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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาปัญหาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงานเอกชน ตาม

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ศึกษาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
ประเทศต่างๆ ที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานเอกชนที่ชัดเจน เช่น ประเทศแคนาดา 
ประเทศสวีเดน และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และศึกษาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
มาตรฐานสากล รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน
เอกชน 

เนื่องจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้หน่วยงานเอกชนสามารถเก็บรวบรวมข้ อมูล 
ประมวลข้อมูล และส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
การวิเคราะห์ วิจัย ท าสถิติ และอีกหลากหลายกิจกรรม แต่ในทางกลับกัน ก็ท าให้เกิดการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่มือของมิจฉาชีพ หรือธุรกิจที่
แอบแฝงผลประโยชน์ต่างๆเช่นเดียวกัน  

จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....  และแนวทางการคุ้ม 
ครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศพบว่า ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ยัง
ขาดความชัดเจนในเรื่องการขอความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง และการแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล กล่าวคือ ปัญหาการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ซึ่งท าให้หน่วยงานเอกชนสามารถ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลก่อน เพียงแค่แจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบเท่านั้น ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ท าให้กระจาย
ข้อมูลเป็นยังแหล่งอ่ืนได้โดยง่าย และปัญหาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการ
จัดเก็บข้อมูลนั้น ท าให้หน่วยงานเอกชนสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยที่ไม่แจ้งวัตถุประสงค์ใน  



(4) 

การจัดเก็บข้อมูล หรือไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน หรือ น าข้อมูลไปใช้เกิน
กว่ากรอบของวัตถุประสงค์ที่เคยก าหนดไว้ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ทั้งสิ้น โดยอาศัยความคลุมเครือของกฎหมายท าให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบในการถูกละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล  

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... . จึงควร
แก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา 22 เพ่ือก าหนดหลักการขอความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจาก
แหล่งอ่ืน ซึ่งไม่ใช่เจ้าของข้อมูลโดยตรง และก าหนดหลักการแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลให้
ชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 



ABSTRACT 

 
Title of Thesis Problems of Personal Information Protection Case Study: 

Personal Information Accumulation in Private Organization 
Author Miss Janthip Saengpaeng 
Degree Master of Laws 
Year 2016 

 
 

This thesis aims to study personal information accumulation of personal 
information protection in many countries with clear personal information 
accumulation from private organization such ad Canada, Sweden and Japan. It is also 
conducted to study the guideline of personal information protection in universal 
standard along with analysis of problems and approaches of personal information 
protection in private organization. in private organization subject to the draft of 
Personal Information Protection Act B.E. …. It includes studying the guidelines to 
collect personal information in private organizations. Currently, technology enables 
private organizations to accumulate, evaluate and transfer personal information 
conveniently and quickly which is substantially beneficial to conducting the research, 
providing statistics and performing activities. On the other hand, it may easily cause 
personal information violation, or information leakage on the hands of those who 
had unlawful occupations or hidden businesses.  

After studying the draft of Personal Information Protection Act B.E. .... and 
guidelines of personal information protection in foreign countries, the researcher 
found that the draft of Personal Information Protection Act…. in terms of consent 
request to gather personal information from other sources that were not direct 
owner and objective notification for data accumulation was not conspicuous. In 
other words, there were some problems of personal information protection without 
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consent of the owner that the private organizations could collect personal 
information without owner’s consent as they only notified him/her. This caused the 
leakage of current personal information that it was easily transferred to other 
sources. Furthermore, the problems of personal data accumulation without informing 
objectives led to the fact that private organizations could collect personal data 
without notifying or clearly defining objectives of such accumulation that the 
information was used beyond limitations as specified in the objectives. This was 
violation of personal right by exploiting legal ambiguity that general people were 
affected and violated personal rights. With such causes, the researcher realized that 
the draft of Personal Information Protection Act B.E…. should be amended in section 
22 to define the principles of personal information accumulation from other sources 
that are not the direct information owner and to stipulate principles of informing 
objectives in information accumulation in accordance with universal standard. 
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คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งได้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จน
สมบูรณ์ 
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ขอบคุณพ่ีนกที่คอยผลักดันในการท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จ และขอบคุณเพ่ือนร่วมปริญญาโททุกคน 
รวมทั้ง พี่ๆ น้องๆ ทุกคน ที่ให้ค าปรึกษา และคอยให้ก าลังใจ  

สุดท้ายนี้ในส่วนของคุณค่าทางวิชาการและคุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอให้
คุณความดีเหล่านั้นเป็นเครื่องบูชาแก่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกๆ  ท่าน แต่หาก
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยและขอนอบน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและสภาพของปญหา 

 

ปจจุบันหนวยงานเอกชนไดเปลี่ยนวิธีในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ใหอยูในรูปแบบขอมูล  

ดิจิทัล (Digital Format) แทนการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบเดิม ทําใหการเก็บรวบรวมขอมูล 

การประมวลผลขอมูล การสงตอขอมูลสวนบุคคลสามารถทําไดงาย ชวยลดตนทุนทางธุรกิจ นําขอมูล

ไปประมวลผลไดสะดวก โดยการใชเทคโนโลยีของโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาชวยสนับสนุนในเรื่อง

ตางๆ จึงมีการนําเอาขอมูลสวนบุคคลเขามาเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจเพ่ือดําเนินการใดๆ ไมวาจะ

เปนหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานเอกชน ตางมีความจําเปนท่ีจะตองใชขอมูลสวนบุคคลนี้ นํามา

ประมวลผลเพ่ือประเมินเก็บสถิติตางๆของภาครัฐ หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันใน

ธุรกิจ  สงผลใหเกิดประโยชนอยางมาก แตในทางกลับกัน อาจมีผลเสียเกิดข้ึนได เชนการละเมิดขอมูล

สวนบุคคลโดยท่ีเจาของขอมูลไมยินยอม แลวทําใหเจาของขอมูลนั้นเกิดความเสียหาย หรือละเมิด

ความเปนสวนตัวของบุคคลอ่ืนไดซ่ึงพบเห็นไดโดยท่ัวไป จึงมีความจําเปนท่ีตองปองกันขอมูลสวน

บุคคลนั้นๆทําใหเกิดการจัดต้ังแนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงาน เชน องคการเพ่ือ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 

Development: OECD) สหภาพยุ โรป (European Union: EU) และองคการสหประชาชาติ 

(United Nation: UN) ฯลฯ ซ่ึงเปนแนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามหลักสากลดังกลาว ได

กําหนดหลักเกณฑในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไว โดยกําหนดวา การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลนั้น

ตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูล และการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลนั้นตองการจัดเก็บขอมูล

ภายใตวัตถุประสงคใด เชน เม่ือบุคคลทําการเปดบัญชีธนาคาร  ธนาคารทําการเก็บรายละเอียดของ

ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลนั้นๆ เพ่ือใชในเรื่องของการโอนเงิน การถอนเงิน การทําธุรกรรมตางๆของ

ธนาคาร แตธนาคารจะนําขอมูลสวนบุคคลนั้นสงตอไปยังบริษัทประกันชีวิต หรือสงผานขอมูลไปยัง

สวนท่ีไมเก่ียวของกับธนาคารไมได เปนตน 
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ในหลายๆ ประเทศท่ัวโลกจึงพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและใช

บังคับเพ่ือใหเปนมาตรฐานโดยใหความสําคัญตอการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางจริงจังไมวาจะเปน 

องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic 

Cooperation and Development: OECD) ซ่ึงเปนองคกรระหวางประเทศสําหรับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหนานาประเทศมีแนวทางในการบัญญัติกฎหมายของตนเอง ซ่ึงไดกําหนด

แนวทางในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลคือ Guidelines Governing the Protection of Privacy 

and Tran border Data Flow of Personal Data ในป ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) เพ่ือเปนหลัก

สําคัญวา ขอมูลสวนบุคคลตองไดรับการคุมครองท่ีเหมาะสมในทุกข้ันตอน ตั้งแตการรวบรวม การใช 

การเก็บรักษา และการเปดเผย  

ดานองคการสหประชาชาติ (United Nation: UN) ไดกําหนดหลักเกณฑการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลข้ันต่ําไวเปนแนวทางคือ Guidelines for the Regulation of Computerized Personal 

Data Files ท่ีออกเม่ือป ค.ศ. 1990 เปนตน เพ่ือตอบสนองตอการคาระหวางประเทศ การสรางความ

เชื่อม่ัน เพ่ือปองกันการละเมิดขอมูลสวนบุคคลดังกลาว  

สหภาพยุโรป (European Union: EU) ไดออกกฎเกณฑหลายฉบับท่ีมีสาระสําคัญในเรื่อง

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน Directive 95/46/EC of the European parliament and of 

the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the 

processing of personal data and on the free movement of such data ซ่ึงเปนการปองกัน

ทุกกระบวนการท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลและใหความสําคัญแกการโอนถายขอมูลสวนบุคคล

ดวยขอตกลงอีกฉบับท่ี EU กําหนดข้ึนก็คือ Directive 2002/58/EC of European Parliament 

and of the Council of 12July 2002 concerning the processing of personal data and 

the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on 

privacy and electronic communications) มีวัตถุประสงคในการปองกันทุกกระบวนท่ีเก่ียวของ

กับขอมูลสวนบุคคลและมีการคุมครองความเปนสวนตัวในการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสดวย

และไดออกกฎในเรื่องท่ี เก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน  Reform of Data 

Protection rules in the EU เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 2012 ท่ีกําหนดเปนนโยบายสําหรับป ค.ศ. 

2015 ใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสามารถปรับใชไดอยางสะดวกงายข้ึนตอการทําธุรกิจเพ่ือ

ประโยชนสูงสุดของประชาชนและธุรกิจในสหภาพยุโรป สําหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ซ่ึงมีหลักการสําคัญ  

“Everyone has the right to the protection of personal data.” คือ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับ

การคุมครองของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

ในประเทศแคนาดาได มีการออกกฎหมาย Personal Information Protection and 

Electronic Documents Act (PIPEDA) ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2001  
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ในยุโรปบางประเทศ เชน ประเทศสวี เดนมีการออกกฎหมาย Personal Data Act 

(1998:204) มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม ค.ศ. 1998  

เห็นไดวาองคกรระหวางประเทศและกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวเหลานี้ ไดเตรียมพรอมท่ี

รองรับกับกระแสคลื่นแหงการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลโดยมีการออกกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคลนี้และนํามาบังคับใช พรอมท้ังยังมีการปรับแกไขกฎหมายกลุมนี้ใหสอดคลองเหมาะสมกับ

สถานการณการขยายตัวและความกาวหนาของการพัฒนาระบบดิจิทัลท่ีมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

สําหรับประเทศไทยนั้นไดกําหนดใหมีการรับรองคุมครองสิทธิสวนบุคคลไว โดยบุคคลซ่ึงถูก

ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนญูรับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ เพ่ือใชสิทธิทาง

ศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 0

1  และยังมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล แตใชบังคับเฉพาะในหนวยงานรัฐเทานั้น ไม

ครอบคลุมขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในหนวยงานเอกชน เชน  ขอมูลสวนบุคคลของลูกจางบริษัทอาจถูก

สงตอไปใหหนวยงานอ่ืนหรือบริษัทในเครือโดยท่ีลูกจางไมไดรับรูหรือยินยอมมาตั้งแตตน ขอมูลลูกคา

ของธนาคารซ่ึงไปทําธุรกรรมเปดบัญชีธนาคารไวอาจถูกสงตอขอมูล เปดเผยหมายเลขโทรศัพทมือถือ  

ถูกสงตอไปใหกับบริษัทบัตรเครดิตหรือบริษัทประกันภัยท่ีเปนบริษัทในเครือกลุมธนาคารไดโดยท่ี

ไมไดแจงและขอความยินยอมกับลูกคากอน เปนตน  

จากการกระทําดังกลาว ทําใหเกิดการละเมิดขอมูลสวนบุคคลเปนจํานวนมาก ขอมูลสวน

บุคคลบางสวนถูกนําไปใชประโยชนในทางท่ีผิด และกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลได ซ่ึงถือ

เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

“สิทธิสวนบุคคล” หมายถึงสิทธิของบุคคลท่ีประกอบไปดวย สิทธิของบุคคลในครอบครัว 

เกียรติยศ ชื่อเสียง รวมท้ังความเปนอยูสวนตัว โดยสิทธิสวนบุคคลเปนสิทธิท่ีแตละบุคคลจะตองไดรับ

การคุมครองและการเคารพ โดยท่ัวไปแลวขอมูลสวนบุคคลก็เปนสิทธิสวนบุคคลท่ีตองไดรับการ

คุมครองเชนกัน ดังนั้นการกระทําการอันเปน การละเมิดขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอ่ืน ยอมไมอาจ

กระทําได และรัฐจะกระทําการละเมิดหรือจํากัดสิทธิสวนบุคคลไมได เวนแต มีกฎหมายใหกระทําได

เพ่ือรักษาความม่ันคง เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 1

2  

อยางไรก็ตามปจจุบันประเทศไทย ไดมีการนําเสนอตัวรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล ฉบับลาสุดข้ึน ซ่ึงกําลังอยูในข้ันตอนการพิจาณา โดยมีหลักสําคัญๆดังนี้ การประมวลผลขอมูล 

1 มาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีไดถูกยกเลิกไปและใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แทน 

2 ธนัท สุวรรณปริญญา, ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลบน

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2550), หนา 2.  
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ผูควบคุมขอมูล การคุมครองเจาของขอมูล ความปลอดภัยของขอมูล การเปดเผยขอมูล ขอหามการ

ประมวลผล การสงและโอนขอมูลไปยังประเทศอ่ืน คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การ

รองเรียนและบทลงโทษ เพ่ือใหมีแนวทางสอดคลองกับหลักมาตรฐานสากลในการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-

operation and Development: OECD) สหภาพยุ โรป (European Union: EU) และองคการ

สหประชาชาติ (United Nation: UN)  

อยางไรก็ดี เม่ือพิจารณาประเด็นเนื้อหาของราง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว พบแนวทางท่ีไม

สอดคลองกับหลักสากล ในเรื่องการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 

ประเด็นแรก ในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลนั้น ผูจัดเก็บขอมูลตองขอความยินยอมจาก

เจาของขอมูลสวนบุคคลกอนทําการจัดเก็บขอมูลนั้นๆ ซ่ึงรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล ฉบับลาสุดท่ีกําลังอยูในข้ันตอนการพิจารณานี้ ไมไดกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในเรื่องการขอ

ความยินยอมในการจัดเก็บขอมูล ทําใหการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลนั้นสามารถทําไดโดยปริยาย โดย

ไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล ซ่ึงขัดกับหลักสากลท่ีวางแนวทางไววา การจัดเก็บขอมูลสวน

บุคคล ตองไดรับความยินยอมจากเจาของสวนบุคคลนั้น แตรางพระราชบัญญัติฉบับลาสุด ไมได

กําหนดใหชัดเจนในสวนของข้ันตอนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลในเรื่องของการขอความยินยอมจาก

เจาของขอมูลกอนจึงสามารถกระทําการได อาจสงผลใหเกิดความเสียหาย และกอความรําคาญแก

เจาของขอมูล ดั่งในกรณีท่ีติดตอทําธุรกรรมกับหนวยงานเอกชน ขอมูลสวนบุคคลอาจถูกละเมิดได 

เพราะบุคคลไมทราบวาหนวยงานจัดเก็บขอมูลไปเพ่ือการใด ผูใดเปนคนจัดเก็บขอมูล ตองการใช

ขอมูลใดบาง  

ตัวอยางปญหา หนวยงานเอกชนท่ีทําธุรกิจการซ้ือ ขาย รายชื่อขอมูลสวนบุคคลท่ีมีปรากฏใน

เห็นเปนจํานวนมากในปจจุบัน ข้ันตอนการดําเนินการใหไดมาซ่ึงรายชื่อ อาจเก็บรวบรวมมาจาก

นามบัตรของประชาชนท่ัวไปมาเปนเวลาหลายป เม่ือไดจํานวนรายชื่อมากพอควร จึงทําการเปดเปน

บริษัทซ้ือ ขาย เชารายชื่อ ขอมูลสวนบุคคล แกบุคคล หรือหนวยงานเอกชนอ่ืนๆท่ีจะนํารายชื่อ 

ขอมูลสวนบุคคลเหลานี้ไปใชประโยชนทางการคาของตน เชน ใชในการสง อีเมลโฆษณา หรือ 

โทรศัพทชักชวนตามหลายเลขโทรศัพทท่ีไดมานั้น เปนตน ซ่ึงรายชื่อ ขอมูลสวนบุคคลนี้รวบรวมมา

โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล หนวยงานเอกชนนั้น ไดละเมิดขอมูลสวน

บุคคล นําไปเปดเผย สงตอ แกบุคคล หรือหนวยงานเอกชนอ่ืนๆ  

ปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ประชาชนท่ัวไปถูกจัดเก็บรวมรวบขอมูลสวนบุคคลไป โดยท่ีไมไดขอ

ความยินยอมในการเก็บขอมูล แลวถูกนําขอมูลสวนบุคคลไปเผยแพรสูแหลงอ่ืน นําขอมูลสวนบุคคล

ไปใชประโยชนในทางท่ีไมควร กอความเสียหายข้ึนเปนวงกวาง ทําใหเกิดความเดือนรอน รําคาญ 

หรือถึงข้ันสูญเสียทรัพยสิน เกิดความสงสัยไดวา ทําไมขอมูลสวนบุคคลของตนจึงตกไปอยูในมือผูอ่ืนท่ี
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ไมรูจักกัน ไมเคยทําธุรกรรมรวมกันได ซ่ึงการกระทําจากหนวยงานเอกชนนี้ เปนการละเมิดสิทธิสวน

บุคคลอยางชัดเจน หากแตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยตรง ออกมา

บังคับใช ทําใหยังมีหนวยงานเอกชนท่ีกระทําการเชนนี้อยูเปนจํานวนมาก และกอความเดือนรอนแก

ประชาชนเปนวงกวาง โดยยังไมมีมาตรการณใดๆ เพ่ือรับมือกับปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้ เพราะฉะนั้นจึง

สมควรกําหนดใหมีการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอน ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีมี

ความสําคัญ และเปนการคุมครองสิทธิสวนบุคคล โดยเฉพาะขอมูลสวนบุคคลตามหลักมาตรฐานของ

กฎหมายสากลท่ีผูควบคุมขอมูลตองขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลจากเจาของขอมูลกอนทุกครั้ง 

หากไมไดรับความยินยอมจะไมสามารถจัดเก็บขอมูลของบุคคลนั้นได  

ฉะนั้นการขาดหลักการการขอความยินยอมในข้ันตอนการจัดเก็บขอมูลซ่ึงถือเปนสาระท่ี

สําคัญท่ีสุดของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตั้งแตข้ันการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงเปนข้ันแรกและเปน

ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดจึงทําใหเปนประเด็นปญหาสําคัญของรางกฎหมายฉบับนี้ ท่ีไมเปนธรรมกับ

เจาของขอมูลสวนบุคคล และยังไมเปนไปตามหลักมาตรฐานของสากล  

ประเด็นท่ีสอง คือ การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไมไดกําหนดแนวทางใหชัดเจนวา 

ตองมีการแจงวัตถุประสงคในข้ันตอนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงยังไมสอดคลองกับหลัก

สากล อาจทําใหเจาของขอมูล ไมทราบวาการจัดเก็บขอมูลนั้นเอาไปใชในดานใด นําขอมูลไปใชใน

กรณีใดบาง ซ่ึงอาจนําไปใชนอกกรอบวัตถุประสงค  

ตัวอยางปญหา หนวยงานเอกชนท่ีทําการจัดเก็บรวบรวมขอมูลลูกคา ซ่ึงลูกคาลงลายมือชื่อ

ยินยอมใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทในเครือของหนวยงานเอกชนนั้น ซ่ึงลูกคาไมทราบ

เลยวาบริษัทในเครือของหนวยงานเอกชนนั้นจะนําขอมูลของตนไปใชภายใตวัตถุประสงคใด ดั่งใน

กรณีการสมัครสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคาร ลูกคาลงลายมือชื่อเพ่ือยินยอมในการเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลคนของตนเองแกบริษัทในเครือของธนาคาร ตอมาขอมูลสวนบุคคลของลูกคาถูกสงตอไปยัง

บริษัทประกันชีวิตในเครือของธนาคาร ทําใหทราบขอมูลสวนบุคคลของลูกคา และสามารถติดตอ

ชักชวนใหทําประกันชีวิต โดยท่ีลูกคาไมไดมีความประสงคท่ีตองการทําประกันชีวิตตั้งแตแรก มีความ

ประสงคตองการเพียงสมัครสินเชื่อบัตรเครดิตเทานั้น 

ปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ประชาชนท่ัวไปถูกผูกมัดดวยความยินยอมในสัญญาท่ีไมเปนธรรม หลาย

ครั้งท่ีมีแรงกดดัน แรงจูงใจ ใหลงลายมือชื่อเพ่ือไดรับการบริการ หรือสินคานั้นๆ ของหนวยงาน

เอกชน โดยมีเง่ือนไขท่ีจะตองใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทในเครือของ

หนวยเอกชนโดยไมทราบวัตถุประสงคในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทําใหเกิดการติดตอท่ีไมไดเชื้อ

เชิญจากบริษัทในเครือของหนวยงานเอกชนนั้น ท้ังชองทาง อีเมล จดหมาย หรือโทรศัพท เปนตน 

เปนการผิดจากวัตถุประสงคเดิมของเจาของขอมูลตามท่ีตั้งใจไว 
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การท่ีไมไดระบุวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลใหชัดเจนอาจกอใหเกิดประเด็นท่ี

จะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลอีกดวย ซ่ึงตามหลักของสากลแลวเจาของขอมูลตองไดรับการแจงให

ทราบถึงวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลอยางละเอียดและเขาใจถึงขบวนการท่ีจะนําขอมูลไปใชตอ

อยางชัดเจนและการท่ีจะเก็บและนําขอมูลนั้นตองไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ

ขอมูลกอนการดําเนินการ 

จากประเด็นปญหาท้ังสอง ผูวิจัยจึงตองการศึกษาในเรื่องของหลักเกณฑในการจัดเก็บขอมูล

สวนบุคคล ตามตัวรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลของไทย วามีหลักเกณฑในการจัดเก็บ

ขอมูลสวนบุคคลเปนอยางไร แลวนําไปเปรียบเทียบกับหลักสากล เพ่ือนําเสนอแนวทางใหกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลมีความเปนมาตรฐานสากลท่ีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชนและความสงบสุขของสังคม พรอมท้ังรักษาและไมกอใหเกิดการลวงละเมิดสิทธิความเปน

สวนตัวของเจาของขอมูลเปนสําคัญมุงเนนท่ีจะนําเสนอหลักการของกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของประเทศไทยใหเปนท่ียอมรับของนานาชาติในระดับท่ีมีมาตรฐานทัดเทียมกับกฎหมายสากล

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจในการลงทุนของประเทศไทยและสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของ

ไทยมีการเติบโตไดอยางยั่งยืนในยุคท่ีมีการแขงขันทางการคาเสรีแบบโลกไรพรมแดน 

 

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 

 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปญหาเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลในหนวยงานเอกชน 

1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดเก็บขอมูล

โดยหนวยงานเอกชน 

1.2.3 เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม

กฎหมายตางประเทศและในประเทศไทย 

1.2.4 เพ่ือวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบหลักเกณฑทางกฎหมายเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลตาม

กฎหมายไทยและตางประเทศ รวมถึงวิเคราะหประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บขอมูลสวน

บุคคล และความยินยอมของบุคคล 

1.2.5 เพ่ือเสนอแนะหลักเกณฑในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานเอกชนของ

ประเทศไทยใหสอดคลองกับหลักสากล  
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1.3 สมมุติฐาน 

 

ปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางการพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. .... ซ่ึงไดกําหนดแนวทางในเรื่อง การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนหัวใจสําคัญ สามารถทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดยขาดการยินยอมจากเจาของขอมูล ทําใหการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล

นั้น สามารถเก็บขอมูลไดโดยท่ีไมจําเปนตองแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการจัดเก็บขอมูล 

ในขณะท่ีหลักสากลไดมีการกําหนดในประเด็น ในเรื่องการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไววา ตองไดรับ

ความยินยอมลวงหนาจากเจาของขอมูล พรอมกับตองแจงวัตถุสงคและรายละเอียดในการจัดเก็บ

ขอมูลกอน จึงทําการเก็บขอมูลสวนบุคคลนั้นได ซ่ึงทําใหรางพระราชบัญญัติดังกลาวไมเปนธรรมแก

เจาขอมูลขัดตอหลักสากล ดังนั้นควรมีการกําหนดการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลโดยเนน ในประเด็นการ

ขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลและควรแจงวัตถุประสงค เพ่ือใหสอดคลองกับหลัก

มาตรฐานสากล 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 

การศึกษาดานกฎหมายครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเอกสารเปนการมุงศึกษาเก่ียวกับการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยใชวิธีคนควาและรวบรวมขอมูลดานเอกสารจากหนังสือ วารสาร สาระ

นิพนธ วิทยานิพนธ และขอมูลจากเว็บไซตตางๆ โดยสืบคนจากแหลงขอมูลภายในประเทศและ

ตางประเทศท่ีเก่ียวของโดยมุงเนนท่ีเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศแคนาดา ประเทศสวีเดน และประเทศญ่ีปุน 

เนื่องจากท้ังสามประเทศมีกฎหมายท่ีมุงคุมครองขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานเอกชนไวโดยตรง 

 

1.5 วิธีการศึกษา 

 

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเชิงคุณภาพ โดยศึกษาคนควา จากเอกสารภาษาไทย เอกสาร

ภาษาอังกฤษ งานวิจัย งานสาระนิพนธ งานวิทยานิพนธ บทความ ตัวบทกฎหมาย ตําราดานกฎหมาย 

เอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ และรวมท้ังคนควาทางอินเทอรเน็ต 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1.6.1 ไดทราบปญหาเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลในหนวยงานเอกชน 

1.6.2 ไดทราบแนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดเก็บขอมูลโดย

หนวยงานเอกชน 

1.6.3 ไดทราบมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม

กฎหมายตางประเทศและในประเทศไทย 

1.6.4 ไดทราบความแตกตางของหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลตาม

กฎหมายไทยและตางประเทศ รวมถึงรับทราบผลกระทบของการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลและการขอ

ความยินยอมของบุคคล 

1.6.5 ไดเสนอแนะหลักเกณฑในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานเอกชนของ

ประเทศไทยใหสอดคลองกับหลักสากล 



บทท่ี 2 

 

ความหมาย ประวัติความเปนมา แนวคิดและทฤษฎี ของการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล 

 
การวิเคราะหถึงขอมูลสวนบุคคลนั้น ในอันดับแรก เริ่มตนศึกษา ความหมาย ประวัติความ

เปนมา และหลักการท่ัวไปของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหเกิดความรูความเขาในการนําไป

วิเคราะหปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนดังนี้ 

 

2.1 ความหมายทั่วไปเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 

 

2.1.1 ความหมายของขอมูลสวนบุคคล 

“ขอมูลสวนบุคคล” เปนคําท่ีมีความหมายกวางและในแตละประเทศก็ไดใหคํานิยามใน

รายละเอียดท่ีแตกตางกันออกไปดังนี้ 

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําวา “ขอมูล” ไววา 

ขอเท็จจริงหรือสิ่งท่ีถือหรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริง สําหรับใชเปนหลักอนุมานหาความจริงหรือการ

คํานวณ 

ความหมายท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ถูกบัญญัติข้ึน

ตามแนวความคิดเรื่องสิทธิไดรู (Right to Know) ก็ตาม 2

3 แตก็มีการรับรองหลักการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลตามแนวคิดท่ีวา “การปกปดขอมูลสวนบุคคลเปนหลักท่ัวไป การเปดเผยเปนขอยกเวน” ไว

3 แนวคิดเรื่องสิทธิไดรูในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 คือประชาชนทุก

คนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดโดยไมตองเปนผูมีสวนไดเสียตราบเทาท่ีขอมูลขาวสาร

นั้นไมเปนความลับ  กลาวคือ  การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนหลักท่ัวไป  การปกปดเปน

ขอยกเวน 
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ดวย3

4 แตอยางใดก็ตาม ขอบเขตการบังคับใชเรื่องนี้ก็คงจํากัดอยูเพียงเฉพาะขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ท่ีอยูในความควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐเทานั้น 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหคํานิยามคําวา “ขอมูลสวนบุคคล”

วาหมายถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัว เชนการศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ

อาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน หรือประวัติกิจกรรมบรรดาท่ีมีชื่อของผูนั้น หรือมีเลขหมายรหัส 

หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือ

รูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวยราง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.... มาตรา 3 หมายความวาขอมูลเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัว

บุคคล เชนการศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทํางาน หรือ

ประวัติกิจกรรมบรรดาท่ีมีชื่อของบุคคลนั้น หรือมีเลขหมายรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําใหรูตัว

บุคคลนั้นได เชนลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถาย และใหหมายความ

รวมถึงขอมูลเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความ

คุมครอง 

มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนความเปนอยูสวนตัวยอม

ไดรับความคุมครองการกลาว หรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความ หรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยัง

สาธารณชนอันเปนการละเมิด หรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือ

ความเปนอยูสวนตัว จะกระทํามิไดเวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะบุคคลยอมมีสิทธิไดรับ

ความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนท้ังนี้ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ45 

คําวา “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มาตรา 4 หมายถึง สิ่งท่ีแสดงถึงเรื่องราวความเปนมาท่ีเก่ียวพันกับชีวิตความเปนอยูของบุคคลหนึ่ง

4 มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดบัญญัติรับรองไววา 

“หนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในความดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐ

แหงอ่ืนโดยปราศขากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลท่ีใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได 

เวนแต..” 
5 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีไดถูกยกเลิกไปแลวและใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แทน 
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บุคคลใดอันเปนเรื่องราวเฉพาะตัวของบุคคลนั้นซ่ึงจําแนกใหเห็นความแตกตางจากเรื่องราวของบุคคล

อ่ืน ท้ังนี้ไมวาจะบันทึกหรือทําใหปรากฏในเอกสารหรือวัตถุใดๆ 

สวนสํานักงานกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดใหคํานิยามของขอมูลสวนบุคคลไววา เปน

ขอมูลผูใชเลขหมายโทรคมนาคม ขอเท็จจริง รายละเอียดเก่ียวกับผูใชบริการท่ีสามารถระบุตัว

ผูใชบริการ หรืออาจระบุตัวผูใชบริการนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม ขอมูลการใชบริการ เลขหมาย

โทรคมนาคม รวมท้ังพฤติกรรมการใชบริการโทรคมนาคมของผูใชบริการ แตไมรวมถึงขอมูลทาง

เทคนิคท่ีใชเทาท่ีจําเปน เพ่ือประโยชนในการบริหารโครงขายโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนในการ

ติดตอสื่อสาร และเพ่ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจในภาพรวมของผูรับใบอนุญาต5

6 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอําเภอใจในความ

เปนสวนตัวครอบครัวท่ีอยูอาศัย หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลูเกียรติยศ และชื่อเสียงไมได ทุกคน

มีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองของกฎหมายตอการแทรกแซงสิทธิ หรือการลบหลูดังกลาวนั้น6

7 

ดร.นคร เสรีรกัษ ไดนิยามขอมูลสวนบุคคลหมายถึงสิทธิในชีวิตและรางกาย“เรื่องสวนตัว”รัฐ

และบุคคลท่ัวไปตองเคารพและไมแทรกแซงสิ่งบงชี้ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิท่ีจะดํารงชีวิตกําหนด

วิถีชีวิตของตัวเองความเปนมนุษยเปนองครวมของขอมูลสวนบุคคลไมได78 

แนวคิดความเปนสวนตัว (โดย Samuel D. Warren และ Louis D. Brandeis ป  ค.ศ. 

