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 ปจัจบุนั เทคโนโลยกีารตดิต่อสื่อสารผ่าน ระบบอนิเทอรเ์น็ต ถูกนําไปใชใ้นการประกอบ

ธุรกจิกนัอยา่งแพรห่ลาย  ไมเ่วน้แมแ้ต่ ในธุรกจิประเภทธนาคาร สถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบ

ธุรกจิบตัรเครดติ ซึง่ส่วนมากจะมกีารเปิดใหบ้รกิารธนาคารออนไลน์ หรอื Internet Banking 

ทัง้น้ี เน่ืองจากการใหบ้รกิารออนไลน์ ทาํใหล้กูคา้สาม ารถเขา้ถงึการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบ

ธุรกจิไดม้ากยิง่ขึน้ และช่วยใหก้ารดาํเนินธุรกจิในขัน้ตอนต่างๆ ทาํไดโ้ดยงา่ยและมคีวาม

สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ ซึง่สามารถช่วยลดตน้ทุนทางธุรกจิไดม้ากยิง่ขึน้ดว้ย ประกอบกบั

ความสามารถ ต่างๆ ของระบบอนิเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ี่ เอือ้อํานวยใหเ้กดิการ

ใชม้ากขึน้ เช่น ความสามารถในการบนัทกึขอ้มลู การสาํรองขอ้มลู การประมวลผลขอ้มลู รวม

ไปถงึการถ่ายโอนขอ้มลู โดยทัว่ไปแลว้ ผูป้ระกอบธุรกจิบนอนิเทอรเ์น็ตส่วนใหญ่จะ สามารถเกบ็

รวบรวมขอ้มลูของลกูคา้  และเฝ้าตดิตามพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารของลกูคา้ได ้ ซึง่จดัเป็นการ

ดาํเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ โดย ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารอาจไมท่ราบหรอือาจ

ไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมแก่การกระทาํดงักล่าว หรอืแมจ้ะมกีา รใหค้วามยนิยอมแลว้กอ็าจจะมี การ

นําขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชเ้กนิขอบเขตทีไ่ดใ้หค้วามยนิยอมไวไ้ด้  อนัเป็นการละเมดิข้ อมลูส่วน

บุคคลของลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารได ้ดงันัน้ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ ในการทาํธุรกรรมออนไลน์ จงึมี

ความจาํเป็นตอ้ง ใหค้วามคุม้ครองความปลอดภยัใน ขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ย โดย วธิกีารใหค้วาม

คุม้ครองทีไ่ดร้บัความนิยม ทีผู่ป้ระกอบธุรกจิสามารถดาํเนินการ ไดเ้อง กค็อื การจั ดทาํนโยบาย

ความเป็นส่วนตวั หรอืนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนัน่เอง  
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การจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Policy) เป็นรปูแบบหน่ึงตาม

แนวทาง การกํากบัดแูลตนเอง โดยนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กค็อื นโยบายทีผู่้

ประกอบธุรกจิประกาศใหแ้ก่ลกูคา้หรือผูใ้ช้บรกิารของตนทราบว่า ตน มนีโยบายหรอืแนวทางใน

การบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลอยา่งไร เพื่อใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทราบและสามารถใช้

พจิารณาตดัสนิใจไดว้่าตนจะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของตนหรอืไม ่แต่เน่ืองจากการกําหนดนโยบาย

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไมไ่ดถู้กควบคุม โดยกฎหมายหรอืองคก์รใดๆ จงึอาจทาํใหก้าร

กําหนดนโยบายของผูป้ระกอบธุรกจิ ไมไ่ด้มาตรฐาน ไมอ่าจคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้

หรอืผูใ้ชบ้รกิารไดจ้รงิ หรอือาจกําหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหด้นู่าเชื่อถอืโดยไมไ่ด้

คาํนึงว่าจะสามารถปฏบิตัไิดต้ามทีต่นไดป้ระกาศไวจ้ริ งหรอืไมเ่พยีงใด ดงันัน้ ในกรณทีีผู่้

ประกอบธุรกจิไมส่ามารถคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุค คลไดต้ามนโยบายทีต่นประกาศไวจ้งึก่อใหเ้กดิ

ปญัหาว่า ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นผูเ้สยีหายจะสามารถฟ้องรอ้งหรอืดาํเนินการทางกฎหมาย

อยา่งไรต่อผูป้ระกอบธุรกจิ โดยทีป่ญัหาดงักล่าวสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการตคีวามว่านโยบายการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมสีถานะทางกฎหมายอยา่งไร และกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูจ่ะ

เพยีงพอหรอืไม ่ ซึง่จากการตคีวาม นัน้ ยอ่มแสดงใหเ้หน็ว่านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล มสีถานะทางกฎหมายเป็น “คาํมัน่ ” ดงันัน้  ผูป้ระกอบธุรกจิ จงึต้องผกูพนัตนทีจ่ะตอ้ง

ปฏบิตัติามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีต่นไดป้ระกาศไวน้ัน่เอง  และในกรณทีี่ ผู้

ประกอบธุรกจิ ไมส่ามารถใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคค ลไดต้ามนโยบายทีต่นประกาศไว ้

ผูป้ระกอบการยอ่มอยูใ่นฐานะทีเ่ป็นฝา่ยผดิคาํมัน่ ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นผู้ เสยีหายจาก

การทีข่อ้มลูส่วนบุคคลของตนถูกนําไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์หรอืถูกนําไปใชโ้ดยไมม่อีํานาจ ยอ่ม

สามารถฟ้องรอ้งหรอืดาํเนินการทางกฎหมายต่อผูป้ระกอบการได ้ โดยอาศยับทบญัญตัแิห่ง

กฎหมายว่าดว้ยเรือ่งการแสดงเจตนาประกอบกบับทบญัญตัวิ่าดว้ยเรือ่งละเมดิ  

อยา่งไรกต็าม เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ ผูบ้รโิภค ภาครฐัจะตอ้งกําหนด

มาตรการบงัคบั (enforcing) โดยการออกกฎเกณฑเ์พื่อควบคุมการจดัทาํนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลขึน้ ประกอบกบัตอ้งแกไ้ขกฎเกณฑท์ีใ่ชค้วบคุมธุรกจิประเภทต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบั

อยูใ่หม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎเกณ ฑใ์หมด่ว้ย ในการน้ีอาจมกีารจดัตัง้องคก์รทีท่าํหน้าทีก่ํากบั

ดแูล ซึง่ทาํหน้าที ่ควบคุมทางทะเบยีน ออกใบอนุญาต ประชาสมัพนัธ ์ระงบัขอ้พพิาท รวมทัง้

ใหค้าํปรกึษาแก่ผูป้ระกอบธุรกจิและผูบ้รโิภค โดยรฐัควรจะทาํหน้าทีค่วบคุมดแูลกจิการเท่าที่

จาํเป็นเท่านัน้ และจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนแก่ภาคเอกชนซึง่มขีดีความสามารถในการพฒันาทาง

เทคโนโลยสีงูกว่าเป็นผูม้บีทบาทนํา ทัง้น้ี เพื่อใหเ้อกชนมบีทบาทในการพฒันาดา้นเทคโนโลยี

อยา่งต่อเน่ืองโดยไมถู่กจาํกดัโดยกฎเกณฑภ์าครฐัมากนกันัน่เอง  อกีทัง้ ผูป้ระกอบธุรกจิ

ประเภท ธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุ รกจิบตัรเครดติ  กค็วรจะตอ้งตระหนกัถงึ

ปญัหาการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลโดยการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลของตนใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั แนวทางปฏบิตัทิีม่คีวามเป็นสากล ซึง่หากทุกหน่วยงาน
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สามารถความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไดแ้ลว้ กย็อ่มส่งผลดต่ีอการพาณิ ชยอ์เิลก็ทรอนิกสโ์ดยรวม

ของประเทศได ้และทาํใหก้ารพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสม์อีตัราการเตบิโตตามทีค่วรจะเป็นดว้ย 

 

Abstract 

 

Nowadays, the technology of telecommunication via the internet is being used 

widely in operating the business including in certain business as banks, financial 

institutions, and credit card business most of which provide the online banking services 

or the so-called internet banking services. This is because of the online services help 

their clients reach more of their services provided and help make every process of 

doing business easier, faster, and more convenient, which can reduce the cost of doing 

business much better. Moreover, the internet system and the computer technology have 

the abilities such as data storage ability, data backup ability, data processing ability, and 

data transferring ability which help increase the use of the services. Generally, most of 

the E-Commerce business operators can collect their clients’ information and track the 

clients’ records of services-accessing behaviors which are considered clients’ private 

information processing. The clients may not know nor have given permission in doing 

so. Or even the clients have given such permission, there might be the uses of private 

information which are off-limits. Such uses are considered the violation of privacy of the 

clients. Therefore, to make trustworthiness to the clients in doing the online transaction 

there is a need in giving security protection for private information. The popular method 

of giving protection which can be conducted by the business operators on their own is 

the provision of private information protection policy or the so-called privacy policy. 

 

The provision of privacy policy is a means of the self-regulation policy, that is to 

say, the privacy policy is the statement which is proclaimed to their customers or clients. 

Therefore, the customers and the clients acknowledge how the business operators will 

manage and administer their private information so that they could take into account 

whether they will give away their private information or not. But as the determination of 

the privacy policy is not governed by any laws or any organizations, this might cause 

the non-standard determination and make the policy cannot in reality protect the private 

information of their clients and customers. Or else, the business operators may 

determine the privacy policy which sounds credible but may be impracticable. Hence, in 

the case that business operators are unable to meet the privacy policy proclaimed, it 



 ง 

raises the problem of how the clients or the customers can take legal action against the 

business operators. Such problem can be solved by construing the legal status of the 

privacy policy and examining whether the laws currently enforced are sufficient for this 

issue or not. The construction of the policy indicates that the privacy policy has its own 

legal status as “promise”, that is, the business operators are obliged to comply with 

such policy they have proclaimed. While in the case that the business operators are 

unable to protect private information as proclaimed, they will be deemed to have 

breached the promise. The clients or the customers who are the sufferers of the 

misuses or overuses of private information can take legal action against those business 

operators under the provisions of expression of intention and the provisions of tort. 

 

Nevertheless, to build up confidence in consumers the government shall provide 

enforceable measure by issuing the provisions to regulate the making of privacy policy 

and together with making the revisions to any rules which currently regulate certain 

businesses in conformity with the latest provisions. In doing so, there might be the 

establishment of the regulating organization whose functions concern registration 

control, license granting, public relations, settlement of disputes, and also business 

operators and consumers consultancy. The government functions should be limited only 

when needed. But they shall support the private sectors that have higher capability in 

developing technology to lead the tasks because the private sectors should be given 

opportunities to play the continuous role in developing technology without being 

restricted by the government rules. Furthermore, certain business operators as banks, 

financial institutions, and credit card business should take the private information 

protection problems into account by making their own private information protection 

policy conform to the universal practice. If every organization can build up confidence in 

consumers, it will result in a satisfactory benefit over the entire E-Commerce of the 

country and help raise the growth of the E-Commerce to the rate where it should be. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

 เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่า เทคโนโลยสีารสนเทศและการตดิต่อสื่อสารทางสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์โดยเฉพาะการตดิต่อสื่อสารผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต เป็นทีแ่พรห่ลายและไดร้บั

ความนิยมเป็นอยา่งมาก ต่อประชาคมโลก ทัง้น้ี เน่ื องจากระบบการตดิต่อสื่อสารผ่านระบบ

อนิเทอรเ์น็ต เป็นระบบทีม่ลีกัษณะไรพ้รมแดน ปราศจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาและสถานที ่ทาํ

ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดง้า่ยขึน้ และมคีวามสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อสื่อสาร

ยิง่ขึน้ ส่งผลใหก้ารตดิต่อสื่อสาร การถ่ายโอนขอ้มลู รวมไปถงึการเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ สามารถ

ทาํไดโ้ดยงา่ย ทาํใหก้ารประมวลผล จดัเกบ็  หรอืเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารสามารถทาํไดอ้ยา่ง

สะดวก และรวดเรว็ ซึง่จากลกัษณะทัว่ไปของเทคโนโลยกีารตดิต่อสื่อสารผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต

ดงักล่าว ทาํใหม้กีารนําเอาเทคโนโลยกีารตดิต่อสื่อสารผ่านระบบอนิเทอ รเ์น็ตไปใชใ้นการ

ประกอบธุรกจิกนัอยา่งแพรห่ลายปจัจบุนัผูป้ระกอบธุรกจิมากมายเริม่ทีจ่ะเปลีย่นวธิกีารในการ

จดัเกบ็ขอ้มลูต่างๆ ใหอ้ยูใ่นรปูแบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์  แทนทีก่ารจดัเกบ็ขอ้มลูในรปูกระดาษ  

ซึง่เหตุผลและปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหข้อ้มลูต่างๆ ถูกทาํใหอ้ยูใ่นรปูดจิิ ทลั (digital format) มี

ดงัต่อไปน้ี
1
  

1. การสรา้ง ส่งหรอืเกบ็ขอ้มลูสามารถทาํไดง้า่ยและสะดวกกว่าการทาํใหอ้ยูใ่น

รปูแบบปกต ิ

2. การเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสท์าํใหเ้กดิการลดตน้ทุนทางธุรกจิในการ

สรา้ง ส่ง หรอืเกบ็ขอ้มลู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมือ่กระทาํการผ่านระบบ

อนิเทอรเ์น็ต 

3. เมือ่สงัคมกา้วเขา้สู่ยคุสงัคมสารสนเทศทาํใหข้อ้มลูทีอ่ยูใ่นรปูของขอ้มลู

อเิลก็ทรอนิกสม์มีลูค่าในตวัเอง สามารถซือ้ขายได ้หรอืนําไปทาํธุรกรรมอื่นๆ ได ้

4. คุณสมบตัแิละความสามารถของระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย ทีเ่อือ้อํานวยให้

เกดิการใชม้ากขึน้ เช่น ความสามารถในการ สาํรองขอ้มลู (back-up) เพื่อป้องกบั

การสญูหายของขอ้มลู 

5. การประมวลผลขอ้มลูสามารถไดโ้ดยงา่ยโดยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์

(software) มาช่วยในการประมวลผลขอ้มลู 

                                                 
1
    กติตพิงศ ์ กมลธรรมวงศ์ , “การคุม้ครองขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคลในระบบกฎหมายไทย  : 

ปญัหาและแนวทางการแกไ้ข ”, (วทิยานิพนธนิ์ตศิาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , 

2549), หน้า 379. 
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จากเหตุผลทีก่ล่าวมาจงึส่งผลทาํใหก้ารส่งเอกสารและขอ้มลูต่างๆ ทาํไดโ้ดยสะดวกมาก

ขึน้ และเมือ่มกีารนําเทคโนโลยดีั งกล่าวเขา้มาใชใ้นการประกอบธุรกจิ  จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งหา

มาตรการมาป้องกนัความปลอดภยัใหก้บัขอ้มลูต่างๆ ทีม่กีารถ่ายโอนไปมา  เพื่อสรา้งความเชื่อ

น่าเชื่อถอื (Trust) และสรา้งความเชื่อมัน่ (Confidence) ในการทาํธุรกรรมต่างๆ ทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้น้ี เพื่อป้องกนัการนํา ประโยชน์ของเทคโนโลยเีหล่าน้ีไปใชโ้ดยมชิอบ ซึง่อาจ

เป็นการละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลหรอืความเป็นส่วนตวัของบุคคลอื่นได ้ 

0คาํว่า "สทิธสิ่วนบุคคล " หมายถงึ สทิธขิองบุคคลทีป่ระกอบไปดว้ย  สทิธขิองบุคคลใน

ครอบครวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง รวมทัง้ความเป็นอยูส่่วนตวั  โดยสทิธสิ่วนบุคคลเป็นสทิธทิีแ่ต่ละ

บุคคลจะตอ้งไดร้บัการคุ้ มครองและการเคารพ  0โดยทัว่ไปแลว้ขอ้มลูส่วนบุคคลกเ็ป็นสทิธสิ่วน

บุคคลทีจ่ะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองเช่นกนั ดงันัน้ การกระทาํการอนัเป็น การละเมดิขอ้มลูส่วน

