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เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สําคัญและเป็ นความลับ
เรื่ อง

ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (ฉบับ
ล่าสุด)

เรี ยน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา

กลุม่ พันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ หรื อ บีเอสเอ (BSA) 1 รู้สกึ ยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ รับโอกาสให้
แสดงข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (ฉบับล่าสุด)
ทังนี
้ ้บีเอสเอได้ ติดตามดูพฒ
ั นาการของร่างพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลมาอย่างใกล้ ชิด
และใคร่ขอขอบคุณสําหรับวิธีการที่โปร่งใสที่ใช้ ในการหารื อ และแสดงทัศนะเกี่ยวกับร่ าง
พระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าว
1

กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ หรื อ บีเอสเอ (www.bsa.org) เป็ นตัวแทนให้กบั อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทว่ั โลกในการติดต่อกับรัฐบาล หรื อในตลาดทัว่

โลก สมาชิกของบีเอสเอเป็ นบริ ษทั ที่มีนวัตกรรมลํ้าหน้ามากที่สุดหลายบริ ษทั ของโลก ซึ่งได้สร้างระบบซอฟต์แวร์ที่กระตุน้ เศรษฐกิจ และปรับปรุ ง
ชีวิตสมัยใหม่ให้ดีข้ ึน บีเอสเอมีสาํ นักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่กรุ งวอชิงตัน ดีซี และมีการดําเนินงานอยูใ่ นประเทศต่างๆ มากกว่า 60 ประเทศทัว่ โลก โดย
บีเอสเอเป็ นผูน้ าํ ในเรื่ องแผนงานในการตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานซึ่งสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกกฎหมาย และให้ความ
สนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่สร้างเสริ มนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และผลักดันความเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)
สมาชิกของบีเอสเอมีมากมายหลายบริ ษทั ซึ่งรวมทั้ง Adobe, Agilent Technologies, ANSYS, Apple, Autodesk, AVEVA, AVG, Bentley Systems, CA
Technologies, Cisco, CNC/Mastercam, Dell, IMB, Intel, Intuit, McAfee, Microsoft, Minitab, Oracle, PTC, Rockwell Automation, Rosetta Stone,
Siemens PLM, Symantec, Tekla และ The MathWorks
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สมาชิกของบีเอสเอตระหนักดีถึงความสําคัญในการสร้ างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจในพื ้นที่
ออนไลน์ และด้ วยเหตุนี ้จึงมีเจตนาแน่วแน่ที่จะคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ทังในด้
้ านเทคโนโลยีและ
รูปแบบธุรกิจประเภทต่างๆ สมาชิกของบีเอสเอเป็ นบริ ษัทแถวหน้ าในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้ าน
ข้ อมูล รวมทังการพั
้
ฒนาเทคโนโลยีแบบ Cloud-based ซึง่ ช่วยส่งเสริ มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
ประสิทธิภาพโดยการทําให้ บคุ คลทัว่ ไป และธุรกิจขนาดเล็กสามารถเพิ่มกําลังความสามารถด้ าน
คอมพิวเตอร์ ซึง่ ครัง้ หนึง่ ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากติดปั ญหาเรื่ องค่าใช้ จา่ ย
การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี ้อย่างต่อเนื่องจําเป็ นต้ องมีกรอบกฎหมายซึง่ กําหนดไว้ อย่าง
ชัดเจน และมีความยืดหยุน่ ตามสมควร กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลจะต้ องคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของ
ผู้บริ โภคโดยไม่สร้ างอุปสรรคที่ไม่จําเป็ นอันเป็ นการกีดกันการไหลเวียนของข้ อมูลอย่างอิสระ ซึง่ เป็ นสิ่ง
สําคัญอย่างยิ่งสําหรับเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 นี ้ แม้ ว่าพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลซึง่
ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้ รับการปรับปรุงให้ ดีขึ ้นกว่าฉบับ
ก่อนหน้ านี ้เป็ นอย่างมาก แต่บีเอสเอขอแสดงข้ อคิดเห็นเพื่อชี ้ให้ เห็นถึงบทบัญญัตหิ ลายๆ บทซึง่ อาจ
ก่อให้ เกิดภาระอันไม่จําเป็ นและความไม่แน่นอนด้ านกฎหมายแก่ภาคส่วนเทคโนโลยี
มาตรา 5: นิยามศัพท์
"ข้ อมูลส่ วนบุคคล" – คํานิยามที่เสนอตังอยู
้ บ่ นแนวคิดในเรื่ องข้ อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ ในกรอบการ
คุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของเอเปค (APEC Privacy Framework) และกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครอง
ข้ อมูลของสหภาพยุโรป (European Data Protection Directive) ซึง่ ใช้ กบั ข้ อมูลทุกประเภท โดยไม่
คํานึงถึงรูปแบบหรื อเนื ้อหา ไม่วา่ ข้ อมูลนันทํ
้ าให้ สามารถระบุตวั บุคคลนันได้
้ หรื ออาจทําให้ สามารถ
ระบุตวั บุคคลนันได้
้ อย่างไรก็ตามคํานิยามที่มีความหมายกว้ างดังกล่าวได้ กลายเป็ นประเด็นที่มีการ
แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากในสหภาพยุโรป ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ไม่มีการทําวิจยั ทางการแพทย์
ในบางเรื่ องในสหภาพยุโรปอย่างที่ได้ คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีข้อกําหนดที่เข้ มงวดในเรื่ องต้ องได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าถึงแม้ วา่ ข้ อมูลนันไม่
้ สามารถระบุตวั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Data Subjects) ได้
โดยตรงจากข้ อมูลที่จดั ให้ แก่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลก็ตาม การนําภาระหน้ าที่ทางกฎหมายที่
เข้ มงวดอย่างมากมาใช้ บงั คับกับข้ อมูลในวงกว้ างโดยไม่คํานึงถึงบริ บทของข้ อมูล และความเป็ นไปได้
ว่าจะก่อให้ เกิดอันตรายกับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลนันจริ
้ งหรื อไม่ อาจเป็ นตัวทําลายการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยขัดขวางความคิดริเริ่ มหรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้
