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ความเห็นของบีเอสเอเร่ืองร่างพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและร่างพระราชบญัญติัการ

รกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์

เรยีนท่านประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ  

ตามที่ข้าพเจ้าได้มหีนังสือลงวนัที่ 11 มกราคม 2562 เรื่อง “ขอพบเพือ่เรยีนเสนอความเห็นเกีย่วกับร่าง

พระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลและร่างพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร”์ นัน้ 

ในนามของบเีอสเอ | กลุ่มพนัธมติรซอฟตแ์วร ์(“บีเอสเอ”)0

1 และสมาชกิของบเีอสเอ ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณที่

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาติไดก้รุณาให้โอกาสในการแสดงความเห็นและขอ้แนะนําเกี่ยวกบัร่างพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและรา่งพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์

                                            
1 บีเอสเอ | กลุ่มพนัธมติรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org) เป็นหน่วยงานชัน้นําที่ทําหน้าที่เป็นผู้แทนในการรกัษาสทิธิประโยชน์ของอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวรใ์นทัว่โลกต่อรฐับาลและในตลาดระดบัสากล สมาชกิของบเีอสเอเป็นบรษิทัต่างๆ ทีส่รา้งสรรคน์วตักรรมทีท่นัสมยัทีสุ่ดของโลก ซึง่นําเสนอ

โซลชู ัน่ซอฟต์แวรท์ีผ่ลกัดนัใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตและปรบัปรุงคุณภาพชวีติในยุคปัจจุบนั บเีอสเอมสีาํนกังานใหญ่ตัง้อยู่ทีก่รุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี และมกีาร

ดําเนินการในกว่า 60 ประเทศทัว่โลก โดยเป็นผู้รเิริม่โครงการส่งเสรมิการปฏบิตัิตามกฎหมายเพื่อรณรงค์การใชซ้อฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และ

สนบัสนุนนโยบายสาธารณะทีส่ง่เสรมิใหม้กีารสรา้งสรรคน์วตักรรมเทคโนโลยแีละขบัเคลือ่นใหเ้ศรษฐกจิดจิทิลัเตบิโต  

สมาชิกของบีเอสเอรวมถึงบริษัท Adobe, Akamai, Amazon Web Services, Apple, Autodesk, AVEVA, Bentley Systems, Box, Cadence, 

Cisco, CNC/Mastercam, DataStax, DocuSign, IBM, Informatica, Intel, MathWorks, Microsoft, Okta, Oracle, PTC, Salesforce, Siemens 

PLM Software, Slack, Splunk, Symantec, Synopsys, Trend Micro, Trimble Solutions Corporation, Twilio และ Workday 

http://www.bsa.org/
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บเีอสเอขอแสดงความชื่นชมต่อรฐับาลไทย สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สําหรบัความพยายามครัง้สําคัญที่

ดําเนินการเพื่อใหแ้น่ใจว่าประเทศไทยมกีรอบกฎหมายทีเ่ขม้แขง็เพื่อคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลและความเป็น

ส่วนตวั ตลอดจนจดัการและระงบัยบัยัง้ภยัคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ กรอบกฎหมายที่มี

ประสทิธภิาพสําหรบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์ละการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามยดืหยุน่

อย่างเหมาะสมจะช่วยเสรมิสร้างความเชื่อมัน่ซึ่งเป็นสิง่จําเป็นในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมอย่าง

เตม็ทีใ่นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดจิทิลั อกีทัง้สรา้งสรรคน์วตักรรมบรกิารและเทคโนโลยต่ีางๆ ทีจ่ะช่วยผลกัดนั

ใหบ้รรลุตามเป้าหมายและความเร่งด่วนของ Thailand 4.0 ไดโ้ดยตรง 

ก่อนหน้าน้ี ข้าพเจ้าได้มหีนังสอืถึงกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมและคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อ

แสดงความกงัวลและเสนอความเห็นเกี่ยวกบัร่างพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์ซึ่ง

ขา้พเจา้ไดแ้นบสําเนาไปพรอ้มกบัหนังสอืของขา้พเจา้ถงึสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิฉบบัวนัที ่11 มกราคม 2562 

แลว้ โดยหนงัสอืดงักล่าวสามารถเขา้ถงึทางออนไลน์ไดท้ีล่งิคต่์อไปน้ี  

• ความเห็นของบีเอสเอเรื่องร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ (30 

พฤศจกิายน 2561)1

2 

• ความเหน็ของบเีอสเอเรื่องร่างพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(12 ตุลาคม 

2561)2

3 

• ความเหน็เพิม่เตมิของภาคอุตสาหกรรมในเรื่องร่างพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ไซเบอร ์(21 พฤษภาคม 2561)3

4 

• ความเหน็ของภาคอุตสาหกรรมในเรื่องร่างพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์

(17 เมษายน 2561)4

5 และ 

• ความเหน็ของบเีอสเอเรือ่งรา่งพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(6 พฤษภาคม 

2558)5

6 

ความเหน็ที่แสดงไว้ในหนังสอืขา้งต้นน้ีสามารถนํามาปรบัใช้ได้กบัร่างพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คง

ปลอดภยัไซเบอรฉ์บบัปัจจุบนัเช่นกนั อย่างไรก็ด ีขา้พเจา้ขอเรยีนยํ้าต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตถิงึประเด็น

สาํคญัทีบ่เีอสเอและสมาชกิยงัคงมคีวามกงัวลดงัต่อไปน้ี 

1. กรอบกฎหมายในเร่ืองกระบวนการท่ีชอบด้วยกฎหมายและการอุทธรณ์สามารถปรบัให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงกว่าน้ีได้ การกําหนดให้หน่วยงานเอกชนมีหน้าที่ใดๆ และการให้อํานาจในการ

ตรวจสอบแก่หน่วยงานของรฐั (หรอืหน่วยงานอื่นใด) ต้องไดร้บัคําสัง่หรอืหมายศาลทีช่อบดว้ยกฎหมาย

                                            
2 https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/en11302018BSACommentsCybersecurityBill15November2018.pdf  
3 https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/10122018EN_BSACommentsCybersecurityBillwith%20Annexes.pdf  
4 https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/05212018enJointBSA_USABC_SupplementalCommentsThaiCybersecurityBill.pdf    
5 https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/05212018enJointBSA_USABC_SupplementalCommentsThaiCybersecurityBill.pdf  
6 https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/05062015SubmissionCybersecurityBill_EN_DeputyPrimer.pdf  

https://www.bsa.org/%7E/media/Files/Policy/Data/en11302018BSACommentsCybersecurityBill15November2018.pdf
https://www.bsa.org/%7E/media/Files/Policy/Data/10122018EN_BSACommentsCybersecurityBillwith%20Annexes.pdf
https://www.bsa.org/%7E/media/Files/Policy/Data/05212018enJointBSA_USABC_SupplementalCommentsThaiCybersecurityBill.pdf
https://www.bsa.org/%7E/media/Files/Policy/Data/05212018enJointBSA_USABC_SupplementalCommentsThaiCybersecurityBill.pdf
https://www.bsa.org/%7E/media/Files/Policy/Data/05062015SubmissionCybersecurityBill_EN_DeputyPrimer.pdf
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และมผีลผูกพนั โดยหน่วยงานเอกชนต้องมสีทิธอุิทธรณ์หรอืโตแ้ยง้คําสัง่หรอืหมายศาลนัน้ได ้นอกจากน้ี 

คําสัง่หรอืหมายศาลนัน้จะใช้บงัคบัไดเ้ฉพาะกบับรษิทัที่เป็นผู้ดําเนินการหรอืควบคุมโครงสรา้งพื้นฐาน

สําคญัในประเทศไทยเท่านัน้ การกําหนดหน้าที่ใดๆ ให้กบัหน่วยงานเอกชน และการให้อํานาจใดๆ แก่

หน่วยงานของรฐั (หรอืหน่วยงานอื่นใด) ต้องมคีวามชดัเจน สามารถอุทธรณ์ได้ และได้สดัส่วนตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย ดงันัน้ การกําหนดใหร้่างพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

มบีทบญัญตัใินเรือ่งต่อไปน้ีจงึจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เป็นอยา่งยิง่ 

เอ. กําหนดใหศ้าลมอีํานาจในการออกคําสัง่ต่อบรษิทัทีเ่ป็นผูด้ําเนินการจดัการโครงสรา้งพืน้ฐานสาํคญั

ทางสารสนเทศ (ไมว่่าเป็นบรษิทัของภาครฐัหรอืเอกชน) ไมใ่ช่ต่อผูใ้หบ้รกิาร 

บ.ี สทิธใินการอุทธรณ์คําสัง่ควรครอบคลุมถึงภยัคุกคามทางไซเบอร์ทัง้หมด ไม่ว่าจะมรีะดบัความ

รนุแรงเพยีงใดกต็าม 

ซ.ี ควรมหีน่วยงานอสิระทีท่ําหน้าทีใ่นการกํากบัดแูลการใชอ้ํานาจของคณะกรรมการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาต ิ(“กปช.”) 

นอกจากน้ี บทบญัญตัใิดๆ ทีบ่ญัญตัไิวอ้ย่างกวา้งและครอบคลุมทุกกรณี (เช่น มาตรา 66) ซึง่ใหอ้ํานาจ

อย่างไม่จาํกดัแก่หน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานอื่นนัน้ควรตดัออก อํานาจ หน้าที ่หรอืสทิธใิดๆ ตามร่าง

พระราชบญัญัติการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ควรจะกําหนดไว้อย่างชัดเจน และควรมกีาร

ตรวจสอบและถ่วงดุลอยา่งเหมาะสม อกีทัง้ไดส้ดัส่วนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

2. การรบัรอง มาตรฐาน หรือประมวลจริยธรรมท่ีจดัทําขึ้นต้องสอดคล้องกบัวิธีปฏิบติัท่ีดีและ

มาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีสากลยอมรบั ร่างพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรไ์ด้

กล่าวถงึแนวทาง ประมวลจรยิธรรม แนวปฏบิตั ิกรอบมาตรฐาน และเอกสารอื่นๆ ทีจ่ดัทําขึน้เพื่อใชเ้ป็น

แนวทาง (เช่น ถ้อยคําในมาตรา 53 ในร่างพระราชบญัญตัิฯ ฉบบัปัจจุบนั ซึ่งเรยีกรวมกันว่า “กรอบ

มาตรฐาน”) การทีก่รอบมาตรฐานและวธิปีฏบิตัทิีด่จีะใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุดนัน้ควรตอ้งจดัทํา

ขึน้โดยความรว่มมอืกบัภาคเอกชน โดยทีภ่าคเอกชนนํากรอบมาตรฐานและวธิปีฏบิตัทิีด่เีหล่านัน้ไปใชเ้อง

ดว้ยความสมคัรใจ และควรต้องเป็นกรอบมาตรฐานและวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีเ่ป็นที่ยอมรบัในทัว่โลก วธิปีฏบิตัิ

และกรอบมาตรฐานใดๆ ที่ประเทศไทยจะได้จดัทําขึน้ควรเป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัวธิจีดัการความ

เสี่ยงที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงมาตรฐานในกลุ่ม ISO/IEC 27000 หรอืกรอบมาตรฐานสําหรบั

โครงสรา้งพืน้ฐานสําคญัดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรข์องสถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยี

แห่งชาต ิ[แห่งสหรฐัอเมรกิา] (NIST)6

7  

3. ประเภทของข้อมูลท่ีได้รบัการยกเว้นไม่ต้องถกูเปิดเผย ร่างพระราชบญัญตัิการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภยัไซเบอรค์วรกําหนดประเภทของขอ้มูลทีไ่ดร้บัการยกเว้นไม่ต้องถูกเปิดเผย เช่น ขอ้มูลอนัเป็น

                                            
7 https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04162018.pdf  

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04162018.pdf
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ความลบัหรอืขอ้มลูทีอ่าจละเมดิสทิธอิื่นๆ เช่น ขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืขอ้มลูทีห่ากเปิดเผยจะเป็นการขดักบั

การปกป้องสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืความลบัทางการคา้  

4. ความหมายของ “โครงสร้างพื้นฐานสาํคญั” และ “ภยัคกุคามทางไซเบอร”์ ควรสอดคล้องกบัวิธี

ปฏิบติัของสากล ร่างพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรฉ์บบัปัจจุบนัไดใ้หค้ํานิยาม

ของ “โครงสรา้งพื้นฐานสําคญัทางสารสนเทศ” “หน่วยงานโครงสรา้งพื้นฐานสําคญัทางสารสนเทศ” และ 

“ภยัคุกคามทางไซเบอร”์ ไว ้อย่างไรกด็ ีขา้พเจา้ขอเรยีนเสนอว่าคํานิยามเหล่าน้ีในร่างพระราชบญัญตัฯิ 

ควรสอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัขิองสากล โดยใหค้วามหมายหรอืคาํจาํกดัความไวด้งัน้ี 

เอ. โครงสร้างพื้นฐานท่ีสาํคญั “ทรพัยส์นิ บรกิาร และระบบ ไม่ว่าทีจ่บัต้องไดห้รอืเสมอืนจรงิ ทีห่าก

ถูกทําลาย ถูกทําใหเ้สยีหาย หรอืไม่สามารถใชก้ารไดเ้ป็นระยะเวลานานแลว้ จะส่งผลกระทบในวง

กวา้งต่อความมัน่คงของชาต ิสาธารณสุข ความปลอดภยัของประชาชน ความมัน่คงดา้นเศรษฐกจิ

ของชาต ิหรอืการปฏบิตังิานหลกัของหน่วยงานในระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัชาต”ิ ทัง้น้ี ในการกําหนด

ว่าโครงสรา้งพืน้ฐานใดเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญันัน้ กปช. ควรพจิารณาจากความสาํคญั ความ

จาํเป็นต่อระบบอื่น และระดบัความเสีย่ง 

บี. “หน่วยงาน” โครงสร้างพื้นฐานสาํคญัทางสารสนเทศ ควรหมายถงึเฉพาะหน่วยงานทีม่อีํานาจ

ในการควบคุมโครงสรา้งพืน้ฐานที่สําคญัได้จรงิ หรอืมคีวามรบัผดิชอบในโครงสรา้งพืน้ฐานสําคญั

ทางสารสนเทศเท่านัน้ โดยในทางกฎหมายแล้วหน่วยงานเหล่าน้ีจะเป็นเจ้าของทรพัย์สนิที่เป็น

โครงสรา้งพืน้ฐานสําคญัทางสารสนเทศ ร่างพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

ควรระบุไวอ้ยา่งชดัเจนว่า “เครือ่งคอมพวิเตอร”์ และ “ระบบคอมพวิเตอร”์ ทีไ่มม่สี่วนใดส่วนหน่ึงอยู่

ในประเทศไทยจะไม่ถอืเป็นโครงสรา้งพื้นฐานสําคญัทางสารสนเทศ ตวัอย่างเช่น องค์กรระหว่าง

ประเทศที่มีสํานักงานในประเทศไทยอาจได้รบัการสนับสนุนทางโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงอยู่ในประเทศไทยเลย การกําหนดให้เครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละระบบคอมพวิเตอรด์งักล่าวเป็นโครงสรา้งพื้นฐานสําคญัทางสารสนเทศอาจเป็น

การขดัแยง้กบัแผนการกํากบัดแูลของประเทศอื่นได ้

ซี. ภยัคกุคามทางไซเบอรท่ี์อยู่ในระดบัร้ายแรง หมายความว่า “เหตุภยัคุกคามทางไซเบอรท์ีท่าํให ้ 

o มกีารเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบัอนุญาต หรอืมกีารถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงข้อมูล หรอืมกีาร

ทําลาย ลบ ปรบัเปลีย่น หรอืระงบัขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการทํางานของโครงสรา้งพืน้ฐานที่สําคญั 

หรอื  

o การควบคุมการปฏิบตัิการหรอืการควบคุมทางเทคนิคที่จําเป็นต่อความปลอดภยัหรือการ

ทาํงานของโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญัถูกโจมต”ี 

5. ช่วงเปล่ียนผ่านระหว่างวนัท่ีตรากฎหมายขึ้นกบัวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ควรห่างกนัอย่างน้อยสองปี 

นอกจากน้ี กฎหมายฉบบัน้ีไมค่วรมผีลยอ้นหลงั 
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6. นอกเหนือจากประเด็นข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้าขอเรยีนเสนอว่า ร่างพระราชบญัญตัิการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภยัไซเบอรค์วรใชบ้งัคบัเฉพาะกบัองคก์รและผูใ้หบ้รกิารโครงสรา้งพื้นฐานสําคญัทางสารสนเทศที่

ดาํเนินการหรือควบคมุโครงสร้างพื้นฐานสาํคญัท่ีอยู่ในประเทศไทยเท่านัน้ 

สําหรบัร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล บเีอสเอไดม้หีนังสอืถงึกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและ

สงัคมและคณะกรรมการกฤษฎกีาเพื่อแสดงความกงัวลและเสนอความเหน็เกี่ยวกบัร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลฉบบัก่อนๆ ซึ่งข้าพเจ้าได้แนบสําเนาไปพร้อมกับหนังสือของข้าพเจ้าถึงสภานิติบัญญัติ

แห่งชาต ิฉบบัวนัที ่11 มกราคม 2562 แลว้เช่นกนั หนงัสอืดงักล่าวสามารถเขา้ถงึทางออนไลน์ไดท้ีล่งิคต่์อไปน้ี  

• ความเหน็ของบเีอสเอเกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (6 กุมภาพนัธ ์2561)7

