
ความคดิเหน็ต่อร่างพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. …1 
(รบัฟังความคดิเหน็วนัที ่5-20 กนัยายน 2561) 
เครอืขา่ยพลเมอืงเน็ต 20 กนัยายน 2561 

1. การประมวลผลขอ้มูลทีพ่ระราชบญัญตันิี้จะไม่ใชบ้งัคบัตอ้งมเีทา่ทีจ่ าเป็น 
และการยกเวน้ตอ้งระบุผูป้ระมวลผลขอ้มูลและจุดประสงคข์องการ
ประมวลผลอย่างเฉพาะเจาะจง 

• โดยหลกัการ จ าเป็นตอ้งมมีาตรฐานการคุม้ครองขัน้ต ่าทีม่าตรฐานเดยีวกนัส าหรบัทกุกจิกรรม 
ในทกุกจิการ และทกุอุตสาหกรรม 

• ความจ าเป็นในการตราพระราชบญัญตันิี้เนื่องจาก “ยงัไม่มหีลกัเกณฑ ์กลไก หรอืมาตรการ
ก ากบัดูแลเกีย่วกบัการใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ป็นหลกัการทัว่ไป สมควรก าหนดให้
มกีฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลเป็นการทัว่ไปขึน้” 

• ดงันัน้พระราชบญัญตันิี้จงึจ าเป็นตอ้งครอบคลุมถงึขอ้มลูสว่นบุคคลในทกุกจิการ ทกุ
อุตสาหกรรม ใหเ้ป็นการทัว่ไปทีส่ดุ 

• หลกัการปฏบิตัแิละการคุม้ครองเพิม่เตมิส าหรบักจิการทีม่กีฎหมายเฉพาะอยูแ่ลว้ อาจมไีด ้ดงั
ระบุแลว้ในมาตรา 3 

• ขอ้ยกเวน้ในการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย อาจมไีดต้ามความจ าเป็นโดยพิจารณาจาก
จุดประสงคข์องการประมวลผลขอ้มูล หรอื แต่ขอ้มูลสว่นบุคคลในทกุกจิการจะตอ้งอยูใ่นบงัคบั
กฎหมายฉบบันี้เสยีก่อน 

 
1.1 การยกเวน้ไม่บงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลฉบบันี้กบักจิการทัง้กจิการแบบเหมา

รวม โดยเฉพาะกบัหน่วยงานความมัน่คงและสมาชกิของบรษิทัขอ้มูลเครดติ 

ร่าง ก.ย. 2561 ระบุมาตรา 4 วรรค 1 วา่ 

• มาตรา 4  พระราชบญัญตันิี้ไมใ่ชบ้งัคบัแก่ 
(1) บุคคลทีท่ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลเพือ่ประโยชน์สว่นตนหรอืเพือ่กจิกรรมใน
ครอบครวัของบุคคลนัน้เทา่นัน้ โดยมใิหผู้อ้ ืน่ใชข้อ้มูลสว่นบุคคล หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล
นัน้ต่อผูอ้ืน่ 

(2) การด าเนินการของหน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีใ่นการรกัษาความมัน่คงของรฐัหรอืการรกัษา
ความปลอดภยัของประชาชน รวมทัง้หน้าทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิหรอื
นิตวิทิยาศาสตร์ 
(3) บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึง่ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลทีท่ าการเกบ็รวบรวมไวเ้ฉพาะเพือ่
กจิการสือ่มวลชน งานศลิปกรรม หรอืงานวรรณกรรมอนัเป็นไปตามจรยิธรรมแหง่การประกอบ
วชิาชพีหรอืเป็นประโยชน์สาธารณะเทา่นัน้ 
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(4) สภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา และรฐัสภา รวมถงึคณะกรรมาธกิารทีแ่ต่งตัง้โดยสภาดงักล่าว ซึง่
เกบ็รวมรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลในการพจิารณาตามหน้าทีแ่ละอ านาจของสภา
ผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา รฐัสภา หรอืคณะกรรมาธกิาร แลว้แต่กรณี 
(5) การพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลและการด าเนินงานของเจา้หน้าทีใ่นกระบวนการพจิารณา
คด ีการบงัคบัคด ีและการวางทรพัย ์รวมทัง้การด าเนินงานตามกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา  

