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คํานํา 
 หนังสือเลมนี้ ถูกจัดทําขึ้นดวยวัตถปุระสงคหลักๆ 2 ประการ  ประการแรก 
เพื่อใหเจาของเว็บไซตใชเปนแนวทางเบื้องตนในการจัดทํา Privacy Policy สําหรับ
เว็บไซตของตน  และประการที่สอง เพื่อสรางความตื่นตวัใหแกเจาของเว็บไซตของ
ไทยใหเห็นถึงความสําคัญของความเปนสวนตวัและขอมูลสวนบุคคลของลูกคาที่เขา
มาใชบริการ และความจาํเปนในการใหความคุมครองความเปนสวนตวัและขอมูลสวน
บุคคลดังกลาว 
 ในการจัดทําหนังสือเลมนี้ ทางศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ โดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิสไดศึกษา
ตัวอยางการจัดทํา Privacy Policy ของเว็บไซตทีม่ีชื่อเสียงหลายๆ เว็บไซต เพือ่
นําเสนอแนวทางการจัดทํา Privacy Policy ในเบื้องตนใหแกทางเว็บไซต  นอกจากนี ้
ศูนยฯ ยังไดทําการสํารวจการจัดทํา Privacy Policy และการใชเครื่องหมายรับรอง
ของเว็บไซตที่จดทะเบียนหรือดําเนินงานในประเทศไทย เพื่อใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาพการณปจจุบนัในเรื่องดังกลาว 
 ศูนยฯ หวังวา หนังสือเลมนี้นาจะชวยใหผูอานไดเห็นถึงความสําคัญและความ
จําเปนในการใหคุมครองความเปนสวนตวัและขอมูลสวนบุคคลในการทําธุรกรรมทาง
หรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และนาจะชวยใหผูประกอบธุรกิจหรือเจาของเว็บไซตเห็น
ถึงความสําคัญของ Privacy Policy เพื่อสรางความเชือ่มั่นใหกับผูใชบรกิารหรือผูแวะ
ชมเวบ็ไซตตอไป 
 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ
สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
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สารบัญ 
 

บทที่ 1  ความทั่วไป 
 1.1 การเติบโตของพาณชิยอิเล็กทรอนิกส 
      กับปญหาความเปนสวนตวัและขอมูลสวนบุคคล 
 1.2 ความหมายของ "Privacy Policy" 
 
บทที่ 2  การจัดทํา "Privacy Policy" 
 
บทที่ 3  เคร่ืองหมายรับรอง “Privacy Policy”  
 
ภาคผนวก:  
 ก. ผลสํารวจ Privacy Policy ของเวบ็ไซตที่จดทะเบียนหรือ 
     ดําเนินงานในประเทศไทย 
 ข. ผลสํารวจการใชเครือ่งหมายรับรองของเว็บไซตที ่
     จดทะเบยีนหรือดําเนินงานในประเทศไทย 
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บทที่ 1 ความทั่วไป 

 

1.1 การเติบโตของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับปญหาความเปนสวนตัว
และขอมูลสวนบุคคล 
         คงเปนที่ทราบกันดีวาในสองสามปที่ผานมานี้ 
    อัตราการเจริญเติบโตของ "พาณิชยอิเล็กทรอนิกส" 
     (Electronic Commerce หรือ Ecommerce) 
    ไดเพิ่มสูงข้ึนอยางมากจากการคาดการณของ  
    Forrester พบวามูลคาทาํพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั่วโลก 
    ในป 2546 จะอยูที่ 3,878.8 พันลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐ และจะเพิ่มข้ึนเปน 6,201.1 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐในป 2547 สําหรับใน
ประเทศไทยของเราเองมกีารประมาณการกันวาในป พ.ศ. 2546 มูลคาการทํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะอยูที่ 1,288.28 ลานดอลลารสหรัฐ 1 

 อยางไรก็ตาม แมจะมีการคาดการณวาพาณิชยอเิล็กทรอนิกสจะเพิม่สูงข้ึน  
แตแนวโนมของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประชาชนก็ยังไมแพรหลายหรือ
เปนที่นิยมเทาที่ควร  จากการศึกษาเปรียบเทียบพบวาปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังไมแพรหลายในหมูประชาชน  กค็อื 
การที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการนําวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมาใช  ซึ่งสาเหตุ
ของการขาดความเชือ่มัน่นี้สวนหนึ่งเกิดขึ้นจากความกังวลใจในเรื่องของการรักษา
ความเปนสวนตวัและขอมูลสวนบุคคล  ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาดวยศักยภาพของ
เทคโนโลยีทําใหผูประกอบธุรกิจผานทางเว็บไซต 
ทั้งหลายนั้นสามารถเก็บรวบรวม 
ขอมูลสวนบคุคล และติดตามเฝาดู 
พฤติกรรมในการใชบริการเว็บไซต 
ของลูกคาได  โดยลูกคาที่เขามา 
ใชบริการเวบ็ไซตไมทราบและ  
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ไมไดใหความยินยอมแกการกระทําดังกลาว หรือแมจะมีการใหความยินยอมในการ
นําไปใชก็มกัจะเกิดปญหาการใชขอมูลเกินขอบเขตที่ไดรับความยินยอม เปนตน 

 ปญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะอยางนี้  ทําใหลูกคาไมมีความมั่นใจและขาดความ
เชื่อถอืในการที่จะเขามาซื้อขายสินคาหรือบริการผานเว็บไซต จากผลการสํารวจและ
จากรายงานการศึกษาวิจัยหลายๆ ฉบับพบวาปญหาสําคัญที่ผูบริโภคทั้งหลายไมเขา
ไปซื้อขายสินคาหรือบรกิารผานทางอินเทอรเนต็ก็เพราะกลัววาตนจะสูญเสียความ
เปนสวนตวัและถูกนําขอมูลสวนบุคคลไปใชในทางที่ผิด หรือนําไปใชในทางที่ตน
ไมไดใหความยินยอมไว2  ดังนั้น สิ่งที่ผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซตจําเปนตองทําให
เกิดขึ้นก็คือ การสรางความเชื่อมัน่ใหกับผูบริโภคเกี่ยวกับความเปนสวนตวัและขอมูล
สวนบุคคลในระบบการคาขายออนไลน  ซึ่งวิธกีารหนึ่งที่เว็บไซตของธรุกิจที่มี
ชื่อเสียงทั้งหลายนิยมทําก็คือ การจัดใหเว็บไซตม ีPrivacy Policy โดยในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีเว็บไซตที่มี Privacy Policy ถึงรอยละ 82 3 

 

1.2 ความหมายของ "Privacy Policy" 
 เมื่อกลาวถึงคําวา "Privacy Policy" หลายคนอาจตั้งคําถามอยูในใจวา 
Privacy Policy คืออะไร คําวา "Privacy Policy" หรือ "นโยบายความเปนสวนตวั" ก็
คือ สิ่งที่ผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซตบอกแกลูกคาที่เขามาใชบริการเว็บไซตใหไดทราบ
ถึงแนวปฏบิตัิของตนในการเก็บรวบรวม การใชและการใหความคุมครองขอมูลสวน
บุคคลของลกูคา  ซึ่งลูกคาที่เขามาใชบริการเวบ็ไซตก็จะใช Privacy Policy ในการ
พิจารณาวาจะใหหรือไมใหขอมูลสวนบุคคลของตนแกเว็บไซต 

 สําหรับกรณีการจัดทํา Privacy Policy ของเว็บไซตในประเทศไทย  ทางศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติไดทําการสํารวจการจดัทํา 
Privacy Policy ของเวบ็ไซตจํานวน 730 เว็บไซต ณ เดือนพฤศจิกายน 2546 พบวา
มีเพียง 59 เว็บไซตเทานั้นที่จัดใหมี Privacy Policy หรือคิดเปนรอยละ 8.1 เทานั้น  
ผลสํารวจปรากฎตามแผนภาพ  (สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสํารวจสามารถดูได
ที่ภาคผนวก) 
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ผลสํารวจ Provacy Policy ของเวบ็ไซตในแตละกลุมธุรกิจ 
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บทที่ 2  การจัดทาํ Privacy Policy 
 
        หลักสําคัญประการหนึ่งที่ผูประกอบ 
ธุรกิจจะตองระลึกไวเสมอในการจัดทํา 
 Privacy Policy ก็คอื ตองไมโกหกลูกคา 
และที่สําคัญคือ "ทําในสิ่งที่คุณบอกและ 
บอกในสิ่งทีคุ่ณทํา" 
(Say what you do, Do what you say) 
ซึ่งในขั้นตอนเบื้องตนของการจัดทํา Privacy Policy สามารถแบงไดเปน 5 ข้ันตอน 
ดังนี้ 
 2.1 สํารวจแนวปฏิบตัิตอขอมูลสวนบุคคลที่เปนอยู 
 2.2 สํารวจวาแนวปฏิบตัติอขอมูลสวนบุคคลเปนธรรมและเหมาะสมตอลูกคาผู
เขามาใชบรกิารหรือไม 
 2.3 สํารวจขอกําหนดเกี่ยวกับการใชเครื่องหมายรับรอง (กรณีที่มีการสมคัรใช
เครื่องหมายรับรอง) 
 2.4 กําหนดสาระสําคัญที่ควรตองมีใน Privacy Policy  
 2.5 เผยแพร Privacy Policy ผานทางเว็บไซต 
 
2.1 สํารวจแนวปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคลที่เปนอยู 
 กอนที่จะจัดทํา Privacy Policy ผูจัดทําจะตองเริม่สํารวจแนวปฏิบตัิตอขอมูล
สวนบุคคลที่เปนอยูในขณะนั้นเสียกอน ซึ่งเว็บไซตสามารถสํารวจแนวปฏิบัตติอ
ขอมูลสวนบคุคลโดยการหาคําตอบใหกับคําถาม ดังตอไปนี ้
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หัวขอ มี ไมมี รายละเอียด 
มีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลหรือไม    
ขอมูลสวนบุคคลประเภทใดบางที่มีการเก็บรวบรวม    
มีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางไร (เก็บจากเจาของ    
ขอมูลโดยตรง หรือ เก็บจากบุคคลที่สาม 

   

ไดมีการเตือนใหเจาของขอมูลทราบถึงการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นหรือไม 

   

บุคคลใดเปนผูตัดสินใจวาจะเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลอะไรบางและจะเก็บรวบรวมอยางไร 

   

มีบุคคลอื่นนอกจากเจาของเว็บไซต ที่เก็บรวบรวม  
ขอมูลสวนบุคลผานทางเว็บไซตน้ีหรือไม 

   

เพราะเหตุใดจึงตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล    
บุคคลใดเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บ 
รวบรวมไป    

ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไปมีการเปดเผยตอ
บุคคลที่สามหรือไม และหากมีการเปดเผย เปดเผยไป
เพราะเหตุใด 

   

ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไปถูกเก็บรักษาไวที่
ไหนและเก็บรักษาอยางไร 

   

มีการใชมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่หนวยงานอื่น
กําหนดในการเก็บรวบรวมและการใชขอมูลสวนบุคคล
หรือไม 

   

เจาของขอมูลมีทางเลือกอยางไรบางเกี่ยวกับการ   
เก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

   

อนุญาตใหเจาของขอมูลเขาถึงขอมูลสวนบุคคล   
เกี่ยวกับตนหรือไม 

   

กรณีเจาของขอมูลมีคํารองขอใดๆ เกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคล (ขอใหแกไข หรือขอใหลบทิ้ง) ตองทําอยางไร 
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2.2 สํารวจวาแนวปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคลเปนธรรมและเหมาะสม
ตอลูกคาผูเขามาใชบริการหรือไม 

 ภายหลังจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนแลว สิ่งที่ตองดําเนนิการตอไปคือการ
นําขอมูลจากการสํารวจมาพิจารณาวาแนวปฏบิตัิของตนทั้งหมดที่ทําไปนั้นเปนธรรม
และเหมาะสมตอผูใชบรกิารหรือไม เพราะความนเชื่อถอืของเหลาลูกคาผูเขามาใช
บริการเว็บไซตตอตวัเจาของเว็บไซตในเรื่องของขอมูลสวนบคุคลและความเปน
สวนตวันั้น  มิใชวาจะเกดิขึ้นไดเพราะเจาของเวบ็ไซตเพียงแตจัดใหมี Privacy Policy 
เทานั้น แตความเชือ่ถือจะเกิดขึ้นตอเมื่อ Privacy Policy มีรายละเอียดของการปฏิบัติ
ตอขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสมและเปนธรรม    

 ในทางกลับกันหาก Privacy Policy บงบอกใหทราบถึงแนวปฏิบตัิที่ไมเปน
ธรรมตอขอมูลสวนบุคคลแลวละก็  อาจสงผลเสียตอตวัเจาของเว็บไซต  เพราะทําให
ลูกคาทั้งหลายไดทราบวาเจาของเวบ็ไซตมีการกระทําที่ไมดีตอขอมูลสวนบุคคล และ
พลอยจะทําใหลูกคาหมดความเชือ่ถือและไมเขามาใชบริการเว็บไซตอีกตอไป   

 ดังนั้น จึงถอืเปนเรื่องจําเปนที่เจาของเว็บไซตทัง้หลายจะตองปรับเปล่ียนให
แนวปฏิบตัิตอขอมูลสวนบุคคลมีความเหมาะสมและเปนธรรมตอผูเขามาใชบริการ
เว็บไซต  ทัง้นี้ แนวปฏบิัติตอขอมูลสวนบุคคลที่เปนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรบักันทั่วไปใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และในกลุมประเทศสหภาพยุโรป (European Union) 
มาตั้งแตป ค.ศ. 1973 จนถึงปจจุบนัก็คือ  แนวปฏิบัตติอขอมูลสวนบุคคลที่มี
องคประกอบตอไปนี้4  

 •  แจงใหทราบ (Notice): ผูทําธุรกิจผานทางเวบ็ไซตจะตองแจงใหลูกคาที่
เขามาใชบรกิารไดรูถึงแนวปฏิบตัิตอขอมูลสวนบุคคลกอนทีจ่ะเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของลกูคา 

 •  ใหทางเลือก (Choice): ในกรณทีี่ผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซตจะใชมูลเพื่อ
วัตถุประสงคอยางอื่นทีแ่ตกตางไปจากวัตถปุระสงคที่เก็บรวบรวมมา  ผูทําธุรกิจผาน
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ทางเว็บไซตจะตองใหลูกคามีสิทธิเลือกวาจะใหใชหรือไมใหใชขอมูลสวนบุคคล และ
ถาจะใหใชจะใหใชอยางไร 

 •  ยอมใหเขาถึง (Access): ผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซตตองยอมใหลูกคา
ตรวจดูและโตแยงเกี่ยวกับความถูกตองสมบรูณของขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับลูกคา
คนดังกลาว 

 •  มีการรักษาความปลอดภัย (Security): ผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซต
จะตองใชวิธกีารที่เหมาะสมเพื่อใหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจากลูกคามีความครบถวน
ถูกตองและไมถูกนําไปใชโดยมิชอบ 

 

2.3 สํารวจขอกําหนดเกี่ยวกับการใชเครื่องหมายรับรอง (กรณีที่
ตองการสมัครใชเครื่องหมายรับรอง) 

    ในกรณีที่ผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซตตองการ 
   สมัครขอเครือ่งหมายรับรอง Privacy Policy จากองคกร 
   ผูใหบริการเครื่องหมายรับรอง  (รายละเอียดปรากฏตาม 
   บทที่ 3) ผูทาํธุรกิจจะตองปฏิบัตติามขอกําหนดหรือเงื่อนไขที่
องคกรเหลานั้นกําหนด  ดังนั้น ผูทําธุรกิจทั้งหลายที่ตองการขอเครื่องหมายรับรอง 
Privacy Policy จะตองสาํรวจแนวปฏิบัตติอขอมลูสวนบุคคลของตนใหดีวาสอดคลอง
กับเงื่อนไขหรือขอกําหนดขององคกรออกเครื่องหมายรับรองหรือไม  หากยังไม
สอดคลองกจ็ําเปนตองปรับเปล่ียนใหสอดคลองเพื่อใหตนไดรับอนุญาตใหใช
เครื่องหมายรับรองจากองคกรดังกลาว 
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2.4 กําหนดสาระสําคัญที่ควรตองมีใน Privacy Policy  

 Privacy Policy คือ สิ่งทีบ่อกใหเหลาผูใชบริการเว็บไซตไดทราบถึงแนว
ปฏิบัติของเว็บไซตตอขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ  ดังนั้น สาระสําคัญที่ควร
กําหนดไวใน Privacy Policy จึงตองเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ของ
เจาของเว็บไซตตอขอมูลสวนบุคคลของผูเขามาใชบริการนัน้เอง  เชนนี้การกําหนด
สาระสําคัญในแตละเรื่องจึงข้ึนอยูกับแตละเว็บไซตวาดําเนินการอะไรบางเกี่ยวกับ
ขอมูลสวนบคุคล 

 อยางไรก็ตาม เพือ่เปนแนวทางใหเจาของเว็บไซตใชประกอบการพิจารณา
กําหนดสาระสําคัญใน Privacy Policy จึงไดมีการรวบรวมสาระสําคัญที่เว็บไซตตางๆ 
มักจะกําหนดไวใน Privacy Policy ของตน โดยจากการสํารวจและศึกษาวิจัย 
Privacy Policy ของหลายๆ เว็บไซต ปรากฎวาสาระสําคัญทีม่ีการกําหนดไวใน 
Privacy Policy ไดแก ประเด็นดังตอไปนี้ 
 

  2.4.1 ขอมูลเบื้องตน 

 (1) ชื่อ Privacy Policy : สิ่งแรกที่ตองบอกใหผูใชบริการไดรูกอนเรื่องอื่นๆ 
เลยก็คือ  Privacy Policy อันนี้เปนของเว็บไซตไหน   

 ตัวอยางเชน เว็บไซตยาฮูดอทคอม (www.yahoo.com) ก็จะกําหนดชือ่ 
Privacy Policy ของตวัเองเอาไววา “Yahoo! Privacy Policy” 
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 (2) วันที่มีการปรับปรุง Privacy Policy ลาสุด: เนื่องจากในการประกอบ
ธุรกิจนั้นอาจจะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่มีผลทาํใหการดําเนินการตอ
ขอมูลสวนบคุคลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดวย  ซึ่งก็ยอมจะทําใหตองมกีารปรับปรงุ 
Privacy Policy ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัตติอขอมูลสวนบุคคลที่เปล่ียนไปดวย  
ดังนั้น เพื่อใหลูกคาผูเขามาใชบริการของเว็บไซตไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวก็จําเปนที่จะตองระบวุันเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเอาไวดวย   

 ตัวอยางเชน  Privacy Policy ของเว็บไซตเพพอลดอทคอม 
(www.paypal.com) ซึ่งใชมาตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2546 และไดระบุไววาได
ปรับปรุงลาสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 
  
 (3) กรณีไดรับเครื่องหมายรับรอง: การไดรับเครื่องหมายรับรอง Privacy 
Policy นัน้  เปนวิธีการทีส่ําคัญอยางหนึ่งในการสรางความ นาเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับ
ผูใชบริการเว็บไซตวาผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซตมีแนวปฏบิัติที่ดีตอขอมูลสวนบุคคล  
ดังนั้น เว็บไซตขององคกรธุรกิจที่มชีื่อเสียงสวนใหญจึงนิยมขอใชบริการเครื่องหมาย
รับรอง  ซึง่ในกรณีที่เว็บไซตใดมีการใชเครื่องหมายรับรองนัน้ก็มักจะระบุขอความ
ตามขอกําหนดของผูใหบริการเครื่องหมายรับรอง 

 ตัวอยางเชน เว็บไซตไทยเจมดอทคอม (www.thaigem.com) ซึ่งใช
เครื่องหมายรับรองของ TRUSTe จะระบุไววาบริษัทไทยเจมโกลบอลมาเก็ตติ้งจํากดั 
(Thaigem Global Marketing Limited) เปนผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง
ของ TRUSTe โดยเครื่องหมายดังกลาวจะใชกบัเว็บไซตไทยเจมดอทคอม  
(http://www.thaigem.com) แลวกบ็อกตอไปวา TRUSTe นั้นเปนองคกรอิสระที่ไม
แสวงหากําไรและทําหนาที่สนับสนุนใหองคกรหรือหนวยงานตางๆ มี Privacy Policy 
ที่เปนธรรมตอขอมูลสวนบุคคล และ TRUSTe ก็ไดรับรองวาไทยเจมนั้นใหไดให
คํามั่นสัญญาวาจะปฏบิตัิตาม Privacy Policy ทีไ่ดแสดงไวนี้ และ Privacy Policy 
ดังกลาวเปน Privacy Policy ที่ไดผานการตรวจสอบแลวจาก TRUSTe นอกจากนี้ก็
จะระบตุอไปอีกวา โดยการแสดงเครื่องหมายรับรองไวที ่Privacy Policy นั้น  ไทย
เจมไดตกลงใจที่จะเปดเผยแนวปฏิบตัิตอขอมูลสวนบุคคลตามที่ TRUSTe กําหนด
ตอผูที่เขามาใชบริการเว็บไซต  ตัวอยางแนวปฏิบัตติอขอมลูสวนบุคคลที่จะตอง
เปดเผยก็เชน ขอมูลสวนบุคคลใดบางที่มีการเก็บรวบรวมผานทางเว็บไซต หรือวา
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ขอมูลสวนบคุคลถูกใชไปเพื่อการใดบาง เปนตน  นอกจากนี ้ตองระบุเกี่ยวกับกรณทีี่
มีปญหาเกี่ยวกับแนวปฏบิัติตอขอมูลสวนบุคคลตาม Privacy Policy วาใหผูใชบริการ
ติดตอไปยังเจาของเว็บไซต และถาเจาของเว็บไซตไมตอบกลับมาหรือแกไขปญหาให
ไมเปนที่พอใจ  ก็ใหผูใชบริการเว็บไซตแจงไปที ่TRUSTe ผานทาง 
http://www.truste.org/users/users_watchdog.html เพื่อที่ TRUSTe จะได
รวมกบัไทยเจมซึ่งเปนเจาของเว็บไซตแกไขปญหาดังกลาวตอไป 
  
