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ที่มา: ปรับูปรุงจิาก สมเกียิ่รติ่ ติั�งก่จิวาน่ชยิ่์ 
และคุณะ, “โคุรงการจิัดทำาแนวปฏ่ิบูัติ่เกี�ยิ่ว 
กับูการคุุ�มคุรองข�อมูลส่วนบุูคุคุล (Personal  
Data Protection Guideline) ของผูู้�คุวบูคุุม 
ข�อมูลส่วนบูุคุคุลและผูู้�ประมวลผู้ลข�อมูล 
ส่วนบูุคุคุลติามพระราชบูัญญัติ่คุุ�มคุรอง 
ข�อมูลส่วนบุูคุคุล พ.ศ์. 2562,” รายิ่งานวิจัิยิ่ 
เสนอติ่อสำานักงานปลัดกระทรวงด่จิิทัลเพ่�อ 
เศ์รษฐก่จิและสังคุม, 2564.

เขมภััทร ทฤษฎี่คุุณ (khemmapat@tdri.or.th) นักวิจิัยิ่ ฝ่่ายิ่กฎีหมายิ่ 
เพ่�อการพัฒนา สถาบูันวิจิัยิ่เพ่�อการพัฒนาประเทศ์ไทยิ่
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การศึึกษาความจำำาเป็็น
และแนวทางในการจำัดทำา
แนวป็ฏิิบัติิในการค้�มครอง
ขี�อม้ลส่่วนบ้คคล

1. บทนำา

พระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 
2562 เป็็นกฎหมายที่่�บััญญัติิข้้ �นเพ่�อคุ้้ �มคุ้รองข้�อมูล 
ส่่วนบั้คุ้คุ้ลข้องเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล (data subject) 
ซึ่้�งกำาหนดหลักเกณฑ์์ กลไก รวมถึ้งมาติรการกำากับัดู
แลเก่�ยวกับัการรวบัรวม จ้ัดเก็บั ใช� หร่อเป็ิดเผยข้�อมูล
ส่่วนบั้คุ้คุ้ลหร่อเร่ยกรวมกันว่า “การป็ระมวลผลข้�อมูล” 
ส่่วนบั้คุ้คุ้ล ในคุ้วามคุ้รอบัคุ้รองข้องบั้คุ้คุ้ลธรรมดาหร่อ 
นิติิบั้คุ้คุ้ลในฐานะผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล และ/หร่อ 
ผู�ป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล  อย่างไรก็ติาม พระราช 
บััญญัติิคุ้้ �มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 ไม่ได� 
กำาหนดหลักเกณฑ์์หร่อวิธ่ป็ฏิิบััติิลงไป็ในรายละเอ่ยด 
จ้้งติ�องม่การกำาหนดแนวป็ฏิิบััติิเพ่�อเป็็นเคุ้ร่�องม่อส่ำาคุ้ัญ 
ที่่�ช่วยในการดำาเนินการติามกฎหมายหร่อหลักการที่่� 
กำาหนดไว�ในกฎหมายให�เป็็นไป็อย่างส่มเหติ้ส่มผลใน 
ที่างป็ฏิิบััติิ โดยเฉพาะอย่างยิ�งส่ำาหรับัหน่วยงานที่่�ม่ 
ภารกิจ้หร่อบัริการเฉพาะด�าน

ด�วยเหติ้น่� ส่ำานักงานป็ลัดกระที่รวงดิจ้ิติัลเพ่�อ 
เศรษฐกิจ้และสั่งคุ้มซ้ึ่�งที่ำาหน�าท่ี่�ส่ำานักงานคุ้ณะกรรมการ 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล1 จ้้งได�มอบัหมายให�ส่ถึาบััน 
วิจ้ัยเพ่�อการพัฒนาป็ระเที่ศไที่ย (ที่่ด่อาร์ไอ) เป็็นคุ้ณะ 
ผู�วิจ้ัยในการศ้กษาและจ้ัดที่ำาร่างแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการ 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้้�นมาภายใติ� “โคุ้รงการจั้ดที่ำาแนว 
ป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล (Personal  
Data Protection Guideline) ข้องผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล 
และผู�ป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลติามพระราชบััญญัติิ 

1  พื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562 มาตั้รา 93 กำาหนดี 
ให้ในระหวิ่างที�การดีำาเนินการจััดีตั้ั�งสำานักงานคณ์ะกรรมการคุ้มครองข้อม้ลั่ 
ส่วินบุัคคลั่ (สำานักงานฯ) ยังไม่แล้ั่วิเสร็จั ให้สำานักงานปลัั่ดีกระทรวิงดิีจิัทัลั่เพ่ื่�อ 
เศรษ์ฐกิจัแลั่ะสังคมทำาหน้าที�สำานักงานฯ ตั้ามพื่ระราชื่บััญญัตั้ินี� แลั่ะให้รัฐ 
มนตั้รีว่ิาการกระทรวิงดิีจิัทัลั่เพ่ื่�อเศรษ์ฐกิจัแลั่ะสังคมแต่ั้งตัั้�งรองปลัั่ดีกระทรวิง 
ดีิจัิทัลั่เพื่่�อเศรษ์ฐกิจัแลั่ะสังคมคนหน่�ง ทำาหน้าที�เลั่ขาธิิการคณ์ะกรรมการคุ้ม 
ครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ จันกวิ่าจัะมีการแตั้่งตั้ั�งเลั่ขาธิิการข้�นมาในภายหลั่ัง.
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คุ้้�มคุ้รองข้�อมูล 2562”2 เพ่�อเป็็นแนวที่างให�แก่ผู�ป็ระกอบั 
การที่่�เก่�ยวข้�องนำาไป็ป็รับัใช�และเพ่�อป็ระโยชน์ในการ 
บัังคัุ้บัใช�กฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลให�เป็็นไป็อย่าง 
ม่ป็ระสิ่ที่ธิภาพและส่อดคุ้ล�องกับักฎหมาย รวมถ้ึงการจั้ด 
ที่ำาข้�อเส่นอแนะเชิงนโยบัายที่่�เก่�ยวข้�องเพ่�ออ้ดช่องว่าง 
ในกรณ่ท่ี่�แนวป็ฏิิบััติิไม่ส่ามารถึดำาเนินการได� อย่างไรก็ด่ 
แม�ร่างแนวป็ฏิิบััติิดังกล่าวจ้ะไม่ม่ส่ภาพเป็็นกฎหมายท่ี่�จ้ะ 
ติ�องป็ฏิิบััติิติามอย่างเคุ้ร่งคุ้รัด ร่างแนวป็ฏิิบััติิดังกล่าว 
ซึ่้�งกำาหนดแนวที่างเพ่�อให�ผู �เก่ �ยวข้�องนำาไป็ป็ระย้กติ์ 
ใช� ก็จ้ะติ�องผ่านการพิจ้ารณาและที่บัที่วนโดยคุ้ณะกรรม 
การคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลที่่�จ้ะจ้ัดติั�งข้้ �นก่อนการ 
ป็ระกาศใช�ติ่อไป็ 

2.  แนวทางการค้�มครองขี�อม้ลส่่วนบ้คคลติามกฎหมาย 
ในป็ระเทศึไทย

พระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 
2562 กำาหนดมาติรการในการคุ้้ �มคุ้รองข้�อมูลส่่วน 
บั้คุ้คุ้ลข้องเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลโดยกำาหนดวิธ่การ 
เพ่�อให�เจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลได�ม่อำานาจ้ในการติัดส่ิน
ใจ้เก่�ยวกับัข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลข้องตินเอง รวมถึ้งกำาหนด 
วิธ่การในการจ้ัดการส่ิที่ธิในข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลที่่�อยู ่ใน 
คุ้วบัคุ้้มข้องผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล (data controller) 
หร่อผู�ป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล (data processor)

ภายใติ�บัที่บััญญัติิข้องพระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รอง 
ข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 ได�กำาหนดแนวที่างการ 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลติามกฎหมายออกเป็็น 5 ด�าน 
ได�แก่

2  สมเกียรตั้ิ ตั้ั�งกิจัวิานิชื่ย์ แลั่ะคณ์ะ. 2564. โครงการจััดีทำาแนวิปฏิิบััตั้ิเกี�ยวิ 
กับัการคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบุัคคลั่ (Personal Data Protection Guideline) 
ของผ้ ้ควิบัคุมข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่แลั่ะผ้ ้ประมวิลั่ผลั่ข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ตั้าม 
พื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562. สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการ 
พื่ัฒนาประเทศไทย.

2.1 ขอบเขตการบังคัับใช้้กฎหมาย

ข้อบัเข้ติการใช�บัังคุ้ับัข้องกฎหมายเป็็นป็ระเด็น 

ส่ำาคุ้ัญ และเป็็นป็ระเด็นเริ�มติ�นที่่�ส่ะที่�อนว่า การใช�กฎ 

หมายจ้ะคุ้รอบัคุ้ล้มไป็ในเร่�องใดและในพ่�นที่่�ใดบั�าง โดย 

ข้อบัเข้ติการบัังคุ้ับัใช�พระราชบััญญัติิคุ้้ �มคุ้รองข้�อมูล 

ส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 แบั่งข้อบัเข้ติการบัังคุ้ับัใช�เป็็น 

2 ลักษณะ คุ้่อ ข้อบัเข้ติเชิงเน่�อหา (material scope) 

และข้อบัเข้ติเชิงพ่�นที่่� (territorial scope)

(1) ขอบเขตเช้ิงเนื้้�อหา

พระราชบััญญัติ ิคุ้ ้ �มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล 

พ.ศ. 2562 กำาหนดข้�อยกเว�นในการป็ระมวลผลข้�อมูล 

ส่่วนบั้คุ้คุ้ลส่ำาหรับักิจ้กรรมบัางลักษณะเอาไว� 7 กรณ่3 

ได�แก่ 1) การป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลเพ่�อป็ระโยชน ์

ส่่วนบั้คุ้คุ้ลหร่อกิจ้กรรมในคุ้รอบัคุ้รัว 2) การป็ระมวล 

ผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลเพ่�อรักษาคุ้วามมั�นคุ้งข้องรัฐหร่อ 

คุ้วามป็ลอดภัยข้องป็ระชาชน 3) การป็ระมวลผลข้�อมูล 

ส่่วนบั้คุ้คุ้ลกรณ่ส่่ �อมวลชน งานศิลป็กรรม หร่องาน 

วรรณกรรม 4) การป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลติาม 

หน�าที่่�และอำานาจ้ข้องฝ่่ายนิติิบััญญัติิ 5) การป็ระมวล 

ผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลกรณ่การดำาเนินการพิพากษาคุ้ด่ 

ข้องศาล กระบัวนการย้ติิธรรมที่างอาญา การบัังคุ้ับัคุ้ด ่

และการวางที่รัพย์ 6) การป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล 

กรณ่ข้องบัริษัที่ข้�อมูลเคุ้รดิติ และ 7) การป็ระมวลผล 

ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลในเร่�องอ่�นๆ ท่ี่�ม่พระราชกฤษฎ่กายกเว�น 

ซึ่้�งเม่�อเป็็นการป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลในลักษณะ 

ดังกล่าวแล�วจ้ะไม่นำาพระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วน 

บั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 มาบัังคุ้ับัใช�  อย่างไรก็ด่ ข้�อมูลส่่วน 

บั้คุ้คุ้ลดังกล่าวยังคุ้งได�รับัคุ้วามคุ้้�มคุ้รอง โดยผู�คุ้วบัคุ้้ม 

ข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลในกรณ่ดังกล่าวจ้ะติ�องจ้ัดให�ม่การ 

รักษาคุ้วามมั �นคุ้งป็ลอดภัยข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลให� 

3  พื่ระราชื่บััญญติัั้คุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบุัคคลั่ พื่.ศ. 2562 มาตั้รา 4 วิรรคหน่�ง 
แลั่ะวิรรคสอง.
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เป็็นไป็ติามมาติรฐาน4  นอกจ้ากน่� ในบัางกรณ่อาจ้จ้ะติ�อง 
ป็ฏิิบััติิติามวิธ่การอ่ �นที่่ �กฎหมายกำาหนดไว�เป็็นการ 
เฉพาะ เช่น กรณ่ข้องศาลกระบัวนการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล 
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลในการพิจ้ารณาคุ้ด่ส่ามารถึใช�วิธ่การท่ี่�กำาหนด 
ไว�ในกฎหมายวิธ่พิจ้ารณาคุ้วาม เป็็นติ�น

(2) ขอบเขตเช้ิงพื้้�นื้ที่่�

ในเชิงพ่�นที่่�นั�นพระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล 
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 รองรับัเร่�องการกระที่ำาข้�ามพรมแดน 
(extraterritorial) โดยกฎหมายส่ามารถึใช�บัังคุ้ับักับัการ 
ป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลที่่�ม่เจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล
ส่ัญชาติิไที่ยไม่ว่าการป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลนั�นจ้ะ 
ที่ำาในราชอาณาจั้กรหร่อนอกราชอาณาจั้กร  อย่างไรก็ติาม 
การป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลโดยผู�คุ้วบัคุ้้มหร่อผู�ป็ระ 
มวลผลข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลท่ี่�อยู่นอกราชอาณาจั้กรนั�นจ้ะถูึก 
บัังคุ้ับัใช�ก็ติ่อเม่�อเป็็นการเส่นอส่ินคุ้�าหร่อบัริการ หร่อ 
การเฝ่้าติิดติามพฤติิกรรมข้องเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล 
ซึ่้�งอยู่ในราชอาณาจ้ักร5

2.2 สิิที่ธิิของเจ้้าของข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัล

ส่ิที่ธิข้องเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลติามพระราช 
บััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 ม่วัติถึ้ป็ระ 
ส่งคุ้์เพ่�อรับัรองอำานาจ้ติามกฎหมายข้องเจ้�าข้องข้�อมูล 
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลในการคุ้วบัคุ้้มการตัิดสิ่นใจ้เก่�ยวกับัข้�อมูลส่่วน 
บั้คุ้คุ้ลข้องตินเอง โดยกำาหนดหน�าที่่�ให�กับัผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อ 
มูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลติ�องที่ำาให�เจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลส่ามารถึ 
ใช�สิ่ที่ธิได�อย่างส่ะดวก  นอกจ้ากน่� กฎหมายยังกำาหนดวิธ่ 
การที่่�จ้ะช่วยส่่งเส่ริมให�เจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลส่ามารถึ 
ใช�ส่ิที่ธิในการคุ้วบัคุ้้มการติัดส่ินใจ้เก่�ยวกับัข้�อมูลส่่วน 
บั้คุ้คุ้ลข้องตินเองได�อย่างเติ็มที่่�ผ่านกระบัวนการที่่�กฎ 
หมายกำาหนดรับัรองไว� (data subject access request)  

4   พื่ระราชื่บััญญัติั้คุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบุัคคลั่ พื่.ศ. 2562 มาตั้รา 4 วิรรคสาม.