บุคคลของบุคคลอื่น ยอ่มไมอ่าจกระทาํได้  และรฐั 0จะกระทาํการละเมดิหรอืจาํกั ดสทิธสิ่วนบุคคล

ไมไ่ด้  เวน้แต่  มกีฎหมายใหท้าํไดเ้พื่อรกัษาความมัน่คง  เพื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและ

ศลีธรรมอนัดขีองประชาชนดว้ย0

2
  

 แต่เน่ืองดว้ยการพฒันาทางเทคโนโลยทีาํใหผู้ป้ระกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์

ทัง้หลายสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล และสามารถเฝ้าตดิตาม พฤตกิรรมในการใช้

บรกิารเวบ็ไซตข์องลกูคา้ได ้โดยลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารไมท่ราบและไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมแก่การ

กระทาํดงักล่าว หรอืแมจ้ะมกีารใหค้วามยนิยอมแลว้กอ็าจจะมปีญัหาการนําขอ้มลูส่วนบุคคลไป

ใชเ้กนิขอบเขตทีไ่ดใ้หค้วามยนิยอมไวไ้ด ้ซึง่ปญัหาดงักล่าวกส็่งผลกระทบโดยต รงต่อสทิธสิ่วน

บุคคล ซึง่เป็นการกระทบต่อขอ้มลูส่วนบุคคลของ ผูบ้รโิภค อนัทาํใหผู้บ้รโิภคขาดความเชื่อมัน่

ในการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ส่งผลกระทบต่อเน่ืองทาํใหก้ารพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์

ของประเทศไมเ่ตบิโตเท่าทีค่วร ดงันัน้ สิง่ทีผู่ป้ระกอบการทางพาณชิยอ์เิลก็ ทรอนิกสจ์าํเป็น

จะตอ้งทาํใหเ้กดิขึน้กค็อื การสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคในเรือ่งการใหค้วามคุม้ครองความ

เป็นส่วนตวัของขอ้มลูส่วนบุคคล โดยวธิกีารทีผู่ป้ระกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสส์ามารถ

ดาํเนินการ หรอืจดัทาํไดเ้อง และเป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัความนิยมวธิกีารหน่ึง กค็อื การจดัทาํ

นโยบายความเป็นส่วนตวั หรอืนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Policy) นัน่เอง 

โดยทีค่าํว่า “ความเป็นส่วนตวั” หรอื “privacy” เป็นสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานของมนุษย์

ทีไ่ดม้กีารบญัญตัริบัรองคุม้ครองตามกฎหมาย ซึง่ตามปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยช น ค.ศ. 

1948 (Universal Declaration of Human Right 1948) มาตรา 12
3
 ซึง่บญัญตัวิ่า “บุคคลใดๆ 

                                                 
2
    Samual Warren & Louis D.Brandeis, The Right to Privacy, Harvard Law Review, 

1980, P 1-3. 
3
    Article 12 of Universal Declaration of Human Right 1948 “No one shall be subjected 

to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence’ nor to attacks 

upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law 

against such interference or attacks.” 
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จะถูกสอดแทรกโดยพลการในชวีติส่วนบุคคลในครอบครวั ในเคหสถาน หรอืในการสื่อสาร หรอื

จะถูกดหูมิน่ในเกยีรตยิศและชื่อเสยีงไมไ่ด ้ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย

ต่อการสอดแทรกหรอืการดหูมิน่ดงักล่าวนัน้ ” จากบทบญัญตัดิงักล่าวจะเหน็ไดว้่า ปฏญิญา

สากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ค .ศ. 1948 ไดบ้ญัญตัริบัรองสทิธคิวามเป็นส่วนตวัไวอ้ยา่งชดัเจน 

และนานาประเทศต่างกใ็หค้วามสาํคญัต่อการคุม้ครองความเป็นส่วนตวั ดงัจะเหน็ไดจ้ากการที่

ประเทศต่าง ๆ ไดบ้ญัญตักิฎหมายภายในของตนทีใ่หค้วามคุม้ครองความเป็นส่วนตวัเอาไวใ้น

กฎหมายของตน ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหน่ึงไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการใหค้วาม

คุม้ครองความเป็นส่วนตวัเช่นกนั ดงัจะเป็นไดจ้ากรา่งรฐัธรรมนูญฉบบัใหมท่ีก่ําลงัอยูร่ะหว่าง

การยกรา่ง ไดบ้ญัญตัริบัรอง สทิธคิวามเป็นส่วนตวัว่า “สทิธขิองบุคคลในครอบครวัเกยีรตยิศ

ชื่อเสยีง และความเป็นอยูส่่วนตวั ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง ” และตามมาตรา 28 และมาตรา 34 

ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ .ศ. 2540 ไดใ้หค้วามคุม้ครองสทิธขิองบุคคลใน

ครอบครวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง หรอืความเป็ นอยูส่่วนตวั การกล่าวหรอืไขขา่วแพรห่ลายซึง่

ขอ้ความหรอืภาพไมว่่าดว้ยวธิใีดไปยงัสาธารณชน อนัเป็นการละเมดิหรอืกระทบถงึสทิธขิอง

บุคคลในครอบครวั เกยีรตยิศ ชื่อเสยีงหรอืความเป็นอยูส่่วนตวั จะกระทาํมไิด ้เวน้แต่กรณทีีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณชน จงึจาํเป็นตอ้งมกีารกําหนด กลไกในการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล ซึง่สามารถประมวลผล และเผยแพรถ่งึบุคคลจาํนวนมากไดโ้ดยงา่ย สะดวก รวดเรว็โดย

อาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศอนัทนัสมยั ทัง้น้ี โดยกําหนดใหม้ ีคณะกรรมการขอ้มลูส่วนบุคคล 

เพื่อวางนโยบาย และกํากบัดแูลเกีย่วกบัการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่ว นบุคคล และจากบท

นิยามของคาํว่า “ขอ้มลูส่วนบุคคล ” ทีป่รากฏในรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล พ.ศ. ... มาตรา 4 ไดใ้หค้วามหมายว่า “ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบับุคคล ซึง่สาํใหส้ามารถ

ระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้มว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม” จากบทนิยามดงักล่าวทาํใหส้ามารถตคีวามไดว้่า

ขอ้มลูส่วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มลูบุคคล, ขอ้มลูทีเ่ป็นเรือ่งส่วนตวั, ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล และรวม

ไปถงึขอ้มลูต่างๆ ทีท่าํใหร้ะบุตวับุคคลนัน้ได ้เช่น หมายเลขประจาํตวั รหสั ลายน้ิวมอื เป็นตน้ 

โดยทีต่วัอยา่งของขอ้มลูบุคคลนัน้ กเ็ช่น ชื่อ อาย ุเพศ ส่วนสงู น้ําหนกั หรอืสผีวิ เป็นตน้, ขอ้มลู

ทีเ่ป็นเรือ่งส่วนตวั เช่น  การศกึษา ฐานะทางการเงนิ การนบัถอืศาสนา ประวตัสิุขภาพ ประวตัิ

อาชญากรรม ประวตักิารทาํงาน เป็นตน้ , ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล ซึง่จะเป็นขอ้มลูใดๆ กไ็ดท้ี่

เกีย่วกบับุคคลนัน้ เช่น พฤตกิรรมการบรโิภค การใชช้วีติประจาํวนั
4
  

โดยทัว่ไปแลว้ ขอ้มลูส่วนบุคคลจะสามารถแบ่งออกไดส้องประเภทคอื ขอ้มลูส่วนบุคคล

ทีม่ลีกัษณะทัว่ไป และขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ลีกัษณะอ่อนไหว  โดยทีข่อ้มลูทีม่ลีกัษณะทัว่ไป 

หมายถงึขอ้มลูทัว่ไปของบุคคล เช่น ชื่อ อาย ุเพศ ส่วนสงู น้ําหนกั สผีวิ การศกึษา เ ป็นตน้ และ

                                                 
4
    สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ , แนวทางการจดัทาํกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล , (กรงุเทพมหานคร  : สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ สาํนกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต,ิ 2546), หน้า 25. 
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ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ลีกัษณะอ่อนไหว หรอื Sensitive Data หมายถงึ ขอ้มลูสาํคญัทีถ่อืว่าเป็น  

ความลบัอยา่งมากไมส่ามารถแพรง่พรายออกสู่ภายนอกได ้เป็นขอ้มลูทีอ่่อนไหวไดง้า่ย  

เสยีหายไดง้า่ยและสรา้งความ เสยีหายไดง้า่ย
5
 เป็นขอ้มลูทีก่ระทบต่อความเป็นอยูส่่วนตั วของ

เจา้ของขอ้มลูมาก เช่น ฐานะทางการเงนิ การนบัถอืศาสนา ประวตัสิุขภาพ ประวตัอิาชญากรรม 

เป็นตน้ 

สาํหรบัปญัหาการละเมดิความเป็นส่วนตวัเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้  นานาประเทศ

รวมทัง้องคก์ารระหว่างประเทศต่างกใ็หค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก โดยหลายประเทศทัว่โลกให้

ความสาํคญัต่อการความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอยา่งจรงิจงั  โดยที่ The Organization for 

Economic Cooperation and Development หรอื OECD ซึง่เป็นองคก์ารระหว่างประเทศทีใ่ห้

ความสาํคญักบัปญัหาดงักล่าว ไดก้ําหนดแนวทางหรอืกฎเกณฑข์ัน้พืน้ฐาน (Guidelines) ใน

การคุม้ครองขอ้มลูส่ วนบุคคล เพื่อใหน้านาประเทศไดม้แีนวทางในการบญัญตักิฎหมายของ

ตนเอง ไดอ้อก Guidelines Governing the Protection of Privacy and Tranborder Data 

Flows of Personal Data ขึน้ในปี ค.ศ. 1980 เพื่อวางหลกัการสาํคญัว่า ขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้ง

ไดร้บัการคุม้ครองทีเ่หมาะสมในทุกขั ้ นตอน ตัง้แต่การเกบ็รวบรวม การใช ้การเกบ็รกัษา และ

การเปิดเผย และใน ค .ศ. 1999 ไดอ้อก Guidelines for Consumer Protection in the context 

of Electronic Commerce ขึน้เพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภคในการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสร์ว่มกบั

ผูป้ระกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ ซึง่ไดก้ําหนดสาระสาํคญัในเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลของผูบ้รโิภคดว้ย และองคก์ารระหว่างประเทศอื่นทีใ่หค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลกค็อื สหประชาชาต ิหรอื United Nation (UN) ไดก้ําหนดหลกัเกณฑก์ารคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลขัน้ตํ่าไวใ้น Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data 

File ทีอ่อกเมือ่ปี ค .ศ. 1990 และสหภาพยโุรป หรอื European Union (EU) กไ็ด้ออกกฎเกณฑ์

หลายฉบบัทีม่สีาระสาํคญัในเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ย เช่น Directive 95/46/EC of 

the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of 

such data ซึง่กฎเกณฑน้ี์มวีตัถุประสงคใ์นการ ป้องกนัความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูส่วนบุคคล 

และใหค้วามสาํคญักบัการโอนถ่ายขอ้มู ลส่วนบุคคลดว้ย  ซึง่ขอ้ตกลงน้ีจะมกีารใหค้วามคุม้ครอง

ขอ้มลูทีอ่่อนไหว หรอื Sensitive Data เป็นพเิศษดว้ย ขอ้ตกลงอกีฉบบัที ่ EU กําหนดขึน้กค็อื 

Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 

concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the 

electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) 

ซึง่กฎเกณฑน้ี์มวีตัถุประสงคใ์นการ ป้องกนัทุกกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล และ

มกีารคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในการตดิต่ อสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย นอกจากน้ีประเทศ

                                                 
5
     Internet Security ศพัทต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้รหสัและถอดรหสั 

<http://coursewares.mju.ac.th/bt454/Chapter5/C1T5_01.htm> 
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ต่างๆ ทัว่โลก ต่างกไ็ดใ้หค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลโดยการออกกฎหมาย

ภายในประเทศของตนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ีอ่งคก์ารระหว่างประเทศไดก้ําหนดขึน้ดว้ย  

เช่น ประเทศองักฤษ ไดอ้อก The Data Protection Act  หรอื DPA ขึน้ในปี 1998, ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ไดอ้อก Privacy Act ในปี 1974, Children’s On line Privacy Protection Act ใน

ปี 1998, ประเทศออสเตรเลยีไดอ้อก Privacy Act ขึน้ในปี 1993, ประเทศเบลเยีย่มไดอ้อก 

Belgium Law on Privacy Protection in relation to the Processing of Personal Data ในปี 

1992, ประเทศอติาล ีไดอ้อก Protection of individuals and other subjects with regard to 

the processing of personal data Act ในปี 1996, ประเทศเดนมารค์ Act on Processing of 

Personal Data ในปี 2000, ประเทศนิวซแีลนด ์ไดอ้อก The Privacy Act ในปี 1993, ประเทศ

ฮ่องกง ไดอ้อก Personal Data (Privacy) Ordinance ในปี 1996 เป็นตน้ สาํหรบัประเทศไทย

นัน้ กไ็ดใ้หค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเช่นกนั โดยขณะน้ี รา่งพระราชบญัญตัิ

ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ .ศ. ... กําลงัอยูใ่นระหว่างการพจิา รณากลัน่กรองใน

กระบวนการนิตบิญัญตั ิซึง่รา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าวไดร้า่งขึน้โดยอาศยั EU Directive และ

กฎหมายของออสเตรเลยี ฮ่องกงและนิวซแีลนด์
6
 เป็นตน้แบบดว้ย  

อยา่งไรกต็าม นอกจากวธิกีารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล จะทาํไดโ้ดยการบญัญตัิ

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ลีกัษณะใหค้วามคุม้ครองเป็นการทัว่ไป หรอืบญัญตัิ

กฎหมายทีใ่หค้วามคุม้ครองแต่ละเรือ่งไวโ้ดยเฉพาะแลว้ การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอาจทาํได้

โดยวธิกีารอื่นๆ  เช่น การกําหนดกลไกการกํากบัดแูลตนเอง  (self-regulation) โดยให้

ผูป้ระกอบการภาคธุรกจิจดัทาํนโยบายความเป็นส่วนตวั หรอืนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล (Privacy Policy) และมกีารกําหนดประมวลจรยิธรรม (Codes of practice) ของตนเอง

ขึน้ รวมไปถงึการใชเ้ครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื (Trustmark) ซึง่ออกโดยองคก์รกลางที่

ทาํหน้าที่ ออกเครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคว่า 

ผูป้ระกอบการรายนัน้ๆ มมีาตรฐานเป็นไปตามทีอ่งคก์รกลางกําหนด และรวมไปถงึการพฒันา

เทคโนโลยใีหม้คีวามทนัสมยัและสามารถใชป้้องกนัการละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ย เป็นตน้ 

ทัง้น้ี การกําหนดรปูแบ บการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะขึน้อยูก่บัระบบกฎหมาย รปูแบบการ

ปกครอง นโยบายรฐั ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีรวมทัง้สภาพสงัคม วฒันธรรม และ

พฤตกิารณ์แวดลอ้มต่างๆ ของประเทศนัน้ๆ 

สาํหรบัการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตร้า่งพระราชบญัญตัวิ่า

ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. .... ในหมวดที ่2 ว่าดว้ย จรยิธรรมในการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล มาตรา 18 กําหนดว่า “...บุคคลหรอืหน่วยงานอาจจดัทาํประมวลจรยิธรรมเพื่อ

กําหนดแนวทางในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกไ็ด้ ... ” จากบทบญัญั ตดิงักล่าวจะเห็ นไดว้่า 

กฎหมายไมไ่ดบ้งัคบัใหผู้ป้ร ะกอบการตอ้งจดัทาํประมวลจรยิธรรม เพยีงแต่ผูป้ระกอบการจะ

                                                 
6
    สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ , อา้งแ ลว้ เชงิอรรถที ่ 3,         

หน้า12-14. 
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จดัทาํหรอืไมข่ึน้อยูก่ารใหค้วามสาํคญัในเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารของ

ผูป้ระกอบการเอง และขึน้อยูก่บันโยบายในการบรหิารกจิการของผูป้ระกอบการดว้ย  อยา่งไรก็