 (4) ขอบเขตการใชบังคับ Privacy Policy : เจาของเว็บไซตตองบอกวา
ขอมูลสวนบคุคลและการดําเนินการของบุคคลใดบางที่จะตกอยูในบังคับของ Privacy 
Policy ที่เวบ็ไซตไดแสดงไวนี้ 

 ตัวอยางเชน ตาม Privacy Policy ของเว็บไซตยาฮูดอทคอม 
(www.yahoo.com) ไดกําหนดขอบเขตเอาไววา Privacy Policy นี ้ใชกับการ
ดําเนินการใดๆ ของยาฮูตอขอมูลสวนบุคคลที่ยาฮูเก็บรวบรวมหรือไดรับมาเทานั้น 
ซึ่งขอมูลสวนบุคคลดังกลาวรวมถึงขอมูลที่ผูใชบริการเว็บไซตใชสินคาหรือบริการ
ของยาฮูดวย นอกจากนี้ ไดมีการกาํหนดลักษณะของขอมลูที่ยาฮูเห็นวาเปนขอมลู
สวนบุคคลไววา ขอมูลสวนบุคคล คอื ขอมูลที่ระบุตัวบุคคลของผูใชบริการได
เชนเดียวกับชื่อ ทีอ่ยู อีเมลแอดเดรส (Email Address) หรือหมายเลขโทรศัพทของ
ผูใชบริการ  ทั้งนี้ ขอมูลสวนบุคคลในที่นี้ไมรวมถึงขอมูลที่สาธารณชนสามารถเขาถึง
ไดเปนการทั่วไป  และยังไดระบุขอบเขตของ Privacy Policy เพิ่มเติมอีกวา ไมใชกบั
แนวปฏิบตัิตอขอมูลสวนบุคคลของบริษัทที่ยาฮูมไิดเปนเจาของหรือมอีํานาจควบคุม 
และไมใชบังคับกับแนวปฏิบัติของบุคคลที่มิไดเปนลูกจางของยาฮูหรือที่ยาฮูไมมี
อํานาจควบคุมดูแล 
  
 (5) การแจงใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง Privacy Policy : เจาของ
เว็บไซตตองระบุไวใน Privacy Policy ใหผูเขามาใชบริการเว็บไซตทั้งหลายไดทราบ
วาหากจะมกีารเปลี่ยนแปลง Privacy Policy แลว  จะใชวิธีการใดในการแจงให
ผูใชบริการดังกลาวทราบ  และในกรณีจะมีการใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อการอยางอื่น
ตามที่กําหนดไวใน Privacy Policy ที่เปล่ียนแปลงใหมซึ่งแตกตางไปจาก Privacy 
Policy ฉบับเดิมนั้น  เจาของเว็บไซตควรจะไดรับความยินยอมจากผูใชบริการ
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เว็บไซตซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลเสียกอน  และหากไมไดรับความยินยอม
ดังกลาว  เจาของเว็บไซตก็ชอบที่จะใชขอมูลสวนบุคคลตามที่กําหนดใน Privacy 
Policy ฉบับเดิมซึ่งเปน Privacy Policy ที่ใชอยูขณะที่เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาว  การไดรับความยินยอมนัน้อาจจะรูปของหนังสือใหความยินยอมหรือวาอยู
ในรูปของอีเมล   ก็ได 

 ตัวอยางของการแจงใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง Privacy Policy ก็เชน ตาม 
Privacy Policy ของเวบ็ไซตไอบีเอ็มดอทคอม (www.ibm.com) ระบวุา ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลง Privacy Policy จะมีการประกาศแจงใหทราบผานทางหนาโฮมเพจ
ของเว็บไซตเปนเวลา 30 วันนบัแตมกีารแกไขเปล่ียนแปลง 

 

  2.4.2 การเก็บรวบรวมและการใชขอมูลสวนบุคคล 
   ในประเด็นนี้ผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซตจะตองใหรายละเอียดวาตนเก็บ
รวบรวมขอมูลอะไรบางผานทางเว็บไซตของตน และขอมูลทีถู่กเก็บรวบรวมมานัน้จะ

ถูกใชไปอยางไร  ทั้งนี ้ตองระบุดวยวาในสวนใดของเว็บไซตหรือวาที่เวบ็เพจไหนทีม่ี
การเก็บรวบรวมขอมูล  นอกจากนี ้ควรใหรายละเอียดโดยแจงชัดถึงวิธกีารในการ
เก็บรวบรวมขอมูล  เชน การเก็บโดยใหมีการลงทะเบียน หรือการกรอกแบบฟอรม
ตางๆ เปนตน 
 

 ตัวอยางเชน  Privacy Policy ของเว็บไซตไทยเจมดอทคอม 
(Thaigem.com) ในประเด็นเรื่องการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบคุคลผานทางแบบฟอรม
การลงทะเบียนไดระบุไววา “ในการซือ้สินคาจากไทยเจมดอทคอมนัน้  กอนอื่น
ผูใชบริการจะตองกรอกแบบฟอรมการลงทะเบียน (Registration Form) ใหเรียบรอย
เสียกอน  ซึง่ขอมูลที่จําเปนตองกรอกลงไปไดแกขอมูลดังตอไปนี้ ชื่อ อเีมลแอดเดรส 
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ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท  โดยขอมูลเหลานี้จําเปนตอการประมวลผลและจัดสง
สินคาตามคาํสั่งซื้อของผูใชบริการ  สวนขอมูลอืน่ๆ นอกจากนี้นั้นผูใชบริการมีสิทธิ
เลือกที่จะใหหรือไมใหก็ได  เชน เพศ สินคาที่สนใจ เปนตน  ซึ่งขอมูลเหลานี้นั้น 
บริษัทไทยเจมโกลบอลมาเก็ตติ้ง จาํกัด จะใชเพื่อพัฒนาการใหบริการที่ดีข้ึนแก
ผูใชบริการ” 
  
 นอกจากประเด็นเรื่องการเก็บรวบรวมและการใชขอมูลสวนบุคคลโดยตรงแลว  
เจาของเว็บไซตจะตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังตอไปนี้ซึ่งถือเปนประเด็นที่
เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบคุคลดวย 

 (1) การติดตอจากทางเว็บไซต: ถาหากเจาของเว็บไซตจะสงการติดตอใดๆ 
ไปยังผูใชบริการ  เจาของเว็บไซตควรจะบอกกลาวใหผูใชบริการไดรูตัวกอนลวงหนา  
โดยตองบอกรายละเอียดใหผูใชบริการไดทราบวากรณีใดบางที่จะมีการติดตอไป ไม
วาจะเปนทางอีเมล โทรศัพท หรือวาทางจดหมาย  นอกจากนี้ ถาหากเจาของ
เว็บไซตไดใชขอมูลรวมกับบุคคลภายนอกดวย และบุคคลภายนอกนั้นอาจติดตอไป
ยังผูใชบริการ  ในกรณอียางนี้ก็ตองระบุเอาไวดวย 

 ตัวอยางเชน  Privacy Policy ของเว็บไซตไทยเจมดอทคอม 
(Thaigem.com) เกี่ยวกับการระบุถึงการติดตอจากทางเว็บไซต  โดยไดระบุไววา 
“ไทยเจมดอทคอมจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสถึงสมาชิกใหมทุกคนเพือ่ตรวจสอบ
เกี่ยวกับรหัสผานและชื่อของผูใชบรกิาร (Password and Username) และในบาง
โอกาสผูใชบริการที่เปนสมาชิกแลวอาจไดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคา บริการ ขอเสนอ
พิเศษ และจดหมายขาว  อยางไรก็ตาม ดวยความเคารพตอความเปนสวนตวัของ
ผูใชบริการ  ไทยเจมดอทคอมไดใหทางเลือกแกผูใชบริการที่จะปฏิเสธไมรับบริการ
ดังกลาวขางตน ณ เวลาที่ผูใชบริการลงทะเบียน” 
  
 (2) การใชคุกก้ี5 (Cookies): ถาหากเว็บไซตมกีารใชคุกกีก้็ตองระบุเอาไว
ดวย  และตองบอกดวยวาคุกกี้ดังกลาวเชื่อมโยงกับขอมูลทีร่ะบตุัวบุคคลไดหรือไม  
นอกจากนี ้เว็บไซตตองบอกไวดวยวาใชคุกกี้เพือ่วตัถุประสงคใดและจะมีประโยชน
อยางไรตอตวัผูใชบริการ  อีกทั้ง ตองบอกไวดวยวาลูกคาผูเขามาใชบริการเว็บไซต
นั้นมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมรบัคุกกี้หรือไม และหากไมรับคุกกี้แลวจะเกิดผลเชนใด  ใน
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กรณีที่มีการโฆษณาผานทางเว็บไซต  ตองระบุดวยวาโฆษณาดังกลาวมีคุกกี้หรือไม 
และหากมีคุกกี้แลว คุกกี้ดังกลาวเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการหรือไม 

 ตัวอยางการระบถุึงการใชคุกกี้ไวใน Privacy Policy ของเว็บไซตอเมซอน
ดอทคอม (Amazon.com) ไดระบุเอาไววา “คุกกีค้ือกลุมของตัวอักษรและตวัเลข6ที่ใช
ระบุถึงผูที่เขามาใชบริการเว็บไซตซึ่งอเมซอนดอทคอมสงไปเก็บไวที่หนวยขับถาวร 
(Hard Drive) ของเครือ่งคอมพิวเตอรของผูใชบรกิารผานทางโปรแกรมคนผาน
เว็บไซต (Web Browser) เพื่อทําใหระบบของอเมซอนดอทคอมสามารถจดจํา
โปรแกรมคนผาน (Browser) ของผูใชบริการได และเพื่อประโยชนในการใหบริการ
ลักษณะตางๆ เชน การซื้อสินคาโดยคลิกเพียงครั้งเดียว (1-Click Purchasing) การ
นําเสนอสินคาและบริการใหมๆ สําหรับผูใชบริการ (New for You) และการเก็บสินคา
ตางๆ ที่ผูใชบริการตองการจะซือ้ไวในรถเข็น (Shopping Cart) ระหวางเยี่ยมชม
เว็บไซตหรอืเลือกซื้อสินคาอื่น แถบคําวา "Help" ของแถบเครื่องมือบนโปรแกรมคน
ผานแทบทั้งหมดจะบอกผูใชบริการเกี่ยวกับวิธีการปองกันโปรแกรมคนผานของ
ผูใชบริการจากการรับเอาคุกกี้ตัวใหม วิธีการใหโปรแกรมคนผานแจงใหผูใชบริการ
ทราบเมื่อผูใชบริการไดรบัคุกกี้ตวัใหม หรือวิธีการที่จะทําใหคุกกี้ทั้งหมดไมสามารถ
ทํางานได  อยางไรก็ตาม คุกกี้ทําใหผูใชบริการไดรับประโยชนจากการใหบริการ
ลักษณะตางๆ ของอเมซอนดอทคอม  และอเมซอนดอทคอมแนะนําวาผูใชบริการ
ควรปลอยใหคุกกี้ทํางานไปตามปกติ” 
  