ประโยชน์จากข้ อมูล
เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีดงั กล่าว บีเอสเอใคร่ขอเสนอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกานําแนวคิดในเรื่ องข้ อมูล
ส่วนบุคคลมาใช้ โดยดูจากบริ บท ซึง่ ตามแนวคิดดังกล่าวข้ อมูลจะถือเป็ น "ข้ อมูลส่วนบุคคล" เฉพาะใน
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กรณีที่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตวั บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลดังกล่าวได้ เท่านัน้ ดังนัน้
บีเอสเอใคร่ขอเสนอให้ มีการแก้ ไขคํานิยามเป็ นดังนี ้
“ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี ่ยวกับบุคคล ซึ่ งทําให้ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลสามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
"ผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล" - สอดคล้ องกับกรอบการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของเอเปค (APEC
Privacy Framework) คํานิยามที่เสนอของคําว่า "ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล" รับรองว่าบุคคลหรื อ
องค์กรนิติบคุ คลซึง่ มีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลจะอยูใ่ นฐานะ
ที่ดีที่สดุ ในการกํากับดูแลความสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่าว และเพื่อให้ สอดคล้ องกับกรอบการคุ้มครอง
ความเป็ นส่วนตัวของเอเปค (APEC Privacy Framework) บีเอสเอใคร่ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ยืนยันว่าบทบัญญัติดงั กล่าวไม่เกี่ยวโยงกับผู้ให้ บริการประเภท Cloud Services ซึง่ อาจเป็ นผู้จดั หา
ฮาร์ ดแวร์ และ/หรื อ ซอฟต์แวร์ บนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Host) หรื อประมวลผลเกี่ยวกับข้ อมูลตาม
คําสัง่ ของผู้ใช้ บริ การ บีเอสเอใคร่ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาเพิม่ เติมข้ อความต่อไปนี ้ซึง่ เป็ นข้ อความ
ที่อยูใ่ นกรอบการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของเอเปค (APEC Privacy Framework) ไว้ ในคํานิยาม
ดังกล่าวด้ วย
"ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ผูซ้ ึ่ งมี อํานาจหน้าที ต่ ดั สิ นใจเกี ่ยวกับการบริ หาร
จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ไม่รวมบุคคล หรื อองค์กรซึ่ งปฏิ บตั ิ งานดังกล่าวตามที ไ่ ด้รับคําสัง่
จากบุคคล หรื อองค์ กรอี กแห่งหนึ่ง หรื อโดยหน้าที ่ตามสัญญา หรื อหน้าที ่ตามกฎหมาย
คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (มาตรา 7 - มาตรา 18)
บีเอสเอให้ การสนับสนุนอย่างเต็มที่สําหรับความพยายามของประเทศไทยที่จะตังคณะบุ
้
คคลที่มีหน้ าที่
รับผิดชอบอย่างเป็ นทางการเรื่ องการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลแบบรวมศูนย์ คณะบุคคลดังกล่าว
สามารถมีบทบาทสําคัญในการให้ ความรู้แก่ผ้ บู ริ โภคเกี่ยวกับการเลือกวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และ
จัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลของตน ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ ทงที
ั ้ ่เป็ นผู้บริ โภคและธุรกิจต่างๆ ควรได้ รับความรู้
เกี่ยวกับวิธีปอ้ งกันตนเองจากความเสี่ยงต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ในโลกออนไลน์ ซึง่ รวมทังการ
้
หลอกลวง และการโจรกรรมเอกลักษณ์บคุ คล ทังนี
้ ้การคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวขึ ้นอยู่กบั ผู้บริ โภคที่
ได้ รับข้ อมูลที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ และการบังคับใช้ กฎหมายด้ วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ แนวทาง "การรับผิดชอบร่วมกัน" ในเรื่ องการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวทําให้
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ผู้บริ โภคจะต้ องตระหนักถึงวิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัว สามารถตัดสินใจเลือกว่า
จะให้ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอย่างไร และจะต้ องปกป้องข้ อมูลภายใต้ การควบคุมของตน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลยังสามารถมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการ
บังคับใช้ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในเรื่ องดังกล่าว บีเอสเอมีความกังวลว่า
บทบัญญัติหลายบทอาจเป็ นการมอบหมายอํานาจซึ่งกว้ างเกินไป ยกตัวอย่างเช่นบีเอสเอเห็นว่า
มาตรา 13 (4) และมาตรา 13 (11) ดูเหมือนจะให้ อํานาจคณะกรรมการในการเข้ าแทรกแซงวิธี
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของบริ ษัท แม้ จะไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าบริ ษัทดังกล่าว
ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลก็ตาม และมาตรา 16 ได้ ให้
คณะกรรมการมีอํานาจเรี ยกตัวมาชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง ไม่ใช่เฉพาะในกรณีไต่สวนข้ อร้ องเรี ยนเท่านัน้ แต่
ยังรวมไปถึง "เรื่ องอื่นๆ " ที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมอีกด้ วย การมอบหมายอํานาจให้ โดยไม่มี
ขอบเขตจํากัดนี ้เป็ นเรื่ องที่สร้ างความกังวล อย่างน้ อยเพื่อเป็ นไปตามกระบวนการยุติธรรมอันควร
ตามกฎหมาย บีเอสเอเห็นว่าเป็ นเรื่ องสําคัญที่อํานาจต่างๆ ตามมาตรา 13 (4) มาตรา 13 (11) และ
มาตรา 16 ควรจะมีขอบเขตจํากัดเฉพาะ โดยให้ เป็ นเฉพาะในกรณีที่คณะกรรมการมีความสงสัย
โดยมีเหตุผลตามสมควรว่าผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลได้ กระทําการฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
อํานาจของคณะกรรมการในการออก "มาตรการหรื อแนวทาง" เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิเพื่อรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลตามมาตรา 13 (3) ควรได้ รับการจํากัดให้ แคบลงด้ วยเช่นกัน และควรมีการ