ตาม แมว้่ารา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ .ศ. .... จะไมไ่ดบ้งัคบัให้

ผูป้ระกอบการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกต็าม แต่เน่ืองจากกจิการบาง

ประเภทกจิการ เช่น ธนาคาร ผูป้ระกอบการบตัรเครดติและ /หรอืสนิเชื่อส่วนบุคคล เป็นตน้ ซึง่

เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารทาง การเงนิขนาดใหญ่ และกระทบต่อผูบ้รโิภคจาํนวน

มาก จะมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูส่วน

บุคคลทีม่ลีกัษณะทัว่ไป และ /หรอืขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ลีกัษณะอ่อนไหว เพราะการสมคัรเขา้รบั

บรกิาร หรอืการทาํธุรกรรมกบัผูป้ระกอบการรายนัน้ๆ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของ

ตนแก่ผูป้ระกอบการนัน้ๆ เพื่อใชป้ระกอบในการสมคัรเขา้รบับรกิารหรอืทาํธุรกรรมกบั

ผูป้ระกอบการรายนัน้ๆ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการกค็วรจะตอ้งมกีารกําหนดนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่มีาตรฐานในระดบัสงูดว้ย ทัง้น้ี เพื่อสรา้งค วามน่าเชื่อถอืใหเ้กดิขึน้ต่อ

ผูใ้ชบ้รกิาร และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอภาพรวมของธุรกจิการเงนิการธนาคารของประเทศไทย 

ซึง่ส่งผลดต่ีอสภาพเศรษฐกจิของประเทศดว้ย 

ปจัจบุนักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ไดใ้หค้วามสาํคญักบัปญัหาที่

เกีย่วขอ้งกบัการใหค้วามคุม้ครองขอ้มู ลส่วนบุคคล โดยจดัใหบ้รกิารจดทะเบยีนพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส ์จดัตัง้ศูนยจ์ดัการขอ้รอ้งเรยีนดา้นพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์และทาํหน้าทีอ่อก

เครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืหรอื  Trustmark สาํหรบัผูป้ระกอบการพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกสท์ีม่คีุณสมบตัติามทีก่ําหนด ซึง่คุณสมบตัทิีส่าํคญัขอ้หน่ึงกค็อื การมมีาตรฐานการ

ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในระดบัสงู นอกจากน้ี ในรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ .ศ . ... กไ็ดม้กีารกําหนดบทเฉพาะกาล ใหม้กีารแต่งตัง้

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลขึน้ดว้ย ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศ ไทยกไ็ดใ้ห้

ความสาํคญักบัการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ยเช่นกนั 

โดยทัว่ไปแลว้  กลไกการกํากบัดแูลตนเอง ถอืเป็นแนวทางหน่ึง ทีช่่วยผ่อนคลายความ

เครง่ครดั หรอืความเขม้งวดของกฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีอ่อกโดยรฐั เน่ืองจากผูป้ระกอบการ

สามารถทีจ่ะวางหลกัเกณฑใ์นทางปฏบิตัสิ อดคลอ้งกบัการดาํเนินงานภายในองคก์รของตนเอง

มากทีสุ่ด
7
 ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารประกอบธุรกจิของผูป้ระกอบการเป็นไปอยา่งราบรืน่ และส่งผล

กระทบในทางธุรกจิกบัผูป้ระกอบการน้อยทีสุ่ด โดยไมถ่อืว่าปฏบิตัผิดิกฎเกณฑข์องรฐั ซึง่การ

จดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Policy) กเ็ป็นรปูแบบตามแนวทาง การ

กํากบัดแูลตนเองทีผู่ป้ระกอบการสามารถกําหนดขึน้ได ้เน่ืองจาก นโยบายการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล นัน้กค็อื นโยบายทีผู่ป้ระกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสป์ระกาศใหแ้ก่ลกูคา้หรอื

ผูใ้ชบ้รกิารของตนทราบว่า ผูป้ระกอบการมนีโยบายหรอืแนวทางในการ บรหิารจดัการขอ้มลู

ส่วนบุคคลอยา่งไร เพื่อใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทราบและสามารถใชพ้จิารณาตดัสนิใจไดว้่าตน

                                                 
7
   เพิง่อา้ง, หน้า 53-54. 
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จะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของตนหรอืไม ่อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการกําหนดนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการไมไ่ดถู้กควบคุมโดยกฎหมายหรอืองคก์รใดๆ จงึอ าจทาํให้

การกําหนดนโยบายของผูป้ระกอบการต่างๆ ไมไ่ดม้าตรฐานและไมอ่าจคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลของลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารไดจ้รงิ และเน่ืองจาก นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล นัน้ก็

คอื นโยบายทีผู่ป้ระกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ดจ้ดัทาํขึน้เอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ประกาศใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทราบถงึนโยบายหรอืแนวทางในการบรหิารจดัการขอ้มลูส่วน

บุคคลของตน ดงันัน้ เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืต่อลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร ผูป้ระกอบการจงึอาจ

กําหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีด่นู่าเชื่อถอื โดยไมไ่ดค้าํนึงว่าจะสามารถปฏบิตัไิด้

ตามทีต่นไดป้ระกาศไวจ้รงิหรอืไมเ่พยีงใด ซึง่อาจก่อใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบิตัมิากมาย อกีทัง้

การตคีวามว่านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมสีถานะทางกฎหมายอยา่งไร กถ็อืเป็นเรือ่ง

สาํคญั เพราะในกรณทีีผู่ป้ระกอบการไมส่ามารถคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดต้ามนโยบายทีต่น

ประกาศไว้ นัน้ ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นผูเ้สยีหายจะสามารถฟ้องรอ้งหรอืดาํเนินการทาง

กฎหมายอยา่งไรต่อผูป้ระกอบการได ้และกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูจ่ะเพยีงพอหรอืไมท่ีจ่ะ

ดาํเนินการเอาผดิกบัผูป้ระกอบการนัน้ๆ นอกจากน้ี ในกรณทีีผู่ป้ระกอบการไดก้ําหนดนโยบาย

การคุม้ครองขอ้มู ลส่วนบุคคลของตนไว ้แต่ไดม้กีารกําหนดขอ้ยกเวน้หรอืขอ้จาํกดัความรบัผดิ

ของตนไวด้ว้ยนัน้ จะถอืไดห้รอืไมว่่าลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารไดย้อมรบัดว้ยกบัขอ้ยกเวน้หรอื

ขอ้จาํกดัความรบัผดินัน้ และจะถอืว่าเป็นธรรมต่อลกูคา้หรอืผูป้ระกอบการซึง่เป็นผูบ้รโิภค

หรอืไม ่
 

1.2  วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

งานวจิยัฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 เพื่อศกึษาถงึความหมายของขอ้มลูส่วนบุคคลบนอนิเทอรเ์น็ต  รวมทัง้รปูแบบ

และประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลบนอนิเทอรเ์น็ต 

1.2.2 เพื่อใหท้ราบถงึความหมาย รปูแบบและวธิกีารใหคุ้ม้ครองขอ้มลูส่วนบุค คลบน

อนิเทอรเ์น็ต 

1.2.3 เพื่อใหท้ราบถงึแนวทางการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบนธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกสใ์นต่างประเทศ 

1.2.4 เพื่อใหท้ราบถงึแนวทางการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบนธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์โดยอาศยักลไกการกํากบัดแูลตนเอง โดยวธิกีารจดัทาํนโยบายการคุม้คร อง

ขอ้มลูส่วนบุคคล 

1.2.5 เพื่อศกึษาความหมาย ความจาํเป็น  และสถานะทางกฎหมายของนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รวมไปถงึการใชบ้งัคบัของนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและ

บทลงโทษของผูท้ีฝ่า่ฝืนนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้ในต่างประเทศและประเทศ

ไทย 
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1.2.6 เพื่อวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบลกัษณะและแนวทางการจดัทาํนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบธุรกจิประเภทธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัร

เครดติ ของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

1.2.7 เพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหผู้้

ประกอบธุรกจิประเภทธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติในประเทศไทย 

  

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 

งานวจิยัฉบบัน้ีจะทาํการศกึษาวเิคราะหก์ฎหมายและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

จดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศ และจะศกึษาถงึ

สถานการณ์ปจัจบุนั และศกึษาเปรยีบเทยีบการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบ

ธุรกจิประเภทธนาคาร ผูป้ระกอบการบตัรเครดติและ /หรอืสนิเชื่อส่วนบุคคล พรอ้มทัง้จะ

ทาํการศกึษานโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบธุรกจิประเภทธนาคาร 

ผูป้ระกอบการบตัรเครดติและ/หรอืสนิเชื่อส่วนบุคคลทัง้ในต่างประเทศและประเทศไทยดว้ย โดย

ทีง่านวจิยัฉบบัน้ีจะมุง่ศกึษาปญัหาในทางปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้กบัธุรกจิประเภทธนาคารและผู้

ประกอบธุรกจิบตัรเครดติและ /หรอืสนิเชื่อส่วนบุคคล เน่ืองจากธุรกจิดงักล่าวเป็นธุรกจิขนาด

ใหญ่ทีก่ระทบต่อผูบ้รโิภคจาํนวนม าก และมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัขอ้มลูส่วนบุคคล

โดยเฉพาะดว้ย 

 

1.4 วิธีการศึกษา 

 

 การศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ผูเ้ขยีนใชว้ธิกีารวจิยัจากเอกสาร โดยคน้ควา้จากหนงัสอื และ

บทความ ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทัง้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต โดยจะเขา้ไปเยีย่ม

ชมเวบ็ไซตข์องผูป้ระกอบธุรกจิประเภทธนาคาร ผูป้ระกอบการบตัรเครดติและ /หรอืสนิเชื่อส่วน

บุคคล เพื่อศกึษาขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

โดยเฉพาะนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการนัน้ๆ  

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1.5.1 ไดท้ราบถงึความหมายของขอ้มลูส่วนบุคคลบนอนิเทอรเ์น็ต รวมทัง้รปูแบบและ

ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลบนอนิเทอรเ์น็ต 

1.5.2 ไดท้ราบถงึความหมาย รปูแบบและวธิกีารใหคุ้ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบน

อนิเทอรเ์น็ต  
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1.5.3 ไดท้ราบถงึแนวทางการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบนธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิ กส์

ในต่างประเทศ 

1.5.4 ไดท้ราบถงึแนวทางการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบนธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์โดยอาศยักลไกการกํากบัดแูลตนเอง โดยวธิกีารจดัทาํนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคล 

1.5.5 ไดท้ราบถงึความหมาย ความจาํเป็น  และสถานะทางกฎหมายของนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รวมไปถงึการใชบ้งัคบัของนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและ

บทลงโทษของผูท้ีฝ่า่ฝืนนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้ในต่างประเทศและประเทศ

ไทย 

1.5.6 ไดท้ราบความแตกต่างของ ลกัษณะและแนวทางการจดัทาํนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบธุรกจิประเ ภทธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบ

ธุรกจิบตัรเครดติ ของประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

1.5.7 ไดเ้สนอแนะแนวทางการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหผู้้

ประกอบธุรกจิประเภทธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติในประเทศไทย 
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บทท่ี 2 

 

ความทัว่ไปเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลบนธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  

 

2.1 ความทัว่ไปเก่ียวกบั “ข้อมลูส่วนบคุคล” 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคล มาจากคาํว่า “ขอ้มลู ” และคาํว่า “ส่วนบุคคล ” รวมกนั โดยทีค่าํว่า 

“ขอ้มลู” นัน้ ตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทร อนิกส ์พ.ศ. 2544 สามารถตคีวาม

ไดว้่าหมายถงึ ขอ้ความ เรือ่งราว หรอืขอ้เทจ็จรงิ ไมว่่าจะปรากฏในรปูแบบของตวัอกัษร ตวัเลข 

เสยีง ภาพ หรอืรปูแบบอื่นใดทีส่ ื่อความหมายไดโ้ดยสภาพของสิง่นัน้เองหรอืโดยผ่านวธิกีาร

ใดๆ ส่วนคาํว่า “ส่วนบุคคล” จะหมายถงึ ความเป็นส่วนตวั โดยคาํ ว่า “ความเป็นส่วนตวั ” นัน้มี

การใหค้าํนิยามความหมายไวม้ากมาย ซึง่จะไดม้กีารกล่าวต่อไปในงานวจิยัฉบบัน้ี ดงันัน้ การ

กล่าวถงึคาํว่า “ขอ้มลูส่วนบุคคล ” กจ็ะหมายถงึความเกีย่วโยงระหว่าง ขอ้เทจ็จรงิและความเป็น

ส่วนตวั ดงันัน้ ในการพจิารณาถงึการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทราบ

ถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง ความเป็นส่วนตวั (Privacy) กบัขอ้มลูส่วนบุคคล ดงัน้ี 

 

2.1.1 ความเป็นส่วนตวั (Privacy) กบัข้อมลูส่วนบคุคล  

 

 คาํว่า “ความเป็นส่วนตวั” หรอื “privacy” เป็นสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานของมนุษยท์ีไ่ดม้ี

การบญัญตัริบัรองคุม้ครองตามกฎหมาย ซึง่ตามปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ค .ศ. 1948 

(Universal Declaration of Human Right 1948) มาตรา 12 บญัญตัวิ่า “บุคคลใดๆ จะถูก

สอดแทรกโดยพลการในชวีติส่วนบุคคลในครอบครวั ในเคหสถาน หรอืในการสื่อสาร หรอืจะถูก

ดหูมิน่ในเกยีรตยิศและชื่อเสยีงไม่ ได ้ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายต่อการ

สอดแทรกหรอืการดหูมิน่ดงักล่าวนัน้” ไดบ้ญัญตัริบัรองไวอ้ยา่งชดัเจน และต่อมาไดม้กีารนิยาม

ความหมายของคาํว่า “ความเป็นส่วนตวั” หรอื “สทิธคิวามเป็นส่วนตวั” ไวอ้ยา่งมากมาย เช่น  

Black’s Law Dictionary ไดใ้หค้วามหมายของสทิธใินชวีติส่วนตวัไวว้่า หมายถงึสทิธิ

ของบุคคลทีจ่ะอยูโ่ดยลาํพงั เสร ีปราศจากการรบกวนจากบุคคลภายนอก เป็นสทิธทิีป่ลอดจาก

การแทรกแซงโดยรฐัในกจิกรรมส่วนตวั เป็นเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของบุคคลทีจ่ะเลอืกในการ

ดาํเนินชวีติของตนไมว่่าในเรือ่งครอบครวั หรอืเรือ่งค วามสมัพนัธก์บับุคคลอื่นหรอืเป็นสทิธิ

เสรภีาพส่วนบุคคลทีจ่ะถอนตนเองจากการทีจ่ะถูกพจิารณาโดยสงัคม
1
 

                                                 
1
    กติตพิงศ ์ กมลธรรมวงศ์ , “การคุม้ครองขอ้มลูขา่ว สารส่วนบุคคลในระบบกฎหมายไทย  : 

ปญัหาและแนวทางการแกไ้ข ”, (วทิยานิพนธนิ์ตศิาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , 

2549, หน้า 17-18. 