 (3) การเก็บขอมูลพื้นฐานบุคคล (Demographic Information): ในกรณีที่
เว็บไซตมีการเก็บรวบรวมขอมูลพืน้ฐานบุคคล เชน เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
เปนตน เหลานี้ก็ตองระบุการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวไวใน Privacy Policy ดวย 
และตองบอกไวดวยวาขอมูลดังกลาวจะถูกใชไปอยางไร มีการใหบุคคลอื่นรวมใช
ขอมูลดังกลาวดวยหรือไม 

 (4) บันทึกเขาออก (Log Files): ถาหากเจาของเว็บไซตมีการเก็บบันทกึเขา
ออกโดยอัตโนมัติ  ตวัอยางขอมูลที่เก็บเชน หมายเลขไอพี (IP Address) ผูใหบริการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต (Internet Service Providers-ISPs) และประเภทของโปรแกรม
คนผาน (Browser) โดยไดมีการเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวกับขอมูลที่สามารถระบตุัว
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บุคคลไดแลวละก็  เจาของเว็บไซตตองระบุถึงการดําเนินการดังกลาวเอาไวดวย  อีก
ทั้ง อธบิายใหทราบดวยวาจะมีการใชขอมูลดังกลาวอยางไร 

 (5) ขอมูลที่เก็บเปนขอมูลที่ตองใหหรือเลือกไดวาใหหรือไมใหก็ได: 
เจาของเว็บไซตควรระบุไวดวยวาขอมูลที่มีการจดัเก็บผานทางเว็บไซตในกรณีตางๆ 
นั้น  ขอมูลใดเปนขอมูลที่ตองให และขอมูลใดเปนขอมูลที่ผูใชบริการมีสิทธิเลือกวาจะ
ใหหรือไมใหก็ได  รวมถงึระบุถงึผลของการใหหรือไมใหขอมลูดังกลาวเอาไวดวย 

 

  2.4.3 หนวยงานหรือองคกรที่เก็บรวบรวมขอมูลผานทางเว็บไซต 
  
  
 
  
 
 ในกรณีที่การดําเนินการของเว็บไซตเกี่ยวของหรือมีความสัมพันธเปนพิเศษ
กับหนวยงานหรือองคกรอื่นดวย เชน มพีันธมติรที่ใหการสนับสนุน หรอืมีพนัธมติร
ทางธุรกิจ  ความสัมพันธดังกลาวมานี้จะตองมีการระบุไวใน Privacy Policy   ซึ่งการ
ระบุไวเชนทีก่ลาวมานั้นจะชวยใหลูกคาที่เขามาใชบริการไมเกิดความสับสนวาใครกัน
แนที่เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลผานทางเว็บไซต และใครกันแนที่เปนผูมีกรรมสิทธิ์ใน
ขอมูลดังกลาว   
 ความสัมพันธตางๆ ดังกลาวมานั้นจาํเปนตองมกีารกําหนดใหชัดเจนโดยการ
ระบุลงไปวาใครคือผูเก็บรวบรวมหรอืผูที่รับเอาขอมูลที่มีการเก็บรวบรวมผานทาง
เว็บไซต และใครบางเปนผูมีสิทธิเขาถึงขอมูลดังกลาวได  โดยสิ่งเหลานี้ตองมีความ
ชัดเจน ณ ตัง้แตเวลาที่มกีารเก็บรวบรวมขอมูลวาใครเปนผูเก็บ ใครเปนผูมีกรรมสิทธิ์ 
และใครที่จะเปนผูมีหนาที่ปฏิบัตติาม Privacy Policy   นอกจากนี้ก็ตองกําหนดให
ชัดเจนวาขอมูลประเภทใดที่จะมีการใชรวมกันกับพันธมติรคนอื่นๆ  
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  2.4.4 การใชขอมูลรวมกับบุคคลอ่ืน 
            เจาของเว็บไซตจะตองระบุ 
     ไวใน Privacy Policy ดวยวาตนไดให 
     บุคคลอื่นๆ ใชขอมูลที่ตนเก็บรวบรวม 
     มาผานทางเว็บไซตรวมดวยหรือไม   
ไมวาจะเปนการใชรวมกนักับบรษิัทในเครือ หรอืวาบริษัทอื่นๆ  นอกจากนี้ ในกรณีที่
เจาของเว็บไซตใหบุคคลอื่นทําหนาที่เปนตัวกลางให เชน บรษิัทบัตรเครดิต หรือ
บริษัทรบัสงสินคา เปนตน  ซึ่งการเปนตัวกลางนี้เจาของเวบ็ไซตจะตองเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของลูกคาผูเขามาใชบริการใหแกผูทําหนาที่เปนตัวกลางดังกลาวดวย  
ดังนั้น เจาของเว็บไซตจะตองระบุถึงความสัมพันธดังกลาวไวใน Privacy Policy ดวย  
อีกทั้ง เจาของเว็บไซตจะตองระบุไวดวยวาในกรณีที่มีการบังคับใหเปดเผยขอมูลตาม
กฎหมาย ตามหมายศาลหรือตามคาํสั่งศาลนั้น  ตนจะดําเนนิการอยางไร 

 ตัวอยางของ Privacy Policy ในประเด็นเรื่องการใชขอมูลรวมกับบคุคลอืน่ ก็
เชน ตาม Privacy Policy ของไทยเจมดอทคอม (Thaigem.com) ระบุไววา “ไทย   
เจมดอทคอมใชบริการของเฟดเอ็กซ (FedEx) ในการสงสินคาตามคําสัง่ซื้อของลูกคา 
และใชเพพอล (Paypal.com) และเอสโครว (Escrow.com) ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด  โดยทั้งเพพอล เอสโครว และเฟดเอ็กซจะไมจัดเก็บเอา
ขอมูลสวนบคุคดังกลาวเอาไว และไมใหบุคคลอืน่รวมใชและไมใชขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคอื่นอีก 
 การสงสินคาจากไทยเจมดอทคอมถูกดําเนินการโดยเฟดเอ็กซ (เวนแต
ผูใชบริการจะรองขอเปนอยางอื่น) ซึง่จําเปนตองขอขอมูลเกีย่วกับที่อยูของ
ผูใชบริการ  เฟดเอ็กซจะไมสงของโดยการสงไวที่กลองรับไปรษณีย แตจะให
ผูใชบริการลงลายมือชื่อในใบรับสินคาเพื่อการรับสินคานั้นดวย  หากตองการทราบ
เกี่ยวกับ Privacy Policy ของเฟดเอก็ซคลิกไปที่ 
http://www.fedex.com/us/privacypolicy.html  
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 การรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเปนสิ่งที่สําคัญมากตอ
ไทยเจมดอทคอม  และถาหากผูใชบริการมิไดระบุไวเปนอยางอื่น  ไทยเจมดอทคอม
จะดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทุกอยางผานทางเพพอลดอทคอมหรือเอส
โครว  ไทยเจมดอทคอมเชื่อวาวิธีนี้เปนวิธีที่ดีที่สดุในการคุมครองสิทธิในความเปน
สวนตวั และความปลอดภัยของผูใชบริการของไทยเจมดอทคอม 
 หากตองการทราบเกี่ยวกับ Privacy Policy ของเพพอลดอทคอมคลิกไปที่ 
http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-
outside และหากตองการทราบเกี่ยวกับ Privacy Policy ของเอสโครวคลิกไปที่ 
https://www.escrow.com/resources/privacy_policy.asp ” 

 

  2.4.5 การใชขอมูลรวมกับผูที่ทําหนาที่ตัวกลาง 
 ในกรณีที่มีการใหบุคคลที่ทําหนาที่เปน 
ตัวกลางใชขอมูลรวมดวย  เจาของเว็บไซตจะตอง 
ระบุเอาไวใน Privacy Policy ดวยวา  ขอมูล 
ที่ใหบุคคลที่ทําหนาที่ตัวกลางใชรวมดวยนั้น 
จะตองเปนไปเพื่อประโยชนในการกระจายสินคา 
เทานั้น  และบุคคลที่ทําหนาที่เปนตัวกลางดังกลาวจะตองไมเก็บเอาไว หรือใชขอมูล
ดังกลาวเพื่อการอื่นอีก  ตัวอยางของบุคคลที่ทําหนาที่เปน  ตวักลาง เชน บริษัท
รับสงสินคา บริษัทบัตรเครดิต หรือธนาคาร            (ดตูัวอยางการระบปุระเด็นเรื่อง
นี้ไวใน Privacy Policy ของไทยเจมดอทคอมไดที่หัวขอ การใชมูลรวมกบับุคคลอื่น) 
 

  2.4.6 การรวมขอมูลที่ไดรับมาจากหลายๆ แหลงเขาดวยกัน 
   ถาเวบ็ไซตนําขอมูลทีไ่ดรับมาโดยตรงจากลูกคาที่เขามาใชบริการเวบ็ไซต
ไปรวมเขากบัขอมูลของลูกคาที่ทางเว็บไซตไดรับมาจากบคุคลอื่น  การที่เว็บไซตทาํ
เชนนี้จะตองระบุไวใน Privacy Policy ดวย  ตัวอยางเชน เวบ็ไซตไดรับขอมูลที่เปน
ชื่อและอีเมลแอดเดรสของลูกคาจากการที่ลูกคากรอกขอมูลผานทางแบบฟอรมของ
เว็บไซต และไดนําขอมลูดังกลาวไปรวมเขากับขอมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบในสินคา
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และบริการของลูกคาที่ไดรับมาจากบุคคลอื่น  การทําเชนนีน้ั้นจะตองระบุเอาไวใน 
Privacy Policy  

 ตัวอยาง Privacy Policy ในประเดน็เรื่องการรวมขอมูลที่ไดรับมาจากหลายๆ 
แหลงเขาดวยกันก็เชน ตาม Privacy Policy ของไอบีเอม็ดอทคอม (Ibm.com) ระบุ
เอาไววา “ในบางครั้ง ไอบีเอม็จะนําขอมูลที่ลูกคาผูใชบริการใหขอมูลผานทางเว็บไซต
รวมเขากับขอมูลที่ไดมาจากแหลงอื่น  เชน ขอมูลที่อยูปจจบุันของลูกคา เปนตน  
ทั้งนี้ เพือ่ทําใหขอมูลของไอบีเอม็นัน้มีความครบถวนและถกูตองแทจรงิ และเพื่อทาํ
ใหไอบีเอ็มสามารถใหบริการกับลูกคาไดดีย่ิงข้ึน” 

 

