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เร่ือง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (ฉบบั 
ลา่สดุ) 

 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา 
 

 

   กลุม่พนัธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ หรือ บีเอสเอ (BSA)1 รู้สกึยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รับโอกาสให้ 

แสดงข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (ฉบบัล่าสดุ)

ทัง้นีบี้เอสเอได้ติดตามดพูฒันาการของร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลมาอยา่งใกล้ชิด 

และใคร่ขอขอบคณุสําหรับวิธีการท่ีโปร่งใสท่ีใช้ในการหารือ และแสดงทศันะเก่ียวกบัร่าง

พระราชบญัญตัฉิบบัดงักลา่ว  

 

1 กลุ่มพนัธมิตรธุรกิจซอฟตแ์วร์ หรือ บีเอสเอ (www.bsa.org) เป็นตวัแทนใหก้บัอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ทัว่โลกในการติดต่อกบัรัฐบาล หรือในตลาดทัว่

โลก สมาชิกของบีเอสเอเป็นบริษทัท่ีมีนวตักรรมลํ้าหนา้มากท่ีสุดหลายบริษทัของโลก ซ่ึงไดส้ร้างระบบซอฟตแ์วร์ท่ีกระตุน้เศรษฐกิจ และปรับปรุง

ชีวิตสมยัใหม่ใหดี้ข้ึน บีเอสเอมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่กรุงวอชิงตนั ดีซี และมีการดาํเนินงานอยูใ่นประเทศต่างๆ มากกวา่ 60 ประเทศทัว่โลก โดย        

บีเอสเอเป็นผูน้าํในเร่ืองแผนงานในการตรวจสอบและกาํกบัดูแลการปฏิบติังานซ่ึงสนบัสนุนการใชซ้อฟตแ์วร์อยา่งถูกกฎหมาย และใหค้วาม

สนบัสนุนเก่ียวกบันโยบายสาธารณะท่ีสร้างเสริมนวตักรรมดา้นเทคโนโลยี และผลกัดนัความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) 

สมาชิกของบีเอสเอมีมากมายหลายบริษทัซ่ึงรวมทั้ง 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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สมาชิกของบีเอสเอตระหนกัดีถึงความสําคญัในการสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจในพืน้ท่ี

ออนไลน์ และด้วยเหตนีุจ้งึมีเจตนาแน่วแนท่ี่จะคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ทัง้ในด้านเทคโนโลยีและ

รูปแบบธุรกิจประเภทตา่งๆ  สมาชิกของบีเอสเอเป็นบริษัทแถวหน้าในการสร้างสรรค์นวตักรรมด้าน

ข้อมลู รวมทัง้การพฒันาเทคโนโลยีแบบ Cloud-based ซึง่ชว่ยสง่เสริมการพฒันาทางเศรษฐกิจ และ

ประสิทธิภาพโดยการทําให้บคุคลทัว่ไป และธุรกิจขนาดเล็กสามารถเพิ่มกําลงัความสามารถด้าน

คอมพิวเตอร์ ซึง่ครัง้หนึง่ไมส่ามารถทําได้เน่ืองจากติดปัญหาเร่ืองคา่ใช้จา่ย 

 

การพฒันาเทคโนโลยีเหลา่นีอ้ยา่งตอ่เน่ืองจําเป็นต้องมีกรอบกฎหมายซึง่กําหนดไว้อย่าง

ชดัเจน และมีความยืดหยุน่ตามสมควร กฎหมายคุ้มครองข้อมลูจะต้องคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของ

ผู้บริโภคโดยไมส่ร้างอปุสรรคท่ีไมจํ่าเป็นอนัเป็นการกีดกนัการไหลเวียนของข้อมลูอยา่งอิสระ ซึง่เป็นสิ่ง

สําคญัอยา่งย่ิงสําหรับเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 นี ้แม้ว่าพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลซึง่

ปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้กวา่ฉบบั

ก่อนหน้านีเ้ป็นอย่างมาก แตบี่เอสเอขอแสดงข้อคดิเห็นเพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงบทบญัญัตหิลายๆ บทซึง่อาจ

ก่อให้เกิดภาระอนัไมจํ่าเป็นและความไมแ่นน่อนด้านกฎหมายแก่ภาคส่วนเทคโนโลยี 

 

 

มาตรา 5: นิยามศัพท์ 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" – คํานิยามท่ีเสนอตัง้อยูบ่นแนวคิดในเร่ืองข้อมลูสว่นบคุคลท่ีใช้ในกรอบการ

คุ้มครองความเป็นสว่นตวัของเอเปค (APEC Privacy Framework) และกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครอง

ข้อมลูของสหภาพยโุรป (European Data Protection Directive) ซึง่ใช้กบัข้อมลูทกุประเภท โดยไม่

คํานงึถึงรูปแบบหรือเนือ้หา ไมว่า่ข้อมลูนัน้ทําให้สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้หรืออาจทําให้สามารถ

ระบตุวับคุคลนัน้ได้ อยา่งไรก็ตามคํานิยามท่ีมีความหมายกว้างดงักลา่วได้กลายเป็นประเดน็ท่ีมีการ

แสดงความคิดเห็นกนัอย่างมากในสหภาพยโุรป ตวัอยา่งเชน่ในกรณีท่ีไมมี่การทําวิจยัทางการแพทย์

ในบางเร่ืองในสหภาพยโุรปอยา่งท่ีได้คาดการณ์ไว้ เน่ืองจากมีข้อกําหนดท่ีเข้มงวดในเร่ืองต้องได้รับ

ความยินยอมล่วงหน้าถึงแม้วา่ข้อมลูนัน้ไมส่ามารถระบตุวับคุคลท่ีเก่ียวข้อง (Data Subjects) ได้

โดยตรงจากข้อมลูท่ีจดัให้แก่ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลก็ตาม การนําภาระหน้าท่ีทางกฎหมายท่ี

เข้มงวดอย่างมากมาใช้บงัคบักบัข้อมลูในวงกว้างโดยไม่คํานงึถึงบริบทของข้อมลู และความเป็นไปได้

วา่จะก่อให้เกิดอนัตรายกบัตวับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูนัน้จริงหรือไม ่อาจเป็นตวัทําลายการ

เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยขดัขวางความคดิริเร่ิมหรือนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีใช้

ประโยชน์จากข้อมลู  

 

เพ่ือหลีกเล่ียงกรณีดงักลา่ว บีเอสเอใคร่ขอเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกานําแนวคิดในเร่ืองข้อมลู

สว่นบคุคลมาใช้โดยดจูากบริบท ซึง่ตามแนวคดิดงักลา่วข้อมลูจะถือเป็น "ข้อมลูสว่นบคุคล" เฉพาะใน
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กรณีท่ีผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลสามารถระบตุวับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูดงักล่าวได้เทา่นัน้ ดงันัน้   