 11 

 Alan F. Westin ใหค้วามหมายว่า สทิธขิองแต่ละบุคคล กลุ่มหรอืองคก์รในการ

ตดัสนิใจว่าขอ้มลูขา่วสารของตนเองนัน้จะถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น เมือ่ใด อยา่งไร และมี

ขอบเขตมากน้อยเพยีงใด
2
  

Richard A. Spinello ไดใ้หค้วามหมายของว่า หมายถงึการจาํกดัการเขา้ถงึตวัปจัเจก

ชนโดยบุคคลอื่น (the limitation of other’s access to an individual) ซึง่ประกอบไปดว้ยปจัจยั

ทีส่าํคญั 3 ประการคอื 

1) การเกบ็รกัษาความลบั (Secrecy) ซึง่หมายถงึการจาํกดัไมใ่หบุ้ คคลอื่นทราบขอ้มลู

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง (limiting the dissemination of knowledge about oneself) 

2) การปิดบงัชื่อหรอืไมเ่ปิดเผยตวั (Anonymity) ซึง่หมายถงึการป้องกนัมใิหค้นอื่น

ทราบว่าตนเองเป็นใคร (protection from  undesired attention)  

3) การอยูต่ามลาํพงั (Solitude) ซึง่หมายถงึการไมม่บุีคคลอื่นเขา้มาอยูใ่กลช้ดิในทาง

กายภาพ (lack of physical proximity of others) 

Samuel D. Warren และ Louis D. Brandeis ไดใ้หค้วามหมายของสทิธคิวามเป็นอยู่

ส่วนตวัว่าหมายถงึ สทิธทิีจ่ะอยูโ่ดยลาํพงั (The Right to be let alone) โดยทีท่ ัง้สองท่านน้ีได้

มองสทิธใินความเป็นอยูส่่วนตวัออกเป็นสองแงม่มุคอื 

1) ความเป็นส่วนตวัในแงน่ามธรรม ไดแ้ก่ การทีบุ่คคลมสีทิธแิละเสรภีาพในการแสดง

อารมณ์ ความรูส้กึนึกคดิ ตลอดจน ความเชื่อถอืศรทัธาในลทัธศิาสนา 

2) ความเป็นส่วนตวัในทางรปูธรรม ไดแ้ก่ สทิธทิีจ่ะอยูโ่ดยลาํพงัปราศจากกา รการ

รบกวนและปราศจากการแทรกแซงจากสงัคม การอยูอ่ยา่งสนัโดษไมต่ดิต่อสมัพนัธ์

กบัสงัคม 

ซึง่ความหมายของคาํว่าความเป็นส่วนตวัทีส่อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมและการพฒันาทาง

เทคโนโลยใีนปจัจบุนัมากทีสุ่ดทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคล กค็อื  ความหมายของ  

Alan F. Westin ทีไ่ดใ้หค้วามหมายว่า สทิธขิองแต่ละบุคคล กลุ่มหรอืองคก์รในการตดัสนิใจว่า

ขอ้มลูขา่วสารของตนเองนัน้จะถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น เมือ่ใด อยา่งไร และมขีอบเขตมากน้อย

เพยีงใด 

 จากความหมายของคาํว่า “ความเป็นส่วนตวั ” หรอื “สทิธคิวามเป็นส่วนตวั ” ทีย่กมา

กล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่าความเป็นส่วนตวัสามารถแบ่งออกได ้4 ประเภทคอื 

1. ความเป็นส่วนตวัในการตดิต่อสื่อสาร (Communication Privacy) 

  เป็นการใหค้วามคุม้ครองในความปลอดภยั และความเป็นส่วนตวัในการ

ตดิต่อสื่อสารทางจดหมาย โทรศพัท ์ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์หรอืวธิกีารตดิต่อสื่ อสารอื่นใดที่

ผูอ้ ื่นจะล่วงรูไ้มไ่ด ้ 

                                                 
2
   “Privacy” means the claim of individuals, groups and institutions to determine for 

themselves, when, how and to what extent information about them is communicated to 

others. 
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ทัง้น้ี บทบญัญตัทิีส่ะทอ้นการใหค้วามคุม้ครองสทิธคิวามเป็นส่วนตวัในการ

ตดิต่อสื่อสารในกฎหมายไทยปรากฏเหน็ไดใ้นกฎหมายหลายฉบบั อาท ิ

  - ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 322 บญัญตัวิ่า “ผูใ้ดเปิดผนึก หรอืเอา

จดหมาย โทรเลข หรอืเอกสารใดๆ  ซึง่ปิดผนึกของผูอ้ื่นไป เพื่อล่วงรูข้อ้ความกด็ ีเพื่อนํา

ขอ้ความในจดหมาย โทรเลข หรอืเอกสารเช่นว่านัน้ออกเปิดเผยกด็ ีถา้การกระทาํนัน้น่าจะเกดิ

ความเสยีหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ตอ้งระวางโทษ...” 

  - พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการโทรคมนาคม พ .ศ. 2544 มาตรา 74 

บญัญตัวิ่า “ผูใ้ดกระทาํการดว้ยประการใดๆ เพื่อดกัรบัไว ้ใชป้ระโยชน์ หรอืเปิดเผยขอ้ความ

ขา่วสาร หรอืขอ้มลูอื่นใดทีม่กีารสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ตอ้งระวาง

โทษ ...” 

 2. ความเป็นส่วนตวัในดนิแดนหรอือาณาเขต (Territorial Privacy) 

  เป็นการกําหนดขอบเขตหรอืขอ้จาํกดัที่ บุคคลอื่นจะบุกรกุเขา้ไปในสถานที่

ส่วนตวัมไิด ้ทัง้น้ี รวมทัง้การตดิกลอ้งวดีโิอ และการตรวจสอบรหสัประจาํตวับุคคล (ID checks)  

โดยบทบญัญตัทิีส่ะทอ้นการใหค้วามคุม้ครองสทิธคิวามเป็นส่วนตวัในดนิแดน

หรอือาณาเขตตามกฎหมายไทยปรากฏใหเ้หน็ไดใ้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ซึง่

บญัญตัวิ่า “ผูใ้ดเขา้ไปในอสงัหารมิทรพัยข์องผูอ้ื่นเพื่อถอืการครอบครองอสงัหารมิทรพัยน์ัน้

ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน หรอืเขา้ไปกระทาํการใดๆ อนัเป็นการรบกวนการครอบครอง

อสงัหารมิทรพัยข์องเขาโดยปกตสิุข ตอ้งระวางโทษ ...” เป็นตน้ 

 3. ความเป็นส่วนตวัในชวีติรา่งกาย (Bodily Privacy) 

  เป็นการใหค้วามคุม้ครองในชวีติรา่งกายของบุคคลในทางกายภาพทีจ่ะไมถู่ก

ดาํเนินการใดๆ อนัละเมดิความเป็นส่วนตวั อาท ิการทดลองทางพนัธุกรรม หรอืการทดลองยา 

เป็นตน้  

ทัง้น้ี บทบญัญตัทิีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการคุม้ครองสทิธคิวามเป็นส่วนตวัในชวีติ

รา่งการ อาท ิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 420 ซึง่บญัญตัวิ่า “ผูใ้ดจงใจหรอื

ประมาทเลนิเล่อ ทาํต่อบุคคลอื่นโดยผดิกฎหมายใหเ้ขาเสยีหายถงึแก่ชวีติกด็ ีแก่รา่งกายกด็ ี

อนามยักด็ ีเสรภีาพกด็ ีทรพัยส์นิหรอืสทิธอิยา่งหน่ึงอยา่งใดกด็ ีท่านว่าผูน้ัน้ทาํละเมดิ จาํตอ้ง

ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื่อการนัน้” 

 4. ความเป็นส่วนตวัเกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสาร (Information Privacy) 

  เป็นการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยการวางหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการ

เกบ็รวบรวมและการบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัภายใตค้าํว่า “data 

protection”  
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ทัง้น้ี บทบญัญตัติามกฎหมายไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ปรากฏใหเ้หน็ไดใ้นกฎหมายหลายฉบบั อาท ิพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ .ศ. 

2540 พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิขอ้มลูเครดติ พ.ศ. 2545 และรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. ... เป็นตน้ 

 

จะเหน็ไดว้่า ความเป็นส่วนตวั ทีไ่ดร้บัการคุม้ครองมอียูม่ากมายหลายประการ แต่ความ

เป็นส่วนตวัทีจ่ะตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งมากอนัเน่ืองจากพฒันาการทางเทคโนโลยสีารสนเทศที่

กา้วหน้าไปอยา่งรวดเรว็ คอื  “ความเป็นส่วนตวัในขอ้มลูส่วนบุคคล ” ทัง้น้ี เพราะพฒันาการลํ้า

ยคุของคอมพวิเตอรส์่งผลใหก้ารตดิต่อสื่อสารและการเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ สามารถเคลื่อนยา้ย

และเชื่อมโยงกนัไดโ้ดยไมจ่าํกดัเวลาและสถานทีอ่กีต่อไป  ทาํใหก้ารประมวลผล จดัเกบ็ หรอื

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถทาํไดโ้ดยงา่ย สะดวกและรวดเรว็  ในทางกลบักนัจงึอาจมกี าร

นําประโยชน์ของเทคโนโลยเีหล่าน้ีไปใชโ้ดยละเมดิต่อบุคคลอื่นนัน่เอง 

 

2.1.2 ความหมายของข้อมลูส่วนบคุคล 

 

คาํว่า “ขอ้มลูส่วนบุคคล ” เป็นคาํทีม่คีวามสาํคญักบัการจดัทาํนโยบายส่วนบุคคลเพราะ

บุคคลจะไดร้บัขอ้มลูส่วนตวัของตนเพยีงใด ยอ่มขึน้อยูก่บัการนิยามความหมายของคาํว่า 

“ขอ้มลูส่วนบุคคล ” ดว้ย ซึง่คาํว่า “ขอ้มลูส่วนบุคคล ” นัน้ มคีวามหมายกวา้งซึง่อาจทาํใหเ้กดิ

ปญัหาในการตคีวามได ้จงึตอ้งมกีารกําหนดขอบเขตไวอ้ยา่งชดัเจน โดยทีก่ฎหมายของแต่ละ

ประเทศกไ็ดนิ้ยามความหมายของคาํว่า “ขอ้มลูส่วนบุคคล” ไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 

 

1. ตาม Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council 

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

personal data and on the free movement of such data ของสหภาพยโุรป คาํว่า ขอ้มลูส่วน

บุคคล หรอื 'personal data' หมายถงึ ข้ อมลูขา่วสารใดๆ ทีส่ามารถระบุตวัหรอือาจระบุตวั

บุคคลนัน้ได ้ซึง่บุคคลทีอ่าจระบุตวัไดไ้มว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้มน้ี อาจทาํไดโ้ดยการอา้งองิจาก

หมายเลขเฉพาะตวัของบุคคล หรอืจากปจัจยัอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะเฉพาะทางรา่งกาย จติใจ ฐานะ

ทางเศรษฐกจิ เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม และสภาพสงัคมของบุคคลนัน้ เป็นตน้
3
   

                                                 
3
   'personal data' shall mean any information relating to an identified or identifiable 

natural person ('data subject'); an identifiable person is one who can be identified, 

directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or 

more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social 

identity;  
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2. ตาม OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder 

Flows of Personal Data 1980 ของ OECD คาํว่า ขอ้มลูส่วนบุคคล หรอื 'personal data' 

หมายถงึ ขอ้มลูขา่วสารใดๆ ทีส่ามารถระบุตวัหรอือาจระบุตวับุคคลได้
4
  

3. ตาม The Data Protection Act 1998 (DPA) ของประเทศองักฤษ คาํว่า ขอ้มลู

ส่วนบุคคล หรอื 'personal data' หมายถงึ ขอ้มลูทีค่วามเกีย่วพนักบับุคคลแต่ละคนทีอ่าจจะระบุ

ตวัไดโ้ดยอาศยัขอ้มลูนัน้ และหมายความรวมถงึความคดิเหน็และจดุมุง่หมายของบุคคลดว้ย
5
 

4. ตาม Privacy Act 1993 ของประเทศออสเตรเลยี คาํว่า ขอ้มลูส่วนบุคคล 

หมายถงึ ขอ้มลูหรอืความเหน็ไมว่่าจะจรงิหรอืเทจ็ และไมว่่าจะบนัทกึไวใ้นสื่อประเภทใด โดย

ขอ้มลูดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบัปจัเจกบุคคล อนัปรากฏลกัษณะเฉพาะตวัอยา่งชดัแจง้หรอือาจสบื

หาตวับุคคลไดจ้ากขอ้มลูหรอืความเหน็ดงักล่าว
6
  

5. ตาม Protection of individuals and other subjects with regard to the 

processing of personal data Act 1996 ของประเทศอติาล ีคาํว่า ขอ้มลูส่วนบุคคล หมายถงึ 

ขอ้ความใดๆ ทีเ่กีย่วกบับุคคลธรรมดา หรอืนิตบุิคคล ทีส่ามารถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้มว่่า

ทางตรงหรอืทางออ้ม
7
  

                                                 
4
  "personal data" means any information relating to an identified or identifiable 

individual (data subject);  
5
    "personal data" means data which relate to a living individual who can be identified-  

(a) from those data, or  

(b) from those data and other information which is in the possession of, or is 

likely to come into the possession of, the data controller,  

and includes any expression of opinion about the individual and any indication 

of the intentions of the data controller or any other person in respect of the individual;  
6
   “Personal information” means information or an opinion [including information or an 

opinion forming part a database], whether true or not, and whether recorded in a 

material form or not, about an individual whose identity is apparent, or can reasonably 

be ascertained, from the information or opinion 
7
    “Personal data” shall means any information relating to natural or legal person, 

bodies or associations that are or can be identified, even indirectly, by reference to any 

other information including a personal identification number; 
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6. ตาม The Privacy Act 1993 ของประเทศนิวซแีลนด ์คาํว่า ขอ้มลูส่วนบุคคล 

หมายถงึ ขอ้ความทีอ่าจระบุตวับุคคลได ้และใหห้มายความรวมถงึขอ้มลูของบุคคลทีต่ายไปแลว้

ทีไ่ดเ้กบ็ไวใ้นทะเบยีนตามกฎหมาย
8
  

7. ตาม Personal Data (Privacy) Ordinance 1996 ของประเทศฮ่องกง คาํว่า 

ขอ้มลูส่ วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วกบับุคคลไมว่่าทางตรงหรอืโดยออ้ม หรอืขอ้มลู

ดงักล่าวในทางปฏบิตัทิาํใหอ้าจสบืหาตวับุคคลไดไ้มว่่าทางตรงหรอืโดยออ้ม และอยูใ่นรปูแบบที่

สามารถเขา้ถงึ หรอืสามารถนําไปประมวลผลได้
9
  

8. ตามรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วน บุคคล พ .ศ. ... คาํว่า 

“ขอ้มลูส่วนบุคคล ” หมายถงึ ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบับุคคล ซึง่ทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่

ว่าทางตรงทางออ้ม จากบทนิยามดงักล่าวทาํใหส้ามารถตคีวามไดว้่าขอ้มลูส่วนบุคคล หมายถงึ

ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้มลูบุคคล เช่น ชื่อ อาย ุเพศ ส่วนสงู น้ําหนกั หรอืสผีวิ เป็นตน้  

• ขอ้มลูทีเ่ป็นเรือ่งส่วนตวั เช่น  การศกึษา ฐานะทางการเงนิ การนบัถอื

ศาสนา ประวตัสิุขภาพ ประวตัอิาชญากรรม ประวตักิารทาํงาน เป็นตน้ 

• ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล ซึง่จะเป็นขอ้มลูใดๆ กไ็ดท้ีเ่กีย่วกบับุคคลนัน้ เช่น 

พฤตกิรรมการบรโิภค การใชช้วีติประจาํวนั เป็นตน้ 

ซึง่ความหมายของคาํว่า “ขอ้มลูส่วนบุคคล ” ตามทีก่ําหนดในรา่ง

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ .ศ. ...  น้ี มคีวามหมายกวา้งกว่าคาํว่า 

ขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคล ตามทีก่ําหนดในมาตรา 4 ของพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ซึง่กําหนดว่า “ขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคล  หมายความว่า  ขอ้มลูขา่วสาร

เกีย่วกบัสิง่เฉพาะตวัของบุคคล  เช่น การศกึษา  ฐานะการเงนิ  ประวตัสิุขภาพ  ประวตัิ

อาชญากรรม หรอืประวตักิารทาํงาน  บรรดาทีม่ชีื่อของผูน้ัน้หรอืมเีลขหมาย  รหสั หรอืสิง่บอก

ลกัษณะอื่นทีท่าํใหรู้ต้วัผูน้ัน้ได้   เช่น ลายพิมพน้ิ์วมอื แผ่นบนัทกึลกัษณะเสยีงของคนหรอืรปู

ถ่าย และใหห้มายความรวมถงึขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสิง่เฉพาะตวัของผูท้ีถ่งึแก่กรรมแลว้ดว้ย ” 

จากความหมายดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า ขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตาม

กฎหมายจงึมนียัค่อนขา้งแคบ คอืเน้นเฉพาะ “ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสิง่เฉพาะตวับุคคล ” ซึง่

                                                 
8
  “Personal information” means information about an identifiable individual; and 

includes information contained in any register of deaths kept under a Births and Deaths 