(6) การด าเนินการกบัขอ้มูลของบรษิทัขอ้มูลเครดติและสมาชกิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกอบธุรกจิขอ้มูลเครดติ 

 
การไม่ใหก้ฎหมายใชบ้งัคบักบัขอ้มูลสว่นบุคคลทัง้หมดในกจิการตามร่างมาตรา 4 วรรค 1 ในขอ้ 

(2)-(6) เป็นการยกเวน้ทีก่วา้งขวางเกนิสดัส่วนและเกนิจ าเป็น 

• ขอ้มูลสว่นบุคคลในกจิการต่างๆ ดงักล่าว สามารถอยูภ่ายในบงัคบักฎหมายฉบบันี้ได ้ไม่ตอ้ง
ยกเวน้เหมารวมไปหมดทัง้กจิการ ทัง้นี้ยงัสามารถก าหนดขอ้ยกเวน้ใหม้กีารเกบ็รวบรวม การใช ้
หรอืการเปิดเผยไดเ้ป็นกรณ ีโดยพจิารณาจากจุดประสงคก์ารการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย 
 

• “กิจการส่ือสารมวลชน” ในร่างมาตรา 4 (3) ไม่จ าเป็นต้องได้รบัการยกเว้นการบงัคบัใช้
ทัง้กิจการ 

o สือ่สารมวลชนสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลได้อยูแ่ลว้ ตามขอ้ยกเวน้ในร่าง
มาตรา 24 ซึ่งระบุวา่ “(1) เพื่อประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัการศกึษาวจิยัหรอืสถติซิึ่งเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะและไดเ้กบ็ขอ้มูลสว่นบุคคลเพื่อการนัน้ไวเ้ป็นความลบั” “(5) เป็น
การจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะของผูค้วบคุมขอ้มูลสว่น
บุคคล” และ “(6) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคุม
ขอ้มูลสว่นบุคคล [...] เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมคีวามส าคญัน้อยกวา่สทิธขิ ัน้พืน้ฐานใน
ขอ้มูลสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล” รวมถงึขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 25 และ 26 

o สือ่สารมวลชนสามารถใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลไดต้ามขอ้ยกเวน้ทีร่ะบุไวใ้นร่าง
มาตรา 27 
 

• “สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรฐัสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการท่ีแต่งตัง้โดยสภา
ดงักล่าว” ในร่างมาตรา 4 (4) ไม่จ าเป็นต้องได้รบัการยกเว้นการบงัคบัใช้ทัง้กิจการ 

o สภาฯ สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลไดอ้ยูแ่ลว้ ตามขอ้ยกเวน้ในร่างมาตรา 24 
ทัง้ในขอ้ (1) (3) (5) (6) และ “(7) เป็นการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืการใชอ้ านาจรฐัของ
ผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคล” รวมถงึขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 25 และ 26 

o สภาฯ สามารถใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามขอ้ยกเวน้ทีร่ะบุไวใ้นร่างมาตรา 
27 
 

• “การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฯ และเจ้าหน้าท่ีตามกระบวนการยติุธรรมทาง
อาญา” ในร่างมาตรา 4 (5) และการด าเนินงานตาม “หน้าทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิหรอืนิตวิทิยาศาสตร์” ในร่างมาตรา 4 (2) ไม่จ าเป็นต้องได้รบัการ
ยกเว้นการบงัคบัใช้ทัง้กิจการ 



o ศาลและเจา้หน้าทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม การป้องกนั การปราบปราม และนิติ
วทิยาศาสตร ์สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลไดอ้ยูแ่ลว้ ตามขอ้ยกเวน้ในร่าง
มาตรา 24, 25, และ 26 

o ศาลและเจา้หน้าทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม สามารถใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลได้
ตามขอ้ยกเวน้ทีร่ะบุไวใ้นร่างมาตรา 27 
 