กํากับให้ คณะกรรมการดําเนินการดูแลให้ มาตรการที่ออกมามีความเป็ นกลางทางเทคโนโลยี และไม่
ควรมีการกําหนดแนวทางในลักษณะ "วิธีการแบบเดียวซึ่งใช้ กบั ทุกกรณี" (one-size-fits-all) เพื่อการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูล นอกจากนี ้แนวทางปฏิบตั ิที่ออกโดยคณะกรรมการต้ องไม่ผิด
ต่างไปจากมาตรฐานสากลที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าด้ วยเรื่ องการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
ข้ อมูล ซึ่งในเรื่ องนี ้ ควรให้ อํานาจแก่คณะกรรมการสําหรับออกแนวทางเฉพาะเท่าที่สอดคล้ องกับ
มาตรฐานระบบบริ หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก ได้ แก่ ISO/IEC
27001:2005 และ ISO/IEC 17799:2005 หลักการดังกล่าวควรต้ องนําเข้ ามารวมไว้ ในมาตรา 33
ถึงมาตรา 35 ซึ่งให้ อํานาจคณะกรรมการในการกําหนดประมวลหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วย
การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล (มาตรา 21 ถึง มาตรา 25)
มาตรา 21 ถึงมาตรา 25 สร้ างกรอบการดําเนินการโดยผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องแจ้ งให้ ทราบ
เกี่ยวกับลักษณะของการเก็บรวบรวมข้ อมูล บีเอสเอเห็นด้ วยว่าข้ อกําหนดให้ ทําการแจ้ งให้ เจ้ าของ
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ข้ อมูลส่วนบุคคลทราบก่อน หรื อในเวลาที่ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล เป็ นเรื่ องที่สมเหตุสมผล
ตามปกติสมาชิกของบีเอสเอจะทําการแจ้ งให้ ทราบผ่านการใช้ นโยบายคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวที่
เข้ าถึงได้ ง่าย ซึง่ จะให้ ข้อมูลโดยละเอียดแก่ผ้ ใู ช้ บริ การเกี่ยวกับขอบเขตของข้ อมูลที่จะเก็บรวบรวบ และ
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ดังที่มาตรา 23 ของร่าง พรบ. รับรอง มีหลายกรณีที่การแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบก่อนทําการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลอาจไม่สมเหตุสมผลหรื อไม่เหมาะสม นอกเหนือจากกรณีที่
แจกแจงไว้ ในมาตรา 23 (1 - 6) แล้ ว การเก็บรวบรวม การใช้ หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
บางอย่างอาจจําเป็ นในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติและชอบด้ วยกฎหมาย บีเอสเอจึงใคร่
ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาโปรดพิจารณานําข้ อยกเว้ นเพิ่มเติมมารวมไว้ ในมาตรา 23 เพื่อช่วยให้
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นไปโดยสะดวกเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้ เป็ นไปตาม "ประโยชน์อนั
ชอบด้ วยกฎหมาย" (Legitimate Interests) ของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ข้ อยกเว้ นดังกล่าว
สอดคล้ องกับแนวทางในการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวในกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลของ
สหภาพยุโรป (95/46/อีซี) ข้ อยกเว้ นดังกล่าวนอกจากจะมีความสําคัญที่ทําให้ การดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจตามสมควรเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลไม่มีภาระหรื อไม่ลา่ ช้ าเกินควร (เช่น การประมวลผลความ
มัน่ คงปลอดภัยขอข้ อมูลและเครื อข่าย) แล้ ว ยังส่งเสริ มการคุ้มครองข้ อมูลและการลดการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล (Data Minimization) โดยลดมูลเหตุจงู ใจต่างๆ ที่นําไปสูก่ ารเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลที่มากเกิน
จําเป็ น การไม่มีข้อยกเว้ นในเรื่ อง "ประโยชน์อนั ชอบด้ วยกฎหมาย" (Legitimate Interests) นัน้ อาจทํา
ให้ ร่าง พรบ. กําหนดให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องเก็บข้ อมูลมากกว่าที่จําเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจของตน เพียงเพื่อจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในการแจ้ งให้ ทราบเรื่ องการเก็บข้ อมูลเท่านัน้ การมี
ข้ อยกเว้ นในเรื่ อง "ประโยชน์อนั ชอบด้ วยกฎหมาย" (Legitimate Interests) จึงช่วยส่งเสริ มการลดการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล (Data Minimization) โดยให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวบรวมเฉพาะ
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการบางอย่างของตนเท่านัน้ บีเอสเอจึงใคร่ขอให้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาโปรดพิจารณาเพิ่มข้ อยกเว้ นต่อไปนี ้ในมาตรา 23
(7) ข้อมูลที เ่ ก็บรวบรวมเพือ่ ประโยชน์ อนั ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา 24 ก่อให้ เกิดประเด็นในลักษณะเดียวกัน โดยกําหนดให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลซึง่ เก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่เป็ นบุคคลภายนอก จะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลซึง่ เป็ น
เจ้ าของข้ อมูลที่เกี่ยวโยงกับการดําเนินการนันทราบโดยทั
้
นที อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีที่ผ้ คู วบคุม
ข้ อมูลส่วนบุคคลจะได้ รับข้ อมูลส่วนบุคคลบางอย่างมา แต่ขาดข้ อมูลที่จําเป็ นบางอย่างที่จะทําให้
สามารถแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบตามที่กําหนดไว้ ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผ้ คู วบคุม
ข้ อมูลส่วนบุคคลจําเป็ นต้ องให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลสําหรับติดต่อเป็ นการส่วนตัวของผู้ใช้ บริ การแต่ละรายซึง่
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ข้ อมูลของพวกเขาถูกรวมอยู่ในการโอนข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่เป็ นบุคคลภายนอก บีเอสเอจึงใคร่ขอ