1890) ความเปนสวนตัวหมายถึง“สิทธิท่ีจะอยูโดยลําพัง” (The Right to be Let Alone)“ความเปน

สวนตัว”หรือ“Privacy”เปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานของมนุษยท่ีสังคมยุคใหมเกือบทุกประเทศให

ความสําคัญอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการรับรองหลักการดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญ หรือแมบาง

ประเทศจะไมไดบัญญัติรับรองไวโดยตรงในรัฐธรรมนูญแตไดมีการตราบทบัญญัติรับรองไวในกฎหมาย

เฉพาะ“ความเปนสวนตัว”ไดรวมถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนการตีความคําวา“ความเปน

สวนตัว”ในดานการจัดการขอมูลสวนบุคคล ความเปนสวนตัวเก่ียวกับขอมูล (Information Privacy) 

เปนการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยการวางหลักเกณฑเก่ียวกับการเก็บรวบรวมและการ

บริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล 

ระเบียบรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีแหงสหภาพยุโรปวาดวยการคุมครองและการประมวลผล

และการสงขอมูลสวนบุคคลไดใหคํานิยามของคําวา “ขอมูลสวนบุคคล”ไววาหมายถึงขอมูลใดๆท่ี

6 “มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล”สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
7 กรมองคการระหวางประเทศ, ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน, คนวันท่ี 14 ธันวาคม 

2558 จาก http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/udhr-th-en.pdf 
8 การคุมครองขอมูลสวนบุคคล, คนวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 จาก http://www. 

etcommission.go.th/files/article/article-dp.pdf 
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เก่ียวกับบุคคลธรรมดาอันระบุตัวหรือสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดบุคคลท่ีสามารถระบุตัวไดอาจถูก

ระบุตัวไมวาโดยทางตรงหรือทางออมโดยเฉพาะอยางยิ่งหมายเลขประจําตัวหรือจากปจจัยอ่ืนอันมี

ลักษณะเฉพาะกายภาพ สรีระ จิตใจฐานะทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคม 

แนวทางในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการสงขอมูลขามพรหมแดนขององคการเพ่ือ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (OECD) ไดใหคํานิยามคําวา “ขอมูลสวนบุคคล”วาหมายถึง

ขอมูลใดๆอันระบุตัวหรือสามารถระบุถึงตัวบุคคลได 

จากความหมายของคํานิยามดังกลาว คณะกรรมการวินิจแยกการเปดเผยขอมูลขาวสาร ได

วินิจฉัยเก่ียวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล ดังนี้ 

คําวินิจฉัยท่ี สค1/2542 และ สค8/2542 บันทึกสรุปประวัติและพฤติการณของบุคคล  

ประวัติอาชญากรรมของบุคคล  เปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

คําวินิจฉัยท่ี สค1/2542 แมวาขอมูลขาวสารดังกลาวจะเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล “แต

การเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวจักเปนประโยชนท้ังตอหนวยงานของรัฐ และเปนประโยชนตอ

สาธารณะ” ก็สามารถเปดเผยตอผูอุทธรณได 

คําวินิจฉัยท่ี สค 17/ 2543 คํารองขอทําสิ่งล้ําลําน้ํา  สําเนาโฉนดท่ีดินและสําเนาแบบแปลน

ทาเทียบเรือท่ีมีผูมาขออนุญาตตอกรมเจาทา  ไมใชขอมูลท่ีเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลผูยื่นคําขอ 

คําวินิจฉัยท่ี สค 18 / 2543 การเปดเผยกรรมสิทธิ์ในท่ีดินหรือโฉนดท่ีดินของบุคคลใดเปน

การเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ซ่ึงเปนการุกล้ําสิทธิสวนบุคคล 

คําวินิจฉัยท่ี สค 35/2543 ขอมูลเก่ียวกับการรับนักเรียนเขาเรียนเพราะผูปกครองเปนผูท่ีมี

อุปการคุณของโรงเรียน  ผูสนับสนุนโครงการ ผูท่ีมีความสัมพันธพิเศษกับทางโรงเรียนโดยไมมีการบง

บอกใหทราบเปนเฉพาะตัวบุคคล หรือสิ่งท่ีบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําใหรูตัวบุคคล  และแมวาขอมูล

ขาวสารดังกลาวจะเปนขอมูลขาวสารเก่ียวกับเอกชน  แตก็มิใชขอมูลขาวสารสวนบุคคล  ดังนั้น  การ

ท่ีมหาวิทยาลัยจะอางวาการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวจะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลจึงฟงไม

ข้ึน8

9 

ความหมายของขอมูลสวนบุคคลตาม EU Directive “ขอมูลสวนบุคคล (Personal 

Information)” หมายถึง “ขอความ (Information) ใดๆ ท่ี เก่ียวกับบุคคลธรรมดา (Natural 

Person) อันระบุตัว (Identified) หรืออาจระบุตัว (Identifiable) บุคคลนั้นได ซ่ึงบุคคลท่ีอาจถูกระบุ

9 มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วรรคหนึ่ง บัญญัติให

มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาตาง ๆ ตามความเหมาะสมซ่ึงคณะรัฐมนตรี

แตงตั้งตามขอเสนอของคณะกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งไมไมแกไข 

เปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
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ตัวไดไมวาโดยตรงหรือโดยออมนี้ อาจทําได โดยการอางอิงจากหมายเลขเฉพาะของบุคคล 

(Identification Number) หรือ จากปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะในทางรางกาย จิตใจ ฐานะทาง

เศรษฐกิจ เอกลักษณทางวัฒนธรรมและสังคมของบุคคลนั้น เปนตน9

10  

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลประเทศสหรัฐอเมริกา (Privacy Act 1974) ได

นิยามคําวา “ขอมูลสวนบุคคล” ไวในมาตรา 552 a วา “ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึงรายการขอมูล

ของบุคคลท่ีอยูในความครอบครองของรัฐท้ังนี้รวมถึงขอมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงิน ประวัติทาง

การแพทย ประวัติการศึกษา ประวัติการประกอบวิชาชีพ และประวัติการกระทําความผิดทางอาญา

ของบุคคลนั้น และซ่ึงปรากฏชื่อของบุคคลนั้นหรือเลขหมายประจําตัวรหัส หรือสิ่งบอกบอกลักษณะ

อ่ืนท่ีทําใหรูตัวผูนั้นดวย เชนรูปถาย หรือแผนบันทึกลักษณะเสียง10

11 

กฎหมายคุมครองความเปนสวนตัว ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไดใหคํานิยามของสวน

บุคคลไวหมายถึงขอมูลรายบุคคลท่ีสามารถระบุไดเก่ียวกับบุคคลท่ีเก็บรวบรวมแบบออนไลนรวมท้ัง

ชื่อ และนามสกุล ท่ีอยูท่ีบาน หรือท่ีอยูเชิงกายภาพอ่ืนๆ รวมท้ังชื่อถนน และชื่อเทศบาลนคร หรือ

เทศบาลเมือง ท่ีอยู อี เมล  หมายเลขโทรศัพท  หมายเลขประกันสังคม หรือตัวระบุ อ่ืนใดท่ี

คณะกรรมาธิการกําหนดใบอนุญาตการติดตอทางกายภาพ หรือออนไลนของแตละบุคคลท่ีเจาะจง 

หรือขอมูลเก่ียวของกับบุคคลเหลานั้นท่ีเว็บไซตเก็บรวบรวมบนเว็บไซต และในเวลาตอมายังไดมีการ

แกไขเพ่ิมเติมนิยามคําวาขอมูลสวนบุคคลใหหมายความรวมถึงขอมูลเก่ียวกับท่ีอยูทางกายภาพ (Geo 

Location Information) ภาพถาย ( Photograph) และวิดีโอดวยซ่ึงในการใหความหมายของขอมูล

สวนบุคคลตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นครอบคลุมถึงขอมูลตางๆ ของบุคคลท่ีออนไลน 

หรือขอมูลของบุคคลบนอินเทอรเน็ตดวย 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามนิยาม ของประเทศอิตาลี “ขอมูลสวนบุคคล” 

หมายถึง ขอมูลใดๆท่ีเก่ียวกับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หนวยงาน หรือสามาคมซ่ึงระบุตัว หรือ

สามารถระบุตัวแมโดยทางออม โดยการอางถึงขอมูลอ่ืนใด รวมท้ังเลขบัตรประชาชน11

12 

10 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร, แนวคิดวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), หนา 6. 
11 พนิดา พูลสวัสดิ์, มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเด็กบน

เครือขายอินเทอรเน็ต (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร, 2556), หนา 26. 
12 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร, เรื่องเดิม, หนา 7. 
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กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเยอรมันไดใหคํานิยามเก่ียวกับคําวา “ขอมูลสวน

บุคคล” หมายถึง ขอมูลใดๆ ท่ีเก่ียวกับสถานการณสวนบุคคล หรือสิ่งของซ่ึงระบุตัว หรือสามารถระบุ

ตัวบุคคลนั้นได 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามนิยามของประเทศออสเตรเลีย “ขอมูลสวนบุคคล” 

วาหมายถึงขอมูล หรือความเห็นท่ีรวมอยูในฐานขอมูลไมวาจะจริงหรือเท็จ และไมวาจะบันทึกไวในสื่อ

ประเภทใดซ่ึงเก่ียวของกับบุคคลซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัวชัดแจง หรือสามารถบงชี้ตัวไดอยางถูกตองจาก

ขอมูล หรือความเห็นดังกลาว 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามนิยามของเขตปกครองพิเศษฮองกง “ขอมูลสวน

บุคคล”วาหมายถึง ขอมูลใดๆท่ีเก่ียวกับบุคคลท่ีมีชีวิตไมวาโดยตรง หรือโดยออม ซ่ึงในทางปฏิบัติ

สามารถระบุตัวบุคคลไดไมวาโดยทางตรง หรือทางออม และอยูในรูปแบบท่ีสามารถเขาถึง หรือ

สามารถนําไปประมวลผลได 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามนิยามของประเทศสวีเดน “The Data Act 

1992” “ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขาวสารซ่ึงเก่ียวเฉพาะบุคคลแตละคน 

ขอมูลสวนบุคคลตามนิยามของประเทศแคนาดา “Personal Information Protection 

and Electronic Documents Act 2000 (PIPEDA) ไดใหความหมายของ “ขอมูลสวนบุคคลไววา 

“หมายรวมถึงขอมูลใดๆท้ังท่ีมีและไมมีการบันทึกของบุคคลท่ีสามารถระบุตัวไดไดแก 

1) อายุ ชื่อ เลขท่ีบัตรประชาชน รายได เชื้อชาติ หมูโลหิต หรือตนกําเนิด 

2) การประเมินผลขอเสนอแนะความคิดเห็น สถานะทางสังคม หรือขอหาท่ีตองโทษคดีตางๆ 

3) ขอมูลทางการแพทย ขอมูลของพนักงานลูกจาง ขอมูลดานการเงินหรือหนี้ ขอมูลดาน

เครดิต ขอมูลเก่ียวกับกรณีพิพาทท่ียังไมสิ้นสุดระหวางผูบริโภคและผูประกอบการ12

13 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศอังกฤษไดใหคํานิยาม “ขอมูลสวนบุคคล” ไว

วาหมายถึง ขอมูลซ่ึงเก่ียวกับบุคคลท่ีมีชีวิตอันสามารถระบุตัวไดจากขอมูลนั้น และขอมูลอ่ืนซ่ึงอยูใน

ความครอบครอง หรือกําลังจะอยูในความครอบครองของผูควบคุมขอมูล 

ดังนั้น ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลใดๆ ท่ีบงบอกความเปนตัวตน ทําใหสามารถระบุตัว

บุคคลไดโดยบุคคลนั้น มีสิทธิท่ีอยูตามลําพัง มีสิทธิท่ีเปนอิสระจากการถูกรบกวนโดยไมมีเหตุอันควร 

13 จิราวัฒน วรวัฒนธํารง, การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548), หนา 27-29. 
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มีสิทธิในการตัดสินใจวา เม่ือใดขอมูลสารสนเทศสวนบุคคล จะสามารถเปดเผยใหกับผูอ่ืนได และตอง

อยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย13

14 

ในสวนนิยามของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทยนั้นเม่ือ

เปรียบเทียบกับหลายๆ ประเทศท่ียกมา ยังไมครอบคลุมถึงขอมูลสวนบุคคลในดานอ่ืนๆ อีกเปน

จํานวนมาก เชน ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมสวนตัวใดๆ ท่ีควรปกปด

เปนความลับ และความเปนอยูสวนตัวอันไมพึงเปดเผย เปนตน สงผลใหมีการลวงละเมิดขอมูลสวน

บุคคลเปนจํานวนมาก ประกอบกับปจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไดมีการพัฒนา และมี

การสงผานขอมูลสวนบุคคลระหวางประเทศ ซ่ึงเม่ือเทียบกับนิยามการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ตางประเทศ ซ่ึงสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม การกําหนดใหขอมูลสวน

บุคคลรวมถึงขอมูลท่ีสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได แมวาในเบื้องตนนั้นจะไมสามารถระบุตัวบุคคล

ดังกลาว หากท่ีสุดแลวก็สามารถระบุตัวบุคคลไดโดยอยูภายใตกฎหมายเชนเดียวกัน ซ่ึงตางประเทศได

มีกฎหมายกลางวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดกําหนดไว  

 

2.1.2 การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล  

การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลใดๆ เก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล 

เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทํางาน หรือประวัติ

กิจกรรมบรรดาท่ีมีชื่อของบุคคลนั้น หรือมีเลขหมายรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําใหรูตัวบุคคลนั้น

ได เชนลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูล

เก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย 

 

2.1.3 หนวยงานเอกชน 

หนวยงานเอกชนตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไมมีคํานิยามของ 

“หนวยงานเอกชน” จึงไดใชวิธีเทียบเคียงคําศัพทท่ีมีความหมายใกลเคียงหรือ เหมือนกันจาก

พจนานุกรมอิเลก็ทรอนิกสไทย-อังกฤษ เล็กซิตรอน เวอรชั่น 3.0 ก็พบวามีคํานิยามของ องคกรเอกชน 

(Private Organization, Private Institution) ซ่ึงมีความหมายใกลเคียงท่ีสุดโดยคํานี้หมายถึง ศูนย

รวมกลุมบุคคลหรือกิจการท่ีประกอบกันข้ึนเปน หนวยงานเดียวกัน เพ่ือดําเนินกิจการตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซ่ึงอาจเปนหนวยงานของรัฐ เชน องคการ

ของรัฐบาล หนวยงานเอกชน เชน บริษัทจํากัด สมาคม หรือหนวยงานระหวางประเทศ เชน องคการ

14 ความรูท่ัวไปของกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection 

Law), คนวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 จาก http://www.guru.thaibizcenter.com 
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สหประชาชาติ (United Nations) โดยท่ีองคกรเอกชน เปนองคกรท่ีดําเนินการเพ่ือผลประโยชนทาง

การคาและบริการโดยผลประโยชนหรือกําไรจะตกแกบุคคลหรือ กลุมบุคคลท่ีเปนเจาของ 14

15 ไดแก 

สถาบันการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หางหุนสวน เปนตน15

16 

Private Organization (องคการภาคเอกชน) หมายถึงบุคคล หุนสวน บริษัท สมาคม หรือ 

หนวยงานซ่ึงไมไดเปนสวนหนึ่งของภาครัฐท่ีดําเนินการเพ่ือผลกําไร โดยท่ีสามารถเลี้ยงตัวเองได ไมมี

รัฐเปนหุนสวนมาจัดตั้งหรือกอใหเกิดและดําเนินการบนทรพัยสินของราชการ โดยท่ีผูปฎิบัติหนาท่ีไม

มีสวนเก่ียวของอยูในสวนของภาครัฐ16

17 

ตัวอยางกรณีกฎหมายขององคการเอกชนเชนดังตอไปนี้ 

องคการเอกชนมีการจัดตั้งข้ึนโดยมีการชวยคํ้าจุนเฉพาะสมาชิกท่ีคัดสรรเทานั้น มีการ

ดําเนินการภายใตระบบสมาชิก ไมมีการจัดเตรียมอาหารและท่ีพักสําหรับแจกจายแกบุคคลอ่ืนซ่ึง

ไมไดเปนสมาชิกหรือแขกของสมาชิกและไมไดมุงเนนกําไร  

Private Institution (สถาบันเอกชน) เปนสถาบันการศึกษาท่ีควบคุมโดยเอกชนหรือ

หนวยงานท่ีไมใชรัฐ ไดรับการสนับสนุนจากท่ีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากเงินทุนของรัฐ และบริหารงานโดยท่ี

ไมใชวิธีเลือกตั้งท่ัวไปหรือจากการแตงตั้งของเจาหนาท่ีรัฐ สถาบันเหลานี้มีท้ังท่ีแสวงหากําไรและไม

แสวงหากําไร17

18 

ดังนั้นตามขอมูลดังกลาวขางตนท้ังหมดจึงขอสรุปความหมายของ หนวยงานเอกชน คือ ศูนย

รวมของบุคคลหรือกลุมบุคคลหรือหุนสวนท่ีประกอบกันข้ึนเปนหนวยงานเดียวกันเพ่ือดําเนินการตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในกฎหมายหรือเอกสารจัดต้ังทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ึนโดยเปน

หนวยงานท่ีไมไดเก่ียวของกับรัฐหรือทางราชการหรือมีรัฐเขามาเปนหุนสวน ซ่ึงอาจจะแยกเปาหมาย

หลักในการประกอบกิจการได 2 อยาง คือ 

15 คําแปลของ Metamedia Technology, คนวันท่ี 10 มกราคม 2559 จาก 

http://dict.longdo.com/ 
16 องคกรและการจัดการองคกร, คนวันท่ี 10 มกราคม 2559 จาก https://docs. 

google.com/document/edit?id=1cTNHBE_S6pcKQMKMrDpbj8U3FLmXjr 

5YgdOh3onJqe4&pref=2&pli=1 
17 คําแปลของ Private Organization Law & Legal Definition, คนวันท่ี 10 มกราคม 

2559 จากhttp://definitions.uslegal.com/p/private-organization/ 
18 คําแปลของ Private Institution, คนวันท่ี 10 มกราคม 2559 จาก https:// 

nces.ed.gov/ipeds/glossary/index.asp?id=511 
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1. เปนหนวยงานเอกชนท่ีมุงแสวงหาผลตอบแทนเปนกําไรทางธุรกิจโดยผลประโยชนจะสง

ตอใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเปนเจาของหรือเปนผูถือหุน เชน บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด 

หางหุนสวน คณะบุคคล เปนตน 

2. เปนหนวยงานเอกชนท่ีตั้งข้ึนมาโดยมีจุดประสงคท่ีไมแสวงหากําไรหรือผลประโยชนโดย

ถามีผลตอบแทนก็จะมีการแบงปนผลประโยชนท่ีไดกลับคืนสูสังคมในรูปแบบตางๆ เชน สมาคม สภา 

องคการระหวางประเทศ เปนตน 

 

2.2 ประวัติความเปนมาของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

เนื่องดวยในปจจุบันมีพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีสาระสนเทศท่ีกาวหนาไปอยางรวดเร็ว 

ชวยทําใหสามารถจัดเก็บขอมูลและประมวลผลไดสะดวกมากข้ึน กอใหเกิดผลดีไมวาจะเปนทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม หรือความสัมพันธระหวางประเทศ แตในทางกลับกันนั้นก็

สามารถกอใหเกิดความเสียหายไดเชนกัน หากมีการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชในทางมิชอบ เชนการนํา

ขอมูลสวนบุคคลไปประเมินผลโดยไมไดรับอนุญาต หรือนําขอมูลสวนบุคคลไปใชในทางทุจริตสงผลให

เจาของขอมูลเสียหาย และในขณะเดียวกัน ทางภาครัฐ หรือภาคเอกชน ท่ีจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลก็

อาจจะกระทําการใดๆ โดยไมไดคํานึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของเจาของขอมูลสวนบุคคล อันเปนการ

ละเมิดขอมูลสวนบุคคลท้ังสิ้น ซ่ึงสงผลกระทบตอความสงบสุขของสังคมในท่ีสุด  

ดังนั้นจึงเกิดการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงอยูในความสัมพันธระหวางปจเจกชนกับสังคม

สวนรวม กําหนดเรื่องสิทธิความเปนสวนตัว การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล และการเขาถึงขอมูลสวน

บุคคล เพ่ือความเรียบรอยของสังคม 

ในประเทศท่ีมีการปกครองภายใตระบอบประชาธิปไตยตามระบบสากล จะวางหลักเกณฑ 

ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเปนปจเจกชน ซ่ึงสามารถ

กําหนดพฤติกรรมและชีวิตของตนเองได  

“ศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย” คือคุณคาในความเปนมนุษยท่ีมีอยูในตัวมนุษยทุกคน รัฐจึง

ตองใหความคุมครองแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชน 

“สิทธิ” เปนรากฐานของความเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษยเปนความชอบธรรมท่ี 

“บุคคลผูทรงสิทธิ” อาจใชยันกับบุคคลอ่ืนเพ่ือคุมครองหรือรักษาผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของบุคคล

นั้น หรือเปนการกลาวอางถึงความชอบธรรมท่ีเอกชนจะใชอางถึงในฐานะท่ีเทาเทียมกัน  

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับใชเพ่ือกําหนดวิถีชีวิตของมนุษย 

กลาวคือ หากมนุษยไมมีสิทธิเสรีภาพแลว การกําหนดวิถีชีวิตของตนคงหลีกเลี่ยงไมพนการถูก
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แทรกแซงจากผู อ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากรัฐ ดังนั้นเพ่ือใหวิถีของปจเจกชนดําเนินไปไดดวยดี 

รัฐธรรมนูญในประเทศประชาธิปไตย จึงมีกฎหมายท่ีคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว เพ่ือให

บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะกําหนดวิถีชีวิตของตนไดตามใจปรารถนา18

19 

แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องสิทธิความเปนสวนตัว (Privacy Rights) ในความเปนอยูใน

ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนสวนตัวของบุคคล เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย ท่ี

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนซ่ึงประกาศโดยองคกรสหประชาชาติไดบัญญัติใหความคุมครอง

ความเปนสวนตัวในเรื่องดังกลาววา “No one shall be subjected to arbitrary interference 

with his privacy ,family ,home or correspondence ,nor to attacks upon his honor and 

reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such 

interference or attacks”20 

สิทธิในความเปนสวนตัว จึงเปนสิทธิ์ท่ีไดรับการคุมครองจากกฎหมายท่ีหามมิใหมีการละเมิด

ความเปนอยูสวนบุคคลได อยางไรก็ตามแมบุคคลจะมีสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิความเปนสวนตัว แต

ก็มีขอบเขตและหามละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือสงผลกระทบตอสังคมและรัฐ เชนกัน ดังนั้นจึงมี

การตรากฎหมายวาดวย การคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึนท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ 

โดยมีจุดประสงคหลักคือการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัวท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล 

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลในกลุมสภาพยุโรป (EU) นั้น เปนเรื่องท่ีกลุมสหภาพยุโรปให

ความสําคัญอยางมาก จากในอดีตท่ียังไมไดรวมกลุมเปนสหภาพยุโรป แตละประเทศในกลุมยุโรปก็จะ

ออกกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยเฉพาะของประเทศนั้นๆ เอง และตอมาเม่ือ

แนวคิดท่ีจะรวมตัวกันเปนสหภาพยุโรปข้ึน จึงมีการเสนอและพัฒนาหลักเกณฑของการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรปข้ึนมา โดยในป ค.ศ. 1970 มีประเทศ เยอรมัน สวีเดน และ 

ฝรั่งเศส ไดมีแนวความคิดเก่ียวกับ กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยเฉพาะในสวนของ การ

จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรเพ่ิมข้ึนมา ทําใหเกิดความตื่นตัวในกลุมสหภาพยุโรปท่ีจะสรางหลักเกณฑ

มาตรฐานข้ึนมา เพราะเม่ือเกิดการรวมกลุมของสหภาพยุโรปแลว การติดตอสื่อสาร การคาขาย การ

สงผานของขอมูลระหวางกลุมประเทศสหภาพยุโรปเพ่ิมมากข้ึน และในยุคสมัยนั้นเริ่มมีการจัดเก็บ

ขอมูลสวนบุคคลในระบบคอมพิวเตอร แนวคิดเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยเฉพาะใน

สวนของ การจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรนี้จึงถูกเสนอข้ึนมา 

19 วรพจน วิศรุตพิชญ, รายงานการวิจัยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538), หนา 13. 
20 ขอ12 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 
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ตอมาในป ค.ศ. 1995 ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (EU) ไดมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล

โดยผานทางอินเทอรเน็ต และหลักเกณฑของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (Directive) 95/46 CE ก็

ไดเริ่มมีผลบังคับใชโดยกําหนดใหประเทศสมาชิกตองออกกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลให

เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

หลักการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลนั้นของกลุมสหภาพยุโรปนั้น ประเทศท่ีจะเขารวม

มาเปนสมาชิกนั้น จะตองยอมรับเง่ือนไขของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และตองปรับ เปลี่ยน 

แกไขระบบกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศใน

กลุมสหภาพยุโรป โดย หลักเกณฑของสหภาพยุโรป (Directive) 95/46 CE ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีบัญญัติ

เก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงเรื่องการยายขอมูลสวนบุคคลดวย กฎหมายท่ีวานี้เกิด

จากการแลกเปลี่ยน และนําเสนอความคิดเห็นของนักกฎหมายภายในกลุมสหภาพยุโรป วาจะมี

ลักษณะอยางไร ครอบคลุมถึงไหน ทําใหคุณภาพชีวิตความเปนสวนตัวดีข้ึนหรือแยลงอยางไร เปนตน 

วัตถุประสงคของหลักเกณฑนี้ เพ่ือใหประเทศสมาชิกในกลุมสหภาพยุโรปมีแนวทางในการบัญญัติ

กฎหมายใหสอดคลองกัน โดยคํานึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานและเสรีภาพของบุคคล20

21  

 

2.3 ทฤษฎีการคุมครองสิทธิสวนบุคคล 

การสื่อสารในการการแสวงหาขอมูลขาวสาร การประมวลขอมูลขาวสาร และการนําเสนอ

หรือเผยแพรขอมูลขาวสารออกสูสาธารณะ อาจจะสงผลไปกระทบถึงสิทธิของผู อ่ืน ซ่ึงอาจจะ

พิจารณาไดจากเหตุการณดังตอไปนี้ การใชอุปกรณเก็บขอมูลขาวสารท่ีผูถูกเก็บขอมูลไมไดรับรูและ

ใหความยินยอม เชน การใชอุปกรณในการดักฟงการสนทนา การใชอุปกรณบันทึกเสียงโดยผูถูก

บันทึกไมไดยินยอมหรือรับรูในการกระทํานั้น หรือ การเผยแพรขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลโดยท่ีผู

ถูกเก็บขอมูลไมไดยินยอมหรือรับรูตามชองทางอินเทอรเน็ต เปนตน สิทธิสวนบุคคลหรือสิทธิในความ

เปนอยูสวนตัว (Right to Privacy) มีความเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางแพรหลาย

ในสังคมยุคปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามกฎหมายไทยแลว จะเห็นไดวาในปจจุบันยังไม

มีกฎหมายฉบับใด ท่ีวางหลักไวโดยเฉพาะท่ีวางหลักท่ัวไปในการคุมครองสิทธิดังกลาว สิทธิคุมครอง

ดังกลาว ปรากฏใหเห็นอยางกระจัดกระจายในกฎหมายหลายฉบับ ท้ังในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ

บางฉบับ เปนตน 

 

21 ไพโรจน ธูปไทย, ปญหาการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร 

(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551), หนา 68. 
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2.3.1 ทฤษฎีสวนบุคคลในดานปรัชญา 

แนวคิดทฤษฎีนี้ ใหความหมายไววา สิทธิของมนุษย ท่ี ข้ึนชื่อวาสัตวสังคม สิทธินั้นได

แนวความคิดมาจากธรรมชาติ (Idea of Nature) เนื่องจากธรรมชาติเปนผูกําหนดกฎเกณฑ (Nature 

Described the Property of the Universe) กลาวคือ สิทธิของมนุษยทุกคน จะตองไดรับการ

อางอิงจากธรรมชาติถึงสิทธิธรรมชาติ (Nature Rights) นั้น ยอมไมเปนการถูกตองมากนัก หากมนุษย

ปราศจากซ่ึงสิทธิ2122 

 

2.3.2 ทฤษฎีสวนบุคคลในดานทางศาสนา 

แนวคิดทฤษฎีนี้ พิจารณาจากมุมมองทางดานศาสนาคริสตและพบไดวา เปนการมุงอธิบายถึง

รากฐานท่ีมาถึงสิทธิของมนุษยวา มาจากพระผูเปนเจา ซ่ึงไดมีการคนพบจากคัมภีรฉบับเกาแกของ

ศาสนาคริสต (The Old Testament) ทําใหไดศึกษาวา มนุษยคนแรก คือ อดัม ท่ีถูกสรางข้ึนมาโดย

พระเจา ท่ีใหคุณคาในความเปนมนุษย ดังนั้น มนุษยคนอ่ืนๆท่ีเกิดจากสิ่งท่ีพระเจาสรางจะไดคุณคาใน

สิ่งนี้ไปดวย คือ คุณคาท่ีกอใหเกิดสิทธิ หรือ อํานาจอันชอบธรรมแกมนุษย และสิทธิดังกลาวมีท่ีมา

จากพระผูเปนเจา จึงไมอาจท่ีจะมีผูใดมาพรากเอาสิทธินั้นไปได สิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลคือ 

สิทธิท่ีเก่ียวกับเนื้อตัว รางกาย22

23  

 

2.3.3 ทฤษฎีสวนบุคคลในดานบริบทของสิทธิมนุษยชน 

เม่ือสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เปนสิทธิท่ีมีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด คลายกับสิทธิของมนุษยชน 

ท่ีเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีทุกคนตองมี ซ่ึงการไดสิทธินี้ไมจําจะตองกระทําการใดเพ่ือใหไดมาขอเพียงให

เกิดเปนมนุษยยอมมีสิทธิมนุษยชน และมีมีลักษณะเชนเดียวกับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย กลาวคือ 

การรับรองถึงสิทธิของมนุษยชนในความหมายของกฎหมายตางประเทศ เชน ปฏิญญาสากลวาดวย

สิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (UN’s Universal Declaration of Human Rights 1948) 

ขอท่ี 12 ท่ีไดวางหลักไววา “บุคคลยอมไมถูกแทรกแซงโดยพลการในความเปนอยูสวนตัว ใน

22 Kenneth Minogue, The History of the Idea of Human Right, In The Human 

Right Reader, Wotter Laguer and Barey Rubin, eds. (New York: New Amsterdam 

Library, 1979), pp. 1-23. 
23 รัฐติยา โสภาพ, แนวคิดสิทธิมนุษยชนทางตะวันตก, คนวันท่ี 10 มกราคม 2559 จาก 

http://rattiyatarn.blogspot.com/2013/01/blog-post_26.html 
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ครอบครัว ในเคหสถาน หรือในการสื่อสาร หรือไมอาจถูกลบหลูในเกียรติยศชื่อเสียง บุคคลทุกคน

ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการปกปองคุมครองโดยกฎหมาย ตอการแทรกแซงในสิทธิเชนวานั้น” 24 

สิทธิสวนบุคคลนั้นจัดวาเปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนซ่ึงเปนสิทธิในความเปนอยูสวนตัวท่ี

บุคคลทุกคนยอมมีโดยปราศจากขอจํากัด แตอยางไรก็ตาม หากจะพิจารณาในกรณีการคุมครองสิทธิ

มนุษยชน ในกรณีสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากการใหอํานาจเจาหนาท่ี

ของสํานักงาน เขาถึงขอมูลการติดตอสื่อสารท้ังในและนอกโลกไซเบอรไดโดยไมมีกระบวนการ

ตรวจสอบ 

 

2.4 ประเภทและรูปแบบของขอมูลสวนบุคคล 

 

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลโดยท่ัวไปนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

 

2.4.1 ประเภทของการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 

ความหมายและประเภทของขอมูลสวนบุคคลจากลักษณะของความหมายขอมูลสวนบุคคล

ตามประเภทของขอมูลสวนบุคคล กลาวคือขอมูลสวนบุคคลท่ีเปดเผยได และขอมูลสวนบุคคลท่ีเปน

ความลับ โดยขอมูลสวนบุคคลถือไดวาเปนขอมูลหรือเรื่องท่ีเก่ียวของกับเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึง

เจาของขอมูล หรือผูท่ีครอบครองขอมูลนั้นยอมมีสิทธิท่ีจะทําการเปดเผย หรือปกปดขอมูลเปน

ความลับ เพ่ือมิใหเปนการเผยแพร ดังนั้นจึงสามารถแบงประเภทของขอมูลสวนบุคคลออกไดเปน 2 

ประเภทกลาวคือ 

2.4.1.1 ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปดเผยได 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีสามารถเปดเผยไดสวนใหญแลวเปนขอมูลขาวสารท่ัวไป (Non-

sensitive) เปนขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับบุคคลซ่ึงสามารถบงชี้เฉพาะตัวบุคคลไดแก ชื่อ นามสกุล 

ท่ีอยู เบอรโทรศัพท อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีการงาน สถานะทางสังคม และลักษณะทาง

กายภาพของบุคคล ซ่ึงขอมูลเหลานี้สามารถนํามาประมวลผลรวมกันเปนขอเท็จจริงท่ีสามารถบงชี้ถึง

ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลได โดยสภาพของขอมูลเหลานี้เปนขอมูลขาวสารของบุคคลท่ีสามารถ

เปดเผยตอสาธารณะไดเปนเรื่องปกติธรรมดาท่ัวไป ซ่ึงอาจใชการขอความยินยอมแบบปริยาย 

(Implied Consent) ในการขอความยินยอมได 

2.4.1.2 ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนความลับ 

24 Jack Donnelly, “Human Rights and Human Dignity,” The American Law 

Review 76, 2 (1982): 303-316. 
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ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนความลับ ศาสตราจารยจิตติ  ติงศภัทย ได ให คํานิยาม

ความหมายไววา “ความลับ” หมายถึงขอเท็จจริงหรือวิธีการท่ีไมประจักษแกคนท่ัวไป และเปนสิ่งท่ี

เจาของประสงคจะปกปดเพ่ือกิจการสวนตัวของเจาของความลับ ฉะนั้นการท่ีจะถือวาขอเท็จจริงใด

เปนความลับจึงแลวแตขอเท็จจริงวาเจาของตองการปกปดหรือไม การปกปดอาจปดเฉพาะคนอ่ืน

นอกจากคนท่ีรูความลับนั้นในวงจํากัด ถาเปนสิ่งท่ีรูกันท่ัวไป เชนของผสมท่ีไดแยกธาตุแสดงโดย

เปดเผยแลวก็ไมเปนความลับ24

25 

ดังนี้อาจกลาวไดวาขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนความลับเปนขอมูลท่ีมีความออนไหว 

(Sensitive Data) อันเปนขอมูลท่ีถือวาเปนเรื่องเฉพาะตัว (Intimate) ของบุคคลผูเปนเจาของขอมูล

โดยเฉพาะ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไมพึงประสงคท่ีจะใหมีการเปดเผยแกสาธารณะชน ไดแก เรื่องสวนตัวใน

การติดตอสื่อสารทางโทรศัพท การดําเนินชีวิตสวนตัว ทัศนคติ ความเชื่อในทางศาสนา ลัทธิการเมือง 

ลักษณะพิการทางกาย การมีเพศสัมพันธ พฤติกรรมหรือรสนิยมทางเพศ เปนตน ขอมูลท่ีมีความ

ออนไหว เปนขอมูลท่ีมีลักษณะพิเศษกวาขอมูลขาวสารท่ัวๆ ไปเพราะขอมูลประเภทนี้หากมีการ

เปดเผยจะกระทบถึงความรูสึกของประชาชนท่ัวไปในทางลบตอชื่อเสียงเกียรติคุณ และการเปดเผย

อาจกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลได เชนการเปดเผยเชื้อชาติซ่ึงบางกรณีหากมีการเปดเผยทางเชื้อชาติ

นั้น อาจนํามาซ่ึงความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุคคลได การขอความยินยอมประเภท

ขอมูลท่ีมีความออนไหวนี้จะตองเปนการขอความยินยอมแบบชัดแจง (Expressed Consent) จาก

เจาของขอมูลสวนบุคคล 

โดยท่ัวไปแลวกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล จะมีความเครงครัดเก่ียวกับ

ขอมูลขาวสารประเภทนี้มากกวาขอมูลขาวสารท่ัวๆไปโดยหามกระทําการบันทึกและหามประมวลผล

ขอมูลประเภทนี้ไมวากรณีใดๆเวนแตกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

 

2.4.2 รูปแบบของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

รูปแบบของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในปจจุบันมีแนวทางดังนี้ 

2.4.2.1 การคุมครองโดยกฎหมายท่ัวไป 

ในป ค.ศ. 1970 ไดบัญญัติกฎหมายท่ัวไปข้ึนมาฉบับหนึ่งซ่ึงเปนกฎหมายเพ่ือคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลข้ึน (Comprehensive Law) ซ่ึงนับเปนกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับแรก

ของโลกซ่ึงในเวลาตอมาหลายประเทศก็ไดมีการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล โดยวางหลักการท่ัวไปครอบคลุมถึงการเก็บรวมรวม การใช การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ท้ัง

25 ศิริกุล ภูพันธ, ขอความคิดวาดวยขอมูลขาวสารสวนบุคคล (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 2548, หนา 83. 
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ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยกําหนดใหมีหนวยงานกลางคอยกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

กฎหมายภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอาจกําหนดหลักเกณฑในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ข้ึน เพ่ือใช

บังคับกันเองและมีหนวยงานกลางคอยกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงการ

ออกกฎหมายลักษณะดังกลาวนี้ไดเอาแบบอยางมาจากกฎหมายของประเทศเยอรมัน 

2.4.2.2 การคุมครองโดยกฎหมายเฉพาะ 

การบัญญัติกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลเฉพาะกรณี เปนวิธีการท่ีนิยม

ใชในบางประเทศ เชนประเทศสหรัฐอเมริกา เปนการหลีกเลี่ยงการวางหลักการท่ัวไปโดยมีกฎหมาย

แตละเรื่องไวเปนการเฉพาะ เชนกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในการหาคูทางคอมพิวเตอร 

(Computer Matching and Privacy Protection Act of 1988) ขอดีของการบัญญัติกฎหมาย

เฉพาะนี้ ตองมีการบัญญัติกฎหมายคือรัฐสามารถวางกฎเกณฑเฉพาะเรื่องได สวนขอเสียคือการ

บัญญัติกฎหมายเฉพาะตองมีการปรับปรุงพัฒนาแกไขหรือบัญญัติกฎหมายใหมใหมีความเหมาะสมทัน

กับเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2.4.2.3 การคุมครองโดยกลไกการกํากับดูแลตนเอง 

การใชกลไกกํากับดูแลตนเอง (Personal Data Protection) ในการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลนั้น เปนการท่ีผูประกอบการภาคธุรกิจประเภทเดียวกันหรือกลุมเดียวกันรวมกันจัดทํา

ประมวลจริยธรรมเพ่ือเปนระเบียบปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและรวมกันดูแลใหสมาชิก

ปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัตินั้นโดยไมมีหนวยงานกลางคอยกํากับดูแล 

เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วจึงมีการติดตอสื่อสารผาน

คอมพิวเตอรเชนการสงอีเล็กทรอนิกสเมล (E-mail) โปรแกรมMessenger โปรแกรมLINE เปนตน 

กันอยางแพรหลายเนื่องจึงมีผู คิดคนเทคโนโลยีเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลในระหวางการ

ติดตอสื่อสารในชองทางดังกลาวและเรียกเทคโนโลยีนี้วา “Privacy Enhancing Technologies--

PET ซ่ึงเทคโนโลยีดังกลาวจะทําหนาท่ีปองกันหรือลดการเก็บรวมรวมขอมูลท่ีสามารถระบุตัวบุคคล 

(Identifiable Information) ได2526 

จะเห็นไดวาเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนั้นมีหลายรูปแบบโดยแนวทางหรือรูปแบบ

ดังกลาวมีลักษณะมีหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติท่ีแตกตางกันออกไป อาจเนื่องมาจากลักษณะของการ

บังคับใชกฎหมายในแตละประเทศ หรือองคกรนั้นรวมท้ังรูปแบบของขอมูลท่ีแตกตางกัน รูปแบบของ

หลักเกณฑใหความคุมครองจึงมีความแตกตางกันออกไปแต ท้ังนี้หลักเกณฑดังกลาวตางก็มี

วัตถุประสงคในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท้ังสิ้น  

 

26 พนิดา พูลสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หนา 29.  
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2.5 หลักการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานเอกชน 

 

แตเดิมการเก็บขอมูลเปนระบบท่ีมีบุคคลซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูพิมพขอมูลท่ีจัดเก็บและรวบรวม

จากกระดาษปอนเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงตองใชเวลาพอสมควรในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว 

แตในปจจุบันเม่ือมีการคิดคนระบบจัดเก็บขอมูลในระบบออนไลน (Online) โดยการตั้งโปรแกรม

อัตโนมัติ จึงทําใหการจัดเก็บขอมูลสามารถทําไดในปริมาณมาก เนื่องจากผูใชบริการสามารถกรอก

แบบฟอรมขอมูลไดดวยตนเองผานระบบออนไลน 

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดยมักจัดทําข้ึนเพ่ือประโยชนในการใชในกิจกรรมของนิติ

บุคคล หรือการใหบริการของรัฐ ตัวอยางเชน ผูใหบริการทางดานโทรคมนาคม ตองเก็บขอมูลท่ีตอง

เชื่อมโยงไปยังตัวของบุคคล เชน ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เพ่ือประโยชน

ในการเรียกเก็บเงินหรือใหบริการดานโทรศัพทหรือบริการดานอ่ืนๆ ได โดยหนวยงานหรือบริษัท

เหลานี้จะมีลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเรียกวา “Customer Identifiable” ซ่ึงก็คือ ขอมูลท่ี

เชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคล ซ่ึงในทางปฏิบัติผูท่ีใชบริการมักเขาใจวา ขอมูลของตนจะไมถูกนําไปเผยแพร

หรือนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน เชน ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท รวมถึงขอมูลเก่ียวกับ

กิจกรรมทางดานออนไลนของตน เชน การสั่งซ้ือสินคา การโอนเงิน หรือการขอใชอีเมลฟรี ขอใช