8 

• ความเหน็ของบเีอสเอเกี่ยวกบัการแก้ไขเพิม่เตมิร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่มี

การเสนอเพิม่เตมิ (4 สงิหาคม 2560)8

9 และ 

• ความเหน็ของบเีอสเอเกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (23 มนีาคม 2558)9

10 

ร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัปัจจุบนัมบีทบญัญตัทิีด่ขี ึน้กว่าร่างฉบบัก่อนๆ อนัทําใหก้าร

คุม้ครองความเป็นส่วนตวัของประชาชนไทยมคีวามเขม้แขง็ขึน้ อย่างไรกด็ ีร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลฉบบัน้ียงัคงมบีทบญัญตัิในหลายเรื่องที่อาจสร้างภาระเกินควรและอาจสร้างความกํากวมในแง่

กฎหมายต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี ข้าพเจ้าจึงขอเรียนเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะสําหรับร่าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้แนบมาพร้อมหนังสือน้ี 

(ภาคผนวก)  

เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูบ้รโิภคและภาคธุรกจิจะสามารถไวว้างใจและได้รบัประโยชน์สูงสุดจากนวตักรรมทีข่บัเคลื่อน

ดว้ยขอ้มลู เช่น ปัญญาประดษิฐแ์ละเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตทีเ่ชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมอืต่างๆ (Internet of 

Things) ได ้สมาชกิบเีอสเอไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ในเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคและ

ความต้องการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรท์ี่มปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ี สมาชกิของบเีอสเอเอง

เป็นผูจ้ดัใหเ้ทคโนโลยทีี่จําเป็นสําหรบัการคุ้มครองความปลอดภยัของสารสนเทศในระบบและเครอืข่ายต่างๆ 

ตลอดจนของบุคคลอกีดว้ย 

บเีอสเอขอขอบพระคุณที่รฐับาลไทยได้จดัให้มกีระบวนการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยเพื่อจดัทําร่าง

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและรา่งพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์ทัง้น้ี บี

เอสเอไดท้าํงานอยา่งใกลช้ดิกบัรฐับาลในทัว่โลกในเรือ่งเกี่ยวกบัการพฒันานโยบายและกฎหมายดา้นการรกัษา

ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์ละการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล บเีอสเอจงึขอเรยีนว่าการจดัทํา บงัคบัใช ้และ

ดําเนินการตามระเบยีบและขอ้กําหนดในเรื่องการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์ละการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลของประเทศไทยใหส้อดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีใ่ชใ้นระดบัสากลเป็นเรือ่งทีส่มควรอย่างยิง่ 

                                            
8 https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/02062018BSASubmissionThaiPersonalDataProtectionBill.pdf   
9 https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/08042017BSACommentsrePersonalDataProtBill.PDF   
10 https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/03232015BSASubmissiononThaiPersonalDataProtectionAct_EN.PDF 
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ขา้พเจา้หวงัว่าความเหน็ของบเีอสเอจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธกิารฯ และสมาชกิรฐัสภาในการพจิารณา

รา่งพระราชบญัญตัทิัง้สองฉบบัน้ีเพื่อตราขึน้เป็นกฎหมายต่อไป 

หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืความเหน็ประการใด กรณุาตดิต่อผูแ้ทนในประเทศไทยของบเีอสเอ นางสาววารณุ ีรชัต-

พฒันากุล ไดท้ีห่มายเลข +668-1840-0591 หรอื varuneer@bsa.org  

บเีอสเอขอขอบพระคุณทีท่่านสละเวลาพจิารณาในเรือ่งน้ี 

ขอแสดงความนบัถอื 

(ลายมอืชือ่) 

ดร. เจเรด็ วลิเลยีม แรก้แลนด ์

ผูอ้ํานวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบาย ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก 

mailto:varuneer@bsa.org
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ภาคผนวก ความเหน็ของบีเอสเอเก่ียวกบัร่างพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

บีเอสเอขอขอบพระคุณที่รฐับาลไทยและสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เปิดรบัฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง

พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางบเีอสเอได้เฝ้าติดตามการจดัทําร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างใกลช้ดิ และทํางานร่วมกบักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม และสํานักงานพฒันา

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) และรูส้กึซาบซึ้งที่การจดัทําร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวเป็นไป

อยา่งโปรง่ใส 

สมาชกิของบเีอสเอเป็นบรษิทัแนวหน้าด้านนวตักรรมที่ขบัเคลื่อนด้วยขอ้มูล ซึ่งรวมถงึเทคโนโลยต่ีางๆ ที่ใช้

คลาวดค์อมพวิติง้ การวเิคราะหข์อ้มลู ส่วนการเรยีนรูข้องเครือ่ง (Machine learning) และนวตักรรมเทคโนโลยี

และบรกิารอื่นๆ ทีผ่ลกัดนัการเตบิโตของเศรษฐกจิ ดว้ยเหตุน้ี สมาชกิของบเีอสเอจงึตระหนักถงึความสําคญั

ของการเสรมิสร้างความไว้เน้ือเชื่อใจและความเชื่อมัน่ในบรบิทออนไลน์ อนัทําให้สมาชกิของบเีอสเอล้วนมี

ความมุง่มัน่ทีจ่ะคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยแีละโมเดลธุรกจิต่างๆ 

บเีอสเอและสมาชกิของบเีอสเอเห็นว่าการตรากฎหมายที่มปีระสทิธภิาพซึ่งรวมประเด็นต่างๆ ในเรื่องการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นก้าวสําคญัทีแ่สดงถงึความพยายามของประเทศไทยในการใชเ้ศรษฐกจิดจิทิลัใน

การผลกัดนัการเตบิโตของเศรษฐกจิและการสรา้งงาน การพฒันาเทคโนโลยเีหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองจาํเป็นต้องมี

กรอบกฎหมายทีม่คีวามชดัเจนและยดืหยุ่นอย่างเหมาะสม อนัจะคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของผูบ้รโิภคไดโ้ดย

ทีไ่มข่ดัขวางการรบัส่งขอ้มลูระหว่างประเทศ ซึง่เป็นดัง่เสน้เลอืดทีห่ล่อเลีย้งเศรษฐกจิในศตวรรษที ่21 

บเีอสเอได้เรยีนเสนอความเห็นเกี่ยวกบัร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบัเดอืนกุมภาพนัธ์ 

2561 โดยมคีวามมุ่งหมายทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่าน้ี ซึง่ร่างพระราชบญัญตัฉิบบัปัจจุบนัน้ีมบีทบญัญตัทิี่ดี

ขึ้นกว่าฉบับก่อนๆ อันจะทําให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนชาวไทยจะเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ อยา่งไรกด็ ีรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัน้ียงัมบีทบญัญตัหิลายเรื่องที่

อาจก่อให้เกดิภาระเกนิสมควรและสรา้งความกํากวมในแง่กฎหมายต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลย ีในการเสนอ

ความเหน็ในครัง้น้ี มขีอ้กงัวลและประเดน็สาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลควรกําหนดมาตรฐานความรบัผดิของผูค้วบคุมขอ้มลูและ

ผู้ประมวลผลข้อมูลไว้อย่างชัดเจน โดยอนุญาตให้สามารถผลักความรับผิดโดยอาศัยสัญญาได้ 

กล่าวคอื ผู้ควบคุมขอ้มูลควรเป็นบุคคลที่มหีน้าที่หลกั ในขณะที่ผู้ประมวลผลขอ้มูลเพยีงปฏบิตัิตาม

คาํสัง่ตามสญัญาทีจ่ดัทาํขึน้ 

2. ควรใหค้ําจาํกดัความของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างชดัเจน ขอ้มลูตดิต่อทางธุรกจิและขอ้มลูทีถู่กทําให้ไม่

สามารถเชื่อมโยงไปยงัเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ไดโ้ดยมกีารใชม้าตรการทางเทคนิคและมาตรการ

ในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพทีจ่ะลดความเสีย่งใหไ้มส่ามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูไดอ้กีครัง้

นัน้ ไมค่วรถอืเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลตามรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
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3. การกําหนดหลกัการใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูแจง้ขอ้มลูและได้รบัความยนิยอมทําใหเ้กดิความชดัเจนได ้แต่

รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลน้ีควรมคีวามยดืหยุ่นโดยใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูตดัสนิเองไดว้่า

การใชห้ลกัการเหล่าน้ีควรดาํเนินการอย่างไรจงึจะเป็นวธิกีารทีด่ทีีสุ่ด 

4. ขอ้กําหนดเรือ่งการโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศไมไ่ดช่้วยส่งเสรมิใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ

การคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล แต่กลบัขดัขวางการประกอบธุรกิจและทําให้การจดัให้บรกิารมตี้นทุน

สูงขึน้ ขอ้กําหนดเรื่องมาตรฐานทีเ่พยีงพอและเงื่อนไขอื่นๆ ของการโอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศที่จะ

กําหนดให้มีนัน้ควรมีความสอดคล้องให้มากที่สุดกับกลไกที่มีอยู่ตามกรอบกฎหมายในเรื่องการ

คุม้ครองขอ้มลูของประเทศทีเ่ป็นตลาดสาํคญัๆ  

5. ข้อกําหนดการแจ้งเหตุการละเมดิข้อมูลส่วนบุคคลควรมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้เจ้าของข้อมูลพ้นจาก

ความเสยีหาย และไม่ควรขดัขวางการดําเนินการของธุรกิจเมื่อเกิดเหตุด้านการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภยั นอกจากน้ี กฎหมายควรมกีลไกทีช่่วยกระตุ้นใหม้กีารปฏบิตัติาม เช่น กําหนดใหม้ขีอ้ยกเวน้

ของหน้าที่ในการแจ้งเหตุการละเมิดหากผู้มีหน้าที่รกัษาข้อมูลนัน้ได้ใช้มาตรการในองค์กรและ

มาตรการทางเทคนิคทีเ่พยีงพอ (เช่น มกีารเขา้รหสัทีซ่บัซอ้น) เพื่อทําใหข้อ้มลูนัน้ไม่สามารถนําไปใช้

ไดแ้ลว้ 

6. เด็กควรได้รบัการคุ้มครองในระดบัที่สูงขึ้น แต่การกําหนดอายุของบุคคลที่ต้องได้รบัการคุ้มครองที่

สูงขึน้ไวท้ี ่20 ปี ไม่สอดคลอ้งกบัวธิกีารในทัว่โลกทีใ่ชเ้พื่อรกัษาความเป็นส่วนตวัของเดก็ การกําหนด

อายขุองเดก็เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหก้ารคุม้ครองในระดบัสงูขึน้ไวท้ี ่13 ปี จะสามารถใหก้ารคุม้ครอง

ที่เพยีงพอสําหรบัเดก็วยัเยาว์ซึ่งมคีวามเปราะบางเป็นพเิศษได้ ในขณะที่ทําให้ผู้เยาว์ที่โตกว่าได้รบั

ประโยชน์จากบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ย 

7. การบญัญตัสิทิธขิองผูบ้รโิภค เช่น สทิธใินการขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกบัตนและสทิธคิดัคา้นการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัตน เป็นการเพิม่การคุม้ครองใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้อยา่งไรกด็ ีการที่

จะทําใหก้ารใชส้ทิธเิหล่าน้ีสามารถกระทําไดใ้นทางปฏบิตั ิควรต้องมกีารปรกึษาหารอือย่างใกลช้ดิกบั

ภาคเอกชนในการจดัทาํแนวทาง ประกาศ และกฎหมายลาํดบัรอง  

8. หลักเกณฑ์ที่ทําให้มคีวามจําเป็นต้องจดัให้มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควร

สอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัอื่นๆ และใชก้บัผูค้วบคุมขอ้มลูหรอืผู้

ประมวลผลขอ้มลูทีก่ระทํากจิกรรมหลกัเกี่ยวกบัการตรวจสอบในเชงิระบบเป็นประจาํของเจา้ของขอ้มลู

จาํนวนมากเท่านัน้ นอกจากน้ี ในรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลควรกําหนดใหช้ดัเจนว่า

เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไม่จําเป็นต้องอยู่ในประเทศไทย และเครอืกจิการเดยีวกนัสามารถ

แต่งตัง้เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลขึน้เพยีงรายเดยีวกไ็ด ้

9. การทีค่ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (คณะกรรมการ) และสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคล (สาํนักงาน) กระทําการในลกัษณะทียุ่ตธิรรม โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเป็นเรื่องที่

สําคญัยิง่ อกีทัง้อํานาจของคณะกรรมการและสํานักงานควรจาํกดัอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนที่

เกีย่วขอ้งกบัการใชร้า่งพระราชบญัญตัน้ีิและการดําเนินการตรวจสอบ 
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10. โทษและทางแก้ไขเยยีวยาที่มปีระสทิธภิาพเป็นองค์ประกอบสําคญัของกรอบกฎหมายการคุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล แต่การกําหนดให้มโีทษทางอาญาและความรบัผดิเป็นการส่วนตวัไม่ได้สดัส่วนกบั

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายในบรบิทของกฎหมายน้ี ไม่สอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ากลยอมรบั 

อกีทัง้อาจระงบัการดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูทีเ่ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายได ้

11. ขอบเขตการบงัคบัใช้ร่างพระราชบญัญตัฯิ ควรจํากดัอยู่ที่นิติบุคคลหรอืกิจกรรมที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง

ใกลช้ดิอยา่งเพยีงพอกบัประเทศไทยเพื่อใหแ้น่ใจว่าจะสามารถบงัคบัสทิธไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

12. ระยะเวลาทีเ่หมาะสมระหว่างวนัที่ตราพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลกบัวนัที่มผีลบงัคบัใช้

ควรห่างกนัไมน้่อยกว่าสองปีเพื่อใหม้ช่ีวงเปลีย่นผ่านทีร่าบรื่นทัง้ต่อบุคคล ธุรกจิ และหน่วยงานของรฐั 

บเีอสเอขอเรยีนอธบิายความเหน็และขอ้เสนอแนะโดยละเอยีดเพื่อใหท่้านพจิารณาดงัต่อไปน้ี 

การแยกความแตกต่างอย่างชดัเจนระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล (มาตรา 37, 39, 

75-76 และ 83-86) 

ในเบือ้งตน้ บเีอสเอไดเ้น้นถงึประเดน็สําคญัเกี่ยวกบัการใหค้ําจํากดัความทีบ่เีอสเอยงัคงมคีวามกงัวลอย่างยิง่ 

นัน่ก็คอื ร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ียงัคงมคีวามไม่ชดัเจนระหว่าง “ผู้ควบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคล” (ผู้ควบคุมข้อมูล) กบั “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (ผู้ประมวลผลข้อมูล) การแบ่งความ

รบัผดิชอบและความรบัผดิระหว่างผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูนัน้เป็นเรือ่งจาํเป็นเพื่อใหแ้น่ใจว่าการ

จดัจา้งบุคคลภายนอกใหท้ํางานให ้(Outsourcing) ซึง่เป็นการปฏบิตัทิีแ่พร่หลายนัน้จะไมก่่อใหเ้กดิความสบัสน

ในภาพรวมของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

บุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เจ้าของข้อมูล) ได้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล ไม่ใช่ผู้

ประมวลผลขอ้มลู โดยผูป้ระมวลผลขอ้มลูเป็นผูเ้กบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามคําสัง่หรอืใน

นามของผูค้วบคุมขอ้มลู อนัเป็นหน้าทีต่ามสญัญาระหว่างผู้ประมวลผลขอ้มลูกบัผู้ควบคุมขอ้มลู ดว้ยเหตุน้ี ผู้

ควบคุมขอ้มลูจงึควรเป็นบุคคลหลกัทีม่คีวามรบัผดิชอบและหน้าทีใ่นการดําเนินการใหแ้น่ใจว่ามกีารปฏบิตัติาม

กฎหมายและขอ้กําหนดทีใ่ชบ้งัคบัเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ผูป้ระมวลผลขอ้มลูควรมหีน้าทีเ่พยีง

ปฏบิตัติามคําสัง่ของผูค้วบคุมขอ้มลูและดูแลใหข้อ้มลูส่วนบุคคลทีต่นประมวลผลในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลนัน้

มคีวามมัน่คงปลอดภยั ความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ระมวลผลขอ้มลูกบัผูค้วบคุมขอ้มลูควรเป็นไปตามสญัญา 

การกําหนดใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มลูมคีวามรบัผดิโดยตรง ความรบัผดิร่วมกนัหรอืแยกกนั หรอืความรบัผดิอื่นๆ 

อาจก่อให้เกิดผลที่ไม่ประสงค์ให้เกิดขึ้นได้หลายประการ อีกทัง้เป็นการบัน่ทอนความสมัพันธ์ระหว่างผู้

ประมวลผลขอ้มลูกบัผูค้วบคุมขอ้มลู และทาํใหเ้กดิปัญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและการบงัคบัสทิธทิี่

ไมค่วรตอ้งเกดิขึน้ นอกจากน้ียงัอาจส่งผลต่อการลงทุนและนวตักรรมเกี่ยวกบัการประมวลผลขอ้มลู และการจดั

จา้งบุคคลภายนอก (Outsourcing) อกีดว้ย 

ขอ้เสนอแนะ 

เพื่อแบ่งแยกหน้าทีข่องผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูอย่างชดัเจน บเีอสเอขอเรยีนเสนอใหม้กีารแก้ไข

เพิม่เตมิดงัน้ี 
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• แก้ไขเพิม่เตมิเกี่ยวกบั “หน้าที”่ ของผูป้ระมวลผลขอ้มลูในมาตรา 39 เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในเรือ่ง

ความรบัผดิของผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลู 

• ตดัขอ้กําหนดในส่วนของ “ผูป้ระมวลผลขอ้มลู” ทีค่วรเป็นขอ้กําหนดสําหรบั “ผูค้วบคุมขอ้มลู” ตลอด

ทัง้รา่งพระราชบญัญตัฯิ ออก 

ขอ้เสนอแนะขา้งตน้น้ีเป็นไปตามเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

I.  การแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา 39 ท่ีเรียนเสนอ 

มาตรา 39 แห่งรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก่อใหเ้กดิความสบัสนเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ของผู้

ควบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลู อกีทัง้ทําใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลและผู้ประมวลผลขอ้มลูมคีวามรบัผดิร่วมกนั

โดยการบญัญตัวิ่า 

“...ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลซึง่ไม่ปฏบิตัติาม (1) สําหรบัการเกบ็รวบรวม การใช ้หรอืการเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลใด ให้ถอืว่าผู้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลสําหรบัการ

เกบ็รวบรวม การใช ้หรอืการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้” 

นอกจากน้ี ถ้อยคําในร่างพระราชบญัญัติฯ ฉบบัปัจจุบนัน้ีขดัแย้งอย่างเห็นได้ชดักับคําจํากัดความของผู้

ประมวลผลข้อมูลในมาตรา 6 ซึ่งบญัญตัิไว้ว่า “... ทัง้น้ี บุคคลหรอืนิตบุิคคลซึง่ดําเนินการดงักล่าวไม่เป็นผู้

ควบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล” 

บเีอสเอขอเรยีนเสนอว่ามาตรา 39 ควรแกไ้ขเพิม่เตมิดงัน้ี 

(เอ) ตดัข้อความส่วนหลงัของอนุมาตรา (1) ออก เน่ืองจากผูป้ระมวลผลขอ้มลูอาจไม่ทราบถงึลกัษณะ

ของขอ้มลูทีจ่ดัใหแ้ก่ตน การใหค้วามยนิยอมโดยเจา้ของขอ้มลูหรอืการตดิต่อสื่อสารกบัเจา้ของขอ้มลูที่

ผู้ควบคุมขอ้มูลจดัให้มขีึน้ หรอืขอ้กําหนดโดยเฉพาะเจาะจงตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลนัน้ ผู้

ควบคุมขอ้มลูควรรบัผดิชอบในการดาํเนินการใหม้ัน่ใจไดว้่าคาํสัง่ทีต่นมต่ีอผูป้ระมวลผลขอ้มลูไม่ขดัต่อ

หน้าทีใ่ดๆ ทีม่ตีามกฎหมาย การกําหนดใหผู้้ประมวลผลขอ้มลูมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบและยนืยนัว่า

คาํสัง่ของผูค้วบคุมขอ้มลูเป็นคาํสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายเป็นขอ้กําหนดทีไ่มส่มเหตุสมผลและไมส่ามารถ

นําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ เช่น โดยทัว่ไปแลว้เมื่อผูค้วบคุมขอ้มลูสัง่ใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มลูประมวลผลขอ้มลูที่

ผู้ควบคุมข้อมูลได้เก็บรวบรวม ผู้ประมวลผลข้อมูลจะไม่สามารถตรวจสอบเองได้เลยว่าได้มกีารขอ

ความยนิยอมโดยชอบและแจง้ขอ้มลูใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบอยา่งเพยีงพอแลว้หรอืไม ่

(บ)ี แก้ไขเพ่ิมเติมอนุมาตรา (2) เพื่อใหห้น้าที่ของผู้ประมวลผลขอ้มูลในการรกัษาขอ้มูลมคีวามชดัเจน 

โดยบีเอสเอขอเสนอให้ตัดข้อความต่อไปน้ีออก “การสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลีย่นแปลง แก้ไข หรอื

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรอืโดยมชิอบ” เน่ืองจากเป็นการกําหนดหน้าที่เกิน

จาํเป็น นอกจากน้ี อนุมาตราน้ีไม่ควรกําหนดหน้าทีใ่นการแจง้เหตุการละเมดิทีน่อกเหนือไปจากหน้าที่

ในการแจ้งตามมาตรา 36(4) บเีอสเอจงึขอเสนอให้ตดัข้อความ “รวมทัง้แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลทราบถงึเหตุการละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กดิขึน้” ออกดว้ย 
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(ซ)ี ตดัอนุมาตรา (3) ออก เน่ืองจากการคาดหวงัให้ผู้ประมวลผลขอ้มูลต้องจดัทําและเก็บรกัษาบนัทกึ

รายการของกจิกรรมการประมวลผลขอ้มลูต่างๆ ทีต่นอาจไดด้ําเนินการนัน้เป็นเรื่องทีไ่ม่สมเหตุสมผล 

บเีอสเอขอเรยีนยํ้าอกีครัง้หน่ึงว่า ผู้ประมวลผลขอ้มูลอาจมขีอ้มูลเพยีงเลก็น้อยเกี่ยวกบัลกัษณะของ

ขอ้มลูทีต่นประมวลผลในนามของบุคคลอื่น และในความเป็นจรงิแลว้อาจดําเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจว่าตน

จะทราบถงึขอ้มูลดงักล่าวใหไ้ดน้้อยที่สุดเพื่อเป็นการรกัษาความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของ

ผูบ้รโิภคและลกูคา้ และขอ้มลูของบุคคลเหล่าน้ี 

(ด)ี ตดัวรรคสองออก เน่ืองจากขดัแย้งและก่อให้เกิดความสบัสนกบัคําจํากัดความของผู้ประมวลผล

ขอ้มลู ทัง้น้ี ตามมาตรา 6 ผูป้ระมวลผลขอ้มลูไมเ่ป็นผูค้วบคุมขอ้มลู และกระทาํการ “ตามคาํสัง่หรอืใน

นามของ” ผูค้วบคุมขอ้มลู 

(อ)ี เติมข้อความว่า “โดยในแต่ละกรณี ตามทีไ่ด้ตกลงกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็น

หนังสือ” ไว้ในส่วนท้ายของมาตรา 39 เพื่อให้มคีวามชดัเจนว่าผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผล

ขอ้มลูอาจผลกัความรบัผดิใหแ้ก่กนัไดต้ามสญัญาทีจ่ดัทําขึน้ 

โดยสรปุ มาตรา 39 ตามทีเ่สนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิปรากฏดงัน้ี 

มาตรา 39 ผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลมีหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) ดําเนินการเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามคาํสัง่ทีไ่ดร้บัจากผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านัน้ เว้นแต่คาํสัง่นัน้ขดัต่อกฎหมายหรือบทบญัญติัในการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บคุคลตามพระราชบญัญติัน้ี 

(2) จดัให้มมีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัตามสมควรทีเ่หมาะสม เพือ่รกัษาความปลอดภยั

ของข้อมูลป้องกนัการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลีย่นแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย

ปราศจากอาํนาจหรือโดยมิชอบ รวมทัง้แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิด

ข้อมลูส่วนบคุคลทีเ่กิดข้ึน 

(3) จดัทําและเกบ็รกัษาบนัทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลไว้ ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการทีค่ณะกรรมการประกาศกาํหนด 

ผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลซึง่ไม่ปฏิบติัตาม (1) สาํหรบัการเกบ็รวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ให้ถือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสาํหรบั

การเกบ็รวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ 

โดยในแต่ละกรณี ตามทีไ่ด้ตกลงกบัผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลไว้เป็นหนังสือ 

 

II.  การตดัข้อกาํหนดอ่ืนๆ เก่ียวกบัผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล (รวมถึงในมาตรา 83-86) 

ตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ผูป้ระมวลผลขอ้มลูไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัเจา้ของขอ้มลู และมกัไมท่ราบและไม่

มอีํานาจควบคุมขอ้มลูทีต่นประมวลผลตามคําสัง่หรอืในนามของผูค้วบคุมขอ้มลู ดว้ยเหตุน้ี ผูป้ระมวลผลขอ้มลู 
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(เช่น ผู้ให้บรกิารคลาวด์) จงึไม่อาจทราบอย่างแน่ชดัได้ว่าขอ้มูลที่ตนกําลงัประมวลผลอยู่นัน้เป็นขอ้มูลส่วน

บุคคล เป็นขอ้มูลที่มคีวามละเอยีดอ่อน (ตามมาตรา 26) หรอืมขีอ้มูล “เป็นจํานวนมาก” (ตามมาตรา 40(2)) 

หรอืไม่ ดงันัน้ การกําหนดให้ผู้ประมวลผลขอ้มูลมคีวามรบัผดิทางแพ่งจากการที่ผู้ประมวลผลขอ้มูลทําการ

ประมวลผลข้อมูลตามคําสัง่หรอืในนามของผู้ควบคุมข้อมูล โดยที่ไม่ทราบว่าข้อมูลที่ตนประมวลผลนัน้เป็น

ขอ้มลูอะไร จงึเป็นบทบญัญตัทิีไ่ม่ไดส้ดัส่วน เน่ืองจากผูป้ระมวลผลขอ้มลูไม่อาจกําหนดระดบัความระมดัระวงั 

“ตามควร” สําหรบัขอ้มลูนัน้ได ้ดงันัน้ บเีอสเอจงึขอแนะนําใหต้ดัผู้ประมวลผลข้อมูลออกจากมาตรา 75-76 

และตดัมาตรา 83-86 ออกไป เน่ืองจากโทษทางแพ่งและทางปกครองในหมวด 6 และหมวด 7 ควรจาํกดัอยู่

เพยีงผูค้วบคุมขอ้มลูเท่านัน้ ไมค่วรกําหนดสาํหรบัผูป้ระมวลผลขอ้มลูดว้ย 

การแกไ้ขเพิม่เตมิทีเ่รยีนเสนอในหนังสอืฉบบัน้ีทีม่ขี ึน้เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนและเป็นการจาํกดัขอ้กําหนดต่อผู้

ประมวลผลข้อมูลนัน้ไม่ได้ครอบคลุมบทบญัญตัิในทุกมาตรา หากสภานิติบญัญตัิจกัได้ทบทวนข้อกําหนด

ทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูป้ระมวลผลขอ้มลูและหลกีเลีย่งขอ้กําหนดต่อผูป้ระมวลผลขอ้มลูทีไ่ม่สมเหตุสมผล ไม่

จาํเป็น และไมส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ ในกรณทีีส่มควรใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูมหีน้าทีใ่นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ไดน้ัน้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ทัง้น้ี เพื่อใหแ้น่ใจว่ากฎหมายฉบบัน้ีจะส่งเสรมิใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

โดยผู้ควบคุมข้อมูลเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยที่ไม่ส่งผลเป็นการจํากัดวธิีการประมวลผลข้อมูลเพื่อ

ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลู 

การให้คาํจาํกดัความของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 6) และข้อมูลท่ีถกูทาํให้ไม่สามารถระบุตวับคุคลท่ี

เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ข้ อ มูล ส่ ว น บุค ค ล ไ ด้  (Anonymized data) แ ล ะ ข้ อ มูล ท่ี เ ป็ น ก า ร ใ ช้ น า ม ส ม มุ ติ  

(Pseudonymized data) (มาตรา 26 และมาตรา 33) 

เอ. ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ และข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ได้/ข้อมลูท่ีเป็นการใช้นามสมมติุ ไม่ควรอยู่ในขอบเขตคาํจาํกดัความของข้อมลูส่วนบคุคล 

มาตรา 6 ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ “ขอ้มลูส่วนบุคคล” ไวอ้ยา่งกวา้ง โดยครอบคลุมขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

บุคคลหน่ึงๆ อนัทําให้สามารถระบุตวับุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ได้ ซึ่งในร่างพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัทีแ่ก้ไขน้ี บเีอสเอสงัเกตเหน็ว่า คําจาํกดัความของขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ไดย้กเวน้

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่ป็น “การระบุเฉพาะชือ่ ตําแหน่ง สถานทีท่าํงาน หรอืทีอ่ยูท่างธุรกจิ” ไวอ้กีต่อไป 

การโอนข้อมูลติดต่อทางธุรกิจมักเกิดขึ้นในหลายๆ ขัน้ตอนทางธุรกิจ และการใช้ข้อมูลเหล่านั ้นเพื่อ

วตัถุประสงค์ในการตดิต่อทางธุรกจิเป็นที่ทราบกนัโดยปรยิายว่าจะเกดิขึน้หากมกีารแลกเปลี่ยนขอ้มูลตดิต่อ

ทางธุรกจิใหแ้ก่กนั นอกจากน้ี ขอ้มลูตดิต่อทางธุรกจินัน้จะเป็นของเจา้ของขอ้มลูหรอืขององคก์รทีจ่า้งเจา้ของ

ขอ้มูลก็เป็นประเด็นที่ยงัไม่ทราบได้แน่ชดั ด้วยเหตุน้ี คําจํากดัความของขอ้มูลส่วนบุคคลที่รวมไปถึงข้อมูล

ตดิต่อทางธุรกจิดว้ยนัน้จะทาํใหก้จิกรรมระหว่างธุรกจิกบัธุรกจิยุง่ยากขึน้อยา่งมนีัยสาํคญั 

ขอ้เสนอแนะ 

บเีอสเอขอเรยีนเสนอใหนํ้าข้อยกเว้นในเร่ืองข้อมูลติดต่อทางธุรกิจกลบัเข้ามาไว้ในคาํจาํกดัความของ

ข้อมลูส่วนบคุคลในมาตรา 6 ดงัน้ี 



(คาํแปล) 

 

หน้า 13 จาก 33 หน้า 

“ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า. . . แต่ไม่รวมถึงข้อมูลทีร่ะบุเฉพาะชือ่ ตําแหน่ง สถานทีท่ํางาน 

ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ หรือทีอ่ยู่ทางธรุกิจของบุคคลหนึง่ๆ หากเป็นการใช้เพือ่ติดต่อบุคคลนัน้ๆ 

เพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกิจเท่านัน้”  

 

บี. ข้อมูลท่ีถกูทาํให้ไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้และข้อมูลท่ีเป็น

การใช้นามสมมติุ  

มาตรา 26(5)(ง) และมาตรา 33 มกีารกล่าวถงึการทําใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถระบุตวับุคคล

ทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดแ้ละการใชน้ามสมมตุ ิแต่รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ไดนํ้า

เงื่อนไขของกฎหมายในเรื่องน้ีไปใช้กับบทบญัญัติในส่วนอื่นๆ เช่น บทบญัญัติเกี่ยวกับหน้าที่ในการแจ้ง

เหตุการละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลและการประเมนิความเสีย่ง ในกรณทีีไ่ดม้กีารใชว้ธิกีารอื่นๆ ทีท่าํใหไ้มส่ามารถ

เชื่อมโยงขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ได้ (De-identification) ซึ่งรวมถงึการทําให้ข้อมูล

ส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดแ้ละการใช้นามสมมุต ิเพื่อลด

ผลกระทบต่อสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล  

ขอ้เสนอแนะ 

การจงูใจใหม้กีารใชว้ธิกีารทีท่ําใหไ้มส่ามารถเชื่อมโยงขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ไดเ้พื่อ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะเป็นประโยชน์ทัง้ต่อบุคคลและเศรษฐกจิ ทัง้น้ีเน่ืองจากการใชว้ธิกีารเหล่าน้ีจะช่วย

ลดผลกระทบต่อสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลและลดความเสีย่งในเรื่องการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั ใน

ขณะเดยีวกนั การใช้ขอ้มูลที่ถูกทําใหไ้ม่สามารถระบุตวับุคคลที่เป็นเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ การใช้นาม

สมมตุ ิหรอืการใชข้อ้มลูทีถู่กทําใหไ้มส่ามารถเชื่อมโยงไปยงัเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ได ้ในลกัษณะทีไ่มต่อ้ง

อยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะช่วยส่งเสรมิใหม้กีารใชข้อ้มลูในวธิทีีส่รา้งสรรคข์ึน้ได ้

ดว้ยเหตุน้ี บเีอสเอจงึขอเรยีนเสนอใหบ้ญัญติัไว้อย่างชดัเจนในคาํจาํกดัความของข้อมูลส่วนบุคคลว่าไม่

รวมถึงข้อมูลท่ีถกูทาํให้ไม่สามารถเช่ือมโยงไปยงัเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ได้ ท่ีมีการใช้มาตรการ

ทางเทคนิคและมาตรการในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะลดความเส่ียงได้ตามสมควรท่ีจะทําให้ไม่

สามารถระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลนัน้ได้อีกครัง้ ขอ้มลูทีถู่กทาํใหไ้มส่ามารถเชื่อมโยงไปยงัเจา้ของ

ขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ได ้ทีม่กีารใช้มาตรการควบคุมตามสญัญา มาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตวัและรกัษา

ความมัน่คงปลอดภยั หรอืทัง้สองอยา่ง อนัทาํใหล้ดความเสีย่งไดต้ามสมควรทีจ่ะทาํใหไ้มส่ามารถระบุตวับุคคล

ทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูไดอ้กีครัง้นัน้ ไมค่วรอยูใ่นความหมายของขอ้มลูส่วนบุคคลตามร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคล เว้นแต่บทบญัญตัทิี่เป็นขอ้กําหนดด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัหรอืภาระรบัผดิชอบ 

(Accountability) 

นอกจากน้ี บเีอสเอเหน็ว่าในกรณีท่ีได้มีการทาํให้ข้อมลูส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคล

ท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ การใช้นามสมมุติ หรือการใช้วิธีการอ่ืนๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถ

เช่ือมโยงข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ได้ เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของ



(คาํแปล) 

 

หน้า 14 จาก 33 หน้า 

ข้อมูลส่วนบุคคล ร่างพระราชบญัญติัน้ีควรนําเง่ือนไขของกฎหมายน้ีไปใช้กบับทบญัญติัในส่วนอ่ืนๆ 

ด้วย เช่น บทบญัญตัเิกีย่วกบัหน้าทีใ่นการแจง้เหตุการละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลและการประเมนิความเสีย่ง เพื่อ

เป็นการกระตุน้ใหม้กีารใชว้ธิปีฏบิตัดิงักล่าว 

การแจ้งและการให้ความยินยอม และหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ตามกฎหมายท่ีทาํให้สามารถจดัการข้อมูลส่วน

บคุคลได้ (มาตรา 19-29) 

มาตรา 19 ถึงมาตรา 29 ไดก้ําหนดกรอบสําหรบักรณทีีผู่ค้วบคุมขอ้มลูมหีน้าทีต่้องแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ

ถึงลกัษณะของการจดัการข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนจะกระทําและหน้าที่ในการขอความยนิยอมโดยชดัแจ้งจาก

เจา้ของขอ้มลู เวน้แต่เป็นกรณตีามทีก่ฎหมายกําหนดไวโ้ดยเฉพาะ 

เอ. กรณีท่ีถือว่าเป็นการให้ความยินยอม หรือเป็นการให้ความยินยอมโดยปริยาย 

มาตรฐานสําหรบัระดบัการให้ความยนิยอมทีเ่หมาะสมนัน้ควรพจิารณาตามบรบิทไป สําหรบัในบรบิทที่ไม่ได้

สื่อให้เหน็ว่าอาจเป็นขอ้มูลที่มคีวามละเอยีดอ่อนอย่างยิง่ การให้ความยนิยอมโดยปรยิายกอ็าจเป็นวธิกีารที่

เหมาะสม 

การกําหนดให้การได้รบัความยนิยอมโดยชดัแจ้งเป็นหนังสือเท่านัน้ที่เป็นหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายเพียง

ประการเดียวที่ทําให้สามารถจดัการข้อมูลส่วนบุคคลได้อาจส่งผลให้ (1) การเติบโตและการสร้างสรรค์

นวตักรรมในสภาพเศรษฐกจิดจิทิลัชะลอตวัลง และ (2) ไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของผูบ้รโิภคในเรื่องการ

รกัษาความเป็นส่วนตวัจากการทําให้ผู้บรโิภคเบื่อหน่ายกบัการคลิก๊เพื่อแสดงการให้ความยนิยอม (“Click 

fatigue”) โดยทีผู่ใ้ชง้านจะยอมรบัขอ้กําหนดใดกต็ามทีป่รากฏอยูต่รงหน้าโดยไมพ่จิารณาหรอืไมไ่ดเ้ขา้ใจขอ้มลู

ทีป่รากฏนัน้อยา่งถ่องแท ้

ในโลกที่เป็นยุคดจิทิลัในปัจจุบนั มขีอ้มูลจํานวนมากเกิดขึ้นจากการมปีฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างบุคคลผ่านทาง

อุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ต การใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจง้เป็นวธิกีารทีไ่มเ่หมาะสมหรอือาจไมส่ามารถ

ปฏบิตัิได้จรงิในหลายกรณี โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่มคีวามละเอียดอ่อนอย่างยิง่ ตวัอย่างเช่น 

บรกิารคมนาคมขนส่งสาธารณะในอนาคตอาจได้รบัผลกระทบหากกฎหมายกําหนดให้แต่ละบุคคลให้ความ

ยนิยอมอยา่งชดัแจง้เพื่ออนุญาตใหท้างเขา้ทีใ่ชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสส์รา้งขอ้มลูทุกครัง้ทีบุ่คคลนัน้ใชบ้ตัรสําหรบั

บรกิารคมนาคมขนส่งสาธารณะนัน้ ในกรณีดงักล่าวน้ี การให้ความยนิยอมโดยปรยิายจงึอาจเป็นวธิีการที่

เหมาะสม แต่สําหรบัในกรณีอื่นๆ เช่น การจดัการขอ้มลูสุขภาพหรอืขอ้มลูทางการเงนิซึง่มคีวามละเอยีดอ่อน 

การใหค้วามยนิยอมโดยชดัแจง้อาจเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสม 

ขอ้เสนอแนะ 

บเีอสเอขอเรยีนเสนอใหส้ภานิตบิญัญตัพิจิารณาบรบิทต่างๆ ทีอ่าจมกีารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลและจดัทําร่าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอให้ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถกําหนด

ระยะเวลา มาตรฐาน และกลไกสําหรบัการได้รบัความยนิยอม โดยในมาตรา 19 ควรกล่าวถงึกรณีที ่“ถอืว่า” 

เป็นการใหค้วามยนิยอมหรอืเป็นการใหค้วามยนิยอม “โดยปรยิาย” ไวด้ว้ยดงัน้ี 



(คาํแปล) 

 

หน้า 15 จาก 33 หน้า 

มาตรา 19 ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ได้

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่ง

พระราชบญัญตัน้ีิหรอืกฎหมายอืน่บญัญตัใิหก้ระทําได ้

การขอความยนิยอมต้องทําเป็นหนังสอืหรอืทําโดยผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอ

ความยนิยอมด้วยวธิกีารดงักล่าวไดห้รือในกรณีทีถื่อได้ว่าเป็นการให้ความยินยอมหรือเป็นการให้

ความยินยอมโดยปริยาย 

 

บี. หลกัเกณฑต์ามกฎหมายในการจดัการข้อมลูส่วนบคุคล 

บเีอสเอเหน็ดว้ยกบัการกําหนดใหม้ขีอ้ยกเวน้ในเรื่องประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายในมาตรา 24(6) ของร่าง

พระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล บเีอสเอเขา้ใจว่าประเดน็น้ีไดนํ้ามาจากเหตุผลเรื่อง “ประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมาย” ของระเบยีบทัว่ไปแห่งสหภาพยุโรปว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (GDPR) 10

11 จงึขอ

เรยีนเสนอใหก้ารบงัคบัใช้มาตรา 24(6) น้ีมรีะดบัความยดืหยุ่นเท่าเทยีมกบัการบงัคบัใช้เรื่องประโยชน์โดย

ชอบดว้ยกฎหมายของ GDPR โดยหลกัในเรือ่งประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายตาม GDPR ของสหภาพยุโรป

นัน้ องคก์รต่างๆ สามารถขยายโอกาสทางธุรกจิได ้โดยทีส่ามารถปฏบิตัติามหน้าทีโ่ดยรวมในเรือ่งการคุม้ครอง

ขอ้มลูไดใ้นขณะเดยีวกนั 

นอกจากน้ี การกําหนดให้มหีลกัเกณฑอ์ื่นๆ ตามกฎหมายในการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลทีน่อกเหนือจากการ

ได้รบัความยนิยอม น่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมยิ่งกว่าการกําหนดให้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและ

หลกัเกณฑอ์ื่นๆ เป็นเพยีง “ขอ้ยกเวน้” ของกรณทีีต่อ้งไดร้บัความยนิยอม 

ขอ้เสนอแนะ 

บีเอสเอขอเรียนเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีการกาํหนด

ถึงหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพิม่เตมิไปจากการได้รบัความยนิยอม ไม่ใช่

กําหนดไวเ้ป็นขอ้ยกเวน้ของกรณีทีต่อ้งไดร้บัความยนิยอม หลกัเกณฑอ์ื่นๆ นัน้รวมถงึประโยชน์โดยชอบดว้ย

กฎหมายของบรษิัทผู้จดัการข้อมูล การปฏบิตัหิน้าที่ตามสญัญาที่มกีบัตวัเจ้าของข้อมูลเอง และการปฏบิตัิ

หน้าที่ตามกฎหมาย อน่ึง กรอบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้จําเป็นต้องระบุหลกัเกณฑ์เพียง

ประการใดประการหน่ึงในการประมวลผลขอ้มูล แต่ควรกําหนดหลกัเกณฑต์ามกฎหมายที่สามารถใช้ได้เป็น

การทัว่ไป และควรเป็นเรื่องทีผู่ค้วบคุมขอ้มลูสามารถระบุเหตุผลที่เกี่ยวขอ้งไดเ้อง และดําเนินการให้แน่ใจว่า

การประมวลผลขอ้มลูทีต่นกระทาํนัน้เป็นไปตามเหตุผลดงักล่าว 

ซี. แบบในการแจ้งและให้ความยินยอม 

                                            
11 ระเบยีบ (EU) ที ่2016/679 แห่งรฐัสภายุโรปและคณะมนตรยีุโรป ลงวนัที ่27 เมษายน 2559 เรือ่ง การคุม้ครองบุคคลธรรมดาในเรือ่งเกีย่วกบั

การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลและการโอนขอ้มลูนัน้ไดอ้ยา่งอสิระ และคาํสัง่ที ่95/46/EC ทีใ่ชแ้ทน 
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ร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลยงัคงบญัญตัไิว้ในมาตรา 19 ว่า คณะกรรมการ “จะใหผู้ค้วบคุม

ขอ้มลูส่วนบุคคลขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตามแบบและขอ้ความทีค่ณะกรรมการประกาศ

กําหนดกไ็ด”้ 

ในกรณีทีอ่าจจําเป็นต้องได้รบัความยนิยอมโดยชดัแจง้ การจดัทําแนวทางที่ช่วยแนะผูค้วบคุมขอ้มูลเกี่ยวกบั

ขอ้ความทีค่วรระบุไวใ้นหนังสอืขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูกอ็าจเป็นประโยชน์ แต่การกําหนดให้แบบ

สาํหรบัการขอและไดร้บัความยนิยอมมคีวามยดืหยุน่กเ็ป็นเรือ่งจาํเป็นเช่นกนั 

เน่ืองจากเทคโนโลยมีกีารพฒันาอยู่ตลอดเวลาและมวีธิกีารใหม่ๆ มากมายในการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลให้เกิด

ประโยชน์ต่อสงัคมและเศรษฐกจิ ในปัจจบุนั ผูค้วบคุมขอ้มลูมากมายจงึไดพ้ฒันากลไกสําหรบัการขอและได้รบั

ความยนิยอมโดยพจิารณาจากปัจจยัในหลายด้าน แบบสําหรบัการขอความยนิยอมที่กําหนดไว้ล่วงหน้าอาจ

ลา้สมยัไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็และกลบัส่งผลใหก้ารพฒันาอนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ดงักล่าวล่าชา้ไปได ้

ขอ้เสนอแนะ 

บเีอสเอขอเรยีนเสนอใหต้ดัขอ้ความในมาตรา 19 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัแบบสาํหรบัการขอความยนิยอมออกไปดงัน้ี 

มาตรา 19  

. . . 

ในการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งแจง้วตัถุประสงคข์องการ

เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไปดว้ย และการขอความยนิยอมนัน้ตอ้งชดัเจน และไมเ่ป็นการ

หลอกลวงหรอืทาํใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเขา้ใจผดิในวตัถุประสงคด์งักล่าว ทัง้น้ี คณะกรรมการจะให้ผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบและข้อความที ่

คณะกรรมการประกาศกาํหนดกไ็ด้  

 

ดี. การแจ้งระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในเรือ่งการแจง้ขอ้มลูต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมขีอ้กําหนดใหม่

ในมาตรา 23(2) ซึ่งกําหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรอืในขณะเก็บรวบรวม

ขอ้มลูส่วนบุคคลถงึ “ขอ้มลูส่วนบุคคลทีจ่ะมกีารเกบ็รวบรวมและระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมไว”้ ซึง่ในกรณีที่

ไม่สามารถกําหนดระยะเวลาดงักล่าวไดช้ดัเจน “ใหก้ําหนดระยะเวลาทีอ่าจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการ

เกบ็รวบรวม” 

เน่ืองดว้ยวธิกีารเกบ็ขอ้มลูมลีกัษณะซํ้าเดมิ ในขณะทีม่วีธิใีหม่ๆ ในการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเกดิขึน้อยูเ่สมอดงัที่

ได้เรยีนไว้ขา้งต้น การกําหนดให้ผู้ควบคุมขอ้มูลระบุไว้แต่แรกในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลถงึระยะเวลาในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลอาจเป็นเรื่องทีไ่ม่สามารถทําได้ในทางปฏบิตัไิด้เสมอไป นอกจากน้ี มาตรา 23(2) ในร่าง

พระราชบญัญตัฉิบบัปัจจุบนัมคีวามไม่ชดัเจนว่าผูค้วบคุมขอ้มลูจะสามารถกําหนด “ระยะเวลาทีอ่าจคาดหมาย

ไดส้ําหรบัการเก็บรวบรวม” และจะมกีารประเมนิ “มาตรฐานของการเก็บรวบรวม” เพื่อกําหนดระยะเวลาที่

คาดหมายสาํหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดอ้ย่างไร 
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ขอ้เสนอแนะ 

เน่ืองจากในบางกรณี ผูค้วบคุมขอ้มลูอาจไม่สามารถกําหนดระยะเวลาสําหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูได ้ไม่ว่า

ตามจรงิหรอืตามที ่“คาดหมาย” ดว้ยเหตุน้ี มาตรา 23(2) จงึควรแก้ไขให้มคีวามยดืหยุ่นยิง่ขึน้ กล่าวคอื ควร

กําหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลแจ้งหลกัเกณฑ์และหลกัการของนโยบายเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของตน ซึ่งจะ

เหมาะสมกว่าการกําหนดใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูแจง้ถงึระยะเวลา “ทีอ่าจคาดหมายได”้ ตวัอยา่งเช่น ผูค้วบคุมขอ้มลู

อาจระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลจะมกีารเก็บไว้ไม่เกินหกเดอืนหลงัจาก

วตัถุประสงคต์ามกฎหมายหรอืวตัถุประสงคท์างธุรกจิในการเกบ็ขอ้มลูนัน้ไวไ้ดส้ิน้สุดลง” บเีอสเอขอเรยีนเสนอ

ใหแ้กไ้ขมาตรา 23(2) ดงัน้ี 

มาตรา 23(2)  

. . . 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ะมกีารเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถ

กําหนดระยะเวลาดงักล่าวไดช้ดัเจน ให้ผูค้วบคมุข้อมลูแจ้งข้อมลูเกีย่วกบันโยบายหรือหลกัการในการ

เกบ็ข้อมูลของหน่วยงานของตน ให้กาํหนดระยะเวลาทีอ่าจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการ

เกบ็รวบรวม 

 

อี. ความไม่ชดัเจนของข้อกาํหนดเร่ืองความยินยอม 

บเีอสเอยงัคงมคีวามกงัวลเป็นอย่างยิง่ว่าร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอาจถูกตคีวามในลกัษณะ

ทีก่ําหนดหน้าทีต่่างหากใหแ้ก่ผูค้วบคุมขอ้มลูในการไดร้บัความยนิยอมก่อนการใชข้อ้มลูแมว้่าขอ้มลูนัน้จะได้มา

โดยชอบด้วยกฎหมายและโดยที่เจ้าของข้อมูลทราบว่าจะมกีารใช้ข้อมูลเช่นนัน้ นอกเหนือจากหน้าที่ตาม

มาตรา 19 ในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว มาตรา 27 ก็มี

ความกํากวมและอาจถูกตีความไปได้ว่าเป็นหน้าที่ต่างหากที่จะต้องได้รบัความยนิยอมก่อนใช้หรอืเปิดเผย

ขอ้มลูนัน้ในลกัษณะใดๆ 

เพื่อไม่ให้เกิดความกํากวม มาตรา 27 ควรมกีารแก้ไขให้ชดัเจนว่าเจ้าของข้อมูลสามารถให้ความยนิยอม

ล่วงหน้าสําหรบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของตนได้โดยการตกลงตามหรอืไม่ปฏเิสธนโยบายด้านการคุ้มครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูค้วบคุมขอ้มลู นอกจากน้ี ควรกําหนดไวอ้ย่างชดัเจนว่าผูค้วบคุมขอ้มลูสามารถใชข้อ้มลู

ส่วนบุคคลในลกัษณะที่เป็นไปตามขอ้มูลทีผู่้ควบคุมขอ้มูลไดใ้ห้ไว้ หรอืสอดคล้องกบับรบิทของธุรกรรมหรอื

ความคาดหมายตามควรของผูบ้รโิภค หรอืในลกัษณะอื่นทีอ่าจตรงตามวตัถุประสงคแ์ต่เดมิทีม่กีารเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูนัน้  

หากไม่แก้บทบญัญตัทิี่กํากวมน้ีให้มคีวามชดัเจน ขอ้กําหนดน้ีอาจขดักบักรอบการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของเอเปค (APEC Privacy Framework) และในทางปฏบิตัิอาจทําให้การจดัให้บรกิารต่างๆ ในยุคปัจจุบนัที่

ต้องอาศยัข้อมูล อาทเิช่น คลาวด์คอมพวิติ้ง ไม่สามารถกระทําได้ กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

เอเปคไดก้ําหนดระบบที่สมเหตุสมผลที่ช่วยให้แน่ใจได้ว่าผู้บรโิภคจะได้รบัแจง้ถงึประเภทขอ้มูลที่ผลติภณัฑ์
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หรอืบรกิารออนไลน์จะเก็บรวบรวมและจะใช้ข้อมูลนัน้อย่างไร หลกัการในการแจ้งข้อมูลดงักล่าวจะช่วยให้