• “การด าเนินการกบัข้อมูลของบริษทัข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธรุกิจข้อมูลเครดิต” ในร่างมาตรา 4 (6) ไม่จ าเป็นต้องได้รบัการยกเว้นการ
บงัคบัใช้ทัง้กิจการ 

o กจิการขอ้มูลเครดติสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ยูแ่ลว้ ตามขอ้ยกเวน้ใน
ร่างมาตรา 24 ซึ่งระบุวา่ “(4) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏบิตัติามสญัญาซึ่งเจา้ของขอ้มูล
สว่นบุคคลเป็นคู่สญัญาหรอืเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลก่อนเขา้ท าสญัญานัน้” “(6) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคล [...] เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมคีวามส าคญัน้อยกวา่สทิธิ
ข ัน้พืน้ฐานในขอ้มูลสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล” และ “(7) เป็นการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายหรอืการใชอ้ านาจรฐัของผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคล” รวมถงึขอ้ยกเวน้ตาม
มาตรา 25 และ 26 

o กจิการขอ้มูลเครดติสามารถใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลไดต้ามขอ้ยกเวน้ทีร่ะบุไวใ้น
ร่างมาตรา 24 อาศยัอ านาจตามมาตรา 27 เช่น การสง่ขอ้มูลใหก้บัหน่วยงาน
ปราบปรามการฟอกเงนิกส็ามารถใชข้อ้ยกเวน้ตามมาตรา 24 (7) (ประกอบกบัมาตรา 
20 ของพ.ร.บ.ประกอบธุรกจิขอ้มูลเครดติ) หรอืการน าขอ้มูลไปสรา้งแบบจ าลองดา้น
เครดติ กส็ามารถใชข้อ้ยกเวน้ตามมาตรา 24 (6) (ประกอบกบัมาตรา 20/1 ของพ.ร.บ.
ประกอบธุรกจิขอ้มูลเครดติ) ได ้

o สถาบนัการเงนิซึ่งเป็นสมาชกิของบรษิทัขอ้มูลเครดตินัน้ ซึง่หมายถงึนิตบิุคคลใน 9 
ประเภทธุรกจินี้ 

▪ 1) ธนาคารพาณชิย ์

▪ 2) บรษิทัเงนิทนุ 

▪ 3) บรษิทัหลกัทรพัย ์

▪ 4) บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 
▪ 5) บรษิทัประกนัวนิาศภยั 

▪ 6) บรษิทัประกนัชวีติ 

▪ 7) นิตบิุคคลทีใ่หบ้รกิารบตัรเครดติ 

▪ 8) นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ข ึน้เพื่อด าเนินการทางการเงนิ 

▪ 9) นิตบิุคคลอื่นทีป่ระกอบกจิการใหส้นิเชื่อเป็นทางการคา้ปกตติามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

▪ และขณะนี้ก าลงัมกีารเสนอใหเ้พิม่ธุรกจิประเภทที ่10 คอื "นิตบิุคคลอื่นที่
ประกอบกจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัการใหส้นิเชื่อเป็นทางการค้าปกต ิตามที่



คณะกรรมการประกาศก าหนด" เขา้ไปในกฎหมาย2 โดยปัจจุบนัอยูใ่นขัน้ตอน
เตรยีมเสนอต่อสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ3 (นิตบิุคคลเหล่านี้มแีนวโน้มจะเป็นได้
ทัง้ผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลและผูป้ระมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล) 