โทรศัพทฟรี ซ่ึงในทางความเปนจริงแลว ขอมูลสวนบุคคลเหลานี้ลวนแตเปนขอมูลท่ีเชื่อมโยงมายังตัว

บุคคลได และถูกลวงละเมิดอยูเปนจํานวนมาก โดยท่ีเจาของขอมูลอาจไมทราบเลยก็ได  

หลักการใชขอมูลอยางจํากัด (Use Limitation Principle) หมายถึง ขอมูลจะตองไมมีการ

เปดเผยไมมีการทําใหแพรหลาย หรือเปนการใชขอมูลเพ่ือประโยชนอันเปนการผิดวัตถุประสงค 

นอกเหนือจากท่ีไดมีการแจงใหเจาของขอมูลไดทราบกอนหนานั้น เวนแต ไดรับความยินยอมจาก

บุคคลผูเปนเจาของขอมูล หรือ เปนไปตามเงือนไขท่ีกฎหมายมีการกําหนดไว 

หลักเกณฑพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคลตองถูกเก็บรวบรวมดวยความเปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

2. ใชเพ่ือวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมเทานั้น 

3. เก็บขอมูลเพียงเทาท่ีจําเปน เหมาะสม และเก่ียวของกับวัตถุประสงคท่ีเก็บ 

4. ขอมูลมีความครบถวนสมบูรณและเปนปจจุบัน 

5. เจาของขอมูลสามารถเขาตรวจสอบดูได 

6. มีระบบรักษาความปลอดภัยในทุกข้ันตอน 

 



25 

7. มีการทําลายขอมูลหลังจากใชแลว26

27 

 

2.5.1 ประเภทและลักษณะของหนวยงานเอกชน 

หนวยงานเอกชนนั้นมีหลากหลายประเภท ซ่ึงแตละประเภทนั้นมีลักษณะแตกตางกันไปตาม

วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการตางๆกันตามเปาหมายหรือนโยบายของผูบริการแตละคน วาจะ

ดําเนินกิจการอยางใด โดยคํานึกถึงผลตอบแทน ความคุมคา ท่ีจะไดรับนั้นๆ ซ่ึงแบงแยกประเภทและ

ลักษณะของการดําเนินการดังตอไปนี้ 

2.5.1.1 ประเภทกิจการหางหุนสวน 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แบงหางหุนสวนออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1) หางหุนสวนสามัญ  

หางหุนสวนสามัญ คือ หางหุนสวนท่ีผูเปนหุนสวนทุกคนตองรับผิดในหนี้สิน

ท้ังหมดของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน ดังนั้น ผูเปนหุนสวนทุกคนจึงมีสิทธิ ดําเนินกิจการในนาม

หางหุนสวนได ซ่ึงหางหุนสวนสามัญจะจดทะเบียนหรือไมก็ได จึงแบงหางหุนสวนสามัญไดเปน 2 

ประเภท คือ 

(1) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล มี

สภาพเปนนิติบุคคล จะตองใชคําวา หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ประกอบหนาชื่อหางเสมอ หาง

หุนสวนประเภทนี้จะตองระบุชื่อผูเปนหุนสวนผูจัดการไวชัดเจน ซ่ึงจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได 

และหุนสวนผูจัดการเทานั้น ท่ีมีสิทธิเขาจัดการงาน ของหางหุนสวน และทํานิติกรรมตางๆ ในนาม

หางหุนสวนได 

(2) หางหุนสวนสามัญไมจดทะเบียน มีฐานะเปนบุคคลธรรมดา ถาผูเปน

หุนสวนไมไดตกลงกันไวในสัญญาของหางหุนสวน กฎหมายใหถือวา ผูเปนหุนสวน ทุกคน มีสิทธิเขา

จัดการงานของหางหุนสวนได2728 

2) หางหุนสวนจํากัด 

27 ความรูท่ัวไปของกฎหมายเกี่ยวเก็บการคุมครองขอมูลสวนบุคคล, คนวันท่ี 20 มกราคม 

2559 จาก http://comscience.kbu.ac.th/home/attachments/article/78/% 

E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2PowerPoi

nt.ppt 
28 บริษัท พัฒนกิจการบัญชีภาษีและฝกอบรม จํากัด, ประเภทขององคกรธุรกิจ/ธุรกิจ

แบงเปนกี่ประเภท, คนวันท่ี 20 มกราคม 2559 จาก http://www.pattanakit.net/index. 

php?lay=show&ac=article&Id=467432&Ntype=124 
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หางหุนสวนจํากัด คือ หางหุนสวนท่ีตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมาย หางหุนสวนประเภทนี้ตองใชคําวา "หางหุนสวนจํากัด" ประกอบหนาชื่อของ หางหุนสวน

เสมอ หางหุนสวนจํากัดประกอบดวยผูเปนหุนสวน 2 ประเภท คือ 

(1) หุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดชอบ เปนหุนสวนประเภทท่ีจํากัด

ความรับผิดชอบในหนี้สินของหางหุนสวนเพียงไมเกิน จํานวนเงินท่ีตนรับ จะลงทุน ในหางหุนสวน 

หุนสวนประเภทนี้ไมมีสิทธิเขาจัดการงานของหางหุนสวน มีสิทธิเพียงออกความเห็น รับเปนท่ีปรึกษา

และทุนท่ีนํามาลงทุนตองเปนเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น จะเปนแรงงานไมได 

(2) หุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดชอบ เปนหุนสวนประเภทท่ีตอง

รับผิดชอบรวมกันในหนี้สินของหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน กฎหมายระบุวา ตองมีหุนสวนไม

จํากัดความรับผิดชอบอยางนอย 1 คน ในหางหุนสวนจํากัด หุนสวนประเภทนี้มีสิทธิเขาจัดการงาน

ของหางหุนสวน และทุนท่ีนํามา ลงทุน เปนเงิน ทรัพยสินหรือแรงงานก็ได2829 

2.5.1.2 บริษัทจํากัด 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1096 บัญญัติวา “บริษัทจํากัด คือ 

บริษัทประเภทซ่ึงตั้งข้ึนดวยแบงทุนเปนหุนมีมูลคาหุนเทาๆ กัน โดยผูถือหุนตางรับผิดจํากัดเพียงไม

เกินจํานวนเงินท่ีตนยังสงใชไมครบมูลคาของหุนท่ีตนถือ” จะเห็นไดวาปจจุบันนี้ การประกอบกิจการ

ในรูปแบบ บริษัทจํากัดนี้เปนท่ีนิยมมาก เพราะการประกอบธุรกิจสวนใหญมักตองใชเงินทุนจํานวน

มาก การระดมเงินทุนกิจการในรูปแบบนี้จัดทําไดงายและไดจํานวนมาก นอกจากเงินทุนท่ีไดจะได

จากเจาของกิจการผูเริ่มกอตั้งแลว ยังมีการระดมเงินทุนจากบุคคลท่ัวไปดวย รวมท้ังการบริหารงานท่ี

มีประสิทธิภาพ โดยผูบริหาร ท่ีมีความสามารถรวมกันดําเนินกิจการ สงผลใหเปนกิจการท่ีมีความ

ม่ันคงและนาเชื่อถือมากประเภทหนึ่ง 

ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 มาตรา 1096 ไดบัญญัติวา 

บริษัทจํากัด คือ บริษัทประเภทท่ีจัดต้ังข้ึนดวยการแบงทุนเปนหุน มีมูลคาเทาๆ กัน ผูถือหุนตาง

รับผิดชอบจํากัดไมเกินจํานวนเงินท่ีตนสงใชใหครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 

1. ความเปนเจาของ เนื่องจากลักษณะของบริษัทมีการแบงทุนออกเปนหุน ผูซ้ือหุน

ของบริษัทเรียกวา “ผูถือหุน” จะมีฐานะเปนเจาของหุนไมใช เจาของ กิจการ แตมีสิทธิไดรับ

ประโยชนตอบแทนจากบริษัทคือ "เงินปนผล" ผูเปนเจาของกิจการก็คือนิติบุคคลท่ีเปนบริษัทจํากัด

นั่นเอง 

2. การกอตั้ง บริษัทจํากัดมีข้ันตอนในการกอตั้งตามกฎหมาย ดังนี้  

1) มีบุคคลอยางนอย 7 คน มารวมกันจัดตั้ง บุคคลกลุมนี้เรียกวา “คณะผูกอการ” 

29 เรื่องเดียวกัน. 
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2) ทําหนังสือบริคณหสนธิ ซ่ึงมีรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึน ไดแก 

ชื่อบริษัท สถานท่ีตั้งวัตถุประสงค ชื่อผูกอการ อาชีพผูกอการ ชนิดของหุนท่ีออกจําหนาย จํานวนหุน 

มูลคาหุนและนําหนังสือบริคณหสนธิไปจดทะเบียนท่ีกรมการคา กระทรวงพาณิชย 

3) คณะผูกอการจะตองทําหนังสือชี้ชวน เพ่ือใหมีผูสนใจมาซ้ือหุนของบริษัทและ

จะตองดําเนินการ ใหมีผูมาจองหุนของบริษัท จนครบจํานวนหุนท่ีขอ จดทะเบียน 

4) เม่ือมีผูจองหุนจนครบทุกหุนแลว บริษัทเรียกผูจองหุนทุกคนประชุมจัดต้ัง

บริษัท โดยในท่ีประชุมจะตองเลือกตั้งกรรมการบริหารบริษัทอยางนอย 1 คน และกําหนดอํานาจ

หนาท่ีของกรรมการในการกระทําการแทนบริษัท และดําเนินการเรียกเก็บคาหุนครั้งแรกอยางนอย 

25% ของมูลคาหุน 

5) หลังจากเรียกเก็บคาหุนครั้งแรกแลว จึงไปขอจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด

เพ่ือใหมีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยนําสําเนาการประชุม หนังสือบริคณหสนธิระเบียบ

ขอบังคับไปขอจดทะเบียน 

6) ตองมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีของบริษัทจํากัด 

7) ตองมีสํานักงานใหญตั้งอยูภายในราชอาณาจักร 

3. จํานวนเงินทุนท่ีตองใช ทุนของบริษัทจํากัดจะไดมาเนื่องจากการนําใบหุน

ออกจําหนาย กฎหมายระบุวามูลคาหุนจะตองมีมูลคาหุนละเทาๆ กัน เงินทุนของบริษัท แบงไดดังนี้ 

1) ทุนจดทะเบียน (Authorized Capital) คือ จํานวนทุนท้ังสิ้นท่ีไดระบุไวใน

หนังสือบริคณหสนธิ 

2) ทุนชําระแลว (Paid-up Capital) คือ จํานวนเงินท่ีผูถือหุนไดชําระคาหุนใหแก

บริษัทตามท่ีบริษัทไดเรียกรองใหชําระแลวหุนของบริษัทจํากัด แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

(1) หุนสามัญ (Common Stock) คือ หุนท่ีมีผูลงจองหุนดวยเงิน เม่ือเริ่ม

ตั้งแตมีการใหจองหุน ผูถือหุนสามัญมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมทุกเรื่อง มีสิทธิไดเงินปนผล และไดรับ

คืนทุนเม่ือบริษัทเลิกดําเนินกิจการ 

(2) หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock) คือ หุนท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือหุนสามัญโดย

มีสิทธิไดเงินปนผลและคืนทุนกอนหุนสามัญ แตผูถือหุนบุริมสิทธิไมมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 

4. ความรับผิดชอบและการบริหารงาน ในท่ีประชุมจัดตั้งบริษัท ท่ีประชุมใหญจะตอง

ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทซ่ึงจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยท่ีประชุมผูถือหุน 

เปนผูมีสิทธิแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการได โดยแตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนกรรมการ

ผูจัดการหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการตาม ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลประโยชนท่ีผูถือ

หุนจะไดรับคือสวนแบงจากกําไร เรียกวา เงินปนผล หรือผลประโยชนอ่ืนใดตามท่ีระบุไวใน หนังสือ 

บริคณหสนธิ โดยปกติผลกําไรของบริษัทจะไมนํามาแบงเปนเงินปนผลท้ังหมด สวนหนึ่งจะกันสะสมไว
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เพ่ือบริษัทนําไปใชจายตามวัตถุประสงค เชน เพ่ือไวขยายโรงงาน เพ่ือซ้ือเครื่องจักรใหม เพ่ือผล

ขาดทุนในภายหนา กําไรสวนท่ีกันสะสมไวนั้นเรียกวา เงินสํารอง (Reserves) 

5. การควบ คุมการบริหารงาน  การบริหารงานของบริ ษัทจะอยู ในรูปของ

คณะกรรมการซ่ึงจะมีการบริหารงานท่ีกระจายงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ เปนระบบและมี

ข้ันตอนท่ีถูกตอง โดยกฎหมายกําหนดใหจะตองมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัทปละครั้ง โดยมีผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตรับรองงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ยื่นตอนายทะเบียนบริษัท 

6. การประเมินผลการดําเนินงาน บริษัทจะทําการประเมินผลการดําเนินงานโดยดู

จากงบการเงิน คือ งบกําไรขาดทุน และงบดุลของบริษัท 

7. การขยายกิจการ บริษัทสามารถขยายกิจการไดดวยการขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนหรือ

กูยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน29
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8. การเลิกกิจการ บริษัทจําเปนตองเลิกกิจการเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

1) ถาในการจัดตั้งบริษัทระบุเพ่ือทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ เม่ือเสร็จ

สิ้นกิจการนั้นแลว บริษัทก็ตองเลิกกิจการ 

2) ถาในการจัดต้ังบริษัทกําหนดระยะเวลาของการดําเนินงานไว เม่ือครบกําหนด

ระยะเวลาท่ีระบุ บริษัทก็ตองเลิกกิจการ 

3) ถาในขอบังคับของบริษัทระบุเหตุท่ีบริษัทตองเลิกไว เม่ือเกิดเหตุนั้นบริษัทก็

ตองเลิกกิจการ 

4) เม่ือมีมติพิเศษจากผูถือหุนใหเลิกบริษัท 

5) เม่ือบริษัทจดทะเบียนตั้งบริษัทมาแลว 1 ปเต็ม โดยบริษัทไมไดเริ่มดําเนิน

กิจการ หรือหยุดดําเนินการมาเปนระยะเวลา 1 ปเต็ม 

6) เม่ือผูถือหุนของบริษัทลดลงจนเหลือไมถึง 7 คน 

7) เม่ือบริษัทลมละลาย 

2.5.1.3 บริษัทมหาชนจํากัด 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2511 บริษัทมหาชนจํากัดมีโครงสราง

เหมือนกับบริษัทจํากัด คือ มีผูลงทุนเรียกวา ผูถือหุน รับผิดชอบจํากัด ไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ียังไม

ชําระมีคณะกรรมการเปนผูบริหาร แตมีลักษณะบางประการท่ีแตกตางจากบริษัทจํากัด คือ 

1) มีกลุมผูกอการเปนบุคคลธรรมดาตั้งแต 15 คนข้ึนไป และมีกรรมการ

ตั้งแต 5 คนข้ึนไป 

30 เรื่องเดียวกัน.  
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2) มีผูถือหุนตั้งแต 100 คนข้ึนไป โดยผูถือหุนคนหนึ่งถือหุนไดไมเกินรอยละ 

0.6 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายท้ังหมดรวมกัน และไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมด สวนหุนจํานวนท่ีเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถือไวไดรายละไมเกินรอยละ10 

3) ตองมีทุนท่ีชําระดวยตัวเงินไมนอยกวา 5 ลานบาท โดยมีมูลคาหุนละเทาๆ 

กันและจะตองมีมูลคาไมต่ํากวาหุนละ 20 บาท และไมเกินหุนละ 100บาท30
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2.5.1.4 สหกรณ 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 ไดใหความหมายของสหกรณไวดังนี้ "สหกรณ 

หมายความวาคณะบุคคล ซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัตินี้" จากความหมายของสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ จะเห็นไดวา สหกรณ คือ

ธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ท่ีจัดต้ังและดําเนินการโดยกลุมบุคคลท่ีมีความประสงคอยางเดียวกันรวมกันจัดตั้ง

ลงทุน ดําเนินการและเปนเจาของรวมกันดวยความสมัครใจ ทําหนาท่ีใน ธุรกิจเพ่ือชวยเหลือสมาชิก 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือขจัดปญหาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจและสังคมในหมูสมาชิก รวมท้ังรักษา

และสงเสริมผลประโยชนของสมาชิกใหดีข้ึน 

1) ลักษณะของกิจการสหกรณ 

(1) เปนการรวมทุนของบุคคลตั้งแต 10 คนข้ึนไป โดยไมจํากัดจํานวน 

(2) เปนการรวมมือกันเพ่ือแกไขความเดือดรอนของบุคคลท่ีมีปญหา

ทางดานเศรษฐกิจและสังคมโดยไมคํานึงถึงสินทรัพย 

(3) ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองเปนไปดวยความสมัครใจ ไมใชการบังคับ 

เพราะสหกรณดําเนินงานในรูป "โดยสมาชิกเพ่ือสมาชิก" 

(4) สมาชิกทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการดําเนินงานสหกรณ เพราะการ

ดําเนินงานเปนไปในรูปแบบประชาธิปไตยสมาชิกแตละคนมีสิทธิออกเสียงได 

(5) มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู

สมาชิก โดยไมคํานึงถึงผลกําไร 

(6) การจัดตั้งมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการสหกรณ ไมไดอยู

ในบังคับของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

2) ประเภทของสหกรณ 

กิจการสหกรณมีหลายประเภท แตละประเภทมีลักษณะการกอตั้งและการ

ดําเนินงานแตกตางกัน โดยในประเทศไทยไดแบงประเภทของสหกรณ ตามประกาศของนายทะเบียน

สหกรณเก่ียวกับ เรื่องการจัดประเภทสหกรณตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ ออกตามความใน

31 เรื่องเดียวกัน. 
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พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2516 กําหนดประเภทสหกรณท่ีรับจด

ทะเบียนรวมมี 6 ประเภท ดังนี้ 

(1) สหกรณการเกษตร เปนสหกรณท่ีมีสมาชิกประกอบดวยเกษตรกร มี

หนาท่ีในการจัดหาและใหบริการแกสมาชิกในดานการผลิตการเกษตร เชน การจัดหาเงินทุน การ

จัดหาวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณตางๆ มาจําหนายใหสมาชิกในราคาถูก การรวบรวมผลิตผล

ออกจําหนาย และการแปรรูปผลิตผล ออกจําหนายใหไดราคาดี 

(2) สหกรณการประมง จัดต้ังข้ึนในกลุมผูประกอบอาชีพประมง ซ่ึงสวน

ใหญอยูในจังหวัดชายทะเลทําหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริม และประกอบอาชีพ ดานการประมง รวมถึง

การจัดหาเงินทุนแลอุปกรณเก่ียวกับการประมงจําหนายใหแกสมาชิกในราคาถูก และการจัดการดาน

การตลาด เพ่ือใหสามารถจําหนาย ผลิตผลใหไดราคาดี จัดต้ังข้ึนครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2492 ท่ีอําเภอ

พรหมราม จังหวัดพิษณุโลก มีชื่อวา "สหกรณประมงพิษณุโลก จํากัด" เปนสหกรณประมง น้ําจืด เดิม

สหกรณประมงไดรวมอยูกับสหกรณการเกษตร ปจจุบันไดแยกสหกรณประมงออกจากสหกรณ

การเกษตร เพราะวาเปนอาชีพท่ีแตกตางกัน นับวา เปนการใหความสําคัญแกอาชีพประมงเปนอยาง
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(3) สหกรณนิคม เปนสหกรณท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดหาหรือจัดสรร

ท่ีดินใหแกสมาชิกในการประกอบอาชีพ รวมถึงการจัดหาและอํานวยความสะดวก ในการประกอบ

อาชีพใหแกสมาชิก เชน การจัดหาเงินทุนอุปกรณการผลิตและเครื่องมือการผลิตมาจําหนาย 

ตลอดจนการจัดหาน้ํา และการจัดการดาน การตลาดใหอีกดวย 

(4) สหกรณรานคา เปนสหกรณท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการดานการจัดหา

สินคาอุปโภคบริโภคจําหนายใหแกสมาชิกในราคายุติธรรม สวนใหญจะตั้งอยูใน เขตชุมชน ท่ีมี

ประชาชนหนาแนน ในสถาบันศึกษา และหนวยงานอ่ืนๆ 

(5) สหกรณ บ ริการ  เป นสหกรณ ท่ี ให บ ริ การแก สมาชิ ก ในด าน

สาธารณูปโภคตางๆ เชน สหกรณไฟฟา สหกรณแท็กซ่ี รถรับจาง สหกรณการเคหสถาน เปนตน โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดหาบริการอยางใดอยางหนึ่งท่ีสมาชิกตองการ และจะเรียกเก็บคาบริการท่ี

สหกรณจัดนั้น จากสมาชิกตามสวนท่ีแตละคนใชประโยชน เม่ือสมาชิกหมดความจําเปนท่ีจะใชบริการ

อาจเลิกได เชน สหกรณการไฟฟา เม่ือใดทองท่ีมีไฟฟาใช สมาชิกก็หมดความจําเปนท่ีจะใชบริการ

ของสหกรณ สหกรณก็จะเลิกได 

(6) สหกรณออมทรัพยหรือสหกรณธนกิจ เปนสหกรณท่ีสมาชิกรวมกัน

จัดตั้งข้ึนเพ่ือสงเสริมการออมเงินในหมูสมาชิก เพ่ือใหสมาชิกไดกูยืมเงินในยามจําเปน ดวยอัตรา

32 เรื่องเดียวกัน.  
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ดอกเบี้ยต่ํา ตลอดจนใหบริการทางการเงินแกสมาชิก โดยมีเงินปนผลคืนตามสวนใหอีกดวย สหกรณ

ประเภทนี้ ไดรับความนิยม และจัดตั้งข้ึนใน หมูผู มีรายไดประจําเชน ขาราชการ ครู ตํารวจ 

รัฐวิสาหกิจตางๆ32

33 

2.5.1.5 บริษัทขามชาติ 

ปจจุบันโลกเจริญกาวหนาอยางมาก การติดตอดําเนินงานธุรกิจกระทํากันไดอยาง

กวางขวางท่ัวโลก เชน บริษัทมิตซูบิชิ จํากัด ท่ีเปนผูผลิตรถยนต และเครื่องใชไฟฟา มีสาขาการผลิต

และจําหนายกระจายอยูทุกประเทศท่ัวโลก ซ่ึงแตละแหงอาจทําหนาท่ีเฉพาะอยาง เปนตน  

บริษัทขามชาติ หมายถึง องคกรการผลิตอยางหนึ่งท่ีมีทุนจากตางประเทศเปนสวน

ใหญ ซ่ึงอาจกอใหเกิดท้ังผลดี และผลเสียตอประเทศท่ีไดรับการลงทุนจากการจัดตั้งบริษัทดังกลาว 

จําแนกผลดังกลาวออกไดดังนี้ 

1) ผลดีของบริษัทขามชาติ ทําใหประเทศท่ีไดรับการลงทุนมีเงินลงทุนเขา

ประเทศมากข้ึน มีการจางแรงงานของประชาชน ในประเทศเพ่ิมข้ึน และไดรับเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี

ทันสมัยนํามาใชพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

2) ผลเสียของบริษัทขามชาติ ทรัพยากรของประเทศท่ีไดรับการลงทุนลดลง 

เสียดุลการชําระเงินในระยะเวลายาว เนื่องจากประเทศท่ีลงทุนจะนําเงินออกจาก ประเทศผูรับลงทุน 

เม่ือการดําเนินงานมีผลกําไร 

2.5.1.6 กิจการแฟรนไชส (Franchise) 

ตามรูปศัพท แฟรนไชส หมายถึง สัมปทาน ดังนั้น กิจการแฟรนไชส อาจเรียกอีกอยาง

วา ธุรกิจสัมปทาน คือธุรกิจท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวาบุคคล 2 กลุมข้ึนไปหรือมากกวา ซ่ึงมี

บทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบตางกัน แตจะสงเสริมซ่ึงกันและกันในระบบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคจะ

กระจายสินคา หรือบริการไปสูผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

ในปจจุบันธุรกิจแฟรนไชสเปนท่ีนิยมมาก มีกิจการหลายกิจการท่ีกําเนิดจากธุรกิจ 

แฟรนไชส เพราะการดําเนินงานในธุรกิจประเภทนี้ จะมีบริษัทแมคอยแนะนํา ใหความชวยเหลือเปนผู

เตรียมใบอนุญาตเทคนิคการผลิต การบรหิารงาน ขายใหกับผูซ้ือแฟรนไชสหรือผูซ้ือสัมปทาน เพ่ือซ้ือ

สุทธิในการเปนเจาของ และดําเนินงานในลักษณะเดียวกับท่ีบริษัทแมไดวางรูปแบบไว ซ่ึงธุรกิจท่ีเปน

บริษัทแมสวนใหญจะเปนธุรกิจท่ีประสบผลสําเร็จ มีแนวทางในการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนท่ี

สนใจของบุคคลท่ัวไปท่ีมีความตองการจะเปนเจาของธุรกิจดังกลาว ดังนั้น จากลักษณะของธุรกิจ 

แฟรนไชสจึงมีผูเก่ียวของกับธุรกิจประเภทนี้ 2 ฝาย คือ 

1. แฟรนไชซอร (Franchisors) หรือเจาของธุรกิจ คือผูใหสัมปทาน 

33 เรื่องเดียวกัน. 
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2. แฟรนไชซี (Franchisees) คือ ผูขอรับสัมปทาน 

ปจจุบันธุรกิจแฟรนไชสในประเทศไทย มีท้ังสวนท่ีเปนสาขาจากตางประเทศ เชน 

กิจการจําหนายสินคาประเภทจานดวน (Fast Food) ไดแก เคเอฟซี แมคโดนัลด พิซซาฮัท ฯลฯ 

กิจการจําหนายสินคาสะดวกซ้ือ ไดแก เซเวน-อีเลฟเวน ฯลฯ และธุรกิจแฟรนไชสท่ีกําเนิด โดยคน

ไทยเอง เชน เลมอนฟารม ชายสี่บะหม่ีเก๊ียว ฯลฯ33

34 

1) ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส 

ธุรกิจแฟรนไชสหรือธุรกิจแบบสัมปทานมี 2 ประเภท คือ 

(1) ธุรกิจแฟรนไชสหรือแบบสัมปทานท่ีใชสินคาและชื่อการคา เปน

รูปแบบธุรกิจท่ีผูผลิตหรือผูจําหนาย หรือผูใหสัมปทาน หรือแฟรนไชซอรใหสิทธิแก ผูรับสัมปทาน 

หรือตัวแทนจําหนายหรือแฟรนไชซีในการจําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งของผูให

สัมปทาน โดยผูรับสัมปทานจะไดรับชื่อสินคา เครื่องหมายการคา หรือสินคาจากผูใหสัมปทาน โดยถือ

เสมือนวาเปนผูจําหนายในสายผลิตภัณฑเดียวกับผูใหสัมปทาน เชน ตัวแทนจําหนายน้ําอัดลมโคคา-

โคลา สถานีบริการน้ํามันเซลล ตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรด เปนตน 

(2) ธุรกิจแฟรนไชสหรือแบบสัมปทานท่ีใชรูปแบบทางธุรกิจ เปนรูปแบบ

ธุรกิจท่ีผูใหสัมปทานใหสิทธิแกผูรับสัมปทานในการขายสินคา หรือบริการโดยใชเครื่องหมายการคา

ของผูใหสัมปทาน ถือวาเปนการใชเครื่องหมายการคารวมกันในการดําเนินธุรกิจ มักจะเปนระบบการ

ดําเนินธุรกิจของผูใหสัมปทานท่ีประสบความสําเร็จสูง เชน พิซซาฮัท เคเอฟซี เซเวน-อีเลฟเวน โดย

การดําเนินธุรกิจประเภทนี้จะถูกกําหนดลักษณะการดําเนินงานใหเปนไปในแนวคิดเดียวกันระหวาง

ผูใหสัมปทานกับผูรับสัมปทาน ท้ังดานกลยุทธ แผนการตลาด มาตรฐานการปฏิบัติงานและการ

ควบคุมคุณภาพ เปนตน 

2.5.1.7 รัฐวิสาหกิจ 

สวนหนวยงานรัฐวิสาหกิจนั้น หมายถึง องคการของรัฐบาล หนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาล

เปนเจาของหรือบริษัท หางหุนสวนนิติบุคคล ท่ีสวนราชการหรือหนวยงานธุรกิจของรัฐบาล มีทุน

รวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 มีการบริหารงานอยูระหวางระบบราชการและระบบธุรกิจซ่ึงไมถือวา

เปนหนวยงานเอกชนโดยตรง สาเหตุท่ีรัฐบาลเขาดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ34

35 

 

2.6 บุคคลที่เกี่ยวของกบัการจัดเก็บ การคุมครองและเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

34 เรื่องเดียวกัน. 
35 เรื่องเดียวกัน. 
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บุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บ การคุมครองและเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลนั้นหมายถึง 

บุคคลตางๆท่ีเขามาเก่ียวของกับการจัดเก็บขอมูลในฐานะตางๆ ไมวาจะเปน เจาของขอมูลเอง หรือผู

จัดเก็บขอมูล ซ่ึงลวนแลวมีความสําคัญ เพ่ือท่ีจะไดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไว ซ่ึงเปนการคุมครอง

ขอมูลตางโดยเฉพาะขอมูลสวนบุคคล ดังนี้ 

 

2.6.1 บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

2.6.1.1 เจาของขอมูลสวนบุคคล หรือ ผูใหขอมูล เปนผูใหขอมูลแกผูจัดเก็บขอมูล

หนวยนั้นๆท่ีผูใหขอมูลติดตอหรือทําธุรกรรมดวย โดยประเภทของขอมูลท่ีเจาของขอมูลใหไปนั้น มีอยู

หลากหลาย เชน ขอมูลประเภทพ้ืนฐานท่ัวไป อาจประกอบดวย ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู  เพศ อายุ 

ครอบครัว สถานะภาพ ท่ีทํางาน เปนตน ขอมูลประเภทพ้ืนฐานท่ัวไปนั้นจะเปนขอมูลท่ีผูใหขอมูล

หรือเจาของขอมูลสวนบุคคลมีมาแตเดิมอยูแลว 

สวนขอมูลประเภทท่ีเฉพาะเจาะจง เชน เงินเดือน โรคประจําตัว เลขท่ีบัญชี ขอมูล

บัตรเครดิต ขอมูลการประกันภัย ขอมูลการผอนชําระสินทรัพย แมกระท้ังขอมูลความผิดทางอาญา 

เปนตน โดยขอมูลประเภทนี้เปนขอมูลท่ีเกิดข้ึนมาภายหลังจากการติดตอหรือทําธุรกรรมตอหนวยงาน

นั้นๆ เปนขอมูลท่ีมีความออนไหวสูงกวาขอมูลประเภทพ้ืนฐานท่ัวไป ผูใหขอมูลหรือเจาของขอมูลสวน

บุคคลตองมีความม่ันใจตอระบบการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูจัดเก็บขอมูลวามีความรับผิดชอบ

สามารถใหความปลอดภัยแกขอมูล และไมนําขอมูลสวนบุคคลของตนออกมาเผยแพรโดยไมไดรับการ

ยินยอมซะกอน 

ข้ันตอนการใหขอมูลนั้น มีหลายรูปแบบ ตั้งแตการกรอกขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตน เพ่ือ

ระบุตัวตนของผูใหขอมูลหรือเจาของขอมูลสวนบุคคล และการติดตอหรือทําธุรกรรมตอหนวยงาน

นั้นๆ แลวสรางขอมูลสวนบุคคลใหมเพ่ิมข้ึนมา ท่ีใชเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีติดตอกับหนวยงานนั้นๆ

โดยเฉพาะ เชน ในการติดตอกับธนาคารเพ่ือเปดบัญชีธนาคาร ข้ันแรก ผูใหขอมูลหรือ เจาของขอมูล

สวนบุคคล จะกรอกขอมูลสวนบุคคลของตนเพ่ือระบุตัวตน (ขอมูลประเภทพ้ืนฐานท่ัวไป) ข้ันตอมา 

ธนาคารจะสรางบัญชีธนาคารข้ึนมาโดยเฉพาะแกบุคคลนั้นๆ (ขอมูลประเภทท่ีเฉพาะเจาะจง) เปน

เลขท่ีบัญชีและขอมูลทางบัญชี ของผูใหขอมูลหรือ เจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นๆ ข้ันตอนตอมาเปน

ข้ันตอนการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลตามนโยบายของหนวยงานนั้นๆ ตอไป โดยการจะกระทําการใดๆ

กับขอมูลสวนบุคคลนั้นๆ จะตองกระทําภายใตกฎหมายขอมูลสวนบุคคลของราชอาณาจักรไทย 

2.6.1.2 ผูควบคุมขอมูลหรือผูจัดเก็บขอมูล เปนผูเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีไดมาจากผูให

ขอมูลหรือเจาของขอมูลสวนบุคคล ท้ังจากการกรอกขอมูลโดยตรง ทางเว็บไซต อีเมล หรือโทรศัพท 
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เปนตน ผูจัดเก็บขอมูลนั้นจะตองดําเนินการตามหลักในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลภายใต

รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย โดยมีหลักดังนี้ 

1) การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดเก็บจะตองไดมาโดยวิธีการท่ี

ถูกตองและชอบดวยกฎหมาย โดยตองใหบุคคลผูเปนเจาของขอมูลรับทราบและยินยอมในการจัดเก็บ

ขอมูล 

2) คุณภาพของขอมูล ขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดเก็บตองเปนขอมูลท่ีมีความ

เก่ียวของกับวัตถุประสงคในการใช และตองเปนขอมูลท่ีถูกตองสมบูรณและถูกตองตรงตามความเปน

จริงอยูเสมอ 

3) กําหนดวัตถุประสงค ตองมีการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล

สวนบุคคลกอนท่ีจะมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลนั้น 

4) จํากัดการใชขอมูล การใชขอมูลจะกระทําไดโดยขัดตอวัตถุประสงคในการ

จัดเก็บมิไดเวนแตไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลหรือไดรับอนุญาตตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย

กําหนด 

5) การรักษาความปลอดภัย ตองจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการ

จัดเก็บขอมูลเพ่ือปองกันความเสื่อมเสีย การเขาถึง การทําลาย การใช การเปลี่ยนแปลงแกไข หรือ

การเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

6) การเปดเผยขอมูล ตองกําหนดวิธีการท่ัวไปในการเปดเผยขอมูล รูปแบบ

ของการเปดเผย หลักเกณฑในการขอใหมีการเปดเผยขอมูลซ่ึงตองไมเปนการกระทบตอความเปนอยู

สวนตัวของผูใหขอมูลหรือเจาของขอมูล 

7) การมีสวนรวมของผูใหขอมูล หรือเจาของขอมูลสวนบุคคล สามารถ

ตรวจสอบ แกไข ขอมูลของตนได และสามารถปฏิเสธไมใหจัดเก็บขอมูล35

36 

ซ่ึงเปนไปตามหลักการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับในหลักสากล ปองกันการ

เกิดปญหาตอหนอยงานท่ีจัดเก็บขอมูลนั้นๆ 

 

2.6.2 การคุมครองและเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

เม่ือไดรับการใหความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลแลว หนวยงานนั้นๆก็มีหนาท่ี

จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนไปตามขอกําหนดและหลักการในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล โดยขอมูล

36 สุรางคณา แกวจํานง, หนาท่ีของผูครอบครองหรือควบคุมขอมูลสวนบุคคล, คนวันท่ี 24 

มกราคม 2559 จาก http://www.oic.go.th/CABOICFORM05/DRAWER04/GENERAL 

/DATA0002/00002019.DOC 
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สวนบุคคลท่ีไดมาจะตองมีการปองกันและรักษาขอมูลสวนบุคคล ไมใหเกิดการละเมิดตอขอมูลสวน

บุคคลข้ึนจากภายในหนวยงานเองหรือการละเมิดจากภายนอกหนวยงาน 

ประเภทท่ีเกิดจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคลจากภายในหนวยงานเอง เชน การเปดเผย

ขอมูลโดยไมไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล การนําขอมูลสวนบุคคลไปเผยแพรหรือสง

ตอขอมูลใหบุคคลอ่ืน เปนตน 

ประเภทท่ีเกิดจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคลจากภายนอกหนวยงาน เชน การรั่วไหลของ

ขอมูลสวนบุคคลจากการโจรกรรมขอมูลระบบการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานท่ีไมไดมีชั้น

ปองกันระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีเพียงพอ เปนตน  

เพราะฉะนั้นจากท่ีไดกลาวไปในขางตน หนวยงานท่ีทําการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ตองทํา

ตามหลักกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หนึ่งในขอสําคัญคือการปองกันและเก็บรักษาขอมูล

สวนบุคคลไมใหเกิดการละเมิดข้ึนได 

 

2.7 การใหความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 

 

การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานนั้นๆ ตองไดรับการยินยอมของเจาของขอมูลสวน

บุคคลกอนจึงสามารถจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลได ดังนั้นหนวยงานตางๆ ตองมีหลักการและเง่ือนไขใน

การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลองกับหลักการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนหลักสากลและอยู

ภายใตกรอบของกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลแหงราชอาณาจักรไทยดวย จากนั้นหนวยงาน

ท่ีตองการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ตองแจงเง่ือนไขและหลักการดังกลาวใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล 