บีเอสเอใคร่ขอเสนอให้มีการแก้ไขคํานิยามเป็นดงันี ้

 

“ข้อมูลส่วนบคุคล" หมายความว่า ข้อมูลเก่ียวกบับคุคล ซ่ึงทําใหผู้ค้วบคมุข้อมูลส่วน

บคุคลสามารถระบตุวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 

"ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" - สอดคล้องกบักรอบการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของเอเปค (APEC 

Privacy Framework) คํานิยามท่ีเสนอของคําวา่ "ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล" รับรองว่าบคุคลหรือ

องค์กรนิติบคุคลซึง่มีอํานาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการข้อมลูสว่นบคุคลจะอยูใ่นฐานะ

ท่ีดีท่ีสดุในการกํากบัดแูลความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักล่าว และเพ่ือให้สอดคล้องกบักรอบการคุ้มครอง

ความเป็นสว่นตวัของเอเปค (APEC Privacy Framework) บีเอสเอใคร่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกา

ยืนยนัว่าบทบญัญตัิดงักลา่วไมเ่ก่ียวโยงกบัผู้ให้บริการประเภท Cloud Services ซึง่อาจเป็นผู้จดัหา

ฮาร์ดแวร์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Host) หรือประมวลผลเก่ียวกบัข้อมลูตาม

คําสัง่ของผู้ใช้บริการ บีเอสเอใคร่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเพิม่เตมิข้อความตอ่ไปนีซ้ึง่เป็นข้อความ

ท่ีอยูใ่นกรอบการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของเอเปค (APEC Privacy Framework) ไว้ในคํานิยาม

ดงักลา่วด้วย 

 

"ผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบคุคล" หมายความว่า ผูซ่ึ้งมีอํานาจหนา้ทีต่ดัสินใจเก่ียวกบัการบริหาร

จดัการข้อมูลส่วนบคุคล ซ่ึงรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล

ตามพระราชบญัญติันี้ แต่ไม่รวมบคุคล หรือองค์กรซ่ึงปฏิบติังานดงักล่าวตามทีไ่ดร้ับคําสัง่

จากบคุคล หรือองค์กรอีกแห่งหน่ึง หรือโดยหนา้ที่ตามสญัญา หรือหนา้ที่ตามกฎหมาย  

 

 

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 7 - มาตรา 18) 

บีเอสเอให้การสนบัสนนุอย่างเตม็ท่ีสําหรับความพยายามของประเทศไทยท่ีจะตัง้คณะบคุคลท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบอยา่งเป็นทางการเร่ืองการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลแบบรวมศนูย์ คณะบคุคลดงักล่าว

สามารถมีบทบาทสําคญัในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเก่ียวกบัการเลือกวิธีการเก็บรวบรวม  ใช้ และ

จดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของตน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทัง้ท่ีเป็นผู้บริโภคและธุรกิจตา่งๆ ควรได้รับความรู้

เก่ียวกบัวิธีปอ้งกนัตนเองจากความเส่ียงตา่งๆ ท่ีเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ ในโลกออนไลน์ ซึง่รวมทัง้การ

หลอกลวง และการโจรกรรมเอกลกัษณ์บคุคล ทัง้นีก้ารคุ้มครองความเป็นสว่นตวัขึน้อยู่กบัผู้บริโภคท่ี

ได้รับข้อมลูท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ ธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบ และการบงัคบัใช้กฎหมายด้วยความ

ระมดัระวงัรอบคอบ แนวทาง "การรับผิดชอบร่วมกนั" ในเร่ืองการคุ้มครองความเป็นส่วนตวัทําให้ 
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ผู้บริโภคจะต้องตระหนกัถึงวิธีปฏิบตัเิก่ียวกบัการคุ้มครองความเป็นสว่นตวั  สามารถตดัสินใจเลือกวา่

จะให้ใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของตนอยา่งไร และจะต้องปกปอ้งข้อมลูภายใต้การควบคมุของตน 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลยงัสามารถมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลการ

บงัคบัใช้พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ซึ่งในเร่ืองดงักล่าว บีเอสเอมีความกงัวลว่า

บทบญัญัติหลายบทอาจเป็นการมอบหมายอํานาจซึ่งกว้างเกินไป ยกตวัอย่างเช่นบีเอสเอเห็นว่า

มาตรา 13 (4) และมาตรา 13 (11) ดเูหมือนจะให้อํานาจคณะกรรมการในการเข้าแทรกแซงวิธี

ปฏิบตัิเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัท แม้จะไมมี่หลกัฐานท่ีแสดงวา่บริษัทดงักล่าว

ไม่ได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลก็ตาม และมาตรา 16 ได้ให้

คณะกรรมการมีอํานาจเรียกตวัมาชีแ้จงข้อเท็จจริง ไม่ใชเ่ฉพาะในกรณีไตส่วนข้อร้องเรียนเท่านัน้ แต่

ยงัรวมไปถึง "เร่ืองอ่ืนๆ " ท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมอีกด้วย การมอบหมายอํานาจให้โดยไม่มี

ขอบเขตจํากดันีเ้ป็นเร่ืองท่ีสร้างความกงัวล อย่างน้อยเพ่ือเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอนัควร

ตามกฎหมาย บีเอสเอเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคญัท่ีอํานาจตา่งๆ ตามมาตรา 13 (4) มาตรา 13 (11) และ

มาตรา 16 ควรจะมีขอบเขตจํากดัเฉพาะ  โดยให้เป็นเฉพาะในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความสงสยั

โดยมีเหตผุลตามสมควรว่าผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลได้กระทําการฝ่าฝืนบทบญัญัติแห่ง

พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 

อํานาจของคณะกรรมการในการออก "มาตรการหรือแนวทาง" เก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิเพ่ือรักษาความ

มัน่คงปลอดภยัของข้อมลูตามมาตรา 13 (3) ควรได้รับการจํากดัให้แคบลงด้วยเช่นกัน และควรมีการ

กํากบัให้คณะกรรมการดําเนินการดแูลให้มาตรการท่ีออกมามีความเป็นกลางทางเทคโนโลยี และไม่

ควรมีการกําหนดแนวทางในลกัษณะ "วิธีการแบบเดียวซึ่งใช้กบัทกุกรณี" (one-size-fits-all) เพ่ือการ

รักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลู นอกจากนีแ้นวทางปฏิบตัิท่ีออกโดยคณะกรรมการต้องไม่ผิด

ตา่งไปจากมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่าด้วยเร่ืองการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ

ข้อมลู ซึ่งในเร่ืองนี ้ควรให้อํานาจแก่คณะกรรมการสําหรับออกแนวทางเฉพาะเท่าท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานระบบบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่โลก ได้แก่ ISO/IEC 

27001:2005 และ ISO/IEC 17799:2005  หลกัการดงักล่าวควรต้องนําเข้ามารวมไว้ในมาตรา 33 

ถึงมาตรา 35 ซึ่งให้อํานาจคณะกรรมการในการกําหนดประมวลหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัการคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคลด้วย 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 21 ถึง มาตรา 25) 

มาตรา 21 ถึงมาตรา 25 สร้างกรอบการดําเนินการโดยผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลต้องแจ้งให้ทราบ

เก่ียวกบัลกัษณะของการเก็บรวบรวมข้อมลู บีเอสเอเห็นด้วยวา่ข้อกําหนดให้ทําการแจ้งให้เจ้าของ 
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ข้อมลูสว่นบคุคลทราบก่อน หรือในเวลาท่ีทําการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล เป็นเร่ืองท่ีสมเหตสุมผล 

ตามปกตสิมาชิกของบีเอสเอจะทําการแจ้งให้ทราบผา่นการใช้นโยบายคุ้มครองความเป็นสว่นตวัท่ี

เข้าถึงได้ง่าย ซึง่จะให้ข้อมลูโดยละเอียดแก่ผู้ใช้บริการเก่ียวกบัขอบเขตของข้อมลูท่ีจะเก็บรวบรวบ และ

วตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม 

 

ดงัท่ีมาตรา 23 ของร่าง พรบ. รับรอง มีหลายกรณีท่ีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนทําการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลอาจไมส่มเหตสุมผลหรือไมเ่หมาะสม นอกเหนือจากกรณีท่ี

แจกแจงไว้ในมาตรา 23 (1 - 6) แล้ว การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล

บางอย่างอาจจําเป็นในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติและชอบด้วยกฎหมาย บีเอสเอจงึใคร่

ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาโปรดพิจารณานําข้อยกเว้นเพิ่มเตมิมารวมไว้ในมาตรา 23 เพ่ือชว่ยให้

การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นไปโดยสะดวกเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตาม "ประโยชน์อนั

ชอบด้วยกฎหมาย" (Legitimate Interests) ของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่ข้อยกเว้นดงักลา่ว

สอดคล้องกบัแนวทางในการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัในกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูของ

สหภาพยโุรป (95/46/อีซี)  ข้อยกเว้นดงักล่าวนอกจากจะมีความสําคญัท่ีทําให้การดําเนินกิจกรรมทาง

ธุรกิจตามสมควรเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลไมมี่ภาระหรือไมล่า่ช้าเกินควร (เชน่  การประมวลผลความ

มัน่คงปลอดภยัขอข้อมลูและเครือข่าย) แล้ว ยงัสง่เสริมการคุ้มครองข้อมลูและการลดการเก็บรวบรวม

ข้อมลู (Data Minimization) โดยลดมลูเหตจุงูใจตา่งๆ ท่ีนําไปสูก่ารเก็บข้อมลูสว่นบคุคลท่ีมากเกิน

จําเป็น การไมมี่ข้อยกเว้นในเร่ือง "ประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมาย" (Legitimate Interests) นัน้ อาจทํา

ให้ร่าง พรบ. กําหนดให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลต้องเก็บข้อมลูมากกวา่ท่ีจําเป็นเพ่ือวตัถปุระสงค์ทาง

ธุรกิจของตน เพียงเพ่ือจะปฏิบตัิตามข้อกําหนดในการแจ้งให้ทราบเร่ืองการเก็บข้อมลูเทา่นัน้  การมี

ข้อยกเว้นในเร่ือง "ประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมาย" (Legitimate Interests) จงึชว่ยสง่เสริมการลดการ

เก็บรวบรวมข้อมลู (Data Minimization) โดยให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลสามารถเก็บรวบรวมเฉพาะ

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความต้องการบางอยา่งของตนเทา่นัน้ บีเอสเอจงึใคร่ขอให้คณะกรรมการ

กฤษฎีกาโปรดพิจารณาเพิ่มข้อยกเว้นตอ่ไปนีใ้นมาตรา 23 

 

 (7) ข้อมูลทีเ่ก็บรวบรวมเพือ่ประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบคุคล 

 

มาตรา 24 ก่อให้เกิดประเดน็ในลกัษณะเดียวกนั โดยกําหนดให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลซึง่เก็บ

รวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูท่ีเป็นบคุคลภายนอก จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลซึง่เป็น

เจ้าของข้อมลูท่ีเก่ียวโยงกบัการดําเนินการนัน้ทราบโดยทนัที อยา่งไรก็ตามอาจมีกรณีท่ีผู้ควบคมุ

ข้อมลูสว่นบคุคลจะได้รับข้อมลูสว่นบคุคลบางอย่างมา แตข่าดข้อมลูท่ีจําเป็นบางอยา่งท่ีจะทําให้

สามารถแจ้งให้เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลทราบตามท่ีกําหนดไว้ได้ เพ่ือหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีผู้ควบคมุ

ข้อมลูสว่นบคุคลจําเป็นต้องให้ได้มาซึง่ข้อมลูสําหรับตดิตอ่เป็นการสว่นตวัของผู้ใช้บริการแตล่ะรายซึง่
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ข้อมลูของพวกเขาถกูรวมอยู่ในการโอนข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูท่ีเป็นบคุคลภายนอก บีเอสเอจงึใคร่ขอ

เสนอให้คณะกรรมการกฤษฏีกาพิจารณาแก้ไขมาตรา 24 เป็นดงันี ้

 

เมื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคลจากแหล่งข้อมูลอืน่นอกเหนือจากเก็บจากเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบคุคลโดยตรง ผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบคุคลตอ้งแจ้งใหเ้จ้าของข้อมูลส่วนบคุคลทราบ

ทนัทีเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมดงักล่าว  ทัง้นี ้เท่าทีส่ามารถดําเนินการได ้

 

การแจ้งใหท้ราบตามวรรค 1 ไม่จําตอ้งดําเนินการ หากข้อมูลไดรั้บการเก็บรวบรวมตาม

ข้อยกเวน้ในมาตรา 23 

 

มาตรา 25 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีออ่นไหว (Sensitive Data) โดยปราศจากความยินยอม 

ถึงแม้วา่เป็นเร่ืองเหมาะสมในบางกรณีท่ีจะมีข้อกําหนดท่ีเข้มงวดมากขึน้สําหรับการเก็บรวบรวมและ

ใช้ข้อมลูท่ีอ่อนไหวบางอยา่ง แตผู่้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลต้องมีความเข้าใจท่ีชดัเจนวา่เม่ือใดท่ีต้อง