5  พื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562 มาตั้รา 5.

โดยส่ิที่ธิข้องเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลที่่�กฎหมายรับัรอง 
ไว�ในปั็จ้จ้้บัันม่ 8 เร่�อง (ติารางท่ี่� 1)  อย่างไรก็ด่ สิ่ที่ธิดังกล่าว 
ที่่�กฎหมายรับัรองไว�นั�นผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลอาจ้ 
ป็ฏิิเส่ธการใช�ส่ิที่ธิดังกล่าวได�หากม่เหติ้ผลที่่�เพ่ยงพอ 
ติามที่่�กฎหมายกำาหนดไว�

อย่างไรก็ติาม เม่�อเป็ร่ยบัเที่่ยบักับัแนวที่างการ 
ใช�ส่ิที่ธิข้องเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลติามแนวที่างส่ากล 
พระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 ไม่ได�
รับัรองสิ่ที่ธิข้องเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลท่ี่�จ้ะดำาเนินการใช�
สิ่ที่ธิติามกฎหมายโดยไม่เส่่ยคุ่้าใช�จ่้ายในการดำาเนินการ6

ซึ่้�งป็ระเด็นดังกล่าวน่�อาจ้จ้ะส่่งผลติ่อการใช�ส่ิที่ธิติามกฎ
หมายในคุ้วามเป็็นจ้ริงได�

6  General Data Protection Regulation (GDPR), Article 12.



6 รายงานทีดีอาร์ไอ

สิิทธิิ คำำ�อธิิบ�ยลัักษณะของสิิทธิิ

สิิทธิิในการได้้รับการแจ้้ง 
(right to be informed)

สิิทธิิท่�จ้ะได้้ทราบถึึงรายละเอ่ียด้เก่�ยวกับการใช้้ข้้อีมููลข้อีงผูู้้ควบคุมูข้้อีมููลหรือีเหตุุการณ์์ตุ่างๆ โด้ย
ตุ้อีงทำาการแจ้้งให้เจ้้าข้อีงข้้อีมููลส่ิวนบุคคลทราบก่อีนหรือีข้ณ์ะท่�จ้ะมู่การประมูวลผู้ลข้้อีมููลส่ิวน 
บุคคลนั�น เพืื่�อีเจ้้าข้อีงข้้อีมููลส่ิวนบุคคลจ้ะสิามูารถึตัุด้สิินใจ้เก่�ยวกับข้้อีมููลอัีนอีาจ้กระทบตุ่อีสิิทธิิ 
ความูเป็นส่ิวนตัุวข้อีงตุนได้้  ในแง่น่� สิิทธิิดั้งกล่าวจึ้งเร่ยกร้อีงให้ผูู้้ควบคุมูจั้ด้ให้มู่การแจ้้งด้้วยการ 
สืิ�อีสิารท่�ชั้ด้เจ้นและเข้้าใจ้ง่าย

สิิทธิิในการเพิื่กถึอีนความูยินยอีมู 
(right to withdraw consent)

สิิทธิิท่�จ้ะแสิด้งความูประสิงค์ตุ่อีผูู้้ควบคุมูข้้อีมููลส่ิวนบุคคล ในกรณ่์ท่�การประมูวลผู้ลข้้อีมููลอีาศััย 
ฐานความูยินยอีมูเป็นเหตุุความูช้อีบด้้วยกฎหมูายในการประมูวลผู้ลข้้อีมููลส่ิวนบุคคล เจ้้าข้อีง 
ข้้อีมููลส่ิวนบุคคลสิามูารถึแสิด้งความูประสิงค์ในการถึอีนความูยินยอีมูได้้ทุกข้ณ์ะ ภายหลังจ้ากมู่ 
การถึอีนความูยินยอีมูผูู้้ควบคุมูข้้อีมููลส่ิวนบุคคลย่อีมูไมู่สิามูารถึทำาการประมูวลผู้ลข้้อีมููลส่ิวนบุคคลได้้

สิิทธิิในการข้อีเข้้าถึึงข้้อีมููลส่ิวนบุคคล 
(right of access)

สิิทธิิท่�ให้เจ้้าข้อีงข้้อีมููลส่ิวนบุคคลสิามูารถึแสิด้งคำาข้อีเข้้าถึึงข้้อีมููลส่ิวนบุคคลข้อีงตุนท่�ผูู้้ควบคุมู 
ข้้อีมููลส่ิวนบุคคลเก็บรวมูรวมูไว้ เพืื่�อีตุรวจ้สิอีบและรับรู้รายละเอ่ียด้ท่�เก่�ยวข้้อีง และสิามูารถึข้อีรับ 
สิำาเนาข้้อีมููลส่ิวนบุคคลท่�ผูู้้ควบคุมูข้้อีมููลส่ิวนบุคคลได้้เก็บรวบรวมูไว้

สิิทธิิในการโอีนข้้อีมููลส่ิวนบุคคล 
ไปยังผูู้้ควบคุมูข้้อีมููลส่ิวนบุคคลอืี�น 
(right to data portability)

ในกรณ่์ท่�การประมูวลผู้ลข้้อีมููลส่ิวนบุคคลกระทำาโด้ยระบบเทคโนโลย่ (ไมู่ใช่้รูปแบบไฟล์กระด้าษ) 
เจ้้าข้อีงข้้อีมููลส่ิวนบุคคลสิามูารถึร้อีงข้อีให้ผูู้้ควบคุมูจั้ด้เตุร่ยมู หรือีด้ำาเนินการส่ิงข้้อีมููลข้อีง 
ตุนไปยังผูู้้ควบคุมูข้้อีมููลส่ิวนบุคคลอืี�น เท่าท่�ผูู้้ควบคุมูข้้อีมููลส่ิวนบุคคลสิามูารถึกระทำาได้้ใน 
กรอีบข้้อีจ้ำากัด้หรือีความูสิามูารถึข้อีงผูู้้ควบคุมูข้้อีมููลส่ิวนบุคคลในการเก็บรวบรวมู ใช้้ เปิด้เผู้ย 
หรือีส่ิงตุ่อีข้้อีมููลส่ิวนบุคคล

สิิทธิิในการคัด้ค้านการประมูวลผู้ล 
ข้้อีมููลส่ิวนบุคคล (right to object)

ในกรณ่์ท่�เจ้้าข้อีงข้้อีมููลส่ิวนบุคคลไมู่เห็นด้้วยกับการประมูวลผู้ลข้้อีมููลส่ิวนบุคคลข้อีงตุน เจ้้าข้อีง 
ข้้อีมููลส่ิวนบุคคลสิามูารถึร้อีงข้อีให้ผูู้้ควบคุมูข้้อีมููลส่ิวนบุคคลแยกชุ้ด้ข้้อีมููลท่�เจ้้าข้อีงข้้อีมููลส่ิวน 
บุคคลประสิงค์อีอีกจ้ากข้้อีมููลชุ้ด้อืี�น และหยุด้การประมูวลผู้ลชุ้ด้ข้้อีมููลดั้งกล่าว ส่ิงผู้ลให้ผูู้้ควบคุมู
ข้้อีมููลส่ิวนบุคคลไมู่สิามูารถึเก็บรวบรวมู ใช้้ หรือีเปิด้เผู้ยข้้อีมููลส่ิวนบุคคลนั�นตุ่อีไป

สิิทธิิในการแก้ไข้ข้้อีมููลส่ิวนบุคคล 
(right to rectification)

เจ้้าข้อีงข้้อีมููลส่ิวนบุคคลสิามูารถึยื�นคำาข้อีใช้้สิิทธิิแก้ไข้ข้้อีมููลให้ถูึกตุ้อีง ซึึ่�งรวมูถึึงการข้อีให้ลบ 
ข้้อีมููลเดิ้มูและเพิื่�มูเติุมูข้้อีมููลใหมู่ เพืื่�อีให้การประมูวลผู้ลเป็นการใช้้ข้้อีมููลท่�ถูึกตุ้อีงสิมูบูรณ์์ 
และเป็นปัจ้จุ้บัน โด้ยไมู่ก่อีให้เกิด้ความูเข้้าใจ้ผิู้ด้ และเกิด้ประโยช้น์แก่เจ้้าข้อีงข้้อีมููลส่ิวนบุคคลใน 
การท่�จ้ะได้้รับบริการท่�เหมูาะสิมู

สิิทธิิในการข้อีให้ระงับการใช้้ข้้อีมููลส่ิวน 
บุคคล (right to restriction of processing)

การระงับการประมูวลผู้ลเป็นการท่�เจ้้าข้อีงข้้อีมููลส่ิวนบุคคลร้อีงข้อีให้มู่การจ้ำากัด้ หรือีหยุด้การ 
ประมูวลผู้ลข้้อีมููลในบางสิถึานการณ์์ (แตุกตุ่างจ้ากสิิทธิิข้อีคัด้ค้านซึึ่�งเป็นการหยุด้ประมูวลผู้ล 
ข้้อีมููลถึาวร)

สิิทธิิในการข้อีให้ลบหรือีทำาลายข้้อีมููล 
ส่ิวนบุคคล (right to erasure and right 
to be forgotten)

เจ้้าข้อีงข้้อีมููลส่ิวนบุคคลอีาจ้ข้อีให้ผูู้้ควบคุมูข้้อีมููลส่ิวนบุคคลทำาการลบหรือีทำาลาย รวมูถึึงการ 
กระทำาด้้วยวิธ่ิการอืี�นท่�ทำาให้ข้้อีมููลนั�นไมู่สิามูารถึระบุตัุวบุคคลได้้อ่ีกตุ่อีไป รวมูถึึงหากข้้อีมููลดั้ง 
กล่าวหมูด้ความูจ้ำาเป็นและวัตุถุึประสิงค์โด้ยไมู่อีาจ้อ้ีางฐานทางกฎหมูายอืี�นๆ เป็นเหตุุความูช้อีบด้้
วยกฎหมูายในการประมูวลผู้ลข้้อีมููลนั�นได้้อ่ีกตุ่อีไป

ติารางที่ 1:  ส่ิทธิิขีองเจำ�าขีองขี�อม้ลส่่วนบ้คคลติามพระราชบัญญัติิค้�มครองขี�อม้ลส่่วนบ้คคล พ.ศึ. 2562

ที�มา: สมเกียรติั้ ตัั้�งกิจัวิานิชื่ย์ แลั่ะคณ์ะ, 2564, โครงการจััดีทำาแนวิปฏิิบััติั้เกี�ยวิกับัการคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบุัคคลั่ (Personal Data Protection 
Guideline) ของผ้้ควิบัคุมข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่แลั่ะผ้้ประมวิลั่ผลั่ข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ตั้ามพื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562,  
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพื่ัฒนาประเทศไทย.
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2.3 คัวามสัิมพัื้นื้ธ์ิระหว่างผูู้้เก่�ยวข้องในื้กระบวนื้การ 

ประมวลผู้ลข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัล

พระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 
2562 ได�กำาหนดคุ้วามส่ัมพันธ์ระหว่างผู �เก่ �ยวข้�อง 
ในกระบัวนการป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล โดยแบั่ง 
คุ้วามส่ัมพันธ์ออกเป็็น 2 ส่่วนคุ้่อ คุ้วามส่ัมพันธ์ระหว่าง 
เจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลกับัผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล  
และคุ้วามส่ัมพันธ์ระหว่างผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลและ
ผู�ป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล

(1) คัวามสิัมพื้ันื้ธิ์ระหว่างเจ้้าของข้อมูลสิ่วนื้

บุคัคัลกับผูู้้คัวบคัุมข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัล

คุ้วามส่ัมพันธ์ระหว่างเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล 
กับัผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลติามพระราชบััญญัติิคุ้้�ม 
คุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 อยู่ในรูป็แบับัข้องสิ่ที่ธิ 
ท่ี่�เจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลม่ต่ิอผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล 
และหน�าที่่�ข้องผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลที่่�ม่ติ่อเจ้�าข้อง 
ข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล ซึ่้�งจ้ำาแนกได�เป็็น 3 กล้่ม ได�แก่

กลุ่มแรก หน�าที่่�ข้องผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล 
เก่�ยวกับัการป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล 7 เร่�อง

• การเก็บัรวบัรวมข้�อมูลเที่่าที่่�จ้ำาเป็็น
• การแจ้�งรายละเอ่ยดเก่�ยวกับัการป็ระมวลผล 

ข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล
• การป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลโดยม่ฐานหร่อ 

เหติ้ที่างกฎหมายรองรับั
• การข้อคุ้วามยินยอมในการป็ระมวลผลข้�อมูล 

ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลในกรณ่ท่ี่�ไม่ม่ฐานหร่อเหติ้ที่างกฎ 
หมายอ่�น

• การจั้ดที่ำาบัันที่้กรายการกิจ้กรรมการป็ระมวล 
ผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล

• การป็ฏิิบัติัิติามเง่�อนไข้ในการเก็บัรวบัรวมข้�อมูล 
ส่่วนบั้คุ้คุ้ลจ้ากบั้คุ้คุ้ลที่่�ส่าม

• การป็ฏิิบััติิติามเง่�อนไข้ในการโอนข้�อมูลส่่วน 
บั้คุ้คุ้ลไป็ยังติ่างป็ระเที่ศ

กลุ่มที่่�สิอง หน�าที่่�เก่�ยวกับัการใช�ส่ิที่ธิข้องเจ้�า 
ข้องข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล ซึ่้�งผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลม่ 
หน�าที่่�ติ�องส่นับัส่น้นและอำานวยคุ้วามส่ะดวกเม่�อเจ้�าข้อง
ข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลมาร�องข้อใช�ส่ิที่ธิติามกฎหมาย

กลุ่มท่ี่�สิาม หน�าที่่�โดยเฉพาะข้องผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมลู 
ส่่วนบั้คุ้คุ้ลติามกฎหมาย

• หน�าที่่�ในการรักษาคุ้วามมั�นคุ้งป็ลอดภัยข้อง 
ข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล

• หน�าที่่�ในการป็ฏิิบััติิติามข้�อกำาหนดเก่�ยวกับัการ
โอนข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลไป็ยังบั้คุ้คุ้ลที่่�ส่าม

• หน�าที่่�การจ้ัดที่ำาระบับัติรวจ้ส่อบัและแก�ไข้ข้�อ 
มูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล

• หน�าที่่�การแจ้�งเหติ้ละเมิดข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลเม่�อ 
เกิดการละเมิดข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล

(2) คัวามสิัมพื้ันื้ธิ์ระหว่างผูู้้คัวบคัุมข้อมูล 

สิ่วนื้บุคัคัลและผูู้้ประมวลผู้ลข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัล

ในที่างธ้รกิจ้ผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลอาจ้ไม่
ได�ป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลเองติลอดเวลา ผู�คุ้วบั 
คุ้้มข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลจ้้งอาจ้จ้ะม่การมอบัหมายให�บ้ัคุ้คุ้ล 
องค์ุ้กรธร้กจิ้ หร่อหน่วยงานข้องรฐัอ่�นแล�วแต่ิกรณ ่เป็็นผู� 
ป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลแที่น ซ้ึ่�งในที่างกฎหมาย 
ผู�ป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลไม่ได�ม่คุ้วามส่ัมพันธ์ที่าง
ส่ัญญาหร่อที่างกฎหมายโดยติรงกับัเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วน 
บ้ัคุ้คุ้ล กฎหมายจ้้งติ�องกำาหนดให�ผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วน 
บ้ัคุ้คุ้ลติ�องคุ้อยดแูลและคุ้วบัคุ้้มการที่ำางานข้องผู�ป็ระมวล 
ผลข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล โดยหน�าท่ี่�ข้องผู�ป็ระมวลผลข้�อมูล 
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล ได�แก่ หน�าท่ี่�ในการป็ฏิิบััติิติามคุ้ำาสั่�งข้องผู� 
คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลในการป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วน 
บ้ัคุ้คุ้ล การจั้ดให�ม่มาติรการรักษาคุ้วามมั�นคุ้งป็ลอดภัย 
ข้องข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล และการจั้ดที่ำาบัันที่้กรายการกิจ้ 
กรรมการป็ระมวลผลข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลในกิจ้กรรมที่่�ได�รบัั
มอบัหมายให�ป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล
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2.4 หลักเกณฑ์์เก่�ยวกับการประมวลผู้ลข้อมูลสิ่วนื้

บุคัคัล

พระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 
2562 กำาหนดหลักเกณฑ์์ในการป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วน
บ้ัคุ้คุ้ลติลอดวงจ้รช่วิติข้องข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล (data life 
cycle) ติั�งแติ่การเก็บัรวบัรวมข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล การใช� 
การเปิ็ดเผย และการลบัหรอ่ที่ำาลายข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล โดย 
เริ�มติ�นติั�งแติ่การพิจ้ารณาฐานหร่อเหติ้ที่างกฎหมายใน 
การป็ระมวลผลข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลให�ส่อดคุ้ล�องกบัักิจ้กรรม 
การป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล

2.5 บที่กำาหนื้ดโที่ษและอำานื้าจ้ของหน่ื้วยงานื้คุ้ัมคัรอง

ข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัล

บัที่กำาหนดโที่ษและอำานาจ้ข้องหน่วยงานคุ้้�ม 
คุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลเป็็นส่่วนส่ำาคุ้ัญอ่กส่่วนหน้�งท่ี่� 
กำาหนดไว�ในพระราชบััญญตัิฉิบัับัน่� โดยกำาหนดบัที่ลงโที่ษ 
ในกรณ่ท่ี่�ม่การฝ่่าฝ่ืนโดยแบั่งบัที่ลงโที่ษเป็็นที่างอาญา7 

ที่างป็กคุ้รอง8 และที่างแพ่ง9 รวมถ้ึงกฎหมายกำาหนด 
หน�าที่่�ในการกำากับัดูแลให�เป็็นไป็ติามกฎหมาย เป็็น 
อำานาจ้ข้องคุ้ณะกรรมการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลและ 
ส่ำานักงานคุ้ณะกรรมการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล

3.  แนวทางการจัำดทำาแนวป็ฏิิบัติิเก่ียวกับการค้�มครอง 
ขี�อม้ลส่่วนบ้คคลขีองติ่างป็ระเทศึ

เน่�องจ้ากการจั้ดที่ำาร่างแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการ
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลเป็็นเร่�องใหม่ส่ำาหรับัป็ระเที่ศ 
ไที่ย การวางกรอบัแนวป็ฏิิบััติิที่่�ด่ ชัดเจ้น และส่อดคุ้ล�อง 
กับัมาติรฐานส่ากลจ้ะช่วยส่่งเส่ริมให�ผู�เก่�ยวข้�องส่ามารถึ
นำาไป็ป็รับัใช�ได�อย่างม่ป็ระส่ิที่ธิภาพ ดังนั�น คุ้ณะผู�วิจั้ย 
จ้้งได�ศ้กษาแนวที่างข้องติ่างป็ระเที่ศ โดยแบั่งออกเป็็น 
2 ลักษณะ คุ้่อ การศ้กษาระบับักฎหมายเก่�ยวกับัการคุ้้�ม 
คุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลในโลก และแนวป็ฏิิบััติิที่่�ด่ในการ 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้องบัางป็ระเที่ศท่ี่�ส่อดคุ้ล�อง 
กับักรณ่ข้องป็ระเที่ศไที่ย

ในป็ัจ้จ้้บัันระบับักฎหมายเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รอง 
ข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลในโลกอาจ้แบั่งออกได�เป็็น 3 ระบับั 
ได�แก่ 1) ระบับัเป็ิด (open model) ติัวอย่างข้อง 
ป็ระเที่ศที่่�ใช�ระบับัน่� อาที่ิ ส่หรัฐอเมริกา 2) ระบับัการใช� 
ข้ �อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลอย่างม่เง่�อนไข้ (conditional model) 
ติัวอย่างข้องป็ระเที่ศที่่�ใช�ระบับัน่� อาที่ิ ส่หภาพย้โรป็และ 
ส่หราชอาณาจ้ักร และ 3) ระบับัคุ้วบัคุ้้ม (control model) 
ติัวอย่างข้องป็ระเที่ศท่ี่�ใช�ระบับัน่� อาทิี่ จ้่นและรัส่เซึ่่ย  
โดยแต่ิละระบับัม่คุ้วามแติกต่ิางกันในเชิงวิธก่ารคุ้้�มคุ้รอง
ข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลทัี่�งในเชิงการไหลเวย่นข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล
ข้�ามพรมแดน และการป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลภาย 
ในป็ระเที่ศ ดังรายละเอ่ยดในติารางที่่� 2

7 พื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562 มาตั้รา 79–81.

8  พื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562 มาตั้รา 82–90.
9  พื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562 มาตั้รา 77–78.



9ฉบับที่ 187 เมษายน 2565

ภายใติ�กรอบัข้�างติ�นจ้ะเห็นได�ว่าแนวที่างการ 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลในโลกน่�ม่คุ้วามแติกติ่างกันใน 
เชงิระบับั  ดงันั�น ในการเล่อกแนวที่างการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล 
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้องต่ิางป็ระเที่ศเพ่�อเป็็นกรณศ่ก้ษา คุ้ณะผู�วิจ้ยั 
จ้้งเล่อกศ้กษาจ้ากป็ระเที่ศที่่�ใช�ระบับัเป็ิดและระบับัการ 
ใช�ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลอย่างม่เง่�อนไข้ เพ่�อให�ส่อดคุ้ล�องกับั 
บัรบิัที่ข้องป็ระเที่ศไที่ย ซ้ึ่�งได�อิที่ธิพลที่างกฎหมายมาจ้าก 
General Data Protection Regulation (GDPR)10  

10 ในหมายเหตัุ้ของการร่างพื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ 
พื่.ศ. 2562 ไม่ไดี้ระบัุเอาไวิ้วิ่ากฎหมายฉบัับันี�มีตั้้นแบับัมาจัาก GDPR 
ของสหภาพื่ยุโรป แตั้่เมื�อพื่ิจัารณ์าในรายงานการประชืุ่มของสภานิตั้ิบััญญัตั้ ิ
แห่งชื่าตั้ิ จัะเห็นไดี้วิ่า GDPR มีอิทธิิพื่ลั่ตั้่อการร่างพื่ระราชื่บััญญัตั้ิฉบัับันี�เป็น
อย่างมาก, ดี้ สภานิตั้ิบััญญัตั้ิแห่งชื่าตั้ิ, รายงานการประชืุ่มสภานิตั้ิบััญญัตั้ิ 
แห่งชื่าตั้ิ ครั�งที� 18/2562 (27 กุมภาพื่ันธิ์ 2562): 98.

ระบบ 
(model)

การไหลเวีียนข้้อมููลส่่วีนบุคคลข้้ามูพรมูแดน 
(cross-border data flows)

การประมูวีลผลข้้อมููลส่่วีนบุคคลภายในประเทศ 
(domestic data processing)

ระบบเปิิด 
(open model)

ให้้ความสำำาคัญกัับระบบกัารรับรองตนเองโดยเอกัชน 
ผ่่านกัารปิระเมินตนเองจากัปิระสำบกัารณ์ ์
ในอดีต ข้้อตกัลงทางกัารค้าและกัารจัดกัารภายใต้ข้้อ
ตกัลงพหุ้ภาคี/ทวิภาคีในกัารควบคุมกัารโอนข้้อมูล

ระบบกัารใช้ข้้อมูลสำ่วน 
บุคคลอย่างมีเง่�อนไข้ 
(conditional model)

ระบบควบคุม 
(control model)

กัำาห้นดเง่�อนไข้ที�เข้้มงวด รวมถึึงกัารห้้ามโอนข้้อมูล 
ข้้ามพรมแดน และข้้อกัำาห้นดในกัารปิระมวลผ่ลข้้อมูล 
สำ่วนบุคคลจะต้องกัระทำาภายในปิระเทศ ซึ่ึ�งรวมถึึง 
กัารอนุญาตรัฐบาลในกัารโอนข้้อมูลสำ่วนบุคคลข้้าม 
พรมแดน ตามข้้อกัำาห้นดโครงสำร้างพ่�นฐาน และ 
กัารปิระเมินความปิลอดภัยในอดีต

กัฎห้มายจะกัำาห้นดข้้อยกัเว้นอย่างกัว้างข้วางในกัาร 
เข้้าถึึงข้้อมูลสำ่วนบุคคลสำำาห้รับรัฐบาล โดยความเปิ็น 
สำ่วนตัวอาจจะถึูกัจำากััดโดยข้้ออ้างเร่�องความมั�นคง 
ข้องรัฐ

ติารางที่ 2: ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการค้�มครองขี�อม้ลส่่วนบ้คคลในโลก

ที�มา: Martina Francesca Ferracane and Erik van der Marel, 2021.

• กำาหนดเง่�อนไข้ที่่�ติ�องป็ฏิิบััติิติาม รวมถึ้งผู�รับั 
ข้�อมูลจ้ะติ�องม่คุ้วามเพ่ยงพอในเชิงมาติรฐาน

• หร่อมม่าติรการอ่�นๆ เช่น กฎข้�อบัังคุ้บััข้ององค์ุ้กร 
ที่่� ม่ผลผูกพัน (Binding Corporate Rule 
หร่อ BCR) ข้�อสั่ญญามาติรฐาน (Standard 
Contractual Clauses หร่อ SCC) คุ้วามยินยอม 
ข้องเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลและป็ระมวลข้�อ 
ป็ฏิิบััติิ (code of conduct) เป็็นติ�น

• ข้าดกรอบัการคุ้้ �มคุ้รองข้ �อมูลส่ ่วนบ้ัคุ้คุ้ลที่่� 
คุ้รอบัคุ้ล้ม

• ข้าดการแจ้�งคุ้วามยินยอม
• คุ้วามเป็็นส่่วนติัวอยู่ในฐานะส่ิที่ธิข้องผู�บัริโภคุ้

• ส่ิที่ธิข้องเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลได�รับัการคุ้้�ม 
คุ้รองในวงกว�าง

• การกำาหนดหลกัเกณฑ์์เร่�องการข้อคุ้วามยินยอม
ข้องเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล

• ส่ทิี่ธใินการเข้�าถึง้ แก�ไข้ และลบัข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล
• การจ้ัดติั�งหน่วยงานคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล
• คุ้วามเป็็นส่่วนติัวเป็็นส่ิที่ธิมน้ษยชนข้ั�นพ่�นฐาน

อนัเป็็นรากฐานส่ำาคัุ้ญในการติราพระราชบัญัญตัิค้ิุ้�มคุ้รอง 
ข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562  นอกจ้ากน่� คุ้ณะผู�วิจ้ัยยัง 
ได�อาศัยป็ัจ้จ้ัยอ่�นในการคุ้ัดเล่อกป็ระเที่ศที่่�ที่ำาการศ้กษา
อก่ 4 ป็ระการ ได�แก่ 1) คุ้วามหลากหลายในแง่ภมูศิาส่ติร์ 
2) คุ้วามหลากหลายในแง่การกำากับัดูแล 3) ป็ระส่บัการณ์ 
บัังคุ้ับัใช�กฎหมาย และ 4) ผลกระที่บัข้องการบัังคุ้ับัใช� 
กฎหมาย หลังจ้ากพิจ้ารณาแล�ว คุ้ณะผู�วิจ้ัยจ้้งได�เล่อก 
ศ้กษาแนวที่างป็ฏิิบััติิท่ี่�เก่�ยวกับัการคุ้้ �มคุ้รองข้�อมูล 
ส่่วนบั้คุ้คุ้ลข้องส่หภาพย้โรป็ ส่หราชอาณาจ้ักร ส่ิงคุ้โป็ร์ 
ญ่�ป่้็น และส่หรฐัอเมรกิา โดยม่รายละเอย่ดการศ้กษาดงัน่�
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3.1 ระบบกฎหมายคุ้ัมคัรองข้อมูลส่ิวนื้บุคัคัลภายในื้

ของแต่ละประเที่ศ

เม่�อพจิ้ารณากฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล 
ข้องกล่้มป็ระเที่ศและป็ระเที่ศท่ี่�เล่อกศ้กษาทัี่�ง 5 ป็ระเที่ศ 
พบัว่าระบับักฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลภายใน 
ข้องแติ่ละป็ระเที่ศม่คุ้วามแติกติ่างกันในเชิงรายละเอ่ยด 
และรูป็แบับัข้องการบัังคุ้ับัใช�กฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล 
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล โดยในกรณ่ข้องส่หภาพย้โรป็และป็ระเที่ศ 
ส่หราชอาณาจั้กร ส่ิงคุ้โป็ร์ และญ่�ป้็่น ระบับักฎหมาย 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลม่ลกัษณะรวมศนูย์ โดยกำาหนด 
ให�กฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลม่ส่ถึานะเป็็นกฎ 
หมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลที่ั�วไป็ ซึ่้�งที่ำาให�กฎหมาย
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลส่ามารถึนำาไป็ป็รบััใช�ได�กบััที่ก้ๆ 
เร่�อง และไม่จ้ำากัดว่ากิจ้กรรมดังกล่าวนั�นจ้ะเป็็นกิจ้กรรม 
ข้องหน่วยงานข้องรัฐหร่อธ้รกิจ้เอกชน  อย่างไรก็ติาม 
อาจ้ม่บัางกรณ่ท่ี่�ม่การติรากฎหมายเฉพาะออกมาเพ่�อ 

กำาหนดรายละเอ่ยดเพิ�มเติิมจ้ากกฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อ 
มลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล เช่น กรณข่้องป็ระเที่ศญ่�ป่้็นที่่�ม่การติรากฎ 
หมายข้้�นมาใช�กับัหน่วยงานที่างป็กคุ้รองและหน่วยงาน
อิส่ระที่างป็กคุ้รอง เป็็นติ�น