เพ่ือท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดพิจารณาเง่ือนไขหลักการของหนวยงาน และทราบถึงสิทธิของตน

กอนจะยินยอมใหหนวยงานั้นๆ จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของตนไดตอไป 

 



บทท่ี 3 

 

หลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองการจัดเก็บขอมลูสวนบุคคลใน

หนวยงานเอกชนในประเทศไทยระหวางประเทศและตางประเทศ 

 
ประเทศไทยเรานั้นมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหลายหลายฉบับ

ดวยกัน ซ่ึงแตละฉบับนั้นก็มีเนื้อหาท่ีแตกตางกันไป ตามความประสงค หรือตามประเภทแตละฉบับ 

ซ่ึงในเนื้อหาใจความ แตละฉบับนั้น มีเนื้อหาท่ีคลายๆ กันคือ การมุงคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในแต

ละกรณีตางๆ โดยจะแบงออกเปนสองประเภท คือ ประเภทท่ีหนึ่ง กฎหมายท่ีคุมครองขอมูลสวน

บุคคลโดยตรง ประเภทท่ีสอง คือกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย  

กลาวถึง หลักกฎหมายระหวางประเทศและตางประเทศ กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ของประเทศแคนนาดา และประเทศสวีเดน ท่ีเก่ียวของกับการคุมครองการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 

รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในประเทศไทย ไดแก กฎหมายท่ีคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลโดยตรง และกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยท่ัวไปของประเทศ

ไทย ซ่ึงจะมีลายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของตางประเทศ 

 

การคุมครองขอมูลตามกฎหมายคุมครองขอมูลในตางประเทศสวนใหญ จะครอบคลุม

ประเด็นเก่ียวกับอํานาจควบคุมเหนือขอมูลในการรวบรวม และการนําขอมูลไปใชประโยชน มากกวา

ท่ีจะมองวาขอมูลอยูท่ีใด หรืออยูในการครอบครองของใคร เพราะโดยลักษณะและความสามารถอัน

แทบไรขอจํากัดของระบบคอมพิวเตอร ท่ีสามารถครอบครองและควบคุมการเคลื่อนไหวของขอมูล

จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งไดอยางงายดายและรวดเร็ว ซ่ึงในกฎหมายการคุมครองของนานาประเทศ

อาจมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลท่ีไมเทาเทียมกัน แตถึงแมวาจะไมสามารถกําหนดรูปแบบของ

ขอบเขตการคุมครองใหไดมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศ ในภาพรวมของบทบัญญัติกฎหมาย

ท้ังหลายนี้ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานเดียวกัน ดังนี้  

1. ในการจัดเก็บขอมูล ตองมีการบอกกลาว หรือการแจง ซ่ึงในบางครั้งอาจหมายถึง การจด

ทะเบียน หรือการทําเปนเอกสาร หรือ การไดใบอนุญาต ซ่ึงหมายถึงการไดรับอํานาจในการ
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ดําเนินการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงผูดําเนินการ (Data Controller) ตองยื่นเอกสารตอเจาพนักงานเก่ียวกับ

การดําเนินการเก่ียวกับขอมูลท่ีถูกตอง ซ่ึงหมายถึงการกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคและการ

ประมวลผลท่ีแนนอนชัดเจน36

37 

2. การคุมครองขอมูลท่ีเปนขอมูลสวนตัวโดยเฉพาะ (Sensitive Data) เปนประเด็นท่ีแตละ

ประเทศตองใหความคุมครองอยางเครงครัด แมวาในคําจํากัดความของขอมูลสวนตัวโดยเฉพาะจะไม

สามารถกําหนดไดอยางชัดเจนก็ตาม เชน ในเรื่องเก่ียวกับการเมือง ลัทธิทางศาสนา แนวทางในการ

ดําเนินชีวิต การเปนสมาชิกสหพันธ ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ พฤติกรรมทางเพศและประวัติ

อาชญากรรม เปนตน ซ่ึงการเก็บหรือการประมวลผลอาจมีไดโดยการใหความยินยอมของเจาของ

ขอมูลอยางชัดเจน หรืออาจกําหนดวาไมสามารถท่ีจะสงขอมูลเหลานี้ออกนอกประเทศได หรืออาจให

ความคุมครองท่ีมากกวานี้ คือหามมิใหมีการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับขอมูลเหลานี้เลย เวนแตกฎหมาย

ใหอํานาจ ซ่ึงขอมูลเหลานี้ อาจไมไดอยูในความคุมครองของ Data Controller แตอาจอยูในความ

ครอบครองของนายจาง ซ่ึงไดเก็บขอมูลขาวสารของลูกจางไว เชน ประวัติการรักษาสุขภาพ หรือ

ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธในการทําสัญญา 

3. การสงขอมูลระหวางประเทศ (International Data Transfers or Transborder Data 

Flows) เปนเรื่องท่ีนานาประเทศใหความสําคัญ โดยสวนมากจะไมยินยอมใหมีการเขาถึงขอมูลหรือสง

ขอมูลออกไปยังประเทศท่ีไมมีการคุมครองขอมูลในระดับมาตรฐานท่ีนาพอใจ เชน ในกรณีการ

อนุญาตใหมีเสรีในการสงขอมูลภายในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และในขณะเดียวกันไดมีการ

หามการสงขอมูลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไปยังประเทศท่ีไมไดเปนสมาชิก และประเทศซ่ึงไม

มีมาตรการท่ีเพียงพอในการคุมครองขอมูล 

4. สวนมากของบทบัญญัติคุมครองขอมูลจะเริ่มตนดวยขอบเขตในการคุมครอง เชน การเก็บ

ขอมูล ขอบเขตการประมวลผลขอมูล ท่ีอาจมีไดในระยะเวลาท่ีกําหนด ความชอบธรรม ซ่ึงอยูบน

พ้ืนฐานของการใหความยินยอม ในการเก็บ ประมวลผล และเปดเผยขอมูลของเจาของขอมูล (Data 

Subject) ภาระหนาท่ีในการใหการรับรองวาขอมูลดังกลาว จะไดรับการแกไขปรับปรุงใหทันสมัยอยู

เสมอ ซ่ึงตองทําใหเพียงพอแกการยอมรับโดยการกําหนดเปนนโยบาย และกระบวนการ รวมท้ังการมี

มาตรการรักษาความปลอดภัยอยางเพียงพอ ท่ีจะปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลท่ีมีการสงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

37 นคร เสรีรักษ, ขอแนะนําเชิงนโยบายดานขอมูลสวนบุคคล (ตอนท่ี 1), คนวันท่ี 25 

มกราคม 2559 จาก http://www.fpps.or.th/news.php?detai=n1410144102.news 
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5. สิทธิของเจาของขอมูล ซ่ึงไดแก สิทธิในการอนุญาตใหใชขอมูล สิทธิในการเขาถึงขอมูล

ของตนเอง สิทธิในการไดรับการแจงการใชขอมูล สิทธิในการแกไขขอมูลเม่ือพบวาขอมูลของตนมี

ความผิดพลาด และสิทธิในการไดรับการเยียวยาเม่ือไดรับความเสียหาย37

38 

6. การหามการกระทําบางอยางในกิจกรรมบางอยางบางประเภท เพ่ือทําใหการคุมครอง

ขอมูลสําเร็จดวยดี 

 

3.1.1 แนวทางปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขององคการระหวางประเทศ 

ในตางประเทศหลายๆ ประนั้นก็จะมีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลไว โดยแนวทาง

ปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขององคการระหวางประเทศจะมีหลากหลายแบบดวยกันซ่ึงแต

ละแนวทางหรือแตละแบบนั้นก็จะมีเนื้อหาแตกตางกันไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือธรรมเนียมประเพณี

ของแตละประเทศนั้นๆ ซ่ึงเนื้อหาของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยหลักๆ ก็จะมุงเนนการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลท้ังสิ้น โดยจะแตกตางแครายละเอียดเล็กนอยๆ เพ่ือใหสอดคลองกับ

ประเทศของตนเองเทานั้น เชนดังตอไปนี้ 

3.1.1.1 องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization 

for Economic Cooperation and Development :OECD)  

ซ่ึงเปนองคกรท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางประเทศไดใหความสําคัญกับปญหาการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลในระบบอิเล็กทรอนิกสโดยไดกําหนดหลักพ้ืนฐานการสําหรับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใหนานาประเทศมีแนวทางในการบัญญัติกฎหมายของตนเอง ไดกําหนดแนวทาง

ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลคือ Guidelines Governing the Protection of Privacy and 

Tran Border Data Flow of Personal Data ในป ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) เพ่ือเปนหลักสําคัญวา 

ขอมูลสวนบุคคลตองไดรับการคุมครองท่ีเหมาะสมในทุกข้ันตอน ตั้งแตการรวบรวม การใช การเก็บ

รักษา และการเปดเผย38

39 

3.1.1.2 การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามแนวทางขององคการเพ่ือความรวมมือทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder 

Flows of Personal Data 1980) 

38 เรื่องเดียวกัน. 
39 Fred H. Cate, Peter Cullen and Viktor Mayer-Schönberger, Data Protection 

Principles for the 21st Century Revising the 1980 OECD Guidelines, Retrieved 

August 10, 2016 from http://www.oii.ox.ac.uk/archive/ downloads/ 

publications/data_Protection_Principles_for_the_21st_century.pdf 
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กฎเกณฑของแนวทางฉบับนี้ เปนแนวปฏิบัติข้ันต่ําของหลักการเพ่ือใหประเทศสมาชิก

ไดนําไปปฏิบัติภายในแตละประเทศ แนวปฏิบัติฉบับนี้ไมไดแยกระหวางหนวยงานของรัฐและ

หนวยงานเอกชน และไมไดแยกวาเปนการประมวลผลขอมูลเก่ียวกับบุคคลโดยวิธีการอัตโนมัติหรือ

โดยวิธีการประมวลผลดวยมือ 

ขอบเขตความหมายของขอมูลสวนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ขอมูลใดๆ ท่ี

เก่ียวของเฉพาะตัวบุคคล หรือสามารถชี้ใหเห็นลักษณะเฉพาะตัวบุคคลเจาของขอมูลได ซ่ึงโดย

ภาพรวมของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีหลักการดังนี ้

1) หลักขอจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดเก็บจะตอง

ไดมาโดยวิธีการท่ีถูกตองและชอบดวยกฎหมาย โดยตองใหบุคคลผูเปนเจาของขอมูลรับทราบและ

ยินยอมในการจัดเก็บขอมูล 

2) หลักคุณภาพของขอมูล ขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดเก็บตองเปนขอมูลท่ีมีความ

เก่ียวของกับวัตถุประสงคในการใช และตองเปนขอมูลท่ีถูกตอง สมบูรณและถูกตองตรงตามความเปน

จริงอยูเสมอ 

3) หลักการกําหนดวัตถุประสงค ตองมีการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดเก็บ

ขอมูลสวนบุคคลกอนท่ีจะมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลนั้น 

4) หลักการจํากัดการใชขอ มูล การใชขอมูลจะกระทําได โดยขัดตอ

วัตถุประสงคในการจัดเก็บมิไดเวนแตไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล หรือไดรับอนุญาตตาม

เง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

5) หลักการรักษาความปลอดภัย ตองจัดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัย

ในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือปองกันความเสื่อมเสีย การเขาถึง การทําลาย การใช การเปลี่ยนแปลงแกไข 

หรือการเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

6) หลักการเปดเผยขอมูล ตองกําหนดวิธีการท่ัวไปในการเปดเผยขอมูล 

รูปแบบของการเปดเผย หลักเกณฑในการขอใหมีการเปดเผยขอมูล ซ่ึงตองไมเปนการกระทบตอความ

เปนอยูสวนตัวของเจาของขอมูล 

7) หลักการมีสวนรวมของปจเจกบุคคล กําหนดใหปจเจกชนมีสิทธิตางๆ 

ดังตอไปนี ้

(1) สิทธิไดรับการแจงวามีขอมูลของตนจัดเก็บอยู 

(2) มีสิทธิตรวจสอบขอมูลของตนท่ีมีผูจัดเก็บ 

(3) มีสิทธิขอใหแกไขขอมูลท่ีไมถูกตอง 

(4) มีสิทธิปฏิเสธไมใหมีการจัดเก็บขอมูลของ 
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8) หลักความรับผิดชอบ กําหนดความรับผิดในกรณีมีการละเมิดขอมูลสวน

บุคคลของตน ในสวนของการไหลเวียนของขอมูลระหวางประเทศ ไดกําหนดหลักการใหประเทศ

สมาชิกรับรองการไหลเวียนขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงรวมถึงการสงขอมูลท้ังหมดในประเทศสมาชิกอยาง

ตอเนื่องและปลอดภัย และใหประเทศสมาชิกงดเวนจากการจํากัดการไหลเวียนของขอมูลระหวาง

ประเทศ เวนแตประเทศท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะไมปฏิบัติตามแนวทาง หรือเม่ือมีการสงออกไปใหมของ

ขอมูลท่ีอาจถูกจํากัดโดยกฎหมายคุมครองขอมูล หรือในกรณีขอมูลสวนบุคคลบางชนิด หรือในกรณี

ประเทศอ่ืนท่ีมีบทบัญญัติในการคุมครองขอมูลท่ีไมเทาเทียมกันหรือไมเปนไปตามมาตรฐานท่ียอมรับ

ได3940 

3.1.1.3 แนวทางปฏิบัติของ OECD องคการองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา หรือ OECD ไดออกแนวทางปฏิบัติสําหรับการคุมครองผูบริโภคในการทําธุรกรรมซ้ือ

ขายบนระบบออนไลนโดยไดมีแนวทางหลักการคุมครองผูบริโภคจะตองมีความชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ หนวยงานรัฐบาล ธุรกิจ ผูบริโภคจะตองรวมมือกันในการพัฒนาและสรางกลไกการ

คุมครองผูบริโภคไมเกิดอุปสรรคในการคาบนระบบออนไลน สะทอนใหเห็นถึงแนวทางการคุมครอง

ผูบริโภคตามกฎหมายท่ีมีสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐบาล ผูประกอบการธุรกิจ และผูบริโภคมี

จุดมุงหมายสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจ การโฆษณา และวิธีทางการตลาดท่ีเปนธรรม มีขอมูลของ

สินคาท่ีชัดเจน ระบุระยะเวลาสงมอบท่ีเหมาะสม มีเง่ือนไขการจายเงินท่ีเห็นชัดและราคาไมแพง 

ระงับขอพิพาทและการชดเชย ปองกันความเปนสวนตัว40

41 

 

3.1.2 การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามขอบังคับของสหภาพยุโรป (European Union 

: EU) 

Directive 95/46/EC of the European parliament and of the Council of 24 

October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data 

40 สํานักเลขานุการคณะกรรมการทางอิเล็กทรอนิกส, แนวทางการจัดทํากฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ศูนยเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหง ชาติ, 

2547), หนา 25-29. 
41 คําแปลของ OECD Guideline for Consumer Protection in the Context of 

Electronic Commerce 1999, คนวันท่ี 19 มกราคม 2559 จาก http://www.oecd.org/ 

sti/consumer/oecdguidelinesforconsumerprotectioninthecontextofelectroniccommerc

e1999.htm 
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การคุมครองขอมูลสวนบุคคลภายใตขอบังคับสหภาพยุโรป 95/46 เริ่มตนข้ึนในป 1995 

นับเปนบทบัญญัติท่ีมีผลบังคับระหวางประเทศฉบับแรกท่ีใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล ท่ีถูก

สรางข้ึนโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ขอบังคับฉบับนี้ใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และ

เสรีภาพในการเคลื่อนไหวของขอมูล ท้ังยังใหการรับรองวาขอมูลจะไดรับการคุมครองอยางเทาเทียม

กันตลอดท้ังตลาดรวมยุโรป โดยมีขอบเขตการบังคับใช คือ ในมาตรา 2 ไดใหคําจํากัดความของขอมูล

สวนบุคคล (Personal Data) วาหมายถึงขอมูลขาวสาร (Information) ใดๆ ท่ีชี้เฉพาะตัวบุคคล หรือ

สามารถบงชี้ลักษณะเฉพาะท่ีเก่ียวของกับตัวบุคคล ซ่ึงหมายถึงบุคคลธรรมดา (Natural Person) ท่ี

เปนเจาของขอมูล (Data Subject) การชี้เฉพาะตัวบุคคลอาจเปนไปโดยตรงหรือโดยออม การอางอิง

ถึงขอมูลสวนบุคคล เชน หมายเลขประจําตัว ลักษณะสําคัญทางกาย สรีระ จิตใจ สถานะทางการเงิน 

สังคม วัฒนธรรม ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสามารถชี้เฉพาะตัวบุคคลได และในขอบเขตของการบังคับใชท้ังใน

การประมวลขอมูลโดยวิธีการปกติ (Manual) และการประมวลผลขอมูลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือวิธีการอัตโนมัติ (Electronic or Automatic) 42 

ดังนั้น ประชาชนทุกคนในสหภาพยุโรป ทุกหนวยงานราชการ และในทุกบริษัทหางราน และ

องคกรธุรกิจเอกชนทุกแหงตองสามารถใหความม่ันใจไดวาไดมีการนํากฎเกณฑการคุมครองไปปฏิบัติ

จริงในมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังสหภาพยุโรป โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ เพ่ือใหประเทศ

สมาชิกของสหภาพยุโรป มีแนวทางการบัญญัติกฎหมายคุมครองขอมูลท่ีสอดคลองกัน และเพ่ือใหมี

มาตรฐานในการปฏิบัติในการสงขอมูลสวนบุคคลภายในประเทศสมาชิก42

43 

ขอบังคับฉบับนี้ไดเรียกรองใหมีการบัญญัติกฎหมายคุมครองขอมูลในแตละประเทศ เพ่ือให

การคุมครองประชาชนมากข้ึน สําหรับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสวนท่ีเก่ียวกับภาคเอกชน 

โดยเฉพาะในบริษัทเอกชนท่ีประกอบธุรกิจการคา ตองยึดหลักการท่ีเปนสาระสําคัญดังนี้  

การรักษาคุณภาพของขอมูล 

1. มาตรการของการประมวลผลขอมูลท่ีชอบดวยกฎหมาย 

2. ขอกําหนดในการประมวลผลขอมูลชนิดพิเศษ เชน ขอมูลสวนตัวโดยเฉพาะ 

(Sensitive Data) 

3. สิทธิในการไดรับแจงการเก็บขอมูลตางๆ ของเจาของขอมูล 

42 นคร เสรีรักษ, ขอแนะนําเชิงนโยบายดานขอมูลสวนบุคคล (ตอนท่ี 2), คนวันท่ี 25 

มกราคม 2559 จาก http://www.fpps.or.th/news.php?detai=n1410185737.news 
43 European Union Agency for Fundamental Rights, Handbook on European 

Data Protection Law (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014), 

p. 14. 
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4. สิทธิในการเขาถึงขอมูลของเจาของขอมูล 

5. สิทธิในการคัดคานการประมวลผลของเจาของขอมูล 

6. การรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลขอมูล 

7. การสงผานขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศท่ีสาม 

นอกจากการควบคุมการสงขอมูลภายในประเทศสมาชิกแลว สําหรับประเทศท่ีไมไดเปน

สมาชิกสหภาพยุโรป หากจะทําการติดตอรับ-สงขอมูลกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ก็ตองมี

มาตรการการคุมครองขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสมเปนท่ีพอใจแกสหภาพยุโรปดวยเชนกัน ซ่ึงมาตรการท่ี

เหมาะสมท่ีสหภาพยุโรปไดตั้งไว แมกระท่ังประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีการคาและการลงทุนกับ

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากท่ีสุด และมีการเคลื่อนไหวของขอมูลขาวสารมากท่ีสุด ก็ยังมีรูปแบบ

การคุมครองไมเหมือนกับสหภาพยุโรป ท้ังนี้ สหรัฐอเมริกาใชระบบควบคุมตนเอง (Self-regulation) 

โดยภาคเอกชนกําหนดการควบคุมขอมูลข้ึนมาดวยตนเอง ซ่ึงท้ังสองฝายมีการพยายามหาวิธีการท่ี

ประนีประนอมเพ่ือเปนทางออกและแกไขปญหาความขัดแยงของท้ังสองฝายนี้4344 

 

3.1.3 องคการสหประชาชาติ สหประชาชาต ิ(United Nation :UN)  

องคการสหประชาชาติไดกําหนดหลักเกณฑการคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ันต่ําไวเปน

แนวทาง Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files ท่ีออกเม่ือป 

ค.ศ. 1990 เปนตน เพ่ือตอบสนองตอการคาระหวางประเทศ การสรางความเชื่อม่ัน เพ่ือปองกันการ

ละเมิดขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. หลักความชอบดวยกฎหมายและความเปนธรรม (Principle of Lawfulness and 

Fairness) ขอมูล สวนบุคคลจะตองไมถูกเก็บรวบรวมหรือประมวลผลดวยวิธีการท่ีไมเปนธรรมหรือ 

ไมชอบดวยกฎหมายและการใชขอมูลสวนบุคคลจะตองไมขัดกับวัตถุประสงคและ หลักการของกฎ

บัตรสหประชาชาติ 

2. หลักความถูกตอง (Principle of Accuracy) ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

จะตองมีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวากระทาดวยความถูกตอง ขอมูลมีความสมบูรณ ทันสมัยอยู

เสมอ และเก็บไดภายในระยะเวลาเทาท่ีจะมีการประมวลผลหรือใชขอมูลเหลานั้น 

3. หลักการระบุวัตถุประสงคโดยเฉพาะเจาะจง (Principle of The Purpose-

Specification) จะตองมีการระบุวัตถุประสงคในการจัดเก็บและเง่ือนไขของการใชประโยชนขอมูลท่ี

เก็บตามวัตถุประสงคซ่ึงชอบดวยกฎหมายโดย 

1) เก็บรวบรวมเพียงเทาท่ีเก่ียวของ และเหมาะสมกับวัตถุประสงคท่ีระบุไว 

44 นคร เสรีรักษ, เรื่องเดิม. 
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2) ขอมูลสวนบุคคลจะตองไมถูกใชหรือเปดเผย เวนแตไดรับความยินยอมจาก

บุคคลท่ีเก่ียวของ 

3) ระยะเวลาท่ีจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลจะตองไม เกินกวาระยะเวลาท่ีการ

ดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวไดสําเร็จลง 

4. หลักการเขาถึงขอมูล (Principle of Interested-Person Access) เจาของขอมูล

มีสิทธิท่ีจะไดรูวามีการประมวลผลขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับตน โดยไดรับขอมูลในรูปแบบท่ีเขาใจไดใน

เวลาอันสมควรและปราศจากคาใชจาย และสามารถขอใหแกไขหรือลบในกรณีมีการเก็บขอมูลโดยไม

ชอบดวยกฎหมาย ไมจาเปน หรือมีการเก็บขอมูลโดยไมถูกตอง ขอกําหนดแหงหลักการนี้ใหบังคับใช

กับบุคคลทุกคนโดยไมคํานึงถึงสัญชาติหรือ ถ่ินท่ีอยู4445 

5. หลักการไมเลือกปฏิบัติ (Principle of Non-Discrimination) หามเก็บรวบรวม

ขอมูลซ่ึงอาจทาใหเกิดการเลือกปฏิบัติท่ีขัดตอกฎหมาย เชน ขอมูลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ สีผิว 

พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การนับถือศาสนา ความเชื่อทางปรัชญาหรือความเชื่อ

อ่ืนๆ รวมท้ังขอมูลการเปนสมาชิกสหภาพ หรือสมาคมทางการคา 

6. การกําหนดขอยกเวน (Power to Make Exceptions) ขอยกเวนจากหลักการขอ

ท่ี 1-4 อาจกําหนดไดในกรณีจําเปนเพ่ือรักษาความม่ันคงของชาติ ระเบียบสังคม สาธารณสุข หลัก

คุณธรรม และสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ขอยกเวนจากหลักการขอท่ี 5 อาจเปนกรณีเพ่ือการ

ปองกันการเลือกปฏิบัติ ภายใตขอบัญญัติของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนหรือกลไกของ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและการปองกันการเลือกปฏิบัติ 

7. หลักการรักษาความปลอดภัย (Principle of Security) จะตองมีการรักษาความ

ปลอดภัยขอมูลท่ีจัดเก็บ เพ่ือปองกันอันตรายท้ังจากภัยธรรมชาติ การสูญหายหรือเสียหาย การ

ทําลายโดยบุคคล การเขาถึงโดยปราศจากอํานาจ การใชในทางท่ีผิด หรือการทาลายโดยไวรัส

คอมพิวเตอร 

8. การกํากับดูแล (Supervision and Sanctions) กฎหมายของประเทศตางๆ 

จะตองระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ ควบคุมดูแลและใหคาแนะนาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

หลักการนี้ 

45 นคร เสรีรักษ, การคุมครองขอมูลสวนบุคคล: ขอเสนอเพ่ือการพัฒนาสิทธิรับรูขอมูล

ขาวสารในกระบวนธรรมรัฐไทย (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2548), หนา 100. 
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9. การสงขอมูลขามพรมแดน (Transborder Data Flows) การสงขอมูลระหวาง

ประเทศจะสามารถกระทําไดในกรณีท่ีประเทศสองประเทศหรือ มากกวาสองประเทศ มีกลไกในการ

คุมครองสิทธิความเปนสวนตัวในระดับเดียวกัน 

ขอบเขตการใชขอปฏิบัติ (Field of Application) หลักปฏิบัติดังกลาวควรไดมีการปฏิบัติใช

สาหรับขอมูลในภาครัฐและเอกชนท่ีจัด เก็บดวยคอมพิวเตอร (Computerized Files) เชนเดียวกับ

การจัดเก็บดวยวิธีการอ่ืนๆ ท่ีมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับเอกสารท่ีจัดเก็บดวยมือ (Manual 

Files)46 

กลาวโดยสรุป การคุมครองขอมูลสวนบุคคลในกฎหมายระหวางประเทศและขอตกลง

ระหวางประเทศ โดยบทบัญญัติท่ีมีผลบังคับใช ไดแก สนธิสัญญาฉบับตางๆ ไมวาจะเปนแนวทางของ 

OECD ขอบังคับสหภาพยุโรป 95/46 หรือขอตกลงของรัฐสภาแหงยุโรป ลวนเปนกรอบท่ีใชบังคับ

เก่ียวกับการสงและรับขอมูลขาวสารระหวางประเทศ หลักสําคัญประการหนึ่งท่ีปรากฏอยูในกฎหมาย

นี้ คือบทบัญญัติวาดวยเรื่องการสงขอมูลสวนบุคคลระหวางประเทศ (International Data Transfers 

or Transborder Data Flows) ซ่ึงกําหนดวาการแลกเปลี่ยนขอมูลจะดําเนินการไดเฉพาะระหวาง

ประเทศท่ีมีกฎหมายหรือมีมาตรการในการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีมาตรฐานเพียงพอ 

กฎเกณฑดังกลาวเปนผลมาจากการสงขอมูลในบางกรณีท่ีตองอยูภายใตบทบัญญัติระหวางประเทศ 

เชน การสงขอมูลไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซ่ึงตองปฏิบัติตามขอบังคับสหภาพยุโรป ท่ี

กําหนดมาตรการเพ่ือการคุมครองขอมูล โดยไดกําหนดหามสงและรับขอมูลขาวสารกับประเทศท่ีไมมี

มาตรการท่ีมีมาตรฐานในการคุมครองความเปนสวนตัวในขอมูลสวนบุคคลและมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ  

 

3.2 กฎหมายคุมครองขอมูลมีสวนบุคคลในประเทศแคนนาดา 

 

ประเทศแคนาดามีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 2 ฉบับ คือ Privacy Act ซ่ึงใชบังคับ

กับขอมูลสวนบุคคลในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ กับ Personal Information 

Protection and Electronic Document Act (PIPEDA) ซ่ึงใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลในความ

ครอบครองของเอกชนและมีเอกสารอิเล็กทรอนิกสดวย ดังนั้นจึงไดศึกษาเฉพาะหลักกฎหมาย

เก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในความครอบครองของเอกชนซ่ึงอยูใน Part 1 ของ PIPEDA 

ดังนี้  

46 เรื่องเดียวกัน, หนา 100. 
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1. ขอบเขตการบังคับใช (Section 4 (2)) 

กฎหมายนี้ไมใชบังคับแก 

1) หนวยงานของรัฐภายใตบังคับของ Privacy Act 

2) บุคคลใดซ่ึงเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคสวนตัวหรือ

เปนการภายใน และไมเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน หรือ 

3) ผูซ่ึงเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยเพ่ือกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองาน

วรรณกรรม และไมเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน46

47 

2. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Organization) ตองปฏิบัติตามภาคผนวก 1 (Schedule 1) 

ของกฎหมายนี้ดวย (Section 5) 

3. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากความรับรูหรือ

ยินยอมจากบุคคลซ่ึงเปนเจาของได ถา (Section 7(1)) 

1) การเก็บรวบรวมเปนไปเพ่ือประโยชนของเจาของขอมูลโดยชัดแจงและในขณะนั้น

เจาของขอมูลไมสามารถใหความยินยอมได 

2) มีเหตุอันควรเชื่อไดวาการเก็บรวบรวมโดยขอความยินยอมจะสงผลตอความมีอยูหรือ

ความถูกตองของขอมูลซ่ึงจะนํามาใชในการสอบสวนการละเมิดขอตกลงหรือการฝาฝนกฎหมายของ

แคนาดาหรือมลรัฐ 

3) เปนการเก็บรวบรวมเพ่ือกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรม โดย

แทจริง 

4) เปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะและถูกกําหนดโดยกฎหมาย 

4. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจใชขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากความรับรูหรือยินยอมจาก

บุคคลซ่ึงเปนเจาของได ถา (Section 7(2)) 

1) ใชในการสอบสวนการกระทําความผิดตอกฎหมายแคนาดาหรือมลรัฐหรือกฎหมาย

ตางประเทศท่ีมีเขตอํานาจ 

2) ใชในกรณีฉุกเฉินเพ่ือรักษาชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลใด 

3) ใชเพ่ือเก็บสถิติหรือเพ่ือการศึกษาวิจัยซ่ึงไดเก็บขอมูลนั้นไวเปนความลับ ซ่ึงการของ

ความยินยอมไมสะดวกในทางปฏิบัติ โดยแจง Commissioner กอนใชขอมูล 

4) เปนขอมูลตาม (3.1) (3.2) หรือ (3.4) 48 

47 สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา, บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ….  (กรุงเทพฯ: สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557), หนา 5-8. 
48 เรื่องเดียวกัน, หนา 5-8. 

 

                                                        



46 

5) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากความรับรูหรือ

ยินยอมจากบุคคลซ่ึงเปนเจาของได ถา (Section 7(3)) 

1) เปดเผยตอทนายความหรือท่ีปรึกษากฎหมายของตน 

2) เพ่ือการเรียกเก็บหนี้ซ่ึงเจาของขอมูลคางชําระตอผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

3) เพ่ือปฏิบัติตามหมายศาลหรือหนังสือเรียกของเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 

หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาลเก่ียวกับ 

(1) การเปดเผยตอหนวยงานของรัฐท่ีรองขอขอมูลอันเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจและได

แสดงวา 

(1.1) มีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลนั้นเก่ียวของกับความม่ันคงของชาติ การ

ปองกันประเทศ หรือการดําเนินงานในกิจการระหวางประเทศ 

(1.2) เพ่ือประโยชนในการบังคับใชกฎหมายหรือการสอบสวนคดี หรือ 

(1.3) เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารกฎหมาย 

4) เปดเผยตอหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

(1) ไดใหเหตุผลท่ีทําใหเชื่อไดวาเปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับการละเมิดขอตกลงหรือฝา

ฝนกฎหมายของแคนาดา หรือมลรัฐหรือกฎหมายตางประเทศท่ีมีเขตอํานาจ 

(2) มีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลนั้นเก่ียวของกับความม่ันคงของชาติ การปองกัน

ประเทศ หรือการดําเนินงานในกิจการระหวางประเทศ 

5) เปดเผยตอบุคคลซ่ึงตองการขอมูลนั้นเพ่ือการรักษาชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัย

อยางฉุกเฉิน แลวไดแจงใหเจาของขอมูลทราบในภายหลังโดยไมชักชา 

6) เพ่ือเก็บเปนสถิติหรือการศึกษาวิจัย  ซ่ึงการขอความยินยอมไมสะดวกในทางปฏิบัติ  

โดยไดแจง  Commissioner  กอนเปดเผยขอมูล 

7) เปดเผยตอหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเก็บรักษาขอมูลไวเปนประวัติศาสตรหรือเปนบันทึก

สําคัญ 

8) เปดเผยภายหลังระยะเวลา ดังนี้ 

(1) 100 ปหลังจากขอมูลไดถูกสรางข้ึนมา 

(2) 20 ป หลังจากเจาของขอมูลถึงแกกรรมและขอมูลนั้น 

(2.1) เปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะและถูกกําหนดโดยกฎหมาย 

(2.2) ทําโดยหนวยงานดานการสอบสวนและการเปดเผย เพ่ือประโยชนในการ

สอบสวน การละเมิดขอตกลง หรือการฝาฝนกฎหมาย หรือ 
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(2.3) ถูกเปดเผยตามกฎหมาย48

49 

6. สิทธิของเจาของขอมูล (Section 8) เม่ือเจาของขอมูลรองขอเปนหนังสือผูควบคุมจะตอง

แจงถึงการมีอยู การใช หรือการเปดเผยขอมูลตามท่ีรองขอภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีรองขอ  

นอกจากนี้  เจาของขอมูลมีสิทธิเขาถึงขอมูลท่ีเก่ียวกับตนและขอใหแกไขความถูกตองหรือความ

สมบูรณของขอมูลไดตามความเหมาะสม และหากเจาของขอมูลเปนผูพิการ ผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลจะตองใหเจาของขอมูลนั้นใชสิทธิไดอยางเหมาะสมกับสภาพความพิการดวย 

อยางไรก็ดี ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถปฏิเสธคําขอไดถาการปฏิบัติตามตองเสีย

คาใชจายจนเกินสมควร หรือมีขอมูลผูอ่ืนอยูดวย หรือเปนขอมูลท่ีมีทรัพยสินทางปญญาคุมครองอยู 

หรือเปนขอมูลระหวางลูกความกับทนายความหรืออยูภายใตเอกสิทธิหรือความคุมกันใดๆ ท้ังนี้ใน

กรณีมีขอมูลผูอ่ืนอยูดวย ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจปฏิบัติตามคําขอไดเม่ือไดรับความยินยอมจาก

ผูนั้นหรือเจาของขอมูลมีความจําเปนซ่ึงเก่ียวกับการรักษาชีวิต สุขภาพ หรือ ความปลอดภัยของ

เจาของขอมูล 

7. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีเก็บรักษาขอมูลไวไดเทาท่ีจําเปนตามวัตถุประสงคของ

ตนเทานั้น เม่ือหมดความจําเปนแลวจะตองลบหรือทําลายหรือกระทําการดวยวิธีการใดๆ ทํานอง

เดียวกันกับขอมูลสวนบุคคลนั้น (Section 8(8)) 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลท่ีไดแตงตั้งลูกจางของตนเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑตางๆ ทีกฎหมายกําหนดยังคงตองรับผิดชอบในการกระทําของลูกจางของตนซ่ึงรวมถึง

กรณีการโอนขอมูลใหผู อ่ืนรับจางดําเนินการแทนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดวย โดยจะตองมีขอ

สัญญาเพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิในขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ (Principle 1 of Schedule 1) 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองมีนโยบายและขอปฏิบัติของตนเพ่ือการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑตางๆ ท่ีกฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงมีขอปฏิบัติเก่ียวกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล การตั้งหนวยรับเรื่องรองเรียนหรือรองขอ การฝกอบรมลูกจางและการสรางความ

เขาใจแกผูรวมงานในนโยบายและขอปฏิบัติของตน หรือการพัฒนาขอมูล  เพ่ือการอธิบายถึงนโยบาย

หรือขอปฏิบัติของตนหรือมาตรการตางๆ (Principle 1 of Schedule 1) 50 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีแจงวัตถุประสงคในขอมูลสวนบุคคลกอน หรือขณะทําการ

เก็บรวบรวม ซ่ึงการแจงวัตถุประสงคจะตองแจงขอจํากัดในการเก็บรวบรวมดวย คือ จะตองเก็บดวย

วิธีการท่ีถูกตองและชอบธรรม ไมหลอกลวงหรือทําใหเจาของขอมูลเขาใจผิดในวัตถุประสงค หรือ

จําแนกชนิดของขอมูลท่ีเก็บรวบรวม รวมท้ังการแจงวัตถุประสงคจะตองแจงรายละเอียดของผูควบคุม

49 เรื่องเดียวกัน, หนา 5-8. 
50 เรื่องเดียวกัน, หนา 5-8. 
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ขอมูลสวนบุคคล (ชื่อ สถานท่ี หรือวิธีการเขาถึงขอมูลท่ีเก็บรวบรวม) และรวมถึงการเผยแพรนโยบาย

หรือขอปฏิบัติของตนซ่ึงอาจทําในรูปของแผนพับ หรือ E-mail หรือ Call center (Principle 2 and 

Principle 4 of Schedule 1) 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลไมใหสูญหาย ถูก

