชนสามารถด าเนินคดีในกรณีที่มี

การฝ่าฝืนกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อได้ตาม Section 616 และ 617 และยังมีการ
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ก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ และค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีและค่าทนายความไว้อีกด้วย และ

อกีประเดน็หน่ึงที่อาจเกดิเป็นปัญหาข้ึนได้กคื็อ มาตรการในทางปฏบัิติถ้าหากเกิดการละเมิดด้าน

ความปลอดภัยของข้อมูลเครดิตเกดิขึ้น กล่าวคือถ้าหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทข้อมูลเครดิต

จะเกิดหน้าที่ใดบ้าง และเจ้าของข้อมูลน้ันต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง เพ่ือป้องกันความเสียหายที่

อาจเกดิขึ้นกบัตนได้ อาท ิการก าหนดหน้าที่ในการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายของ

สหรัฐอเมริกา เพ่ือให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการละเมิดด้านความปลอดภัย รวมไปถึงให้ค าแนะน า

ในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้จากการใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว เป็นต้น แม้ว่า

เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวน้ีจะยังไม่เคยเกิดขึ้ นในประเทศไทยกต็าม แต่การศึกษาถึงแนว

ปฎิบัติในกรณีดังกล่าวของกฎหมายต่างประเทศย่อมมีประโยชน์ในการช่วยคุ้มครองเจ้าของข้อมูล

เครดิตต่อไปได้ในอนาคต เพราะเน่ืองจากปัญหาการลงโทษ การบังคับโทษ และสภาพบังคับ  

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมักมีปัญหาในเร่ืองภาระการพิสจูน์ที่ผู้เสยีหายมีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเหน็

ถึงการกระท าละเมิดและความเสียหายที่เกิดข้ึน มิฉะน้ัน ผู้เสียหายกอ็าจจะไม่ได้รับการเยียวยา

จากการกระท าละเมิดน้ัน ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์กับผู้เสียหายควรน าแนวทางในการบัญญัติ

กฎหมายของสหรัฐอเมริกามาเป็นแนวทาง การศึกษาถึงแนวปฏิบัติย่อมมีประโยชน์ต่อไปได้ใน
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