หากประกาศใชม้าตรา 4 (6) ดงัทีป่รากฏอยูใ่นร่างฯ การด าเนินการกบัขอ้มูลใน
กจิการทัง้หมด 9-10 ประเภทนี้ (และสามารถเพิม่เตมิไดอ้กีในอนาคตตามแต่ที่
คณะกรรมการคุม้ครองเครดติจะประกาศก าหนด) ซึ่งมขีอ้มลูสว่นบุคคลในหลายมติิ
และเกีย่วขอ้งกบัชวีติของประชาชนจ านวนมาก (และมแีนวโน้มจะเกีย่วขอ้งกบัชวีติ
ของประชาชนทกุคนในอนาคต ตามยทุธศาสตรช์าตแิละแผนพฒันาเศรษฐกจิ
ดจิทิลั) จะไม่อยู่ในการบงัคบัของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเลย 

o ค าอธบิายทีว่า่กจิการขอ้มูลเครดติมขีอ้กฎหมายเพื่อคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลอยูแ่ลว้
นัน้ ไมน่่าจะสมเหตุผล เพราะเมื่อเปรยีบเทยีบกบักจิการโทรคมนาคมและกจิการ
สขุภาพ ซึ่งต่างกม็กีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลอยูแ่ลว้เช่นกนั4 ก็
ไม่ไดถู้กยกเวน้ไปทัง้กจิการแบบกจิการธนาคารพาณชิย ์เงนิทนุ หลกัทรพัย ์ประกนั
วนิาศภยั ประกนัภยั บตัรเครดติ สนิเชื่อ ฯลฯ ดงัทีร่ะบุอยูใ่นร่างมาตรา 4 (6) 

o มาตรา 3 ของร่างพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี้ ไดใ้หก้ลไกไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ 
วา่กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลกลาง จะท างานร่วมกบักลไกการคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบุคคลของแต่ละกจิการทีม่อียู่อยา่งไร 

o ขอ้ยกเวน้ในการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ตามร่างมาตรา 24, 25, 26 และ 27 ของ
พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ประกอบกบัอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายทีพ่.ร.บ.
ประกอบธุรกจิขอ้มูลเครดติไดใ้หไ้วก้บัสมาชกิบรษิทัขอ้มูลเครดตินัน้เพยีงพอแลว้
ส าหรบัการประกอบธุรกจิ การหาประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย และการท าตาม
หน้าทีท่ ีก่ฎหมายก าหนด โดยยงัคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของประชาชนอยู ่ไม่
จ าเป็นตอ้งยกเวน้การด าเนินงานกบัขอ้มูลของทัง้กจิการดงัเช่นทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 4 
(6) ของร่างปัจจุบนั 
 

• “การด าเนินการของหน่วยงานของรฐัท่ีมีหน้าท่ีในการรกัษาความมัน่คงของรฐัหรือการ
รกัษาความปลอดภยัของประชาชน […]” ในร่างมาตรา 4 (2) มีหลกัการท่ียอมรบัได้ แต่
ภาษาท่ีใช้อาจไม่ชดัเจนเพียงพอ  

o ขอ้นี้เป็นขอ้ใหม่ทีร่่าง ม.ค. 2561 ไม่ม ีและเพิง่เพิม่เขา้มาใหม่ในร่าง ก.ย. 2561 

o คณะผูร้่างอธบิายระหวา่งการน าเสนอในวนัที ่11 ก.ย. 2561 วา่ ดูตามกฎหมาย 
General Data Protection Regulation ของสหภาพยโุรป ใน Article 2 ทีว่่าดว้ย
ขอบเขตสิง่ทีคุ่ม้ครอง (Material scope)5 