ขโมย การเขาถึงขอมูลโดยไมมีสิทธิ การทําสําเนา การใชหรือการแกไข หรือเปดเผยโดยไมมีสิทธิ ซ่ึง

ลักษณะการรักษาความปลอดภัยนั้นข้ึนอยูกับชนิดของขอมูล  หากเปนขอมูลตองหาม (Sensitive 

Information) จะตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงกวาขอมูลท่ัวไป เชน มาตรการทางกายภาพ  

(การปดตูเก็บขอมูลหรือจํากัดพ้ืนท่ีใหบุคคลเขาไปใชขอมูล) หรือมาตรการทางเทคโนโลยี (การใชรหัส

ลับหรือรหัสผานจึงจะเขาถึงขอมูลได) (Principle 7 of Schedule 1) 

8. การเยียวยาความเสียหายใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล (Section 11 Section 19) 

เจาของขอมูลสวนบุคคลอาจรองเปนหนังสือตอ Commissioner เก่ียวกับการฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามบทบัญญัติเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือ 

Commissioner อาจเปนผูตรวจสอบการกระทําเชนวานั้นเองไดโดยไมตองมีคํารองขอจากเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล ซ่ึง Commissioner จะตองมีหนังสือแจงการรองเรียนหรือตรวจสอบใหผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลซ่ึงกระทําความผิดทราบและดําเนินการสอบสวนโดยรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ 

รวมท้ังมีอํานาจทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดดวย 

เม่ือสอบสวนเสร็จ Commissioner ตองจัดทํารายงานภายในหนึ่งปนับแตมีคํารองเรียนหรือ

เริ่มการตรวจสอบและสงรายงานนั้นใหแกผูรองเรียนและผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

ผูรองเรียนอาจฟองตอศาลภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานหรือภายในระยะเวลาท่ี

ศาลอนุญาต การฟองอาจกระทําโดย Commissioner ก็ได ในกรณี ท่ี  Commissioner เปนผู

ตรวจสอบ 

ศาลมีอํานาจออกคําสั่งบังคับใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิบัติใหถูกตองและอาจสั่งใหผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลเผยแพรคําสั่งใหสาธารณชนทราบดวยก็ได  รวมท้ังอาจสั่งใหผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลชดใชคาเสียหายใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลผูรองเรียน50

51 

แคนาดาไดแกไขกฎหมายคุมครองขอมูลของรัฐบาลกลาง PIPEDA (Canada Amends 

Federal Data Protection Law, PIPEDA) เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2015 วุฒิสภาของแคนาดาได

ผานกฎหมายความเปนสวนตัวทางดิจิทัล (DPA) ท่ี ไดแกไขกฎหมาย Personal Information 

Protection and Electronic Documents Act  (PIPEDA) ของรัฐบาลกลางมีการแกไขในหลาย

ประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญตอการรักษาขอมูลสวนบุคคลขององคการท่ีอยูภายใตกฎหมาย PIPEDA 

51 เรื่องเดียวกัน, หนา 5-8. 
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องคการเหลานี้ทีท้ังท่ีอยูภายใตขอกําหนดและบังคับใชภายใตอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสภาแคนาดา

หรือดําเนินการอยูในเขตจังหวัดท่ียังไมมีกฎหมายคุมครองขอมูลเฉพาะซ่ึงอาจจะมีกฎหมายอ่ืนท่ี

คลายกันกับ PIPEDA ใชแทนอยู 

การแกไข 3 ประการท่ีมีสาระสําคัญสําหรับธุรกิจใน PIPEDA 

บังคับใหมีการแจงการละเมิด (Mandatory Breach Notification) 

กฎหมายคุมครองขอมูลดิจิทัลแนะนําใหมีการแจงขอกําหนดในกฎหมายกลาง โดยรวมแลว

จะคลายกับขอกําหนดของจังหวัด Alberta ซ่ึงใชบังคับมาตั้งแตป 2009 PIPEDA ท่ีแกไขกําหนดให

องคการตองแจงท้ังบุคคลและกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของแคนาดาทราบถาเขาไดรับความ

เดือนรอนเก่ียวกับการถูกละเมิดดานความปลอดภัยในขอมูล สามารถสรางความเสี่ยงของอันตรายท่ี

จะเกิดข้ึนอยางมีนัยยะใหกับบุคคลท่ัวไป ตัวแกไขกําหนดใหองคการตองเก็บและดูแลขอมูลของการ

ละเมิด จัดทําใหพรอมท่ีกรรมการคุมครอง 

ขอมูลสวนบุคคลรองขอ 

การยกเวนสํ าหรับขอ มูลการติดตอทางธุร กิจ (Exemption For Business Contact 

Information) 

กฎหมายคุมครองขอมูลดิจิทัลไดมีขอยกเวนในการเปดเผยขอมูลสําหรับการติดตอทางธรกิจ

โดยความยินยอมของบุคคลไมอยูภายในขอกําหนดของกฎหมายท่ีแกไขนี้ (รวมถึงท่ีอยูอีเมล) ซ่ึงเปน

เพ่ือตามวัตถุประสงคของการติดตอสื่อสารในการทํางาน ธุรกิจหรือประกอบอาชีพสวนตัว PIPEDA 

ยังคงหามไมใหองคการเปดเผยขอมูลเปนจํานวนมากสําหรับขอมูลการติดตอเพ่ือธุรกิจ (เชนการ

เปดเผยขอมูลจํานวนมากสําหรับการตลาด) ตอบุคคลท่ีสามโดยไมไดรับความยินยอมของบุคคล51

52 

การยกเวนสําหรับการทํารายการทางธุรกิจ (Exemption For Business Transactions)  

PIPEDA ท่ีแกไขจะยอมเปนกรณีพิเศษใหแบงปนขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมของ

บุคคลสําหรับการประเมินมลคาทรัพยสินทางบัญชีในการทําธุรกรรมทางธุรกิจเชน M & A การขาย

สินทรัพยบางสวน หรือโอนทรัพยสินเม่ือลมละลาย โดยมีเง่ือนไขท่ีท้ังสองฝายจะตองมีการทําธุรกรรม

รวมกัน องคการท่ีทําธุรกรรมทางธุรกิจประเภทนี้จะตองจัดการใหสอดคลองกับขอกําหนดของ

กฎหมายโดยท่ีลักษณะของกฎหมายคลายกับกฎหมายความเปนสวนตัวของอัลเบอรตา เชน PIPEDA

ท่ีแกไข เฉพาะขอมูลท่ีจําเปนในการทํารายการเทานั้นท่ีจะมีการสื่อสารออกไป สวนขอมูลอ่ืนจะตองมี

การปองกันและรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมและจะใชมันเพ่ือวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับการทํา

52 คําแปลของ Canada Amends Federal Data Protection Law, PIPEDA, คนวันท่ี 

18 มกราคม 2559 จาก http://www.dataprotectionreport.com/2015/06/canada-amends-

federal-data-protection-law-pipeda/ 
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ธุรกรรมเทานั้น หากดําเนินการเสร็จตามวัตถุประสงคแลวขอมูลจะตองถูกนํากลับและตองแจงผูท่ี

บุคคลท่ีเก่ียวของทราบ 

การแกไขกฎหมายนี้ชวยใหองคการสามารถท่ีจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับองคกรอ่ืน ๆ 

สําหรับวัตถุประสงคของการตรวจสอบการละเมิดขอกําหนดหรือฝาฝนกฎหมายแคนาดาหรือเชื่อมตอ

กับการตรวจสอบการทุจรติ 

การแกไขเหลานี้เปนการอํานวยความสะดวกใหองคการสามารถสรางการปองกันการฟอกเงิน

อยางเขมแข็งและตรวจสอบการทุจริตเปนการปองกันท้ังในประเทศแคนาดาและระหวางประเทศ 

สรุปในหลักการของกฎหมายของแคนาดาจะตองมีการแจงและขอความยินยอมตองทําท้ัง

ตั้งแตตอนเก็บขอมูล ใช และเปดเผย ในกรณีท่ีหากขอมูลนั้นถูกจัดเก็บมาแลว แตองคการตองการนํา

ขอมูลดังกลาวไปใชหรือเปดเผยดวยจุดประสงคอ่ืนอีก องคกรนั้นก็จะตองแจงและขอความยินยอม

จากเจาของขอมูลอีกครั้งหนึ่ง 

นอกจากนี้ กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของแคนาดายังกําหนดใหองคการตองให

รายละเอียดการเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลกับเจาของขอมูลโดยปราศจากศัพทแสงทาง

กฎหมายท่ีเขาใจไดยาก และหามเก็บขอมูลเกินกวาท่ีจําเปนตองใช โดยการขอความยินยอมยังมีหลาย

รูปแบบ ซ่ึงจะใชรูปแบบใดนั้น องคการนั้นตองพิจารณาความออนไหว (Sensitivity) ของขอมูลดวย 

หากขอมูลท่ีจะจัดเก็บเปนขอมูลท่ีออนไหว (Sensitive Information) การขอความยินยอมตองเปน

แบบชัดแจง (Expressed Consent) แตขอมูลท่ีไมใชขอมูลออนไหว (Non-Sensitive Information) 

องคกรอาจใชการขอความยินยอมแบบปริยาย (Implied Consent) ก็ได5253 

อยางไรก็ตาม ความออนไหวของขอมูลยังข้ึนอยูกับบริบทดวย เชน ขอมูลชื่อและท่ีอยูของ

สมาชิกนิตยสาร ท่ีจะใชในการจัดสงนิตยสาร ไมใชขอมูลออนไหวสําหรับเจาของนิตยสาร ทวาขอมูล

ชื่อและท่ีอยูของสมาชิก “นิตยสารบางประเภท” ก็อาจจัดเปนขอมูลท่ีออนไหวได เปนตน 

 

3.3 กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในประเทศสวีเดน 

 

ประเทศสวีเดนมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดแก Personal Data Act 

(PDA) ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. ขอบเขตการบังคับใช (Section 4-8) 

53 สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม, หนา 5-8. 
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PDA ใชบังคับเอกชนและหนวยงานของรัฐ และใชบังคับกับการ Processing ซ่ึงหมายถึง 

การดําเนินการใดๆ ก็ตามท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล ไมวาจะใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม 

ตัวอยางเชน การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดการ การเก็บรักษา การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

การกูขอมูลกลับคืนมา การจัดกลุม การใช การเปดเผย การเผยแพร การรวมกัน การยับยั้ง การลบ 

หรือการทําลาย ซ่ึงขอมูลสวนบุคคล ไมวาจะกระทําในเชิงธุรกิจหรือการพาณิชยหรือไม โดยมี

ขอยกเวนดังนี้ 

1) เปนการกระทําของบุคคลธรรมดา ซ่ึงกระทําเปนการสวนตัวเทานั้น 

2) จะตองไมฝาฝนบทบัญญัติเก่ียวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนหรือเสรีภาพในการ

แสด งออ ก ท่ี บั ญ ญั ติ ไว ใน  Freedom of the Press Act ห รื อ  the Fundamental Law on 

Freedom of Expression 

3) Section 9-29, 33-34, 45 วรรคหนึ่ง และ Section 47-49 ไมใชบังคับกับกิจการ

สือ่มวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณคดี 

4) Section 9 ไมใชบังคับกับการใชเอกสารเปนทางการโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจ 

2. หลักการพ้ืนฐานของการ Processing ขอมูลสวนบุคคล (Section 9) มีดังนี้ 

1) การ Processing ตองชอบดวยกฎหมายเทานั้น 

2) การ Processing ตองกระทําในลักษณะท่ีถูกตอง (Correct Manner) และสอดคลอง

กับแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 

3) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนแนนอน และจํากัด

ขอบเขต 

4) ตองไม Processing ผิดจากวัตถุประสงคท่ีใหไวขณะเก็บรวบรวม 

5) การ Processing ตองเก่ียวของและเหมาะสมตามวัตถุประสงค 

6) ตองไมเก็บขอมูลสวนบุคคลไวเกินความจําเปนตามวัตถุประสงค หรือ Processing 

เกินขอบวัตถุประสงค 

7) การ Processing ตองกระทําตอขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

8) ตองมีมาตรการแกไข ยับยั้ง หรือลบขอมูลสวนบุคคลท่ีไมถูกตองหรือไมสมบูรณ5354 

อยางไรก็ตาม หากเปนการเก็บไวเปนสถิติ เปนขอมูลประวัติศาสตร หรือเพ่ือการศึกษาวิจัย

ทางวิทยาศาสตร ถือเปนวัตถุประสงคท่ีไมตองแจงไวกอนได แตตองไมเก็บไวนานเกินความจําเปนตาม

วัตถุประสงคนั้นๆ 

54 เรื่องเดียวกัน, หนา 8-11. 
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3. หลักการ Processing นั้นจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือใน

กรณีท่ีมีความจําเปนดังนี้ (Section 107) 

1) เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามสัญญาท่ีทํากับเจาของขอมูลสวนบุคคลไดหรือเพ่ือปฏิบัติ

ตามมาตรการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอเพ่ือใหเปนไปตามสัญญาท่ีจะทําข้ึน 

2) เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย 

3) เพ่ือประโยชนอันเก่ียวกับชีวิตของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

4) เปนการปฏิบัติตามหนาท่ีเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ 

5) เพ่ือใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูซ่ึงไดรับขอมูลสวนบุคคลสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ซ่ึงตนมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้นๆ ได 

6) เพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับประโยชนอันชอบธรรมของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผู

ซ่ึงไดรับขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงมีน้ําหนักมากกวาประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการปองกัน

การละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

นอกจากนี้ การ Processing เพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับกิจการตลาดแบบตรง จะไมสามารถ

กระทําได ถาเจาของขอมูลสวนบุคคลมีหนังสือหามไว (Section 11) 

4. ความยินยอมนั้นเจาของขอมูลสวนบุคคลจะเพิกถอนเสียเม่ือใดก็ได ท้ังนี้เจาของขอมูล

สวนบุคคลไมมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมสําหรับ Processing ท่ีสามารถกระทําไดตามกฎหมายนี ้

(Section 12) 55 

5. ขอหามสําหรับการ Processing ขอมูลตองหาม (Sensitive Personal Data) 

หาม Processing ขอมูลสวนบุคคลท่ีแสดงใหเห็นถึง (Section 13) 

1) แหลงกําเนิดของเชื้อชาติหรือเผาพันธุ 

2) ความคิดเห็นทางการเมือง 

3) ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา 

4) การเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 

5) ประวัติสุขภาพหรือพฤติกรรมทางเพศ 

แตมีขอยกเวนดังนี้ 

(1) เจาของขอมูลไดใหความยินยอมอยางชัดเจนหรือแสดงออกอยางชัดเจนวาใหเปน

ขอมูลสาธารณะ (Section 15) 

(2) ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลปฏิบัติตามหนาท่ีของตน

ตามกฎหมายวาดวยการจางงานได หรือเพ่ือรักษาประโยชนอันเก่ียวกับชีวิตของเจาของขอมูลหรือ

55 เรื่องเดียวกัน, หนา 8-11. 
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บุคคลใดซ่ึงเจาของขอมูลไมสามารถใหความยินยอมได หรือเปนการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

(Section 16) 

(3) ในกรณี ท่ี เป นการดํ า เนิ นการขององคกร ท่ี ไม แสวงหากําไร (Nonprofit 

Organization) ท่ีมีวัตถุประสงคทางการเมือง ปรัชญา ศาสนา หรือสหภาพแรงงาน (Section 17) 

(4) ในกรณีท่ีจําเปนเพ่ือใชประโยชนในโรงพยาบาลหรือทางการแพทย ซ่ึงบุคคลใน

วิชาชีพเชนนี้จะตองรักษาขอมูลไวเปนความลับ (Section 18) 

(5) เพ่ือใชในการศึกษาวิจัยหรือเก็บสถิติ ซ่ึงใหประโยชนแกสังคมมากกวาจะเกิดความ

เสี่ยงตอการละเมิดสิทธิสวนบุคคลโดยไมเหมาะสม (Section 19) 

(6) รัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีไดรับมอบอํานาจจากรัฐอาจออกกฎเพ่ือกําหนด

ขอยกเวนเพ่ิมเติมไดโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ (Section 20) 56 

6. หนาท่ีของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

1) ตองแจงใหเจาของขอมูลทราบเม่ือมีการ Processing (Section 23) 

2) แจงรายละเอียดของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับชื่อหรือสิ่งท่ีบอกใหรูวาเปนใคร 

วัตถุประสงคของการ Processing รวมท้ังรายละเอียดท่ีจําเปนอ่ืนๆ (Section 25) 

3) แจงรายละเอียดของการ Processing เก่ียวกับขอมูลท่ีไดกระทําการ Processing เก็บ

ขอมูลนี้ไดจากแหลงใด วัตถุประสงค รวมท้ังผูซ่ึงรับขอมูลท่ีถูกเปดเผย 

4) จัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยแกขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงหนวยงานท่ี

ควบคุมดูแลอาจกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมใหก็ได (Section 31-32) 

5) ตองไมโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศท่ีไมมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ี

เพียงพอ (Section 34) 

(1) เปนการปฏิบัติตามสัญญาท่ีทํากับเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือเพ่ือปฏิบัติตาม

มาตรการท่ีเจาของขอมูลรองขอเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาท่ีจะทําข้ึน 

(2) เปนผลหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหวางผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกับผูไดรับ

ขอมูลเพ่ือประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

(3) เปนการปฏิบัติตามสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

(4) เปนการรักษาประโยชนเก่ียวกับชีวิตของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

(5) เปนการโอนซ่ึงกระทําไดตาม The Council of Europe Convention for The 

Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data 

(6) รัฐอาจออกกฎเพ่ือกําหนดขอยกเวนเพ่ิมเติมได5657 

56 เรื่องเดียวกัน, หนา 8-11. 
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7. อํานาจของหนวยงานผูควบคุมดูแล (The Supervisory Authority) (Section 43-47) 

1) เขาถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการ Processing 

2) เรียกขอมูลท่ีเก่ียวของหรือเอกสารเก่ียวกับการ Processing รวมท้ังระบบรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล 

3) เขาถึงหลักฐานท่ีโยงไปสูการ Processing 

4) หามการ Processing ไวกอนหากกรณียังไมแนชัดวาการ Processing ชอบดวย

กฎหมายหรอืไม 

5) สั่งใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลแกไขใหถูกตองเม่ือพบวาการ Processing ไมชอบดวย

กฎหมาย รวมท้ังหามการ Processing นั้นไดดวย 

6) สั่งปรับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเม่ือกระทําความผิด โดยเฉพาะกรณีไมจัดใหมีระบบ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยแกขอมูลสวนบุคคล อยางไรก็ตาม กอนการสั่งปรับ จะตองเปดโอกาสใหผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลแสดงพยานหลักฐานเพ่ือตอสูคดีได 

7) มีสิทธิฟ องตอ The County Administrative Court ซ่ึ งตั้ งอยู ใน เขต พ้ืน ท่ีของ

หนวยงานฯ เพ่ือมีคําสั่งใหลบขอมูลสวนบุคคลท่ีถูก Processing โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

8. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองชดใชคาเสียหายใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลสําหรับความ

เสียหายท่ีเกิดจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลโดยการ Processing ขอมูลสวนบุคคลโดยการฝาฝน

กฎหมายนี้ (Section 58) 

9. บทกําหนดโทษ (Section 49) 

บุคคลซ่ึงเจตนาหรือโดยประมาทกระทําการดังนี้ 

1) ใหขอมูลท่ีไมถูกตองแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือแกหนวยงานผูควบคุมดูแลเม่ือ

หนวยงานนั้นรองขอ 

2) Processing ขอมูลสวนบุคคลโดยฝาฝน Section 13-21 

3) โอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศโดยฝาฝน Section 33-35 

4) ละเวนการแจงตาม Section 36 หรือตามกฎท่ีออกตาม Section 41  

บุคคลนั้นตองระวางโทษปรับหรือจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือกรณีความผิดรุนแรงตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองป 

10. คํ าสั่ งของหน วยงานผู ค วบ คุมดู แลตามกฎหมายนี้ อาจ อุทธรณ ต อ  General 

Administrative Court ได (Section 51) 58 

57 เรื่องเดียวกัน, หนา 8-11. 
58 เรื่องเดียวกัน, หนา 8-11. 
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สรุปหลักการของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสวีเดนนั้นผูจัดเก็บจะตองแจง

วัตถุประสงคใหเจาของขอมูลทราบอยางชัดเจนและไมเก็บขอมูลเกินขอบเขตความตองการและหาม

นําไปใชอยางผิดวัตถุประสงคโดยหลักการ Processing นั้นจะตองไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล

สวนบุคคล และการเก็บขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับกิจการตลาดแบบตรงจะไมสามารถทําไดถา

เจาของขอมูลมีหนังสือหามไว 

 

3.4 กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในญี่ปุน 

 

ประเทศญ่ีปุนนับเปนประเทศผูนําท่ีพัฒนาแลวในทวีปเอเชีย ท่ีมีความเจริญกาวหนาดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีติดอันดับตนๆ ของโลก ซ่ึงปญหาของการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลจึง

เปนอีกหนึ่งปญหาท่ีรัฐบาลญ่ีปุนใหความสนใจ และไดมีการอภิปรายอยางกวางขวางในสังคม ท่ังนี้

หากพิจารณาถึงสภาพสังคมวิทยาของชาวญ่ีปุนในความสนใจถึงปญหาการละเมิดสิทธิความเปน

สวนตัวนั้น อาจกลาวไดวาญี่ปุนเปนประเทศหนึ่งท่ีประชาชนมีความกังวลจากการแทรกแซงเขามาลวง

ละเมิดถึงขอมูลสวนบุคคล โดยรัฐสูง ซ่ึงปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในหลายกรณีของการตอตาน เชน 

การนําบัตรประจําตัวแบบอเนกประสงค ( Smart Card) มาใชเปนบัตรประจําตัวประชาชน และการ

จัดเก็บขอมูลระบบเครือขายขอมูลทะเบียนราษฎร (Juki-Net) การมีหมายเลขประจําตัวของ

ประชาชนจํานวน 11 หลัก เปนตน58

59  

หากพิจารณาถึงการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของประเทศญ่ีปุนนี้จะพบวาไดรับการ

คุมครองท้ังในระดับของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ ซ่ึงการคุมครองสิทธิความเปนอยู

สวนตัวท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญของญ่ีปุนฉบับปจจุบัน ค.ศ. 1946 นั้นมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับการ

คุมครองท่ีมีอยูในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามาก ซ่ึงนาจะมีเหตุผลสําคัญท่ีสหรัฐอเมริกาเปนผูมี

59 อุดม รัฐอมฤต, สมคิด เลิศไพฑูรย และกิตติพงศ กมลธรรมวงศ, พัฒนามาตรการในการ

ดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมความเปนไปได เพ่ือจัดทําแนวทาง ข้ันตอนและวิธีการในการ

เขารวมหรือทําความตกลงตามกรอบวาดวยการคุมครองความเปนสวนตัวของ APEC (APEC 

Privacy Framework) (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 

2557), หนา 39-44. 
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บทบาทสําคัญในการรางรัฐธรรมนูญของญ่ีปุนภายหลังจากท่ีแพสงครามโลกครั้งท่ีสอง 59

60 ซ่ึง

บทบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

ปรากฏใน 5 มาตราท่ีสําคัญ คือ มาตรา 13 มาตรา 21 มาตรา 35 มาตรา 97 และมาตรา 98 ดังนี้  

มาตรา 13 ประชาชนทุกคนยอมไดรับการเคารพในฐานะปจเจกบุคคล สิทธิของประชาชนใน  

ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความผาสุกภายในขอบเขตท่ีไมขัดตอประโยชนสุขอันรวมกันของ  

สาธารณะ ตองไดรับความเคารพสูงสุดในการออกกฎหมายหรือในการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการปกครอง  

ประเทศ  

มาตรา 21 เสรีภาพในการชุมนุม การรวมกลุม รวมท้ังการพูด การพิมพและสิ่งใดท้ังปวงซ่ึง

เปนการแสดงออก เปนสิ่งท่ีไดรับการคุมครอง  

มาตรา 35 บุคคลใดก็ตาม หากไมมีหมายซ่ึงออกโดยเหตุผลอันชอบธรรมและระบุชัดถึง

สถานท่ีท่ีจะตรวจคนและสิ่งของท่ีจะอายัด สิทธิท่ีจะไมใหเขาไปในเคหสถาน ไมใหถูกตรวจคนและ

อายัดเอกสาร  

แลสิ่งของในครอบครอง ยอมจะไมถูกละเมิด เวนแตกรณีตามมาตรา 33 การตรวจคนและอายัดจะ

ดําเนินการโดยหมายแตละประเภท ซ่ึงออกโดย เจาพนักงานกระบวนการยุติธรรมท่ีมีอํานาจ การ

บังคับตรวจแกไขจะกระทํามิได ความลับในการสื่อสารจะละเมิดมิได 

มาตรา 97 สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานซ่ึงรัฐธรรมนูญนี้ใหการคุมครอง เปนผลจากความ

พยายามเพ่ือใหไดมาซ้ึงเสรีภาพเปนเวลานานปของมวลมนุษยสิทธิเหลานี้ไดผานการทดลองเปน

จํานวนมากในอดีต และเปนสิ่งท่ีไดรับการไววางใจจากประชาชนในปจจุบันและอนาคตวาเปนสิทธิอัน

เปนนิรันดรท่ีจะลวงละเมิดมิได 

มาตรา 98 รัฐธรรมนูญนี้เปนกฎหมายสูงสุดของรัฐ กฎหมาย คําสั่ง กฤษฎีกา และการ

ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับกิจการของรัฐ ไมวาท้ังหมดหรือสวนหนึ่งสวนใด หากขัดตอบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญนี้ยอมไมมีผลบังคับ  

60 มีขอสังเกตท่ีนาสนใจวา กอนหนารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน การคุมครองขอมูลขาวสารสวน

บุคคลในญ่ีปุนก็ปรากฏใหเห็นในรัฐธรรมนูญฉบับแรกสมัยเมจิซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 

ค.ศ.1889 ดวย โดยมีการบัญญัติไวในมาตรา 25 และมาตรา 26 ดังนี้ 

มาตรา 25 เวนแตกรณีท่ีกฎหมายกําหนดไวเคหะสถานของพสกนิกรญี่ปุน จะไมถูกรุกล้ําหรือ

ตรวจคนโดยปราศจากความยินยอม  

มาตรา 26 เวนแตในกรณีท่ีมีกฎหมายระบุไว จดหมายของพสกนิกรญ่ีปุนจะไมถูกลวงละเมิด

ในความลับ 
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ในสวนการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลท่ีอยูในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของญี่ปุน

นั้นปจจุบันเปนไปตาม กฎหมาย Act on the Protection of Personal Information 2003 ซ่ึงมี

ผลบังคับใชอยางสมบูรณเม่ือวันท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 2005 โดยรายละเอียดในสาระสําคัญของกฎหมาย

คุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของประเทศญี่ปุนมีดังตอไปนี้  

จุดเริ่มของการตรากฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของญ่ีปุนมีมานับตั้งแตฤดูรอน ค.ศ. 

1999 เปนตนมา รัฐบาลญ่ีปุนซ่ึงตระหนักถึงการขยายตัวของสังคมขอมูลขาวสาร เครือขาย

สารสนเทศนานาชาติและระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท้ังในญ่ีปุนและขอบเขตท่ัวโลกไดประกาศ

โครงการตระตรียมรางกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยอาศัยหลักการพ้ืนฐาน 5 

ประการ ไดแก 

1. จะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลใหชัดเจนและจัดระบบขอมูลตาม

วัตถุประสงคท่ีประกาศไว 

2. การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลจะตองกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย และใชวิธีการท่ี

เหมาะสม  

3. การเก็บรักษาและการปรับปรุงขอมูลใหแนนอนถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ  

4. จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกขอมูลท่ีจัดเก็บ  

5. จัดระบบการจัดเก็บและใชขอมูลภายใตหลักความโปรงใส  

นอกจากนี้รางกฎหมายดังกลาวยังมุงกําหนดใหหนวยงานเอกชนมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลท่ีตน

เก็บไวแกเจาของขอมูลนั้น และแจงใหเจาของขอมูลทราบดวยวาหนวยงานเอกชนนั้น ๆ จัดเก็บขอมูล

ไวเพ่ือวัตถุประสงคใด และกฎหมายยังหามไมใหหนวยงานเอกชนท่ีจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลโดนขอมูล

แกบุคคลภายนอก หรือยินยอมใหบุคคลภายนอกมารวมใชขอมูลนั้นดวย60

61 

พรรคการเมืองฝายคาน และสื่อมวลชนไดคัดคานรางกฎหมายคุมครองขอมูลขาวสารสวน

บุคคลภายใตหลักพ้ืนฐาน 5 ประการขางตน ท้ังนี้โดยมีเหตุผลวา แมรัฐบาลจะประกาศวาราง

กฎหมายไมกระทบตอเสรีภาพของสื่อมวลชนและสถาบันการศึกษาในการจัดเก็บ และประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลและเผยแพรแกสาธารณชน และกฎหมายมุงควบคุมผูประกอบการเอกชนท่ัวไปก็

ตาม แตฝายคัดคานไดอางโตแยงวาหลักท่ัวไป 5 ประการขางตนมีความหมายกวางเปนเหตุให

เจาหนาท่ีของรัฐอาจใชอํานาจควบคุมกวางขวางจนอาจมีผลกระทบตอเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นตามมาตรา 21 แหงรัฐธรรมนูญของญ่ีปุนอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อมวลชนตางมี

ความเห็นในทํานองไมไววางใจเจาหนาท่ีของรัฐวาแมจะมีอํานาจกําหนดขอยกเวนไดแตเจาหนาท่ี

เหลานั้นยังคงมีแนวโนมท่ีจะใชอํานาจควบคุมเอกชนไปในทางท่ีใหตนเองมีอํานาจควบคุมมากอยู

61 กิตติศักดิ ปรกติ, เรื่องเดิม, หนา 525-533. 
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นั้นเอง ดังนั้นพรรคการเมืองฝายคานไดเสนอใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระข้ึนทําหนาท่ีกํากับดูแล

รัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอีกชั้นหนึ่ง แตฝายรัฐบาลไมเห็นชอบดวย  

คณะรัฐมนตรีญี่ปุนไดพิจารณารางกฎหมายฉบับนี้เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2000 และไดสงราง

นี้ใหแกรัฐสภาในป ค.ศ. 2001 แตหลังจากท่ีสื่อมวลชนและพรรคฝายคานไดวิพากษวิจารณราง

กฎหมายดังกลาวอยางรุนแรงและตอเนื่องทําใหการพิจารณายืดเยื่อจนพนสมัยประชุมในเดือน

ธันวาคม ค.ศ. 2002 หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงนํารางท่ีคางอยูในสภากลับไปพิจารณาใหมในคราวนี้

คณะรัฐมนตรีไดปรับแกรางใหมในหลายประเด็น โดยเฉพาะอยางยิ่งไดหลีกเลี่ยงการบัญญัติกฎหมาย

ในรายละเอียดและหันไปใชรูปการบัญญัติเปนหลักการกวางๆ ข้ึนแทน โดยตรากฎหมายนี้ในลักษณะ

ท่ีเปนบทบัญญัติท่ีวางมาตรฐาน ข้ันต่ําสําหรับใชบังคับกับผูประกอบการโดยท่ัวไป และเปนท่ีรับรูกัน

วาจะมีการตรากฎหมายเฉพาะเก่ียวกับ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลในบริการสาธารณสุข ในกิจการ

สถาบันการเงิน และการใหสินเชื่อ และในกิจการโทรคมนาคมเพ่ือไมใหมีผลกระทบตอเสรีภาพเติมข้ึน

ในภายหลัง นอกจากนี้ยังไดพยายามหลีกเลี่ยงในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน โดยกําหนด

เปนขอยกเวนใหสื่อมวลชนทุกแขนง รวมท้ังนักเขียน มหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการ องคการ

ศาสนา และองคกรทางการเมือง ไมตองอยูใตบังคับของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และไดนํา

รางใหมเสนอตอรัฐสภาในเดือนมีนาคม 2003  

เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 รัฐสภาไดพิจารณารางของคณะรัฐมนตรีและตราเปน

กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในฐานะท่ีเปนกฎหมายท่ัวไป พรอมกับกฎหมายเฉพาะ

อีก 4 ฉบับดังไดกลาวแลวคือ 

1. กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในความครอบครองดูแลของหนวยงานฝาย  

ปกครอง  

2. กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในความครอบครองดูแลขององคกรอิสระ

และองคการมหาชนอ่ืนๆ  

3. กฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยและการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล (โดยรวมเขาเปนชุดเดียวกันกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการซ่ึง

ตั้งข้ึนตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ และมีผลบังคับตั้งแต ค.ศ. 2001) และ  

4. กฎหมายวาดวยการตระเตรียมการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคล ในความครอบครองดูแลของหนวยงานฝายปกครอง61

62 

ตอมาในวันท่ี 30 พฤษภาคมปเดียวกัน กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปน

หลักท่ัวไป และกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในความควบคุมดูแลของหนวยงานของ

62 อุดม รัฐอมฤต และคณะ, เรื่องเดิม, หนา 39-44. 
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รัฐ และหนวยงานปกครองทองถ่ิน รวมตลอดถึงหนวยงาน และองคการอิสระอ่ืนๆ ก็มีผลใชบังคับ 

(โดยมีบัญชีหนวยงานและองคการอิสระตางๆ ท่ีกฎหมายกําหนดใหอยูใตบังคับกฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลแนบทาย) พรอมกันนั้นกฎหมายก็กําหนดใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการเปนคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยและคุมครองขอมูลสวนบุคคลไปดวยพรอม

กัน  

ท้ังนี้โดยบทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสวนท่ีวาดวยหนาท่ี

ของประกอบการเอกชน และเพ่ือใหการตระเตรียมการและการทดลองปฏิบัติหนาท่ีดําเนินไปดวย

ความเรียบรอย กฎหมายไดกําหนดใหบทบัญญัติเก่ียวกับความรับผิดทางอาญา (ท้ังของเอกชนและ

ของเจาหนาท่ีของรัฐ) นั้นยังไมมีผลบังคับทันที แตจะมีผลบังคับภายใน 2 ปหลังจากกฎหมายมีผล

บังคับ คืออยางชาท่ีสุดจะมีผลบังคับในวันท่ี 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 ในระหวางนี้เปนหนาท่ีของ

รัฐมนตรีท่ีมีหนาท่ีบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายนี้ในการตระเตรียมวางหลักเกณฑเพ่ือบังคับการให

เปนไปตามกฎหมาย นอกจากนี้มีการกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยัง

กําหนดใหมีการทบทวนกฎหมายฉบับนี้ใหม หลังจากท่ีไดบังคับใชไปแลว 3 ป 

กฎหมายนี้แบงออกเปนสวนสําคัญ 6 สวน และตามดวยบทเฉพาะกาล สวนสําคัญตางๆ 

จําแนกออกดังนี้ 

สวนท่ี 1 วาดวยบทบัญญัติท่ัวไป (มาตรา 1 ถึง มาตรา 3)  

สวนท่ี 2 วาดวยหนาท่ีของรัฐบาล และองคกรปกครองทองถ่ิน (มาตรา 4 ถึง มาตรา6)  

สวนท่ี 3 วาดวยมาตรการในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 7 ถึง มาตรา 14)  

สวนท่ี 4 วาดวยหนาท่ีของผูประกอบการท่ีจัดการงานเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 15 

ถึง มาตรา 49)  

สวนท่ี 5 วาดวยบทบัญญัติเบ็ดเตล็ด (มาตรา 50 ถึง มาตรา 55)  

สวนท่ี 6 วาดวยบทลงโทษ (มาตรา 56-59) และบทเฉพาะกาลอีก 7 มาตรา62

63 

กฎหมายใหมนี้ มุงคุมครองขอมูลสวนบุคคลท้ังในความควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ

หนวยงานเอกชน และหนวยงานอิสระของรัฐดวย โดยมุงจะวางหลักกฎหมายท่ัวไปในเก่ียวกับการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 1) ท้ังนี้โดยคํานึงถึงความจําเปนในการเอ้ืออํานวยใหการประกอบ

การคาและธุรกิจในยุคขอมูลขาวสารเปนไปไดรวมท้ังคํานึงถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และ

เสรีภาพอ่ืนๆ ตามรัฐธรรมนูญประกอบกันไป อยางไรก็ดีโดยท่ีขอเขียนนี้มุงจะกลาวถึงหนาท่ีของ

ผูประกอบการเอกชนเปนหลักจึงจะไมเนนกลาวถึงสวนท่ีเก่ียวกับหนวยงานของรัฐในท่ีนี้ 

63 เรื่องเดียวกัน, หนา 39-44. 
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เพ่ือหลีกเลี่ยงขอขัดแยง และเสียงคัดคานจากฝายคาน กฎหมายนี้มิไดกลาวถึงหลักการ 

ประการตามรางกฎหมายฉบับเดิมอันเปนเหตุท่ีฝายคานเคยยกข้ึนโตแยงในสภาอีก แตใชวิธีบัญญัติใน 

รูปการวางเปนหลักท่ัวไปไวกวาง ๆ ในกฎหมายวา “การดําเนินการใด ๆ ตอขอมูลสวนบุคคลจะตอง