  2.4.7 สิทธิในการเลือกควรจะเปน Opt-Out หรือ Opt-In7 
   ในการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับลูกคา  ผูใชบริการ
นั้น  เจาของเว็บไซตตองระบุไวใน Privacy Policy ดวยวาการเก็บรวบรวม การใช 
หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีใดบางที่    ลูกคามสีิทธิที่เลือกวาจะใหเก็บ
หรือไมใหเก็บ จะใหใชหรือไมใหใช และจะใหเปดเผยหรือไมเปดเผย  สําหรับวิธีการ
ในการใหผูใชบริการใชสทิธิเลือกนั้น  ถาเปนกรณีการใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงคอื่นที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงคที่เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาวมา หรือวาเปนกรณีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอบุคคลภายนอก  ควรจะ
ใชวิธีการแบบ Opt-Out นั้นคือ กอนที่เว็บไซตจะใชขอมูลในลักษณะดังกลาวเว็บไซต
ไดใหโอกาสคัดคานแกเจาของขอมลู  ซึ่งถาเจาของขอมูลไมคัดคาน  เว็บไซตก็
สามารถที่จะใชขอมูลดังกลาวได 
 สวนถาเปนกรณีการใหบุคคลอื่นใชขอมูลสวนบคุคลรวมดวยและการใหใช
ขอมูลในลักษณะดังกลาวไมไดจําเปนตอการใหบริการแกลูกคาซึ่งเปนเจาของขอมลู
แลวละก็  เวบ็ไซตอาจจะเลือกวิธีการแบบ Opt-In หรือ Opt-Out ก็ได  ซึ่งสําหรับ
วิธีการแบบ Opt-In นั้น เจาของเว็บไซตจะตองขอความยินยอมโดยชัดแจงจากลูกคา
ซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นกอนที่จะใหบุคคลอื่นใชขอมูลรวมดวย 
 นอกจากนี ้การใหสิทธิเลือกแบบ Opt-Out แกลูกคาในกรณีการใชหรือการ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคอืน่นอกเหนือจากวัตถุประสงคที่เก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาวขางตนแลวนั้น  ตองใหกอนที่เว็บไซตจะทําการ
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ติดตอใดๆ ไปยังลูกคาในครั้งแรก  อีกทั้ง เจาของเว็บไซตตองระบุไวใน Privacy 
Policy ใหลูกคาไดทราบดวยวาลูกคาใชวิธีการแบบ Opt-Out กับการสงการติดตอครั้ง
ที่สองของเวบ็ไซตอยางไร 

 ตัวอยาง Privacy Policy ในประเดน็เรื่องการกาํหนดสิทธิในการเลือกที่วาจะ
เปน Opt-Out หรือ Opt-In ก็เชน ตาม Privacy Policy ของไทยเจมดอทคอม 
(Thaigem.com) ระบุเอาไววา “ลูกคาจะมีสิทธิในการคัดคาน (Opt-Out) ณ จุดที่มี  
การขอขอมลูเกี่ยวกับการใชขอมูลของลูกคาเพื่อวัตถุประสงคอื่นที่ไมเกีย่วของ
โดยตรงกับเว็บไซตไทยเจม  ตวัอยางเชน ตามแบบฟอรมการลงทะเบียนสําหรับ
ลูกคาที่เขามาซื้อสินคาผานทางเว็บไซตจะกําหนดวิธีการคดัคานการใชขอมูล (Opt-
Out) ไวในแบบฟอรมดังกลาว  เพือ่ใหลูกคาที่ไมตองการสือ่โฆษณาสินคาหรือบริการ
ใดๆ สามารถที่จะลบอีเมลแอดเดรส (Email Address) ของตนออกจากบัญชอีีเมล
แอดเดรสที่จะมีการสงสื่อโฆษณาดังกลาวไปถึงได  นอกจากนีแ้ลว สําหรับลูกคาที่
เปนสมาชิก จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส (E-Newsletter) ของเว็บไซตและไมตองการ
รับจดหมายขาวอีกตอไป  ก็สามารถบอกเลิก (Opt-Out) การรับจดหมายดังกลาวได
โดยบอกเลิกในหัวขอบอกเลิกซึ่งปรากฎอยูที่จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกสทีส่งมา หรือ
อาจสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงไปที่ support@thaigem.com” 

 

   2.4.8 การเขาถึง การแกไขใหถูกตอง และการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
ซ่ึงขอมูลสวนบุคคล 
 เจาของเว็บไซตทั้งหลายจะตอง 
กําหนดใหมีวิธีการที่ลูกคาผูเขามาใช 
บริการเว็บไซตจะสามารถเขาถึง แกไข 
ใหถูกตอง หรือปรับปรุงขอมูลสวนบคุคล 
เกี่ยวกับตนเอง  ซึ่งขอมลูดังกลาวเจาของ 
เว็บไซตไดรบัมาผานทางเว็บไซตของตนวิธีการที่ทางเว็บไซตจะจัดใหอาจเปนการ
ติดตอผานทางอีเมล ทางโทรศัพท หรือทางไปรษณีย  ซึ่งการจัดใหมีวิธีการดังกลาว
จะชวยใหขอมูลสวนบุคคลที่เว็บไซตเก็บรวบรวมมามีความครบถวนถูกตองและเปน
ปจจุบนั  ทั้งนี้ เว็บไซตจะตองกําหนดไวใน Privacy Policy วาลูกคาผูเขามาใชบริการ
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จะตองดําเนนิการอยางไรบางเพื่อทีจ่ะเขาถึง แกไขใหถูกตอง หรือปรับปรงุใหเปน
ปจจุบนัซึ่งขอมูลสวนบุคคล 

 ตัวอยาง Privacy Policy ในประเดน็เรื่องการเขาถึง การแกไขใหถูกตอง และ
การปรับปรงุใหเปนปจจุบันซึ่งขอมูลสวนบุคคล ก็เชน ตาม Privacy Policy ของ เพ
พอลดอทคอม (Paypal.com) ระบุเอาไววา ลูกคาผูใชบริการเว็บไซตของเพพอลดอท
คอมสามารถเขามาตรวจสอบและแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคลที่ลูกคาคน
ดังกลาวไดใหไวแกเพพอลดอทคอมได  ซึ่งผูใชบริการตองลงบันทึกเขา (Log In) สู
บัญชีที่ผูใชบริการมอียูกับเพพอล  โดยไปที่หนาแฟมขอมูล (Profile Page) ของแถบ 
“My Account” แลวก็แกไขเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคลตามที่ตนตองการ นอกจากนี้
แลว ลูกคาผูใชบริการยังสามารถปดบัญชีของตนผานทางเว็บไซตเพพอลดอทคอมได
อีกดวย  ซึ่งถาผูใชบริการปดบัญช ี เพพอลจะทําเครื่องหมายไวที่บัญชีซึ่งอยูใน
ฐานขอมูลของเพพอลวา “Closed” แตอยางไรกต็าม บัญชีดงักลาวก็ยังจะถูกเก็บไว
ในฐานขอมลูของเพพอลตอไป  ทั้งนี้ ก็เพราะเปนสิ่งที่จําเปนตอการปองกันการ
ฉอโกง  กลาวคือ การเก็บบัญชีดังกลาวไวจะทาํใหผูที่ฉอโกงไมสามารถหลบหนีการ
ติดตามตรวจสอบโดยวธิีการปดบัญชีเดิมแลวไปเปดบัญชีใหมได  อยางไรก็ตาม เพ
พอลจะไมใชขอมูลสวนบคุคลของลูกคาซึ่งปดบัญชีไปแลวนั้นเพื่อวตัถุประสงคใดๆ 
อีกตอไป  รวมถึงจะไมเปดเผยหรือขายขอมูลสวนบุคคลดังกลาวใหแกบุคคลอื่นดวย  
ยกเวนก็เฉพาะแตจําเปนตอการปองกันการฉอโกงหรือการบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมาย หรือเปนกรณตีามที่กฎหมายกําหนด 

 

  2.4.9 การรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
      ถาหากผูประกอบการมกีารเก็บรวบ 
     รวมขอมูลสวนบุคคลผานทางเว็บไซต   
     ผูประกอบการจะตองจัดใหมีวิธีการ 
     รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมใหแก 
     ขอมูลสวนบคุคลที่ตนเกบ็รวบรวมมา  
 โดยผูประกอบการจะตองระบุขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัย
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เพื่อคุมครองขอมูลจากการ  สูญหาย การนําไปใชในทางที่ผิด หรือการแกไข
เปล่ียนแปลงขอมูลดังกลาวไวเปนการทั่วไปดวย 

 ในการเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนั้น อยางนอยๆ เจาของเว็บไซตควร
จะพจิารณาในเรื่องตอไปนี้ 
 (1) เว็บไซตทําอยางไรเพื่อใหพนักงานหรือลูกจางทั้งหลายเห็นถึงความสําคัญ
ของนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกบัการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

(2) มีการจํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลหรือไม และพนักงานหรือลูกจาง
เขาถึงขอมูลเหลานั้นอยางไร เชน ตองมีรหัสหรอืวาบตัรที่ใชรูดเขาสูขอมูลดังกลาว
หรือไม 

(3) ผูประกอบการมีการตรวจสอบความปลอดภยัของเว็บไซตของตนหรอืไม  
ถามีบอยแคไหน และ 

(4) ในกรณทีี่ขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่มีความสําคัญ เชน หมายเลขบัตร
เครดิต ในการเก็บรวบรวม การใชหรือการเปดเผยขอมูลดังกลาว  เว็บไซตไดใช
วิธีการรักษาความปลอดภัยอันเปนทีย่อมรับกันอยูทั่วไปในทางการคา เชน การ
เขารหัสลับ (Encryption) ในการใหความคุมครองความปลอดภัยการสงขอมูล
ดังกลาวผานทางอินเทอรเน็ตหรอืไม 

 ตัวอยาง Privacy Policy ในประเดน็เรื่องการรกัษาความปลอดภัยในขอมูล
สวนบุคคล ก็เชน ตาม Privacy Policy ของยาฮูดอทคอม (Yahoo.com) กําหนด
เอาไววา “ยาฮูดอทคอมจํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลไวใหเฉพาะกับพนักงานที่มี
ความจําเปนตองใชขอมลูดังกลาวในการปฏิบัติงานในหนาที่  และยาฮูดอทคอมได
กําหนดใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลทั้งในขั้นตอนหรือ
กระบวนการ ในทางกายภาพ และในทางอิเล็กทรอนิกส  ซึง่มาตรการเหลานี้จะ
สอดคลองกบักฎหมายหรือกฎเกณฑอื่นใดที่สหพันธรัฐ (สหรัฐอเมริกา) กําหนดขึ้น  
สําหรับในสวนของบัญชขีอมูลของผูใชบริการนัน้ยาฮูดอทคอมจะรักษาความปลอดภัย
โดยการใชรหัสผาน  นอกจากนี้ ในบางกรณี ยาฮูดอทคอมจะใชการเขารหัสดวย
ระบบ SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อรักษาความปลอดภัยในการสงผานขอมูล” 
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2.4.10 การติดตอกับทางเว็บไซต 
 เจาของเว็บไซตจะตองให 
ขอมูลที่ลูกคาผูเขามาใชบริการจะใช 
ในการติดตอกับทางเจาของเว็บไซต   
ซึ่งขอมูลติดตอที่ใหนี้จะตองมีทั้ง 
ขอมูลติดตอไปยังสถานที่ทําการงาน 
ปกติและขอมูลติดตอผานทางออนไลนดวย  ทั้งนี้ เพื่อเปนชองทางในการ 
รับฟงปญหาขอขัดของใจ ขอเสนอแนะ หรือการตดิตอใดๆ ของลูกคาผูใชบริการ 