เสนอให้ คณะกรรมการกฤษฏีกาพิจารณาแก้ ไขมาตรา 24 เป็ นดังนี ้
เมื ่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลอื น่ นอกเหนื อจากเก็บจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
ทันที เกี ่ยวกับการเก็บรวบรวมดังกล่าว ทัง้ นี ้ เท่าทีส่ ามารถดําเนิ นการได้
การแจ้งให้ทราบตามวรรค 1 ไม่จําต้องดําเนิ นการ หากข้อมูลได้รับการเก็บรวบรวมตาม
ข้อยกเว้นในมาตรา 23
มาตรา 25 ห้ ามมิให้ เก็บรวบรวมข้ อมูลที่ออ่ นไหว (Sensitive Data) โดยปราศจากความยินยอม
ถึงแม้ วา่ เป็ นเรื่ องเหมาะสมในบางกรณีที่จะมีข้อกําหนดที่เข้ มงวดมากขึ ้นสําหรับการเก็บรวบรวมและ
ใช้ ข้อมูลที่อ่อนไหวบางอย่าง แต่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องมีความเข้ าใจที่ชดั เจนว่าเมื่อใดที่ต้อง
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดที่เข้ มงวดดังกล่าวนัน้ ในเรื่ องนี ้บีเอสเอมีความกังวลว่าข้ อบังคับที่วา่ จะต้ องได้ รับ
ความยินยอมก่อนจึงจะสามารถทําการเก็บรวบรวม "ข้ อมูลซึง่ กระทบความรู้สกึ ของผู้อื่นหรื อประชา
ชน" ได้ จะก่อให้ เกิดความไม่ชดั เจนเป็ นอย่างมากสําหรับผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล การที่ข้อมูลส่วน
บุคคลจะ "กระทบความรู้สึก" ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อไม่นนเป็
ั ้ นการตัดสินที่มาจากความเชื่อ
และความรู้สกึ ส่วนบุคคลสูงมาก โดยไม่ได้ มาจากข้ อเท็จจริง บุคคลสองคนอาจมีปฏิกิริยาโต้ ตอบที่
แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิงเมื่อทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้ อมูลบางอย่าง ดังนันจึ
้ งเป็ นไปไม่ได้
สําหรับผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลที่จะรู้ วา่ เมื่อใดที่ตนจะมีภาระหน้ าที่ตามมาตรา 25 บีเอสเอใคร่
ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาโปรดพิจารณานําข้ อความนี ้ออกจากมาตรา 25 นอกจากนี ้เพื่อให้
สอดคล้ องกับมาตรา 23 (4) ใคร่ ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาโปรดพิจารณาขยายข้ อยกเว้ นสําหรับ
มาตรา 25 เพื่อที่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ ถกู "เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
โดยชอบด้ วยกฎหมาย" อยูแ่ ล้ วได้ อย่างอิสระ และเพื่อจะบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บีเอสเอใคร่ขอ
เสนอให้ มีการแก้ ไขข้ อความเป็ นดังนี ้
ห้ามมิ ให้เก็บรวบข้อมูลส่วนบุคคลเกี ่ยวกับเชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิ ดเห็นทางการเมื อง ความ
เชื ่อในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติ กรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม หรื อ ข้อมูลสุขภาพ
หรื อข้อมูลอื น่ ใดซึ่ งกระทบความรู้สึกของผู้อืน่ หรื อประชาชนตามที ่คณะกรรมการประกาศ
กํ าหนด โดยปราศจากความยิ นยอมจากเจ้าของข้อมูลหรื อบุคคลที เ่ กี ่ยวข้อง เว้นแต่
1.
ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 23 (2) (3) (4) หรื อ (5)
2.
กรณี อืน่ ตามที ่กําหนดในกฏกระทรวง
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การใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล (มาตรา 26)
บีเอสเอยังมีความกังวลเป็ นอย่างยิง่ ว่าร่าง พรบ. ดังกล่าวอาจได้ รับการตีความให้ มีการกําหนดหน้ าที่
แยกต่างหากสําหรับผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล โดยกําหนดให้ ขอความยินยอมก่อนที่จะใช้ ข้อมูลที่
ได้ มาโดยชอบด้ วยกฎหมายซึง่ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลเองได้ รับทราบแล้ ว นอกจากภาระหน้ าที่ใน
มาตรา 22 ที่จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู ริ โภคทราบเกี่ยวกับการ เก็บรวบรวม ข้ อมูลส่วนบุคคลแล้ ว มาตรา 26
อาจถูกตีความให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลมีหน้ าที่แยกต่างหาก โดยต้ องขอรับความยินยอมก่อนการใช้ ข้อมูล
ดังกล่าว ซึง่ บทบัญญัติดงั กล่าวขัดแย้ งกับกรอบการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของเอเปค (APEC
Privacy Framework) และในทางปฏิบตั แิ ล้ ว ไม่สามารถทําได้ ในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นระบบคลาวด์
คอมพิวติ ้ง (Cloud) สมัยใหม่
กรอบการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของเอเปค (APEC Privacy Framework) ได้ กําหนดระบบที่
สมเหตุสมผลที่ทําให้ แน่ใจได้ วา่ ผู้บริ โภคได้ รับแจ้ งให้ ทราบเกี่ยวกับประเภทของข้ อมูล ที่ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การออนไลน์จะเก็บรวบรวม และวิธีใช้ ข้อมูลดังกล่าว ในการปฏิบตั ิตาม "หลักการแจ้ งให้ ทราบ" นัน้
โดยทัว่ ไปผู้ให้ บริ การทางออนไลน์จะคงไว้ ซงึ่ นโยบายการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวที่ผ้ ใู ช้ บริ การ
สามารถศึกษาพิจารณาก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี
้ ้ หลักการแจ้ งให้ ทราบทําให้
ผู้ใช้ บริ การสามารถตัดสินใจบนพื ้นฐานของการได้ รับข้ อมูลที่ครบถ้ วนสมบูรณ์วา่ ผู้ใช้ บริ การพอใจ
หรื อไม่กบั วิธีปฏิบตั ใิ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลของบริ การออนไลน์นนั ้ นอกจากนี ้กรอบการคุ้มครอง
ความเป็ นส่วนตัวของเอเปค (APEC Privacy Framework) ยังรับรองต่อไปด้ วยว่าผู้ประกอบการ
บริ การออนไลน์อาจใช้ ข้อมูลที่ตนได้ เก็บรวบรวมได้ จากผู้ใช้ บริ การเท่าที่การใช้ ดงั กล่าวสอดคล้ องกับ
ข้ อกําหนดที่ระบุไว้ ในการแจ้ งให้ ทราบนัน้
หากมาตรา 26 ของร่ าง พรบ. ถูกตีความโดยกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการบริการออนไลน์จะต้ องขอรับ
ความยินยอมแยกต่างหากก่อนใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวมและการใช้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ แล้ ว ร่าง พรบ. นี ้อาจสร้ างภาระเป็ น
