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กฎ
หมำยในระดับสำกลที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลซึ่งมักจะถูกน�ำมำใช้เปรียบเทียบเป็นบรรทัดฐำนใน

กำรก�ำหนดขอบเขตของกฎหมำยในด้ำนนี้ คือ Regulation (EU) 

2016/679 General Data Protection Regulation หรือเรียกย่อๆ ว่ำ 

GDPR เป็นกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภำพยุโรป ซึ่ง

ได้มีผู ้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำยท�ำกำรพิจำรณำและวิเครำะห์

ประเด็นควำมสอดคล้องของ ร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กับ GDPR ภำยใต้ประเด็นกำรบังคับใช้ที่ส�ำคัญดังนี้

1) การก�าหนดบทนิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล”

ร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มำตรำ 6 ก�ำหนดว่ำ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล (บุคคล

ธรรมดำเท่ำนั้น) ซึ่งท�ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรง

หรอืทำงอ้อม แต่ไม่รวมถงึกำรระบเุฉพำะชือ่ ต�ำแหน่ง สถำนทีท่�ำงำน 

หรือที่อยู่ทำงธุรกิจ และข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ

บทนิยำมน้ีมีควำมสอดคล้องกับหลกักำรพืน้ฐำนของ GDPR 

ที่ระบุไว้ว่ำข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลของบุคคลธรรมดำที่ยังมีชีวิต

อยู ่และท�ำให้สำมำรถระบตุวับคุคลนัน้ได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม 

แต่ใน GDPR จะให้ควำมหมำยที่ชัดเจนกว่ำเพรำะมีกำรระบุถึง ชื่อ 

หมำยเลขประจ�ำตวั ข้อมลูสถำนทีอ่ยู ่และกำรระบตุวัตนทำงออนไลน์ 

(email address, IP address ที่ใช้เข้ำมำท�ำธุรกรรม) โดยจำกปัจจัย

หนึ่งหรือหลำยอย่ำงที่กล่ำวมำ ซึ่งจะท�ำให้สำมำรถระบุลักษณะทำง

กำยภำพ ลักษณะทำงพันธุกรรม สภำพทำงจิต สภำพทำงเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลธรรมดำนั้น ให้ถือว่ำเป็นข้อมูลส่วน

บคุคลทัง้สิน้ ท�ำให้ส�ำหรบั GDPR แล้ว ข้อมลูส่วนบคุคลทีถ่กูท�ำใหม่ 

ข้อมูลที่ถูกเข้ำรหัส หรือกำรใช้นำมแฝง แต่หำกสำมำรถน�ำไป

วิเครำะห์ และประมวลผล จนน�ำไปสู่กำรระบุตัวเจ้ำของข้อมูลส่วน

บคุคลนัน้ๆ ได้ กถ็อืว่ำอยูใ่นบทนยิำมของค�ำว่ำข้อมลูส่วนบคุคล และ

ต้องอยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำย ซึ่งในร่ำง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล จะเปิดกว้ำงกว่ำ และต้องมีกำรตีควำมเป็นรำยกรณีไป

2)  การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้มีกำรก�ำหนด 

บทนิยำมของกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล 

เพยีงแต่ก�ำหนดหลักกำรพืน้ฐำนไว้ว่ำ “ผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบคุคลจะ

กระท�ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้  

หำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ควำมยินยอมไว้ก่อน หรือใน

ขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอื่น

บัญญัติให้กระท�ำได้” 

ในขณะที่ GDPR จะก�ำหนดนิยำมของ“กำรประมวลผล” 

(Processing) ว่ำหมำยถึง กำรด�ำเนินงำนหรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ  

ที่ท�ำแก่ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำจะกระท�ำโดยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ 

(automated mean) เช่น กำรเก็บรวบรวม กำรบนัทกึ กำรจดักำร กำร

วิชญ์ศุทธ์ เมำระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ

จบ

รู้จักกับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 61
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จดัโครงสร้ำง กำรจดัเกบ็ กำรปรบัปรงุหรอืกำรเปลีย่นแปลง กำรเรยีก

ค้น กำรให้ค�ำปรึกษำ กำรใช้ กำรเปิดเผยข้อมูลโดยกำรส่งผ่ำน กำร

เผยแพร่ กำรจ�ำกัด กำรท�ำลำย หรือกำรลบ เป็นต้น

ซึง่ส�ำหรบัร่ำง พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล ทีไ่ม่ได้มกีำร

นิยำมที่ชัดเจนอำจเกิดควำมยุ่งยำกในกำรบังคับใช้ และกำรตีควำม 

แต่อย่ำงไรก็ตำมผลของควำมผิดที่เกิดจำกกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับควำมยินยอม ร่ำง พ.ร.บ. 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ก�ำหนดไว้ทั้งควำมผิดทำงแพ่ง ทำง

ปกครอง และทำงอำญำ ดังนั้นจึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องรู้ว่ำอะไรบ้ำงคือข้อมูลส่วนบุคคล และอะไร

คอืกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่หำกพจิำรณำ

ตีควำมตำมแนวทำงของ GDPR กำรกระท�ำดังต่อไปน้ีถือได้ว่ำ

เป็นกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อำทิ กำรเข้ำถึงบัญชีรำยชื่อ