ผู้บรโิภคได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างดีแล้วจงึตัดสินใจว่าตนจะยินยอมตามวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูของบรกิารออนไลน์หรอืไม ่นอกจากน้ี กรอบการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเอเปคยอมรบัว่าผู้

ใหบ้รกิารออนไลน์อาจใชข้อ้มลูทีต่นเกบ็รวบรวมจากผู้บรโิภคไดเ้ท่าทีก่ารใชน้ัน้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดที่ระบุ

ไวใ้นหนงัสอืแจง้ 

อนัทีจ่รงิแลว้ กลไกทีจ่ดัทาํขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชใ้หค้วามยนิยอมและควบคุมการเกบ็รวบรวมและการใชข้อ้มลูของตน

นัน้มอียู่มากมาย ซึง่กลไกทีใ่หผู้ใ้ชเ้ลอืกทีจ่ะปฏเิสธไมใ่หค้วามยนิยอม ซึง่เป็นกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่า 

สามารถใหค้วามคุ้มครองในเรื่องความเป็นส่วนตวัของผู้บรโิภคได้ดกีว่า (อกีทัง้รบกวนผู้ใช้อนิเทอรเ์น็ตน้อย

กว่า) กลไกทีผู่ใ้ชต้อ้งเลอืกใหค้วามยนิยอม ซึง่เป็นกลไกทีด่อ้ยกว่า 

ขอ้เสนอแนะ 

เพื่อใหก้ารตคีวามของมาตรา 27 สอดคลอ้งกบักรอบการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเอเปค บเีอสเอขอเรยีน

เสนอใหแ้กไ้ขดงัน้ี 

มาตรา 27  

ห้ามมใิหผู้้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รบัความยนิยอมจากเจา้ของ

ขอ้มลูส่วนบุคคล เวน้แต่เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวมไดโ้ดยไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องขอความยนิยอมตาม

มาตรา 24 หรอืมาตรา 26 อาจใช้ โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงคใ์นการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลนัน้ได้เท่านัน้ โดยต้องกระทาํในลกัษณะทีเ่ป็นไปตามข้อมูลทีผู่้ควบคมุข้อมูลได้

ให้ต่อเจ้าของข้อมูลไว้ตามมาตรา 23 และสอดคล้องกบับริบทของธุรกรรม หรือความคาดหมาย

ตามควรของผู้บริโภค หรือในลกัษณะอืน่ทีอ่าจตรงตามวตัถปุระสงค์แต่เดิมทีมี่การเกบ็รวบรวม

ข้อมลูนัน้ เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. เจ้าของข้อมลูได้ให้ความยินยอมไว้  

2. การใช้หรือการเปิดเผยนัน้เป็นการจาํเป็นต่อการจดัให้บริการหรือผลิตภณัฑ์ทีเ่จ้าของข้อมูล

ร้องขอ 

3. การใช้หรือการเปิดเผยนัน้เป็นการจาํเป็นเพือ่ปฏิบติัหน้าทีต่ามกฎหมาย หรือ 

4. ข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ได้เกบ็รวบรวมตามมาตรา 24 

 

การโอนข้อมลูไปยงัต่างประเทศ (มาตรา 16(5) และมาตรา 28-29) 

เอ. เร่ืองการโอนข้อมลูไปยงัต่างประเทศควรมีกรอบกฎหมายและขัน้ตอนท่ีชดัเจนย่ิงขึ้น 

I.  กาํหนดให้มีหลกัเร่ืองภาระรบัผิดชอบ (Accountability) ไว้ในกรอบกฎหมายในเร่ืองการโอนข้อมูล

ไปยงัต่างประเทศ 



(คาํแปล) 

 

หน้า 19 จาก 33 หน้า 

ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบัปัจจุบนักําหนดให้การมมีาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูส่วน

บุคคลทีเ่พยีงพอเป็นเงือ่นไขสําคญัของการโอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศ การทีจ่ะกําหนดใหค้ณะกรรมการจดัทํา

ข้อตกลงในเรื่องมาตรฐานที่เพยีงพอกบัประเทศหรอืเขตปกครองอื่นย่อมจะสร้างภาระอย่างมนีัยสําคญัแก่

คณะกรรมการ ซึง่ในเรือ่งขอ้กําหนดเกี่ยวกบัมาตรฐานทีเ่พยีงพอน้ี เราไดม้ปีระสบการณ์จากคําสัง่ของสหภาพ

ยุโรปเรื่องการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (ซึง่ปัจจุบนัรวมอยู่ใน GDPR) แลว้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึขอ้เสยีทีส่ําคญั

หลายประการของการจดัใหม้ขีอ้กําหนดดงักล่าว การตรวจสอบเรือ่งมาตรฐานทีเ่พยีงพอเป็นเรือ่งทีต่อ้งใช้เวลา

และทรพัยากรอย่างมหาศาล ดว้ยเหตุน้ี สหภาพยโุรปจงึไดก้ําหนดในเรือ่งมาตรฐานทีเ่พยีงพอไวเ้พยีงเลก็น้อย 

นอกจากน้ี การตรวจสอบเรื่องมาตรฐานทีเ่พยีงพอต้องมุ่งไปที่มาตรฐานกฎหมายทีเ่ป็นกจิจะลกัษณะ ซึง่อาจ

ไม่ไดท้ําใหเ้หน็ภาพรวมของการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศนัน้ได ้กล่าวอกีนัยหน่ึง การทีป่ระเทศ

หน่ึงใหก้ารคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืเป็นกจิจะลกัษณะไม่สามารถรบัประกนัได้ว่า

การปฏบิตัใินเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของประเทศนัน้จะมมีาตรฐานสงู 

ด้วยเหตุน้ี บเีอสเอจงึเหน็ว่าจะเป็นการสมควรอย่างยิง่หากสภานิตบิญัญตัิจะได้พจิารณาว่าจะนําเรื่องภาระ

รบัผดิชอบไปรวมอยู่ในกรอบกฎหมายในเรื่องการโอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศไดอ้ย่างไร หลกัในเรื่อง “ภาระ

รบัผดิชอบ” หรอื Accountability มกีารกําหนดไวเ้ป็นครัง้แรกในแนวทางการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและการ

โอนขอ้มลูส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ขององคก์รเพื่อความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิและการพฒันา 

(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)12 และต่อมาได้ร ับการยอมรับและ

รวมไวอ้ยู่ในกรอบกฎหมายเรื่องการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในทัว่โลก โดยวธิดีงักล่าวน้ีเป็นการจดัการขอ้มลู

ระหว่างประเทศทีคุ่้มครองบุคคลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและทําใหก้ารโอนของขอ้มลูเป็นไปไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ

และต่อเน่ือง หลกัในเรื่องภาระรบัผดิชอบเป็นหลกัการที่กําหนดให้หน่วยงานที่เก็บและใช้ขอ้มูลต้องมคีวาม

รบัผดิชอบในการคุม้ครองขอ้มลูและการใชข้อ้มลูนัน้อย่างเหมาะสม ไมว่่าจะมกีารประมวลผลขอ้มลูนัน้ทีใ่ดหรอื

โดยผูใ้ด อกีทัง้กําหนดใหห้น่วยงานทีโ่อนขอ้มลูตอ้งดําเนินการทีจ่าํเป็นเพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารปฏบิตัหิน้าทีไ่มว่่า

จะเป็นหน้าทีต่ามกฎหมาย แนวทาง หรอืคาํมัน่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

ดงันัน้ การพจิารณานําแนวคดิในเรื่องภาระรบัผดิชอบมาใช้ในมาตรา 28 และมาตรา 29 โดยกาํหนดอย่าง

ชดัเจนว่าผู้ควบคมุข้อมูลท่ีโอนข้อมลูไปยงัต่างประเทศเป็นบุคคลท่ีในท่ีสุดแล้วต้องรบัผิดชอบในการ

คุ้มครองข้อมูลนัน้และในการใช้ข้อมูลนัน้อย่างเหมาะสมในประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่าง

ประเทศท่ีรบัข้อมูลนัน้ จะสามารถคุ้มครองและส่งเสรมิให้มกีารใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลด้วยความรบัผดิชอบได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์ยิง่กว่าการใชห้ลกัในเรือ่งมาตรฐานทีเ่พยีงพอ  

นอกจากน้ี แม้หลกัเกณฑ์ตามมาตรา 28 และมาตรา 16(5) อาจเป็นประโยชน์โดยทัว่ไป แต่การจดัทํา

มาตรการ แนวทาง กฎระเบยีบ และวธิกีารเกี่ยวกบัขอ้ยกเวน้ต่างๆ ใหม้คีวามสอดคล้องกบัวธิปีฏบิตัทิี่ดแีละ

กรอบมาตรฐานทีส่ากลยอมรบัมากทีสุ่ดเท่าทีส่ามารถกระทําไดก้เ็ป็นเรือ่งทีส่ําคญัอย่างยิง่ ดว้ยสภาพเศรษฐกจิ

ดจิทิลัในทัว่โลก จําเป็นอย่างยิง่ที่รฐับาลจะต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าการโอนขอ้มูลระหว่างประเทศสามารถ

เกดิขึน้ไดอ้ย่างอสิระ อกีทัง้ต้องไม่กําหนดขอ้จาํกดัในการโอนขอ้มลูระหว่างประเทศทีไ่ม่ไดม้คีวามจําเป็นหรอื

                                            
12 ที ่www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm    

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm


(คาํแปล) 

 

หน้า 20 จาก 33 หน้า 

ก่อให้เกดิภาระหน้าที่ การกําหนดให้มขีอ้จํากดัในการโอนขอ้มูลระหว่างประเทศที่ก่อให้เกดิภาระหน้าที่เป็น

เรื่องทีไ่ม่สมควรกระทําอย่างยิง่ บเีอสเอขอสนับสนุนใหร้่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกําหนดไว้

อย่างชดัเจนว่าผู้ควบคุมข้อมูลสามารถโอนข้อมูลไปยงัต่างประเทศได้โดยอิสระตราบเท่าที่ผู้ควบคุมข้อมูล

สามารถคุม้ครองขอ้มลูนัน้ไดห้รอืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัทิีส่ากลยอมรบั เช่น พนัธสญัญาทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทาง

ในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลขา้มพรมแดนของเอเปค (Cross-Border Privacy Rules) 

II.  การโอนข้อมูลไม่ควรต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ

สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลก่อน 

มาตรา 28 และมาตรา 29 ส่งผลใหก้ารโอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศและองคก์ารระหว่างประเทศ ซึง่รวมถงึการ

โอนข้อมูลภายในองค์กรเดียวกนัที่อยู่ในต่างประเทศ ต้องได้รบัการตรวจสอบและรบัรองจากสํานักงาน 12

13 

กล่าวคอื 

• มาตรา 28 วรรคหน่ึง อนุญาตให้มกีารโอนขอ้มูลส่วนบุคคลได้หากม ี“มาตรฐานการคุ้มครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลทีเ่พยีงพอ” ทัง้น้ี “ตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด” แต่ในร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัปัจจุบนัยงัไม่เป็นทีแ่น่ชดัว่า “การประกาศกําหนด” นัน้จะกระทําเป็นรายกรณีไป

หรอืไม ่และโดยทัว่ไปองคก์รตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบก่อนการโอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศหรอืไม ่

• นอกจากน้ี มาตรา 29 วรรคหน่ึง กําหนดใหอ้งคก์รต่างๆ ตอ้งส่งนโยบายของตนในการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลไปให้สํานักงานตรวจสอบและรบัรองก่อนทําการโอนขอ้มูลภายในองค์กรเดยีวกนัที่อยู่ใน

ต่างประเทศ 

• มาตรา 29 วรรคสอง กําหนดใหล้กัษณะของ “เครอืกจิการหรอืเครอืธุรกจิเดยีวกนัเพื่อการประกอบ

กจิการหรอืธุรกจิร่วมกนั” และหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรบัรอง ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 

• นอกจากน้ี มาตรา 29 วรรคสาม บญัญตัวิ่าในกรณีที่ยงัไม่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ผู้

ควบคุมขอ้มูลและผู้ประมวลผลขอ้มูลอาจส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศไดห้ากมกีาร

บงัคบัตามสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลและมาตรการเยยีวยาทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด แต่ในร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัปัจจุบนัยงัไม่

เป็นที่แน่ชดัว่าการประกาศกําหนดและความเห็นชอบของคณะกรรมการจะต้องกระทําเป็นรายกรณี

ก่อนการโอนขอ้มลูแต่ละครัง้หรอืไม ่

การกําหนดใหค้ณะกรรมการต้องใหค้วามเหน็ชอบก่อนการโอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศแต่ละครัง้ หรอืรบัรอง

นโยบาย “ในการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล” สําหรบัการโอนขอ้มูลภายในองค์กรเดยีวกนั ย่อมจะสรา้งภาระ

อย่างยิง่แก่คณะกรรมการ นอกจากน้ียงัเป็นขัน้ตอนทียุ่่งยากและไม่จาํเป็น ในทางปฏบิตั ิผูค้วบคุมขอ้มลูและผู้

ประมวลผลขอ้มลูซึง่ทํางานบนโซลชูัน่ทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตหรอืคลาวดค์อมพวิติง้เป็นหลกัย่อมไม่สามารถขอความ

                                            
13 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง อธบิายการโอนขอ้มลูภายในองคก์รเดยีวกนัว่าเป็นการส่งหรอืโอน “. . .ขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล

หรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลซึง่อยู่ต่างประเทศ และอยู่ในเครอืกจิการหรอืเครอืธุรกจิเดยีวกนัเพือ่การประกอบกจิการหรอืธุรกจิรว่มกนั. . .” 



(คาํแปล) 

 

หน้า 21 จาก 33 หน้า 

เห็นชอบสําหรบัการโอนข้อมูลไปยงัทุกประเทศหรอืองค์กรที่จะส่งข้อมูลไปนัน้ได้ ข้อกําหนดน้ีจะทําให้การ

ใหบ้รกิารดจิทิลัแก่ผูบ้รโิภคในประเทศไทยโดยบรษิทัต่างๆ ล่าชา้ลงอยา่งยิง่ 

III.  การบญัญติัเร่ืองภาระรบัผิดชอบในมาตรา 29 วรรคสามไว้อย่างชดัเจน 

ตามมาตรา 29 การโอนข้อมูลภายในองค์กรเดยีวกนัสามารถกระทําได้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัิตาม

ขอ้กําหนดเรื่องมาตรฐานทีเ่พยีงพอในมาตรา 28 โดยมเีงื่อนไขว่าการโอนขอ้มลูนัน้เป็นไปตามขอ้กําหนดใน

มาตรา 29 อยา่งไรกด็ ีมาตรา 29 วรรคสาม ไดก้ําหนดวธิกีารสําหรบัการโอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศในกรณี

ทีย่งัไมม่คีําวนิิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 28 และยงัไม่มนีโยบายตามมาตรา 29 วรรคหน่ึง ซึง่อาจ

ทําให้ร่างพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีมคีวามกํากวมและก่อใหเ้กดิความสบัสนว่าคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการตาม

มาตรา 28 ใชก้บัการโอนขอ้มลูภายในองคก์รเดยีวกนัทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดในมาตรา 29 ดว้ยหรอืไม ่

นอกจากน้ี ถ้อยคําในมาตรา 29 วรรคสาม ยงัอาจก่อใหเ้กดิความสบัสนว่าผูป้ระมวลผลขอ้มลูมหีน้าทีใ่นการ

ดูแลใหก้ารโอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศเป็นไปตามมาตรา 28 และหลกัเกณฑท์ีจ่ะประกาศกําหนดตามมาตรา 

16(5) หรือไม่ ซึ่งขดักับถ้อยคําในมาตรา 28 เอง ที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่

รบัผดิชอบดงักล่าว ไม่ใช่ผู้ประมวลผลข้อมูล การกําหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลมคีวามรบัผิดโดยตรงหรอื

ร่วมกนักบัผู้ควบคุมขอ้มูลจะทําให้เกิดความสบัสนในหลกัเรื่องภาระรบัผดิชอบ นอกจากน้ี โดยทัว่ไปแล้วผู้

ประมวลผลขอ้มลูไม่ไดม้คีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัเจา้ของขอ้มลูหรอืไมท่ราบประเภทขอ้มลูทีต่นกําลงัใหบ้รกิาร

ประมวลผลในนามของลูกคา้ อนัทําใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มลูไม่อาจทราบไดว้่าขอ้มลูทีโ่อนไปยงัต่างประเทศเป็น

ขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืไม ่ซึง่หากเป็น จะตอ้งใหส้าํนกังานและคณะกรรมการตรวจสอบและรบัรอง 

ดว้ยเหตุน้ี จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งจดัทาํใหป้ระเดน็ต่อไปน้ีมคีวามชดัเจน 

เอ. คําวนิิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 28 ไม่ใช้กบัการโอนข้อมูลไปยงัองคก์รเดียวกนัท่ีอยู่ใน

ต่างประเทศ ทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดในมาตรา 29 และ 

บ.ี มาตรา 29 วรรคสาม ใชก้บัทัง้คาํวินิจฉัยเก่ียวกบัการโอนข้อมูลไปยงัต่างประเทศตามมาตรา 

28 และมาตรา 29 วรรคหน่ึง 

ขอ้เสนอแนะ 

ในประเดน็ขอ้กงัวลที่เรยีนขา้งต้นน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัทิี่ดทีี่สากลยอมรบั บีเอสเอเหน็ว่าควรนํา

หลกัเร่ืองภาระรบัผิดชอบ (Accountability) มาใช้อย่างเต็มท่ีกบัเร่ืองการโอนข้อมูลไปยงัต่างประเทศ 