ส่ำาหรับักรณ่ข้องป็ระเที่ศส่หรัฐอเมริกานั�นแติก 
ต่ิางจ้ากป็ระเที่ศข้�างติ�น เน่�องจ้ากระบับักฎหมายคุ้้�มคุ้รอง 
ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้องป็ระเที่ศส่หรัฐอเมริกาม่ลักษณะเป็็น 
“Patchwork System”11 ท่ี่�ไม่ม่กฎหมายกลางแติ่อาศัย 
การบัังคุ้ับัใช�กฎหมายหลายฉบัับัป็ระกอบักันที่ั�งในระดับั 
ส่หพันธรัฐและระดับัมลรัฐ และกระจ้ายอยู่ในกฎหมายที่่�
กำากับัดูแลการป็ระกอบักิจ้การในแต่ิละอ้ติส่าหกรรม เช่น  
อ้ติส่าหกรรมการคุ้�าและพาณิชย์ถึูกกำากับัดูแลโดย 

11  see Heck, Z. S. 2018. “A Litigator’s Primer on European Union 
and American Privacy Laws and Regulations.” Litigation :(2)44 
61–59. https://www.jstor.org/stable/26402126.
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Federal Trade Commission Act (FTCA) เป็็นติ�น  
หร่อป็รากฏิอยู่ในกฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล 
ระดับัมลรัฐ เช่น California Consumer Privacy Act 
(CCPA) เป็็นติ�น ซึ่้�งการกำากับัดูแลการป็ระมวลผลข้�อมูล 
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลภายใติ�กฎหมายฉบัับัดังกล่าวที่ำาให�เกิดช่อง 
โหว่ในการกำากบััดแูล เน่�องจ้ากในอต้ิส่าหกรรมอาจ้จ้ะไม่ม่ 
กฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลรองรบัั  นอกจ้ากน่� กฎ
หมายบัางฉบัับัที่่�นำามาใช�เพ่�อคุ้้�มคุ้รองข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลไม่ 
ได�ม่วัติถึป้็ระส่งค์ุ้เพ่�อการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลเฉพาะ 
แติ่ม่วัติถึ้ป็ระส่งคุ้์เพ่�อการคุ้้�มคุ้รองผู�บัริโภคุ้

3.2 คัวามสิอดคัล้องกันื้ระหว่างกฎหมายคัุ้มคัรอง 

ข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัลกับ GDPR

จ้ากการศก้ษาที่บัที่วนกฎหมายข้องกล่้มป็ระเที่ศ 
ติัวอย่างที่่�เล่อกมาศ้กษาทัี่�ง 5 ป็ระเที่ศ พบัว่าติ่างได� 
รับัอิที่ธิพลจ้าก GDPR ข้องส่หภาพย้โรป็ที่ั� งส่ิ�น 
เพราะภายหลังจ้ากการป็ระกาศใช� GDPR แล�ว ที่ั�งห�า 
ป็ระเที่ศติ่างป็รับัเป็ล่�ยนกฎหมายภายในที่่�เก่�ยวข้�องกับั 
การคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลในป็ระเที่ศให�ส่อดคุ้ล�อง 
กบััมาติรฐานท่ี่�กำาหนดโดย GDPR เพ่�อส่ร�างคุ้วามเช่�อมั�น 
กบััส่หภาพย้โรป็ซึ่้�งม่ข้นาดเศรษฐกจิ้ที่่�ใหญ่มากกว่าป็ระเที่ศ
ติ่างๆ ม่นโยบัายการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลท่ี่�ส่อด 
คุ้ล�องกับัส่หภาพย้โรป็และรองรับัการรักษาคุ้วามป็ลอด 
ภยัในการโอนข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้�ามพรมแดน ติวัอย่างหน้�ง 
ท่ี่�เห็นได�ชัดเจ้นคุ่้อ กรณ่ข้องป็ระเที่ศส่หราชอาณาจั้กร 
ซึ่้�งม่การป็ระกาศใช� Data Protection Act 2018 แที่น 
กฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลเดิม โดยม่วัติถึป้็ระส่งค์ุ้ 
เพ่�อรับัหลักเกณฑ์์ข้อง GDPR เข้�ามาเป็็นส่่วนหน้�งข้อง 
ระบับักฎหมายภายในป็ระเที่ศ เน่�องมาจ้ากป็ระเที่ศ 
ส่หราชอาณาจ้กัรในเวลานั�นยงัเป็็นส่่วนหน้�งข้องส่หภาพ
ยโ้รป็ ในส่่วนข้องป็ระเที่ศอ่�นๆ กไ็ด�พยายามป็รบััรปู็แบับั 
และหลักการที่างกฎหมายให�ส่อดคุ้ล�องกับั GDPR เช่นกัน

3.3 รูปแบบของแนื้วปฏิิบัติเก่�ยวกับการคัุ้มคัรอง 

ข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัล

จ้ากการศ้กษารูป็แบับัข้องแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับั 
การคุ้้�มคุ้รองข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้องกล่้มป็ระเที่ศติวัอย่างที่่� 
เล่อกมาศก้ษาทัี่�ง 5 ป็ระเที่ศ พบัว่ารปู็แบับัข้องแนวป็ฏิิบััติิ 
เก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลส่ามารถึจ้ำาแนก 
ได�เป็็น 3 รปู็แบับั คุ้อ่ แนวป็ฏิิบััติเิก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อ 
มูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลที่ั�วไป็ (general/concept guidelines) แนว 
ป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลรายอ้ติ- 
ส่าหกรรม (sector specific guidelines) และแนวป็ฏิิบััติ ิ
เก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลรายกิจ้กรรม (topic- 
specific/activity based guidelines) โดยแนวป็ฏิิบััติิแติ ่
ละป็ระเภที่ม่รายละเอ่ยดดังน่�

แนื้วปฏิิบัติเก่�ยวกับการคัุ้มคัรองข้อมูลสิ่วนื้ 
บุคัคัลที่ั�วไป

แนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้ �มคุ้รองข้�อมูลส่่วน 
บ้ัคุ้คุ้ลทัี่�วไป็เป็็นแนวป็ฏิิบััติิที่่�รวบัรวมคุ้ำาอธิบัายหร่อ 
ให�คุ้ำาแนะนำาในป็ระเด็นท่ี่�กฎหมายไม่ได�ระบ้ัไว�อย่างชัด 
เจ้นในกฎหมายหรอ่กฎหมายลำาดบััรอง  นอกจ้ากน่� แนว 
ป็ฏิิบััติิอาจ้จ้ะอธิบัายหลักการและแนวคุ้ิดเฉพาะเก่�ยว 
กับักฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล เช่น การให�คุ้วาม 
หมายหร่อนิยามส่ำาคัุ้ญในกฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วน 
บ้ัคุ้คุ้ล เช่น ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล หร่อคุ้ำานิยามข้องบ้ัคุ้คุ้ล 
ภายใติ�กฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล เป็็นติ�น  
ข้อบัเข้ติเน่�อหาท่ี่�ส่ำาคัุ้ญอ่กป็ระการหน้�งได�แก่ การกำาหนด 
รูป็แบับัวิธ่การป็ฏิิบััติิติามกฎหมายภายใติ�ส่ถึานการณ์ 
ติ่างๆ เช่น วิธ่การข้อคุ้วามยินยอม การแจ้�งการเก็บัรวบั
รวมข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล การเล่อกฐานการป็ระมวลผลข้�อมูล 
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล และการดำาเนินการเม่�อเกิดการละเมิดข้�อมูล 
ส่่วนบั้คุ้คุ้ล เป็็นติ�น รายละเอ่ยดดังติารางที่่� 3
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ติารางที่ 3:  เป็รียบเทียบป็ระเด็นส่ำาคัญที่ป็รากฏิในแนวป็ฏิิบัติิทั�วไป็ขีองแติ่ละป็ระเทศึ

ประเด็น ส่หภาพยุโรป ส่หราชอาณาจัักร ส่ิงคโปร์ ญี่ี�ปุ�น

ผูู้้ควบคุมูและผูู้้ประมูวลผู้ลข้้อีมููล (controller or processor)

ฐานทางกฎหมูาย (lawful basis)

สิิทธิิข้อีงเจ้้าข้อีงข้้อีมููล (data subject rights)

ความูโปร่งใสิ (transparency)

การโอีนข้้อีมููล (data transfer)

ความูยินยอีมู (consent)

ข้้อีมููลอี่อีนไหว (sensitive data) ?

เจ้้าหน้าท่�ดู้แลความูปลอีด้ภัยข้้อีมููลสิ่วนบุคคล  
(Data Protection Officer: DPO)

นิรนามูข้้อีมููล (anonymized information)

การแจ้้งเหตุุข้้อีมููลรั�วไหล (data breach notification)

การประเมูินผู้ลกระทบความูเสิ่�ยงข้้อีมููลสิ่วนบุคคล  
(Data Protection Impact Assessment: DPIA)

ค่าปรับ (fines)

ที�มา:  สมเกียรตั้ิ ตั้ั�งกิจัวิานิชื่ย์ แลั่ะคณ์ะ, 2564, โครงการจััดีทำาแนวิปฏิิบััตั้ิเกี�ยวิกับัการคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ (Personal Data Protection 
Guideline) ของผ้้ควิบัคุมข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่แลั่ะผ้้ประมวิลั่ผลั่ข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ตั้ามพื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562.  
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพื่ัฒนาประเทศไทย.

แนื้วปฏิิบัติเก่�ยวกับการคัุ้มคัรองข้อมูลสิ่วนื้ 
บุคัคัลรายอุตสิาหกรรม

จ้ากการศ้กษาแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รอง
ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้องต่ิางป็ระเที่ศ พบัว่าป็ระเที่ศส่งิคุ้โป็ร์ 
ญ่�ป้็่น และส่หรัฐอเมริกา เป็็นติัวอย่างข้องป็ระเที่ศท่ี่�ได�
จ้ัดที่ำาแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล 
เฉพาะอ้ติส่าหกรรมเพ่�อเป็็นแนวที่างให�กับัผู�ป็ระกอบั 

ธร้กจิ้ในอต้ิส่าหกรรมที่่�เก่�ยวข้�องได�อาศยัเป็็นแนวที่างใน 
การป็ระย้กติ์ใช�เพ่�อให�ส่ามารถึดำาเนินการส่อดคุ้ล�อง 
กบัักฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล ที่ั�งน่�อ้ติส่าหกรรม 
ส่ำาคุ้ัญๆ ที่่�ได�กำาหนดแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อ
มลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล ได�แก่ ส่าธารณส้่ข้ โที่รคุ้มนาคุ้ม การศ้กษา 
การเงนิการธนาคุ้าร และเคุ้รดติิ รายละเอย่ดดงัติารางท่ี่� 4
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ติารางที่ 4:  เป็รียบเทียบแนวป็ฏิิบัติิอ้ติส่าหกรรมขีองแติ่ละป็ระเทศึ

ที�มา:  สมเกียรตั้ิ ตั้ั�งกิจัวิานิชื่ย์ แลั่ะคณ์ะ, 2564, โครงการจััดีทำาแนวิปฏิิบััตั้ิเกี�ยวิกับัการคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ (Personal Data Protection 
Guideline) ของผ้้ควิบัคุมข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่แลั่ะผ้้ประมวิลั่ผลั่ข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ตั้ามพื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562.  
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพื่ัฒนาประเทศไทย.

แนื้วปฏิิบัติเก่�ยวกับการคัุ้มคัรองข้อมูลสิ่วนื้ 
บุคัคัลรายกิจ้กรรม

นอกจ้ากรูป็แบับัข้องแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�ม 
คุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้�างติ�นแล�ว รูป็แบับัแนวป็ฏิิบััติิ 
อ่กป็ระเภที่หน้�งที่่�ได�จ้ัดที่ำาก็คุ้่อ แนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการ
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลรายกิจ้กรรมเฉพาะเหติ้การณ ์
หร่อเฉพาะเร่�อง โดยเป็็นการอธิบัายแนวป็ฏิิบััติท่ิี่�พิจ้ารณา 
บัริบัที่การใช�ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลในป็ระเด็นการป็ระมวล
ผลข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลบัางกิจ้กรรมเฉพาะเหติ้การณ์หร่อ 
เฉพาะเร่�อง ติัวอย่างเช่น กรณ่ข้องส่หภาพย้โรป็ม่การ 
จ้ดัที่ำาแนวป็ฏิิบััติเิร่�อง Guidelines 04/2020 on the use of 
location data and contact tracing tools in the context 
of the COVID-19 outbreak ซึ่้�งเป็็นแนวป็ฏิิบััติท่ิี่�พจิ้ารณา 
บัรบิัที่การใช�ข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลเพ่�อการวจิ้ยัที่างการแพที่ย์ 
และการใช�ข้�อมูลติำาแหน่ง และเคุ้ร่�องม่อติิดติามให�ส่อด 

อุตส่าหกรรมู
รายช่�อประเทศ/กลุ่มูประเทศ/เข้ตเศรษฐกิจั

ส่หรัฐอเมูริกา ส่ิงคโปร์ ญี่ี�ปุ�น

กัารศึกัษา

กัารสำาธารณ์สำุข้/กัารแพทย์

กัารเงินและเครดิต

โทรคมนาคม

กัารค้าและพาณ์ิชย์

กัารข้นสำ่งและคมนาคม (กัล้อง)

อสำังห้าริมทรัพย์

กัารบริห้ารจัดกัารอาคารชุด 

สำังคมสำงเคราะห้์

ปิระกัันชีวิต

แรงงาน 

คุ้ล�องกับัส่ถึานการณ์ เพ่�อพิจ้ารณาการจั้ดให�ม่การคุ้้�ม 
คุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลที่่�ส่อดคุ้ล�องกับัป็ระส่ิที่ธิภาพใน
การป็้องกันโรคุ้ระบัาด12 จ้ากการศ้กษาข้องคุ้ณะผู�วิจั้ย 
พบัว่าป็ระเด็นส่่วนใหญ่ที่่�จ้ะม่การจั้ดที่ำาแนวป็ฏิิบััติ ิ
เก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลรายกิจ้กรรมจ้ะ 
คุ้รอบัคุ้ล้มป็ระเด็นใหม่ท่ี่�พ้�งเกิดข้้�นหร่อการพัฒนา 
นวัติกรรมใหม่ ซ้ึ่�งจ้ำาเป็็นติ�องอาศัยการติ่คุ้วามหร่อ 
กำาหนดแนวที่างในการป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลใน 
บัริบัที่ดังกล่าว รายละเอ่ยดดังติารางที่่� 5

12  EDPB, 2020, Guidelines 04/2020 on the use of location 
data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 
outbreak, 3–4, https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/
file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tracing_covid_with_
annex_en.pdf, accessed April 4, 2022.
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ติารางที่ 5:  ภาพรวมแนวป็ฏิิบัติิเกี่ยวกับการค้�มครองขี�อม้ลส่่วนบ้คคลรายกิจำกรรมแติ่ละป็ระเทศึ

ที�มา:  สมเกียรตั้ิ ตั้ั�งกิจัวิานิชื่ย์ แลั่ะคณ์ะ, 2564, โครงการจััดีทำาแนวิปฏิิบััตั้ิเกี�ยวิกับัการคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ (Personal Data Protection 
Guideline) ของผ้้ควิบัคุมข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่แลั่ะผ้้ประมวิลั่ผลั่ข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ตั้ามพื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562.  
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพื่ัฒนาประเทศไทย.