กระทําดวยความเคารพตอสิทธิในบุคคลภาพของเอกชนแตละคน และจะตองใชวิธีท่ีชอบและแนนอน

ถูกตอง” (มาตรา3) ซ่ึงคํานิยามท่ีสําคัญในกฎหมายนี้มีอยูหลายคํา อาทิเชน  

“ขอมูลสวนบุคคล” (Personal Information–Kojin Joho) ซ่ึงหมายถึงบรรดาขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับบุคคลธรรมดาท่ีอาจใชในการระบุบงตัวบุคคลไดเชน ชื่อ วันเดือนปเกิด หรือขอมูล

ขาวสารใดๆ ซ่ึงอาจนําไปเปรียบเทียบหรือประกอบกับขอมูลขาวสารอ่ืนเพ่ือใชในการระบุบงตัวบุคคล

ได (มาตรา 2(1)) ขอมูลของผูตาย และนิติบุคคลจึงไมอยูในขายท่ีจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายนี้ 

เวนเสียแตวาจะเก่ียวของหรือกระทบตอขอมูลสวนบุคคลของบุคคลธรรมดาก็อาจไดรับการคุมครอง

ในฐานะเปนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลธรรมดานั้นๆ เอง 

“ฐานขอมูลสวนบุคคล” (Personal Information Databases) หมายถึงระบบขอมูล

ขาวสารท่ีเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ซ่ึงมีขอมูลสวนบุคคลรวมอยูดวย ไมวาจะเปนระบบที..สามารถ

เรียกดูขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาะจงไดโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือเปนระบบท่ีอาจตรวจดูขอมูลสวน

บุคคลท่ีเจาะจงไดโดยงายโดยวิธีอ่ืนใด ท้ังนี้ตามท่ีประกาศในกฎกระทรวง หรือกลาวอีกอยางหนึ่งได

วา ระบบขอมูลท่ีอยูใตบังคับกฎหมายนี้มีท้ังระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและฐานขอมูลในระบบอ่ืน 

ไมวาจะเปนระบบธรรมดาหรือท่ีใชเทคโนโลยีอยางอ่ืนตามท่ีจะมีการระบุไวในกฎหมายลําดับรอง 

(มาตรา 2(2))  

“ขอมูลบุคคล” (Personal Data-Kojin Deta) ซ่ึงหมายถึงขอมูลสวนบุคคลซ่ึงไดรับการ

จัดระบบในลักษณะท่ีเปนฐานขอมูลสวนบุคคล (มาตรา 2(4)) คืออาจเรียกดูขอมูลสวนบุคคลโดย

เจาะจงไดโดยวิธีอัตโนมัติหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายลําดับรองกําหนด63

64  

“ผู ป ระกอ บ การงาน เก่ี ย ว กั บ ข อ มู ล ส วน บุ ค ค ล ” (Business Handling Personal 

Information–Kojin Joho Toriatsukai Jigyo-sha) หมายถึงผูประกอบการหรือจัดการงานเก่ียวกับ

ขอมูลสวนบุคคลในทางปกติ แตท้ังนี้ไมรวมถึงหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง 

หรือหนวยปกครองทองถ่ิน หรือหนวยงานอิสระอ่ืนใดของรัฐ ซ่ึงมีนิยามรองรับแยกไวตางหากใน

กฎหมายอีกฉบับหนึ่ง (มาตรา 2(3) i-iii)  

นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดขอยกเวนตอไปวา ผูประกอบการขางตนนี้ไมรวมถึงบุคคลหรือ

หนวยงานอ่ืนซ่ึงมิไดจัดอยูในประเภทบุคคลท่ีดําเนินงานในลักษณะท่ีกระทบตอสิทธิความเปนอยู

สวนตัวของบุคคลเกินสมควร ท้ังในแงของปริมาณของขอมูลท่ีอยูในความครอบครองหรือในแงของ

64 เรื่องเดียวกัน, หนา 44-51. 
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วิธีการท่ีใชท้ังนี้ตามท่ีจะไดระบุในกฎกระทรวง (มาตรา 2(3) iv) โดยวิธีนี้กฎหมายไดใหอํานาจแก

รัฐมนตรีซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้ตรากฎกระทรวงยกเวนใหผูประกอบการบางประเภทไดรับการ

ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายได 

กฎหมายไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐซ่ึงอยูภายใตบังคับของกฎหมายนี้เชนกัน ตองมีหนาท่ี

กําหนดหลักเกณฑในการคุมครองและจัดระบบรักษาความปลอดภัยใหสอดคลองกับความมุงหมาย

ของกฎหมายนี้ และใหเหมาะสมกับหนาท่ีของตนอีกดวย (มาตรา 4, 5, 6)  

“เจาของขอมูล” (Principle-Hon-nin) หมายถึงบุคคลซ่ึงอาจบงตัวไดโดยอาศัยขอมูลสวน

บุคคลเปนเครื่องสื่อ 

ท้ังนี้กฎหมายกําหนดใหคณะรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการบังคับการใหเปนไปตาม

กฎหมายนี้โดยกําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมมาตรการการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม

ความมุงหมายของกฎหมายนี้ และรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบมีอํานาจวางหลักเกณฑแนวปฏิบัติแกเอกชน 

(มาตรา 7) และกําหนดใหรัฐบาลกลางมีหนาท่ีสนับสนุนชวยเหลือองคกรปกครองทองถ่ิน และให

องคกรปกครองทองถ่ินวางมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือสงเสริมความชวยเหลือแกผูประกอบการในเขต

ทองท่ีของตน และมีหนาท่ีคอยเปนสื่อกลางคอยไกลเกลี่ยขอขัดแยงหรือบรรเทาอุปสรรคในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายนี้ดวย (มาตรา 8-13)  

ในการทําการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล และในชั้นนี้เปนท่ีคาดหมายวาคณะรัฐมนตรีจะตรา

กฎกระทรวง (Seirei) ใหผูประกอบการท่ีอยูใตบังคับแหงกฎหมายนี้ไดแกผูท่ีจัดเก็บขอมูลไวในมือ

ตั้งแต 5,000 รายการข้ึนไป ท้ังนี้เพ่ือใหผูประกอบการรายยอย เชนเจาของราน ผูแทนจําหนายสินคา

ปลีก ผูประกอบการขนสงขนาดเล็กสามารถใชขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมไวดําเนินกิจการของตน

ตอไปโดยไมตองติดตอขอรับความยินยอมจากลูกคาของตนเสียกอน64

65 

กฎหมายไดวางขอยกเวนไมใชบังคับ แกบุคคล 5 ประเภท ไดแก 

1. สื่อสารมวลชน หากการดําเนินการเก่ียวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้นเก่ียวของกับ

กิจการของสื่อสารมวลชน เชนการจัดเก็บเพ่ือสงแกสื่อมวลชน เปนตน ท้ังนี้ไดมีการกําหนดคํานิยาม

ความหมาย ของสื่อมวลชนไวดวยวาหมายถึง “การไขขาวเก่ียวกับขอเท็จจริงไปยังบุคคลท่ีไม

เฉพาะเจาะจงจํานวนมาก รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นท่ีอาศัยขอเท็จจริงเหลานั้น” 

2. นักเขียนในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานเขียนของตน 

3. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันท่ีมุงศึกษาวิจัยทางวิชาการ และบุคลากรขององคการวิชาการ

เหลานั้น เฉพาะในกิจการท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจัย 

4. องคการศาสนา ในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมทางศาสนา 

65 เรื่องเดียวกัน, หนา 39-44. 
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5. องคการทางการเมือง ในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  

แตท้ังนี้โดยบุคคลท่ีเขาขายไดรับยกเวนดังกลาวนี้จะตองวางมาตรการในการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล และปองกันการนําไปเปดเผยโดยไมสมควรดวย (มาตรา 50) 

กฎหมายกําหนดเปนหลักการเบื้องตนวา ผูประกอบการเอกชนท่ีจัดระบบขอมูลสวนบุคคล

จะตองระบุวัตถุประสงคในการจัดระบบขอมูลสวนบุคคลในความควบคุมดูแลของตนใหชัดเจน และ

จะตองไมนําขอมูลสวนบุคคลนั้นไปใชนอกเหนือจากการใชตามปกติภายในขอบวัตถุประสงคท่ีไดระบุ

ไว (มาตรา 15)  

นอกจากนี้ผูประกอบการตองไมจัดเก็บหรือรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเกินกวาท่ีจําเปนในการ

ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดเก็บท่ีเจาของขอมูลไดใหความยินยอมไวแลวอีกดวย 

(มาตรา 16 (1))  

ในกรณีท่ีผูประกอบการเปลี่ยนวัตถุประสงคในการใชขอมูลสวนบุคคลเปนอยางอ่ืน 

ผูประกอบการนั้นจะตองแจงใหเจาของขอมูลทราบ หรือประกาศโฆษณาตอสาธารณชน (มาตรา 

18) 66 

ลักษณะสําคัญของกฎหมายของญ่ีปุนในเรื่องนี้คือ ไมกําหนดใหผูประกอบการตองขอความ

ยินยอมจากเจาของขอมูลเปนรายบุคคล (Opt-in) อันเปนหลักท่ีใชกันในกฎหมายของยุโรป แตหันไป

ใชหลักแจงใหเจาของขอมูลทราบนับต้ังแตเม่ือเริ่มจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลทราบหรือโดยโฆษณาตอ

สาธารณชน (มาตรา 18(1)) โดยตองแจงวัตถุประสงคของการจัดเก็บ การใชขอมูลรวมกับบุคคลอ่ืน

เพ่ือใหเจาของขอมูลมีโอกาสปฏิเสธหรือคัดคานได (Opt-out) ท้ังนี้จะตองแจงหรือกําหนดวิธีบอก

กลาวปฏิเสธหรือโตแยง มายังผูประกอบการใหเปนไปโดยสะดวก (มาตรา 24) 

ผูประกอบการยังมีหนาท่ีในการจัดใหมีระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวกับการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลและแจงใหเจาของขอมูลหรือประกาศตอสาธารณชน (มาตรา 43) 

ในกรณีท่ีการเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติตามสัญญา หรือเปนสวน

หนึ่งของการจัดทําขอมูลขาวสารหรือเอกสารในรูปขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสผูประกอบการตอง

แจงใหเจาของขอมูลลวงหนาดวย (มาตรา 18(2)) อยางไรก็ตาม กฎหมายไดวางขอยกเวนไวดวยวา 

ผูประกอบการไมตองแจงใหเจาของขอมูลทราบหากการแจงหรือการโฆษณาตอสาธารณชนนั้นจะเปน

เหตุใหผูประกอบการตองเสียประโยชนอันพึงไดโดยชอบ (มาตรา 18(4) (ii))  

ผูประกอบการมีหนาท่ีดูแลรักษาขอมูลใหถูกตองและทันสมัยอยูเสมอท้ังนี้ตามความจําเปน

เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคในการจัดใหมีและการใชประโยชนระบบขอมูลนั้น (มาตรา 19) แต

ขณะเดียวกันเจาของขอมูลก็มีสิทธิท่ีจะขอตรวจดูขอมูลเก่ียวกับตน และหากขอมูลดังกลาวไมถูกตอง

66 เรื่องเดียวกัน, หนา 44-51. 
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เจาของขอมูลก็มีสิทธิเรียกใหผูประกอบการแกไขขอมูลเสียใหถูกตองได (มาตรา 25 และ 26) ท้ังนี้

โดยผูประกอบการอาจวางระเบียบหรือวิธีการในการขอตรวจดูขอมูลสวนบุคคลดวยก็ไดอยางไรก็ดี

หากแกไขขอมูลตามคําขอของเจาของขอมูลอาจเปนเหตุใหผูประกอบการตองเสียคาใชจายเกิน

สมควร ผูประกอบการสิทธิปฏิเสธไมดําเนินการแกไขไดดวย แตตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือ

คุมครองสิทธิของเจาของขอมูลตามสมควรเปนการทดแทน (มาตรา 26 ประกอบมาตรา 34 (1))  

ผูประกอบการมีหนาท่ีวางมาตรการตางๆ เพ่ือรักษาความปลอดภัยแกขอมูลสวนบุคคลและ 

ระบบฐานขอมูลในความควบคุมดูแลของตนไมใหเกิดสูญหาย หรือมีผูนําเอาไปเปดเผยโดย มิชอบ 

(มาตรา 20) นอกจากนี้ยังตองกํากับดูแลลูกจางของตนในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหปฏิบัติหนาท่ี

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลอยางถูกวิธีและสามารถรักษาความปลอดภัยแกขอมูลและระบบฐานขอมูลได 

(มาตรา 21) นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดใหผูวาจางตองมีหนาท่ีรับผิดชอบทํานองเดียวกัน คือแมจะ

วาจางใหมีผูมารับจางไปดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ผูวาจางก็ตองวางมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยปองกันไมใหขอมูลสูญหาย หรือมีผูนําไปเปดเผยในทางไมสมควรในทํานองเดียวกัน (มาตรา 

22) โดยนัยนี้กฎหมายไดขยายขอบเขตความรับผิดทางสัญญาและทางละเมิดของผูประกอบการให

กวางข้ึนดวย66

67  

หลักท่ัวไปในกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลคือการคุมครองไมใหเปดเผยหรือโอนขอมูล

สวนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกโดยเจาของขอมูลมิไดรับรูหรือยินยอมไวลวงหนาเวนแตจะเขา

ขอยกเวนท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา 23) ขอยกเวนดังกลาวนี้มีหลายประการ เชน มีเหตุจําเปนเพ่ือ

ปองกันภยันตรายหรือเปนการเปดเผยตอเจาหนาท่ีผูมีอํานาจโดยชอบ (มาตรา 23(1)) ท่ีสําคัญ

ขอยกเวนดังกลาวนี้รวมถึงกรณีเปดเผยแกคูสัญญาผูไดรับมอบหมายใหเปนผูใหบริการเครือขายแก

ผูประกอบการ หรือผูรับสัญญาชวงจากคูสัญญา และผูประกอบการรวมหรือผูประกอบการอันซ่ึงมี

สิทธิใชขอมูลสวนบุคคลนั้น เชนในกรณีมีการโอนหรือควบกิจการเขาดวยกัน ท้ังนี้เพราะในกรณี

เหลานี้ไมถือวาเปนการเปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอก (มาตรา 23(4)) 

นอกจากหนาท่ีในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบขอมูลไมใหมีการเปดเผย

ตอไปโดยไมสมควรแลว ในกรณีท่ีผูประกอบการจะทําการโอนขอมูลไปยังตางประเทศหรือมอบหมาย

ใหผูประกอบการ หรือผูประมวลผลขอมูลในตางประเทศดําเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคลในความ

ควบคุมดูแลของตน กฎหมายของญ่ีปุนมิไดกําหนดหนาท่ีพิเศษอยางอ่ืนแกผูประกอบการอีก ไมวาใน

เรื่องการขอความยินยอมจากเจาของขอมูล หรือการแจงหรือขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐใด หรือ

หนาท่ีตองแจง หรือปฏิบัติตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมอยางอ่ืน เพราะหากไดดําเนินมาตรการตามท่ีกฎหมาย

กําหนดไวแลวหากการโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกอยูภายในขอบวัตถุประสงคการใช

67 เรื่องเดียวกัน, หนา 44-51. 
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ขอมูลตามปกติการโอนเชนนั้นยอมกระทําไดโดยไมตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูล เชน

หางสรรพสินคา อาจสงขอมูลสวนบุคคลของลูกคาใหแกบริษัทผูรับขน หรือผูจัดการบรรจุหีบหอโดย

ไมตองรับความยินยอมจากเจาของขอมูล  

อยางไรก็ดี เจาของขอมูลมีสิทธิเรียกรองใหผูประกอบการหยุดใชขอมูลหรือจัดสงขอมูล

บุคคลไปยังบุคคลภายนอก แตหากผูประกอบการพิสูจนไดวาการกระทําเชนนั้นจะตองเสียคาใชจาย

เกินควรแกเหตุ ผูประกอบการก็อาจปฏิเสธขอเรียกรองของเจาของขอมูลไดแตผูประกอบการจะตอง

ดําเนินมาตรการอยางอ่ืนเพ่ือคุมครองสิทธิของเจาของขอมูลเปนการทดแทน (มาตรา 27)  

กลไกคุมครองสําคัญในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายใหมของญ่ีปุน ก็คือการ

สงเสริมใหเอกชนพัฒนามาตรฐานการคุมครองข้ึน โดยความริเริ่มของตนเอง ซ่ึงเปนกลไกท่ีญ่ีปุนได

สงเสริมมานานแลว และไดพัฒนาข้ึนจนมีการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน หรือ Privacy Mark 

ข้ึนเปนมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการอยางหนึ่ง67

68  

อยางไรก็ดีหากมีขอพิพาทเกิดข้ึนระหวางผูประกอบการกับเจาของขอมูล กฎหมายกําหนด

หนาท่ีใหผูประกอบการจัดระบบตามความจําเปนและใชความสามารถอยางเต็มท่ีในการระงับขอ

พิพาทเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลอยางถูกตองภายในเวลาอันรวดเร็ว (มาตรา 31)  

นอกจากการจูงใจ การใชอํานาจบังคับแลว กฎหมายญ่ีปุนยังวางระบบจัดตั้งหนวยงาน

เอกชนใหคําปรึกษาแนะนํา และระงับขอพิพาทแยกตางหากจากการควบคุมโดยหนวยงานของรัฐ 

ท้ังนี้โดยรัฐมนตรีผูมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนี้อาจพิจารณาอนุญาตใหนิติบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญเพียงพอในการกํากับดูแลใหผูประกอบการดําเนินการตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลไดอยางถูกตองเปนองคการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยมีอํานาจหนาท่ีใน

การดําเนินกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางผูประกอบการกับเจาของขอมูล หรือใหคําแนะนําแก

ผูประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหการปฏิบัติตาม

กฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (มาตรา37)  

อนึ่ง ในสวนท่ีเก่ียวกับโทษนั้น หากเปนกรณีเจาหนาท่ีของรัฐเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมิ

ชอบกฎหมายไดระวางโทษไวหนักกวาภาคเอกชน กลาวคือตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใน

ความครอบครองของรัฐ มาตรา 53-57 นั้น หากเจาหนาท่ีของรัฐกระทําผิดกฎหมายอาจตองรับโทษ

จําคุกถึงสองป และอาจถูกปรับถึง 1 ลานเยน (ราว 3 แสนบาท)  

การแกไขกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของญี่ปุน  

ในป ค.ศ. 2014 ญี่ปุนกําลังอยูในข้ันตอนการแกกฎหมายป 2003 ใหชัดเจนมากข้ึน และ

ตอบสนองตอกระแสการทําธุรกิจบน Big Data ซ่ึงตองการความคลองตัวในการสงตอขอมูลเปนอยาง
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มาก (Free Flow of Data) เพ่ือไมใหภาคธุรกิจของญี่ปุนพลาดโอกาสท่ีจะลงทุนในตลาดใหมนี้ และมี

ความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลกได โดยประเทศตะวันตกไมอาจกีดกันบริษัทญ่ีปุนโดยอางวา

เพราะญี่ปุนมีมาตรฐานการคุมครองความเปนสวนตัวต่ํากวาท่ีควรเปนได  

แนวทางของกฎหมายใหมนัน้ยังไมมีความชัดเจนในหลายๆ สวน แตสิ่งท่ีชัดเจนคือญี่ปุนกําลัง

จะมีองคกรกลางท่ีเปนอิสระท่ีจะมากํากับดูแลประเด็นนี้โดยเฉพาะ อาจมีลักษณะเหมือนกับ Privacy 

Commissioner ในประเทศตางๆ แตก็ยังมีปญหาวา อํานาจหนาท่ีขององคกรนี้จะทับซอนกับแตละ

กระทรวงท่ีดูแลแตละภาคสวนธุรกิจอยางไร มีความเปนอิสระในระดับใด ความชัดเจนของ

กระบวนการแกไข กฎหมายนี้ยังถูกตั้งคําถามท้ังจากภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม68

69 

สรุปหลักการของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของญ่ีปุนนั้นมีลักษณะท่ีสําคัญคือไม

กําหนดใหผูจัดเก็บขอมูลตองขอความยินยอมเปนรายบุคคล แตไปใชหลักการแจงใหเจาของขอมูล

ทราบ นับตั้งแตเม่ือเริ่มจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไดรับทราบ หรือ โฆษณาตอสาธารณชนโดยตองแจง

วัตถุประสงคการจัดเก็บ การใชขอมูลรวมกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงถือเปนหนาท่ีของเจาของขอมูลท่ีจะตอง

พยายามทําความเขาใจวัตถุประสงคของการจัดเก็บขอมูลนั้นและเลือกท่ีจะยินยอมเปดเผยหรือไม

ยินยอมเปดเผยขอมูล รวมท้ังเจาของขอมูลมีหนาท่ีท่ีจะตองชวยสอดสองดูแลเม่ือพบผูจัดเก็บขอมูลไม

รับผิดชอบความเปนสวนตัวโดยมีการสรางมาตรฐานระบบ Privacy Mark และจัดตั้งองคการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลข้ึนมาดูแลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลโดยเฉพาะ 

  

3.5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการจัดเก็บขอมูลสวน

บุคคลในประเทศไทย 

 

ในประเทศไทย กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการจัดเก็บขอมูล

สวนบุคคลในประเทศไทย มีหลายฉบับดวยกัน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท มีดังตอไปนี้ 

 

3.5.1 กฎหมายท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยตรง 

กฎหมายท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยตรงนั้น คือกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติไวโดยตรง ท่ีจะ

มุงเนน ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวโดยเฉพาะ ซ่ึงจะมีการกําหนดเปนข้ันตอนตางๆ ตั้งแต

เริ่มตน จนถึงบทลงโทษผูท่ีฝาฝน ไดแก พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 

และมี รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลพ.ศ. ……… 

69 เรื่องเดียวกัน, หนา 44-51. 

 

                                                        



66 

3.5.1.1 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 

กฎหมายฉบับนี้ ไดประกาศใชเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซ่ึงแตกอนหนานั้น

ยังไมมีกฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนในการทําธุรกรรมขอมูลเครดิตแตอยางใด เปน

การออกกฎหมายนี้มาท้ังนี้เพ่ือการคุมครองขอมูลของเจาของขอมูลไวโดยเฉพาะ โดยมีเนื้อหาท่ี

นาสนใจท่ีวา กฎหมายฉบับนี้นั้นไดวางหลักเกณฑ เพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในหนวยงาน

ภาคเอกชนท่ีเปนขอมูลเครดิต ซ่ึงครอบคลุมขอมูลสวนบุคลของประชาชนหลายประเภท69

70 

1) คํานิยาม นั้นมีอยูหลายประเภทซ่ึงไดบัญญัติไวใน มาตรา 3 เชน“ขอมูล”

หมายความวา สิ่งท่ีสื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริงของขอมูลเครดิตไมวาการสื่อความหมายนั้น

จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําในรูปของเอกสาร แฟม 

รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย

เครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได  

และมีคําวา “ขอมูลเครดิต”โดยไดใหความหมายไว วา “ขอมูลเครดิต”

หมายความวา ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาท่ีขอสินเชื่อ ดังตอไปนี้  

(1) ขอเท็จจริงท่ีบงชี้ถึงตัวลูกคา และคุณสมบัติของลูกคาท่ีขอสินเชื่อ 

(1.1) กรณี บุ คคลธรรมดา หมาย ถึง ชื่ อ  ท่ี อยู  วัน เดื อนป เกิด 

สถานภาพ การสมรส อาชีพ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ หรือ

หนังสือเดินทาง และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี) 

(1.2) กรณีนิติบุคคล หมายถึง ชื่อ สถานท่ีตั้ง เลขท่ีทะเบียนการจัดตั้ง

นิติบุคคล หรือเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

(2) ประวัติการขอและการไดรับอนุมัติสินเชื่อ และการชําระสินเชื่อของ

ลูกคาท่ีขอสินเชื่อรวมท้ังประวัติการชําระราคาสินคาหรือบริการโดยบัตรเครดิต 

แตในขณะเดียวกันก็มีขอมูลท่ีไมสามารถจัดเก็บไดนั่น คือ “ขอมูลหาม

จัดเก็บ” คือ ขอมูลของบุคคลธรรมดาท่ีไมเก่ียวกับการรับบริการ การขอสินเชื่อ หรือท่ีมีผลกระทบตอ

ความรูสึกหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูเปนเจาของขอมูล

อยางชัดเจน ดังตอไปนี้ (1) ลักษณะพิการทางรางกาย (2) ลักษณะทางพันธุกรร (3) ขอมูลของบุคคล

ท่ีอยูในกระบวนการสอบสวนหรือพิจารณาคดีอาญา (4) ขอมูลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศ 

70 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 

พุทธศักราช 2545, คนวันท่ี 8 มกราคม 2559 จาก http://www.fpo.go.th/FPO/ 

index2.php?mod=Category&file=categoryview&categoryID=CAT0000506 
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ดังนั้นเม่ือเราทราบถึงความหมายของขอมูลแลว ผูซ่ึงเปนเจาของขอมูลนั้นก็

จะถือวามีความสําคัญ ในการใหขอมูล ซ่ึงตามพระราชบัญญัตินี้ “เจาของขอมูล” หมายความวา 

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใดๆ ซ่ึงเปนเจาของขอมูล หรือเปนเจาของประวัติลูกคาผูขอใชบริการ

จากสมาชิกไมวาจะเปนการขอสินเชื่อหรือบริการอ่ืนใด “สถาบันการเงิน” อาจหมายความรวมถึง 

หนวยงานเอกชน ซ่ึงหมายถึง นิติบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการใน

ราชอาณาจักร ดังนี้ 

(1) ธนาคารพาณิชย 

(2) บริษัทเงินทุน 

(3) บริษัทหลักทรัพย 

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(5) บริษัทประกันภัย 

(6) บริษัทประกันชีวิต 

(7) นิติบุคคลท่ีใหบริการบัตรเครดิต 

(8) นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินการทางการเงิน 

(9) นิติบุคคลอ่ืนท่ีประกอบกิจการใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติตามท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึง “ผูใชบริการ” หมายความวา สมาชิก หรือนิติบุคคลท่ีประกอบ

กิจการอันชอบดวยกฎหมายโดยใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติ และ“แหลงขอมูล” หมายความวา 

บุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงเปนผูใหขอมูลแกบริษัทขอมูลเครดิต 

2) หลักเกณฑในการคุมครองขอมูล ในพระราชบัญญัตินี้ ไดมีการกําหนดใน

เรื่องของหลักเกณฑ ในการจัดเก็บขอมูลไว ใน มาตรา 10 และ มาตรา 18 โดยมีการกําหนดไวดังนี้

วา  หามมิใหบริษัทขอมูลเครดิต ผูควบคุมขอมูลและผูประมวลผลขอมูลจัดเก็บขอมูลหามจัดเก็บ และ

ในกรณีท่ีเปนประโยชนในการควบคุมและประมวลผลขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตใหสมาชิกสงขอมูล

ของลูกคาของตนแกบริษัทขอมูลเครดิตท่ีตนเปนสมาชิก และแจงเปนหนังสือใหลูกคาของตนทราบ

เก่ียวกับขอมูลท่ีสงไปภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสงขอมูลแกบริษัทขอมูลเครดิตแตการสงขอมูล

เพ่ิมเติมในสวนของประวัติการชําระสินเชื่อ และประวัติการชําระราคาสินคาหรือบริการโดยบัตร

เครดิตใหแกบริษัทขอมูลเครดิต ใหสมาชิกแจงใหลูกคาของตนทราบตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

3) การละเมิดขอมูล ซ่ึงในสวนใหญแลวเปนการกระทําท่ีไมวาจะเปนในเรื่อง

ของ การจงใจหรือวาประมาทเลินเลอ ท่ีจะเปดเผยขอมูลท่ีไมถูกตองแกผูอ่ืน หรือเปดเผยขอมูลท่ี

ถูกตองแตมิใชเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ก็ถือวาเปนการละเมิดท้ังสิ้น ซ่ึงจะมีโทษทางแพง
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และทางอาญา โดยเฉพาะในกรณีท่ี เปนการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน ท่ีเปนขอมูลเครดิต แต

อยางไรก็ดีก็จะมีขอยกเวนไววา ไมถือวาเปนความผิดตามมาตรา 19 

4) การใหความยินยอมในการปดเผยขอมูล พระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจขอมูลเครดิต ไดกําหนดหลักเกณฑใหบริษัทขอมูลเครดิตเปดเผยหรือใหขอมูลแกสมาชิกหรือ

ผูใชบริการท่ีประสงคจะใชขอมูลเพ่ือประโยชนในการวิเคราะหการใหสินเชื่อ รวมท้ังการรับประกันภัย 

การรับประกันชีวิต และการออกบัตรเครดิต ท้ังนี้ จะตองไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากเจาของ

ขอมูลเพ่ือใหเปดเผยหรือใหขอมูลแกสมาชิกหรือผูใชบริการนั้นกอนตามมาตรา 20  

จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 เปนกฎหมาย

ท่ีออกมาเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเรา ในกรณีท่ีเราไปทําบัตรเครดิตกับสถาบันทางการเงิน ไม

วาจะเปนธนาคาร หรือบริษัท  ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนก็ตาม ซ่ึงไดมี

ขอกําหนดในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงหากสถาบันทาง

การเงินมีการละเมิดขอมูลหรือเปดเผยขอมูลของลูกคา หรือผูใชบริการ ก็จะมีบทลงโทษในการกระทํา

ความผิดนั้นดวย   

3.5.1.2 รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลพ.ศ. ……… 

รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....นั้นไดมีการรางมาหลายฉบับ

แลว ซ่ึงแตละฉบับก็จะมีเนื้อหาแตกตางกันไปบาง แตหลักการในการรางพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลพ.ศ. …นั้นเพ่ือมุงใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลในหนวยงานเอกชน ซ่ึงมีแนวคิด

ตามหลักกฎหมายตางประเทศ ท้ังเอเชีย และยุโรป เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสากล โดยสรุปหลัก

สําคัญๆไดดังนี ้

1) การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

การเก็บขอมูลสวนบุคคลเปนสิ่งท่ีไดรับการคุมครองสิทธิของเจาของขอมูล 

โดยมีขอกําหนดใหเก็บขอมูลสวนบุคคลไดเพียงท่ีเก่ียวของ และจําเปนตอการดําเนินกิจการตาม

วัตถุประสงคของผูประมวลขอมูลสวนบุคคลเทานั้น ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดหามการเก็บ

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ขอมูลทางพฤติกรรม ความเชื่อในลิทธิ ฯลฯ เวนแตไดรับ

ความยินยอมจากเจาของขอมูลเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการในการคุมครองและสิทธิของเจาของ

ขอมูล และยังกําหนดใหผูประมวลขอมูลสวนบุคคลตองแจงตอเจาของขอมูลสวนบุคคลไดทราบถึง

รายละเอียดและเง่ือนไข กอนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ดังนี้  

(1) ชื่อ สถานท่ีทําการและสถานภาพของผูประมวลขอมูลสวนบุคคล 

(2) วัตถุประสงคของการรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

(3) ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

(4) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
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(5) ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

(6) เง่ือนไขในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 

(7) รายละเอียดอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

นอกจากนี้ เม่ือไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลแลว เจาของขอมูล

มีสิทธิ์ในการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลท่ีผูประมวลขอมูลจัดเก็บไวดวย 

2) การใชและการเปดเผยขอมูล 

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหผูประมวลขอมูลสวนบุคคล ตองใช

ขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในการครอบครองดูแลตามวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น การ

ใชขอมูลสวนบุคคลนอกเหนือจากนั้นตองไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูลเสียกอน ยกเวน ในกรณี

ท่ีมีเหตุจําเปนท่ีมีผลกระทบตอชีวิต รางกายของเจาของขอมูลสวนบุคคล รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ได

กําหนดเปนขอยกเวนใหสามารถเปดเผยขอมูลไดในกรณี ดังตอไปนี้  

(1) เจาหนาท่ีรัฐรองขอเพ่ือปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

การสืบสวน สอบสวน และการฟองคดีไมวาจะเปนคดีประเภทใดก็ตาม 

(2) ศาลและเจาหนาท่ีรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ี

จะขอขอมูลสวนบุคคล 

(3) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 

(4) หนวยงานอ่ืนท่ีมีบทบัญญัติของกฎหมายใหอํานาจ 

(5) เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุใหรูถึงบุคคลใด 

(6) ปรากฏโดยชัดแจงวาเพ่ือประโยชนของเจาของขอมูลและการขอ

ความยินยอมไมสามารถทําไดในเวลาจําเปนนั้น  

(7) เพ่ือรักษาพยาบาลเจาของขอมูลและในขณะนั้นเจาของขอมูลไมอยูใน

สภาวะตามกฎหมายท่ีจะใหคํายินยอมได  

ท้ังนี้การเปดเผยนั้นจะกระทําไดเทาท่ีจําเปน และเม่ือไดเปดเผยแลวตองแจง

ใหเจาของขอมูลทราบดวย 

3) การเก็บรักษาและแกไขขอมูลสวนบุคคล 

(1) รางพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหผูประมวลผลขอมูลสามารถเก็บ

ขอมูลไดเทาท่ีระยะเวลากําหนด หรือเทาท่ีจําเปนตามวัตถุประสงค เม่ือพนระยะเวลา หรือเม่ือหมด

ความจําเปน หรือเจาของขอมูลเพิกถอนความยินยอม ผูประมวลผลขอมูลตองลบทําลายขอมูลนั้น

โดยเร็ว เวนแตจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลนั้นไวเพ่ือเปนสถิติในการศึกษาวิจัย แตตองไดรับความ

ยินยอมจากเจาของขอมูลเทานั้น 
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(2) การแกไขขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูลมีหนาท่ีตองแกไข

ขอมูลสวนบุคคลใหทันสมัยถูกตองตามท่ีเจาของขอมูลรองขอ ในกรณีท่ีจําเปนตองจัดทําขอมูลใหมให

ผูประมวลขอมูลสวนบุคคลทําลายขอมูลเดิมและจัดทําขอมูลใหมตามท่ีเจาของขอมูลรองขอโดยแจง

ลวงหนาใหทราบไมนอยกวา 7 วัน 

 

 

4) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล  

โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะใหการคุมครองสิทธิของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลเปนหลัก ดังนั้น จึงกําหนดใหเจาของขอมูลสวนบุคคลรวมถึงผูท่ีเก่ียงของอ่ืนๆ ไมวา

จะเปน ผูปกครอง ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ รวมตลอดถึงทายาท มีสิทธิในขอมูลสวนบุคคล ดังนี้  

(1) เขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาถูกตอง 

(2) ขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับตนให

ถูกตองสมบรูณ 

(3) ขอใหระงับการใชการเปดเผยในกรณีท่ีขอมูลไมถูกตองเปนจริง 

(4) ขอใหลบทําลายขอมูลสวนบุคคลท่ีพนกําหนดระยะเวลาการเก็บ

รวบรวมขอมูล หรือไมเก่ียวของหรือเกินความจําเปนตามวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น 

นอกจากนี้ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกําหนดใหเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ี

สิทธิเรียกรองใหผูท่ีไดรับขอมูลมาจากบุคคลอ่ืน โดยมิไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลเปดเผยถึง

แหลงท่ีมาของขอมูลได หากผูไดรับขอมูลมาโดยมิไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลไมยอมเปดเผย 

เจาของขอมูลมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนได นอกจากนี้ ยังใหสิทธิเจาของขอมูลรองเรียนตอ

คณะกรรมการไดอีกทางหนึ่งดวย 

5) บทกําหนดโทษขอมูลสวนบุคคลถือเปนสิทธิของเจาของขอมูล ดังนั้น การ

ละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคลจึงเปนสิ่งตองหาม หากผูใดละเมิดสิทธิของเจาของขอมูลแลวผูนั้น

สมควรอยางยิ่งท่ีจะไดรับโทษโดยเฉพาะโทษทางอาญา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงกําหนดใหผูใดก็

ตามท่ีกระการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นตอรับโทษทางอาญา 

ในสวนของรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลพ.ศ. …นั้นจะเห็นไดวามีการราง

ออกมาเพ่ือมุงคุมครองขอมูลสวนบุคคลในหนวยงาเอกชนโดยตรง ซ่ึงไมใชแคสถาบันทางการเงินอยาง

เดียวเหมือน พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 แตงยังคลอบคลุมไปถึง

หนวยงานภาคเอกชนท้ังหมด วาจะตองไดรับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในการจัดเก็บขอมูลสวน

บุคคล การใชและการเปดเผยขอมูล ซ่ึงหากมีการละเมิดขอมูลสวนบุคคล หรือปดเผยโดยเจาของ

ขอมูลไมไดใหความยินยอม ก็จะมีบทโทษสําหรับผูท่ีกระทําความผิดนั้น 
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3.5.2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยท่ัวไป 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยนั้น เปนกฎหมายท่ีจะ

บงบอกถึงสถานของบุคคลตางๆในการกระทําการตางๆ หรือการใชสิทธิท่ีตนเองมีอยู หรือการท่ี

ปกปองสิทธิของตนเองท่ีถูกผูอ่ืนกระทํา สวนมากก็จะเปนการคุมครองสิทธิของตนเองเพ่ือไมใหผูอ่ืน