และกาํหนดกรอบกฎหมายสาํหรบัการโอนข้อมลูไปยงัต่างประเทศไว้อย่างชดัเจนโดยการแกไ้ขดงัน้ี 

(เอ) แกไ้ขมาตรา 28 ใหม้คีวามชดัเจนว่าผูค้วบคุมขอ้มลูที่ทําการโอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศเป็นบุคคลที่

ในที่สุดแล้วต้องรบัผดิชอบในการจดัให้มกีารคุ้มครองขอ้มูลและการใช้ข้อมูลที่เหมาะสมในประเทศ

ปลายทางหรอืองคก์ารระหว่างประเทศทีร่บัขอ้มลูนัน้ และสาํหรบัการโอนขอ้มลูระหว่างองคก์รเดยีวกนั

ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ ดงันัน้ ผูค้วบคุมขอ้มลูทีไ่ดด้ําเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารคุม้ครอง
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เพยีงพอหรอืไดม้มีาตรการรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสมซึง่ใหก้ารคุม้ครองไดใ้นระดบัเดยีวกนัแล้ว

จะตอ้งสามารถโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศได ้

(บ)ี กําหนดอย่างชดัเจนว่าขัน้ตอนที่กล่าวไว้ในขอ้ II ในส่วนน้ีไม่ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงาน

ก่อน 

• กล่าวโดยเฉพาะ สําหรบัการโอนขอ้มูลภายในองคก์ร ควรตดัมาตรา 29 วรรคหน่ึงและวรรค

สองออกทัง้หมด และนําหลกัในเรื่องภาระรบัผดิชอบมาใช้อย่างเต็มที่กบัการโอนข้อมูลไปยงั

ต่างประเทศ โดยอาจอนุญาตใหก้ารโอนขอ้มลูภายในองคก์รทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดในมาตรา 28 

สามารถกระทาํได ้

• อยา่งไรกด็ ีหากสภานิตบิญัญตัเิหน็ควรใหค้งกรอบกฎหมายในการตรวจสอบและประกาศกําหนด

สําหรบัการโอนข้อมูลภายในองค์กรไว้ กรอบกฎหมายดงักล่าวควรเป็นเพียงทางเลือก

เพ่ิมเติมจากกลไกในมาตรา 28 สาํหรบัการโอนข้อมูลไปยงัต่างประเทศ กรอบกฎหมายน้ี

ไม่ควรใช้กบัทุกกรณีของการโอนข้อมลูภายในองคก์ร  

(ซ)ี แกไ้ขมาตรา 28 ใหม้คีวามชดัเจนว่า ในกรณีทีย่งัไม่มคีําวนิิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 28 ผู้

ควบคุมขอ้มลูสามารถโอนขอ้มลูไดห้ากเป็นการโอนโดยใชว้ธิกีารทีป่ระกาศกําหนดโดยคณะกรรมการ 

ซึง่ตอ้งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูทีส่ากลยอมรบั 

เพื่อใหบ้รรลุผลขา้งตน้ มาตรา 28 ควรแกไ้ขดงัน้ี และควรตดัมาตรา 29 ออกไป 

มาตรา 28  

ในกรณีทีผู่้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ ผู้ควบคุมข้อมูลต้อง

ดาํเนินการทีเ่หมาะสมเพือ่ให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรอืองค์การระหว่างประเทศทีร่บัข้อมูลส่วน

บุคคลต้องมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่พยีงพอ ทัง้น้ี ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารใหค้วาม

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา 16(5) หรือผู้ควบคมุข้อมูลต้อง

จดัให้มีมาตรการคุ้มครองทีเ่หมาะสมซึง่มีมาตรฐานสาํหรบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีส่่งหรือ

โอนนัน้เทียบเท่ากบัการคุ้มครองตามพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ 

. . . 

ในกรณีทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่พียงพอของประเทศปลายทางหรอื

องคก์ารระหว่างประเทศทีร่บัขอ้มูลส่วนบุคคล ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการเป็นผูว้นิิจฉัย ทัง้น้ี คําวนิิจฉัยของ

คณะกรรมการอาจขอใหท้บทวนไดเ้มือ่มหีลกัฐานใหม่ทําใหเ้ชือ่ไดว้่าประเทศปลายทางหรอืองคก์ารระหว่าง

ประเทศทีร่บัขอ้มลูส่วนบุคคลมกีารพฒันาจนมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่พยีงพอ 

ในกรณีทีย่งัไม่มีคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 28 ผู้ควบคมุข้อมูลอาจส่งหรือโอนข้อมลู

ส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศได้เมือ่ผู้ควบคุมข้อมูลได้จดัให้มีมาตรการคุ้มครองทีเ่หมาะสมแล้ว 

ทัง้น้ี โดยทีไ่ม่ต้องได้รบัความเหน็ชอบเป็นการเฉพาะเจาะจงจากคณะกรรมการก่อน 
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บี. จดัให้มีช่องทางเพ่ิมเติมสาํหรบัการโอนข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นท่ีชดัเจนว่าเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานและวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสากลยอมรบั 

บเีอสเอเหน็ว่ากฎหมายเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ควรมขีอ้จาํกดัในสาระสําคญัเกี่ยวกบัการโอน

ข้อมูลระหว่างประเทศ และควรมกีลไกสําหรบัการโอนข้อมูลที่ชดัเจน มคีวามยดืหยุ่น และสอดคล้องกบัวธิี

ปฏบิตัิที่ดแีละกรอบมาตรฐานที่สากลยอมรบั อน่ึง การโอนข้อมูลระหว่างประเทศมกัต้องไปเป็นตามพันธ

สญัญาที่มตีามข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างประเทศ ตลอดจนประมวลจรยิธรรมหรอืกรอบกฎเกณฑ์ของ

อุตสาหกรรมทีจ่ดัทําขึน้โดยผูม้สี่วนไดเ้สยีหลากหลายฝ่ายตามขัน้ตอนทีโ่ปรง่ใส อนัเป็นการรบัประกนัเพิม่เตมิ

ว่าบรษิทัต่างๆ จะคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม 

การแก้ไขมาตรา 28-29 แห่งร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่เรยีนเสนอน้ีเป็นเพยีงกลไก

เพิม่เตมิสาํหรบัการโอนขอ้มลูระหว่างประเทศ อยา่งไรกด็ ีไมม่กีลไกสาํหรบัการโอนขอ้มลูใดทีจ่ะใชเ้พยีงลําพงั

โดยทีส่ามารถตอบโจทยต์ามความตอ้งการของเทคโนโลยแีละบรกิารในยคุปัจจุบนัได ้

ขอ้เสนอแนะ 

บีเอสเอขอเรียนเน้นยํา้ว่าร่างพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควรยอมรบัอย่างชดัแจ้งให้มี

กลไกเพ่ิมเติมสาํหรบัการโอนข้อมลูทีท่ําใหบ้รษิทัสามารถใชว้ธิกีารคุม้ครองอื่นๆ ทีม่ผีลผกูพนัตามกฎหมาย

ได ้ซึง่รวมถงึ 

(เอ) วิธีปฏิบติัท่ีดี การรบัรอง และมาตรฐานท่ีสากลยอมรบั บรษิทัทีต่กลงตามวธิปีฏบิตัทิี่ดทีีใ่ชใ้นทัว่

โลกและ/หรอืได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานที่สากลยอมรบัย่อมเป็นสญัญาณที่แสดงให้เหน็ว่าบรษิทั

เหล่าน้ีมหีน้าทีต่้องใช้มาตรการรกัษาความปลอดภยัที่เหมาะสมสําหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่มกีารโอน

ระหว่างประเทศ ด้วยเหตุน้ี ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลจงึสมควรกําหนดว่าการที่

องค์กรที่ปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัทิี่ดหีรอืได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานดงักล่าวถอืเป็นการปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนดในเรือ่งการโอนขอ้มลูไปยงัต่างประเทศตามร่างพระราชบญัญตัน้ีิแลว้ ทัง้น้ี มาตรฐานทีส่ากล

ยอมรบัน้ีควรรวมถงึกฎเกณฑก์ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลภายในองคก์รและขอ้สญัญามาตรฐานเพื่อ

การคุ้มครองข้อมูล ตาม GDPR14 และแนวทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนของ

เอเปค 

(บ)ี หลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีอนุญาตให้สามารถโอนข้อมูลได้ หากร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วน

บุคคลปรบัใช้หลกัเกณฑต์ามข้อ 46 แห่ง GDPR ในการอนุญาตให้สามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลไป

นอกราชอาณาจกัรได้จะเป็นการสมควรอย่างยิง่ กล่าวคอื บเีอสเอเหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลควรกําหนดใหข้อ้สญัญามาตรฐานตามที ่GDPR อนุญาต กฎเกณฑก์ารคุม้ครองขอ้มลู

                                            
14 ออกตามขอ้ 47 และขอ้ 93(2) ของระเบยีบทัว่ไปแห่งสหภาพยโุรปว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (GDPR) ตามลาํดบั 
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ส่วนบุคคลภายในองค์กร และแนวปฏบิตัทิี่ได้รบัความเหน็ชอบ เป็นหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิที่อนุญาตให้

สามารถโอนขอ้มลูระหว่างประเทศได ้

การแจ้งเหตกุารละเมิดข้อมลู (มาตรา 36(4)) 

บเีอสเอเหน็ว่าควรมรีะบบการแจง้เหตุการละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลทีใ่ชไ้ดก้บัธุรกจิและองคก์รทัง้หมด การจดัให้

มบีทบญัญตัเิรื่องการละเมดิขอ้มูลที่ร่างขึน้อย่างเหมาะสมจะช่วยส่งเสรมิให้มกีารใชว้ธิปีฏบิตัดิ้านการรกัษา

ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ทําใหบุ้คคลสามารถดําเนินการเพื่อปกป้องตนเองไดใ้น

กรณีทีข่อ้มลูของตนมคีวามเสีย่งว่าจะถูกละเมดิ ในการจดัทําบทบญัญตัเิรื่องการแจง้เหตุการละเมดิขอ้มลู เป็น

เรื่องจําเป็นอย่างยิง่ที่ต้องเข้าใจว่าการละเมดิข้อมูลแต่ละกรณีไม่ได้ทําให้เกิดภยัคุกคามในระดบัเดียวกนั

ทัง้หมด และในหลายกรณ ีการละเมดิขอ้มลูไมไ่ดก่้อใหเ้กดิความเสีย่งขึน้จรงิๆ ต่อบุคคลทีข่อ้มลูถูกละเมดิ 

เพื่อใหผู้บ้รโิภคไม่ต้องได้รบัการแจง้มากเกนิไปเกี่ยวกบัการละเมดิขอ้มลูทีไ่ม่มคีวามสําคญั หน้าทีใ่นการแจง้

ควรมเีฉพาะในกรณีที่มคีวามเสี่ยงอย่างยิง่ที่จะเกิดความเสยีหายต่อผู้ใช้ 1415 อย่างไรก็ด ีร่างพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัปัจจุบนัไม่ได้กําหนดขอ้ยกเว้นของหน้าที่ในการแจง้ไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัวธิี

ปฏบิตัสิากล และอาจทําให้มกีารแจง้มากเกนิไปและทําให้ผู้ใช้เบื่อหน่ายและไม่ให้ความสนใจต่อการแจ้งอีก

ต่อไป อนัทําให้ขอ้กําหนดเรื่องการแจง้เหตุการละเมดิต่อเจา้ของขอ้มูลมปีระโยชน์ลดลง ดงันัน้ อาจเป็นการ

สมควรทีร่า่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะกําหนดใหม้ขีอ้ยกเวน้ทีเ่หมาะสมของหน้าทีใ่นการแจง้

เหตุการละเมดิที่สอดคล้องกบัวธิปีฏบิตัสิากล กล่าวโดยเฉพาะ ร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ควรกําหนดใหม้ขีอ้ยกเวน้ของขอ้กําหนดเรือ่งการแจง้ต่อไปน้ีเป็นอยา่งน้อย 

เอ. ในกรณีที่ผู้ควบคุมขอ้มูลหรอืผู้ประมวลผลขอ้มูลไดใ้ชม้าตรการทางเทคนิคและมาตรการในองค์กรที่

เหมาะสม เช่น โดยการทาํใหข้อ้มลูส่วนบุคคลไมส่ามารถเป็นทีเ่ขา้ใจไดส้ําหรบับุคคลใดๆ ทีไ่มม่อีํานาจ

ในการเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ 

บ.ี  ในกรณีทีผู่ค้วบคุมขอ้มลูหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูไดใ้ชม้าตรการทีท่ําให้มัน่ใจไดว้่าความเสีย่งว่าจะเกดิ

ความเสยีหายนัน้ไมม่อียูอ่กีต่อไป 

ซ.ี ในกรณีที่การแจ้งต้องใช้ความพยายามเกินควรหากต้องทําการแจง้ให้แต่ละบุคคลทราบ ซึ่งในกรณี

ดงักล่าว ควรจดัให้มกีารสื่อสารต่อสาธารณชนหรอืมาตรการในทํานองเดยีวกนัที่มปีระสทิธภิาพเท่า

เทยีมกนัในการทาํใหเ้จา้ของขอ้มลูไดร้บัการแจง้ 

                                            
15 วธิกีารทีม่กีารใชใ้นระดบัสากลเพือ่ใหห้น้าทีใ่นการแจง้เหตุการละเมดิมเีฉพาะในกรณมีคีวามเสีย่งอย่างรา้ยแรงว่าจะเกดิความเสยีหาย เช่น  

• กฎหมายว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัของออสเตรเลยี ค.ศ. 1998 (ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ปี ค.ศ. 2017) มาตรา 26WA: “น่าจะส่งผลใหเ้กดิความ

เสยีหายอย่างรา้ยแรง” 

• กฎหมายแคนาดาว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลและเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์(ค.ศ. 2015) มาตรา 10.1 (1): “มคีวามเสีย่งอย่างแน่ชดั

ว่าจะเกดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงต่อบุคคล” 

• กฎหมายฟิลปิปินสว์่าดว้ยความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู ปี ค.ศ. 2012 มาตรา 20 “น่าจะก่อใหเ้กดิความเสีย่งอย่างแน่ชดัว่าจะเกดิความ

เสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อเจา้ของขอ้มลูทีไ่ดร้บัผลกระทบ” 

• GDPR ขอ้ 33 การแจง้จาํเป็นตอ้งกระทาํเวน้แต่การละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ “ไมน่่าก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล

ธรรมดา” 



(คาํแปล) 

 

หน้า 25 จาก 33 หน้า 

ด.ี ในกรณทีีก่ฎหมายอื่นทีใ่ชบ้งัคบัไดก้ําหนดหน้าทีท่ีไ่มส่อดคลอ้งกนั หรอื 

อ.ี ในกรณทีีก่ารแจง้อาจกระทบต่อกระบวนการสอบสวนเพื่อบงัคบัสทิธทิีก่ําลงัดําเนินอยูห่รอืจะดําเนินขึน้

โดยหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่อีํานาจ 

ประการสุดท้าย เพื่อให้แน่ใจว่าเจา้ของขอ้มูลจะได้รบัการแจง้ที่สําคญัเมื่อเกดิเหตุการละเมดิขอ้มูล เป็นเรื่อง

สําคญัอย่างยิง่ที่ผู้ควบคุมข้อมูลต้องมเีวลาเพยีงพอในการประเมนิความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อจะได้

ทราบขอบเขตของความเสีย่งต่อความมัน่คงปลอดภยัและป้องกนัไมใ่หม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอื่นต่อไป ดงันัน้ การ

กําหนดให้บทบญัญตัเิรื่องการแจง้เหตุการละเมดิมรีะยะเวลาที่ตายตวัสําหรบัการแจง้จงึอาจทําใหบ้ทบญัญตัิ

ดงักล่าวเสื่อมประสทิธภิาพลงได ้

ขอ้เสนอแนะ 

มาตรา 36(4) ควรแก้ไขเพื่อใหก้รอบกฎหมายในเรื่องการแจง้เหตุการละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่สนอน้ี (1) ทํา

ใหเ้จา้ของขอ้มลูไดร้บัการแจง้ทีส่ําคญั (2) ทําใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสามารถมุ่งไปทีก่ารจดัการความเสีย่งดา้นการ

รกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ๆ และป้องกนัไม่ใหเ้กดิการเปิดเผยขอ้มลูอื่นต่อไป และ (3) ทํา

ให้เกดิความชดัเจนในเรื่องความรบัผดิและหน้าที่ความรบัผดิชอบในกรณีที่มกีารละเมดิขอ้มูล มาตรา 36(4) 

ตามทีเ่สนอน้ีจะทาํใหบ้รรลุผลต่อไปน้ีได ้ 

(เอ) มีมาตรการท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงเป็นสาํคญั ซ่ึงทําให้หน้าท่ีในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูล

เกิดขึ้นต่อเม่ือเกิดการละเมิดท่ีจะ “ทาํให้มีความเส่ียงอย่างมีนัยสาํคญัว่าจะเกิดความเสียหาย” 

เพื่อใหม้คีวามสมดุลยิง่ขึน้ระหว่างจาํนวนและประเภทของการแจง้ทีเ่จา้ของขอ้มลูจะไดร้บั และป้องกนั

ไม่ให้เจา้ของขอ้มูลเบื่อหน่ายกบัการได้รบัการแจง้ นอกจากน้ี การละเมิดข้อมูลท่ีถกูเข้ารหสัหรือ

ข้อมลูท่ีไม่สามารถเข้าใจได้ไม่ควรต้องมีหน้าท่ีในการแจ้งเหตกุารละเมิด 

(บ)ี กาํหนดเหตุท่ีก่อให้เกิดหน้าท่ีในการแจ้งทนัที “โดยไม่ชกัช้า” เพื่อสร้างความยดืหยุ่นให้แก่ผู้

ควบคุมขอ้มลูในการจดัการทรพัยากรและสิง่ทีต่อ้งใหค้วามสาํคญัในทนัทภีายหลงัการละเมดิ 

(ซ)ี มข้ีอยกเว้นหน้าท่ีในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลตามทีก่ลา่วไวข้า้งต้น 

บเีอสเอขอเรยีนเสนอใหแ้กไ้ขมาตรา 36(4) ดงัน้ี 

มาตรา 36  

. . . 