กิจักรรมู ประเทศ รายละเอียด

COVID-19 สำิงคโปิร์   Advisories on Collection of Personal Data for COVID-19 Contact Tracing and Use of  
SafeEntry

สำห้ราชอาณ์าจักัร   Data Protection and Coronavirus Information Hub

สำห้ภาพยุโรปิ   Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the  
context of the COVID-19 outbreak 
  Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific 

research in the context of the COVID-19 outbreak 

กิจักรรมูออนไลน์ สำิงคโปิร์   Advisory Guidelines on the Personal Data Protection Act for Selected Topics –  
Chapter 6: Online Activities

สำห้ภาพยุโรปิ   Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users
  Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the 

context of the provision of online services to data subjects

สำห้รัฐอเมริกัา ภาคการค้าและพาณิชย์

  App Developers: Start with Security
  Careful Connections: Keeping the Internet of Things Secure
  Marketing Your Mobile App: Get It Right from the Start 

ภาคการศึกษา

  Protecting Student Privacy While Using Online Educational Services: Requirement and Best 
Practices

การถ่่ายภาพ 
และบันทึกวีิดีโอ

สำิงคโปิร์   Advisory Guidelines on the Personal Data Protection Act for Selected Topics –  
Chapter 4: Photography, Video and Audio Recordings

สำห้ภาพยุโรปิ   Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices

อย่างไรก็ด่ นอกเหนอ่จ้ากการนำาเส่นอแนวป็ฏิิบััติ ิ
ที่ั�ง 3 รูป็แบับัข้�างติ�นแล�ว การศ้กษายังพบัอ่กว่าเว็บัไซึ่ติ์
ข้องหน่วยงานคุ้้�มคุ้รองข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้องกล่้มป็ระเที่ศ 
ติัวอย่างบัางแห่ง ม่การอำานวยคุ้วามส่ะดวกแก่ผู�ใช�งาน 
โดยม่การจั้ดแส่ดงเน่�อหาข้องแนวป็ฏิิบััติเิอาไว�ในเว็บัไซึ่ต์ิ 

ในรูป็แบับัที่่�ส่ามารถึเข้�าถึ้งได�ง่าย และเช่�อมโยงข้�อมูล 
ภายในเว็บัไซึ่ติ์เพ่�อให�เกิดคุ้วามส่ะดวกกับัการคุ้�นคุ้ว�า 
หร่อที่ำาคุ้วามเข้�าใจ้เก่�ยวกับักฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วน 
บ้ัคุ้คุ้ลในแติ่ละป็ระเด็น  นอกจ้ากน่� ในบัางป็ระเที่ศยัง 
ได�ม่การจ้ัดที่ำาเน่�อหาเฉพาะเพ่�อช่วยเหล่อผู�ใช�งานบัาง 
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ติารางที่ 5:  ภาพรวมแนวป็ฏิิบัติิเกี่ยวกับการค้�มครองขี�อม้ลส่่วนบ้คคลรายกิจำกรรมแติ่ละป็ระเทศึ
กล้ม่ เช่น ในป็ระเที่ศส่หราชอาณาจั้กร เว็บัไซึ่ต์ิข้องหน่วย
งานคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลม่การจั้ดที่ำาแนวป็ฏิิบััติหิร่อ 
เอกส่ารท่ี่�เก่�ยวกับัผู�ป็ระกอบัธ้รกิจ้ข้นาดกลางและข้นาด 
ย่อม (SMEs) โดยเฉพาะ และม่การจ้ัดที่ำาแบับัป็ระเมิน 
ตินเอง (self-assessment checklist) เพ่�อให�ผู�ม่หน�าที่่� 
ติามกฎหมายส่ามารถึป็ระเมินคุ้วามเส่่�ยงในการป็ฏิิบััติิ 
ติามกฎหมายหร่อติรวจ้ส่อบัคุ้วามพร�อมข้องตินเองใน 
การป็ฏิิบััติิติามหลักเกณฑ์์และเง่�อนไข้ข้องกฎหมาย 
เป็็นติ�น

กล่าวโดยส่ร้ป็ จ้ากการศ้กษาเป็ร่ยบัเที่่ยบัแนว 
ที่างการจั้ดที่ำาแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล 
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้องติ่างป็ระเที่ศ พบัว่ากล้่มป็ระเที่ศตัิวอย่าง
ที่่�ที่ำาการศ้กษาที่ั�ง 5 ป็ระเที่ศม่ระบับักฎหมายคุ้้�มคุ้รอง 
ข้�อมูลส่่วนบัคุ้้คุ้ลที่่�แติกติ่างกนัออกไป็ โดยอาจ้มล่ักษณะ 
เป็็นการติราข้้�นเป็็นกฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล
ที่ั�วไป็และกฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลแยกติาม 
อต้ิส่าหกรรม ซ้ึ่�งปั็จ้จั้ยดงักล่าวส่่งผลต่ิอลกัษณะข้องแนว 
ป็ฏิิบััติท่ิี่�อาจ้จ้ะม่การจ้ดัที่ำาแนวป็ฏิิบััติเิก่�ยวกบััการคุ้้�มคุ้รอง 
ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลเฉพาะรายอต้ิส่าหกรรม นอกจ้ากน่� เม่�อ 
พิจ้ารณาในเชิงรูป็แบับัข้องแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการ 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลพบัว่า รปู็แบับัข้องแนวป็ฏิิบััติม่ิ  
3 รูป็แบับั ได�แก่ แนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล 
ส่่วนบั้คุ้คุ้ลที่ั�วไป็ แนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล 
ส่่วนบัคุ้้คุ้ลรายอ้ติส่าหกรรม และแนวป็ฏิบิัตัิิเก่�ยวกบััการ 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลรายกิจ้กรรม
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ติารางที่ 6:  ส่ร้ป็ป็ระเด็นเป็รียบเทียบแนวทางป็ฏิิบัติิที่เกี่ยวกับการค้�มครองขี�อม้ลส่่วนบ้คคลขีองติ่างป็ระเทศึ 
กล้่มป็ระเทศึ หรือเขีติเศึรษฐกิจำ*

หมายเหตัุ้ * ข้อม้ลั่การศ่กษ์าลั่่าสุดี ณ์ วิันที� 14 ธิันวิาคม 2564
ที�มา: สมเกียรตั้ิ ตั้ั�งกิจัวิานิชื่ย์ แลั่ะคณ์ะ, 2564, โครงการจััดีทำาแนวิปฏิิบััตั้ิเกี�ยวิกับัการคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ (Personal Data Protection 
Guideline) ของผ้้ควิบัคุมข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่แลั่ะผ้้ประมวิลั่ผลั่ข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ตั้ามพื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562,  
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพื่ัฒนาประเทศไทย.

ประเด็็น EU UK SG JAP US

1. ระบบกฎหมูายคุ้มูครอีงข้้อีมููลสิ่วนบุคคลภายในแตุ่ละประเทศั

       กฎหมูายคุ้มูครอีงข้้อีมููลสิ่วนบุคคลทั�วไป

       กฎหมูายคุ้มูครอีงข้้อีมููลสิ่วนบุคคลแยกตุามูอีุตุสิาหกรรมู

2. ความูสิอีด้คล้อีงกันระหว่างกฎหมูายคุ้มูครอีงข้้อีมููลส่ิวนบุคคลกับ GDPR

3. รูปแบบข้อีงแนวปฏิิบัตุิเก่�ยวกับการคุ้มูครอีงข้้อีมููลสิ่วนบุคคล

    แนวปฏิิบัตุิทั�วไป (general guideline/concept guideline)

    แนวปฏิิบัตุิแบบรายอีุตุสิาหกรรมู (sector specific guideline) - -

    แนวปฏิิบัตุิแบบกิจ้กรรมูเฉพื่าะ (topic specific guideline)

    แนวปฏิิบัตุิหรือีเอีกสิารท่�เก่�ยวกับผูู้้ประกอีบธิุรกิจ้ข้นาด้กลางและ 

ข้นาด้ย่อีมู (SMEs) โด้ยเฉพื่าะ
- - - -

    การมู่แบบประเมูิน (checklist / self-assessment) การปฏิิบัตุิตุามู - - -

4. แนวทางการจำัดทำาแนวป็ฏิิบัติิเกี่ยวกับการค้�มครอง
ขี�อม้ลส่่วนบ้คคลขีองป็ระเทศึไทย

ในการบัังคุ้ับัใช�พระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล 
ส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 ให�ม่ป็ระส่ิที่ธิภาพนั�นจ้ำาเป็็นติ�อง 
จ้ัดที่ำาแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล 
เพ่�อช่วยข้ยายคุ้วามบัที่บััญญตัิขิ้องกฎหมายในปั็จ้จ้บั้ันที่่�
ยงัข้าดคุ้วามชดัเจ้น รวมถึง้ยงัไม่ได�กำาหนดแนวที่างในการ 
ป็ฏิิบััติิติามกฎหมายท่ี่�ชัดเจ้นเพ่ยงพอในการป็ฏิิบััติิติาม 
ในแติ่ละกรณ่ ดังนั�นการเติร่ยมคุ้วามพร�อมในการจ้ัดที่ำา 
ร่างแนวป็ฏิิบััติิจ้้งม่คุ้วามส่ำาคัุ้ญอย่างยิ�งเพ่�อให�ผู�ท่ี่�เก่�ยว 
ข้�องม่แนวที่างในการดำาเนนิการท่ี่�ส่อดคุ้ล�องกบัักฎหมาย  
และเม่�อพิจ้ารณาติัวอย่างแนวป็ฏิิบััติิท่ี่�ใช�ในติ่างป็ระเที่ศ 
ป็ระกอบักบัักรอบักฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้อง 
ป็ระเที่ศไที่ย คุ้ณะผู�วิจ้ยัจ้ง้ได�ดำาเนินการยกร่างแนวป็ฏิิบััติฯิ 
ซึ่้�งส่ามารถึส่ร้ป็แนวที่างและป็ัจ้จ้ัยท่ี่�ติ�องพิจ้ารณาในแง่ 
รูป็แบับัและข้อบัเข้ติเน่�อหาข้องร่างแนวป็ฏิิบััติิฯ ได� 

ดงัต่ิอไป็น่�

4.1 รูปแบบของแนื้วปฏิิบัติเก่�ยวกับการคุ้ัมคัรองข้อมูล

สิ่วนื้บุคัคัล

ในการจั้ดที่ำาแนวป็ฏิิบััติเิก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล 
ส่่วนบัคุ้้คุ้ลข้องป็ระเที่ศไที่ยในคุ้รั�งน่� เม่�อพจิ้ารณาบัริบัที่ 
ข้องการบัังคุ้ับัใช�กฎหมาย ซึ่้�งได�ม่การเล่�อนการบัังคุ้ับัใช� 
เน่�องจ้ากกฎหมายม่รายละเอ่ยดมากและซัึ่บัซึ่�อน ที่ำาให� 
ผู�ป็ระกอบัการที่่�ม่หน�าที่่�ติามกฎหมายยังคุ้งข้าดคุ้วามพร�อม 
ในการป็ฏิิบััติิติามมาติรการติามท่ี่�กฎหมายกำาหนดไว�13

13 ครั�งที� 1 พื่ระราชื่กฤษ์ฎีกากำาหนดีหน่วิยงานแลั่ะกิจัการที�ผ้้ควิบัคุมข้อม้ลั่ 
ส่วินบุัคคลั่ไม่อย่้ภายใต้ั้บัังคับัแห่งพื่ระราชื่บััญญัติั้คุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบุัคคลั่ 
พื่.ศ. 2562 พื่.ศ. 2563 ประกาศเมื�อวิันที� 21 พื่ฤษ์ภาคม 2563 แลั่ะในครั�งที� 
2 พื่ระราชื่กฤษ์ฎีกากำาหนดีหน่วิยงานแลั่ะกิจัการที�ผ้้ควิบัคุมข้อม้ลั่ส่วินบุัคคลั่ 
ไม่อย่้ภายใต้ั้บัังคับัแห่งพื่ระราชื่บััญญัติั้คุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบุัคคลั่ พื่.ศ. 2562 
(ฉบัับัที� 2) พื่.ศ. 2564 ประกาศเมื�อวิันที� 8 พื่ฤษ์ภาคม 2564.