                                                      
2 ร่าง พ.ร.บ.ประกอบธุรกจิขอ้มูลเครดติ พ.ศ. … (ฉบบัที่..) 
https://www.creditinfocommittee.or.th/Thai/Documents/DraftLaw16_7_61.pdf  (16 ก.ค. 2561) 
3 https://www.prachachat.net/finance/news-207483  
4 เช่น ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยการคุม้ครองและการจดัการขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 
https://ict.moph.go.th/th/extension/463  
5 http://bit.ly/2QkSLSG (เผยแพร่ 11 ก.ย. 2561) 

https://www.creditinfocommittee.or.th/Thai/Documents/DraftLaw16_7_61.pdf
https://www.prachachat.net/finance/news-207483
https://ict.moph.go.th/th/extension/463
http://bit.ly/2QkSLSG


o น่าสนใจวา่ GDPR Article 2 Material scope นัน้ยกเวน้การบงัคบัใชไ้วเ้พยีง 4 ขอ้ ดงั
ระบุใน Art. 2(2)6: 

▪ สองขอ้แรกนัน้เป็นเรื่องเฉพาะกบัระบบสหภาพยโุรป โดย Art. 2(2) lit. a) นัน้
เป็นกจิกรรมทีอ่ยูน่อกเหนือขอบเขตของกฎหมายของสหภาพยโุรป และ Art. 
2(2) lit. b) นัน้วา่ดว้ยกจิกรรมทีส่หภาพยโุรปไปท ากบันอกสหภาพ 

▪ สว่น Art. 2(2) lit. c) นัน้เป็นการยกเวน้การประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล “โดย
บุคคลธรรมดาในกจิกรรมสว่นตวัหรอืกจิกรรมภายในครวัเรอืนเทา่นัน้" (by a 
natural person in the course of a purely personal or household activity) – 
ซึ่งขอ้นี้เทยีบไดก้บัร่างมาตรา 4 (1)  

▪ และ Art. 2(2) lit. d) ซึ่งยกเวน้การประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคล “โดยหน่วยงาน
ทีม่อี านาจหน้าทีแ่ละความสามารถ เพื่อประโยชน์แหง่การป้องกนั การสบืสวน 
การตรวจหา หรอืการฟ้องคดอีาญา หรอืการบงัคบัคดทีางอาญา รวมถงึการ
พทิกัษ์หรอืป้องกนัไม่ใหเ้กดิภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของสาธารณะ” (by 
competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, 
detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal 
penalties, including the safeguarding against and the prevention of 
threats to public security) – ซึ่งขอ้นี้บางสว่นคลา้ยกบัร่างมาตรา 4 (2) แต่ไม่
เหมอืนทเีดยีวนัก ซึ่งจะอภปิรายต่อไป 

o หากดูตวัอยา่งตาม Material scope ของ GDPR จะเหน็ไดว้า่ ขอ้ยกเวน้ทีไ่ม่เกีย่วกบั
บรบิทของสหภาพยโุรปนัน้ มเีพยีง 2 ขอ้ คอืขอ้ยกเวน้เพื่อการใชใ้นครวัเรอืนและ
ขอ้ยกเวน้เพื่อความปลอดภยัสาธารณะ 

▪ ใชค้ าวา่ “public security” (ความปลอดภยัของสาธารณะ) และไม่ใช่ “ความ
มัน่คงของรฐั” 

▪ ไม่มขีอ้ยกเวน้ไปทัง้กจิการส าหรบักจิการสือ่สารมวลชน รฐัสภา ศาล  และ
ขอ้มูลเครดติ 

o จะเหน็ไดว้า่ ขอ้ยกเวน้ใน GDPR Article 2 นัน้จะระบุ 1) ผูค้วบคุมขอ้มูล และ 2) 
จุดประสงคห์รอืเงื่อนไขทีจ่ะเป็นเหตุใหเ้กดิการยกเวน้ เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 

o ร่างมาตรา 4 (2) ระบุเพยีงว่าจะใหก้ารยกเวน้กบัหน่วยงานลกัษณะใด แต่ไม่ไดร้ะบุวา่
จะยกเวน้ในกรณกีารเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยเพื่อจุดประสงคใ์ด เทา่กบัเป็นการ
ยกเวน้ใหใ้นทกุจุดประสงค ์ขอเพยีงผูค้วบคุมขอ้มูลเป็นหน่วยงานทีต่รงตามลกัษณะที่
ระบุ ซึ่งภาษาในร่างปัจจุบนักก็นิความกวา้งขวางมาก 