 ขอมูลติดตอที่เจาของเวบ็ไซตควรจะระบุเอาไวอยางนอยตองประกอบดวย  
ขอมูลดังตอไปนี้ 
  (1) ชื่อและทีอ่ยู 
  (2) หมายเลขโทรศัพท 
  (3) หมายเลขโทรสาร 
  (4) อีเมลแอดเดรส 

 ตัวอยาง Privacy Policy ในประเดน็เรื่องการตดิตอกับทางเว็บไซต  ก็เชน 
ตาม Privacy Policy ของไทยเจมดอทคอม (Thaigem.com) กําหนดเอาไววา “ถา
ผูใชบริการมขีอสงสัยหรือมีคําถามประการใดเกี่ยวกับ Privacy Policy หรือกรณีที่
ตองการติดตอใดๆ กับไทยเจมโกลบอลมาเก็ตติ้ง จํากัด (www.thaigem.com) 
สามารถติดตอไปไดที่ นายโทมัส ดาหลเบิรก ผูจัดการฝายลูกคาสัมพันธ 35/111-115 
หมู 7 ถนนไทยรัฐ ตําบล จันทรนมิิตร อําเภอเมอืง จงัหวัดจนัทรบุรี 22000 ประเทศ
ไทย privacy@thaigem.com หมายเลขโทรศัพท +66 3934 0421-2 ”  

 

  2.4.11 ขอสังเกต:  Privacy Policy กับขอมูลสวนบุคคลของเด็ก 
   โดยทั่วไปแลวเจาของเว็บไซตไมจาํตองกําหนดแนวปฏิบตัติอขอมูลสวน
บุคคลสําหรับเด็กใน Privacy Policy ไวเปนการเฉพาะ  อยางไรก็ตาม  หากเปน
ผูประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกาแลวจําเปนตองกําหนดไวเปนการเฉพาะ  
เนื่องจาก สหรัฐอเมริกาไดบัญญัติกฎหมาย The Children's Online Privacy 
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Protection Act 19988 (COPPA) ข้ึนใชบังคบักบัการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวน
บุคคลของเด็กผานทางออนไลน  โดย COPPA มีวตัถุประสงคหลักคือ ตองการใหพอ
แมสามารถควบคุมการเก็บรวบรวมและการใชขอมูลสวนบุคคลของลูกทางออนไลน
ได  ซึ่งตาม COPPA กําหนดใหผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซตทีต่องมีการเก็บรวบรวม
หรือใชขอมลูสวนบุคคลของเด็กอายุต่ํากวา 13 ปจะตองเปดเผยถึงแนวปฏิบัตติอ
ขอมูลสวนบคุคลเกี่ยวกับเด็กดวย9  ดังนั้น ผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซตในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ตองเก็บรวบรวมหรือใชขอมูลสวนบุคคลของเด็กจะตองกาํหนดแนว
ปฏิบัตติอขอมูลสวนบุคคลของเด็กไวใน Privacy Policy ของตนดวย 
 

  2.5 เผยแพร Privacy Policy ผานทางเว็บไซต 
           การเผยแพร Privacy Policy  
     นั้น ถาจะใหดีจริงๆ เจาของเว็บไซต 
     ควรจัดแสดงไวที่หนาโฮมเพจ เพื่อที ่
     ลูกคาจะไดรับรูแนวปฏิบตัิตางๆ กอนที่ 
จะเขาไปใชบริการในหนาอื่นๆ ของ เว็บไซต อยางก็ตาม หากเจาของเวบ็ไซตจะ
จัดทําเพียงใหมีจุดเชื่อมโยง (Link) ที่หนาโฮมเพจและในทกุหนาที่มีการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบคุคล  เชนนี ้ก็พอถือไดวามีความเหมาะสมแลว  และถาจะใหดีเจาของ
เว็บไซตอาจสรางจุดเชื่อมโยงจาก Privacy Policy ของตนไปยังเว็บไซตของ
หนวยงานหรือองคกรทีดู่แลรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ดวยก็จะเปนการดีอยางมาก  เพราะจะเปนการสรางความรูความเขาใจ และสราง
ความตระหนักถึงความสําคัญของความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคลใหแกลูกคาผู
เขามาใชบรกิารไดอีกทางหนึ่งดวย 
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2.6 ตัวอยางการจัดทํา “Privacy Policy” 
 

ตัวอยาง 
นโยบายคุมครองความเปนสวนตัวของ (ชื่อหนวยงาน/Web site) 

Privacy Policy of (Organization/ Website) 
จัดทําเมื่อวนัที่………………….. 

 
 (หนวยงาน/เว็บไซต)  ไดจัดทํานโยบายคุมครองความเปนสวนตวัฉบับนีข้ึ้น  
เพื่อคุมขอมลูสวนบุคคลของผูใชบรกิารทุกทาน (Personal Information) ที่ติดตอเขา
มายังเว็บไซตของ(หนวยงาน/เว็บไซต)  ดังนี้ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  
 1. เพื่อความสะดวกในการใหบริการแกผูใชบรกิารทุกทานที่แวะมายังเว็บไซต 
(ของหนวยงาน)  ทางเว็บไซตจงึไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไว เชน 
อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชือ่ (Name) ที่อยูหรือที่ทํางาน (Home or Work 
Address)  เขตไปรษณีย (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท (Telephone Number) 
เปนตน    
 2. ในกรณีที่ทานสมัคร (Sign Up) เพื่อสมคัรสมาชิกหรือเพือ่ใชบริการอยางใด
อยางหนึ่ง (หนวยงาน/Web site) จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพิ่มเติม 
ไดแก เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ 
(Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดติ (Credit 
Card Number) และที่อยูในการแจงคาใชจาย (Billing Address)  
 3. นอกจากนั้น เพือ่สํารวจความนิยมในการใชบริการ อันจะเปนประโยชนใน
การนําสถิตไิปใชในการปรับปรุงคณุภาพในการใหบริการ  (หนวยงาน/Web site) จึง
จําเปนตองจดัเก็บรวบรวมขอมูลของทานบางอยางเพิ่มเติมดวย ไดแก หมายเลขไอพี 
(IP Address) ชนิดของโปรแกรมคนผาน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain 
Name) บันทึกหนาเว็บ (web page) ของเวบ็ไซตที่ผูใชเย่ียมชม  เวลาที่เย่ียมชม
เว็บไซต (Access Times) และเว็บไซตที่ผูใชบรกิารเขาถึงกอนหนานั้น (Referring 
Website Addresses)  
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 4. (หนวยงาน/เว็บไซต)  ขอแนะนําใหทานตรวจสอบนโยบายความเปน
สวนตวัของเว็บไซตอื่นทีเ่ชื่อมโยงจากเว็บไซตนี ้เพื่อจะไดทราบและเขาใจวาเว็บไซต
ดังกลาวเก็บรวบรวม ใช หรือดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบคุคลของทานอยางไร 
ทั้งนี้ (หนวยงาน/เว็บไซต) ไมสามารถรับรองขอความ หรอืรบัรองการดําเนินการ
ตามที่ไดมีการประกาศไวในเว็บไซตดังกลาวได และไมขอรบัผิดชอบใดๆ หาก
เว็บไซตเหลานั้นไมไดปฏิบัติการหรอืดําเนินการใดๆ ตามนโยบายความเปนสวนตวัที่
เว็บไซตดังกลาวไดประกาศไว 
  
การใชขอมูลสวนบุคคล 
         1. (หนวยงาน/เว็บไซต)  จะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาที่จําเปน 
เชน ชือ่ และท่ีอยู  เพื่อใชในการติดตอ ใหบริการ ประชาสัมพันธ หรอืใหขอมูล
ขาวสารตางๆ รวมทั้งสํารวจความคดิเห็นของทานในกิจการหรือกิจกรรมของ 
(หนวยงาน/เว็บไซต) เทานั้น 
 2. (หนวยงาน/เว็บไซต)  ขอรับรองวาจะไมนําขอมูลสวนบุคคลของทานที่ 
(หนวยงาน/Web site) ไดเก็บรวบรวมไว  ไปขายหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก
โดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากทานเทานั้น  
 3. ในกรณีที่ (หนวยงาน/เว็บไซต)  ไดวาจางหนวยงานอื่นเพื่อใหดําเนินการ
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย การวิเคราะหเชิง
สถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ (หนวยงาน/เว็บไซต)  เปนตน (หนวยงาน/เว็บไซต)  
จะกําหนดใหหนวยงานที่ไดวาจางใหดําเนินการดังกลาว  เก็บรักษาความลับและ
ความปลอดภัยของขอมลูสวนบุคคลของทาน  และกําหนดขอหามมิใหมีการนําขอมลู
สวนบุคคลดังกลาวไปใชนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ (หนวยงาน/เว็บไซต) 
 
สิทธิในการควบคุมขอมูลสวนบุคคลของทาน 
 เพื่อประโยชนในการรักษาความเปนสวนตวัของทานๆ มีสทิธิเลือกที่จะใหมี
การใชหรือแชรขอมูลสวนบุคคลของทาน หรืออาจเลือกที่จะไมรับขอมูลหรือสื่อทาง
การตลาดใดๆ จาก (หนวยงาน/เว็บไซต)  ก็ได  โดยเพียงแตทานกรอกความจํานง
ดังกลาวเพื่อแจงให (หนวยงาน/เว็บไซต)  ทราบในหนาเว็บ http://............................ 
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การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล 
 เพื่อประโยชนในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวน
บุคคลของทาน(หนวยงาน/เว็บไซต)  จึงไดกําหนดระเบียบภายในหนวยงานเพื่อ
กําหนดสิทธิในการเขาถึงหรือใชขอมูลสวนบุคคลของทาน  และเพื่อรักษาความลับ
และความปลอดภัยของขอมูลบางอยางที่มีความสําคัญอยางย่ิง เชน หมายเลขบัตร
เครดิต เปนตน (หนวยงาน/เว็บไซต)  จึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบปลอดภัย
สําหรับขอมลูดังกลาวดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure 
Socket Layer (SSL) protocol เปนตน  
 
การใชคุกก้ี (Cookies) 