ระหว่างแก้ไข้ ระหว่าง
ปรับปรุง
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ติารางที่ 6:  ส่ร้ป็ป็ระเด็นเป็รียบเทียบแนวทางป็ฏิิบัติิที่เกี่ยวกับการค้�มครองขี�อม้ลส่่วนบ้คคลขีองติ่างป็ระเทศึ 
กล้่มป็ระเทศึ หรือเขีติเศึรษฐกิจำ*

เน่�องจ้ากข้าดแนวที่างที่่�ชดัเจ้นในการป็ฏิิบััติติิามกฎหมาย  
ดังนั�น การจ้ัดที่ำาแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล
ส่่วนบั้คุ้คุ้ลที่่�ชัดเจ้นจ้้งม่คุ้วามจ้ำาเป็็น

ในการศ้กษาเพ่�อจั้ดที่ำาแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการ 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลส่ำาหรับัหน่วยงานที่่�ม่ภารกิจ้ 
หร่อบัริการเฉพาะด�านน่� การดำาเนินการคุ้วรศ้กษาที่ั�ง 
ลักษณะภาพกว�างระดับัอ้ติส่าหกรรม และการศ้กษา 
รายละเอ่ยดข้องกิจ้กรรมการป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วน 
บ้ัคุ้คุ้ลภายในองคุ้์กร โดยพิจ้ารณารายละเอ่ยดลงไป็ใน 
ระดับัอ้ติส่าหรรม บัริการ และกิจ้กรรมการป็ระมวลผล 
ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลติามลำาดับั โดยในระดับักิจ้กรรมอาจ้ 
พิจ้ารณาติามวงจ้รช่วิติข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล (personal data 
life cycle) รายละเอ่ยดดังภาพที่่� 1

4.2 การกำาหนื้ดขอบเขตเนื้้ �อหาของแนื้ว 

ปฏิิบัติเก่�ยวกับการคัุ้มคัรองข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัล

นอกจ้ากรูป็แบับัแล�ว ในการจ้ัดที่ำาแนวป็ฏิิบััติิ 
เก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลก็จ้ะติ�องคุ้ำาน้งถึ้ง 
ข้อบัเข้ติเน่�อหาข้องแนวป็ฏิิบััติิท่ี่�จ้ะดำาเนินการยกร่าง 
ด�วย ภายใติ�โคุ้รงการจ้ัดที่ำาแนวป็ฏิิบััติิฯ คุ้ณะผู�วิจ้ัยได� 
ดำาเนินการศ้กษาโดยแบั่งร่างแนวป็ฏิิบััติิออกเป็็น 7 ด�าน 
ได�แก่ ด�านการส่าธารณส่ข้้ การศก้ษา อสั่งหาริมที่รพัย์และ 
การบัริหารที่รัพย์ส่ิน การที่่องเที่่�ยวคุ้�าป็ล่กและ E- 
commerce การข้นส่่งและโลจ้ิส่ติิกส่ ์  และหน่วย 
งานข้องรัฐ โดยส่ามารถึแบั่งเน่�อหาออกเป็็น 4 ส่่วน ดังน่�

สิ่วนื้ที่่ �  1  บัที่นำาและคุ้ำาช่�แจ้ง จ้ะอธิบัาย 
วัติถึ้ป็ระส่งคุ้์ คุ้ำาช่�แจ้ง วิธ่การใช�งาน และคุ้ำานิยามศัพที่์
หร่อคุ้ำาจ้ำากัดคุ้วามที่่�จ้ะป็รากฏิติลอดแนวป็ฏิิบััติิฉบัับัน่�

ภาพที่ 1: วิธิีการศึึกษาหน่วยงานที่มีภารกิจำหรือบริการ

ที�มา:  สมเกียรตั้ิ ตั้ั�งกิจัวิานิชื่ย์ แลั่ะคณ์ะ, 2564, โครงการจััดีทำาแนวิปฏิิบััตั้ิเกี�ยวิกับัการคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ (Personal Data Protection 
Guideline) ของผ้้ควิบัคุมข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่แลั่ะผ้้ประมวิลั่ผลั่ข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ตั้ามพื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562,  
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพื่ัฒนาประเทศไทย.
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สิ่วนื้ที่่� 2 หลักการที่ั�วไป จ้ะอธิบัายหลักการ 
ขั้�นติอน และวิธ่การติามพระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล 
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 ที่่�กำาหนดให�ผู �เก่�ยวข้�องติ�อง 
ป็ฏิิบัตัิติิาม เช่น แนวที่างการเล่อกฐานที่างกฎหมายเพ่�อใช� 
ป็ระมวลผลข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล แนวที่างการแจ้�งการป็ระมวล 
ผลข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล แนวที่างการเปิ็ดเผยข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล 
แนวที่างการใช�สิ่ที่ธิข้องเจ้�าข้องข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล และ 
แนวที่างการรับัม่อเม่�อเกิดป็ัญหาข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลรั�ว 
ไหล เป็็นติ�น

สิ่วนื้ที่่� 3  ร่างแนวป็ฏิิบััติิติัวอย่างกิจ้กรรมคุ้้�ม 
คุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลเฉพาะด�าน ได�นำาเส่นอติัวอย่าง 
ข้องกิจ้กรรมท่ี่�ติ�องอาศัยการป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล 
และม่คุ้วามส่ำาคัุ้ญส่ำาหรบััหน่วยงานที่่�ม่ภารกจิ้หร่อบัริการ
แต่ิละด�าน โดยหน่วยงานท่ี่�ม่ภารกิจ้หร่อบัรกิารแต่ิละด�าน
ส่ามารถึป็ระยก้ต์ิใช�แนวป็ฏิิบััติิจ้ากตัิวอย่างกิจ้กรรมเหล่า
น่�ส่ำาหรบััการดำาเนนิการภายในองค์ุ้กรข้องตินเองได� และ

สิ่วนื้ที่่� 4  ป็ระเด็นคุ้ำาถึามที่่�พบับั่อย (FAQs)  
โดยแนวป็ฏิิบััติิส่่วนน่�จ้ะได�รวบัรวมป็ระเด็นและข้�อ 
พิจ้ารณาที่่�มักเกิดข้้�นในบัริบัที่ข้องการดำาเนินการข้อง 
หน่วยงานที่่�ม่ภารกิจ้หร่อบัริการแติ่ละด�าน

ในด�านการใช�งานข้องร่างแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับั 
การคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลที่ั�ง 4 ส่่วน คุ้ณะผู�วิจ้ัย 
ได�ออกแบับั โดยคุ้ำาน้งถ้ึงป็ระโยชน์ข้องผู�ใช�งานแนว 
ป็ฏิิบััติิเป็็นส่ำาคุ้ัญเพ่�อให�เกิดคุ้วามส่ะดวกในการคุ้�นหา 
เน่�อหาท่ี่�ติ�องการใช�ผ่านส่่วนที่่�เป็็นหลักการที่ั�วไป็ ส่่วน
แนวป็ฏิิบััติิติัวอย่างกิจ้กรรมคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล 
เฉพาะด�าน และป็ระเด็นคุ้ำาถึามท่ี่�พบับั่อย ซ้ึ่�งหากผู�ใช� 
งานติ�องการที่ำาคุ้วามเข้�าใจ้เน่�อหาส่่วนใดส่ามารถึเล่อก 
ศก้ษาเน่�อหาเฉพาะส่่วนข้องแนวป็ฏิิบััตินิั�นได�  นอกจ้ากน่� 
เพ่�อป็ระโยชน์ในการอ�างอิง คุ้ณะผู�วิจ้ัยได�ใช�วิธ่การจ้ัด 
ที่ำาดัชน่ในแต่ิละย่อหน�าเพ่�อให�ส่ามารถึอ�างอิงแนวป็ฏิิบััติ ิ
ในแติ่ละย่อหน�าได�เช่นเด่ยวกันกับัแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับั 
การคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลข้องติ่างป็ระเที่ศ

5.  ขี�อเส่นอแนะ
ภายใติ�โคุ้รงการศ้กษาแนวป็ฏิิบััติิฯ น่� คุ้ณะผู� 

วิจ้ัยได�จ้ัดที่ำาข้�อเส่นอแนะซึ่้�งแบั่งออกเป็็น 2 ส่่วน คุ่้อ  
ข้�อเส่นอแนะเก่�ยวกับัการเผยแพร่แนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับั 
การคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลภายหลังท่ี่�ได�รับัพิจ้ารณา 
อน้มัติิ และข้�อเส่นอแนะเชิงนโยบัายอ่�นๆ 

5.1 ข้อเสินื้อแนื้ะเก่�ยวกับการเผู้ยแพื้ร่แนื้วปฏิิบัต ิ

เก่�ยวกับการคัุ้มคัรองข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัล

ในส่่วนข้องข้�อเส่นอแนะในการเผยแพร่แนว 
ป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลท่ี่�ผ่าน 
การอน้มัติินั�น คุ้ณะผู�วิจ้ัยม่ข้�อเส่นอแนะแบั่งออกเป็็น 2 
ส่่วน คุ้่อ ข้�อเส่นอแนะเก่�ยวกับัการป็ระกาศใช�แนวป็ฏิิบััติ ิ
เก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล และข้�อเส่นอแนะ 
เก่�ยวกับัการเผยแพร่แนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รอง 
ข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลภายหลังจ้ากเผยแพร่

(1) ข้อเสินื้อแนื้ะเก่ �ยวกับการประกาศใช้ ้
แนื้วปฏิิบัติเก่�ยวกับการคัุ้มคัรองข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัลที่่�
ผู้่านื้คัวามเห็นื้ช้อบ

แนวป็ฏิิบัตัิเิก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล
ม่คุ้วามส่ำาคัุ้ญต่ิอการป็ฏิิบัตัิติิามพระราชบััญญัติค้ิุ้�มคุ้รอง 
ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 ซึ่้�งคุ้ณะผู�วิจ้ัยเห็นว่าการ 
ป็ระกาศใช�แนวป็ฏิิบััติิคุ้วรพิจ้ารณาคุ้วามพร�อมในการ 
ป็ฏิิบััติิติามแนวป็ฏิิบััติิข้องหน่วยงานและผู�ท่ี่�เก่�ยวข้�อง 
ทัี่�งน่�หากพิจ้ารณาร่างแนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รอง 
ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลที่่�เส่นอโดยคุ้ณะผู � วิจ้ัยทัี่�ง 7 ด�าน 
อันป็ระกอบัด�วย การศ้กษา การส่าธารณส่้ข้ การ 
ที่่องเที่่�ยว อส่ังหาริมที่รัพย์และการบัริหารที่รัพย์ส่ิน การ 
ข้นส่่งและโลจ้ิส่ติิกส่์ ธ้รกิจ้คุ้�าป็ล่กและ e-Commerce 
และหน่วยงานข้องรัฐ ซึ่้�งอาจ้ม่คุ้วามแติกติ่างในแง่คุ้วาม
พร�อม คุ้ณะผู�วจิ้ยัเส่นอแนะให�เริ�มติ�นเผยแพร่แนวป็ฏิิบััติิ
ที่ั�ง 7 ด�านเร่ยงติามลำาดับั (road map) โดยแบั่งออกเป็็น 
3 กล้่ม ดังน่�
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ภาพที่ 3: โครงส่ร�างร่างแนวป็ฏิิบัติิเกี่ยวกับการค้�มครองขี�อม้ลส่่วนบ้คคลในแติ่ละด�าน

ที�มา:  สมเกียรตั้ิ ตั้ั�งกิจัวิานิชื่ย์ แลั่ะคณ์ะ, 2564, โครงการจััดีทำาแนวิปฏิิบััตั้ิเกี�ยวิกับัการคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ (Personal Data Protection 
Guideline) ของผ้้ควิบัคุมข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่แลั่ะผ้้ประมวิลั่ผลั่ข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ตั้ามพื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562,  
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพื่ัฒนาประเทศไทย.



20 รายงานทีดีอาร์ไอ

กลุ่มที่่� 1 ม่คุ้วามพร�อมจ้ะป็ฏิิบััติิติามแนวป็ฏิิบััติ ิ
และการใช�แนวป็ฏิิบััติิม่ผลกระที่บัส่ำาคุ้ัญติ่อการบัังคุ้ับั 
ใช�กฎหมาย ได�แก่ ด�านธ้รกิจ้คุ้�าป็ล่กและ e-Commerce 
การส่าธารณส่้ข้ การศ้กษา และหน่วยงานข้องรัฐ ซึ่้�งเป็็น
กล้่มที่่�ม่คุ้วามติ�องการใช�ป็ระโยชน์จ้ากแนวป็ฏิิบััติิมากที่่� 
ส่ด้ที่ั�งในแง่ข้องการส่ร�างคุ้วามชัดเจ้นในการใช�การติคุ่้วาม 
และการเติร่ยมคุ้วามพร�อมในการป็ฏิิบััติิติามกฎหมาย  
ซึ่้�งหากแนวป็ฏิิบัตัิสิ่ามารถึป็ระกาศใช�ได�ก่อนการบัังคัุ้บัใช� 
กฎหมายก่อนจ้บัไติรมาส่ที่่� 1 ข้องป็ี 2565 จ้ะเกิด 
ป็ระโยชน์แก่ผู�ใช�งานที่่�เป็็นผู�คุ้วบัคุ้ม้ข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลและ 
ผู�ป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลก่อนพระราชบััญญัติิคุ้้�ม 
คุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 จ้ะม่ผลใช�บัังคุ้ับั

กลุ่มที่่� 2 ม่คุ้วามพร�อมจ้ะป็ฏิิบััติิติามแนวป็ฏิิบััติ ิ
และการใช�แนวป็ฏิิบััติิม่ผลกระที่บัส่ำาคุ้ัญติ่อการบัังคุ้ับั 
ใช�กฎหมายรองลงมา ได�แก่ ด�านอสั่งหาริมที่รัพย์และ 
บัริหารที่รัพย์ส่ิน และข้นส่่งและโลจ้ิส่ติิกส่์ แม�แนวป็ฏิิบััติ ิ
ม่ผลกระที่บัส่ำาคัุ้ญติ่อการบัังคัุ้บัใช�และม่คุ้วามพร�อม 
ในการป็ฏิิบััติิติามกฎหมาย แติ่ในแง่จ้ำานวนข้องผู�ใช� 
แนวป็ฏิิบััติิโดยคุ้ำาน้งถึ้งส่ภาพข้องการป็ระกอบัธ้รกิจ้ 
แล�ว ผู�ป็ระกอบัการในหน่วยงานที่่�ม่ภารกิจ้หร่อบัริการ 
กล้่มน่�โดยส่่วนมากเป็็นองคุ้์กรธ้รกิจ้ข้นาดกลางและ 
ข้นาดใหญ่ (เว�นแติ่แนวป็ฏิิบััติิด�านอส่ังหาริมที่รัพย์และ 
การบัริหารที่รัพย์สิ่นในส่่วนท่ี่�เก่�ยวกับันายหน�าอสั่งหา 
ริมที่รัพย์) ซึ่้�งอาจ้จ้ะเผยแพร่ภายหลังการเผยแพร่ 
แนวป็ฏิิบััติิในกล้่มที่่� 1 โดยอยู่ในช่วงระหว่างไติรมาส่ที่่� 2 
ก่อนกฎหมายม่ผลใช�บัังคุ้ับั

กลุ่มที่่� 3 ม่คุ้วามพร�อมจ้ะป็ฏิิบััติิติามแนวป็ฏิิบััติิ
น�อยและการใช�แนวป็ฏิิบััติยัิงไม่ม่ผลกระที่บัส่ำาคุ้ญัต่ิอการ
บัังคัุ้บัใช�กฎหมายในข้ณะน่� ได�แก่ กล่้มธร้กจิ้ท่ี่องเที่่�ยว ซ้ึ่�ง 
ในป็ัจ้จ้้บัันหน่วยงานท่ี่�ม่ภารกิจ้หร่อบัริการด�านการที่่อง 
เที่่�ยวป็ระส่บัป็ัญหาและได�รับัผลกระที่บัจ้ากการระบัาด 
ข้องเช่�อไวรสั่โคุ้วดิ-19 ที่ำาให�ยงัไม่ม่คุ้วามพร�อมจ้ะป็ฏิิบััติิ
ติามแนวป็ฏิิบััติิในช่วงเวลาน่� กอป็รกับัผู�ป็ระกอบัการยัง 
ติ�องให�คุ้วามส่ำาคัุ้ญกับัการแก�ไข้ป็ัญหาที่่�เกิดจ้ากการ 
ระบัาดข้องเช่�อไวรัส่  ดงันั�น ในแง่ข้องการเผยแพร่จ้ง้เหน็ 