 

                                                      
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504


1.2 การตรากฎหมายเพื่อยกเวน้ไม่ใหม้กีารคุม้ครองสทิธ ิตอ้งตราเป็นพระราชบญัญตัทิีผ่า่นการ
พจิารณาของรฐัสภาเท่านัน้ หรอือยา่งน้อย หากเหน็สมควรใหใ้ชก้ารตราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
กต็อ้งก าหนดกรอบส าหรบัการบญัญตัขิอ้ยกเวน้เพิม่เตมิดงักล่าวเอาไวใ้นพระราชบญัญตัทิีเ่ป็น
กฎหมายหลกั 

ร่าง ก.ย. 2561 ระบุมาตรา 4 วรรค 2 วา่ 

• การยกเวน้ไม่ใหน้ าบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันิี้ทัง้หมดหรอืแต่บางสว่นมาใชบ้งัคบัแก่ผู้
ควบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลในลกัษณะใด กจิการใด หรอืหน่วยงานใดท านองเดยีวกบัผูค้วบคุม
ขอ้มูลสว่นบุคคลตามวรรคหนึง่ หรอืเพือ่ประโยชน์สาธารณะอืน่ใด ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

 
การคุม้ครองสทิธใินความเป็นอยูส่ว่นตวัและการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลเป็นสทิธแิละเสรภีาพที่

ไดร้บัการรบัรองตามรฐัธรรมนูญ 

• พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลตราขึน้เพื่อก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีช่ดัเจนใน
การใชส้ทิธแิละเสรภีาพตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ ซึง่หมายความวา่สทิธแิละเสรภีาพนัน้มี
อยูก่่อนแลว้และไดร้บัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญแมย้งัไมม่กีารตรากฎหมายขึน้ใชบ้งัคบัเป็น
การเฉพาะ 

• สทิธแิละเสรภีาพดงักล่าวเช่น “บุคคลยอ่มมสีทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย” “บุคคลยอ่มมี
สทิธใินความเป็นอยูส่ว่นตวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง และครอบครวั การกระท าอนัเป็นการละเมดิหรอื
กระทบต่อสทิธใินความเป็นอยูส่่วนตวั หรอืการน าขอ้มูลสว่นบุคคลไปใชป้ระโยชน์ไม่วา่ในทาง
ใดๆ จะกระท ามไิด ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีต่ราขึน้เพยีงเทา่ที่
จ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ” “บุคคลยอ่มมเีสรภีาพในการตดิต่อสือ่สารถงึกนัไม่วา่ในทางใดๆ 
การตรวจ การกกั หรอืการเปิดเผยขอ้มูลทีบุ่คคลสือ่สารถงึกนั รวมทัง้การกระท าดว้ยประการ
ใดๆ เพื่อใหล้่วงรูห้รอืไดม้าซึ่งขอ้มูล” “การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่วา่ดว้ยเหตุ
ความแตกต่างในเรื่องถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกายหรอื
สขุภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศกึษาอบรม 
หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง จะกระท ามไิด”้ 

• การยกเวน้การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลสว่น
บุคคล เทา่กบัเป็นการจ ากดัมาตรการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล หากจ าเป็นตอ้ง
บญัญตักิารยกเวน้ดงักล่าว ตอ้งตราเป็นกฎหมายทีม่ลี าดบัศกัดิเ์ทยีบเท่าหรอืสงูกว่า
พระราชบญัญตัทิีผ่า่นการรบัรองโดยรฐัสภา 