บุคคลท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล กำรท�ำลำยเอกสำรที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 

กำรน�ำภำพของบุคคลขึ้นแสดงบนเว็บไซต์หรือส่ือออนไลน์ กำรจัด

เก็บ IP address หรือ MAC address และกำรบันทึกวิดีโอ (CCTV) 

เป็นต้น ซึ่งส�ำหรับร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะก�ำหนด

ไว้ว่ำ หำกกำรบันทึกวิดีโอเป็นกำรกระท�ำเพื่อป้องกันหรือระงับ

อนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำย หรอืสุขภำพของบคุคล ผู้ควบคมุข้อมลูส่วน

บคุคลสำมำรถท�ำกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล โดยไม่ได้รบัควำม

ยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้

3) ความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมาย

ร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้มีกำรก�ำหนดบท

นยิำมท่ีชดัเจนในประเดน็นี ้แต่ตำมนยิำมของ GDPR “ควำมยนิยอม” 

ถอืเป็นประเดน็ส�ำคญัอย่ำงมำก กล่ำวคอืกำรทีจ่ะกระท�ำกำรใดๆ ต่อ

ข้อมลูส่วนบคุคลได้ จะต้องได้รบัควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมลูก่อน 

โดยกฎหมำยก�ำหนดไว้ว่ำ ควำมยินยอมนั้นต้องกระท�ำโดยอิสระ 

เฉพำะเจำะจง โดยได้รับทรำบข้อมูลที่เพียงพอ และโดยปรำศจำก 

ข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว และต้องท�ำเป็น

หนังสือ นอกจำกนี้ ควำมยินยอมดังกล่ำวอำจยกเลิกเพิกถอนเมื่อใด

ก็ได้ และในหลำยๆ กรณีแม้จะได้รับควำมยินยอม ควำมยินยอม 

ดงักล่ำวกอ็ำจไม่สำมำรถใช้บงัคบัได้ เน่ืองจำกสถำนะทำงสังคม และ

เศรษฐกิจที่แตกต่ำงกัน อำทิ ควำมยินยอมที่นำยจ้ำงได้จำกลูกจ้ำง

เพื่อกระท�ำต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้ำง 

ร่ำง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ก�ำลังจะถูกบังคับใช้

เป็นกฎหมำยหลักในกำรควบคุมดูแลข้อมลูส่วนบคุคลทีส่่วนใหญ่เกดิ

จำกกำรท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหำกจะกล่ำวโดยตรงแล้ว

นัน่กค็อืข้อมลูของลกูค้ำ ผูใ้ช้บรกิำร ซึง่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำน

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�ำเป็นต้องรับทรำบ และเตรียมควำมพร้อมในกำร

บรหิำรจดักำรทีร่ดักุม และสอดคล้องกับบทบญัญติัทำงกฎหมำย เพือ่

ให้เกิดควำมเชื่อมั่นต่อธุรกิจ และองค์กำร ซึ่งในทำงปฏิบัติแล้วจำก

มมุมองของนกักฎหมำยหลำยๆ ท่ำน อำจจะยงัมอีกีหลำยประเดน็ใน

รำยละเอียดของกฎหมำยฉบับนี้ ที่อำจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำง

มำกต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ และอำจมีข้อที่ควรต้องเพิ่มเติมอีกหลำย

ประกำร เพื่อมิให้กำรบังคับใช้กฎหมำยก่อให้เกิดกำรใช้ดุลพินิจที ่

แตกต่ำงมำตีควำม ซึ่งจะสร้ำงควำมไม่แน่นอนต่อกำรประกอบธุรกิจ 

แต่อย่ำงไรกต็ำมองค์กำรกจ็�ำเป็นต้องเตรยีมควำมพร้อม และปรบัตวั

เพือ่รองรบักำรบงัคบัใช้กฎหมำยในอนำคตอนัใกล้นี ้ซึง่ทำงกระทรวง

ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมได้เตรยีมพร้อมในกำรจดัตัง้ “ส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีควำม

เชี่ยวชำญ มีอิสระในกำรท�ำงำนในลักษณะที่พร้อมปกป้องสิทธิของ

ประชำชน และมกีำรท�ำงำนทีป่ระกอบไปด้วยผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะด้ำน 

รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนัก และกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่ำงทั่วถึง 

ตลอดจนช่วยดูแลประชำชนจำกกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มี

จ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้นได้อย่ำงคล่องตัว และรวดเร็ว โดยได้เปิด “ศูนย์

การเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection 

Knowledge Center: DPKC )” ภำยใต้กำรด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำน

พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สพธอ.) หรือ 

ETDA Thailand เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ และ

สร้ำงควำมตระหนกัด้ำนกำรคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลให้แก่หน่วยงำน 

องค์กร และประชำชน

ข้อมูลอ้างอิง:

●	 ข้อสงัเกตเบือ้งต้นต่อร่ำง พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

พ.ศ. ..., ศุภวัชร์ มำลำนนท์ คณะนิติศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์., กรุงเทพธุรกิจ

●	REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIA-

MENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of 

natural persons with regard to the processing of personal data and on 

the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC 

(General Data Protection Regulation, GDPR)

●	ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

●	www.it24hrs.com

●	www.matichonweekly.com
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