“คุกกี้” คือ ขอมูลที่ (หนวยงาน/เว็บไซต)  สงไปยังโปรแกรมคนผานเว็บไซต 
(Web browser) ของผูใชบริการ  และเมื่อมีการติดตั้งขอมูลดังกลาวไวในระบบของ
ทานแลว  หากมีการใช “คุกกี้” ก็จะทาํใหเว็บไซต (ของหนวยงาน) สามารถบันทึก
หรือจดจําขอมูลของผูใชบริการไว  จนกวาผูใชบริการจะออกจากโปรแกรมคนผาน
เว็บไซต หรอืจนกวาผูใชบริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไมอนญุาตให “คุกกี้” 
นั้นทํางานอกีตอไป   

หากทานเลือกใช “คุกกี้” แลว ทานจะไดรับความสะดวกสบายในการทอง
เว็บไซตมากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะชวยจดจําเว็บไซตที่ทานแวะ หรือเย่ียมชม หรอืทอง  

 ทั้งนี้ (หนวยงาน/เว็บไซต)  จะนําขอมูลที่ “คุกกี้” ไดบันทึกหรือเก็บรวบรวม
ไว ไปใชในการวิเคราะหเชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ (หนวยงาน/เว็บไซต)  เพื่อ
ปรับปรุงคณุภาพการใหบริการของ (หนวยงาน/เว็บไซต)  ตอไป 
 
การปรับปรุงนโยบายความเปนสวนตัว  
 (หนวยงาน/เว็บไซต)  อาจทําการปรบัปรุงหรือแกไขนโยบายความเปนสวนตวั
โดยไมไดแจงใหทานทราบลวงหนา ทั้งนี้ เพือ่ความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพใน
การใหบริการ ดังนั้น (หนวยงาน/เว็บไซต)  จึงขอแนะนําใหผูใชบริการอานนโยบาย
ความเปนสวนตวัทุกครัง้ที่แวะชม หรือเย่ียมชม หรือมีการใชบริการจากเว็บไซต 
(ของหนวยงาน) 
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การปฏิบัติตามนโยบายความเปนสวนตวัและการติดตอกับ (หนวยงาน/
เว็บไซต) 
 ในกรณีที่ทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอตชิมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย
ความเปนสวนตวั หรือการปฏิบัตติามนโยบายความเปนสวนตวัฉบับนี ้ (หนวยงาน/
เว็บไซต) ยินดีที่จะตอบขอสงสัย รับฟงขอเสนอแนะ และคําติชมทัง้หลาย  อันจะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงการใหบริการของ (หนวยงาน/เว็บไซต)  ตอไป  โดยทาน
สามารถติดตอกับ (หนวยงาน/เว็บไซต)  ตามทีอ่ยูที่ปรากฏขางลางนี้  
 (หนวยงาน/เว็บไซต))  ...................................… 

ที่อยู .................................................................  
          โทรศัพท ........................................................... 

โทรสาร ........................................................…. 
          Email .........................................................…… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3  เคร่ืองหมายรับรอง Privacy Policy 
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 แมวาเจาของเว็บไซตจะมีการไดจัดทํา Privacy Policy แลว  แตในบางกรณีก็
ดูจะยังไมเพยีงพอในการใหความคุมครองความเปนสวนตวัและขอมูลสวนบุคคลของ
ลูกคา  เพราะลูกคาอาจไมแนใจวาเจาของเว็บไซตจะปฏิบตัิตาม Privacy Policy ที่
แสดงไว  ดังนั้น เพือ่สรางความนาเชือ่ใหเกิดขึ้นกับลูกคาผูใชบริการเวบ็ไซตทั้งหลาย  
เจาของเว็บไซตจึงแสวงหาวิธีการที่จะทําใหลูกคาที่เขามาใชบริการเวบ็ไซตเห็นวาตน
จะปฏบิัตติาม Privacy Policy อยางแนนอน  วธิีการหนึ่งที่นิยมใชกันอยางมากก็คือ
การขอใชเครื่องหมายรับรอง Privacy Policy  
(Trustmark/Seal Program) ของหนวยงาน 
ใหบริการเครื่องหมายรับรองที่นาเชือ่ถือ 
เชน ทรัสตอ ี(TRUSTe) ซีพีเอเว็บทรัสต  
(CPA WebTrust) หรือบีบีบอีอนไลน  
(BBBOn) เปนตน สําหรับ TRUSTe นั้น  
ถือเปนหนวยงานแรกที่ใหบริการเครือ่งหมาย 
รับรอง Privacy Policy และมีเว็บไซตจํานวน 
กวา 1,200 เว็บไซตที่ใชเครื่องหมายรับรองของ TRUSTe สวน BBBOnline ปจจุบนั
มีเว็บไซตที่ใชเครื่องหมายรับรองประมาณ 648 เว็บไซต  

 เจาของเว็บไซตที่ตองการขอใชบริการเครื่องหมายรับรอง สามารถสมัครขอใช
เครื่องหมายรับรองจากหนวยงานที่ใหบริการเครือ่งหมายรับรองดังกลาวนั้นได  (ปกติ
แลวจะมคีาธรรมเนียมในการขอใชเครื่องหมายรับรอง) โดยอาจสมัครผานทาง
เว็บไซตของหนวยงานใหบริการเครือ่งหมายรับรอง  เชน www.truste.org และ 
www.bbbonline.org และถาหากวาทางเว็บไซตสามารถปฏบิัติใหเปนไปตามเงื่อนไข
ที่หนวยงานกําหนดไว  หนวยงานที่ใหบริการเครื่องหมายรับรองกจ็ะใหเครื่องหมาย 
รับรองแกทางเว็บไซตเพื่อติดแสดงไวที่เว็บไซตดังกลาว  ซึง่การติดแสดงเครื่องหมาย
รับรองไวที่เว็บไซตของผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซตนั้นจะทําใหลูกคาที่เขามาใชบริการ
พบเห็นและรูไดวา Privacy Policy ของทางเว็บไซตมีมาตรฐานการปฏิบัติตอความ
เปนสวนตวัและขอมูลสวนบุคคลตามที่หนวยงานนั้นๆ กําหนด  อันจะทาํใหลูกคาเพิ่ม
ความเชือ่มัน่ตอทางเวบ็ไซตวาใดใหการคุมครองความเปนสวนตวัและขอมูลสวน
บุคคลของลกูคาเปนอยางดี 
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 ตัวอยางของขอกําหนดที่หนวยงานใหบริการเครือ่งหมายรับรองกําหนดให
เว็บไซตที่ขออนญุาตใหเครื่องหมายรับรองทําก็เชน เวบ็ไซตที่จะขอใชเครื่องหมาย
รับรอง Privacy Policy จะตองเปดเผยรายการขอมูลอยางนอยดังนี้ 
 •  ขอมูลสวนบุคคลที่มกีารเก็บรวบรวม 
 •  ชือ่องคกรหรือหนวยงานที่เก็บรวบรวม 
 •  ลักษณะการใชขอมูลสวนบุคคล 
 •  บคุคลภายนอกที่เขามาใชขอมูลรวมดวย 

•  ทางเลือกของลูกคาที่เขามาใชบริการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

•  ประเภทของวิธีการรกัษาความปลอดภัยที่ใชเพื่อปองกันการสูญหาย การ
ใชในทางที่ผิด หรือการแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจาก
อํานาจ 

•  วิธีการทีผู่ใชบริการเว็บไซตจะเขาถึง แกไข หรือปรับปรงุขอมูลสวนบุคคล
เกี่ยวกับตน 

 ทั้งนี้ แตละหนวยงานที่ใหบริการเครื่องหมายรับรอง อาจกาํหนดรายละเอียด
เพิ่มเติมมากกวาที่ปรากฏ รวมทั้งอาจมีมาตรการตรวจสอบการปฏิบัตติามหลักเกณฑ
ของสมาชิก ซึ่งผูที่สนใจจําเปนตองหารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซตที่ใหบริการ
โดยตรง เชน http://www.truste.org/ และ http://bbbonline.org/ เปนตน 
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ภาคผนวก 
 

ก.  ผลสํารวจ  Privacy Policy ของเว็บไซตที่จดทะเบียนหรือ

ดําเนินงานในประเทศไทย 
 ในเดือนพฤศจิกายน 2546 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) ไดดําเนินการสํารวจเวบ็ไซตที่จดทะเบยีนในประเทศไทย 
(เว็บไซตที่ลงทายดวย .th) รวมทั้งเวบ็ไซตที่ไมไดมีการจดทะเบียนในประเทศไทยแต
มีการดําเนินงานในประเทศไทย เกี่ยวกับการจัดทํา Privacy Policy ของเว็บไซต
ตางๆ เหลานั้น เพือ่ดูวาเว็บไซตเหลานี้มีการสรางความนาเชือ่ถือใหเว็บไซตของตน
หรือไม  โดยแบงประเภทของเว็บไซตที่ทําการสํารวจออกเปน 8 กลุม รวมทั้งสิ้น 730 
เว็บไซต โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
กลุม ประเภท จํานวน 

1. กลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 100 เว็บไซต 
2. กลุมธุรกิจการใหบริการบนเว็บไซต   39 เว็บไซต 
3. กลุมธุรกิจการใหบริการความปลอดภัย และบริการ

ที่เกี่ยวของ 
  52 เว็บไซต 

4. กลุมบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย 187 เว็บไซต 
5. กลุมผูใหบริการเชื่อมตออินเทอรเนต็   24 เว็บไซต 
6. กลุมสถาบันการศึกษา 105 เว็บไซต 
7. กลุมสถาบันการเงิน   68 เว็บไซต 
8. กลุมหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 155 เว็บไซต 
 รวม 730 เว็บไซต 

ผลสํารวจการประกาศใช Privacy Policy ในเว็บไซตรวม 730 เว็บไซต      
ดังกลาวขางตน พบเวบ็ไซตที่ใหความสนใจในการใหความคุมครองขอมลูสวนบุคคล
ของผูใชบรกิารดวยการจัดทํา Privacy Policy ประกาศในเว็บไซตของตนเพียง       
59 เว็บไซต ซ่ึงคิดเปนรอยละ 8.1 เทานั้น 
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ในบรรดา 730 เว็บไซต ที่ทําการสํารวจครัง้นี้ กลุมเว็บไซตทีม่ีการ
ประกาศใช Privacy Policy มากที่สุดคือกลุมสถาบันการเงินมีจํานวน 20 
เว็บไซต คิดเปนรอยละ 2.7 ของจํานวน 730 เว็บไซต  รองลงมาคือกลุมบริษัท
มหาชนในตลาดหลักทรัพยมีจํานวน 12 เว็บไซต  สําหรับกลุมอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว กลุมธุรกิจการใหบริการบนเว็บไซต กลุมธุรกิจการใหบริการความปลอดภัย
และบริการที่เกี่ยวของมีจํานวนใกลเคียงกันคือประมาณ 8-9 เว็บไซต  กลุมที่นอย
ที่สุดคือมีเพยีง 1 เว็บไซต ไดแก กลุมผูใหบริการอินเทอรเนต็และกลุมหนวยงานของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจ  สวนเว็บไซตของกลุมสถาบันการศึกษาเปนกลุมเดียวที่ไมมี
การประกาศใช Privacy Policy 
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ผลสํารวจการจัดทํา Privacy Policy ในแตละกลุมเว็บไซต 