• สมควรมกีารก าหนดกรอบเอาไว ้วา่การบญัญตัขิอ้ยกเวน้เพิม่เตมินัน้ จะตอ้งระบุอยา่งน้อยถงึ 
ลกัษณะผูค้วบคุมขอ้มูลทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ จุดประสงคก์ารเกบ็รวมรวม ใช ้หรอืเปิดเผยทีจ่ะ
ไดร้บัการยกเวน้ และเงื่อนไขหรอืหลกัเกณฑท์ีจ่ะท าใหไ้ดร้บัการยกเวน้ โดยใหค้ านึงถงึหลกั
ความจ าเป็นและไดส้ดัสว่นของกฎหมาย และสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในขอ้มูลสว่นบุคคลของเจา้ของ
ขอ้มูลสว่นบุคคลซึ่งจะสญูเสยีไปจากการขยายขอ้ยกเวน้ดงักล่าว 

 
1.3 ขอ้เสนอแกไ้ข 

จากการอภปิรายในขอ้ 1.1 และ 1.2 เสนอแกไ้ขร่างมาตรา 4 เป็น 



• มาตรา 4  พระราชบญัญติัน้ีไม่ใช้บงัคบัแก่ 
(1) บุคคลทีท่ าการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ประโยชน์ส่วนตนหรือเพือ่กิจกรรม
ในครอบครวัของบุคคลนัน้เท่านัน้ โดยมิให้ผู้อืน่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน้ต่อผู้อืน่ 

(2) การเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยหน่วยงานของรฐัทีม่ีหน้าทีใ่น
การรกัษาความปลอดภยัของประชาชน เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความปลอดภยัของ
ประชาชนเท่านัน้ โดยมิให้หน่วยงานอืน่ทีไ่ม่มีหน้าทีใ่นการรกัษาความปลอดภยัของ
ประชาชนใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ต่อหน่วยงานอืน่ทีไ่ม่มี
หน้าทีใ่นการรกัษาความปลอดภยัของประชาชน 
 
การยกเว้นไม่ให้น าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีทัง้หมดหรือแต่บางส่วนมาใช้บงัคบั
แก่ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลในลกัษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใดท านองเดียวกบั
ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหนึง่ หรือเพือ่ประโยชน์สาธารณะอืน่ใด ให้ตราเป็น
พระราชบญัญติั โดยจะต้องระบุอย่างชดัเจนถึงลกัษณะผู้ควบคมุข้อมูลทีจ่ะได้รบัการ
ยกเว้น จดุประสงคก์ารเกบ็รวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยทีจ่ะได้รบัการยกเว้น และเงือ่นไข
หรือหลกัเกณฑที์จ่ะท าให้ได้รบัการยกเว้น ทัง้น้ีให้ค านึงถึงหลกัความจ าเป็นและได้
สดัส่วน 

 

2. ความเป็นอสิระและทรพัยากรของคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล
และส านกังาน 

• ภาระงานของคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลและส านักงานจะมปีรมิาณมาก เนื่องจาก
ครอบคลุมทกุกจิการและมอี านาจหน้าทีจ่ านวนมาก ซึ่งรวมถงึการท าแผนยทุธศาสตร ์การออก
ประกาศ การเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตร ีและการวนิิจฉัยชีข้าดปัญหาทีเ่กดิจากการบงัคบัใช้
กฎหมาย หากทรพัยากรในการท างานไม่เพยีงพอ หรอืมขี ัน้ตอนล าดบัชัน้ในการปฏบิตังิานที่
ยุง่ยากเกดิจ าเป็น จะท าใหง้านล่าชา้และยิง่สะสม กระทบสทิธผิูเ้กีย่วขอ้งและเสยีโอกาสทาง
ธุรกจิได ้

 
2.1 สมควรมคีณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลทีท่ างานเตม็เวลา 

• เพื่อใหค้ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและทนัการณ์ 
ควรพจิารณาก าหนดใหก้รรมการทกุคนต้องปฏบิตัหิน้าทีเ่ต็มเวลา 