(4)  แจง้เหตุการละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคลแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกัช้าในกรณีทีก่ารละเมิด

นัน้อาจทาํให้มีความเสีย่งอย่างมีนัยสาํคญัว่าจะเกิดความเสียหาย ถ้าเป็นกรณีการละเมดิขอ้มูลส่วน

บุคคลทีท่าํให้มีความเสีย่งอย่างมีนัยสาํคญัว่าจะเกิดความเสียหายและเป็นการละเมิดข้อมูลส่วน

บุคคลเกนิจํานวนบุคคลทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด ให้แจง้เหตุการละเมดิขอ้มูลส่วนบุคคลและแนว



(คาํแปล) 

 

หน้า 26 จาก 33 หน้า 

ทางการเยยีวยาแก่คณะกรรมการโดยไม่ชกัช้าด้วย ทัง้น้ี การแจ้งดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารทีค่ณะกรรมการประกาศกําหนด 

อย่างไรกดี็ ผูค้วบคมุข้อมลูไม่มีหน้าทีใ่นการแจ้งในกรณีดงัต่อไปน้ี 

ก. ข้อมูลทีถ่กูละเมิดมีการจดัเก็บในลกัษณะทีท่ําให้บุคคลภายนอกทีไ่ม่มีอํานาจในการเข้าถึง

ข้อมลูนัน้ไม่สามารถทาํไปใช้ได้ อ่านไม่ได้ หรือไม่สามารถเข้าใจได้ ตามวิธีปฏิบติัหรือวิธีการที ่

เป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีปฏิบติัของอตุสาหกรรมหรือมาตรฐานของอตุสาหกรรม

ทีมี่ประสิทธิภาพ 

ข. ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลได้ใช้มาตรการทีท่ําให้มัน่ใจได้ว่าความเสีย่งทีจ่ะเกิด

ความเสียหายนัน้ไม่มีอยู่อีกต่อไป 

ค. จะต้องใช้ความพยายามเกินควรหากต้องทาํการแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบ ซึง่ในกรณีดงักล่าว 

ควรจดัให้มีการสือ่สารต่อสาธารณชนหรือมาตรการในทํานองเดียวกนัทีมี่ประสิทธิภาพเท่า

เทียมกนัในการทาํให้เจ้าของข้อมลูได้รบัการแจ้ง 

ง. กฎหมายอืน่ทีใ่ช้บงัคบัได้กาํหนดหน้าทีที่ไ่ม่สอดคล้องกนั หรือ 

จ. การแจ้งอาจกระทบต่อกระบวนการสอบสวนเพือ่บงัคบัสิทธิทีก่าํลงัดาํเนินอยู่หรือจะดาํเนินข้ึน

โดยหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายทีมี่อาํนาจ 

 

ข้อกาํหนดเร่ืองความยินยอมกรณีผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ (มาตรา 

20) 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั GDPR และกฎหมายสหรฐัอเมรกิาว่าดว้ยการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัทางออนไลน์ของ

เด็ก (COPPA)16 บีเอสเอจงึเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเป็นข้อมูลที่มคีวาม

ละเอยีดอ่อนและตอ้งไดร้บัการคุม้ครองในระดบัทีส่งูขึน้ อยา่งไรกด็ ีรา่งพระราชบญัญตัน้ีิกําหนดอายขุัน้สูงไวท้ี ่

20 ปี 16

17 ซึง่ขดักบัมาตรฐานอื่นเกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูของเดก็ ตวัอย่างเช่น COPPA ใชก้บัเดก็อายุตํ่ากวา่ 

13 ปี โดยใหก้ารคุม้ครองทีเ่หมาะสมแก่บุคคลในวยัทีเ่ปราะบางเป็นพเิศษ สาํหรบั GDPR กําหนดอายขุัน้สูงไว้

ที ่16 ปี แต่อนุญาตใหร้ฐัสมาชกิกําหนดอายุไวต้ํ่ากว่านัน้ไดถ้งึ 13 ปี17

18 การทีร่า่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลบญัญตัไิวข้ดักบั COPPA และ GDPR โดยเฉพาะการกําหนดใหก้ฎหมายใหก้ารคุม้ครองในระดบัสูง

ขึน้แก่ผู้เยาว์ที่มอีายุมากกว่าตามที่กําหนดไว้ใน COPPA และ GDPR มาก อาจเป็นการกดีกนัไม่ให้เยาวชน 

โดยเฉพาะวยัรุ่นตอนกลางและตอนปลาย สามารถเขา้ถงึบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์ ในประเดน็น้ี บเีอสเอเหน็ว่า

การกําหนดอายุของเด็กเพื่อวตัถุประสงค์ในการให้การคุ้มครองในระดบัสูงขึ้นไวท้ี่ 13 ปี จะสามารถให้การ

                                            
16 ดเูพิม่เตมิไดท้ี ่15 U.S.C. มาตรา 6501 และมาตราอื่นๆ ถดัจากนัน้ และ 16 C.F.R. ส่วนที ่314 
17 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยไ์ทย มาตรา 19  
18 ด ูGDPR ขอ้ 8(1) 
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คุ้มครองที่เพยีงพอสําหรบัเดก็วยัเยาว์ซึ่งมคีวามเปราะบางเป็นพเิศษได้ ในขณะที่ทําให้ผู้เยาว์ที่โตกว่าไดร้บั

ประโยชน์จากบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ย 

สิทธิอ่ืนๆ ของผูบ้ริโภคและกลไกเร่ืองภาระรบัผิดชอบ (มาตรา 31, 32, 33 และ 38) 

บีเอสเอเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการให้อํานาจมากขึ้นแก่บุคคลในการควบคุมข้อมูลของตน โดยในร่าง

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัน้ีมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัสทิธขิองผูบ้รโิภคเพิม่เตมิขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง

กบัวธิปีฏบิตัทิี่ดทีี่สากลยอมรบั สทิธดิงักล่าวรวมถงึสทิธใินการขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัตน (มาตรา 

31) สทิธคิดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกบัตน (มาตรา 32) และสทิธใินการ

ทําลายหรอืระงบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลชัว่คราว (มาตรา 33) อกีทัง้มกีลไกเรื่องภาระรบัผดิชอบ เช่น 

การกําหนดหน้าทีใ่หผู้ค้วบคุมขอ้มลูบนัทกึรายการการประมวลผลขอ้มลู (มาตรา 38) เหล่าน้ีลว้นทาํใหบ้รรลุผล

ในเรื่องการใหอ้ํานาจมากขึน้แก่บุคคลในการควบคุมขอ้มลูของตน สทิธแิละกลไกเรื่องภาระรบัผดิชอบเหล่าน้ี

เป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการจัดทํากรอบการคุ้มครองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย แต่ใน

ขณะเดยีวกนั เป็นเรื่องสําคญัยิง่ที่ระเบยีบหรอืประกาศที่จะออกตามร่างพระราชบญัญตัน้ีิต้องมคีวามยดืหยุ่น

และไม่เป็นการบงัคบัจนเกนิไป มฉิะนัน้แลว้ หน้าทีเ่หล่าน้ีจะกลบัสรา้งปัญหาในทางปฏบิตั ิทําใหต้้นทุนในการ

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบสงูขึน้ และลดแรงจงูใจทีธุ่รกจิในประเทศไทยจะใชข้อ้มลูและเทคโนโลยใีนรปูแบบใหม่ๆ  

นอกจากน้ี สทิธบิางประการ เช่น ขอ้กําหนดใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมสีทิธขิอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกบั

ตนในรูปแบบที่สามารถอ่านหรอืใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอตัโนมตัินัน้ 

(มาตรา 31) ควรลดหย่อนลงโดยการอนุญาตใหผู้้ควบคุมขอ้มูลกําหนดวธิกีารและรูปแบบที่กระทําได้ในทาง

ปฏบิตัแิละเหมาะสมในทางเทคนิคได้เอง นอกจากน้ี ขอ้กําหนดให้ผู้ควบคุมขอ้มูลส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง (มาตรา 31(2)) อาจทําให้เกิดความเสี่ยงด้านการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภยัไซเบอร ์อกีทัง้อาจกระทบต่อการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลได ้

ด้วยเหตุน้ี บเีอสเอจงึเหน็ว่าการบญัญตัใินเรื่องสทิธเิหล่าน้ีควรกระทําอย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการควร

หารอือย่างเปิดเผยกบัภาคอุตสาหกรรมเมื่อจดัทําแนวทาง ประกาศ และกฎหมายลําดบัรองทีเ่กี่ยวขอ้งกบัร่าง

พระราชบญัญตัน้ีิ 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (มาตรา 40) 

หลกัเกณฑท์ีท่ําใหม้คีวามจาํเป็นต้องจดัใหม้กีารแต่งตัง้เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลควรเป็นหลกัเกณฑ์

ที่สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบัอื่นๆ นอกจากน้ี ในร่างพระราชบญัญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควรกําหนดให้ชดัเจนว่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่จําเป็นต้องอยู่ใน

ประเทศไทย และเครอืกจิการ (หรอืเครอืธุรกจิ) หน่ึงๆ สามารถแต่งตัง้เจา้หน้าที่คุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลขึน้

เพยีงรายเดยีวก็ได้ ทัง้น้ีเพื่อให้บรษิทัในเครอืเดยีวกนัสามารถจดัทําและใช้มาตรฐานเรื่องการคุ้มครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลทีส่อดคลอ้งกนัได ้แมก้ฎหมายคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีใ่ชอ้ยู่ทัว่โลกจะมคีวามเหลื่อมลํ้ากนัมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ก็ตาม ในร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบัปัจจุบนัไม่ได้มกีารกําหนดในเรื่องน้ี 



(คาํแปล) 
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ขอ้เสนอแนะให้มกีารเปลี่ยนแปลงประการน้ีจะทําให้ขอ้กําหนดในร่างพระราชบญัญตัฯิ มคีวามสอดคล้องกบั

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัอื่นๆ เช่น GDPR 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดว่า ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลต้องแจ้ง

รายละเอยีดการตดิต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้เจ้าของขอ้มูลทราบ และเจา้ของขอ้มูลสามารถ

ตดิต่อกบัทัง้ผูค้วบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูในเรือ่งเกีย่วกบัสทิธขิองตนได ้ขอ้กําหนดน้ีอาจไมเ่หมาะกบั

ผูป้ระมวลผลขอ้มลูทีม่ขีอ้มลูอย่างจาํกดัหรอืไม่มขีอ้มลูทีจ่ะทําใหท้ราบไดเ้ลยว่าขอ้มลูทีต่นกําลงัประมวลผลอยู่

นัน้เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลตามขอบเขตของร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืไม่ และไม่ไดต้ดิต่อ

หรอืมคีวามสมัพนัธ์กบัเจา้ของขอ้มูล (เช่น ผู้ให้บรกิารคลาวด์) หน้าที่ของผู้ประมวลผลขอ้มูลจงึควรมุ่งเน้นที่

การวางมาตรการดา้นการรกัษาความปลอดภยัของระบบใหเ้หมาะสมตามเหตุผลอนัสมควร  

อาํนาจของคณะกรรมการ (มาตรา 8-18 และมาตรา 88) สาํนักงาน และคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ 

(มาตรา 69-74) 

บเีอสเอสเหน็เป็นการสมควรอย่างยิง่ทีป่ระเทศไทยผลกัดนัการจดัตัง้หน่วยงานที่มอีํานาจในเรื่องการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลเพยีงหน่วยงานเดยีว เพื่อส่งเสรมิการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและเพื่อกํากบัดแูลการบงัคบัใช้

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

อย่างไรก็ดี บีเอสเอมีความกังวลที่บทบัญญัติบางประการอาจเป็นการให้อํานาจแก่คณะกรรมการและ

คณะกรรมการผูเ้ชี่ยวชาญที่แต่งตัง้ขึน้ตามมาตรา 69 ไวอ้ย่างกวา้งเกนิไป ซึง่รวมถงึอํานาจอนัไม่มขีอ้จํากดั

ของคณะกรรมการที่สามารถ “กําหนดมาตรการหรอืแนวทางการดําเนินการเกีย่วกบัการคุ้มครองขอ้มูลส่วน

บุคคลเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ” (มาตรา 16(3))  

นอกจากน้ี มาตรา 70(2) ยงัให้อํานาจอย่างไม่จํากัดแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหรือ

พจิารณา “การกระทาํใดๆ เกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล” ของผูค้วบคุมขอ้มลูหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลู รวมทัง้ลกูจา้ง

หรอืผู้รบัจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลหรอืผู้ประมวลผลข้อมูล เกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคล อีกทัง้มาตรา 73 ยงัให้

อํานาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการสัง่การให้มกีารส่งเอกสาร ซึ่งไม่ใช่เพยีงเพื่อวตัถุประสงค์ในการ

สอบสวนเรือ่งทีม่ผีูร้อ้งเรยีน แต่ครอบคลุมไปถงึ “เรือ่งอืน่ใด” ทีค่ณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญอาจเหน็สมควร 

นอกเหนือไปจากอํานาจในการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ แล้ว บทบัญญัติในมาตรา 72 ยงัให้อํานาจแก่

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการลงโทษองค์กรต่างๆ หากพบว่าองค์กรเหล่านัน้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

กฎระเบยีบ ซึง่เป็นบทลงโทษทีรุ่นแรงและอาจไมไ่ดส้ดัส่วนกบัความผดิ โดยคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญสามารถ

ออกคาํสัง่ให ้(1) ดาํเนินการแกไ้ข หรอื (2) หา้มกระทาํการหรอืใหก้ระทาํการเพื่อระงบัความเสยีหายแก่เจา้ของ

ขอ้มลู ทัง้น้ี ถงึแมก้ารมกีลไกที่จะช่วยส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัทิีถู่กต้องตามกฎระเบยีบนับเป็นเรื่องทีส่ําคญัยิง่ 

แต่บเีอสเอยงัคงมคีวามกงัวลว่าบทลงโทษของการไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบตามที่เสนอนัน้รุนแรงเกนิไปและ

อาจนําไปสู่การนําข้อกําหนดน้ีไปใช้ในทางที่ผิดได้ ในขณะที่มาตรา 88 ให้อํานาจแก่เลขาธกิารสํานักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลไว้อย่างกว้าง โดยสามารถสัง่ลงโทษปรบัได้ แต่มาตราดงักล่าวกลบั

ไมไ่ดใ้หแ้นวทางว่ามอีงคป์ระกอบในเรือ่งใดบา้งทีค่วรตอ้งพจิารณาและมเีหตุบรรเทาโทษใดบา้ง 
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จากการที่พระราชบญัญตัิฉบบัน้ีให้แนวทางการปฏบิตัิงานแก่คณะกรรมการ สํานักงาน และคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญไว้อย่างจํากดั อกีทัง้ยงัไม่มบีทบญัญตัทิี่ชดัเจนเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าจะมรีะบบตรวจสอบและถ่วงดุล

อํานาจอย่างเหมาะสมและมกีระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย  บีเอสเอจงึมคีวามกังวลว่าคณะกรรมการ 

สาํนกังาน และคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญอาจออกคําสัง่ทีก่วา้งเกนิไป หรอืใชบ้ทลงโทษทีรุ่นแรงเกนิไป จนอาจ

ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผู้ควบคุมข้อมูล พนักงานของผู้ควบคุมข้อมูล และ/หรอืผู้รบัจ้างของผู้ควบคุม

ขอ้มลูได ้

นอกจากน้ี นับเป็นเรื่องทีส่ําคญัยิง่ที่มาตรการ แนวทาง หรอืกฎระเบยีบใดๆ ทีค่ณะกรรมการจะนํามาใช้ผ่าน

การใชอ้ํานาจดงักล่าว ควรจะต้องมคีวามสอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัทิีด่แีละกรอบมาตรฐานทีส่ากลยอมรบัเท่าทีจ่ะ

เป็นไปได ้ดว้ยสภาพเศรษฐกจิดจิทิลัในทัว่โลก จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีร่ฐับาลตอ้งไมก่ําหนดกฎระเบยีบทีใ่ช้

เฉพาะในประเทศในประการที่จะเป็นการขดัขวางการลงทุนในการพฒันาและใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ซึ่งไม่

ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แต่ประการใด อกีทัง้ยงัอาจส่งผลเสยีหายต่อความประสงคท์ี่มุ่งคุม้ครองความปลอดภยั

ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดใ้นหลายกรณ ี   

การมรีะบบตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจทีเ่หมาะสมจะทําใหม้ัน่ใจไดว้่าจะมคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัใินเชงิ

พาณิชย์ที่องค์กรต่างๆ จะสามารถปฏิบตัิตามข้อร้องขอให้ส่งเอกสารหรอืข้อมูลตลอดจนการสอบสวนได้ 

นอกจากน้ี ควรมช่ีองทางที่เหมาะสมและชดัเจนสําหรบัองค์กรต่างๆ ให้สามารถขอให้มกีารทบทวนคําสัง่ให้