มากระทําละเมิด โดยเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติไวในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนบางกรณี

เทานั้น ซ่ึงยังไมครอบคลุมขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด เหมือนรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. .... กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนั้นปรากฏไวในบทกฎหมาย

หลายๆ ฉบับดวยกัน ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 

3.5.2.1 การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 

ประเทศไทยเรานั้นไดมีการรับรองคุมครองสิทธิสวนบุคคล ไวในรัฐธรรมนูญไทยซ่ึงจะ

มีเนื้อหาเนนในเรื่องของสิทธิในความเปนมนุษย ซ่ึงไดกลาวไวตามมาตรา 30 คือบุคคลยอมอาง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

อ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงหากบุคคลใดถูกละเมิด

สิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิทธิทางศาล

หรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได ซ่ึงถากหากมีการละเมิด หรือกระทําการ  การทรมาน ทารุณกรรม 

หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิไดแตการลงโทษตามคําพิพากษา

ของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมก็จะ

ถูกลงโทษ มาตรา 3270

71 

3.5.2.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้นไดมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวของ

กับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเอาไว แตก็เปนการคุมครองเฉพาะขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในหนวยงาน 

หรือเก่ียวของกับภาครัฐเทานั้น โดยใหคํานิยามไววาว "ขอมูลขาวสาร" หมายความวา สิ่งท่ีสื่อ

ความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้น จะทําไดโดยสภาพ

ของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ 

แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถายฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร

หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได สวนคําวา "ขอมูลขาวสารของราชการ" หมายความวา 

71 มาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, ท่ีไดถูกยกเลิกไปและใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แทน 
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ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับเอกชน71
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และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นั้นยังไดใหคํานิยามของคําวา 

ขอมูลสวนบุคคล รวมถึงหลักเกณฑการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไว

ดวย 

1) คํานิยามขอมูลสวนบุคคล 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหคํานิยาม ของคํา

วา ขอมูลสวนบุคคลไวซ่ึงหมายถึง ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา 

ฐานะทางการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน ในบรรดาท่ีมีชื่อของผู

นั้น หรือมีเลขหมายรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึก

ลักษณะ เสียงคน หรือรูปถาย และใหหมายรวมถึงขอมูลขางสารเก่ียวกับสิ่งของผูท่ีถึงแกกรรมแลว 

เปนตน 

2) หลักเกหลักเกณฑการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

บุคคลท่ีจะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 นั้นจะตองเปนบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ นั่นคือบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย และ

บุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยแตมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย ตามมาตรา 21 ซ่ึงในการจัดเก็บขอมูล

สวนบุคคลนั้นตองเก็บจากเจาของขอมูลโดยตรง เพ่ือความถูกตองของขอมูลนั้นๆ เพราะหากนําขอมูล

ท่ีไดมาไมถูกตองไปใชหรือเผยแพร ก็อาจกระทบถึงประโยชน ของบุคคลผูเปนเจาของขอมูลนั้น 

นอกจากนี้ตองมีการตรวจสอบแกไขขอมูลใหถูกตองอยูเสมอ 

3) การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลโดยตรง 

นอกจากนี้แลว ในการท่ีจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลโดยตรงจากเจาของขอมูล 

ในหนวยงานของรัฐนั้นจะตองปฏิบัติตาม มาตรา 23 คือ 

(1) ตองแจงถึงวัตถุประสงค ท่ีจะนําไปใชใหเจาของขอมูลราบลางหนา 

หรือพรอมกับการขอขอมูล 

(2) ตองแจงใหเจาของขอมูลทราบถึง ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ วา

จะนําไปใชกรณีใดบาง 

(3) ตองแจงใหเจาของขอมูลทราบดวยวา การขอขอมูลเปนกรณี ท่ี

เจาของขอมูลอาจใหขอมูล หรือไมใหขอมูลก็ได หรือเปนกรณีท่ีกฎหมายบังคับตองใหขอมูล 

72 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 ไดกําหนดหาม

มิใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานรัฐอ่ืน 

หรือผูอ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลท่ีใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได 

หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ก็จะมีบทลงโทษกําหนดไวในมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัตินี้ ดวย 

3.5.2.3 การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา 

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายอาญา มีอยูใน 2 หมวด คือ ลักษณะ 11 

หมวด 2 ความผิดฐานเปดเผยความลับและหมวด 3 ความผิดฐานหม่ินประมาท ไวดังนี้ 

1) ความผิดฐานเปดเผยความลับตาม มาตรา 322 คือการท่ีผูใดเปดผนึกหรือ

เอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใดๆ ซ่ึงปดผนึกของผูอ่ืนไป เพ่ือลวงรูขอความก็ดี เพ่ือนําขอความ

ในจดหมายโทรเลขหรือเอกสารเชนวานั้นออกเปดเผยก็ดี ถาการกระทํานั้นนาจะเกิดความเสียหายแก

ผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

มาตรา 322 อยูในหมวด 2 ลักษณะ 11 วาดวยความผิดฐานเปดเผยความลับ มีเจตนารมณ

เพ่ือคุมครองสิทธิสวนตัวหรือความลับของบุคคลจากการสื่อขอมูลขาวสาร การเปดผนึกหรือเอาไป 

อยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยาง ซ่ึงเอกสาร จดหมายหรือโทรเลขท่ีปดผนึกไวของผูอ่ืน และการ

กระทํานั้นนาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดดวย นอกจากเจตนาธรรมดาแลว ความผิดตามมาตรา

นี้ยังตองการเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจ 2  ประการ คือ เพ่ือลวงรูขอความในเอกสารนั้น และเพ่ือ

นําขอความนั้นออกเปดเผย ถามีเจตนาดังกลาวถึงแมจะยังไมรูขอความในจดหมายหรือยังไมไดนํา

ขอความไปเปดเผยก็ถือวาความผิดสําเร็จแลวเพราะมาตรานี้ไดบัญญัติเพียงวา “เพ่ือ” เทานั้น แค

เพียงมีเจตนากระทําก็ถือวามีความผิดแลว72
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2) ความผิดฐานเปดเผยความลับจากการเปนเจาหนาท่ีหรือมีอาชีพ มาตรา 

323 โดยผูใดลวงรู หรือไดมาซ่ึงความลับของผูอ่ืน โดยเหตุท่ีเปนเจาพนักงานผูมีหนาท่ี โดยเหตุท่ี

ประกอบอาชีพเปนแพทย เภสัชกร คนจําหนายยา นางผดุงครรภ ผูพยาบาล นักบวช หมอความ 

ทนายความ หรือผูสอบบัญชีหรือโดยเหตุท่ีเปนผูชวยในการประกอบ อาชีพนั้น แลวเปดเผยความลับ

นั้นในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหาย แกผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ

ไมเกิน หนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ รวมก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดนั้น ผูกระทํา

ละเมิดนั้นก็จะตองใชคาสินไหมทดแทนในการกระทํานั้นการคุมครองสิทธิในชื่อเสี่ยงหรือเกียรติคุณ

ตาม มาตรา 423 โดยผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซ่ึงขอความอันฝาฝน ตอความจริง เปนท่ี

เสียหายแกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืน ก็ดีหรือเปนท่ีเสียหายแกทางทํามาหาได หรือทาง

เจริญไปถึงผูรับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกลาวในวรรคแรก เปดเผยความลับ ของผูอ่ืน อันตนได

73 ประมวลกฎหมายอาญา 
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ลวงรูหรือไดมาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการ ท่ีนาจะเกิดความเสียหายแตผูหนึ่งผูใด ตองไดรับ

โทษเชนเดียวกัน 

3) ความผิดฐานหม่ินประมาทมาตรา 326 คือการท่ีผูใดใสความผู อ่ืนตอ

บุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชังนั้น บุคคล

ผูกระทํานั้นตองไดรับโทษ แตอยางไรก็ดีความผิดฐานหม่ินประมาทนั้น ไดมีการกําหนดขอยกเวน

เอาไวในมาตรา 329 ซ่ึงก็คือการแสดงความคิดเห็นหรือขอความใดโดยสุจริตนั้นไมถือวาเปน

ความผิด เชนการทําเพ่ือความชอบธรรม  ปองกันตนหรือปองกันสวนไดเสียเก่ียวกับตนตามคลอง

ธรรม การทําในฐานะเปนเจาพนักงานปฏิบัติการตามหนาท่ี การติชม ดวยความเปนธรรม ซ่ึงบุคคล

หรือสิ่งใดอันเปนวิสัยของประชาชนยอมกระทํา หรือการแจงขาวดวยความเปนธรรม เรื่องการ

ดําเนินการอันเปดเผยในศาลหรือในการประชุม การกระทําเหลานี้นั้นเปนขอยกเวนวา ไมมีความผิด

ฐานหม่ินประมาท  

ดังนั้นตามประมวลกฎหมายอาญานั้นโดยสวนใหญแลวจะมีลักษณะเนนไป

ในทางปองกัน กอนท่ีความผิดหรือความเสียหายจะเกิดข้ึน ซ่ึงมีเจตนารมณเพ่ือคุมครองสิทธิสวน

บุคคล หรือขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนขอมูลความลับของบุคคล จากการท่ีไดลวงรูขอมูลสวนบุคคล หรือ

ไดขอมูลสวนบุคคลมาเพราะเหตุท่ีตนเปนเจาพนักงานผูมีหนาท่ีในการประกอบอาชีพนั้นๆ เชน เปน

หมอ เปนทนาย นักบวช ซ่ึงหากมีการเปดเผยความลับ หรือ หรือการลวงรูความลับ หรือการใสความ

ตางๆ โดยประการท่ีจะเกิดความเสียหายแกบุคคลเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือแมกระท่ังผูอ่ืนตาม

ประมวลกฎหมายอาญาก็ถือวามีความผิดแลว 

3.5.2.4 การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชย 

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นเปนการมุง

คุมครองในลักษณะท่ีจะเปนการเยียวยาแกไข ในสิ่งท่ีบุคคลผูนั้นไดกระทําลงไปแลว โดยใหมีการใชคา

สินไหมทดแทนแกบุคคลผูท่ีไดรับความเสียหายนั้นๆ โดยมีมาตรา 420 เปนหลักการท่ัวไปในการให

ความคุมครองสิทธิสวนบุคคลคือ 

มาตรา 420 นั้นเปนการท่ีผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอ่ืน โดยผิด

กฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยาง

หนึ่งอยางใดก็ดี ถือวา ผูนั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น 

อยางไรก็ดี นอกจากการคุมครองตามมาตรา 420 แลวยังมีการคุมครองสิทธิสวน

บุคคลตามมาตรา 423 อีกดวย ซ่ึงเปนการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในเรื่องชื่อเสียง หรือเกียรติคุณ 

คือ 

มาตรา 423 นั้นคือผูใดกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซ่ึงขอความอันฝาฝน ตอความจริง 

เปนท่ีเสียหายแกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอ่ืน หรือเปนท่ีเสียหายแกทางทํามาหาได หรือทาง
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เจริญของเขาโดย ประการอ่ืน บุคคลจะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเขาเพ่ือ ความเสียหายอยางใดๆ 

อันเกิดแตการนั้น ซ่ึงถึงแมวาตนไมไดรูวาขอความนั้นไมจริงนั้น แตหากควรจะรูได รวมถึงผูสงขาวสาร

ดวย  

3.5.2.5 พระราชบัญ ญั ติการคุ มครองความลับของทางราชการ พ .ศ .2483 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดความลับท่ีสงวนไวเพ่ือมิใหบุคคลภายนอกท่ีมิไดรับอนุญาตเขาไป 

หรือกระทําการอ่ืนใดเพ่ือความปลอดภัยของประเทศ รวมถึงสื่อมวลชนซ่ึงถือวาเปนบุคคลภายนอก

ดวย 

3.5.2.6 พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พ.ศ.2477  

พระราชบัญญัติฉบับนี้วางหลักไวในมาตรา 24 และ 25 เก่ียวกับผูท่ีละเมิดเขาไปลวงรู 

หรือนําเอาขาวสารขอมูลของบุคคลอ่ืนไปเผยแพรหรือเปดเผย 

3.5.2.7 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 

พระราชบัญญัติฉบับนี้วางหลักในการคุมครองขาวสารและขอมูลสวยบุคคลเก่ียวกับ

เรื่องการจัดเก็บขอมูลและการนําไปใช โดยถือวาขอมูลทะเบียนราษฎรตองเปนความลับ ผูหนึ่งผูใดจะ

นําไปใชหรือเปดเผยแกผูอ่ืนไมได ซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 12,13,14,15,17 

3.5.2.8 ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

2526 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ก็ไดกําหนดไวใน หมวด 3 ขอ 9 

ระบุวา “ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมเปดเผยความลับของผูปวยซ่ึงตนทราบมา เนื่องจากการ

ประกอบวิชาชีพ เวนแตดวยความยินยอมของผูปวยหรือเม่ือตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือหนาท่ี” 

3.5.2.9 ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมารยาททนายความ พ.ศ. 2529 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 

หมวด 3 ขอ 11 “หามเปดเผยความลับของลูกความท่ีไดรูในหนาท่ีทนายความเวนแต

จะไดรับอนุญาตจากลูกความนั้นแลว หรือโดยอํานาจศาล” 74 

 

3.6 ภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยตรงมี

แตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานรัฐตามพระราชบัญญัติ

74 ทวีเกียรติ ดุริยะประพันธ, ปญหาและการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับคุมครองขอมูลสวน

บุคคล (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม, 2547), หนา 14. 
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ขอมูลขาวสารของราชการป พ.ศ. 2540 หรือการคุมครองเฉพาะบางเรื่อง เชน กฎหมายท่ีแกไขเยี่ยว

ยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคล เชน การเรียกคาสินไหมทดแทนจากการ

ละเมิดตามมาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือ การฟองคดีใหรับผิดฐานหม่ิน

ประมาทตามมาตรา 326 แหงประมวลกฎหมายอาญา ฉะนั้นเม่ือรัฐบาลมีนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลจึง

จําเปนตองมีกฎหมายคุมตรองขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนสากล 

ในสวนบทบัญญัติของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของตางประเทศนั้น หลักการท่ี

สําคัญคือตองมีการแจง (Notice) และการขอความยินยอม (Consent) เปนสิ่งพ้ืนฐานท่ีขาดเสียไมได

ในกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังนั้นกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Law) ท่ีไมมี

การแจงและการขอความยินยอม ยอมไมใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงความสอดคลองของนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย 

ประเทศแคนนาดา ประเทศสวีเดน และประเทศญี่ปุน กับ OECD Guidelines 

 

ลําดับท่ี แนวทางนโยบายการคุมครอง 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีถือเปน

สาระสําคัญ 

การปฏิบัติตามแนวทางการจัดทํานโยบายการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

ไทย แคนนาดา สวีเดน ญ่ีปุน 

1 หลักการรวบรวมขอมูลอยางจํากัด 

(Collection Limitation Principle) 
x       

2 หลักคุณภาพของขอมูล 

(Data Quality Principle) 
        

3 หลักการระบุวัตถุประสงค 

(Purpose Specification 

Principle) 

x       

4 หลักการใชขอมูลอยางจํากัด 

(Use Limitation Principle) 
x       

5 หลักการรักษาความปลอดภัยของ

ขอมูล 

(Security Safeguard Principle) 
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6 หลักการเปดเผย 

(Openness Principle) 
        

7 หลักการมีสวนรวมขอเจาของขอมูล 

(Individual Participation 

Principle) 

x       

8 หลักความรับผิดชอบ 

(Accountability Principle) 
        

 



บทท่ี 4 

 

การวิเคราะหปญหาการคุมครองขอมลูสวนบุคคล 

ในกรณีการจัดเก็บขอมลูสวนบุคคล 

 

ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนั้น ปจจุบันมีหลายองคกรระหวางประเทศท่ีกําหนดแนวทาง

ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึน เชนองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The 

Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) องคการสหประชาชาติ 

(United Nation: UN) และสหภาพยุโรป (European Union: EU) เปนตน ซ่ึงใหความสําคัญในการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนหลัก ไดกําหนดแนวทางในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตางๆ ในบทนี้

ผูวิจัยจึงนําขอมูลท่ีเก่ียวกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไดกลาวมา มาวิเคราะหปญหาการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลในกรณีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล  

ในประเทศไทย ประชาชนสวนใหญไมไดมีความตระหนักถึงขอมูลสวนบุคคลของตนวากําลัง

ถูกละเมิด อาจเปนเพราะ ยังไมมีกฎหมายคุมครองของมูลสวนบุคคลโดยตรง ขาดการรณรงคจาก

ภาครัฐ และคานิยมทางสังคมท่ีตองการเปดเผยตัวตนซ่ึงเปนอีกหนทางหนึ่งเพ่ือใหผูคนยอมรับ หรือ

เปดเผยตัวตนเพ่ือการพาณิชย เพ่ือใหตนเองเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง มีผูติดตามอยูเปนจํานวนมาก

ในสื่อสังคมออนไลน แลวนําเสนอขายสินคาตางๆกับผูติดตามตนเอง เปนตน เม่ือนํามาวิเคราะห

เปรียบเทียบกับตางประเทศท่ีใหความสําคัญตอการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนั้น มีการวางหลักเกณฑ

และแนวทาง ในการรับมือ เชนในตางประเทศมีการวางหลักกฎหมาย เก่ียวกับการติดตอท่ีไมไดเชื้อ

เชิญ ซ่ึงเปนการละเมิดความเปนสวนตัวของเจาของขอมูล 74

75 

ตัวอยางเชน กฎหมาย CAN-SPAM เพ่ือคุมครองทางอีเมล ปองกันการ Spam หรือ การสง

อีเมลโฆษณา ท่ีเปนการรบกวนเจาของขอมูล โดยกําหนดชัดเจนเปน จํานวนอีเมลหามสงเกินก่ีฉบับ

ภายใน 24 ชั่วโมง ถามากกวานั้นถือเปนการ Spam ตอเจาของอีเมล 

 

75 คณาธิป ทองรวีวงศ, ขอมูลสวนบุคคลและความเปนสวนตัว, คนวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2559 จาก https://www.youtube.com/watch?v=cZ8NXiE5o4k 
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กฎหมาย DO NOT CALL LIST เพ่ือคุมครองทางโทรศัพท โดยเปดโอกาสใหเจาของขอมูล

สวนบุคคลสามารถระบุเลขหมายโทรศัพทของตนเองลงไปในรายชื่อหามมิให บริษัท หรือบุคคลอ่ืนท่ี

ไมรูจัก โทรศัพทเขามาติดตอยังเลขหมายท่ีระบุไว หากฝาฝนมีโทษปรับเปนจํานวนเงินท่ีสูงมาก 

ปองกันการขายตรงทางโทรศัพท เปนตน 

ในประเทศไทยยังไมมีมาตรการณใดๆเปนพิเศษเพ่ือจัดการปญหาเหลานี้ จึงเผชิญการรบกวน

จาก Spam อีเมลโฆษณา หรือ การรบกวนจากการติดตอทางโทรศัพทท่ีไมไดเชื้อเชิญ อยูในขณะนี ้

ซ่ึงเปนปญหาอยางมากตอสังคมไทย   

จากการศึกษาพบวาในปจจุบันมีการคิดคนระบบจัดเก็บขอมูลในระบบออนไลน (Online) 

โดยการตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ จึงทําใหการจัดเก็บขอมูลสามารถทําไดในปริมาณมาก และผูใชบริการ

สามารถกรอกแบบฟอรมขอมูลไดดวยตนเองผานระบบออนไลนซ่ึงโดยท่ัวไป การเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลมักจัดทําข้ึนเพ่ือประโยชนในการใชในกิจกรรมของนิติบุคคล หรือการใหบริการของรัฐ 

ตัวอยางเชน ผูใหบริการทางดานโทรคมนาคม ตองเก็บขอมูลท่ีตองเชื่อมโยงไปยังตัวของบุคคล เชน 

ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปน เพ่ือประโยชนในการเรียกเก็บเงินหรือใหบริการ

ดานโทรศัพทหรือบริการดานอ่ืนๆ ได โดยหนวยงานหรือบริษัทเหลานี้จะมีลักษณะการเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีเรียกวา “Customer Identifiable” ซ่ึงก็คือ ขอมูลท่ีเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคล ซ่ึงตามความ

เขาใจโดยท่ัวไปผู ท่ีใชบริการมักเขาใจวา ขอมูลของตนจะไมถูกนําไปเผยแพรหรือนําไปใชเพ่ือ

วัตถุประสงคอ่ืน เชน ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท รวมถึงขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมทางดาน

ออนไลนของตน เชน การสั่งซ้ือสินคา การโอนเงิน หรือการขอใชอีเมลฟรี ขอใชโทรศัพทฟรี แตใน

ความเปนจริงแลว ขอมูลสวนบุคคลเหลานี้ลวนเปนขอมูลท่ีเชื่อมโยงมายังตัวบุคคลได และถูกลวง

ละเมิดอยูเปนจํานวนมาก โดยท่ีเจาของขอมูลอาจไมทราบ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากตัวกฎหมายไทยท่ีมี

การอางอยูใน บทท่ี 3 และใชบังคับอยูในปจจุบันเจาของขอมูลสามารถดําเนินการเรียกรองและ

ปกปองสิทธิของขอมูลตัวเองได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 423 เพ่ือเรียกสินไหม

ทดแทนความเสียหายท่ีมีผลเกิดข้ึน แตท่ีเปนการการคุมครองเฉพาะบางเรื่อง แคปกปองสิทธิของ

ขอมูลสวนบุคคลทางออมและในขณะเดียวกันก็เปนเรื่องท่ียากในการตําเนินฟองรองและมีระยะเวลา

ท่ียาวนานกวาคดีจะสิ้นสุดลง ตามประมวลกฎหมายอาญา ในฐานความผิดเปดเผยความลับของ

เจาของขอมูล ตามมาตรา 322 และมาตรา 323 และ ฐานความผิดหม่ินประมาทตาม มาตรา 326 ซ่ึง

ก็มีประเด็นท่ีจะตองสามารถนําพิสูจนและแสดงความจริงใหประจักษในข้ันตอนการฟองรองคดี ซ่ึงตัว

กฎหมายท่ีมีก็ไมใชเรื่องของการคุมครองสิทธิของขอมูลโดยตรง ตามกฎหมายพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงกฎหมายนี้มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของเจาของขอมูลโดยตรง แตก็เปนกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในความครอบครอง

ของหนวยงานรัฐ มีผลบังคับใชกับหนวยงานราชการเทานั้น ไมครอบคลุมและบังคับใชกฎหมายถึงการ
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คุมครองขอมูลท่ีมีในภาคเอกชน สวนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ท่ีมี

บทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของลูกคาก็จะมีผลบังคับใชกับธุรกิจท่ีเปน

สถาบันการเงินเทานั้น ไมครอบคลุมและมีผลบังคับใชกับภาคเอกชนอ่ืน ในสวนของรางของกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... นั้น ถึงแมจะเปนรางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลโดยตรงก็ตาม แตพบวายังมีบทบัญญัติท่ีไมครอบคลุมและคุมครองสิทธิของขอมูลสวน

บุคคลของเจาของขอมูล โดยจะเห็นไดจากหลักความยินยอมในการใหขอมูลสวนบุคคล องคประกอบ

ของความยินยอมในการใหขอมูลสวนบุคคล และ ฝายท่ีเก่ียวของกับการขอความยินยอมในการ

จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล    

 

4.1 วิเคราะหปญหาการขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 

  

เม่ือความยินยอมเปนสาระสําคัญในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลแลว ดังนั้นการท่ีจะจัดเก็บ

ขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนซ่ึงไมใชเจาของขอมูลโดยตรงก็ตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล

นั้นกอนเสมอ ซ่ึงรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ...ของไทยนั้น ไมไดกําหนด

แนวทางของประเด็นในการขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล อาจเพียงแจงใหเจาของ

ขอมูลทราบ โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล แลวดําเนินการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล อัน

เปนการขัดกับหลักมาตรฐานสากลท่ีท่ัวโลกยอมรับ โดยในปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลโดยท่ีไมไดรับ

ความยินยอมอยูเปนจํานวนมาก ท้ังจากหนวยงานเอกชนขามชาติ หรือหนวยงานเอกชนในประเทศ 

ซ่ึงหลักการขอยินยอมในการจากเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนมาตรฐานสากลนั้นกลาววา “การเก็บ

รวบรวมขอมูล ขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดเก็บจะตองไดมาโดยวิธีการท่ีถูกตองและชอบดวยกฎหมาย โดย

ตองใหบุคคลผูเปนเจาของขอมูลรับทราบและยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล” เปนหลักการ

จัดเก็บขอมูลของ OECD เม่ือนํามาวิเคราะหกับรางของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ฉบับลาสุด

ในไทย พบวายังขาดหลักความยินยอมในการใหขอมูลข้ันตอนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล จึง

สงผลใหรางกฎหมายดั่งกลาวขัดกับหลักการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของ OECD  

 

4.1.1 วิเคราะหกรณีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยไมไดขอความยินยอมท่ีเกิดจากหนวยงาน

เอกชนขามชาต ิ

หนวยงานเอกชนขามชาติท่ีทําธุรกิจในประเทศไทยนั้น ไดมีการเก็บขอมูลสวนบุคคล

ภายในประเทศไทยดวย ท้ังในรูปแบบ ของภาพถาย ขอมูลการใชอินเทอรเน็ต ขอมูลสวนบุคคลทาง

ออนไลนท่ีใชประกอบการสมัครการใชบริการ หรือแมกระท่ังพฤติกรรมการบริโภค การซ้ือสินคา สิ่งท่ี
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สนใจ ของบุคคลนั้นๆ เปนตน ซ่ึงการเก็บรวมรวมขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานเอกชนขามชาตินั้น 

มีท้ังกระทําโดยขอความยินยอมตอบุคคลกอน และกระทําโดยไมไมขอความยินยอมตอบุคคล จึงอาจ

เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลได เพราะฉะนั้นผูวิจัยเห็นวาการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคลมีความสําคัญยิ่ง เพ่ือกําหนด เง่ือนไข หลักเกณฑในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลใหเปนตามหลัก

สากล    

ยกตัวอยาง ในกรณีรถเก็บขอมูลของบริษัท Google ทําการเก็บขอมูลเพ่ือทําแผนท่ีออนไลน 

ไดดําเนินการถายภาพและยังมีการเก็บขอมูลการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตดวย ตามเสนทางท่ีรถ

Google ไดขับผานไป ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมของโลกท่ีอํานวยความสะดวกแกผูคนท่ัวไปอยางมาก  

ผูใชงานโปรแกรมของ Google ไดรับความสะดวกสบายและสามารถเขาถึงขอมูลท่ีตนเองตองการได

อยางรวดเร็วผานการบริการของทาง Google แตผูวิจัยพบวาขอมูลท่ีรถ Google เก็บรวบรวมนั้น มี

ท้ังภาพถาย และ ขอมูลการใชอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนขอมูลสวนบุคคลท่ี บริษัท Google เก็บรวบรวม

โดยไมไดขอความยินยอมกอน ซ่ึงขัดกับหลักการเก็บขอมูลสวนบุคคลของ OECD จึงวิเคราะหไดวา

การกระทําดั่งกลาวของบริษัท Google นั้น สงผลกระทบตอสิทธิสวนบุคคลของประชาชน  

 

ภาพท่ี 4.1  รถ Google Street View76 

76 มาทําความรูจักกับ รถ Google Street View ของกูเกิลกันดีกวา, คนวันท่ี 3 

กรกฎาคม 2559 จาก http://men.kapook.com/view68787.html 
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เม่ือศึกษาการตอบสนองตอในกรณีของ บริษัท Google ในตางประเทศ เชน สหภาพยุโรป 

EU เปนกลุมประเทศท่ีมีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเขมงวด มีผูดูแลควบคุมขอมูล สั่งปรับ

เงินตอ บริษัท Google ฐานละเมิดขอมูลสวนบุคคล  

จากในกรณีดังกลาว จะเห็นไดวา ข้ันตอนท่ีรถ Google ทําการเก็บขอมูล ไดเก็บท้ังขอมูลท่ี

เปนภาพถาย และ ขอมูลสื่อสารการใชงานอินเทอรเน็ตดวย ซ่ึงขอมูลเหลานี้เปนขอมูลสวนบุคคล 

อีกท้ังการเก็บขอมูลนี้ บริษัท Google ไมไดขอความยินยอมตอเจาของขอมูลสวนบุคคล 

สงผลใหเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกละเมิดความเปนสวนตัว 

เม่ือวิเคราะหโดยอาศัยหลักการแนวทางในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ OECD ซ่ึง

กําหนดไววา“หลักขอจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดเก็บจะตองไดมาโดยวิธีการ

ท่ีถูกตองและชอบดวยกฎหมาย โดยตองใหบุคคลผูเปนเจาของขอมูลรับทราบและยินยอมในการ

จัดเก็บขอมูล” ซ่ึงสําหรับในกรณีของรถ Google นี้ ไมเปนไปตามแนวทางขอกําหนดของ OECD 

เนื่องจากทําการเก็บขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดขอความยินยอม ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับหลัก

กฎหมายคุมครองขอมูลของรัฐบาลกลาง PIPEDA (Canada Amends Federal Data Protection 

Law, PIPEDA) ของประเทศแคนาดา และ กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล Personal 

Data Act (PDA) ของประเทศสวีเดน ไดระบุแนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีสองคลองกับ

หลักของ OECD กลาวคือ การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลนั้นตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน

ทําการเก็บรวบรวม  

สําหรับในกรณีดังกลาววิเคราะหไดวา รถ Google ไดละเมิดกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคลในสองประเทศนี้ สหภาพยุโรปมีมาตราการณเชนเดียวกัน สงผลให บริษัท Google ตอง

เซนเซอร ใบหนาของบุคคลท่ีปรากฏอยูในภาพ หรือเซนเซอรสิ่งท่ีสามารถระบุตัวตนของบุคคลได เชน 

ทะเบียนรถยนต เปนตน โดยท่ีประเทศไทยก็ไดรับผลทางออมจากการปฏิบัติของบริษัท Google นี้

เชนเดียวกัน 

เม่ือนํามาวิเคราะหกับรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย ฉบับ

ลาสุดนี้ ไมไดระบุถึงหลักการขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงทําใหกรณีการเก็บ

รวบรวมขอมูลของ บริษัท Google นั้น วิเคราะหแลวไมมีกฎหมายใดหามมิใหกระทําได ซ่ึงในความ

เปนจริงแลวการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของบริษัท Google เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลอยาง

หนึ่งเชนกัน 

วิเคราะหไดวา ประเทศท่ีมีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเขมงวดจะตระหนักถึงการถูก

ละเมิดขอมูลสวนบุคคล และตองพยายามแกไขอยางจริงจัง แตสําหรับในประเทศไทยนั้น ยังไมไดมี

มาตรการเพ่ือรับมือและปองกันการละเมิดขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไดดีเทาท่ีควร 
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จากท่ีศึกษาในกรณี ตัวอยาง เชน รถ Google ซ่ึงชี้ใหเห็นวา ประเทศไทยขาดความตระหนัก

ตอการถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคลอยางเห็นไดชัด  

 

4.1.2 วิเคราะหกรณีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยไมไดขอความยินยอมท่ีเกิดจากหนวยงาน

เอกชนภายในประเทศ 

โดยหลักแลว หนวยงานเอกชนจะมีวิธีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป ในรูปแบบ

ตางๆ เชน การใหกรอกขอมูลในใบสมัคร ขอมูลการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต การบันทึกการสนทนา

ทางโทรศัพท และจากลักษณะดังกลาวนั้นหนวยงานเอกชน หากมีการจัดเก็บขอมูลตองขอความ

ยินยอม อยางเชนบริษัทเอกชนอาจมีขอแลกเปลี่ยนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเก็บขอมูล แตวาลักษณะ

ของการจูงใจดังกลาวนั้น เพ่ือใหเกิดความยินยอม ถือวาไมถูกตองตามหลักกฎหมายพอเปนลักษณะ

การแลกเปลี่ยนขอตกลงกัน หลักความยินยอมดังกลาวท่ีมี ถือวาเปนการแจงขอมูลท่ีไดรับความปรงใส

กอน เพ่ือท่ีจะขอความยินยอม วาเจาของขอมูล เม่ือความยินยอมจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือเจาของขอมูล

ทราบถึงการจัดเก็บนั้น เพ่ือใหเจาของขอมูลอนุญาตในการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงผูวิจัยพบปญหาจากการท่ี

หนวยงานเอกชนไมไดขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูล เชน 

ยกตัวอยาง บริษัทเอกชนดําเนินการเก็บขอมูลสวนบุคคลเปนหลัก ทําการเก็บขอมูลสวน

บุคคลอยูเสมอ โดยบางครั้งบริษัทสรางขอแลกเปลี่ยน เพ่ือจูงใจบุคคลในการใหขอมูลสวนตัวกับทาง

บริษัท หรือทางบริษัทเอกชนนั้น มีชองทางในการไดขอมูลสวนบุคคลจากรูปแบบอ่ืนก็ดี และเม่ือ

บริษัทสามารถรวบรวมรายชื่อขอมูลสวนบุคคลเปนจํานวนมากพอ บริษัทจะนําขอมูลสวนบุคคลนั้น 

ไปทําการซ้ือขาย ซ่ึงการกระทําดังกลาวของบริษัทนั้นเปนการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 
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ภาพท่ี 4.2  หนาเพจFacebook ขายรายชื่อ ขอมูลสวนบุคคล 76

77 

 

เพราะไมไดขอความยินยอมในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล และยังดําเนินการขาย

รายชื่อและขอมูลโดยจัดตั้งเปนธุรกิจ สงผลใหกอความรําคาญ รบกวน หรืออาจเกิดผลกระทบรายแรง

ตอเจาขอขอมูลได ซ่ึงในสังคมไทยกําลังเผชิญกับปญหานี้อยู  

จากในกรณีดังกลาววิเคราะหไดวา หนวยงานเอกชนแหงนี้ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจาก

เจาขอมูลของขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดขอความยินยอม ทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจนมี

จํานวนมาก และนําขอมูลเหลานั้นออกมา ซ้ือ ขาย เผยแพร โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของ

ขอมูล 

การกระทําดังกลาว ทําใหเปนท่ีประจักษวา ข้ันตอนการเก็บขอมูลของหนวยงานเอกชนนี้ 

ไมไดขอความยินยอมจากเจาของขอมูล จนถึงข้ันตอนการเผยแพร โดยท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้น

ไมทราบวามีการจัดเก็บและเผยแพรขอมูลของตนเองเลย  

ปญหาท่ีเกิดตามมา คือ มีการนําขอมูลท่ีซ้ือขายไปหาประโยชนทางธุรกิจ เชน การสงขอมูล

โฆษณาชวนเชื้อผานทาง อีเมล ขอความ (SMS) หรือโทรศัพทมือถือ ของบุคคลผูท่ีเปนเจาของขอมูล 

เกิดความรําคาญ และอาจสูญเสียทรัพยสินได 

77 หนาเพจ Facebook ขายรายช่ือ เบอรโทร สําหรับขายประกัน Telesale บัตรเครดิต 

สินเช่ือและอ่ืน ๆ, คนวันท่ี 3 กรกฎาคม 2559 จาก https://www.facebook.com/ 

listnumberone/ 
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ภาพท่ี 4.3  หนาเพจ Facebook ขายรายชื่อขอมูล77

78 

 

หากวิเคราะหโดยนําหลักแนวทางของ OECD “หลักขอจํากัดในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูล

สวนบุคคลท่ีจัดเก็บจะตองไดมาโดยวิธีการท่ีถูกตองและชอบดวยกฎหมาย โดยตองใหบุคคลผูเปน

เจาของขอมูลรับทราบและยินยอมในการจัดเก็บขอมูล” หรือ กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ประเทศแคนาดา ประเทศสวีเดน และ ประเทศญี่ปุน ท่ีวางหลักแนวทางปฏิบัติ การจัดเก็บขอมูลสวน

บุคคลโดยขอความยินยอมกอนทําการจัดเก็บแลว ผูวิจัยวิเคราะหวาในกรณีของหนวยงานเอกชนนี้ 

จะไมสามารถลักลอบเก็บขอมูลสวนบุคคล โดยไมไดขอความยินยอมกอนไดเลย จึงไมเกิดการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลแลวนําไปใชในทางท่ีผิด  

เม่ือวิเคราะหกับรางพระราชบัญญัติ คุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย ฉบับลาสุด 

ไมไดระบุถึงหลักการขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงทําใหกรณีการเก็บรวบรวม

ขอมูลของหนวยงานเอกชน สามารถกระทําได โดยอาศัยความคลุมเครือของกฎหมาย ทําใหเกิดธุรกิจ

ท่ีละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืนได  

78 หนาเพจ Facebook ขายรายช่ือขอมูล การตลาดเทเลเซล ฐานขอมูลตางๆ, คนวันท่ี 3 

กรกฎาคม 2559 จาก https://www.facebook.com/ขายรายชื่อขอมูล-การตลาดเทเลเซล-

ฐานขอมูลตางๆ-256526541061478/ 
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ในกรณีการขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลของหนวยงานเอกชนนั้น เปนข้ันตอนท่ีมี

ความสําคัญมากในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพราะหากไมสามรถเก็บรวบรวมขอมูลได การนํา