• หากเหน็ว่าจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีรรมการโดยต าแหน่งซึ่งไม่สามารถท างานเตม็เวลาได ้
อาจใหม้กีรรมการโดยต าแหน่งทีท่ าหน้าทีไ่ม่เตม็เวลาได ้โดยกรรมการทีเ่หลอืตอ้งปฏบิตัหิน้าที่
เตม็เวลา7 โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูท้รงคุณวฒุอิยา่งน้อยอกีครึง่หนึ่ง ควรท างาน
เตม็เวลา 

  

                                                      
7 ตวัอย่างคณะกรรมการลกัษณะน้ีเช่น คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 



2.2 ความเป็นอสิระของกรรมการ 

• เพื่อประกนัความเป็นอสิระของผูม้าเป็นกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ควรพิจารณาระบุ
ลกัษณะตอ้งหา้มเพิม่เตมิส าหรบัประธานและกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิในมาตรา 11  เช่น 

o ประธานและกรรมการผูท้รงคุณวฒุติอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม8 
ดงัต่อไปนี้  
[…] 
(8) ไม่เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า 
(9) ไม่เป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของหน่วยงานรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ 
และไม่เป็นกรรมการหรอืทีป่รกึษาของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั 
(10) ไม่ประกอบอาชพีหรอืวชิาชพีอสิระอืน่ใดทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชน์ขดัแยง้
ไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้มกบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งกรรมการ 
(11) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษา พนักงาน ผูถ้อืหุน้ หรอื
หุน้สว่นในบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นหรอืสมาคมหรอืนิตบิุคคลอืน่ใดบรรดาทีเ่ป็นตวัแทนผู้
ประกอบธุรกจิหรอืประกอบธุรกจิเป็นผูค้วบคุมขอ้มลูหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลทีม่รีายได้
เกนิ 10 ลา้นบาท ในระยะเวลาหนึง่ปีก่อนไดร้บัการสรรหาตามมาตรา 9 หรอืก่อนไดร้บั
การคดัเลอืกตามมาตรา 10 
 

2.3 ความเป็นอสิระของส านักงาน 

• อ านาจและหน้าทีต่ามมาตรา 43 และ 44 ทีเ่กีย่วกบัการฝึกอบรม การท าความตกลง การถอืหุน้ 
เขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้ร่วมทนุกบันิตบิุคคลอื่น ฯลฯ ควรก าหนดในพระราชบญัญตัทิีเ่ป็น
กฎหมายหลกั วา่จะตอ้งไม่ขดักบัภารกจิในการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของคณะกรรมการและ
ของส านักงาน 

• อาจระบุในมาตรา 43 และ 44 วา่การลงทนุหาประโยชน์หรอืการท าความตกลง จะตอ้งท าใน
กจิการทีไ่ม่ขดักบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการก าหนด9 

 
2.4 ขอ้เสนอแกไ้ข 

• ควรพิจารณาให้มีกลไกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสามารถท างานคุ้มครองได้อย่าง
เตม็ท่ีและเป็นอิสระ 
 

• ต้องมีกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท างานเต็มเวลาและท างานได้อย่างเป็น
อิสระ โดยประธานและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือประกอบ
อาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลขนาดใหญ่ 
 

• มีกรอบหลกัเกณฑก์ารท าข้อตกลงและการลงทุนให้กบัส านักงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการขดั
ประโยชน์และกระทบกบัภารกิจ 

                                                      
8 ตวัอย่างลกัษณะตอ้งหา้มปรบัจากคณะกรรมการก ากบักจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม 
9 ตวัอย่างเช่น มาตรา 20 (8) ในพ.ร.บ.คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. 2550 ระบุว่าส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยัสามารถ “ลงทุนหาผลประโยชน์ในกจิการที่ไม่เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิประกนัภยั
ตามขอ้บงัคบัที่คณะกรรมการก าหนด” http://www.oic.or.th/th/consumer/about/arbitrator   

http://www.oic.or.th/th/consumer/about/arbitrator
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