Registration Act 1951: 
9
   “Personal data” means any data - 

(a) relating directly or indirectly to a living individual 

(b) from which it is practicable for the identify of the individual to be directly or indirectly 

ascertained; and in a form in which access to or processing of the data is practicable 
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หมายถงึ เรือ่งส่วนตวัเท่านัน้
10

 ซึง่แตกต่างจากคาํว่า “ขอ้มลูส่วนบุคคล ” ตามความหมายของ

รา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ซึง่หมายความครอบคลุมถงึ ขอ้มลู

บุคคล, ขอ้มลูเรือ่งส่วนตวั และขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลดว้ย 
 

2.1.3 รปูแบบของข้อมลูส่วนบคุคลบนธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  
 

 ขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคลโดยทัว่ไปสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองลกัษณะ คอื ขอ้มลูส่วน

บุคคลทัว่ไป หรอื Non – Sensitive Data และขอ้มลูส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว หรอื  Sensitive Data 

ซึง่ลกัษณะของขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้สองประเภทมลีกัษณะดงัน้ี
11

  

2.1.3.1 ขอ้มลูส่วนบุคคลทัว่ไป (Non – Sensitive Data)  

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัว่ไป  (Non – Sensitive Data) เป็นขอ้มลูขา่วสารใดๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบับุคคลซึง่สามารถบ่งชีเ้ฉพาะตวับุคคล อนัไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์

ทีอ่ยูท่างอเิล็ กทรอนิกส ์อาย ุวุฒกิารศกึษา ตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน สถานะและลกัษณะทาง

กายภาพของบุคคล หรอืขอ้มลูใดๆ ทีส่ามารถนํามาประมวลกนัเป็นลกัษณะบ่งชีต้วับุคคลได ้ซึง่

โดยสภาพของขอ้มลูเหล่าน้ีสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะไดเ้พราะเป็นเรือ่งปกต ิและไมก่ระทบ

ต่อความเป็นส่วนตวักบัเจา้ของขอ้มลูมาก 

2.1.3.2 ขอ้มลูส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว (Sensitive Data)  

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว  (Sensitive Data) ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีถ่อืเป็นเรือ่ง

เฉพาะตวั (Intimate) ของบุคคลโดยเฉพาะ เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัหรอืไมพ่งึประสงคท์ีจ่ะใหม้ี

การเปิดเผย ขอ้มลูประเภทน้ีไดแ้ก่ การนบัถอืลทัธคิวามเชื่อทางศาสนา ปรชัญาชวีติ การดาํเนิน

ชวีติส่วนตวั ลทัธทิางการเมอืง เพศสมัพนัธ ์ขอ้มลูสุขภาพ ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินคดทีาง

อาญา เป็นตน้ 

ตาม The Data Protection Act 1998 (DPA) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า ขอ้มลู

ส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว หรอื Sensitive data ไวว้่า หมายถงึ
12

 ขอ้มลูส่วนบุคคลทีป่ระกอบไปดว้ย

ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

                                                 
10

    สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ , แนวทางการจดัทาํกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล , (กรงุเทพมหานคร  : สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิสาํนกังานพฒันา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต,ิ 2546), หน้า 24-25. 
11

   ศริกุิล  ภู่พนัธ์ , “ขอ้ความคดิว่าดว้ย ขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคล ”, (วทิยานิพนธนิ์ตศิาสตร์

มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2548, หน้า 83. 
12

    "sensitive personal data" means personal data consisting of information as to- 

(a) the racial or ethnic origin of the data subject, 

(b) his political opinions, 
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1. เชือ้ชาต ิหรอืการเป็นชนกลุ่มน้อยของเจา้ของขอ้มลู 

2. ความคดิเหน็ทางการเมอืงของบุคคล 

3. ความเชื่อทางศาสนาหรอืลทัธ ิ

4. การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน 

5. สภาพทางการ หรอืสภาพทางจติของบุคคล 

6. ชวีติทางเพศสมัพนัธ ์

7. การฟ้องรอ้งของบุคคลทีก่ระทาํหรอืถูกกล่าวหาว่ากระทาํ 

8. การใหก้ารแกท้ีก่ระทาํหรอืทีถู่กกล่าวหาว่ากระทาํโดยบุคคล การ

ถอนฟ้อง หรอืคาํพพิากษาของศาล 

โดยที ่Reymond Wacks ไดแ้บ่งระดบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีอ่่อนไหวไว ้ 3 ระดบั 

ในหนงัสอื Personal Information : Privacy and The Law โดยจะพจิารณาจากผลกระทบต่อ

เจา้ของขอ้มลูหากมกีารเปิดเผยหรอืล่วงรูข้อ้มลูนัน้ ดงัน้ี
13

  

1) ขอ้มลูทีม่คีวามอ่อนไหวระดบัสงู (High Sensitivity) ขอ้มลูประเภทน้ี

ไดแ้ก่ ขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตัทิางการแพทย ์ผลการตรวจเลอืด ผลการตรวจ

สุขภาพ ผลการทดสอบทางจติวทิยา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม หรอืขอ้เทจ็จรงิใน

ชวีติประจาํวนัทีถ่อืเป็นเรือ่งลบัเฉพาะ เป็นตน้ 

2) ขอ้มลูทีม่คีวามอ่อนไหวระดบัปานกลาง (Moderate Sensitivity) ขอ้มลู

ประเภทน้ี มคีวามเสีย่งในแงท่ีอ่าจจะทาํใหบุ้คคลอื่นนําไปใชใ้นทางทีผ่ดิได ้เช่น รายได ้

ทรพัยส์นิ หน้ีสนิ เชือ้ชาต ิขอ้พพิาทของสามภีรรยา ประวตักิารหยา่รา้ง พนิยักรรม การชาํระ

ภาษ ีกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ประวตักิารใชย้า ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความคดิเหน็ของบุคคล  ขอ้มลูที่

เกีย่วกบัพฤตกิรรมส่วนตวั เป็นตน้ 

 3) ขอ้มลูทีม่คีวามอ่อนไหวระดบัตํ่า (Low Sensitivity) ขอ้มลูประเภทน้ี

เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีส่ามารถทาํใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีม่รีะดบัความอ่อนไหวสงู เช่น 

                                                                                                                                            
(c) his religious beliefs or other beliefs of a similar nature, 

(d) whether he is a member of a trade union (within the meaning of the Trade 

Union and Labor Relations (Consolidation) Act 1992, 

(e) his physical or mental health or condition, 

(f) his sexual life, 

(g) the commission or alleged commission by him of any offence, or 

(h) any proceedings for any offence committed or alleged to have been 

committed by him, the disposal of such proceedings or the sentence of any court in 

such proceedings.  
13

  Reymond Wacks, Personal Information : Privacy and The Law. (London : Oxford, 

1993.), p229-238.  



 18 

สถานภาพการแต่งงาน ประวตักิารทาํงาน การถอืหุน้ การถอืครองทีด่นิ สวสัดกิาร การใช้

อุปกรณ์ทางการแพทย ์เป็นตน้ 

 

 นอกจากการแบ่งประเภทขอ้มลูส่วนบุคคลออกเป็นส องประเภท คอื ขอ้มลูส่วนบุคคล

ทัว่ไป หรอื Non – Sensitive Data และขอ้มลูส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว หรอื  Sensitive Data 

ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ขอ้มลูส่วนบุคคลยงัสามารถแบ่งออกโดยลกัษณะทางกายภาพของขอ้มลู

นัน้ไดอ้กี กล่าวคอื สามารถแบ่งเป็น ขอ้มลูทีส่ามารถมองเหน็ได ้ (Visibly collected Data) และ

ขอ้มลูทีไ่มส่ามรถมองเหน็ได ้ (Invisibly collected Data) โดยทีข่อ้มลูทีส่ามารถมองเหน็ไดน้ัน้ 

หมายถงึ ขอ้มลูทีล่กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเป็นผูก้รอกขอ้มลูต่างๆ ดว้ยตนเองลงในหน้าเวบ็เพจของ

ผูใ้หบ้รกิาร เช่น ชื่อ อาย ุเพศ การประกอบอาชพี ทีอ่ยู ่ ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ และ

สาํหรบัขอ้มลูทีไ่มส่ามารถมองเป็นไดน้ัน้ หมายถงึ ขอ้มลูต่างๆ ทีผู่ป้ระกอบการไดร้บัจากไดร้บั

จากการใชคุ้กกี้
14

  โดยทีผู่ใ้ชบ้รกิารไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมและไมอ่าจรูไ้ดว้่าขอ้มลูของตนไดถู้ก

เกบ็รวบรวมไวแ้ลว้ เช่น ขอ้มลูวนั เวลา จาํนวนครัง้ ของการเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์เป็นตน้
15

 

 

2.2 การให้ความคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลบนธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  

 

2.2.1 ความหมายและความจาํเป็นของการให้คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลบน  

ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์

 

การใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กค็อื การดาํเนินการใดๆ กต็า มกบัขอ้มลูส่วน

บุคคลทีไ่ดร้บัมาจากลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร ใหม้คีวามปลอดภยัจากการ ใช ้เกบ็รกัษา รวบรวม 

การส่ง การโอน หรอืการดาํเนินการใดๆ กต็ามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้น้ีเพื่อเป็นการสรา้ง

หลกัประกนัในเรือ่งความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

การทาํธุรกจิในโลกปจัจบุนันัน้มกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งมากโดยเฉพาะมกีารนํา

เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการประกอบกจิการ โดยเฉพาะเทคโนโลยสีื่อสารผ่านอนิเทอรเ์น็ต ซึง่มี
                                                 
14

    คุกกีใ้นทีน้ี่คอืแฟ้มขอ้มลูทีเ่วบ็ไซตส์่งมาทีโ่ปรแกรมคน้ผ่าน (Browser) เมือ่ผูใ้ชบ้รกิาร

เวบ็ไซตเ์ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตน์ัน้ๆ โดยโปรแกรมคน้ผ่านของผูใ้ชบ้รกิารจะเก็ บคุกกีไ้วท้ี ่ Hard 

Drive และทุกครัง้ทีผู่ใ้ชบ้รกิารกลบัเขา้ไปเยีย่มชมเวบ็ไซตเ์ดมิคุกกีข้องเวบ็ไซตด์งักล่าวกจ็ะถูก

ส่งกลบัไปยงัเวบ็ไซตน์ัน้โดยโปรแกรมคน้ผ่านของผูใ้ชบ้รกิารเองโดยอตัโนมตั ิการทีเ่วบ็ไซต์

ต่างๆ มกีารตดิตัง้คุกกีก้เ็น่ืองจากคุกกีช่้วยใหเ้วบ็ไซตจ์ ดจาํผูใ้ชบ้รกิารไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารเคยเขา้

มาเยีย่มชมเวบ็ไซตน้ี์หรอืเปล่า นอกจากน้ีคุกกีย้งัสามารถบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการเยีย่มชมส่วน

ต่างๆ บนเวบ็ไซตข์องผูใ้ชบ้รกิารเอาไวด้ว้ย  
15

  Aunya  Singsangob, “Consumer Online Privacy : Right of Individuals in the E-

Business Environment”, p. 3. 
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บทบาทอยา่งมากในการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการแลกเปลีย่นสนิคา้  บรกิาร และขอ้มลู

ขา่วสารไดอ้ยา่งรวดเรว็ ครอบค ลุมทุกมมุโลกตลอดเวลา  อกีทัง้สามารถช่วยลดตน้ทุนในการ

ดาํเนินกจิการของผูป้ระกอบการไดม้าก  แต่เน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยใีนการตดิต่อสื่อสาร

นัน้มอียูต่่อเน่ือง แต่กฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีม่อียูน่ัน้ไมอ่าจทีจ่ะรองรบัต่อการพฒันาของ

เทคโนโลยไีดอ้ยา่งสมบรูณ์ ดงันัน้ เมือ่มี การนําเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการทาํธุรกจิ  กจ็าํเป็นที่

จะตอ้งมกีฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมารองรบัการนําเทคโนโลยมีาใช ้

เน่ืองดว้ยปจัจบุนั การสมคัรขอรบับรกิารต่างๆ จากผูป้ระกอบการหลายๆ ประเภทนัน้ 

ผูส้มคัรรบับรกิารจะตอ้งมกีารใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของตน เช่น ชื่อ ทีอ่ ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์ทีอ่ยู่

อเิลก็ทรอนิกส ์อาย ุสถานทีท่าํงาน อตัราเงนิเดอืน เป็นตน้ เพื่อใชป้ระกอบในการพจิารณา

ใหบ้รกิาร ซึง่โดยส่วนมากในการประกอบธุรกจิประเภทต่างๆ มกัจะมกีารนําขอ้มลูส่วนบุคคล

บางประเภททีเ่กีย่วกบัการพจิารณาสภาพคล่องทางการเงนิ ไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารจดัการ

กจิการของผูป้ระกอบการ ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเกบ็รวบรวมเพื่อใหธุ้รกจิ

สามารถดาํเนินไดต่้อไป อาทเิช่น หมายเลขบตัรเครดติ หมายเลขบญัชธีนาคาร เป็นตน้ 

นอกจากน้ีขอ้มลูส่วนบุคคลยงัมมีลูค่าทางเศรษฐกจิ กล่าวคอื ขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถ

นําใชใ้นการทาํแผนการตลาด กําหนดกลยทุธ ์โดยการนําฐานลกูคา้ของผูป้ระกอบการรายหน่ึง

ไปใชเ้ป็นฐานลกูคา้ของผูป้ระกอบการอกีรายหน่ึงซึง่เป็นการขยายฐานลกูคา้ใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัฐานขอ้มลูไป อนัเป็นการก่อใหเ้กดิประโยชน์ในทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่ง

มากมาย ดงันัน้ ขอ้มลูส่วนบุคคลจึงมคีวามสาํคญั และจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองเพื่อทาํ

ใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจในการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
2.2.2 รปูแบบและวิธีการให้คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลบนธรุกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส ์

 
เพื่อรองรบักระแสการพฒันาและการเปลีย่นแปลง เทคโนโลยใีนการตดิต่อสื่อ สาร และ

เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิการละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืนําขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมชิอบ หลาย

ประเทศจงึไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกําหนดรปูแบบและวธิกีารในการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลบนธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่การกําหนดรปูแบบการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะ

ขึน้อยูก่บัระบบกฎหมาย รปูแบบการปกครอง นโยบายรฐั ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีรวมทัง้

สภาพสงัคม วฒันธรรม และพฤตกิารณ์แวดลอ้มต่างๆ ของประเทศนัน้ๆ โดยทัว่ไปแลว้ รปูแบบ

และวธิกีารในการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบนธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ จะสามารถ

แบ่งออกได ้4 วธิี
16

หลกัๆ ดงัต่อไปน้ี  

 

                                                 
16

        เพิง่อา้ง,  p. 5. 
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2.2.2.1 การบญัญติักฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองเป็นการทัว่ไป   

  สาํหรบัแนวทางการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลโดยวธิกีารบญัญตัิ

กฎหมายเป็นการทัว่ไป  (Comprehensive Law) นัน้ เป็นการทีร่ฐัไดอ้อกกฎหมายหลกัทีม่ ี

ลกัษณะทัว่ไป ทีค่รอบคลุมกรณกีารคุม้ครองข้ อมลูขา่วสารในลกัษณะต่างๆ โดยทีก่ารตรา

กฎหมายในลกัษณะน้ีมกัจะมกีารจดัตัง้องคก์รกลางทีท่าํหน้าทีด่แูลวนิิจฉยักรณปีญัหาการ

ละเมดิความเป็นส่วนตวัในขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กดิขึน้โดยเฉพาะ ในลกัษณะของคณะกรรมการ 

โดยทีอ่งคก์รทีท่าํหน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะมหีน้าทีด่าํเนินการในสองลกัษณะคอื
17

 

    1) องคก์รทีท่าํหน้าทีก่ํากบัดแูล (Regulatory) 

   โดยทีอ่งคก์รดงักล่าวจะมหีน้าทีค่่อนขา้งกวา้งในการกํากบัดแูลการ

ประมวลขอ้มลูภายในประเทศ อาทเิช่น อํานาจในการอนุญาตหรอืไมอ่นุญาตใหม้กีาร

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้โดยหน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานภาคเอกชน  การดาํเนินการ