ขอมูลไปประมวล หรือนําขอมูลไปเผยแพรก็ไมสามารถเกิดข้ึนได เพราะฉะนั้นการกําหนดใหมีการขอ

ความยินยอมใหการจัดเก็บขอมูลจึงเปนการสมควรอยางยิ่ง และผูวิจัยวิเคราะหวาไมเปนการเพ่ิม

ภาระใหแกหนวยงานเอกชนจนเกินไป หากหนวยงานนั้นมีเจตนาดีในการทําธุรกิจใหถูกกฎหมายและ

ไมมีนโยบายในการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืนการท่ีไมไดกําหนดนโยบายใหชัดเจนในการเรื่องการ

ยินยอมในการจัดเก็บขอมูลนี้ กอใหเกิดผลเสียท้ังในและภายนอกประเทศ  

ผลเสียภายในประเทศ  พบวาเกิดการละเมิดขอมูลสวนตัวบุคคลไดโดยท่ัวไป เพราะไม

จําเปนตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงจากการศึกษาพบวาในปจจุบันเปน

ปญหาท่ีกําลังสรางความเดือดรอนใหแกบุคคลท่ัวไปมาก เพราะมีหนวยงานเอกชนบางหนวยงาน

อาศัยชองวางของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ ทําการกระจาย เคลื่อนยายขอมูลสวนบุคคล 

โดยไมไดรับความยินยอม จากแหลงหนึ่ง ไปอีกแหลงหนึ่ง เห็นไดจากกรณีท่ีบุคคลท่ัวไปพบการเชื้อ

เชิญทางโทรศัพท หรือทางอีเมลจากบริษัท หรือหนวยงานเอกชนท่ีตนเองไมเคยติดตอใหขอมูลสวน

บุคคลไว เปนท่ีสงสัยไดวาบริษัทหรือหนวยงานเอกชนเหลานั้นนําขอมูลสวนบุคคลของตนมาจาก

แหลงใด  ผูวิจัยพบวาในประเทศไทย ขอมูลพ้ืนฐานของบุคคลทางดานการเงินตางๆ ถูกกระจายไป

ตามบริษัทเครดิตสินเชื่อสวนบุคคล หรือ แมแตบริษัทประกันตางๆ ก็ตาม เกิดจากข้ันตอนท่ีหนวยงาน

เอกชนทําการจัดเก็บขอมูลโดยท่ีไมไดรับความยินยอมท่ีชัดแจง โปรงใส ปราศจากความกดดัน ของ

เจาขอมูลสวนบุคคล เปนเหตุใหเกิดการละเมิดความเปนสวนตัวของบุคคล ทําใหบุคคลไดรับความ

เดือนรอนอยางท่ีกําลังเปนอยู ซ่ึงขัดกับหลักการเก็บขอมูลของ OECD ผูวิจัยวิเคราะหวาหาก 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยไดรับการปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บขอมูลสวน

บุคคลใหเปนไปตามหลักสากล จะสามารถลดการละเมิดขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานเอกชนท่ี

เปนอยูนี่ได    

ผลเสียภายนอกประเทศ พบวาในบางประเทศมีนโยบายในการกีดกันทางการคากับประเทศท่ี

มีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีต่ํากวา ดังนั้นเม่ือนโยบายการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของ

ประเทศไทยไมเขาเกณฑมาตรฐาน ประเทศนั้นๆ เชน สหภาพยุโรป ประเทศไทยจะไมสามารถติดตอ

แลกเปลี่ยนขอมูลตางๆท่ีจําเปนในการทําธุรกิจได เพราะประเทศในสหภาพยุโรปไมม่ันใจในความ

ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของประชาชนของตน สาเหตุมาจากการท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของไทยเปดชองใหการเขาถึงขอมูลสามารถทําไดโดยไมผานการยินยอมจากเจาของขอมูลสวน

บุคคลได ทําใหเกิดปญหาท่ีภาคเอกชนไมสามารถทําธุรกิจกับสหภาพยุโรป เนื่องจากปญหากฎหมาย

ความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยไมไดมาตรฐาน ดั่งในกรณีท่ีเคยเกิดผลกระทบข้ึนกับ

ธุรกิจสายการบินของไทยท่ีไมสามารถขอความรวมมือทางธุรกิจกับสายการบินบางแหงในประเทศ
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สหภาพยุโรป เปนตน เพราะความแตกตางของหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ และการติดตอ

ทางธุรกิจนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลรวมกันรวมกัน จึงเกิดการกีดกัน

ทางการคาข้ึน เพ่ือเรียกรองใหมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเขมงวดข้ึน 

นอกเหนือจากการขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลนั้น ผูวิจัยยังศึกษาพบประเด็นปญหา 

จากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูกระทําการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลขอตนเอง เชน การโพ

สรูปของตัวเองลงในสังคมออนไลน การแชรตําแหนงท่ีอยูของตัวตน ณ ขณะนั้น การแชรขอมูล

เสนทางการวิ่งออกกําลังกายของตนเอง การแชรขอมูลเพ่ือใหไดมาซ่ึงสวนลดของรานคาตางๆ เปนตน 

พบวาเปนคานิยมของสังคมออนไลนในปจจุบัน ท่ีผูคนไมไดตระหนักถึงผลเสียในการถูกนําขอมูลสวน

บุคคลไปใช ซ่ึงการกระทําเหลานี้วิเคราะหไดวาเปนการยินยอมใหหนวยงานเอกชนนั้นๆเก็บขอมูล

สวนบุคคลโดยสมัครใจ โดยการยินยอมใหขอมูลสวนตัวแกหนวยงานเอกชนดวยความสมัครใจนี้ เม่ือ

นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ท้ังของ OECD กฎหมายกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศแคนาดา ประเทศสวีเดน และประเทศญ่ีปุน แลวนั้น หาก

หนวยงานเอกชน หรือบุคคลนําขอมูลสวนบุคคลเหลานั้นไปใชโดยท่ีไมขัดกับหลักกฎหมายอ่ืน ผูวิจัย

วิเคราะหวาไมเปนการละเมิดขอมูลสวนบุคคล เพราะเปนการยินยอมใหขอมูลนั้นๆดวยความสมัคร

ของตนเอง  

ปญหาจากการท่ีเจาของขอมูลเปดเผยขอมูลดวยตนเองเกิดข้ึน พบวาผูใชสื่อสังคมออนไลน

ไมไดตระหนักถึงความสําคัญในความเปนสวนตัวของตนเอง เปดชองใหมิจฉาชีพนําขอมูลสวนบุคคล

เหลานั้นไปใชในทางท่ีผิดได ผูวิจัยไดวิเคราะหแนวทางแกไขในเรื่องดังกลาวนี้ คือการใหความรู ความ

เขาใจในสิทธิสวนบุคคลของตนและสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน สรางบรรทัดฐานและคานิยมท่ีดีข้ึนแก

สังคมออนไลน จะชวยลดปญหาจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคลลง 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นปญหาในบางกรณีของความยินยอมจากการท่ีเจาของขอมูลถูกกดดัน 

กลาวคือ หนวยงานเอกชนไดความความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลจากบุคคลแลว พบวาในบางครั้ง 

เจาของขอมูลตกอยูในภาวะกดดัน หรืออยูในสภาวะจํายอม หรือจําเปนตองใหความยินยอมโดยไม

สมัครใจ ทําใหยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของตนแกหนวยงานเอกชนนั้นๆ ผูวิจัยวิเคราะห

วาเปนการยินยอมในการจัดเก็บขอมูลอาจเก่ียวของกับสัญญาท่ีไมเปนธรรม ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว 

หลักการจัดเก็บขอมูลของ OECD นั้น การยินยอมเกิดข้ึนก็ตอเม่ือ การขอความยินยอมนั้นโปรงใส 

เจาของขอมูลเขาใจชัดแจง ไมอยูในภาวะท่ีถูกบังคับ จึงจะตรงกับหลักการของ OECD แตในประเทศ

ไทยผูวิจัยพบการขอความยินยอมท่ีขัดกับแนวทางของ OECD 

ยกตัวอยาง กรณีการสมัครใชงานบัตรเครดิต พบวาเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคลมีความ

ประสงคสมัครใชงานบัตรเครดิตกับธนาคารซ่ึงเปนหนวยงานเอกชนหนวยงานหนึ่ง บอยครั้งท่ีในใบ

สมัครจะใหเจาของขอมูลท่ีเปนลูกคากับธนาคารลงลายมือชื่อเพ่ือตกลงยินยอมในการเปดเผยขอมูล
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สวนบุคคลของตนแกบริษัทอ่ืนๆ ในเครือของธนาคารหรือหนวยงานเอกชนนั้นๆ ทําใหเจาของขอมูล

ตกอยูในภาวะจํายอมท่ีจะตองลงรายมือชื่อในเง่ือนไขนั้นเพ่ือสมัครใชบัตรเครดิต โดยพบวา การสมัคร

บัตรเครดิตมีข้ันตอนใหลูกคากรอกรายละเอียดขอมูลสวนบุคคล ในใบสัญญากลับมีการระบุเง่ือนไขให

ลูกคาลงรายมือชื่อเพ่ือเปดเผยขอมูลไปยังบริษัทในเครือของธนาคารผูใหบริการบัตรเครดิต เม่ือตกอยู

ในสภาวะกดดัน ลูกคาจึงลงลายมือชื่อไป โดยท่ีสวนใหญแลวไมไดอานเง่ือนไข ขอมูลสวนบุคคลขอ

ลูกคาถูกจัดเก็บและเผยแพรไปยังบริษัทในเครือของธนาคาร และ ลูกคาไดรับการติดตอท่ีไมไดเชื้อ

เชิญจากบริษัทในเครือของธนาคารนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 แบบฟอรมใบสมัครบัตรกรุงศรีเฟรสชอยส ขอมูลทางกฎหมายและความยินยอมของ

ผูสมัคร78

79 

 

วิเคราะหไดวา โดยท่ัวไปการขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลนั้น ตองเปนไปดวยความ

โปรงใส มีความชัดเจน และเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในภาวะท่ีสามารถตัดสินใจดวยตนเองโดย

ปราศจากการกดดันจึงจะถือวาเปนการไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกตองตาม

หลักการจัดเก็บขอมูลของ OECD แตในประเทศไทยผูวิจัยพบวาการขอความยินยอมของหนวยงาน

เอกชนนั้น ประกอบไปดวยเง่ือนไขจํานวนมาก และมีผลประโยชนตางตอบแทนใหแกบุคคลในการจูง

ใจในการใหขอมูลสวนบุคคลแกหนวยงานเอกชน แมเรียกวาไดวาหนวยงานเอกชนไดขอความยินยอม

79 แบบฟอรมใบสมัครบัตรกรุงศรีเฟรสชอยส, คนวันท่ี 3 กรกฎาคม 2559 จาก 

http://www.firstchoice.co.th/th/Usability/Forms-Download.html 
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ตอเจาของขอมูลสวนบุคคลแลวนั้น ก็ยังไมเปนไปตามหลักการจัดเก็บขอมูลของ OECD ท่ีตองเปนไป

ดวยความโปรงใส มีความชัดเจน และเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในภาวะท่ีสามารถตัดสินใจดวย

ตนเองโดยปราศจากการกดัน อาจวิเคราะหไดวาขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทในเครือของธนาคารเกิดจาก

ความยินยอมของลูกคาในสัญญาท่ีไมเปนธรรม ปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ความตั้งใจของลูกคาท่ีจะมอบ

ขอมูลใหธนาคารเพ่ือการสมัครบัตรเครดิตเทานั้น กลับถูกบังคับใหลงลายมือชื่อเพ่ือยินยอมในการ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทในเครือของธนาคารโดยท่ีลูกคาไมไดมีเจตนารมณตั้งแตแรก เพราะ

ตกอยูในภาวะกดดัน วาหากไมลงลายมือชื่อเพ่ือยินยอม ก็ไมสามารถเปดใชบริการบัตรเครดิตของ

ธนาคารได 

ยกตัวอยาง กรณีการสมัครใชงานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น พบวาเม่ือเจาของขอมูล

ตองการสมัครโปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นตางๆ โดยสวนใหญแลวในข้ันตอนการสมัครใชงานจะมี

เง่ือนไขการเก็บขอมูลสวนบุคคลใหยอมรับ หากเจาของขอมูลหรือผูใชไมยินยอมก็ไมสามารถใช

โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นนั้นๆ ได ซ่ึงวิเคราะหไดวาเปนการยินยอมในการจัดเก็บขอมูลกับสัญญาท่ี

ไมเปนธรรมเชนเดียวกัน โดยพบวา เม่ือบุคคลตองการเขาใชงานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น มี

รายละเอียดและเง่ือนไขใหผูใชรับทราบและตกลง ซ่ึงในรายละเอียดและเงือนไขเหลานั้น มีการขอเก็บ

ขอมูลสวนบุคคลของผูใช ซ่ึงทําใหผูใชจําเปนตองตกลงยอมรับเง่ือนไขนั้น เพ่ือสามารถใชงาน

โปรแกรมหรือแอปพลเิคชั่นนั้นๆ ได  

วิเคราะหไดวา จากในกรณีขางตน ผูใชบริการจําเปนตกลงยอมรับเง่ือนไขใหหนวยงานเอกชน

ผูใหบริการสามารถเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลได จึงจะสามารถใชงานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น

นั้นๆได ผูใชตกอยูในภาวะจํายอมยอมรับเง่ือนไข เพ่ือใหไดรับการบริการ ซ่ึงเปนการยินยอมในใน

ภาวะท่ีมีแรงกดดัน 

ยกตัวอยาง กรณีการเขารับการบริการจากระบบ Call Center บุคคลตองไดรับการบริการ

จากหนวยงานเอกชน ดังนั้นเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูใช โทรศัพทไปยังหนวยงานเอกชน 

ตองการจะไดรับการบริการจาก Call Center จะตองมีการแจงใหทราบถึงการดําเนินการ บันทึกเพ่ือ

สนทนาการปรับปรุงการรับบริการซ่ึงเปนวิธีการจัดเก็บขอมูลแบบหนึ่ง ในขณะท่ีการจํายอมใหใน

ลักษณะดังกลาวจะเห็นไดเลยวา ไดเพียงรับทราบแตไมสามารถปฏิเสธการบันทึกนั้นได หากยัง

ตองการท่ีจะไดรับการบริการของ Call Center จากหนวยงานเอกชนนั้นๆ เปนการยินยอมในการ

จัดเก็บขอมูลในภาวะท่ีมีแรงกดดัน ท่ีพบเจอเปนวงกวางเชนเดียวกัน 

วิเคราะหไดวา จากกรณีขางตน บุคคลจํายอมท่ีจะใหมีการบันทึกเสียงทางโทรศัพท เพ่ือให

ไดรับการบริการตอไป การเก็บขอมูลของ Call Center นั้น เปนการขอความยินยอมในการเก็บขอมูล

ในภาวะท่ีเจาของขอมูลถูกกดดัน ซ่ึงขัดกับหลักการจัดเก็บขอมูลของ OECD  

 



90 

จากในหลายๆกรณี ผูวิจัยพบการยินยอมในการจัดเก็บขอมูลกับสัญญาท่ีไมเปนธรรม หรือใน

ภาวะท่ีกดดันนั้น เสมือนการถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคลรูปแบบหนึ่งเพราะเจาของขอมูลหรือผูใชไมได

สมัครใจท่ีจะยินยอมใหเก็บขอมูลสวนบุคคล ทําใหเกิดความไมเปนธรรมข้ึนแกบุคคล  

เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีกฎหมายรองรับความยินยอมกับสัญญาท่ีไมเปนธรรม ไดระบุ

ไววา “หนวยงาน ไมสามารถปฏิเสธการใหบริการแกบุคคลได ในกรณีท่ี บุคคลไมยินยอมใหหนวยงาน

เก็บรวบรวมขอมูล” ซ่ึงทําใหบุคคลสามารถมีทางเลือกท่ีจะปฏิเสธการขอความยินยอมในการเก็บ

ขอมูลจากหนวยงานนั้นๆได และยังสามารถไดรับการบริการเชนเดิม  

สําหรับในประเทศไทย กรณีการขอความยินยอมในสัญญาท่ีไมเปนธรรมยังไมไดมีการระบุ ใน

ราง พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล ฉบับลาสุด อาจสงผลทําให บุคคล ตกอยูในภาวะกดดัน

ท่ีจะตองยินยอมในการใหขอมูลสวนบุคคลของตนเพ่ือใหไดรับสินคาหรือการบริการจากหนวยงาน 

ผูวิจัยจึงเห็นวา ควรกําหนดแนวทางใหชัดเจนในเรื่องการขอความยินยอมในสัญญาท่ีไมเปนธรรม 

เพ่ือให บุคคลมีทางเลือกท่ีจะใหหรือไมใหขอมูลสวนบุคคลของตนเองแกหนวยงาน  

การขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูล ถือเปนเรื่องสําคัญท่ีจะชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนอยูนี้

ลง การท่ีตองไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนนั้น จะทําใหไมเกิดการละเมิดความ

เปนสวนตัวข้ึน และไดรับการยอมรับในระดับสากล  

 

4.2 วิเคราะหปญหาการไมแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 

 

วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลนั้น อยางท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวา จะเปนการ

จัดเก็บขอมูลเพ่ือใหคนอ่ืนไดเขาถึงขอมูลนั้นได แตในขณะเดียวกัน มิไดมีการกําหนดวัตถุประสงค

อยางเดนชัดในตัวกฎหมายของรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ...ทําใหเกิดปญหา 

เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศแลว   ในประเด็นดังกลาวจึงควรกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือให

เปนมาตรฐานสากล   

ตามหลักของกฎหมายสากลจะตองมีการแจงระบุวัตถุประสงคในข้ันตอนการจัดเก็บ 

ตัวอยางเชน องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 

Co-operation and Development : OECD) สหภาพยุโรป (European Union :EU) และองคการ

สหประชาชาติ (United Nation :UN) ฯลฯ ซ่ึงเปนแนวทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามหลัก

สากลดังกลาว ไดกําหนดในเรื่องของหลักเกณฑ การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลเอาไว ซ่ึงก็คือ กฎหมาย

ไดกําหนดไววา การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไดนั้น ตองระบุวาจัดเก็บภายในวัตถุประสงคใด เชน การ

เปดบัญชีธนาคาร ธนาคารตองการเก็บขอมูลสวนบุคคล จึงตองระบุวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล
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สวนบุคคลใหทราบดวย เพราะฉะนั้นธนาคารไมสามารถสงขอมูลไปใหบริษัทประกันชีวิตไมได เพราะ

เปนการกระทํานอกวัตถุประสงค เปนตน 

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามขอตกลง (Convention) ของรัฐสภาแหงยุโรป 

(Council of Europe) จะตองดําเนินการเก็บขอมูลภายในวัตถุประสงคเทานั้น 

กฎหมายคุ มครองขอ มูลส วนบุ คคลของประเทศแคนาดา Personal Information 

Protection and Electronic Document Act (PIPEDA) มีบทบัญญัติท่ีจะตองแจงวัตถุประสงคของ

การจัดเก็บใหเจาของขอมูลทราบไวในหมวด Principle 2 and Principle 4 of Schedule 1 ดังนี้ 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีแจงวัตถุประสงคในขอมูลสวนบุคคลกอน หรือขณะทําการ

เก็บรวบรวม ซ่ึงการแจงวัตถุประสงคจะตองแจงขอจํากัดในการเก็บรวบรวมดวย ตองเก็บขอมูลดวย

วิธีการท่ีถูกตองและชอบธรรม ไมหลอกลวงหรือทําใหเจาของขอมูลเขาใจผิดในวัตถุประสงค  หรือ

จําแนกชนิดของขอมูลท่ีเก็บรวบรวม รวมท้ังการแจงวัตถุประสงคจะตองแจงรายละเอียดของผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล (ชื่อ สถานท่ี หรอืวิธีการเขาถึงขอมูลท่ีเก็บรวบรวม) และรวมถึงการเผยแพรนโยบาย

หรือขอปฏิบัติของตนซ่ึงอาจทําในรูปของแผนพับ หรือ E-mail หรือ Call Center ซ่ึงบทบัญญัติของ

กฎหมายนี้ของประเทศแคนาดากําหนดกรอบไวอยางชัดเจนวาจะตองแจงวัตถุประสงคใหเจาของ

ขอมูลทราบกอนหรือขณะจัดเก็บขอมูล 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศสวีเดน  Personal Data Act (PDA) มี

ขอกําหนดท่ีจะตองแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลใหเจาของขอมูลทราบดังนี้ 

1. ตองแจงใหเจาของขอมูลทราบเม่ือมีการดําเนินการเพ่ือจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล (Section 

23) 

2. แจงรายละเอียดของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับชื่อหรือสิ่งท่ีบอกใหรูวาเปนใคร 

วัตถุประสงคของการ Processing รวมท้ังรายละเอียดท่ีจําเปนอ่ืนๆ (Section 25) 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศญ่ีปุน กําหนดเปนหลักการเบื้องตนวา 

ผูประกอบการเอกชนท่ีจัดระบบขอมูลสวนบุคคลจะตองระบุวัตถุประสงคในการจัดระบบขอมูลสวน

บุคคลในความควบคุมดูแลของตนใหชัดเจน และจะตองไมนําขอมูลสวนบุคคลนั้นไปใชนอกเหนือจาก

การใชตามปกติภายในขอบวัตถุประสงคท่ีไดระบุไว (มาตรา 15)  

นอกจากนี้ผูประกอบการตองไมจัดเก็บหรือรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเกินกวาท่ีจําเปนในการ

ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดเก็บท่ีเจาของขอมูลไดใหความยินยอมไวแลวอีกดวย 

(มาตรา 16 (1))  

ในกรณีท่ีผูประกอบการเปลี่ยนวัตถุประสงคในการใชขอมูลสวนบุคคลเปนอยางอ่ืน 

ผูประกอบการนั้นจะตองแจงใหเจาของขอมูลทราบ หรือประกาศโฆษณาตอสาธารณชน (มาตรา 18)  
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จะเห็นไดวา หลักแนวทางความคุมครองของขอมูลสวนบุคคลระหวางประเทศ OECD 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศแคนาดา ประเทศสวีเดน และประเทศญ่ีปุน ลวนมี

แนวทางในประเด็นการแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล เพ่ือใหเจาของขอมูลทราบวัตถุประสงค

ในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของหนวยงาน เปนสาระสําคัญ หากขาดหลักการแจงวัตถุประสงคไป 

อาจทําใหเกิดการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชนอกวัตถุประสงคได 

ในหลายครั้งท่ีหนวยงานเอกชน ใหบริการกับลูกคา โดยมีการกําหนดเง่ือนไขในสัญญาข้ึน 

โดยอายไมไดแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล หรือไมไดกําหนดวัตถุประสงคนําการใชขอมูลให

ชัดเจน ซ่ึงเปนเหตุใหเจาของขอมูลไมทราบวาขอมูลสวนบุคคลของตนถูกใชไปในทางใด ดั่งกรณี

ตัวอยาง ตอไปนี้  

กรณีสมัครสินเชื่อของหนวยงานเอกชน พบวาเม่ือบุคคลตองการใชบริการสินเชื่อของ

หนวยงานเอกชน จึงตองมอบขอมูลสวนบุคคลแกหนวยงานนั้น ซ่ึงไมไดกําหนดเง่ือนไขวัตถุประสงค

ในการจัดเก็บขอมูลใหชัดเจน หลายๆครั้งเกิดการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชเกินขอบเขตเดิม จากใน

กรณีนี้ กอใหเกิดผลกระทบ ดังนี้  

1. เม่ือบุคคลทําการสมัครบริการสินเชื่อกับหนวยงานเอกช บุคคลใหขอมูลสวนบุคคลแก

หนวยงานเอกชน โดยไมทราบรายละเอียดวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลของหนวยงานเอกชน เพียง

แคระบุวา “อาจนําไปขอมูลสวนบุคคลไปนําใชเปดเผยหนวยงานอ่ืนของเอกชน” 

2. ขอมูลสวนบุคคลถูกจัดเก็บและสงตอใหหนวยงานเอกชนอ่ืน เกิดการละเมิดสิทธิสวน

บุคคลข้ึน 

วิเคราะหเทียบกับกฎหมายตางประเทศ  

กฎหมายคุ มครองขอ มูลส วนบุ คคลของประเทศแคนาดา Personal Information 

Protection and Electronic Document Act (PIPEDA) มีบทบัญญัติท่ีจะตองแจงวัตถุประสงคของ

การจัดเก็บใหเจาของขอมูลทราบไวในหมวด Principle 2 and Principle 4 of Schedule 1 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศสวีเดน Personal Data Act (PDA) มี

ขอกําหนดท่ีจะตองแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลใหเจาของขอมูลทราบดังนี้ 

1. ตองแจงใหเจาของขอมูลทราบเม่ือมีการดําเนินการเพ่ือจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล (Section 

23) 

2. แจงรายละเอียดของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับชื่อหรือสิ่งท่ีบอกใหรูวาเปนใคร 

วัตถุประสงคของการ Processing รวมท้ังรายละเอียดท่ีจําเปนอ่ืนๆ (Section 25) 
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ภาพท่ี 4.5  ใบสมัครออนไลน บริษัทพรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด79

80  

 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศญ่ีปุน กําหนดเปนหลักการวา ผูประกอบการ

เอกชนท่ีจัดระบบขอมูลสวนบุคคลจะตองระบุวัตถุประสงคในการจัดระบบขอมูลสวนบุคคลในความ

ควบคุมดูแลของตนใหชัดเจน และจะตองไมนําขอมูลสวนบุคคลนั้นไปใชนอกเหนือจากการใช

ตามปกติภายในขอบวัตถุประสงคท่ีไดระบุไว (มาตรา 15)  

เห็นไดวาท้ังสามประเทศมีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีกําหนดในเรื่องการแจง

วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล เม่ือนํากฎหมายมาเปรียบเทียบกับกรณีท่ีเกิดข้ึน หนวยงานเอกชนท่ี

80 ใบสมัครออนไลน บริษัทพรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด, คนวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 จาก 

https://www.promise.co.th/application/index.html 

 

                                                        

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiysrq3wI7PAhVKE5QKHeWQAdUQFgg7MAA&url=https%3A%2F%2Fwww.promise.co.th%2Fapplication%2F&usg=AFQjCNHn4FHUV-CMuP26jQ1cqeUAniHa1g&sig2=iUXRLpHtpfBfoWVZCDp_Vg
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ใหบริการสินเชื่อจะตองระบุวัตถุประสงคในการจัดเก็บและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหชัดเจน เพ่ือให

บุคคลทราบนโยบายของหนวยงานนั้นๆท่ีไดนําขอมูลของตนไปใช  

สําหรับในประเทศไทย รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล ยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจน 

ในเรื่องการแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล สงผลใหบุคคลถูกสัญญาท่ีไมเปนธรรมละเมิดความ

เปนสวนตัวได ซ่ึงตามหลักของกฎหมายสากลผูจัดเก็บขอมูลตองมีการแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บ

ขอมูลนั้นใหเจาของขอมูลทราบกอนหรือขณะดําเนินการจัดเก็บขอมูล แตในรางของกฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทยนั้น ไมไดกําหนดไวในเรื่อง การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลไว ตอง

ไดรับการยินยอมในการจัดเก็บขอมูลโดยสมัครใจ ปราศจากแรงกดดัน การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลนั้น

เปนไปโดยเฉพาะเจาะจง กลาวคือ เก็บขอมูลเทาท่ีจําเปน ตรงวัตถุประสงค และมีชวงเวลาอายุของ

ขอมูลท่ีกําหนดไว การจัดเก็บขอมูล บุคคลตองไดรับทราบเง่ือนไข วัตถุประสงคท่ีชัดเจน และงายตอ

การเขาใจ 

 

 



บทท่ี 5 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 

จากท่ีไดทําการศึกษาวิจัย ปญหาการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในหนวยงานเอกชน จาก

ประวัติความเปนมา ทฤษฎีตางๆ ของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายภายในประเทศ 

และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงศึกษาหลักการ

จัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานทางสากลท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  หลักสําคัญของการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูลไปใช หรือการประมวลผล และการ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ความสมดุลของสิทธิในไดรับรูขอมูลขาวสาร (Right to Know) กับสิทธิ

สวนบุคคล (Privacy) กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนแนวทางกําหนดความสมดุลของ

สิทธท้ังสองอยางนี้ กลาวคือ บุคคลสามารถรับรูขาวสารไดแตตองไมละเมิดความเปนสวนตัวของ

ผูอ่ืน และ ในการเปนความสวนตัวของบุคคลตองกออันตรายตอสวนรวม เชนเดียวกัน  เห็นไดวา

ทุกประเทศไดใหความสําคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และเนื่องจากการจัดเก็บขอมูล

สวนบุคคลแทบท้ังหมดลวนจัดเก็บอยูในรูปแบบดิจิทัล ทําใหสามารถโอนถายขอมูลสวนบุคคล

นั้นๆไดงายดายและรวดเร็ว เปนประโยชนตอการวิเคราะห วิจัย ทําสถิติ และอีกหลากหลาย

กิจกรรม แตในขณะเดียวกันการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคลเขาสูมือของมิจฉาชีพ หรือธุรกิจท่ี

แอบแฝงผลประโยชนตางๆ ไดงายมากเชนกัน แตและประเทศจึงไดออกกฎหมายเก่ียวกับการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือปองกันไมใหเกิดการละเมิดขอมูลสวนบุคคลข้ึน โดยตัวอยางหลัก

กฎหมายในประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีดังนี้  

1. การคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 35 กลาวไว

วาสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับความ

คุมครอง 

2. การคุมครองตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 323 มาตรา 324 ใหความ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล ขอมูลท่ีเปนความลับ ควบคุมโดยมุงเนนผูมีวิชาชีพ หรือเจาพนักงานผู

มีหนาท่ี เปนตน 
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3. การคุมครองขอมูลตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

เพ่ือใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของทางราชการ 

4. การคุมครองตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 7 ขอมูลดาน

สุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล 

5. การคุมครองตามรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... กลาวถึงการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยตรง เปนตน 

และหลักกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในตางประเทศ เชน ขอตกลงองคกรเพ่ือ

ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

สหประชาชาติ (UN) การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศแคนนาดา ประเทศสวีเดน และ

ประเทศญี่ปุน เปนตน 

โดยมีหลักเกณฑพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยสรุป มีดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคลตองถูกเก็บรวบรวมดวยความเปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

2. ใชเพ่ือวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมเทานั้น 

3. เก็บขอมูลเพียงเทาท่ีจําเปน เหมาะสม และเก่ียวของกับวัตถุประสงคท่ีเก็บ 

4. ขอมูลมีความครบถวนสมบูรณและเปนปจจุบัน 

5. เจาของขอมูลสามารถเขาตรวจสอบดูได 

6. มีระบบรักษาความปลอดภัยในทุกข้ันตอน 

7. มีการทําลายขอมูลหลังจากใชแลว 

สําหรับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของไทยนั้น ดําเนินตามหลักเกณฑขางตน หากแต

ยังมีสวนท่ียังไมไดระบุใหชัดเจน อาจทําใหเกิดชองทางท่ีทําใหขอมูลสวนบุคคลถูกละเมิดได คือ  

1. การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับความยินยอมของเจาของขอมูล กลาวคือ การท่ี

สามารถจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล โดยท่ีไมไดรับความยินยอมของเจาของขอมูลกอน อาจแจงใหเจาของ

ขอมูลทราบวาจะทําการการจัดเก็บขอมูลเทานั้น ซ่ึงทําใหเกิดการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนอยู

ในปจจุบัน เพราะผูจัดเก็บขอมูลอาศัยความคลุมเครือนี้ กระจายขอมูลเปนยังแหลงอ่ืนไดโดยงาย 

2. การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลโดยไมแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บนั้นๆ กลาวคือ การท่ี

สามารถเก็บขอมูลสวนบุคคลไดโดยท่ีไมกําหนดวัตถุประสงค หรือ การไมแจงวัตถุประสงคในการ

จัดเก็บขอมูลใหชัดเจน หรือ การนําขอมูลไปใชเกินกวากรอบของวัตถุประสงคท่ีเคยกําหนดไว เปนตน 

ซ่ึงลวนแลวแตเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล ท้ังสิ้น ท่ีไดอาศัยความคลุมเครือของกฎหมาย ลักลอบ

กระทําเพ่ือสรางประโยชนใหแกผูละเมิด ทําใหประชาชนท่ัวไปไดรับความไมสะดวก และเดือดรอนข้ึน  

โดยหลักการของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ ใจความสําคัญไมไดมุงเนนในการปดก้ัน

ขอมูลสวนบุคคลเพียงอยางเดียว หากแตหลักการสําคัญของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ คือ
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การใหเจาของขอมูลหรือประชาชนไดมีสวนกําหนดควบคุมขอมูลสวนบุคคลของตนเอง โดยเจาของ

ขอมูลสามารถเลือกท่ีจะยินยอมในการจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล หรือการเปดเผยขอมูล 

อยางเปนไปโดยสมัครใจ ปราศจากแรงกดดันใดๆ หรือเลือกท่ีจะยินยอมเพียงบางกระบวนการของ

ข้ันตอนการจัดเก็บขอมูลก็สามารถทําได กฎหมายฉบับนี้จึงเปนการมอบอํานาจกลับคืนสูเจาของขอมูล

ใหสามารถรับผิดชอบกับขอมูลของตน ท้ังองคกรสากล เชน OECD และประเทศตางๆมีการออก

กฎหมายเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึน สําหรับประเทศไทย มีรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. .... ท่ีกลาวถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยตรง จะเห็นวาเปนสิ่งท่ีชวยลดการ

ละเมิดขอมูลสวนบุคคล เปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และหากไดแกไขขอบกพรอง

ของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหชัดเจนยิ่งข้ึน ทําใหเกิดความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ประชาชนไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

เม่ือพิจารณาถึงประเด็นปญหาในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ในรางพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... ของประเทศไทย เทียบกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ในตางประเทศ จะไดเห็นวา กฎหมายความคุมครองสวนบุคคลนี้ชวยใหลดปญหาในการละเมิด

ขอมูลสวนบุคคล ทําใหเกิดความสงบสุขเรียบรอยตอสังคม และจําเปนอยางยิ่งท่ีจะพัฒนาตัวบท

กฎหมายของประเทศไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลตอไป ซ่ึงจากการท่ีไดศึกษามามี

ขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

 

5.2.1 การขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลในหนวยงานเอกชน 

การขอความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลนั้นเปนสาระสําคัญในข้ันตอน การ

จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนจะจัดเก็บขอมูล

สวนบุคคลนั้น ซ่ึงในรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... ไมไดระบุหลักการขอ

ความยินยอมในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง

ใหชัดเจน ทําใหหนวยงานเอกชนบางหนวยงานอาศัยความคลุมเครือนี้ จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล

ไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล หรืออาจแจงแกเจาของขอมูล แลว

ดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา 

ควรเพ่ิมเต็มในมาตรา 22 (1) โดยเต็มคําวา “และไดรับความยินจากเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้น

แลว”ไวทาย เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการขอความยินยอมมากข้ึนดังนี้  
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ควรเพ่ิมเต็ม แกไข ในรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....มาตรา 22 

คือ 

จากเดิมมาตรา 22 “หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง เวนแต 

(1) ไดแจงถึงการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนใหแกเจาของขอมูล

สวนบุคคลทราบกอนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดยไมชักชา” 

เปลี่ยนเปน มาตรา 22 “หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง เวนแต 

(1) ไดแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ใหแกเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลทราบ กอนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 20 และไดรับ

ความยินจากเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นแลว”  

 

5.2.2 การแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลในหนวยงานเอกชน 

ในรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... มีความไมชัดเจนในข้ันตอนการ

แจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลตาม ทําใหหนวยงานเอกชนบางหนวยงานอาศัย

ความคลุมเครือนี้ จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลโดยท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไมทราบวัตถุประสงคท่ี

จัดเก็บขอมูลของตน ทําใหขอมูลนั้นอาจถูกนําไปใชผิดวัตถุประสงคของเจาของขอมูลได เปนชอง

ใหเกิดการละเมิดสิทธิสวนบุคคลข้ึน เพราะฉะนั้น รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. ....มาตรา 22 (1) ควรเพ่ิมเต็มคําวา “ไดแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคล ใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ กอนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตาม

มาตรา 20” ไวตนๆประโยค เพ่ือแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลใหชัดเจน 

รวมถึงไมสามารถนําขอมูลสวนบุคคลท่ีไดจัดเก็บมาแลวนั้นไปใชนอกกรอบของวัตถุประสงคดังนี้ 

ควรเพ่ิมเต็ม แกไข ในรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....มาตรา 22 

คือ 

จากเดิมมาตรา 22 “หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง เวนแต 

(1) ไดแจงถึงการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนใหแกเจาของขอมูล

สวนบุคคลทราบกอนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดยไมชักชา” 

เปลี่ยนเปน มาตรา 22 “หามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทําการเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง เวนแต 
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(1) ไดแจงวัตถุประสงคในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ใหแกเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลทราบ กอนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 20 และไดรับ

ความยินจากเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นแลว”  
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