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดท่ีเข้มงวดดงักลา่วนัน้ ในเร่ืองนีบี้เอสเอมีความกงัวลวา่ข้อบงัคบัท่ีวา่จะต้องได้รับ

ความยินยอมก่อนจงึจะสามารถทําการเก็บรวบรวม "ข้อมลูซึง่กระทบความรู้สกึของผู้ อ่ืนหรือประชา

ชน" ได้ จะก่อให้เกิดความไม่ชดัเจนเป็นอยา่งมากสําหรับผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล การท่ีข้อมลูสว่น

บคุคลจะ "กระทบความรู้สึก" ของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลหรือไมน่ัน้เป็นการตดัสินท่ีมาจากความเช่ือ

และความรู้สกึส่วนบคุคลสงูมาก โดยไมไ่ด้มาจากข้อเท็จจริง บคุคลสองคนอาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบท่ี

แตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิงเม่ือทราบเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมข้อมลูบางอยา่ง ดงันัน้จงึเป็นไปไมไ่ด้

สําหรับผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลท่ีจะรู้วา่เม่ือใดท่ีตนจะมีภาระหน้าท่ีตามมาตรา  25  บีเอสเอใคร่

ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาโปรดพิจารณานําข้อความนีอ้อกจากมาตรา 25 นอกจากนีเ้พ่ือให้

สอดคล้องกบัมาตรา 23 (4)   ใคร่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาโปรดพิจารณาขยายข้อยกเว้นสําหรับ

มาตรา 25 เพ่ือท่ีผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลสามารถเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีได้ถกู "เปิดเผยตอ่สาธารณะ

โดยชอบด้วยกฎหมาย"  อยูแ่ล้วได้อย่างอิสระ และเพ่ือจะบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว บีเอสเอใคร่ขอ

เสนอให้มีการแก้ไขข้อความเป็นดงันี ้

 

หา้มมิใหเ้ก็บรวบข้อมูลส่วนบคุคลเก่ียวกบัเชื้อชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ

เชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม หรือ ข้อมูลสขุภาพ 

หรือข้อมูลอืน่ใดซ่ึงกระทบความรู้สึกของผู้อืน่หรือประชาชนตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง เวน้แต่ 

1. ไดร้ับการยกเว้นตามมาตรา 23 (2) (3) (4) หรือ (5)  

2. กรณีอืน่ตามที่กําหนดในกฏกระทรวง 
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การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 26)  

บีเอสเอยงัมีความกงัวลเป็นอยา่งย่ิงวา่ร่าง พรบ. ดงักลา่วอาจได้รับการตีความให้มีการกําหนดหน้าท่ี

แยกตา่งหากสําหรับผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล โดยกําหนดให้ขอความยินยอมก่อนท่ีจะใช้ข้อมลูท่ี

ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายซึง่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลเองได้รับทราบแล้ว   นอกจากภาระหน้าท่ีใน

มาตรา 22 ท่ีจะต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเก่ียวกบัการ เก็บรวบรวม  ข้อมลูสว่นบคุคลแล้ว  มาตรา 26 

อาจถกูตีความให้ผู้ควบคมุข้อมลูมีหน้าท่ีแยกตา่งหาก โดยต้องขอรับความยินยอมก่อนการใช้ข้อมลู

ดงักลา่ว ซึง่บทบญัญัติดงักล่าวขดัแย้งกบักรอบการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของเอเปค (APEC 

Privacy Framework) และในทางปฏิบตัแิล้ว ไมส่ามารถทําได้ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระบบคลาวด์

คอมพิวติง้ (Cloud) สมยัใหม ่

 

กรอบการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของเอเปค (APEC Privacy Framework) ได้กําหนดระบบท่ี

สมเหตสุมผลท่ีทําให้แนใ่จได้วา่ผู้บริโภคได้รับแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัประเภทของข้อมลู ท่ีผลิตภณัฑ์หรือ

บริการออนไลน์จะเก็บรวบรวม และวิธีใช้ข้อมลูดงักลา่ว ในการปฏิบตัิตาม "หลกัการแจ้งให้ทราบ" นัน้  

โดยทัว่ไปผู้ให้บริการทางออนไลน์จะคงไว้ซึง่นโยบายการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัท่ีผู้ใช้บริการ

สามารถศกึษาพิจารณาก่อนท่ีจะมีการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้ หลกัการแจ้งให้ทราบทําให้

ผู้ใช้บริการสามารถตดัสินใจบนพืน้ฐานของการได้รับข้อมลูท่ีครบถ้วนสมบรูณ์วา่ผู้ใช้บริการพอใจ

หรือไมก่บัวิธีปฏิบตัใินการเก็บรวบรวมข้อมลูของบริการออนไลน์นัน้ นอกจากนีก้รอบการคุ้มครอง

ความเป็นสว่นตวัของเอเปค (APEC Privacy Framework) ยงัรับรองตอ่ไปด้วยวา่ผู้ประกอบการ

บริการออนไลน์อาจใช้ข้อมลูท่ีตนได้เก็บรวบรวมได้จากผู้ใช้บริการเท่าท่ีการใช้ดงักล่าวสอดคล้องกบั

ข้อกําหนดท่ีระบไุว้ในการแจ้งให้ทราบนัน้ 

 

หากมาตรา 26 ของร่าง พรบ. ถกูตีความโดยกําหนดให้ผู้ประกอบการบริการออนไลน์จะต้องขอรับ

ความยินยอมแยกตา่งหากก่อนใช้ข้อมลูส่วนบคุคล นอกเหนือจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเก่ียวกบั

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้แล้ว   ร่าง พรบ. นีอ้าจสร้างภาระเป็น

อยา่งมากและไมจํ่าเป็นให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล และเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 

การตีความมาตรา 26 ดงักล่าวจงึขดัแย้งกบั “สมดลุท่ีสร้างขึน้อยา่งระมดัระวงั” (Carefully Struck 

Balance) ในกรอบการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของเอเปค (APEC Privacy Framework) จงึควรมี

การแก้ไขมาตรา 26 เพ่ือให้เกิดความชดัเจนวา่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลสามารถให้ความยินยอม

สําหรับการใช้ข้อมลูของตนในภายหน้า โดยตกลงตามนโยบายคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของบริการ

ออนไลน์ หรือเลือกท่ีจะอยูภ่ายใต้นโยบายดงักลา่ว ท่ีจริงแล้วมีกลไกมากมายหลายอยา่งท่ีทําให้

ผู้ใช้บริการสามารถจะควบคมุและให้ความยินยอมตอ่การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูของตนได้ และบาง