เปิดเผยเอกสาร รวมถงึช่องทางในการอุทธรณ์คําสัง่ที่ไม่มเีหตุผลอนัสมควร อย่างเช่นกรอบและวธิปีฏบิตัใิน

การใช้อํานาจของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามบญัชแีนบท้าย 9 แห่งกฎหมายการคุ้มครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลของสงิคโปร ์เป็นตน้ 

ขอ้เสนอแนะ 

บเีอสเอขอเรยีนเสนอว่า ร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างน้อยควรมมีาตรการป้องกนัเพื่อให้

การใชอ้ํานาจรฐัเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล และกระบวนการที่ชอบ

ด้วยกฎหมาย รวมถึงในมาตรา 16, 70, 73 และ 88 โดยไม่กระทบต่อการคุ้มครองประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

มาตรการป้องกนัทีส่ามารถกระทําได ้เช่น การกําหนดหลกัเกณฑอ์ย่างจาํกดัและมคีวามเขม้งวดสาํหรบักรณทีี่

สามารถใช้อํานาจได้ โดยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควรมีช่องทางให้ผู้ควบคุมข้อมูล 

ตลอดจนพนกังานและผูร้บัจา้งของผูค้วบคุมขอ้มลู สามารถอุทธรณ์คาํวนิิจฉยัและคาํสัง่ได ้และโดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ ควรมกีลไกใหส้ามารถตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของคําวนิิจฉัยได ้นอกจากน้ี เพื่อใหม้กีระบวนการ

ทีเ่ปิดเผยและโปรง่ใสในการกําหนดมาตรการหรอืวธิกีาร และในการออกประกาศ หลกัเกณฑ ์หรอืแนวทาง จงึ

เป็นการสมควรที่คณะกรรมการจะขอรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและพิจารณาความเห็นของ

ภาคอุตสาหกรรมดว้ย 

นอกจากน้ี บเีอสเอขอเรยีนเสนอใหเ้พิม่หลกัเกณฑใ์นมาตรา 88 สาํหรบัวธิกีารทีเ่ลขานุการจะกําหนดโทษปรบั

และโทษอื่นๆ และเหตุบรรเทาโทษ 
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ความรบัผิดทางแพ่งและทางอาญา (มาตรา 75-79) 

เอ. ความรบัผิดทางแพ่ง 

มาตรา 75 เป็นการกําหนดความรบัผดิโดยเด็ดขาดโดยไม่พจิารณาถงึกรณีที่กระทําการไปโดยมเีหตุผลอนั

สมควรหรอืเพื่อบรรเทาความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

นอกจากน้ี การชดใช้ความเสียหายตามที่กําหนดไว้ในร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ีไม่

สอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของทีใ่ดในโลก รวมถงึ GDPR ผูป้ระมวลผลขอ้มลู

ไม่ควรมคีวามรบัผิดต่อเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลกระทําขดักับคําสัง่อนัชอบด้วย

กฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มลู โดยทัว่ไปแลว้ผูป้ระมวลผลขอ้มลูจะไมต่อ้งตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม การ

ใช ้หรอืการเปิดเผยขอ้มุลส่วนบุคคล และมขีอ้มลูเพยีงเลก็น้อยหรอืไม่มขีอ้มลูเลยสําหรบัการตดัสนิใจในเรื่อง

เหล่าน้ี ดว้ยเหตุน้ี ผูป้ระมวลผลขอ้มลูจงึไม่ควรมคีวามรบัผดิในการชดใชค้วามเสยีหายเช่นเดยีวกบัผูค้วบคุม

ขอ้มลู 

ขอ้เสนอแนะ 

นอกเหนือจากการแกไ้ขเพิม่เตมิทีเ่รยีนเสนอขา้งตน้ในขอ้ 1(II) ของหนงัสอืน้ี ทีไ่ดเ้สนอใหต้ดัส่วนทีก่ล่าวถงึ “ผู้

ประมวลผลข้อมูล” ในมาตรา 75 และ 76 ออกไปแล้วนัน้ บเีอสเอขอเรยีนให้แก้ไขเพิม่เติมบทบญัญตัิน้ีให้

สอดคลอ้งกบั GDPR กล่าวคอื ผูป้ระมวลผลขอ้มลูจะมคีวามรบัผดิต่อความเสยีหายทีเ่กดิจากการประมวลผล

ขอ้มลูเฉพาะในกรณทีีก่ารประมวลผลขอ้มลูนัน้ไมเ่ป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

นอกจากน้ี มาตรา 76 ควรมหีลกัเกณฑท์ีโ่ปรง่ใสยิง่ขึน้ในการกําหนดโทษทางปกครอง เช่น โดยการกําหนดให้

มขีอ้พจิารณาตามขอ้ 83 ของ GDPR ร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบัปัจจุบนัใหอ้ํานาจศาล

อย่างกวา้งขวางโดยไมม่หีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนทีจ่ะช่วยเป็นแนวทางในการใชดุ้ลพนิิจของศาลอย่างยุตธิรรมและ

โปรง่ใสแต่อยา่งใด 

อีกทัง้เป็นการเหมาะสมที่จะกําหนดให้มปัีจจยัเพิ่มเติมที่อาจปกป้องผู้ควบคุมข้อมูลจากความรบัผิดโดย

เดด็ขาด โดยบเีอสเอขอเรยีนเสนอใหแ้กไ้ขมาตรา 75 และ 76 ดงัน้ี 

มาตรา 75  

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ดําเนินการใด ๆ เกีย่วกบัข้อมูลส่วน

บุคคลอันเป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติน้ีทําให้เกิดความเสียหายต่อ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพือ่การนัน้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าการ

ดําเนินการนัน้จะเกดิจากการกระทําโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อหรอืไม่กต็าม เวน้แต่ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วน

บุคคลหรือผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลนัน้จะพสิจูน์หรือแสดงให้เหน็ไดว้่า 

. . . 
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 (3)  เป็นการกระทาํการไปโดยมีเหตุผลอนัสมควรหรือเพือ่บรรเทาความเสียหายทีอ่าจ

เกิดข้ึนต่อเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

ค่าสนิไหมทดแทนตามวรรคหนึง่ ใหห้มายความรวมถงึค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดใ้ช้จ่าย

ไปตามความจาํเป็นในการป้องกนัความเสยีหายทีก่ําลงัจะเกดิขึ้นหรอืระงบัความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นแลว้ดว้ย 

ผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลต้องรบัผิดต่อความเสียหายทีเ่กิดจากการประมวลผลข้อมูลกต่็อเมือ่

ผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลไม่ได้ปฏิบติัหน้าทีข่องตนตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา 76 

ใหศ้าลมอีํานาจสัง่ใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจา่ยค่าสนิไหมทดแทน

เพือ่การลงโทษเพิม่ขึ้น. . . ผลประโยชน์ทีผู่ค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ได้รบั สถานะทางการเงนิของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การทีผู่้

ควบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไดบ้รรเทาความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น หรอืการที ่

เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมสี่วนในการก่อใหเ้กดิความเสยีหายดว้ย 

สทิธเิรยีกร้องค่าเสยีหายอนัเกิดจากการละเมดิข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญตัิน้ี . . .รู้ตวัผู้ควบคุม

ขอ้มลูส่วนบุคคลหรือผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีต่อ้งรบัผดิ. . . 

 

บี. ความรบัผิดทางอาญา 

บเีอสเอมคีวามกงัวลอย่างยิง่ที่ร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมบีทกําหนดโทษอาญา รวมถึง

ความรบัผิดอาญาของบุคคลธรรมดา สําหรบัการกระทําที่ขดัต่อกฎหมายน้ี สําหรบักฎหมายเกี่ยวกับการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลแลว้ โทษอาญาไม่ไดม้บีทบาททีเ่ป็นประโยชน์แต่อย่างใด แมใ้นบางประเทศจะมกีาร

กําหนดโทษอาญาเช่นกนั แต่ก็ไม่ใช่ทางปฏบิตัขิองสากล ทางแก้ไขเยยีวยาดงักล่าวจงึเกินสดัส่วนกบัความ

เสีย่งทีก่ล่าวไวใ้นกรอบกฎหมายดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

ขอ้กําหนดส่วนทีเ่ป็นกฎหมายสารบญัญตัใินร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ตลอดจนค่าสนิไหม

ทดแทนทีเ่ป็นตวัเงนิและทางแก้ไขเยยีวยาเพื่อควบคุมการกระทํา ผ่านทางกระบวนการทางปกครองหรอืทาง

แพ่งนัน้กเ็ป็นการเพยีงพอแลว้สําหรบัการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของบุคคล ในทางตรงขา้ม ความเสีย่งว่าจะ

มคีวามรบัผดิทางอาญาอาจทําให้บรษิทัต่างๆ ไม่กล้าดําเนินการเกี่ยวกบัขอ้มูลแม้จะเป็นการดําเนินการที่มี

ประโยชน์และไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายก็ตาม ดงัที่เรยีนไว้ในส่วนถดัไปในหนังสอืน้ี นอกจากน้ี ความรบัผดิ

ทางอาญาตามกฎหมายน้ีมมีาตรฐานตํ่าเกนิควร โดยในมาตรา 77 วรรคหน่ึง ไดก้ําหนดโทษอาญาสาํหรบัการ

ไม่ปฏบิตัิตามบทบญัญตัิในพระราชบญัญตัน้ีิตามมาตราที่ระบุไว้เพยีงแค่โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นเกดิ

ความเสยีหาย เสยีชื่อเสยีง เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ร่างพระราชบญัญตัิน้ีมบีทกําหนดโทษอาญาแก่บุคคลธรรมดาในมาตรา 78 สําหรบั “ผู้ใดล่วงรู้

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูอ้ืน่เนือ่งจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ ถ้าผูน้ัน้นําไปเปิดเผยแก่ผูอ้ืน่” และ
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ในมาตรา 79 ในกรณทีี ่“ผูก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิ. . . ถา้การกระทาํความผดิ . . . นัน้เกดิจากการ

สัง่การหรอืการกระทําของกรรมการหรอืผู้จดัการ หรอืบุคคลใด. . .ผู้นัน้ต้องรบัโทษตามทีบ่ญัญตัิไว้สาหรบั

ความผดินัน้ ๆ ดว้ย” ซึง่เป็นบทบญัญตัทิีน่่ากงัวลเป็นอยา่งยิง่ 

การกําหนดให ้“บุคคลใด” มคีวามรบัผดิเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเมื่อพจิารณาถงึลกัษณะของการปฏบิตัใินการ

คุ้มครองขอ้มูลและจดัการข้อมูล ตวัอย่างเช่น การกระทําความผิดเกี่ยวกบัการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ในการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเว้นตามมาตรา 24 นัน้ บุคคลทีอ่าจเกี่ยวขอ้งกบัการไม่ปฏบิตัิ

หน้าทีด่งักล่าวอาจมจีาํนวนมากมาย ซึง่มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีห่ลากหลายและอาจอยู่ในหลายประเทศ ซึง่

บทบญัญตัน้ีิจะทาํใหบุ้คคลมากมายทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเพยีงเลก็น้อยจะตอ้งมคีวามผดิไปดว้ย ดว้ยเหตุน้ี 

ผู้ที่ควรมคีวามรบัผดิสําหรบัการกระทําความผดิน้ีจงึไดแ้ก่บรษิทั ไม่ใช่บุคคลธรรมดา ค่าปรบัที่มจีํานวนสูงที่

กําหนดต่อบรษิัท และความเสี่ยงอื่นๆ จากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น เสียชื่อเสียงและธุรกิจได้รบั

ผลกระทบ ก็เป็นการเพยีงพอแล้วที่จะทําให้บรษิัทต่างๆ ห้ามพนักงานของตนมใิห้ละเมดินโยบายต่างๆ ที่

บรษิทัตอ้งมเีพื่อใหแ้น่ใจไดว้่ามกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 

ดว้ยเหตุน้ี บเีอสเอเหน็เป็นเรือ่งจาํเป็นทีจ่ะตอ้งตดับทบญัญตัทิีก่ําหนดความรบัผดิทางอาญาสําหรบัการกระทํา

ทีข่ดัต่อรา่งพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีโดยการตดัมาตรา 77-79 ออกไปทัง้มาตรา 

ขอบเขตพื้นท่ีท่ีบงัคบัใช้ร่างพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (มาตรา 5) 

มาตรา 5 ของร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มกีารแก้ไขให้ครอบคลุมถึงการกระทําของผู้

ควบคุมขอ้มลูและผูป้ระมวลผลขอ้มลูทีอ่ยู ่“นอกราชอาณาจกัร” ดว้ย สาํหรบักจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั “การเสนอ

สนิคา้หรอืบรกิาร” และ “การเฝ้าตดิตามพฤตกิรรม” ของเจา้ของขอ้มลูทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร บเีอสเอเหน็ว่าควร

จาํกดัขอบเขตของร่างพระราชบญัญตัน้ีิไวเ้พยีงนิตบุิคคลหรอืกจิกรรมที่มคีวามเกี่ยวขอ้งใกลช้ดิอย่างเพยีงพอ

กบัประเทศไทยเพื่อใหแ้น่ใจว่าจะสามารถบงัคบัตามคําสัง่ต่อนิตบุิคคลต่างประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

บีเอสเอขอเรยีนเสนอให้จํากัดขอบเขตการบงัคบัใช้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ีไว้เพียงการ

ประมวลผลข้อมูลที่กระทําโดยบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคล ไม่ว่าเป็นหน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชน โดยมี

เงือ่นไขว่า (1) การกระทํานัน้มุง่เป้าไปทีผู่ท้ ีอ่ยูใ่นประเทศไทยโดยเฉพาะ (2) ขอ้มลูส่วนบุคคลทีป่ระมวลผลนัน้

จงใจเกบ็รวบรวมมาจากเจา้ของขอ้มลูทีอ่ยูใ่นประเทศไทยในขณะทีม่กีารเกบ็รวบรวม และ (3) การเกบ็รวบรวม

นัน้กระทําโดยนิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและมคีวามพรอ้มที่จะดําเนินการในเรื่องน้ีเพื่อให้สามารถ

ดําเนินกิจกรรมได้อย่างแท้จรงิและมปีระสทิธิภาพ หรอืนิติบุคคลที่ต้องปฏบิตัิตามกฎหมายไทยโดยอาศัย

กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ โดยมาตรฐานน้ี การทีส่ามารถเขา้เวบ็ไซต์หน่ึงๆ ไดใ้นประเทศไทยหรอืการ

ใชภ้าษาไทยเพยีงเท่านัน้จงึไมเ่พยีงพอทีจ่ะนําไปสู่การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัน้ีิ 

บทเฉพาะกาล (มาตรา 2) 

เป็นเรื่องสําคญัยิง่ทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิต้องไม่มผีลยอ้นหลงัและต้องให้ระยะเวลาตามสมควรระหว่างวนัที่ตรา

กฎหมายขึน้กบัวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้บุคคลธรรมดา ธุรกจิ และรฐับาลจะไดร้บัประโยชน์จากช่วงเปลีย่นผ่านทีเ่ป็น



(คาํแปล) 
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ระบบซึง่ไม่ทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างฉับพลนัต่อการปฏบิตัแิละความเสีย่ง อกีทัง้ไมท่ําใหอ้งคก์รต้องเรง่

ปรบัใช้การเปลี่ยนแปลงนัน้ในทางปฏบิตัิเน่ืองจากเกรงว่าจะได้รบัโทษ ในร่างพระราชบญัญตัิฉบบัปัจจุบนั 

มาตรา 2 ระบุว่ากฎหมายน้ีจะใช้บงัคบัเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสบิวนันัน้เป็นระยะเวลาที่ส ัน้เป็นอย่างยิง่และไม่เพยีงพอให้

องคก์รต่างๆ ปฏบิตัติามขอ้กําหนดของพระราชบญัญตัน้ีิได ้นอกจากน้ียงัไม่สอดคลอ้งกบัวธิปีฏบิตัขิองสากล

อกีดว้ย โดยในประเทศหรอืเขตปกครองอื่นๆ จะกําหนดช่วงเปลีย่นผ่านไว้ทีส่องปี ดว้ยเหตุน้ี บีเอสเอจึงขอ

เรียนเสนอให้มาตรา 2 กาํหนดระยะเวลาเป็น ไม่น้อยกว่าสองปี 

บทสรปุ 

บเีอสเอขอแสดงความชื่นชมที่สภานิตบิญัญตัจิดัทํากฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามทนัสมยัเพื่อ

คุม้ครองความเป็นส่วนตวัของพลเมอืงไทย การร่างกฎหมายอย่างเหมาะสมจะสามารถนําไปสู่การบงัคบัสทิธิ

อย่างมปีระสทิธภิาพได้ ด้วยเหตุน้ี บเีอสเอจงึขอให้ท่านได้โปรดพจิารณาความเห็นและขอ้เสนอแนะข้างต้น

อยา่งถีถ่ว้นเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ทุกฝ่าย 

บเีอสเอยนิดจีะหารอืกบัท่านหรอืผูแ้ทนของท่านในเรื่องน้ีเพิม่เตมิไดทุ้กเมื่อ หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืความเหน็

ประการใด กรุณาติดต่อนางสาววารุณี รชัตพฒันากลุ ผู้จดัการประจาํประเทศไทยแห่งบีเอสเอ ได้ท่ี 

varuneer@bsa.org หรือท่ีหมายเลข +668-1840-0591  

บเีอสเอขอขอบพระคุณทีท่่านสละเวลาพจิารณาในเรือ่งน้ี 
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