ทางทะเบยีน การวนิิจฉยัขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้ การ ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบถงึการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ซึง่ประเทศทีม่อีงคก์รกํากบัดแูลกเ็ช่น ประเทศฝรัง่เศสทีม่ ี

Commission Nationale Informatique Liberte’s (CNIL) หรอื ประเทศสวเีดนทีม่ ี Data 

Inspection Board and National Commission on Informatics and Liberties เป็นตน้ 

   2) องคก์รทีท่าํหน้าทีใ่หค้าํปรกึษา (Advisory) 

   โดยองคก์รดงักล่าวจะมหีน้าทีใ่นการใหค้าํปรกึษา และใหค้วาม

ช่วยเหลอืหน่วยงานต่างๆ ในกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล โดย

องคก์รดงักล่าวมอีํานาจทีจ่ะยืน่ขอ้รอ้งเรยีนไปยงักระทร วง หรอืหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบ

เกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ๆ ไดด้ว้ย แต่ทัง้น้ีองคก์รดงักล่าวจะไมม่อีํานาจใน

การออกคาํสัง่ใหบุ้คคลหรอืหน่วยงานกระทาํการ หรอืงดเวน้กระทาํการใดๆ ได ้ซึง่ประเทศทีม่ ี

องคก์รทีท่าํหน้าทีใ่หค้าํปรกึษาในลกัษณะน้ีไดแ้ก่ ประเทศเ ยอรมนั ซึง่ไดม้กีารจดัตัง้กรรมการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Federal Data Protection Commissioner) ซึง่อยูภ่ายใตส้งักดั

กระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ 

2.2.2.2 การบญัญติักฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองเป็นการเฉพาะ 

  สาํหรบัแนวทางการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลโดยวธิกีารบญัญั ติ

กฎหมายทีใ่หก้ารคุม้ครองเป็นการเฉพาะ เป็นการทีร่ฐัไดอ้อกกฎหมายเพื่อแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้

เฉพาะหน้า เพื่อแกป้ญัหาและเยยีวยาปญัหาทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั ซึง่หากจะรอใหม้กีารบญัญตัิ

กฎหมายทีม่ลีกัษณะทัว่ไปอาจจะไมท่นัต่อเหตุการณ์ 

  โดยทีป่ระเทศทีส่ามารถนํามายกเป็นตวั อยา่งของการออกกฎหมายทีใ่หค้วาม

คุม้ครองเป็นการเฉพาะนัน้ เช่น กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้น้ี แมว้่าประเทศ

สหรฐัอเมรกิาจะมกีฎหมายคุม้ครองสทิธสิ่วนบุคคล หรอื Privacy Act 1974 ซึง่เป็นกฎหมาย

                                                 
17

      ปฏวิตั ิ อุ่นเรอืน, “ปญัหาการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในการโอนขอ้มลูระหว่างประเทศ”, 

หน้า 16-17. 
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หลกัทีใ่หค้วามคุม้ครองสทิธสิ่วนบุคคลเป็นการทัว่ไปอยูแ่ลว้กต็าม แต่เ น่ืองจากการพฒันาทาง

เทคโนโลย ีรว่มทัง้สภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งออก

กฎหมายเฉพาะหรอืกฎหมายพเิศษมาเพื่อรองรบั เช่น การตรากฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิ หรอื Gamm-Leach Bliley Financial Modernization Act 

1970 ซึง่เป็นกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัเพื่อควบคุมการใชข้อ้มลูเครดติของภาคธุรกจิ โดยการกําหนด

หลกัเกณฑท์ีส่าํคญั อาทเิช่น เรือ่งผูม้สีทิธทิีจ่ะใชข้อ้มลูเครดติ การจาํกดัการเปิดเผยขอ้มลู

เครดติ ตลอดจนการใหส้ทิธแิก่ผูบ้รโิภคในการเขา้ถงึหรอืแกไ้ขขอ้มลูเครดติของตนใหถู้กตอ้ง 

กฎหมาย Children’s On line Privacy Protection Act 1998 ซึง่เป็นกฎหมายทีม่วีตัถุประสงค์

หา้มไมใ่หผู้ป้ระกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์และบรกิารออนไลน์ต่างๆ ทาํการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูจากผูเ้ยีย่มชมเวป็ไซตห์รอืผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเดก็อายตุํ่ากว่า 13 ปี เวน้แต่ผูป้ระกอบก ารจะ

ไดใ้ชก้ลไกการกํากบัดแูลตนเอง ซึง่ไดผ้่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมาธกิารการคา้ หรอื FTC 

กฎหมาย Financial Modernization Act 1999 ซึง่ไดต้ราขึน้เพื่อใหส้ถาบนัการเงนิต่างๆ เพิม่

ระดบัความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทางการเงนิเพิม่มากขึ้ น 

อาทเิช่น การประกาศนโยบายดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทราบ 

และหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามขอ้เรยีกรอ้งของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นตน้   ดงัน้ี 

แมว้่าประเทศสหรฐัอเมรกิาจะมกีฎหมายเฉพาะอยา่งชดัเจน แต่โดยนโยบายในการกําหนด

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิการควบคุม

ตนเอง โดยการใหภ้าคเอกชนกําหนดกลไกการกํากบัดแูลตนเอง หรอื Self-Regulation ขึน้ โดย

รฐัจะอาศยักฎหมายในการควบคุมเท่านัน้ ทัง้น้ี การใหภ้าคเอกชนกํากบัดแูลตนเองนัน้มขีอ้ดคีอื 

มคีวามยดืหยุน่ในการแกป้ญัหาใหท้นัท่วงท ีสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ และความเปลีย่นแปลง

ทางดา้นเทคโนโลยดีว้ย 

รปูแบบของการตรากฎหมายเพื่อคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัน้ี มเีหตุผลที่

สามารถวเิคราะหไ์ดว้่ามทีีม่าจาก แนวความคดิในนิตวิธิทีีแ่ตกต่างกนั โดยประเทศทีใ่ชก้ารต รา

กฎหมายทีม่ลีกัษณะเป็นการคุม้ครองเป็นการทัว่ไปนัน้ คอืว่ากฎหมายทัว่ไปยอ่มสามารถ

คุม้ครองหรอืปกป้องสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนไดด้กีว่า ในขณะทีป่ระเทศทีต่รากฎหมายที่

ใหก้ารคุม้ครองเป็นการเฉพาะนัน้ มคีวามคดิว่ากฎหมายเฉพาะยอ่มทนัต่อเหตุการณ์ความ

เปลีย่นแปลงมากกว่ า และมคีวามยดืหยุน่กว่าซึง่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

และการพฒันาทางเทคโนโลยต่ีางๆ อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากภายหลงัทีอ่งคก์รเพื่อเศรษฐกจิและ

พฒันา หรอื OECD ไดก้ําหนดแนวทางปฏบิตัใินการคุม้ครองความเป็นอยูส่่วนตวั และการโอน

ขอ้มลูส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ในปี 1980 (Guidelines on the protection of Privacy and 

Transborder Data Flows of Personal Data) ประเทศต่างๆ ในภาคพืน้ยโุรปจงึไดม้กีารบญัญตัิ

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที ่ OECD กําหนด และเป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนักบัประเทศสมาชกิอื่นๆ โดยที่ สาํหรบัรปูแบบของการตรากฎหมายเพื่อ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของประเทศไทยนัน้ ผูเ้ขยีนเหน็ว่าน่าจะเหมาะสมกบัการตรากฎหมาย
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ทีม่ลีกัษณะทัว่ไปมากกว่า เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศทีใ่ชก้ฎหมายในระบบ Civil Law 

ซึง่การตคีวามกฎหมายจะใชก้ารตคีวามตามเจตนารมณ์ และจะก่อใหเ้กิ ดเอกภาพและ

ประสทิธภิาพในการบงัคบัใชไ้ดม้ากกว่า   

2.2.2.3 กลไกการกาํกบัดแูลตนเอง (Self – Regulation) 

กลไกการกํากบัดแูลตนเอง หรอื Self – Regulation ถอืเป็นรปูแบบและวธิกีาร

ใหคุ้ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบนธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ทีส่ามารถช่วยผ่อนคลายความ

เครง่ครดั หรอืความเขม้งวดของกฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีอ่อกโดยรฐัได ้เน่ืองจากผูป้ระกอบการ

สามารถทีจ่ะวางหลกัเกณฑใ์นทางปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานภายในองคก์รของตนเอง

มากทีสุ่ด และเป็นการประหยดัตน้ทุนในการผลติหรอืการใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจากการ

เปลีย่นแปลงกฎเกณฑห์รอืกฎ หมายทีอ่อกโดยรฐัไดด้ว้ย ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารประกอบธุรกจิของ

ผูป้ระกอบการเป็นไปอยา่งราบรืน่ และส่งผลกระทบในทางธุรกจิกบัผูป้ระกอบการน้อยทีสุ่ด โดย

ไมถ่อืว่าปฏบิตัผิดิกฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีอ่อกโดยรฐั ซึง่การจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรอืการจดัทาํประมวลจรยิธรรม กเ็ป็นรปูแบบตามแนวทาง การ

กํากบัดแูลตนเองทีผู่ป้ระกอบการสามารถกําหนดขึน้ได ้เน่ืองจาก นโยบายการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล นัน้กค็อื นโยบายทีผู่ป้ระกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสป์ระกาศใหแ้ก่ลกูคา้หรอื

ผูใ้ชบ้รกิารของตนทราบว่า ผูป้ระกอบการมนีโยบาย หรอืแนวทางในการบรหิารจดัการขอ้มลู

ส่วนบุคคลอยา่งไร เพื่อใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทราบและสามารถใชพ้จิารณาตดัสนิใจไดว้่าตน

จะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของตนหรอืไม ่

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการกําหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ผูป้ระกอบการไมไ่ดถู้กควบคุมโดยกฎหมายหรื อองคก์รใดๆ จงึอาจทาํใหก้ารกําหนดนโยบาย

ของผูป้ระกอบการต่างๆ ไมไ่ดม้าตรฐานและไมอ่าจคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้หรอื

ผูใ้ชบ้รกิารไดจ้รงิ และเน่ืองจาก นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล นัน้กค็อื นโยบายที่

ผูป้ระกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ดจ้ดัทาํขึน้เอง โดยมวีตัถุ ประสงคเ์พื่อประกาศใหล้กูคา้

หรอืผูใ้ชบ้รกิารทราบถงึนโยบายหรอืแนวทางในการบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

ดงันัน้ เพื่อเป็นการสรา้งความน่าเชื่อถอืต่อลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร ผูป้ระกอบการจงึอาจกําหนด

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีด่นู่าเชื่อถอื โดยไมไ่ดค้าํนึงว่ าตนจะปฏบิตัไิดต้ามทีต่นได้

ประกาศไวจ้รงิหรอืไมเ่พยีงใด ซึง่อาจก่อใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบิตัมิากมาย อกีทัง้การตคีวาม

ว่านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมสีถานะทางกฎหมายอยา่งไร กถ็อืเป็นเรือ่งสาํคญั 

เพราะในกรณทีีผู่ป้ระกอบการไมส่ามารถคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดต้ามน โยบายทีต่นประกาศ

ไวน้ัน้ ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นผูเ้สยีหายจะสามารถฟ้องรอ้งหรอืดาํเนินการทางกฎหมาย

อยา่งไรต่อผูป้ระกอบการได ้และกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูจ่ะเพยีงพอหรอืไมท่ีจ่ะดาํเนินการ

เอาผดิกบัผูป้ระกอบการนัน้ๆ นอกจากน้ี ในกรณทีีผู่ป้ระกอบการไดก้ําหนดนโย บายการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของตนไว ้แต่ไดม้กีารกําหนดขอ้ยกเวน้หรอืขอ้จาํกดัความรบัผดิของ
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ตนไวด้ว้ยนัน้ จะถอืไดห้รอืไมว่่าลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารไดย้อมรบัดว้ยกบัขอ้ยกเวน้หรอืขอ้จาํกดั

ความรบัผดินัน้ และจะถอืว่าเป็นธรรมต่อลกูคา้หรอืผูป้ระกอบการซึง่เป็นผูบ้รโิภคหรอืไม ่

สาํหรบัการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตร้า่ง

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ .ศ. .... นัน้ ในหมวดที ่ 2 ว่าดว้ย 

จรยิธรรมในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กําหนดว่า “...บุคคลหรอืหน่วยงานอาจจดัทาํประมวล

จรยิธรรมเพื่อกําหนดแนวทางในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกไ็ด้ ...” จากบทบญัญตัดิงักล่าวจะ

เป็นไดว้่า กฎหมายไมไ่ดบ้งัคบัใหผู้ป้ระกอบการตอ้งจดัทาํประมวลจรยิธรรม เพยีงแต่

ผูป้ระกอบการจะจดัทาํหรอืไมข่ึน้อยูก่ารใหค้วามสาํคญัในเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ผูใ้ชบ้รกิารของผูป้ระกอบการเอง และขึน้อยู่ กบันโยบายในการบรหิารกจิการของผูป้ระกอบการ

ดว้ย อยา่งไรกต็าม แมว้่ารา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ .ศ. .... จะ

ไมไ่ดบ้งัคบัใหผู้ป้ระกอบการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกต็าม แต่เน่ืองจาก

กจิการบางประเภทกจิการ เช่น ธนาคาร ผูป้ระกอบก ารบตัรเครดติและ /หรอืสนิเชื่อส่วนบุคคล 

เป็นตน้ ซึง่เป็นกจิการขนาดใหญ่ และกระทบต่อผูบ้รโิภคจาํนวนมาก จะมคีวามเกีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ลีกัษณะทัว่ไป และ /

หรอืขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ลีกัษณะอ่อนไหว เพราะการสมคัร เขา้รบับรกิาร หรอืการทาํธุรกรรมกบั

ผูป้ระกอบการรายนัน้ๆ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของตนแก่ผูป้ระกอบการนัน้ๆ เพื่อ

ใชป้ระกอบในการสมคัรเขา้รบับรกิารหรอืทาํธุรกรรมกบัผูป้ระกอบการรายนัน้ๆ ดงันัน้ 

ผูป้ระกอบการกค็วรจะตอ้งมกีารกําหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่ วนบุคคลทีม่มีาตรฐานใน

ระดบัสงูดว้ย ทัง้น้ี เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืใหเ้กดิขึน้ต่อผูใ้ชบ้รกิาร และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอ

ภาพรวมของเศรษฐกจิดว้ย 

สาํหรบัประโยชน์ทีผู่ป้ระกอบธุรกจิจะไดร้บัจากการจดัใหม้กีลไกการกํากบัดแูล

ตนเองโดยการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุ คคลนัน้ เน่ืองดว้ยนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้กค็อื นโยบายทีผู่ป้ระกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ดจ้ดัทาํขึน้เอง โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อประกาศใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทราบถงึนโยบายหรอืแนวทางในการบรหิาร

จดัการขอ้มลูส่วนบุคคลของตน ดงันัน้ การทีผู่ป้ระกอบธุ รกจิจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลบนเวบ็ไซตข์องตนกย็อ่มแสดงใหเ้หน็ว่า ผูป้ระกอบธุรกจิใหค้วามสาํคญักบัการใหค้วาม

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล อนัเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้ไปใช้

บรกิารในเวบ็ไซตข์องผูป้ระกอบการนัน้เอง 

2.2.2.4 การพฒันาเทคโนโลยี 

  การพฒันาเทคโนโลยกีเ็ป็นอกีวธิกีารหน่ึงหรอืแนวทางหน่ึงทีส่ามารถช่วย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลได ้โดยการปกป้องหรอืป้องกนัขอ้มลูส่วนบุคคลไมใ่หถู้กคุกคามหรอื

ล่วงละเมดิ หรอืถูกนําไปใชใ้นทางทีม่ชิอบ หรอืใชป้้องกนัการเจาะเขา้ระบบเพื่อนําขอ้มลูส่วน

บุคคลไปใชห้าประโยชน์ในทางมชิอบได ้โดยตวัอยา่งของการพฒันาเทคโนโลยทีีช่่วยคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น 
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1. เทคโนโลยโีครงสรา้งพืน้ฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key 