กลไกท่ีผู้ใช้บริการเป็นผู้ กําหนดทางเลือกของตนเอง (Opt-Out Mechanisms) ได้อยา่งเตม็ท่ีนัน้ ทําให้

เกิดคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของผู้บริโภคในระดบัท่ีสงูกวา่ (โดยมีการรบกวนบ้างแก่ผู้ใช้บริการ
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อินเตอร์เน็ต) กลไกท่ีผู้ใช้บริการต้องเลือกท่ีจะอยูภ่ายใต้นโยบายอยา่งเดียว (Opt-In Mechanisms) 

ซึง่ให้การคุ้มครองความเป็นสว่นตวัท่ีต่ํากวา่ 

 

เพ่ือให้การตีความมาตรา 26 สอดคล้องกบักรอบการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัของเอเปค (APEC 

Privacy Framework) บีเอสเอใคร่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแก้ไขบทบญัญตัใินข้อนี ้

ดงัตอ่ไปนี ้

 

ผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบคุคลสามารถใช้ โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลเพียงเพือ่ปฏิบติัตาม

วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวมรวม และเพือ่วตัถปุระสงค์ที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์ของการ

เก็บรวบรวมข้อมูล หรือวตัถปุระสงค์ทีเ่ก่ียวข้องอืน่ ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยต่อเจ้าของข้อมูลส่วน

บคุคลตามมาตรา 22  ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 

1. เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลไดใ้หค้วามยินยอมแลว้ 

2. จําเป็นต้องใช้ หรือเปิดเผยเพือ่ใหบ้ริการ หรือจดัหาผลิตภณัฑ์ซ่ึงเจ้าของข้อมูล

ส่วนบคุคลร้องขอ 

3. จําเป็นต้องใช้ หรือเปิดเผยเพือ่ปฏิบติัหนา้ทีต่ามกฎหมาย 

4. ข้อมูลส่วนบคุคลทีเ่ก็บรวบรวมไดร้ับการเก็บรวบรวมตามข้อยกเวน้ในมาตรา 23 

 

 

การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ (มาตรา 27) 

กรณีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการไหลเวียนของข้อมลูข้ามพรมแดน  มาตรา 27  จงึเป็นไปตามแนวทาง  "ห้าม

โอนเว้นแต.่.."  ของกฎหมายปัจจบุนัว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูของสหภาพยโุรป (European Data 

Protection Directive) แนวทางดงักลา่วได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อยา่งมาก เน่ืองจากขดัแย้งกบั

ข้อเท็จจริงเร่ืองการไหลเวียนของข้อมลูในประเทศตา่งๆ ทัว่โลกท่ีเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ ในชว่ง 20 ปีท่ีผ่าน

มา นบัแตมี่การนํากฎหมายดงักลา่วมาใช้ 

 

นอกจากนี ้แนวทางเฉพาะท่ีกฎหมายของสหภาพยโุรปกําหนดไว้สําหรับการโอนข้อมลู เชน่ แนวทาง

ความเพียงพอ (Adequacy) แนวทางข้อสญัญา (Model Clauses)  และแนวทางกฎเกณฑ์ท่ีมีผล

ผกูพนัองค์กร (Binding Corporate Rules) ทําให้บริษัทตา่งๆ ต้องผา่นกระบวนการท่ีคอ่นข้างซบัซ้อน

และใช้เวลามาก ซึง่บริษัทสว่นมากไมส่ามารถดําเนินการตามแนวทางเฉพาะดงักลา่วได้ 

 

ในโลกซึง่มีการไหลเวียนของข้อมลูข้ามพรมแดน  ต้องมีการกฎกติกาควบคมุ (Rule) มากกวา่

ข้อยกเว้น (Exception) ข้อกําหนดทางกฎหมายจําเป็นต้องอยูใ่นลกัษณะท่ีบคุคลทกุคนซึง่ดแูลรักษา

ข้อมลูสว่นบคุคลสามารถปฏิบตัิตามได้ภายในกรอบท่ีสมเหตสุมผล   
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ดงันัน้ บีเอสเอจงึขอเสนอแนวทาง “ความรับผิดชอบ” (Accountability Model) ซึง่แรกเร่ิมนัน้โออีซีดี 

(OECD) กําหนดไว้ และตอ่มาได้รับการรับรองและบรูณาการไว้ในระบบกฎหมายหลายระบบและ

หลกัการคุ้มครองความเป็นส่วนตวัหลายหลกัการ รวมถึงกรอบการควบคมุความเป็นสว่นตวัข้าม

พรมแดนของเอเปค (Cross-Border Privacy Rules หรือ CBPR) และกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่น

บคุคลของประเทศแคนาดา (ซึง่สหภาพยโุรปได้กําหนดวา่เพียงพอ) แนวทาง “ความรับผิดชอบ” 

(Accountability Model) จดัให้มีแนวทางท่ีนําไปสูก่ารกํากบัดแูลข้อมลูข้ามพรมแดนซึ่งให้ความ

คุ้มครองแก่บคุคลอยา่งมีประสิทธิภาพ และสนบัสนนุการไหลเวียนของข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

แนวทาง “ความรับผิดชอบ” (Accountability Model) กําหนดให้องค์กรตา่ง ๆ ซึง่เก็บรวบรวม และใช้

ข้อมลู ต้องรับผิดชอบตอ่การคุ้มครองข้อมลูและการใช้ข้อมลูอยา่งมีความรับผิดชอบ ไมว่า่จะมีการ

ประมวลผลข้อมลู ณ ท่ีใดหรือโดยผู้ใด นอกจากนี ้ แนวทาง “ความรับผิดชอบ” (Accountability 

Model) ยงักําหนดวา่องค์กรท่ีทําการโอนข้อมลูต้องดําเนินการตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้แนใ่จวา่

ได้มีการปฏิบตัิตามภาระหน้าท่ีตา่งๆ ในทางกฎหมาย แนวทางปฏิบตั ิหรือคํามัน่สญัญาท่ีระบไุว้ใน

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตวั 

 

ดงันัน้  บีเอสเอจงึใคร่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาโปรดพิจารณาถึงประโยชน์และข้อด้อยของ

แนวทางทัง้หมดท่ีมี ก่อนจะตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีเป็นท่ีสดุ 

 

หากเห็นควรต้องทําตามแนวทางของสหภาพยโุรป ก็ควรนําข้อยกเว้นเพิ่มเตมิซึง่ได้มีการนําเสนอเป็น

สว่นหนึง่ของการปฏิรูปกฎหมายอย่างตอ่เน่ืองในสหภาพยโุรปมาพิจารณาประกอบด้วย  ข้อยกเว้น

ดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะทําให้ระบบมีความยืดหยุน่เพิ่มขึน้ เชน่ ในขณะนีมี้การพิจารณารับรองข้อ