อย่างมากและไม่จําเป็ นให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล และเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล
การตีความมาตรา 26 ดังกล่าวจึงขัดแย้ งกับ “สมดุลที่สร้ างขึ ้นอย่างระมัดระวัง” (Carefully Struck
Balance) ในกรอบการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของเอเปค (APEC Privacy Framework) จึงควรมี
การแก้ ไขมาตรา 26 เพื่อให้ เกิดความชัดเจนว่าเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถให้ ความยินยอม
สําหรับการใช้ ข้อมูลของตนในภายหน้ า โดยตกลงตามนโยบายคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของบริ การ
ออนไลน์ หรื อเลือกที่จะอยูภ่ ายใต้ นโยบายดังกล่าว ที่จริ งแล้ วมีกลไกมากมายหลายอย่างที่ทําให้
ผู้ใช้ บริ การสามารถจะควบคุมและให้ ความยินยอมต่อการเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลของตนได้ และบาง
กลไกที่ผ้ ใู ช้ บริ การเป็ นผู้กําหนดทางเลือกของตนเอง (Opt-Out Mechanisms) ได้ อย่างเต็มที่นนั ้ ทําให้
เกิดคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของผู้บริ โภคในระดับที่สงู กว่า (โดยมีการรบกวนบ้ างแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
300 Beach Road
#25-08 The Concourse
Singapore 199555

P +65 6292 2072
F +65 6292 369
W bsa.org

Regional Representative Office
UEN: S97RF0005K

หน้ า 7 ของ 15

อินเตอร์ เน็ต) กลไกที่ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องเลือกที่จะอยูภ่ ายใต้ นโยบายอย่างเดียว (Opt-In Mechanisms)
ซึง่ ให้ การคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวที่ตํ่ากว่า
เพื่อให้ การตีความมาตรา 26 สอดคล้ องกับกรอบการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของเอเปค (APEC
Privacy Framework) บีเอสเอใคร่ ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแก้ ไขบทบัญญัตใิ นข้ อนี ้
ดังต่อไปนี ้
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้ โอน หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพือ่ ปฏิ บตั ิ ตาม
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวมรวม และเพือ่ วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวมข้อมูล หรื อวัตถุประสงค์ทีเ่ กี ่ยวข้องอื น่ ตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลตามมาตรา 22 ยกเว้นในกรณี ต่อไปนี ้
1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยิ นยอมแล้ว
2. จํ าเป็ นต้องใช้ หรื อเปิ ดเผยเพื อ่ ให้บริ การ หรื อจัดหาผลิ ตภัณฑ์ ซึ่งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลร้ องขอ
3. จํ าเป็ นต้องใช้ หรื อเปิ ดเผยเพื อ่ ปฏิ บตั ิ หน้าที ต่ ามกฎหมาย
4. ข้อมูลส่วนบุคคลที เ่ ก็บรวบรวมได้รับการเก็บรวบรวมตามข้อยกเว้นในมาตรา 23
การโอนข้ อมูลระหว่ างประเทศ (มาตรา 27)
กรณีเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการไหลเวียนของข้ อมูลข้ ามพรมแดน มาตรา 27 จึงเป็ นไปตามแนวทาง "ห้ าม
โอนเว้ นแต่..." ของกฎหมายปั จจุบนั ว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลของสหภาพยุโรป (European Data
Protection Directive) แนวทางดังกล่าวได้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์อย่างมาก เนื่องจากขัดแย้ งกับ
ข้ อเท็จจริ งเรื่ องการไหลเวียนของข้ อมูลในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกที่เพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ในช่วง 20 ปี ที่ผ่าน
มา นับแต่มีการนํากฎหมายดังกล่าวมาใช้
นอกจากนี ้ แนวทางเฉพาะที่กฎหมายของสหภาพยุโรปกําหนดไว้ สําหรับการโอนข้ อมูล เช่น แนวทาง
ความเพียงพอ (Adequacy) แนวทางข้ อสัญญา (Model Clauses) และแนวทางกฎเกณฑ์ที่มีผล
ผูกพันองค์กร (Binding Corporate Rules) ทําให้ บริ ษัทต่างๆ ต้ องผ่านกระบวนการที่คอ่ นข้ างซับซ้ อน
และใช้ เวลามาก ซึง่ บริ ษัทส่วนมากไม่สามารถดําเนินการตามแนวทางเฉพาะดังกล่าวได้
ในโลกซึง่ มีการไหลเวียนของข้ อมูลข้ ามพรมแดน ต้ องมีการกฎกติกาควบคุม (Rule) มากกว่า
ข้ อยกเว้ น (Exception) ข้ อกําหนดทางกฎหมายจําเป็ นต้ องอยูใ่ นลักษณะที่บคุ คลทุกคนซึง่ ดูแลรักษา
ข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏิบตั ิตามได้ ภายในกรอบที่สมเหตุสมผล
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ดังนัน้ บีเอสเอจึงขอเสนอแนวทาง “ความรับผิดชอบ” (Accountability Model) ซึง่ แรกเริ่ มนันโออี
้ ซีดี
(OECD) กําหนดไว้ และต่อมาได้ รับการรับรองและบูรณาการไว้ ในระบบกฎหมายหลายระบบและ
หลักการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวหลายหลักการ รวมถึงกรอบการควบคุมความเป็ นส่วนตัวข้ าม
พรมแดนของเอเปค (Cross-Border Privacy Rules หรื อ CBPR) และกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลของประเทศแคนาดา (ซึง่ สหภาพยุโรปได้ กําหนดว่าเพียงพอ) แนวทาง “ความรับผิดชอบ”
(Accountability Model) จัดให้ มีแนวทางที่นําไปสูก่ ารกํากับดูแลข้ อมูลข้ ามพรมแดนซึ่งให้ ความ
คุ้มครองแก่บคุ คลอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการไหลเวียนของข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น
แนวทาง “ความรับผิดชอบ” (Accountability Model) กําหนดให้ องค์กรต่าง ๆ ซึง่ เก็บรวบรวม และใช้
ข้ อมูล ต้ องรับผิดชอบต่อการคุ้มครองข้ อมูลและการใช้ ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่วา่ จะมีการ
ประมวลผลข้ อมูล ณ ที่ใดหรื อโดยผู้ใด นอกจากนี ้ แนวทาง “ความรับผิดชอบ” (Accountability
Model) ยังกําหนดว่าองค์กรที่ทําการโอนข้ อมูลต้ องดําเนินการตามขันตอนที
้
่เหมาะสมเพื่อให้ แน่ใจว่า
ได้ มีการปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ตา่ งๆ ในทางกฎหมาย แนวทางปฏิบตั ิ หรื อคํามัน่ สัญญาที่ระบุไว้ ใน