Infrastructure : PKI) ในการสรา้งลายมอืชื่อดจิทิลั โดยทีเ่ทคโนโลยดีงักล่าวมคีวามสามารถดงัน้ี 

• สามารถใชใ้นกา รระบุและตรวจสอบตวับุคคล  (Identification 

/Authentication) 

• สามารถใชใ้นการเขา้รหสัลบั (Encryption) เพื่อรกัษาความลบัของ

ขอ้ความในรปูขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

โดยพืน้ฐานของเทคโนโลย ี PKI ในการสรา้งลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

จะทาํการการสรา้งกุญแจคู่ (key pair) อนัประกอบด้วย กุญแจส่วนตวั (private key) และกุญแจ

สาธารณะ  (public key) ซึง่มลีกัษณะเป็นอกัษร อกัขระ ตวัเลข หรอืสญัลกัษณ์ทีไ่มส่ามารถ

เขา้ใจความหมายไดโ้ดยกุญแจส่วนตวัของเจา้ของลายมอืชื่อจะทาํหน้าที ่เป็นขอ้มลูสาํหรบัใช้

สรา้งลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (ลายมอืชื่อดจิทิลั ) ที่เจา้ของลายมอืชื่อตอ้งเกบ็รกัษาไวเ้ป็น

ความลบั และกุญแจสาธารณะของเจา้ของลายมอืชื่อจะทาํหน้าทีใ่ชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อ

ดจิทิลั โดยในขัน้ตอนการตรวจสอบลายมอืชื่อดจิทิลั เทคโนโลย ีPKI จะทาํการตรวจสอบลายมอื

ชื่อ และหากพบว่ามกีารเปลีย่นแปลงใดๆ เกดิขึน้กบัลายมอืชื่อ และขอ้ความทีอ่ยูใ่นรปูขอ้มลู

อเิลก็ทรอนิกส ์ เทคโนโลย ีPKI กจ็ะสามารถตรวจพบได้
18

 

2. เทคโนโลย ีChip Card บนบตัรเครดติ หรอืบตัร Smart Card เป็น

เทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้จากระบบแถบแมเ่หลก็ ซึง่จะเป็นบตัรทีม่ ี IC (Intregrated Circuit) เพื่อ

ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูและประมวลผลขอ้มลู และมรีะดบัความปลอดภยัสงูในการอ่าน เขยีน อพัเดต 

ขอ้มลู โดย Chip น้ีมโีครงสรา้งและหลกัการทาํงานเหมอืนคอมพวิเตอรข์นาดเลก็ทีป่ระกอบไป

ดว้ย CPU ทีท่าํหน้าทีป่ระมวลผล RAM ทาํหน้าทีเ่กบ็ขอ้มลูระหว่างการทาํงาน ROM บรรจุ

ระบบจดัการ (OS) และโปรแกรมพืน้ฐาน EEPRAM ซึง่ทาํหน้าทีบ่รรจขุอ้มลูส่วนตวั และ

โปรแกรมต่างๆ ซึง่สามารถเพิม่ฟงักช์นัการใชง้านไดภ้ายหลงั เทคโนโลย ี Chip Card เป็น

เทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้เพื่อใชป้้องกนัการทุจรติ (fraud) บตัรเครดติได้  ซึง่มคีวามปลอดภยัสงู 

โดย Chip Card จะทาํหน้าทีเ่ป็นรหสัลบัส่วนบุคคล ซึง่มี หน่วยความจาํบนบตัร ซึง่สามารถ

นําไปใชใ้นการพสิจูน์ยนืยนัตวับุคคล หรอืประชาชนผูถ้อืบตัรได ้ จงึทาํใหผู้ใ้ชบ้ตัรเครดติเกดิ

ความเชื่อมัน่ในการใชบ้ตัรเครดติเพิม่มากขึน้
19

 

   3. เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เป็นเทคโนโลยทีีใ่ชแ้ปลง

รหสัเมือ่มกีารส่งขอ้มลูผ่านเครอืขา่ยการสื่อสารและทาํการเขา้รหสัเพื่อรกัษาความปลอดภยั เมือ่

                                                 
18

    สุรางคณา วายภุาพ , สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสศ์ูนย์

เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ และคอมพวิเตอรแ์ห่งชาติ , “สมัมนากฎหมายธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์บรหิารขอ้มลูอยา่งไร ใหป้ลอดภยัและถูกกฎหมาย”  
19

    บตัรประชน “สมารท์การด์” เปลีย่นวถิคีนไทยสู่ไฮเทค  

<http://www.banprucity.go.th /smartcards/smartcard.html> 
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มกีารใชง้านบนเวบ็ไซต ์โดย SSL จะทาํการเขา้และแปลงรหสัขอ้มลู คอื  สลบัทีข่อ้มลูและแปลง

เป็นรหสัตวัเลขทัง้หมด ซึง่จะสามารถสรา้งมัน่ใจไดว้่าขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร

จะส่งผ่านไปถงึผูป้ระกอบก ารหรอืผูใ้หบ้รกิารไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยระบบ SSL จะทาํการ

เขา้รหสัทีร่ะดบัความละเอยีด 128 บทิ (128-bit encryption) ซึง่เป็นระดบัทีม่คีวามละเอยีดสงู 

เพราะหากระดบัความละเอยีดของการเขา้รหสัสงู ระดบัความปลอดภยักจ็ะสงูตาม
20

  

   4. เทคโนโลย ีFirewall ซึง่เป็นเทคโนโลยีทีท่าํหน้าที ่ควบคุมดแูลการ

เขา้และการออกของขอ้มลู โดยสามารถเปรยีบไดก้บัทหารรกัษาความปลอดภยัหน้าประตู  ทีไ่ม่

เปิดรบัคนแปลกหน้า เขา้-ออกจากระบบ เพื่อป้องกนัการถูกโจรกรรมขอ้มลูจากผูบุ้กรกุ 

5. โปรแกรมตรวจจบัการบุกรกุและสิง่ผดิปกต ิ (Intrusion Detection 

Software) โดยโปรแกรมดงักล่าวจะทาํหน้าทีต่รวจสอบและแจง้ขอ้ความเตอืนทนัททีีม่คีวาม

ผดิปกตเิกดิขึน้ในระบบ 

6. โปรแกรม Automatic Sign off ซึง่ทาํหน้าที ่ควบคุมระยะเวลาการ

เปิดหน้าจอคอมพวิเตอร ์โดยระบบจะทาํการออกจากระบบทนัที ่จากทาํการ Sign off แทน

ลกูคา้หรอืผูบ้รกิารโดยอตัโนมตั ิหากลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเปิดหน้าจอทิง้ไว ้โดยไมพ่มิพห์รอืทาํ

รายการใดๆ บนหน้าจอ  ฟงักช์ัน่พเิศษน้ีมไีวเ้พื่อป้องกนัมใิหผู้อ้ ื่นเขา้มาทาํรายการในบญัชขีอง

ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
20

    Bualuang i Banking มาตรฐานความปลอดภยัระดบัสากล 

<http://www.bangkokbank.com/Online+Banking+Thai/For+Personal/iBanking/Security/Se

curity+Features.htm> 

http://www.bangkokbank.com/Online+Banking+Thai/For+Personal
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บทท่ี 3 

 
แนวทางการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลบนธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสใ์นต่างประเทศ  

 
3.1 แนวทางปฏิบติัในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลบนธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

ขององคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพฒันา หรือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) 

 
OECD หรอื Organization for Economic Cooperation and Development หรอื

องคก์ารเพื่อความรว่มมอืทางดา้นเศรษฐกจิและการพฒันา เป็นองคก์รทีเ่กดิจากความรว่มมอื

ระหว่างประเทศ ทีใ่หค้วามสาํคญักบัปญัหาการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบนธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์โดย OECD ไดก้ําหนดกฎเกณฑข์ัน้พืน้ฐาน (Guidelines) ในการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล เพื่อใหน้านาประเทศไดม้แีนวทางในการบญัญตักิฎหมายของตนเอง โดยที ่ OECD 

ไดอ้อกกฎเกณฑเ์กีย่วกบัการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามสาํคญั  คอื Guidelines 

on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data ในปี 1980 

ซึง่ Guidelines ฉบบัน้ีไดก้ลายเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่าเป็นหลกัเกณฑพ์ืน้ฐานทีป่ระชาคม

โลกต่างยอมรบั และบญัญตัเิป็นกฎหมายภายในของตน และต่อมาในปี 1999 กไ็ดอ้อก 

Guidelines for Consumer Protection in the context of Electronic Commerce 1999 หรอื

แนวทางปฏบิตัสิาํหรบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคบนพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์เพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภคใน

การทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และเป็นการสรา้งกฎเกณฑใ์หผู้ป้ระกอบการพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกสต์อ้งปฏบิตัติามมาตรฐานขัน้ตํ่าเกีย่วกบักา รใหค้วามคุม้ครองผูบ้รโิภคตามที่

กําหนดใน Guidelines ดว้ย 

 
3.1.1 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data 

Flows of Personal Data 1980 

 

โดยหลกัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะมหีลกัการซึง่เป็นสาระสาํคญัดว้ยกนัทัง้สิน้ 8 

ประการดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี
1
 

                                                 
1
   กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่ อสาร รว่มกบั สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการ    

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ , การโอนขอ้มลูส่วนบุคคลระหว่างประเทศ , (กรงุเทพมหานคร  : 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รว่มกบั สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิ วเตอรแ์ห่งชาต ิสาํนกังาน
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1. หลกัการรวบรวมขอ้มลูอยา่งจาํกดั (Collection Limitation Principle) 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งกําหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัในการรวบรวมขอ้มลู

ส่วนบุคคลว่าจะสามารถรวบรวมไดต่้อเมือ่ไดข้อ้มลูดงักล่าวมาโดยชอบดว้ยกฎหมาย (lawful) 

วธิกีารทีเ่ป็นธรรม (fair means) และเหมาะสม (appropriate) ภายใตก้ารรบัรูห้รอืความยนิยอม

จากเจา้ของขอ้มลูเท่านัน้ 

 2. หลกัคุณภาพของขอ้มลู (Data Quality Principle) 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชข้อ้มลูส่วนบุคคลภายในขอบวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ 

หรอือาจใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นไดต้ามความจาํเป็น โดยขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวาม

ถูกตอ้ง และเป็นปจัจบุนั (up-to-date) 

 3. หลกัการระบุวตัถุประสงค ์(Purpose Specification Principle) 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้วตัถุประสงคข์องการรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลให้

เจา้ของขอ้มลูไดท้ราบก่อนการรวบรวมขอ้มลู อกีทัง้จะตอ้งใชข้อ้มลูส่ วนบุคคลภายใน

วตัถุประสงคด์งักล่าวดว้ย 

 4. หลกัการใชข้อ้มลูอยา่งจาํกดั (Use Limitation Principle) 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งไมเ่ปิดเผย (disclose) ทาํใหแ้พรห่ลาย (made available) 

หรอืใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกเหนือจากวตัถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบก่อน

หน้านัน้ เวน้แต่ไดร้บัการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูหรอืมกีฎหมายบญัญตัเิป็นอยา่งอื่น 

 5. หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู (Security Safeguard Principle) 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชม้าตรการรกัษา

ความปลอดภยัตามสมควร (reasonable security safeguards) เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูโดย

ปราศจากอํานาจ (unauthorized access), การทาํลาย (destruction), ใช้ (use), เปลีย่นแปลง 

(modification), หรอืการเปิดเผยขอ้มลู (disclosure) 

 6. หลกัการเปิดเผย (Openness Principle) 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งประกาศนโยบายเกีย่วกบัการดาํ เนินการใดๆ ต่อขอ้มลู

ส่วนบุคคลใหท้ราบโดยทัว่ไป วตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มลู รายละเอยีดเกีย่วกบัผูค้วบคุมขอ้มลู 

(controller) ถิน่ทีอ่ยูผู่ค้วบคุมเป็นตน้ 

 7. หลกัการมสี่วนรว่มของเจา้ของขอ้มลู (Individual Participation Principle)  

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งกําหนดใหเ้จ้ าของขอ้มลูมสีทิธใินการไดร้บัการยนืยนั 

(confirmation) จากผูค้วบคุมขอ้มลูว่าผูค้วบคุมขอ้มลูมขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้ของขอ้มลูหรอืไม่

เพยีงใด โดยจะตอ้งไดร้บัทราบผลการยนืยนัภายในเวลาอนัสมควร ทัง้น้ี อาจมกีารคดิค่าใชจ้า่ย

ในการดาํเนินการไดใ้นอตัราทีเ่หมาะสม และในกรณทีีไ่มส่ามารถดาํเนินการตามทีเ่จา้ของขอ้มลู

รอ้งขอขา้งตน้กจ็ะตอ้งแสดงเหตุผลใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ อกีทัง้บอกกล่าวใหเ้จา้ของขอ้มลู

                                                                                                                                            
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 2548), หน้า 

14-16. 
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ทราบถงึสทิธใินการโตแ้ยง้การไมป่ฏบิตัติามคาํรอ้งขอดงักล่าว และหากต่อมาปรากฏว่าขอ้

โตแ้ยง้ของเจา้ของขอ้มลูสามารถรบัฟงัได้  เจา้ของข้ อมลูมสีทิธทิีจ่ะขอใหม้กีารลบ แกไ้ข 

ปรบัปรงุ หรอืทาํใหข้อ้มลูมคีวามสมบรูณ์ 

 8. หลกัความรบัผดิชอบ (Accountability Principle) 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งมหีน้าทีใ่นการปฏบิตักิารตามหลกัการขา้งตน้ใหค้รบถว้น

ทุกประการ 

 

3.1.2 OECD Guidelines for Consumer Protection in the context of  

Electronic Commerce 1999 

 

OECD Guidelines for Consumer Protection in the context of Electronic 

Commerce 1999 หรอืแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคบนพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์  มี

สาระสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบนธุรกรรมทางอเิลก็ท รอนิกส์

ดงัต่อไปน้ี2 

1) ขอบเขตการใชบ้งัคบั  

แนวทางน้ีใชก้บัพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัผูป้ระกอบธุรกจิกบัผูบ้รโิภค  

(business-to-consumer electronic commerce) แต่ไมร่วมถงึพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างผู้

ประกอบธุรกจิดว้ยกนั (business-to-business electronic commerce) 

2) หลกัการทัว่ไป  

- หลกัการคุม้ครองผูบ้รโิภคจะตอ้งมคีวามชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ 

(Transparent and effective protection) ผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสค์วร

ไดร้บัการคุม้ครองทีไ่มน้่อยไปกว่าการคุม้ครองผูบ้รโิภคในกรณทีัว่ไป  ตามหลกัการคุม้ครอ ง

ผูบ้รโิภคทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพ  หน่วยงานภาครฐั (governments) ผูป้ระกอบธุรกจิ 

ผูบ้รโิภคและผูเ้กีย่วขอ้งควรประสานงานและรว่มมอืกนัในการบรรลุหลกัการขา้งตน้  และ

พจิารณาปรบัปรงุหลกัการทีจ่าํเป็นใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 

- แนวทางปฏบิตัวิ่าดว้ย การดาํเนินธุรกจิ  การโฆษณา และวธิกีาร

ทางการตลาดทีเ่ป็นธรรม (Fair business, advertising and marketing practices) ผูป้ระกอบ

ธุรกจิพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสค์วรคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค  และควรปฏบิตัติามแนวทาง

ปฏบิตัวิ่าดว้ยการดาํเนินธุรกจิ การโฆษณา  และการตลาดทีเ่ป็ นธรรม ผูป้ระกอบธุรกจิไมค่วร

โฆษณา หรอืงดเวน้ไมโ่ฆษณา หรอืมสี่วนรว่มในการกระทาํการใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจ

ผดิ หรอืเป็นการหลอกลวง หรอืก่อใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมแก่ผูบ้รโิภค  ผูป้ระกอบธุรกจิซึง่
                                                 
2
    คาํแปลของ OECD Guidelines for  Consumer Protection in the Context of Electronic  

Commerce (1999)  

<http://www.ecommerce.or.th/newsletter/sep01/index.html>  
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โฆษณา ทาํกจิกรรมส่งเสรมิการขาย หรอืขายสนิคา้หรอืบรกิารแก่ผูบ้ริ โภค ควรงดเวน้การ