สญัญามาตรฐานท่ีมีอยูใ่นสญัญาระหวา่งผู้ประมวลผลหลายๆ ราย และอาจเป็นก้าวยา่งท่ีดีในการ

ก้าวไปสูก่ารทําให้ระบบมีความยืดหยุน่เพิ่มขึน้ อีกตวัอยา่งคือความยืดหยุ่นท่ีเพิ่มขึน้สําหรับการโอน

ข้อมลูระหวา่งกลุม่กิจการ หรือกลุม่ของวิสาหกิจซึง่ดําเนินการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกนั ซึง่

ข้อเสนอใหมนี่ไ้ด้พจิารณาอนญุาตให้ใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีผลผกูพนัองค์กร (Binding Corporate Rules) ท่ี

ได้รับความเห็นชอบแล้ว สําหรับการโอนข้อมลูระหวา่งประเทศของกลุม่จากสหภาพยโุรปไปยงัองค์กร

ตา่ง ๆ ภายในกลุม่บริษัทเดียวกนั หรือกลุม่วิสาหกิจเดียวกนั ตราบท่ีกฎของกิจการนัน้มีหลกัการท่ี

สําคญั และได้ระบสุิทธิท่ีบงัคบัใช้ได้ตามกฎหมายเพ่ือให้มีการปกปอ้งคุ้มครองท่ีเหมาะสมสําหรับการ

โอนหรือประเภทของการโอนข้อมลูสว่นบคุคล 

 

นอกจากนี ้ ควรจะต้องมีระบบการรับรองร่วมกนัเก่ียวกบัข้อกําหนดทางสญัญาท่ีเป็นมาตรฐาน และ

มาตรฐานของกิจการสากล (Global Corporate Standard)  เพ่ือหลีกเล่ียงกรณีท่ีข้อกําหนดใน

ประเทศตา่งๆ ทัว่โลกท่ีมีจํานวนมากและอาจขดักนั เม่ือไมน่านมานีค้ณะทํางานมาตรา 29 ของอีย ู 

 

300 Beach Road  P  +65 6292 2072  Regional Representative Office 
#25-08 The Concourse  F +65 6292 369  UEN: S97RF0005K 
Singapore 199555  W bsa.org        หน้า 9 ของ 15 

 
       

 



(EU’s Article 29 Working Party) ได้ตีพิมพ์แนวทางปฏิบตั ิ(WP 226) ซึง่จะกําหนดความแน่นอนให้

มากขึน้สําหรับบริษัทซึง่โอนข้อมลูสว่นบคุคลออกนอกยโุรป  

 

 

การเข้าถงึข้อมูล (มาตรา 28) 

มาตรา 28 กําหนดให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลจะต้องจดัให้เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลสามารถเข้าถึง

ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเก็บรวบรวมไว้เก่ียวกบัตนเองได้ บีเอสเอเห็นด้วยวา่ผู้ใช้บริการควรมีโอกาสศกึษา

พิจารณาขอบเขตของข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมไว้เก่ียวกบัตนเอง อย่างไรก็ตามผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล

ต้องมีสิทธิหรือสามารถปฏิเสธคําร้องขอตา่งๆ ได้ ในกรณีท่ีคําร้องขอดงักลา่วก่อให้เกิดภยัคกุคามตอ่

การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของเครือขา่ย   ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลควรได้รับอนญุาตให้ไม่ต้อง

พิจารณาคําร้องขอท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมไว้ หรือข้อมลูท่ีใช้ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีปฏิบตัใินการ

รักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูและเครือขา่ย หากไมมี่ข้อยกเว้นดงักลา่ว การปฏิบตัติามมาตรา 

28 อาจก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีสงูขึน้เก่ียวกบัการละเมิดข้อมลู ดงันัน้บีเอสเอจงึใคร่ขอเสนอให้มีการ

แก้ไขข้อความเป็นดงันี ้

 

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลทีเ่ก่ียวกบัตนซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้

ควบคมุข้อมูลส่วนบคุคล เว้นแต่กรณีดงัต่อไปนี้ 

1. เป็นการขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งกฎหมายอืน่ หรือคําสัง่ศาล 

2. กระทบต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร 

3. กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ 

4. มีผลต่อการสืบสวน สอบสวนของพนกังานเจ้าหนา้ที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณา

พิพากษาคดีของศาล 

5. เพือ่คุม้ครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอืน่ 

6. จะทําใหค้วามพยายามตามสมควรในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลและ

เครือข่ายลดลง 

 

 

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 30) 

มาตรา 30 กําหนดให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลจะต้องดําเนินการให้ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีผู้ควบคมุ

ข้อมลูสว่นบคุคลเก็บรวบรวมไว้มีความถกูต้อง แม้วา่ผู้ให้บริการออนไลน์ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจ

อยา่งมากในการดําเนินการให้ข้อมลูท่ีตนเก็บรวบรวมมีความถกูต้องก็ตาม แตค่วามสามารถท่ีจะ

ดําเนินการให้ข้อมลูมีความถกูต้องก็มีข้อจํากดั เน่ืองจากผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลสามารถทําให้ 
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ข้อมลูสว่นบคุคลมีความทนัสมยัได้ ก็ตอ่เม่ือข้อมลูท่ีมีความทนัสมยัได้ถกูจดัให้แก่ผู้ควบคมุข้อมลูสว่น

บคุคล ซึง่บีเอสเอใคร่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาโปรดพิจารณาแก้ไขมาตรา 30 ดงันี ้

 

ผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบคุคลต้องดําเนินการ เท่าทีส่มควร ใหข้้อมูลส่วนบคุคลนัน้ถูกตอ้ง 

ทนัสมยั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเข้าใจผิด เวน้แต่จะมีกฎหมายกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

 

 

หน้าท่ีของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล - การแจ้งให้ทราบเก่ียวกับการละเมิดข้อมูล (มาตรา 

31) 

บีเอสเอสนบัสนนุการสร้างระบบแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัการละเมิดข้อมลูสว่นบคุคลท่ีใช้บงัคบักบัธุรกิจ

และองค์กรทัง้ปวง บทบญัญัตท่ีิกําหนดขึน้อยา่งเหมาะสมเก่ียวกบัการละเมิดข้อมลูจงูใจให้มีการนําวิธี

ปฏิบตัใินการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูท่ีเข้มแข็งมาใช้ และทําให้บคุคลธรรมดาสามารถท่ี

จะดําเนินการเพ่ือปอ้งกนัตนเองในกรณีท่ีข้อมลูของตนตกอยูใ่นอนัตราย ในการกําหนดบทบญัญัติ

เก่ียวกบัการแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัการละเมิดข้อมลูนัน้   จะต้องพิจารณาว่าการละเมิดข้อมลูทกุครัง้มี