กลุมเว็บไซต 
จํานวน
เว็บไซต 

เว็บไซต 
ที่มี Privacy Policy รอยละ 

กลุมอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 

100 9 9 

กลุมธุรกิจการใหบริการ 
บนเว็บไซต 

39 8 20.5 

กลุมธุรกิจการใหบริการ
ความปลอดภัยและบริการที่
เกี่ยวของ 

52 8 15.4 

กลุมบริษัทมหาชนในตลาด 
หลักทรัพย 

187 12 6.4 

กลุมผูใหบริการเชื่อมตอ 
อินเทอรเนต็ 

24 1 4.2 

กลุมสถาบันการศึกษา 105 - 0 
กลุมสถาบันการเงิน 68 20 29.4 
กลุมหนวยงานของรัฐและ 
รัฐวิสาหกิจ 155 1 0.6 

รวม 730 59 8.1 
สํารวจ ณ เดือนพฤศจิกายน 2546 
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ข.  ผลสํารวจการใชเครื่องหมายรับรองของเว็บไซตที่จดทะเบียนหรือ

ดําเนินงานในประเทศไทย 

นอกเหนือจากการสํารวจเว็บไซตจํานวน 730 เว็บไซตวามีการจัดทํา 
“Privacy Policy” หรือนโยบายความเปนสวนตวั เพื่อสรางเชือ่มั่นใหกับผูใชบริการ
แลวหรือไมแลว ในการสํารวจเดือนพฤศจิกายน 2546 ยังไดสํารวจเพิม่เติมถึงการใช
เครื่องหมายรับรองของเว็บไซตจํานวน 730 เว็บไซตดังกลาว  โดยในการสํารวจ
เว็บไซตที่ใชเครื่องหมายรับรองเพื่อสรางความนาเชื่อถอืนี้ แบงประเภทการสํารวจ
เครื่องหมายดังกลาวออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

 
1. เคร่ืองหมายรับรอง Privacy Policy  

     จาก 59 เว็บไซต ในจาํนวน 730 เว็บไซต ที่มกีารจัดทํา Privacy Policy 
ครั้งนี้ พบวาไมมีเว็บไซตใดเลยทีม่กีารใชเครื่องหมายรับรอง Privacy Policy ไมวา
จะเปน truste หรือ bbbonline หรืออื่นๆ ก็ตาม ซึ่งอาจมีเหตผุลสวนหนึ่งมาจากความ
ไมสนใจ ประกอบกบัการใชบริการเครื่องหมายรับรองนั้น จะตองมีการจายคาบริการ 
จึงอาจเปนสาเหตุที่ทําใหการใชบริการไมแพรหลายเทาที่ควรเพราะเปนการเพิ่ม
ตนทุนสวนหนึ่งในการประกอบการ และยังมองไมเห็นถึงความชัดเจนของ
ผลตอบแทนที่จะไดรับ 
 
 

จํานวนเว็บไซต มีเคร่ืองหมายรับรอง รอยละ 
730 (จาก 8 กลุมธุรกิจ) 0 0 

 
2. เคร่ืองหมายรับรองอื่นๆ  
   นอกเหนอืจากการสํารวจการใชเครื่องหมายรับรอง Privacy Policy แลว 

การสํารวจครั้งนี้ยังไดทําการสํารวจเพิ่มเตมิถึงการใชเครื่องหมายรับรองเพื่อสราง
ความนาเชือ่ถือใหกับเวบ็ไซตในประเด็นของการรักษาความมั่นคง (Security) เชน 
THAWTE, VeriSign, Entrust Secured เปนตน ซึ่งจากการสํารวจพบวาเว็บไซตที่ใช
เครื่องหมายรับรองเพื่อสรางความนาเชื่อถอืใหแกเว็บไซตของตนมีเพยีง 10 เว็บไซต 
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จาก 730 เว็บไซต คิดเปนรอยละ 1.4  ซึ่งเปนจํานวนนอยมาก โดยในบรรดาเว็บไซต
ที่ทําการสํารวจดังกลาวพบวากลุมสถาบันการเงินใชเคร่ืองหมายรับรองความ
ปลอดภัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 0.8 ของจํานวน 730 เว็บไซต รองลงมาคือ 
เว็บไซตของกลุมธุรกิจการใหบริการความปลอดภัยและบริการที่เกี่ยวของ คิดเปน
รอยละ 0.4 และกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 0.1 ตามลําดับ 
สําหรับเครื่องหมายรับรองที่เว็บไซตดังกลาวใชลวนแตเปนเครื่องหมายรับรองที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต สวนอีกหากลุมเว็บไซตที่เหลือจํานวน 510 
เว็บไซต หรอืคิดเปนรอยละ 69.9 ของจํานวน 730 เว็บไซตไมมีการใชเครื่องหมาย
รับรองใดๆ เลย (รายละเอียดปรากฏตามตารางผลสํารวจ) 

 
ผลสํารวจการใชเคร่ืองหมายรับรองอื่นๆ ในแตละกลุมเว็บไซต 

 

กลุมเว็บไซต 
จํานวน
เว็บไซต 

เว็บไซตที่มี
เคร่ืองหมายรับรอง 

รอยละ 

กลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 100 1 1 
กลุมธุรกิจใหบริการเว็บไซต 39 - 0 
กลุมธุรกิจใหบริการความ
ปลอดภัยและบริการที่เกีย่วของ 52 3 5.8 

กลุมบริษัทมหาชนใน 
ตลาดหลักทรัพย 

187 - 0 

กลุมผูใหบริการเชื่อมตอ 
อินเทอรเนต็ 

24 - 0 

กลุมสถาบันการศึกษา 105 - 0 
กลุมสถาบันการเงิน 68 6 8.8 
กลุมหนวยงานของรัฐและ 
รัฐวิสาหกิจ 

155 - 0 

รวม 730 10 1.4 
สํารวจ ณ เดือนพฤศจิกายน 2546 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
•  ศาสตราจารย ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ 

         ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
•  ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

             ผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติ 
         เลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

•  ดร.ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล    
ผช.ผอ.ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติ 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
(โครงการพฒันากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วิเคราะห เรียบเรียง และปรับแก 
•  นางสุรางคณา วายุภาพ    

          หัวหนาโครงการ 
  •  นางสาวอรดา เทพยายน 

     ผช.หัวหนาโครงการ 
ศึกษา วิเคราะห และเรียบเรียง 

•  นางสาวเจนจติร  คุโณปการวงศกร 
•  นายสุระชัย  กอทอง 

สนับสนุนขอมูล  1. นายอดิเทพ  ไชยรุงเรือง 
         ผช.หัวหนาโครงการ  

2. นางสาวกนกอร  ฉวาง    
3. นางสาวพรพักตร  สถิตเวโรจน  
4. นายวินัย  แทนประเสริฐกุล    
5. นายปฏิวตัิ  อุนเรอืน    
6. นางสาวอศิราวัชร ปางพฤฒินันท   
7. นางสาวณราพร  ธีรกัลยาณพันธุ   



แนวการจัดทํา Privacy Policy 38

 
 
                                                           

1 สุนันทา จารุวัฒนชัย, บทบาทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ตอเศรษฐกิจไทยในอนาคต, ดูไดที่ 
http://www.bot.or.th 

2 ดูขอมูลเชิงสถิติไดจาก: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต,ิ รายงานการสํารวจกลุมผูใช
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยป 2545, พิมพคร้ังที่ 1 มกราคม 2546 หนา 61 กรุงเทพฯ และสามารถดูขอมูลเชิงสถิติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดจาก: Federal Trade Commission, Privacy Online: Fair Information 
Practices in the Electronic Marketplace, A Report to Congress (May 2000) ดูไดที่ 
http://www.ftc.gov  

3 Federal Trade Commission, Privacy Online: Fair Information Practices in the 
Electronic Marketplace, A Report to Congress (May 2000) ดูไดที่ http://www.ftc.gov 

4 Federal Trade Commission, Privacy Online: Fair Information Practices in the 
Electronic Marketplace, A Report to Congress (May 2000) ดูไดที่ http://www.ftc.gov 
และรายงานการศกึษาวิจัยของ Karim Jaml, Michael Maier, and Shyam Sunder เร่ือง Enforced 
Standards Versus Evolution by General Acceptance: A Comparative Study of E-
Commerce Privacy Disclosure and Practice in The U.S. and The U.K. ดูไดที่ http://aei-
brookings.org/admin/pdffiles/phpik.pdf  

5 คุกกี้ในที่น้ีคือแฟมขอมูลที่เว็บไซตสงมาที่โปรแกรมคนผาน (Browser) เม่ือผูใชบริการเว็บไซตเขาไปเยี่ยมชม
เว็บไซตน้ันๆ โดยโปรแกรมคนผานของผูใชบริการจะเก็บคุกกี้ไวที่หนวยขับถาวร (Hard Drive) และทุกครั้งที่ผูใชบริการ
กลับเขาไปเยี่ยมชมเว็บไซตเดิมคุกกี้ของเว็บไซตดังกลาวก็จะถูกสงกลับไปยังเว็บไซตน้ันโดยโปรแกรมคนผานของผูใชบริการ
เองโดยอัตโนมัติ  การที่เว็บไซตตางๆ มีการติดตั้งคุกกี้ก็เน่ืองจากคุกกี้ชวยใหเว็บไซตจดจําผูใชบริการไดวาผูใชบริการเคยเขา
มาเยี่ยมชมเว็บไซตน้ีหรือเปลา  นอกจากนี้คุกกี้ยังสามารถบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมสวนตางๆ บนเว็บไซตของ
ผูใชบริการเอาไวดวย 

6 ตัวอยางของคุกกีท้ี่เว็บไซตอเมซอนดอทคอม (http://www.amazon.com) สงมาเก็บไวที่เครื่อง
คอมพิวเตอรของผูจัดทําหลังจากที่ผูจัดทําไดเขาไปเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาวเปนดังน้ี  
session-id-
time1063094400amazon.com/1536157691084829587112213381520029585675*sessi
on-id102-2609435-
7872904amazon.com/1536157691084829587112213381520029585675*ubid-
main430-
3424679250767amazon.com/1536291634137631961269217281520029585675* 

7 Opt-In คือรูปแบบที่ตั้งอยูบนหลักการที่วาจะใชขอมูลสวนบุคคลไดก็ตอเม่ือไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจาก
เจาของขอมูลเสียกอนในทุกครั้งที่ใช  ซ่ึงจะตรงขามกับ Opt-Out ซ่ึงเปนรูปแบบที่ตั้งอยูบนหลักการที่วาขอมูลสวนบุคคล
สามารถใชไดจนกวาจะไดรับคําคัดคานจากเจาของขอมูล  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก Fred H. Cate and Michael 
E. Staten, Protecting Privacy in the New Millennium: The Fallacy of "Opt-In" ซ่ึงดูไดที่ 
http://www.the-dma.org/isec/optin.shtml   

8 ดูเน้ือหาตัวกฎหมายไดที่ http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm  
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9 ดูสาระสําคัญของ COPPA โดยสรุปไดที่ 

http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html 