นโยบายคุ้มครองความเป็ นส่วนตัว
ดังนัน้ บีเอสเอจึงใคร่ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาโปรดพิจารณาถึงประโยชน์และข้ อด้ อยของ
แนวทางทังหมดที
้
่มี ก่อนจะตัดสินใจเลือกแนวทางที่เป็ นที่สดุ
หากเห็นควรต้ องทําตามแนวทางของสหภาพยุโรป ก็ควรนําข้ อยกเว้ นเพิ่มเติมซึง่ ได้ มีการนําเสนอเป็ น
ส่วนหนึง่ ของการปฏิรูปกฎหมายอย่างต่อเนื่องในสหภาพยุโรปมาพิจารณาประกอบด้ วย ข้ อยกเว้ น
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ที่จะทําให้ ระบบมีความยืดหยุน่ เพิ่มขึ ้น เช่น ในขณะนี ้มีการพิจารณารับรองข้ อ
สัญญามาตรฐานที่มีอยูใ่ นสัญญาระหว่างผู้ประมวลผลหลายๆ ราย และอาจเป็ นก้ าวย่างที่ดีในการ
ก้ าวไปสูก่ ารทําให้ ระบบมีความยืดหยุน่ เพิ่มขึ ้น อีกตัวอย่างคือความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ ้นสําหรับการโอน
ข้ อมูลระหว่างกลุม่ กิจการ หรื อกลุม่ ของวิสาหกิจซึง่ ดําเนินการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน ซึง่
ข้ อเสนอใหม่นี ้ได้ พจิ ารณาอนุญาตให้ ใช้ กฎเกณฑ์ที่มีผลผูกพันองค์กร (Binding Corporate Rules) ที่
ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว สําหรับการโอนข้ อมูลระหว่างประเทศของกลุม่ จากสหภาพยุโรปไปยังองค์กร
ต่าง ๆ ภายในกลุม่ บริ ษัทเดียวกัน หรื อกลุม่ วิสาหกิจเดียวกัน ตราบที่กฎของกิจการนันมี
้ หลักการที่
สําคัญ และได้ ระบุสิทธิที่บงั คับใช้ ได้ ตามกฎหมายเพื่อให้ มีการปกป้องคุ้มครองที่เหมาะสมสําหรับการ
โอนหรื อประเภทของการโอนข้ อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี ้ ควรจะต้ องมีระบบการรับรองร่วมกันเกี่ยวกับข้ อกําหนดทางสัญญาที่เป็ นมาตรฐาน และ
มาตรฐานของกิจการสากล (Global Corporate Standard) เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่ข้อกําหนดใน
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกที่มีจํานวนมากและอาจขัดกัน เมื่อไม่นานมานี ้คณะทํางานมาตรา 29 ของอียู
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(EU’s Article 29 Working Party) ได้ ตีพิมพ์แนวทางปฏิบตั ิ (WP 226) ซึง่ จะกําหนดความแน่นอนให้
มากขึ ้นสําหรับบริ ษัทซึง่ โอนข้ อมูลส่วนบุคคลออกนอกยุโรป
การเข้ าถึงข้ อมูล (มาตรา 28)
มาตรา 28 กําหนดให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลจะต้ องจัดให้ เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ เกี่ยวกับตนเองได้ บีเอสเอเห็นด้ วยว่าผู้ใช้ บริการควรมีโอกาสศึกษา
พิจารณาขอบเขตของข้ อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ เกี่ยวกับตนเอง อย่างไรก็ตามผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล
ต้ องมีสิทธิหรื อสามารถปฏิเสธคําร้ องขอต่างๆ ได้ ในกรณีที่คําร้ องขอดังกล่าวก่อให้ เกิดภัยคุกคามต่อ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของเครื อข่าย ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลควรได้ รับอนุญาตให้ ไม่ต้อง
พิจารณาคําร้ องขอที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ หรื อข้ อมูลที่ใช้ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีปฏิบตั ใิ นการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลและเครื อข่าย หากไม่มีข้อยกเว้ นดังกล่าว การปฏิบตั ติ ามมาตรา
28 อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่สงู ขึ ้นเกี่ยวกับการละเมิดข้ อมูล ดังนันบี
้ เอสเอจึงใคร่ขอเสนอให้ มีการ
แก้ ไขข้ อความเป็ นดังนี ้
เจ้าของข้อมูลมี สิทธิ ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที เ่ กี ่ยวกับตนซึ่ งอยู่ในความรับผิ ดชอบของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี ้
1.
เป็ นการขัดหรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื น่ หรื อคําสัง่ ศาล
2.
กระทบต่อความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร
3.
กระทบต่อเศรษฐกิ จและการพาณิ ชย์ของประเทศ
4.
มี ผลต่อการสื บสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที ่ตามกฎหมาย หรื อการพิ จารณา
พิ พากษาคดี ของศาล
5.
เพือ่ คุม้ ครองเจ้าของข้อมูล หรื อสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอื น่
6.
จะทําให้ความพยายามตามสมควรในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและ
เครื อข่ายลดลง
ความถูกต้ องของข้ อมูลส่ วนบุคคล (มาตรา 30)
มาตรา 30 กําหนดให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลจะต้ องดําเนินการให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ้ คู วบคุม
ข้ อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมไว้ มีความถูกต้ อง แม้ วา่ ผู้ให้ บริ การออนไลน์ได้ รับประโยชน์ทางธุรกิจ
อย่างมากในการดําเนินการให้ ข้อมูลที่ตนเก็บรวบรวมมีความถูกต้ องก็ตาม แต่ความสามารถที่จะ
ดําเนินการให้ ข้อมูลมีความถูกต้ องก็มีข้อจํากัด เนื่องจากผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถทําให้
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ข้ อมูลส่วนบุคคลมีความทันสมัยได้ ก็ตอ่ เมื่อข้ อมูลที่มีความทันสมัยได้ ถกู จัดให้ แก่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วน
บุคคล ซึง่ บีเอสเอใคร่ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาโปรดพิจารณาแก้ ไขมาตรา 30 ดังนี ้
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดําเนิ นการ เท่าที ส่ มควร ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ถูกต้อง
ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิ ดความเข้าใจผิ ด เว้นแต่จะมี กฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่างอื ่น
หน้ าที่ของผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล - การแจ้ งให้ ทราบเกี่ยวกับการละเมิดข้ อมูล (มาตรา