อนัตรายท่ีไมเ่ทา่กนั   ในหลายกรณีการละเมิดข้อมลูไมไ่ด้ก่อให้เกิดอนัตรายจริงตอ่บคุคลซึง่ข้อมลูของ

ตนตกอยูใ่นอนัตราย 

 

เพ่ือไมใ่ห้ผู้บริโภคได้รับการแจ้งท่ีไหลบา่เข้ามาเพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัการละเมิดข้อมลูท่ีไมสํ่าคญั   

หน้าท่ีในการแจ้งให้ทราบควรมีขึน้เฉพาะในกรณีท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีน่าเป็นไปได้อนัอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายตอ่ผู้ใช้บริการเทา่นัน้ ตวัอยา่งเชน่  หน้าท่ีในการแจ้งให้ทราบไมค่วรเกิดขึน้ในกรณีท่ี

ข้อมลูท่ีถกูละเมิดนัน้ บคุคลภายนอกท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตไมส่ามารถใช้ได้  ไมส่ามารถอา่นได้  หรือไม่

สามารถถอดรหสัได้ผา่นวิธีปฏิบตัหิรือวิธีการตา่งๆ (เชน่ การนําข้อความมาเข้ารหสั)  ซึ่งเป็นท่ียอมรับ

อยา่งกว้างขวางวา่เป็นวิธีปฏิบตัทิางอตุสาหกรรมหรือมาตรฐานทางอตุสาหกรรมซึง่มีประสิทธิภาพ 

และท้ายท่ีสดุ  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งให้ทราบท่ีมีความสําคญัในกรณีท่ีมีการละเมิด   จงึ

จําเป็นเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ควบคมุข้อมลูจะต้องมีเวลาเพียงพอท่ีจะทําการประเมินความเส่ียงได้อยา่ง

ละเอียดถ่ีถ้วนเพ่ือกําหนดขอบเขตของความเส่ียงด้านความมัน่คงปลอดภยัและเพ่ือปอ้งกนัการ

เปิดเผยข้อมลูตอ่เน่ืองไปอีก  ดงันัน้การกําหนดเวลาท่ีแน่นอนในการแจ้งให้ทราบเก่ียวกบัการละเมิด

ข้อมลูอาจไมก่่อให้เกิดผลดีนกั 

 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น บีเอสเอใคร่ขอเสนอให้มีการพิจารณาแก้ไขดงัตอ่ไปนีใ้นมาตรา 31 (4) 
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แจ้งใหท้ราบเก่ียวกบัการละเมิดข้อมูลส่วนบคุคล ซ่ึงมีความเสีย่งทีจ่ะก่อใหเ้กิดความเสียหาย

อย่างสําคญั แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลโดยไม่ชกัช้า  และแจ้งใหท้ราบถึงแผนการเยียวยา

ความเสียหายจากการละเมิดข้อมูลส่วนบคุคลนัน้ 

 

ในกรณีทีก่ารละเมิดข้อมูลส่วนบคุคลมีความเสีย่งอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างสําคญั

ใหแ้ก่บคุคลเกินกว่า 10,000 ราย ใหผู้ค้วบคมุข้อมูลส่วนบคุคลแจ้งแก่คณะกรรมการทราบ

ดว้ย 

 

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม  ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบคุคลไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบเก่ียวกบัการละเมิด  

หากข้อมูลทีไ่ดร้ับอนัตรายได้รับการจดัเก็บไวใ้นลกัษณะที่ทําใหบ้คุคลภายนอกทีไ่ม่ได้รับ

อนญุาตไม่สามารถใช้ ไม่สามารถอ่าน หรือไม่สามารถถอดรหสัไดผ่้านวิธีปฏิบติัหรือวิธีการซ่ึง

เป็นทีย่อมรับกนัในวงกวา้งว่าเป็นวิธีปฏิบติัทางอตุสาหกรรม หรือมาตรฐานทางอตุสาหกรรม

ซ่ึงมีประสิทธิภาพ 

 

 

ความรับผิดทางแพ่ง (มาตรา 42) 

เพ่ือให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลได้รับการกระตุ้นอยา่งเพียงพอในการดําเนินมาตรการรักษาความ

มัน่คงปลอดภยัของข้อมลูตามสมควร จงึควรกําหนดความรับผิดทางแพง่ในกรณีมีการฝ่าฝืน

พระราชบญัญตันีิ ้ อยา่งไรก็ตาม  ในการกําหนดกรอบความรับผิดทางแพง่ ต้องตระหนกัวา่แม้แต่

มาตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูท่ีแข็งแกร่งท่ีสดุก็สามารถถกูทําลายจากแฮกเกอร์

ทางด้านอาชญากรรมท่ีมีความมุง่มัน่ได้ ดงันัน้จงึไมเ่หมาะสมนกัท่ีจะให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลมี

ความรับผิดในกรณีท่ีขาดหลกัฐานซึง่แสดงวา่ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลรายดงักลา่วฝ่าฝืนบทบญัญตัิ

ของพระราชบญัญัตนีิซ้ึง่เป็นพระราชบญัญตัท่ีิมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะกําหนดบรรทดัฐานทางกฎหมายใน

การเก็บรวบรวม  ใช้  และคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล   บีเอสเอจงึใคร่ขอเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา

โปรดพิจารณาแก้ไขมาตรา 42 ดงันี ้

 

ในกรณีทีผู่้ควบคมุข้อมูลส่วนบคุคลไม่ปฏิบติัตามหนา้ที่ทีกํ่าหนดไวใ้นพระราชบญัญติันีเ้ป็น

เหตใุกลชิ้ดของความเสียหายโดยตรงและความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจริงกบัเจ้าของข้อมูลส่วน

บคุคล ใหผู้้ควบคมุข้อมูลส่วนบคุคลทําการชดเชยเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลรายนัน้ในจํานวน

เท่ากบัค่าความเสียหายโดยตรงและความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจริง  

ผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบคุคลไม่ตอ้งรับผิดต่อความเสียหายซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตดุงัต่อไปนี ้

 1. เหตสุดุวิสยั 

2. การกระทําตามคําสัง่ของรัฐบาล หรือเจ้าพนกังานของรัฐ 

300 Beach Road  P  +65 6292 2072  Regional Representative Office 
#25-08 The Concourse  F +65 6292 369  UEN: S97RF0005K 
Singapore 199555  W bsa.org        หน้า 12 ของ 15 

 
       

 



3. การกระทําหรือละเว้นการกระทําของบคุคลทีเ่ก่ียวข้องหรือบคุคลอืน่นัน้เอง 

4. การดําเนินการครบถว้นตามข้อปฏิบติัในการคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคลซ่ึงตน