คุ้วรไว�เป็็นลำาดับัส่้ดที่�าย โดยอาจ้จ้ะเผยแพร่ช�าท่ี่�ส้่ดคุ้่อ 
หลงัพระราชบััญญตัิค้ิุ้�มคุ้รองข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 
ม่ผลใช�บัังคุ้บััภายหลงัการเล่�อนใช�บัังคุ้บััในช่วงไติรมาส่ที่่� 
3  นอกจ้ากน่� เพ่�อเพิ�มเติมิเน่�อหาให�เท่ี่าที่นักบััส่ถึานการณ์ 
ภายหลังการระบัาดข้องเช่�อไวรัส่ คุ้ณะผู�วิจ้ัยม่คุ้วามเห็น 
ว่าก่อนการเผยแพร่แนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�มคุ้รอง 
ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลด�านธ้รกิจ้ที่่องเท่ี่�ยว คุ้วรจ้ะติ�องม่การ 
นัดป็ระช้มร่วมกันกับัตัิวแที่นผู�ม่ส่่วนเก่�ยวข้�องอ่กคุ้รั�ง 
เพ่�อพิจ้ารณาส่ภาพคุ้วามส่อดคุ้ล�องกับัป็ัจ้จ้้บััน รวมถ้ึง 
รายละเอ่ยดข้องกฎหมายลำาดับัรองที่่�คุ้ณะกรรมการคุ้้�ม 
คุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลจ้ะได�ออกติามมาในภายหลังเพ่�อ 
กำาหนดหลักเกณฑ์์ติามพระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูล
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 ให�ชัดเจ้นข้้�น  อย่างไรก็ด่ การ 
เติร่ยมคุ้วามพร�อมในการป็ฏิิบััติิติามพระราชบััญญัติิ 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 น่�จ้ะก่อให�เกิดผล
ด่แก่กล้่มธ้รกิจ้ที่่องเท่ี่�ยวในการเติร่ยมรับัม่อกับั GDPR 
ข้องส่หภาพย้โรป็ ซึ่้�งเป็็นมาติรฐานที่่�สู่งกว่า

(2) ข้อเสินื้อแนื้ะเก่�ยวกับการเผู้ยแพื้ร่แนื้ว 
ปฏิิบัติเก่�ยวกับการคัุ้มคัรองข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัลภาย 
หลังจ้ากเผู้ยแพื้ร่

ภายหลงัจ้ากได�ม่การเผยแพร่แนวป็ฏิิบััติเิก่�ยวกบัั
การคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลที่ั�ง 7 ด�านในระยะแรกแล�ว 
คุ้ณะผู�วิจ้ัยม่คุ้วามเห็นว่า ส่ำานักงานป็ลัดกระที่รวงดิจ้ิที่ัล
เพ่�อเศรษฐกิจ้และสั่งคุ้มซ้ึ่�งที่ำาหน�าท่ี่�ส่ำานักงานคุ้ณะกรรม 
การคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล หร่อส่ำานักงานคุ้ณะกรรม
การคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล อาจ้พิจ้ารณาดำาเนินการ
บัางป็ระการเพิ�มเติิมเพ่�อให�แนวป็ฏิิบััติิเก่�ยวกับัการคุ้้�ม 
คุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลที่่�ได�จั้ดที่ำาน่�ม่ผลใช�บัังคัุ้บัติ่อไป็ 
อย่างม่ป็ระส่ิที่ธิภาพ

ป็ระการแรก ส่ำานักงานป็ลัดกระที่รวงดิจ้ิที่ัลเพ่�อ 
เศรษฐกิจ้และสั่งคุ้ม ซ้ึ่�งที่ำาหน�าที่่�ส่ำานกังานคุ้ณะกรรมการ 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล อาจ้จ้ะเพิ�มเติมิเน่�อหาข้องแนว 
ป็ฏิิบััติิที่ั�ง 7 ด�าน ให�ส่อดคุ้ล�องกับักฎหมายลำาดับัรอง
ที่่�คุ้ณะกรรมการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลจ้ะออกมาใน 
ภายหลัง
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ภาพที่ 4:  แส่ดงลำาดับการเผู้ยแพร่แนวป็ฏิิบัติิเกี่ยวกับการค้�มครองขี�อม้ลส่่วนบ้คคล

ที�มา: สมเกียรตั้ิ ตั้ั�งกิจัวิานิชื่ย์ แลั่ะคณ์ะ, 2564, โครงการจััดีทำาแนวิปฏิิบััตั้ิเกี�ยวิกับัการคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ (Personal Data Protection 
Guideline) ของผ้้ควิบัคุมข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่แลั่ะผ้้ประมวิลั่ผลั่ข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ตั้ามพื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562,  
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพื่ัฒนาประเทศไทย.

ป็ระการที่่�ส่อง การจ้ัดแส่ดงเน่�อหาไว�ในเว็บัไซึ่ติ ์
ข้องส่ำานักงานคุ้ณะกรรมการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล 
เน่�องจ้ากส่ถึานการณ์ข้องการบัังคุ้ับัใช�พระราชบััญญัติ ิ
คุ้้ �มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 อยู ่ในช่วง 
ข้องการเริ�มติ�นพัฒนากฎหมายลำาดับัรองและแนวที่าง 
การต่ิคุ้วาม ซึ่้�งการจ้ัดที่ำาเน่�อหาข้องแนวป็ฏิิบััติิไว�ใน
เว็บัไซึ่ติ์เพ่�อให�ป็ระชาชนทัี่�วไป็ในฐานะเจ้�าข้องข้�อมูล 
ส่่วนบั้คุ้คุ้ล ผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล และผู�ป็ระมวลผล 
ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลส่ามารถึติิดติามเน่�อหาข้อง กฎหมาย 
ลำาดับัรอง แนวที่างการต่ิคุ้วาม และคุ้ำาอธิบัายกฎหมาย 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลในป็ระเด็นใหม่ๆ ได�อย่าง 
ส่ะดวก โดยอาจ้ใช�รปู็แบับัการนำาเส่นอในลกัษณะเด่ยวกนั 
กับัเว็บัไซึ่ติ์ข้องส่ำานักงานคุ้ณะกรรมการข้�อมูลข้่าวส่าร 
(Information Commissioner’s Officer: ICO) ข้อง 
ป็ระเที่ศส่หราชอาณาจ้ักร

5.2 ข้อเสินื้อแนื้ะเช้ิงนื้โยบาย

ในส่่วนข้องข้�อเส่นอแนะเชิงนโยบัายที่่�จ้ะเป็็น 
ป็ระโยชน์ติ่อการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้องป็ระเที่ศ 
ไที่ยน่�เป็็นข้�อเส่นอเร่�องอ่�นๆ ซ้ึ่�งคุ้ณะผู�วิจ้ัยได�รวบัรวม 
จ้ากการศ้กษาติ่างๆ โดยม่รายละเอ่ยดดังติ่อไป็น่�

(1)  แนื้วที่างการจ้ัดการกับข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัล 
ตามมาตรา 26 ของพื้ระราช้บัญญัติคัุ้มคัรองข้อมูล 
ส่ิวนื้บุคัคัล พื้.ศ. 2562 บนื้หน้ื้าบัตรประจ้ำาตัวประช้าช้นื้

คุ้ณะผู�วิจ้ยัพบัว่า การใช�บััติรป็ระจ้ำาตัิวป็ระชาชน 
และส่ำาเนาบััติรป็ระจ้ำาติัวป็ระชาชนม่ป็ัญหาในที่าง 
ป็ฏิิบััติิ เน่�องจ้ากข้�อมูลศาส่นาซึ่้�งเป็็นข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล 
ติามมาติรา 26 ข้องพระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วน 
บั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 (ข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลอ่อนไหว) เม่�อม่การ 
จ้ัดติั�งคุ้ณะกรรมการคุ้้ �มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้้�นมา 
แล�วอาจ้จ้ะจ้ำาเป็็นติ�องม่การพิจ้ารณาออกฎหมายลำาดับั 
รองเพ่�อยกเว�นการใช�ส่ำาเนาบััติรป็ระจ้ำาติัวป็ระชาชน 
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เพ่�อใช�ป็ระกอบัการย่นยนัติวัตินที่ำาธ้รกรรม ซึ่้�งในปั็จ้จ้บั้ัน 
ผู�ป็ระกอบัการใช�วิธ่การข้่ดทัี่บัข้�อคุ้วามบันส่ำาเนาบััติร 
เพ่�อป็ิดบัังข้�อมูลบันส่ำาเนาบััติรป็ระจ้ำาตัิวป็ระชาชนใน 
ส่่วนข้องข้�อมูลศาส่นา

อย่างไรก็ติาม วิธ่การดังกล่าวส่ร�างข้ั�นติอนและ 
กระบัวนการที่่�ย้ ่งยากในการที่ำาธ้รกรรม เน่�องจ้ากผู� 
ป็ระกอบัการจ้ะติ�องใช�บ้ัคุ้ลากรข้ององค์ุ้กรมาที่ำาหน�าท่ี่�ใน 
การข้่ดที่ับัข้�อมูลศาส่นาและติ�องคุ้อยติรวจ้ส่อบัว่าส่ำาเนา 
ดงักล่าวนั�นได�ม่การข่้ดฆ่่าข้�อคุ้วามแล�วหร่อไม่ ซึ่้�งหากไม่
ม่บ้ัคุ้ลากรที่ำาหน�าท่ี่�ติรวจ้ส่อบัดงักล่าวจ้ะที่ำาให�เกิดปั็ญหา 
คุ้วามส่มำ�าเส่มอในการป็ฏิิบััติิติามกฎหมาย ป็ระกอบักับั 
ในคุ้วามเห็นข้องผู�ป็ระกอบัการโดยเฉพาะฝ่่ายติิดติาม 
การป็ฏิิบััติิติามกฎหมาย (compliance) เห็นว่ามาติรการ 
ดังกล่าวไม่ส่ามารถึท่ี่�จ้ะลดคุ้วามเส่่�ยงในการป็ฏิิบััติิติาม 
กฎหมายได� รวมถึง้อาจ้จ้ะเกดิปั็ญหาในการอ�างในชั�นศาล 
จ้้งไม่ส่นับัส่น้นให�ใช�วิธ่การข้่ดที่ับัข้�อคุ้วามและใช�การข้อ 
คุ้วามยินยอมป็ระกอบัแที่น  ดังนั�น เพ่�อให�เกิดคุ้วามชัด 
เจ้นในการป็ฏิิบััติิติามกฎหมาย คุ้ณะผู�วจิ้ยัม่คุ้วามเหน็ว่า 
คุ้วรที่่�จ้ะม่การยกเว�นการบัังคุ้บััใช�กฎหมายกับับััติรป็ระจ้ำา 
ติัวป็ระชาชนและส่ำาเนาบััติรป็ระจ้ำาติัวป็ระชาชน เพ่�อ 
ให�เกิดคุ้วามชัดเจ้นในการป็ฏิิบััติิติามกฎหมาย

(2)  แนื้วที่างแก้ไขปัญหาคัวามไม่ชั้ดเจ้นื้ของ 
บที่บัญญัติเก่�ยวกับข้อยกเว้นื้ในื้การประมวลผู้ลข้อ 
มูลสิ่วนื้บุคัคัลตามมาตรา 4 วรรคัหนื้่�ง (2) ของพื้ระ 
ราช้บัญญัติคัุ้มคัรองข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัล พื้.ศ. 2562

คุ้ณะผู�วิจ้ัยม่คุ้วามเห็นว่า คุ้วรแก�ไข้บัที่บััญญัติิ 
เก่�ยวกับัข้�อยกเว�นในมาติรา 4 วรรคุ้หน้�ง (2) ข้อง 
พระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 
ให�ม่คุ้วามชัดเจ้นมากข้้�นโดยกำาหนดให�การยกเว�น 
ข้องกฎหมายนั�นใช�เฉพาะกิจ้กรรมการป็ระมวลผลข้�อมูล 
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล มิใช่เป็็นการยกเว�นมิให�นำามาใช�กับัหน่วย 
งานข้องรัฐทัี่�งหมดโดยอัติโนมัติิ เน่�องจ้ากบััญญัติิดัง 
กล่าวได�บััญญัติิว่า “พระราชบััญญัติิน่�ไม่ให�ใช�บัังคุ้ับัแก่ 
การดำาเนินการข้องหน่วยงานข้องรัฐท่ี่�ม่หน�าที่่�ในการ 
รักษาคุ้วามมั�นคุ้งข้องรัฐ ซ้ึ่�งรวมถ้ึงคุ้วามมั�นคุ้งที่างการ 

คุ้ลังข้องรัฐ หร่อการรักษาคุ้วามป็ลอดภัยข้องป็ระชาชน 
รวมที่ั�งหน�าที่่�เก่�ยวกับัการป็้องกันและป็ราบัป็รามการ 
ฟอกเงิน นิติิวิที่ยาศาส่ติร์ หร่อการรักษาคุ้วามมั�นคุ้ง 
ป็ลอดภัยไซึ่เบัอร์” ซึ่้�งที่ำาให�เกิดคุ้วามไม่ชัดเจ้นว่าการ 
ยกเว�นข้องบัที่บััญญัติินั�นม่เจ้ตินารมณ์ยกเว�นไม่ให� 
นำามาใช�กับักิจ้กรรมการป็ระมวลผลหร่อใช�กับัทัี่�งการ 
ป็ฏิิบััติิงานข้องหน่วยงานข้องรัฐนั�นที่ั�งหมดซ้ึ่�งที่ำาให�เกิด 
ป็ัญหาคุ้วามไม่ชัดเจ้น ที่ั�งน่�เม่�อเป็ร่ยบัเที่่ยบัลักษณะ 
ข้องบัที่บััญญัติิแบับัเด่ยวกันกับั GDPR ซึ่้� ง เป็ ็น 
กฎหมายติ�นแบับัที่่�นำามาใช�ในการยกร่างพระราชบััญญัติ ิ
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 จ้ะเห็นได�ว่า 
บัที่บััญญัติิข้อง GDPR ม่การอธิบัายลักษณะข้อง 
ข้�อยกเว�นโดยไม่ให�นำามาใช�กับักิจ้กรรมการป็ระมวลผล 
ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลด�านการรักษาคุ้วามมั�นคุ้งข้องรัฐ 
(national security) และคุ้วามป็ลอดภัยข้องป็ระชาชน 
(common security)142โดยไม่ได�ม่คุ้วามม้่งหมายเพ่�อ 
ยกเว�นให�กับัหน่วยงานข้องรัฐท่ี่�เก่�ยวกับัคุ้วามมั�นคุ้ง 
ที่ั�งหมดโดยอัติโนมัติิ  ดังนั�น การระบ้ัข้ �อยกเว �น 
การใช�บัังคัุ้บักฎหมายคุ้วรระบ้ัให�ชัดเจ้นว่าการยกเว�น 
นั�นม่เจ้ตินารมณ์ให�ใช�เฉพาะกิจ้กรรมการป็ระมวลผล 
ข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลที่่�อยู่ภายใติ�วัติถึ้ป็ระส่งคุ้์เที่่านั�นหาใช ่
การยกเว�นหน่วยงานรัฐที่ั�งหมด