31)
บีเอสเอสนับสนุนการสร้ างระบบแจ้ งให้ ทราบเกี่ยวกับการละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ บงั คับกับธุรกิจ
และองค์กรทังปวง
้ บทบัญญัตทิ ี่กําหนดขึ ้นอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการละเมิดข้ อมูลจูงใจให้ มีการนําวิธี
ปฏิบตั ใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลที่เข้ มแข็งมาใช้ และทําให้ บคุ คลธรรมดาสามารถที่
จะดําเนินการเพื่อป้องกันตนเองในกรณีที่ข้อมูลของตนตกอยูใ่ นอันตราย ในการกําหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการแจ้ งให้ ทราบเกี่ยวกับการละเมิดข้ อมูลนัน้ จะต้ องพิจารณาว่าการละเมิดข้ อมูลทุกครัง้ มี
อันตรายที่ไม่เท่ากัน ในหลายกรณีการละเมิดข้ อมูลไม่ได้ ก่อให้ เกิดอันตรายจริ งต่อบุคคลซึง่ ข้ อมูลของ
ตนตกอยูใ่ นอันตราย
เพื่อไม่ให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับการแจ้ งที่ไหลบ่าเข้ ามาเพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับการละเมิดข้ อมูลที่ไม่สําคัญ
หน้ าที่ในการแจ้ งให้ ทราบควรมีขึ ้นเฉพาะในกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่น่าเป็ นไปได้ อนั อาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อผู้ใช้ บริ การเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น หน้ าที่ในการแจ้ งให้ ทราบไม่ควรเกิดขึ ้นในกรณีที่
ข้ อมูลที่ถกู ละเมิดนัน้ บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ รับอนุญาตไม่สามารถใช้ ได้ ไม่สามารถอ่านได้ หรื อไม่
สามารถถอดรหัสได้ ผา่ นวิธีปฏิบตั หิ รื อวิธีการต่างๆ (เช่น การนําข้ อความมาเข้ ารหัส) ซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
อย่างกว้ างขวางว่าเป็ นวิธีปฏิบตั ทิ างอุตสาหกรรมหรื อมาตรฐานทางอุตสาหกรรมซึง่ มีประสิทธิภาพ
และท้ ายที่สดุ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับการแจ้ งให้ ทราบที่มีความสําคัญในกรณีที่มีการละเมิด จึง
จําเป็ นเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลจะต้ องมีเวลาเพียงพอที่จะทําการประเมินความเสี่ยงได้ อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อกําหนดขอบเขตของความเสี่ยงด้ านความมัน่ คงปลอดภัยและเพื่อป้องกันการ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อเนื่องไปอีก ดังนันการกํ
้
าหนดเวลาที่แน่นอนในการแจ้ งให้ ทราบเกี่ยวกับการละเมิด
ข้ อมูลอาจไม่ก่อให้ เกิดผลดีนกั
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น บีเอสเอใคร่ ขอเสนอให้ มีการพิจารณาแก้ ไขดังต่อไปนี ้ในมาตรา 31 (4)
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แจ้งให้ทราบเกี ่ยวกับการละเมิ ดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ งมี ความเสีย่ งที จ่ ะก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย
อย่างสําคัญ แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกั ช้า และแจ้งให้ทราบถึงแผนการเยี ยวยา
ความเสี ยหายจากการละเมิ ดข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
ในกรณี ทีก่ ารละเมิ ดข้อมูลส่วนบุคคลมี ความเสี ย่ งอันจะก่อให้เกิ ดความเสี ยหายอย่างสําคัญ
ให้แก่บคุ คลเกิ นกว่า 10,000 ราย ให้ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งแก่คณะกรรมการทราบ
ด้วย
ไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบเกี ่ยวกับการละเมิ ด
หากข้อมูลที ไ่ ด้รับอันตรายได้รับการจัดเก็บไว้ในลักษณะที ่ทําให้บคุ คลภายนอกที ไ่ ม่ได้รับ
อนุญาตไม่สามารถใช้ ไม่สามารถอ่าน หรื อไม่สามารถถอดรหัสได้ผ่านวิ ธีปฏิ บตั ิ หรื อวิ ธีการซึ่ ง
เป็ นที ย่ อมรับกันในวงกว้างว่าเป็ นวิ ธีปฏิ บตั ิ ทางอุตสาหกรรม หรื อมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
ซึ่ งมี ประสิ ทธิ ภาพ
ความรับผิดทางแพ่ ง (มาตรา 42)
เพื่อให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลได้ รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอในการดําเนินมาตรการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลตามสมควร จึงควรกําหนดความรับผิดทางแพ่งในกรณีมีการฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัตนิ ี ้ อย่างไรก็ตาม ในการกําหนดกรอบความรับผิดทางแพ่ง ต้ องตระหนักว่าแม้ แต่
มาตรการการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลที่แข็งแกร่งที่สดุ ก็สามารถถูกทําลายจากแฮกเกอร์
ทางด้ านอาชญากรรมที่มีความมุง่ มัน่ ได้ ดังนันจึ
้ งไม่เหมาะสมนักที่จะให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลมี
ความรับผิดในกรณีที่ขาดหลักฐานซึง่ แสดงว่าผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลรายดังกล่าวฝ่ าฝื นบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัตนิ ี ้ซึง่ เป็ นพระราชบัญญัตทิ ี่มีวตั ถุประสงค์ที่จะกําหนดบรรทัดฐานทางกฎหมายใน
การเก็บรวบรวม ใช้ และคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล บีเอสเอจึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา
โปรดพิจารณาแก้ ไขมาตรา 42 ดังนี ้
ในกรณี ทีผ่ ู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิ บตั ิ ตามหน้าที ่ทีก่ ํ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินีเ้ ป็ น
เหตุใกล้ชิดของความเสี ยหายโดยตรงและความเสี ยหายที เ่ กิ ดขึ้นจริ งกับเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทําการชดเชยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรายนัน้ ในจํ านวน
เท่ากับค่าความเสี ยหายโดยตรงและความเสี ยหายที เ่ กิ ดขึ้นจริ ง
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ตอ้ งรับผิ ดต่อความเสี ยหายซึ่ งเกิ ดขึ้นจากเหตุดงั ต่อไปนี ้
1.
เหตุสดุ วิ สยั
2.
การกระทํ าตามคําสัง่ ของรัฐบาล หรื อเจ้าพนักงานของรัฐ
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3.
4.