จดัทําข้ึนแล้ว 

 

 

ความรับผิดทางอาญา (มาตรา 43 - มาตรา 46)  

ความรับผิดทางอาญาเป็นเร่ืองเหมาะสมก็เม่ือเป็นกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดกฎหมายอย่าง

ร้ายแรงและจงใจ  บีเอสเอมีความกงัวลวา่บทบญัญัตเิก่ียวกบัความรับผิดทางอาญาของร่าง

พระราชบญัญตัซิึง่ร่างไว้ในเวลานีอ้าจนํามาใช้บงัคบัในกรณีท่ีเก่ียวกบัการละเมิดกฎหมายเพียง

เล็กน้อยหรือเป็นเหตบุงัเอิญ เชน่ มาตรา 44 ถือว่าการละเมิดหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 22 มาตรา 

24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือ มาตรา 32 เป็นการกระทําความผิด

ทางอาญา  กรณีอาจถือเป็นการละเมิดตามมาตรา 22 ได้ หากเว็บเพจซึง่มีนโยบายเร่ืองการคุ้มครอง

ความเป็นสว่นตวัของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลใช้การไมไ่ด้ชัว่คราว ซึง่ทําให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่น

บคุคลไมส่ามารถทําการแจ้งให้ทราบเก่ียวกบันโยบายเร่ืองการคุ้มครองความเป็นสว่นตวัได้อยา่ง

เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี ้การกําหนดความรับผิดทางอาญาในกรณีดงักลา่วเป็นเร่ืองท่ีสร้าง

ความกงัวลเป็นอยา่งย่ิง ดงันัน้  เพ่ือให้การละเมิดซึง่เป็นเพียงการละเมิดเชิงเทคนิคไมก่่อให้เกิดความ

เส่ียงตอ่ความรับผิดทางอาญา  บีเอสเอใคร่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขมาตรา 44 เป็นดงันี ้

 

ผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบคุคลผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจงใจหรือเจตนาละเมิดมาตรา 22 

วรรคหน่ึง มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 30 มาตรา 31 หรือมาตรา 32 

เพือ่ผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตวั หรือผลประโยชน์อื่น หรือมีความประสงค์จะสร้างความ

เสียหายใหแ้ก่เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

สามแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

 

การกระทําตามความในวรรคหน่ึง หากเป็นการกระทําเพือ่ใหต้นเองหรือผูอื้น่ไดร้ับประโยชน์

อนัมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือเพือ่ใหผู้อื้น่เสียหาย ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินสองปี หรือปรับ

ไม่เกินสองลา้นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

 

บทบญัญัตท่ีิมีข้อควรพิจารณาอยา่งย่ิงคือ ร่างมาตรา 45 โดยมาตรานีถื้อวา่การกระทําซึง่บทบญัญัติ

ข้ออ่ืนในร่าง พรบ. อนญุาตไว้ให้กระทําได้ เป็นการกระทําความผิดทางอาญา  เชน่ ในขณะท่ีมาตรา 

26 อนญุาตการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลซึง่ได้รับ "ความยินยอม" จากเจ้าของข้อมลูสว่น

บคุคล แตม่าตรา 45 (6) กลบักําหนดความรับผิดทางอาญาไว้  เว้นแตผู่้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลจะ

ได้รับ "ความยินยอมเป็นหนงัสือ"  และดงัท่ีได้หารือไว้ข้างต้นเก่ียวกบัมาตรา 26 ซึง่กําหนดให้ผู้ควบคมุ 
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ข้อมลูสว่นบคุคลต้องได้รับความยินยอมแตล่ะคราวสําหรับการใช้ หรือการโอนข้อมลูส่วนบคุคลทกุ

คราวนัน้เป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถทําได้ในความเป็นจริงในระบบของอินเตอร์เน็ตสมยัใหม ่  ทัง้นี ้ เทคโนโลยี

แบบ Cloud-based และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจบุนั ต้องพึง่พาความสามารถของผู้ให้บริการใน

การโอนข้อมลูท่ีไมมี่การติดขดัเพ่ือจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการท่ีผู้บริโภคต้องการให้แก่ผู้บริโภค เชน่ 

หากบริษัทแหง่หนึง่ใช้ผู้ให้บริการด้านการทําบญัชีเงินเดือนผา่นทางออนไลน์ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลู

สว่นบคุคลเก่ียวกบัพนกังานของตนแก่ผู้ให้บริการนัน้ เพ่ือท่ีพนกังานจะได้รับเงินตรงตามเวลา ซึง่น่ีเป็น

เพียงหนึง่ตวัอยา่งในหลายร้อยตวัอยา่ง (หากไมใ่ชห่ลายพนัตวัอยา่ง) ของการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของ

แตล่ะบคุคลซึง่เกิดขึน้เป็นรายวนั ดงันี ้ บีเอสเอใคร่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาโปรดพิจารณาแก้ไข

มาตรา 26 และมาตรา 45 เพ่ือให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย (รวมทัง้การโอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว) เท่าท่ีข้อมลูนัน้ได้มีการเก็บรวบรวมไว้

โดยเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลรับทราบแล้ว 

 

บทสรุป 

บีเอสเอขอแสดงความช่ืนชมความพยายามสง่เสริมสิทธิในความเป็นสว่นตวั และเช่ือมัน่วา่กฎหมายท่ี

ร่างขึน้อย่างเหมาะสมจะนําไปสูก่ารบงัคบัใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ บีเอสเอใคร่ขอให้คณะกรรมการ

กฤษฎีกาพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดงักลา่วข้างต้นอย่างจริงจงั เพ่ือนํามาซึ่งทางออกท่ีดี

ท่ีสดุสําหรับทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง  บีเอสเอยินดีเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการกฤษฎีกา

เพิ่มเตมิ หากมีคําถามหรือความเห็นประการใด กรุณาติดตอ่ คุณวารุณี รัชตพัฒนากุล ผู้แทน

ประจาํประเทศไทยของบีเอสเอ ท่ี varuneer@bsa.org หรือ +668-1840-0591  

 

บีเอสเอขอขอบพระคณุท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาสละเวลาให้การพิจารณามา ณ ท่ีนี ้ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

บนู โพ มอก (Boon Poh Mok) 

ผู้บริหาร ฝ่ายนโยบาย ประจําภมูิภาคเอเชียแปซิปิก (Director, Policy, APAC) 

บีเอสเอ│ พนัธมิตรซอฟต์แวร์ (BSA │The Software Alliance) 
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สําเนาสง่ถึง  

๑. พณ. ทา่น ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  

๒. นางสรุางคณา วายภุาพ ผู้ อํานวยการ สํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ

มหาชน)   
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