(3) บที่บัญญัติเก่ �ยวกับข้อยกเว้นื้ในื้การ 
ประมวลผู้ลข้อมูลส่ิวนื้บุคัคัลตามมาตรา 4 วรรคัหน่ื้�ง 
(2) ของพื้ระราช้บัญญัติคัุ้มคัรองข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัล 
พื้.ศ. 2562

คุ้ณะผู�วิจ้ัยม่คุ้วามเห็นว่า หากไม่ส่ามารถึแก�ไข้ 
พระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 
ในมาติรา 4 วรรคุ้หน้�ง (2) ให�ม่คุ้วามชัดเจ้นโดยระบั้เป็็น
พิจ้ารณาติามลักษณะกิจ้กรรม ส่ำานักงานคุ้ณะกรรมการ
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลอาจ้จ้ะติ�องกำาหนดแนวป็ฏิิบััติ ิ
เก่�ยวกับัการคุ้้ �มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลเฉพาะส่ำาหรับั 
หน่วยงานข้องรัฐที่่�เก่�ยวกับัคุ้วามมั�นคุ้งข้้�นมา เพ่�อกำาหนด 

14 GDPR, Recital 16.
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ข้อบัเข้ติให�ชัดเจ้นว่าลักษณะข้องกิจ้กรรมเก่�ยวกับัคุ้วาม 
มั�นคุ้งที่่�จ้ะได�รับัการยกเว�นเป็็นอย่างไร เน่�องจ้ากการ 
ส่ัมภาษณ์เก็บัข้�อมูลและการป็ระช้มกล้่มย่อยยังคุ้งม่ผู� 
แส่ดงคุ้วามเห็นว่าบัที่บััญญัติดัิงกล่าวยังข้าดคุ้วามชัดเจ้น 
โดยเฉพาะเม่�อเป็ร่ยบัเที่ย่บักับับัที่บััญญัติใินลักษณะเด่ยว 
กันที่่�ป็รากฏิในมาติรา 15 วรรคุ้หน้�ง (1) ข้องพระราช 
บััญญัติิข้�อมูลข้่าวส่ารข้องที่างราชการ พ.ศ. 2540 ที่่�ให� 
คุ้วามส่ำาคุ้ัญกับัเร่�องคุ้วามมั�นคุ้งเฉพาะ

(4) ข้อจ้ำากัดในื้การบังคัับใช้้พื้ระราช้บัญญัต ิ
คัุ ้มคัรองข้อมูลสิ่วนื้บุคัคัล พื้.ศ. 2562 ร่วมกับ 
กฎหมายอ้�นื้ๆ

คุ้ณะผู�วิจ้ัยม่คุ้วามเห็นว่า เม่�อพิจ้ารณากิจ้กรรม 
การป็ระมวลผลข้�อมูลส่่วนบัคุ้้คุ้ลในหลายกรณ่ เหติ้ผลใน
การเกบ็ัรวบัรวมไม่ได�เกดิจ้ากคุ้วามจ้ำาเป็็นในการป็ระมวล 
ผลข้�อมลูส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลจ้รงิๆ แต่ิเกดิจ้ากหน�าท่ี่�ติามกฎหมาย 
กำาหนดให�ผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลติ�องป็ฏิิบััติิติาม15

อาทิี่ การเก็บัรวบัรวมข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้องโรงแรมติาม
พระราชบััญญัติิโรงแรม พ.ศ. 254716 หร่อการเก็บัรวบั 
รวมข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลข้องผู�ป็่วยติามกฎหมายด�านการ 
ส่าธารณส้่ข้ติ่างๆ17 ในที่างป็ฏิิบััติิแล�วจ้้งเกิดป็ัญหาว่า 
ในบัางกรณ่ผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลม่คุ้วามป็ระส่งคุ้์
ที่่�จ้ะลดการเก็บัรวบัรวมข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลให�น�อยลงติาม 

หลักการจั้ดเก็บัข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลเที่่าที่่�จ้ำาเป็็น (data 
minimization) หากแติ่ไม่ส่ามารถึดำาเนินการดังกล่าวได�
เน่�องจ้ากยงัติ�องดำาเนนิการติามบัที่บััญญตัิขิ้องกฎหมาย 
หลายฉบัับัที่่�ยังคุ้งเร่ยกร�องให�หน่วยงานติ�องจั้ดเก็บัรวบั 
รวมข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลแม�ว่าจ้ะไม่จ้ำาเป็็นก็ติาม เช่น ผู�ป็ระกอบั 
ธ้รกิจ้โรงแรมรายงานข้�อมูลการเข้ �าพักโรงแรมให� 
กรมการป็กคุ้รอง กระที่รวงมหาดไที่ยที่ราบัแล�ว แติ่ผู� 
ป็ระกอบัธ้รกิจ้ดังกล่าวยังติ�องเก็บัที่ะเบ่ัยนผู�เข้�าพักติาม 
กฎหมายติ่อไป็ เน่�องจ้ากกฎหมายกำาหนดให�ติ�องเก็บัไว� 
อย่างน�อย 1 ปี็ เพ่�อให�พร�อมส่ำาหรบััการติรวจ้โดยเจ้�าหน�าท่ี่� 
ข้องรัฐ18 เป็็นติ�น

นอกจ้ากน่� การอาศยัฐานการป็ฏิิบััติติิามกฎหมาย 
เป็็นเหติ้ให�การเก็บัรวบัรวมข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลนั�นอาจ้ม่ 
คุ้วามเส่่�ยงติ่อการละเมิดส่ิที่ธิมน้ษยชนหร่อส่ิที่ธิคุ้วาม 
เป็็นส่่วนติัวได� โดยเฉพาะกรณ่ข้องกฎหมายท่ี่�เก่�ยวกับั 
คุ้วามมั�นคุ้งข้องรฐัและคุ้วามส่งบัเร่ยบัร�อยข้องป็ระชาชน
ในมิติิติ่างๆ19 ซ้ึ่�งรัฐอาจ้อ�างการเก็บัข้�อมูลโดยไม่ติ�องข้อ 
คุ้วามยินยอมบันพ่�นฐานในเร่�องคุ้วามมั�นคุ้งข้องรัฐและ 
การใช�อำานาจ้ในการเข้�าถ้ึงข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลโดยพลการ 
และส่ร�างผลกระที่บัติ่อเจ้�าข้องข้�อมูลได� ในที่างป็ฏิิบััติิแม� 
พระราชบััญญตัิคิุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 ข้อง
ป็ระเที่ศไที่ยจ้ะม่หลกัการส่อดคุ้ล�องกบััหลกัการส่ากล แต่ิ
ในที่างป็ฏิิบััติิป็ระชาชนอาจ้ไม่ได�รับัคุ้วามคุ้้�มคุ้รองติาม 
พระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 2562
อย่างเติ็มที่่�เน่�องจ้ากบัรรดากฎหมายท่ี่�ให�อำานาจ้ในการ 
เก็บัรวบัรวมข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล ซึ่้�งป็ระเด็นน่�อาจ้จ้ะเช่�อม 
โยงกับัป็ระเด็นมาติรฐานส่ากลในการโอนข้�อมูลส่่วน 
บ้ัคุ้คุ้ลท่ี่�จ้ะติ�องได�รับัการคุ้้�มคุ้รองโดยป็ระเที่ศที่่�ม่มาติร- 
ฐานด�านการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล20

ข้�อจ้ำากัดดงักล่าวข้�างติ�นน่�ส่ะที่�อนปั็ญหาข้องการ 
ใช�พระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562 

15 การประมวิลั่ผลั่ข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ในกรณ์ีนี�ผ้ ้ควิบัคุมข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ 
จัะใชื่ ้ฐานการปฏิ ิบั ัตั้ ิตั้ามกฎหมาย (legal obligation) ในการ 
ประมวิลั่ผลั่ข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่; ดี้ รายลั่ะเอียดีเกี �ยวิกับัการศ่กษ์าบัท 
บััญญัตั้ิของพื่ระราชื่บััญญัตั้ิคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ พื่.ศ. 2562 ในบัทที� 
3 การศ่กษ์าแลั่ะวิิเคราะห์กรอบัทางกฎหมายที�เกี�ยวิกับัการคุ้มครองข้อม้ลั่ 
ส่วินบัุคคลั่ของไทย. 

16 ดี้ รายลั่ะเอียดีเกี�ยวิกับัหน่วิยงานที�มีภารกิจัหร่อบัริการดี้านการท่องเที�ยวิ
ในบัทที� 10 การศ่กษ์าการให้ควิามคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ของหน่วิยงาน
ดี้านการท่องเที�ยวิ.

17  ด้ี รายลั่ะเอียดีเกี�ยวิกับัหน่วิยงานที�มีภารกิจัหร่อบัริการด้ีานการสาธิารณ์สุข 
ในบัทที� 5 การศ่กษ์าการให้ควิามคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วินบัุคคลั่ของหน่วิย 
งานดี้านสาธิารณ์สุข.

18    พื่ระราชื่บััญญัตั้ิโรงแรม พื่.ศ. 2547 มาตั้รา 35.
19  ดี้ คณ์าธิิป ทองรวิีวิงศ์, คำาอธิิบัายหลั่ักกฎหมายคุ้มครองข้อม้ลั่ส่วิน 
บัุคคลั่ (นิตั้ิธิรรม 2564) 495–496.
20 เพื่ิ�งอ้าง.
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ในป็ระเที่ศไที่ยที่่�อาจ้จ้ะที่ำาให�ไม่ส่อดคุ้ล�องกับัหลักการ 
ข้องกฎหมายคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล และอาจ้กระที่บั 
ติ่อการม่มาติรฐานเพ่ยงพอติามหลักส่ากลในการโอน 
ข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ลระหว่างป็ระเที่ศ

6. บทส่ร้ป็ส่่งท�าย
พระราชบััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล พ.ศ. 

2562 ถึ่อเป็็นกฎหมายแม่บัที่ที่่�ส่ำาคุ้ัญข้องป็ระเที่ศไที่ยที่่�
จ้ะช่วยยกระดับัมาติรฐานการคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ล 
โดยบัรรดาผู�คุ้วบัคุ้้มข้�อมลูและผู�ป็ระมวลผลข้�อมลูภายใติ�
กฎหมาย อย่างไรกด่็ เน่�องจ้ากกฎหมายดงักล่าวม่เน่�อหา 
ที่่�ซึ่ับัซึ่�อน ที่ำาคุ้วามเข้�าใจ้ได�คุ้่อนข้�างยาก และอาจ้เป็็น 
อ้ป็ส่รรคุ้ติ่อผู�ป็ระกอบัการในการป็ฏิิบััติิติาม การกำาหนด 
แนวป็ฏิิบััติิที่่�เหมาะส่มเพ่�อช่วยให�ผู �ใช�งานเกิดคุ้วาม 
ชัดเจ้นและนำาไป็ป็ระย้กติ์ใช�กบัับัรบิัที่ข้องตินได�อย่างถึูก
ติ�องเหมาะส่มจ้้งม่คุ้วามส่ำาคุ้ัญอย่างยิ�ง 

ในการจั้ดที่ำาแนวป็ฏิิบััติเิพ่�อป็ฏิิบััติติิามกฎหมาย 
คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลท่ี่�ด่นั�นไม่ม่แบับัแผนติายติัว 
ข้้�นอยู ่กับับัริบัที่และคุ้วามพร�อมข้องผู �ที่่�เก่�ยวข้�องซึ่้�ง 
ป็ระส่บัการณ์ติ่างป็ระเที่ศติ่างช่�ให�เห็นว่ารูป็แบับัแนว 
ป็ฏิิบััติิอาจ้ม่คุ้วามแติกติ่างกันได� อย่างไรก็ด่ จ้ากการ 
ศ้กษาโดยส่ถึาบัันวิจ้ัยเพ่�อการพัฒนาป็ระเที่ศไที่ยที่่�ผ่าน
มา พบัว่าในการจ้ัดที่ำาร่างแนวป็ฏิิบััติิท่ี่�ด่นั�นจ้ำาเป็็นติ�อง 
คุ้ำานง้ถ้ึงรูป็แบับั เน่�อหาและกล้ม่เป้็าหมายท่ี่�คุ้าดว่าจ้ะนำา 
แนวป็ฏิิบััติิไป็ใช�เพ่�อจ้ะได�ส่ามารถึออกแบับัแนวป็ฏิิบััติิ 
ให�ส่อดคุ้ล�องกับัคุ้วามติ�องการและคุ้วามคุ้าดหมายอย่าง 
แที่�จ้ริง ที่ั�งน่�จ้ากการศ้กษายังพบัว่ากล้่มหร่อส่าข้าที่่�
ม่คุ้วามติ�องการแนวป็ฏิิบััติิคุ้่อนข้�างมากป็ระกอบัด�วย 
กล่้มบัริการด�านการศก้ษา อส่งัหารมิที่รัพย์ คุ้�าป็ล่ก ข้นส่่ง 
และโลจิ้ส่ติิกส่์ หน่วยงานภาคุ้รัฐ ที่่องเที่่�ยว และ 
โรงพยาบัาล ซึ่้�งล�วนเป็็นกล้่มที่่�ม่การป็ระมวลผลข้�อมูล
ส่่วนบ้ัคุ้คุ้ลจ้ำานวนมาก ม่ผู�ป็ระกอบัการท่ี่�หลากหลาย 
และยงัข้าดหน่วยงานกลางในการจ้ดัที่ำาแนวป็ฏิิบััติิอก่ด�วย 
นอกจ้ากน่�ในการออกแบับัแนวป็ฏิิบััติิท่ี่�ด่คุ้วรคุ้ำาน้ง 
ถึ้งกิจ้กรรมที่่�กล้่มเป็้าหมายติ�องม่คุ้วามเก่�ยวข้�องเพ่�อ 
ให�ผู�ใช�งานได�รับัป็ระโยชน์จ้ากการนำาแนวป็ฏิิบััติิไป็ใช�ได�

อย่างเติ็มที่่�อ่กด�วย 
อย่างไรก็ด่ ในการป็ระกาศใช�แนวป็ฏิิบััติิท่ี่�ผ่าน 

คุ้วามเห็นชอบัจ้ากหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้�อง จ้ำาเป็็นติ�องม่ 
ย้ที่ธศาส่ติร์ท่ี่�เหมาะส่มที่ั�งแง่กรอบัเวลาและลำาดับัการ 
ป็ระกาศใช�เพ่�อให�ผู�ท่ี่�เก่�ยวข้�องส่ามารถึป็รบััตัิวเพ่�อดำาเนนิ 
การให�ส่อดคุ้ล�องกับัหลักเกณฑ์์ข้องกฎหมายแม่บัที่ติ่อ 
ไป็ด�วย ป็ัจ้จ้ัยเหล่าน่�ล�วนม่คุ้วามส่ำาคุ้ัญอย่างยิ�งติ่อการ 
จ้ัดที่ำาและป็ระกาศใช�แนวป็ฏิิบััติิเพ่�อคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วน
บั้คุ้คุ้ลในป็ระเที่ศไที่ย
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