การกระทํ าหรื อละเว้นการกระทําของบุคคลที เ่ กี ่ยวข้องหรื อบุคคลอื น่ นัน้ เอง
การดํ าเนิ นการครบถ้วนตามข้อปฏิ บตั ิ ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตน
จัดทําขึ้นแล้ว

ความรับผิดทางอาญา (มาตรา 43 - มาตรา 46)
ความรับผิดทางอาญาเป็ นเรื่ องเหมาะสมก็เมื่อเป็ นกรณีที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดกฎหมายอย่าง
ร้ ายแรงและจงใจ บีเอสเอมีความกังวลว่าบทบัญญัตเิ กี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของร่าง
พระราชบัญญัตซิ งึ่ ร่างไว้ ในเวลานี ้อาจนํามาใช้ บงั คับในกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายเพียง
เล็กน้ อยหรื อเป็ นเหตุบงั เอิญ เช่น มาตรา 44 ถือว่าการละเมิดหน้ าที่ที่กําหนดไว้ ในมาตรา 22 มาตรา
24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 30 มาตรา 31 หรื อ มาตรา 32 เป็ นการกระทําความผิด
ทางอาญา กรณีอาจถือเป็ นการละเมิดตามมาตรา 22 ได้ หากเว็บเพจซึง่ มีนโยบายเรื่ องการคุ้มครอง
ความเป็ นส่วนตัวของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลใช้ การไม่ได้ ชวั่ คราว ซึง่ ทําให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วน
บุคคลไม่สามารถทําการแจ้ งให้ ทราบเกี่ยวกับนโยบายเรื่ องการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวได้ อย่าง
เพียงพอแก่ผ้ ใู ช้ บริ การเว็บไซต์นี ้ การกําหนดความรับผิดทางอาญาในกรณีดงั กล่าวเป็ นเรื่ องที่สร้ าง
ความกังวลเป็ นอย่างยิ่ง ดังนัน้ เพื่อให้ การละเมิดซึง่ เป็ นเพียงการละเมิดเชิงเทคนิคไม่ก่อให้ เกิดความ
เสี่ยงต่อความรับผิดทางอาญา บีเอสเอใคร่ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ ไขมาตรา 44 เป็ นดังนี ้
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามจงใจหรื อเจตนาละเมิ ดมาตรา 22
วรรคหนึ่ง มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 30 มาตรา 31 หรื อมาตรา 32
เพือ่ ผลประโยชน์ทางการเงิ นส่วนตัว หรื อผลประโยชน์อื่น หรื อมี ความประสงค์จะสร้างความ
เสี ยหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องระวางโทษจํ าคุกไม่เกิ นหกเดื อน หรื อปรับไม่เกิ น
สามแสนบาท หรื อทัง้ จํ าทัง้ ปรับ
การกระทํ าตามความในวรรคหนึ่ง หากเป็ นการกระทําเพื อ่ ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื น่ ได้รับประโยชน์
อันมิ ชอบด้วยกฎหมาย หรื อเพือ่ ให้ผอู้ ื น่ เสี ยหาย ต้องระวางโทษจํ าคุกไม่เกิ นสองปี หรื อปรับ
ไม่เกิ นสองล้านบาท หรื อทัง้ จํ าทัง้ ปรับ
บทบัญญัตทิ ี่มีข้อควรพิจารณาอย่างยิ่งคือ ร่างมาตรา 45 โดยมาตรานี ้ถือว่าการกระทําซึง่ บทบัญญัติ
ข้ ออื่นในร่าง พรบ. อนุญาตไว้ ให้ กระทําได้ เป็ นการกระทําความผิดทางอาญา เช่น ในขณะที่มาตรา
26 อนุญาตการใช้ หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลซึง่ ได้ รับ "ความยินยอม" จากเจ้ าของข้ อมูลส่วน
บุคคล แต่มาตรา 45 (6) กลับกําหนดความรับผิดทางอาญาไว้ เว้ นแต่ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลจะ
ได้ รับ "ความยินยอมเป็ นหนังสือ" และดังที่ได้ หารื อไว้ ข้างต้ นเกี่ยวกับมาตรา 26 ซึง่ กําหนดให้ ผ้ คู วบคุม
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ข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องได้ รับความยินยอมแต่ละคราวสําหรับการใช้ หรื อการโอนข้ อมูลส่วนบุคคลทุก
คราวนันเป็
้ นสิ่งที่ไม่สามารถทําได้ ในความเป็ นจริ งในระบบของอินเตอร์ เน็ตสมัยใหม่ ทังนี
้ ้ เทคโนโลยี
แบบ Cloud-based และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในปั จจุบนั ต้ องพึง่ พาความสามารถของผู้ให้ บริ การใน
การโอนข้ อมูลที่ไม่มีการติดขัดเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ผ้ บู ริโภคต้ องการให้ แก่ผ้ บู ริ โภค เช่น
หากบริ ษัทแห่งหนึง่ ใช้ ผ้ ใู ห้ บริ การด้ านการทําบัญชีเงินเดือนผ่านทางออนไลน์ บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานของตนแก่ผ้ ใู ห้ บริ การนัน้ เพื่อที่พนักงานจะได้ รับเงินตรงตามเวลา ซึง่ นี่เป็ น
เพียงหนึง่ ตัวอย่างในหลายร้ อยตัวอย่าง (หากไม่ใช่หลายพันตัวอย่าง) ของการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
แต่ละบุคคลซึง่ เกิดขึ ้นเป็ นรายวัน ดังนี ้ บีเอสเอใคร่ ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาโปรดพิจารณาแก้ ไข
มาตรา 26 และมาตรา 45 เพื่อให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลได้ โดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย (รวมทังการโอน
้
และ/หรื อ เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว) เท่าที่ข้อมูลนันได้
้ มีการเก็บรวบรวมไว้
โดยเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลรับทราบแล้ ว
บทสรุ ป
บีเอสเอขอแสดงความชื่นชมความพยายามส่งเสริ มสิทธิในความเป็ นส่วนตัว และเชื่อมัน่ ว่ากฎหมายที่
ร่างขึ ้นอย่างเหมาะสมจะนําไปสูก่ ารบังคับใช้ ที่มีประสิทธิภาพ บีเอสเอใคร่ขอให้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะดังกล่าวข้ างต้ นอย่างจริ งจัง เพื่อนํามาซึ่งทางออกที่ดี
ที่สดุ สําหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง บีเอสเอยินดีเข้ าพบเพื่อปรึกษาหารื อกับคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพิ่มเติม หากมีคําถามหรื อความเห็นประการใด กรุณาติดต่อ คุณวารุ ณี รั ชตพัฒนากุล ผู้แทน
ประจําประเทศไทยของบีเอสเอ ที่ varuneer@bsa.org หรื อ +668-1840-0591
บีเอสเอขอขอบพระคุณที่คณะกรรมการกฤษฎีกาสละเวลาให้ การพิจารณามา ณ ที่นี ้
ขอแสดงความนับถือ

บูน โพ มอก (Boon Poh Mok)
ผู้บริ หาร ฝ่ ายนโยบาย ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิปิก (Director, Policy, APAC)
บีเอสเอ│ พันธมิตรซอฟต์แวร์ (BSA │The Software Alliance)
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สําเนาส่งถึง
๑. พณ. ท่าน ดร. วิษณุ เครื องาม รองนายกรัฐมนตรี
๒. นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)
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