กระทาํใดๆ  ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรายแก่ผูบ้รโิภค  เมือ่มกีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผูป้ระกอบ

ธุรกจิหรอืขอ้มลูสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ผยแพรแ่ก่ผูบ้รโิภค  ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งมคีวาม

ถูกตอ้ง ชดัเจน สามารถเขา้ใจไดง้า่ย และมวีธิกีารทีผู่บ้รโิภคสามารถตรวจดขูอ้มลูไดโ้ดยสะดวก  

ผูป้ระกอบธุรกจิควรปฏบิตัติามนโยบายหรอืแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการดาํเนินธุรกจิในเรือ่งการ

ทาํนิตกิรรมสญัญากบัผูบ้รโิภค  ผูป้ระกอบธุรกจิควรคาํนึงถงึลกัษณะของพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์

ในแต่ละประเทศ  และพจิารณาถงึหลกัเกณฑท์างกฎหมายทีแ่ตกต่างกนัของประเทศต่าง ๆ ผู้

ประกอบธุรกจิควรหลกีเลีย่งการใชล้กัษณะพเิศษบางประการของพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์  เพื่อ

ปกปิดสถานประกอบการหรอืลกัษณะจาํเพาะของผูป้ระกอบธุรกจิ  หรอืเพื่อหลกีเลีย่งการปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการคุม้ครองผูบ้รโิภค  และหรอืกลไกการคุม้ครอง   ผูบ้รโิภคทัง้หลาย  ผูป้ระกอบ

ธุรกจิไมค่วรใชข้อ้สญัญาทีไ่มเ่ป็นธรรม (unfair contract terms) การโฆษณาและการตลาดที่

สามารถระบุตวัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได้  การโฆษณาและการตลาดควรระบุถงึผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่ป็นผู้

โฆษณาหรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบัการตลาด  ในกรณทีีไ่มส่ามารถระบุ  ตวับุคคลได ้อาจถอืเป็นการ

หลอกลวง ผูป้ระกอบธุรกจิควรสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของการโฆษณาโดยตรงหรอืโดย

ออ้ม ตลอดเวลาทีม่กีารเผยแพรแ่ละควรตรวจสอบตามกําหนดเวลาทีเ่หมาะสม  ผูป้ระกอบธุรกจิ

ควรกําหนดวธิกีารอยา่งงา่ยและใชไ้ดผ้ล  ซึง่อนุญาตใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกว่า จะยนิดรีบั

ขอ้ความของไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส์ ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการคา้ (unsolicited commercial e-

mail) หรอืไม่ ในกรณทีีเ่ชื่อไดว้่าผูบ้รโิภคไมต่อ้งการรบัไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส์  (ผูป้ระกอบ

ธุรกจิ) กค็วรปฏบิตัติามความประสงคเ์ช่นว่านัน้ การส่งไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกสถ์งึผูบ้รโิภค  โดย

ทีไ่มไ่ดร้บัความยนิยอม หรอืเคยตดิต่อกนัมาก่อน ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายหรอืแนวทางปฏบิตัิ

ของประเทศนัน้ๆ ผูป้ระกอบธุรกจิควรใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสงู ในกรณทีีเ่ป็นการโฆษณาหรอื

การตลาดสาํหรบัเดก็ ผูส้งูอาย ุหรอืผูป้ว่ยหนกั  และบุคคลทีอ่าจไมม่คีวามสามารถเขา้ใจ

ขอ้ความนัน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์ 

- การเปิดเผยขอ้มลูผ่านระบบออนไลน์ (Online disclosures)  

ก) ขอ้มลูเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ  ผูป้ระกอบธุรกจิพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกสก์บัผูบ้รโิภค ควรจดัหาขอ้มลูเกีย่วกบัการประกอบกจิการของตนทีม่คีวามถูกตอ้ง 

ชดัเจน  และมวีธิกีารทีผู่บ้รโิภคสามารถตรวจดขูอ้มลูได ้ข้ อมลูดงักล่าวไดแ้ก่  ก-1) การระบุ

ลกัษณะจาํเพาะของผูป้ระกอบธุรกจิ ไดแ้ก่ ชื่อของผูป้ระกอบธุรกจิและชื่อทางการคา้ ถิน่อนัเป็น

ทีต่ ัง้ทีท่าํการ ของผูป้ระกอบกอบธุรกจิ (หรอืภมูลิาํเนาของนิตบุิคคล ) ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส์  

หรอืวธิกีารตดิต่อสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น หรื อเบอรโ์ทรศพัท์  และหากมคีวรระบุถงึสถาน

ทีต่ ัง้ทางทะเบยีนตามกฎหมาย  ก-2) วธิกีารตดิต่อกบัผูป้ระกอบธุรกจิของผูบ้รโิภคทีส่ะดวก 

รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ  ก-3) วธิกีารระงบัขอ้พพิาททีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  ก-4) 

บรกิารใหค้าํปรกึษาทางกฎหมาย และ  ก-5) ถิน่อนัเป็นทีต่ ั ง้ทีท่าํการ และถิน่อนัเป็นทีต่ ัง้ของ

สาํนกังานใหญ่ตามกฎหมาย 
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ในกรณทีีผู่ป้ระกอบธุรกจิประกาศแจง้ถงึสมาชกิภาพของตนทีเ่กีย่วกบั

ระเบยีบขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  สมาคมของผูป้ระกอบธุรกจิ องคก์รระงบัขอ้พพิาท หรอืองคก์ร

ออกใบรบัรอง  ผูป้ระกอบธุรกจิควรแจง้ใหผู้บ้รโิภคทราบถึ งขอ้มลูและวธิกีารตรวจสอบยนืยนั

สมาชกิภาพนัน้ ตลอดจนกฎเกณฑ ์แนวทางปฏบิตัขิององคก์รทีอ่อกใบรบัรอง  

ข) ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร  ผูป้ระกอบธุรกจิพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกสก์บัผูบ้รโิภค  ควรจดัใหม้ขีอ้มลูอธบิายเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารของตนทีม่คีวาม

ถูกตอ้ง   และผู้บรโิภคจะสามารถตรวจดขูอ้มลูเหล่านัน้ไดโ้ดยสะดวก  เพื่อตดัสนิใจว่าจะทาํ

สญัญาหรอืไม ่และจดัหาขอ้มลูทีจ่าํเป็นใหแ้ก่ผูบ้รโิภค  

ค) ขอ้มลูเกีย่วกบัการทาํสญัญา  ผูป้ระกอบธุรกจิพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกสก์บัผูบ้รโิภค  ควรจดัใหม้ขีอ้มลูว่าดว้ยขอ้สญัญา เงือ่นไข และราคาสนิคา้หรื อ

บรกิารตามสญัญาทีค่รบถว้นเพยีงพอ เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสนิใจไดว้่าจะทาํสญัญาหรอืไม่  

ขอ้มลูขา้งตน้น้ีควรมคีวามถูกตอ้ง ชดัเจน สามารถเขา้ใจไดง้า่ย  และใหโ้อกาสผูบ้รโิภคในการ

พจิารณาสญัญาก่อนจะมกีารตกลงทาํสญัญา  กรณทีีอ่นุญาตใหม้กีารจดัทาํสญัญาไดม้ากกว่า 1 

ภาษา  ผูป้ระกอบธุรกจิควรจดัทาํขอ้มลูทีเ่ป็นภาษา ซึง่ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ใจได้  เพื่อให้

ผูบ้รโิภคสามารถตดัสนิใจตกลงทาํสญัญา  ผูป้ระกอบธุรกจิควรจดัใหม้ขีอ้มลูเกีย่วกบัสญัญาและ

เงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้ง  ทีม่เีน้ือหาสมบรูณ์ ชดัเจนแก่ผูบ้รโิภค และผูบ้รโิภค   สามารถตรวจดขูอ้มลู

นัน้ได้ ในกรณทีีม่กีารทาํสญัญา  สญัญาควรมขีอ้ความดงัต่อไปน้ี  ค-1) รายชื่อรายการราคา 

(สนิคา้หรอืบรกิาร ) ทัง้หมดทีผู่ป้ระกอบธุรกจิเรยีกเกบ็จากผูบ้รโิภค ค- 2) การแจง้ใหผู้บ้รโิภค

ทราบถงึเงนิค่าใชจ้า่ยซึง่โดยปกตจิะมกีารเรยีกเกบ็  แต่ผูป้ระกอบธุรกจิไมไ่ดเ้รยีกเกบ็  ค-3) ขอ้

สญัญาเรือ่งการจดัส่ง  และการปฏบิตัติามสญัญา  ค-4) ขอ้สญัญา เงือ่นไข  และวธิกีารชาํระเงนิ  

ค-5) ขอ้จาํกดั หรอืเงือ่นไขในการซือ้ขาย เช่น  ความยนิยอมของผูป้กครองหรอืผูพ้ทิกัษ์ 

ตลอดจนขอ้จาํกดัเรือ่งเวลาและสถานที่  ค-6) ขอ้แนะนําในการใช้  รวมทัง้คาํเตอืนเรือ่งความ

ปลอดภยัและสุขภาพ ค-7) ขอ้มลูเกีย่วกบับรกิารหลงัการขาย ค-8) ขอ้สญัญาและเงือ่นไขในการ

ขอคนืเงนิ การยกเลกิสญัญา การส่งของคนื การเปลีย่นของ วธิกีารยกเลกิและหรอืนโยบายการ

ส่งคนืของหรอืเรยีกคนืเงนิ และ  ค-9) ขอ้สญัญาเรือ่งการรบัประกนัคุณภาพ  ขอ้มลูทัง้หลายที่

เกีย่วกบัราคาสนิคา้หรอืบรกิารควรระบุถงึอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศสกุลต่างๆ ไว ้ 

- ขัน้ตอนการยนืยนั (Confirmation process)  

ผูบ้รโิภคสามารถกําหนดประเภทหรอืชนิดของสนิคา้หรอืบรกิารที่

ตอ้งการ สามารถแกไ้ขปรบัปรงุคาํเสนอ (ซือ้หรอืขอใชบ้รกิาร ) สามารถใหค้วามตกลงยนิยอม

เพื่อทาํนิตกิรรม สญัญา  และไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัการตกลงทาํสญัญาทีถู่กตอ้งสมบรูณ์  เพื่อ

หลกีเลีย่งความสบัสนทีอ่าจเกดิขึน้ของผูบ้รโิภค  ผูบ้รโิภคสามารถยกเลกิการทาํสญัญาก่อนตก

ลงทาํสญัญาซือ้ขาย (สนิคา้หรอืบรกิาร) 
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- การชาํระเงนิ (Payment) 

การจดัใหม้วีธิกีารชาํระเงนิทีม่ ี ความปลอดภยั และสามารถใชไ้ดง้า่ย  

รวมทัง้ขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัระดบัความปลอดภยัของ  วธิกีารชาํระเงนินัน้ขอ้จาํกดัความรบั

ผดิในกรณมีกีารชาํระเงนิโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตหรอืโดยมชิอบ  และวธิกีารเรยีกคนืสนิคา้หรอืเงนิ 

(chargeback) เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการสร้ างความเชื่อมัน่แก่ผูบ้รโิภค  จงึควรมกีาร

นําวธิกีารดงักล่าวมาใชแ้ละ  พฒันาปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

- การระงบัขอ้พพิาทและการเยยีวยาความเสยีหาย (Dispute resolution 

and redress)  

ก) กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและเขตอํานาจศาล  (APPLICABLE LAW 

AND JURISDICTION)  การทาํสญัญาระหว่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิและผูบ้รโิภค  ไมว่่า

จะเกดิจากวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิกีารใดกต็าม   ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัได้

และเขตอํานาจศาลในขณะนัน้  ประเดน็ทีน่่าขบคดิคอื  หลกักฎหมายทีใ่ชใ้นปจัจบุนัจะสามารถ

ปรบัใชก้บัพาณชิยอ์เิล็ กทรอนิกสไ์ดห้รอืไม่  ตอ้งพจิารณาว่า  หลกัเกณฑท์างกฎหมายว่าดว้ย

กฎหมายทีจ่ะใชบ้งัคบัและเขตอํานาจศาลว่าควรมกีารปรบัปรงุแกไ้ขหรอืไม่  หรอืควรมหีลกัการ

เฉพาะในเรือ่งน้ี เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่แก่ผูบ้รโิภค  และส่งเสรมิการพฒันาพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์ การพจิารณาว่าควรมีปรบัปรงุกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยูห่รอืไม่  หน่วยงานภาครฐั

ตอ้งคาํนึงถงึหลกัการสาํคญัเรือ่ง การใหค้วามเป็นธรรมแก่ฝา่ยผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบธุรกจิ 

และส่งเสรมิพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์  นอกจากน้ีผูบ้รโิภคควรไดร้บัการคุม้ครองเช่นเดยีวกบัการ

คุม้ครองในธุรกจิอื่น อกีทัง้ยงัตอ้งจดัใหม้วีธิกีารระงบัขอ้พพิาทและการเยยีวยาความเสยีหายแก่

ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นธรรมและทนัการณ์  โดยไมก่่อภาระอนัเกนิควรแก่ผูบ้รโิภค 

ข) วธิกีารระงบัขอ้พพิาทและการเยยีวยาความเสยีหายที่

เหมาะสม (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION AND REDRES) ผูบ้รโิภคสามารถเขา้

สู่กระบวนการระงบัขอ้พพิาทและการเยยีวยาความเสยีหายแก่ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นธรรมและทนัการณ์  

โดยไมก่่อภาระอนัเกนิควรแก่ผูบ้รโิภค  ผูป้ระกอบธุรกจิ  ตวัแทนของผูบ้รโิภค  และหน่วยงาน

ภาครฐัควรประสานงานและรว่มมอืกนัในการใชแ้ละการพฒันาแนวทางปฏบิตัริะหว่างองคก์ร 

รวมทัง้นโยบายและกระบวนก ารอื่นๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม ซึง่รวมถงึกลไกการระงบั

ขอ้พพิาททีเ่หมาะสม  เพื่อเสนอปญัหาของผูบ้รโิภคพรอ้มกบัแกไ้ขขอ้พพิาททีเ่กดิจากพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัผูป้ระกอบธุรกจิกบัผูบ้รโิภคโดยเฉพาะการทาํนิตกิรรม สญัญาระหว่าง

ประเทศ ข-1) ผูป้ระกอบธุรกจิและตวัแ ทนของผูบ้รโิภค  ควรสรา้งมาตรการการเรยีกรอ้งสทิธ ิ

และการแกไ้ขปญัหาตามขอ้รอ้งเรยีนของผูบ้รโิภคทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม มเีวลาในการ

ดาํเนินการทีเ่หมาะสม ซึง่ผูบ้รโิภคไมต่อ้งรบัภาระค่าใชจ้า่ยทีส่งูเกนิสมควร  ผูบ้รโิภคควรจงึควร

ไดร้บัประโยชน์จากมาตรการดงักล่าว  ข-2) ผูป้ระกอบธุรกจิและตวัแทนของผูบ้รโิภค  ควรจดัให้

มกีารศกึษาถงึการประสานงานระหว่างองคก์ร  (ของผูป้ระกอบธุรกจิและผูบ้รโิภค )เพื่อเสนอขอ้

รอ้งเรยีนของผูบ้รโิภคและใหค้วามช่วยเหลอืในการระงบัขอ้พพิาททีเ่กดิจากพาณชิย์
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อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัผูป้ระกอบธุรกจิกบัผูบ้รโิภค  ข-3) ผูป้ระกอบธุรกจิ ตวัแทนของผูบ้รโิภค  

และหน่วยงานภาครฐัควรประสานงานใหม้กีารดาํเนินการจดัใหม้วีธิกีารระงบัขอ้พพิาทที่

เหมาะสมแก่ผูบ้รโิภค  ซึง่เป็นกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพและทนัการณ์  ซึง่ผูบ้รโิภคไมต่อ้ง

รบัภาระค่าใชจ้า่ยทีส่งูเกนิสมควร  ข-4) เพื่อใหก้ารปฏบิตัขิ้ างตน้บรรลุผล  ผูป้ระกอบธุรกจิ 

ตวัแทนของผูบ้รโิภค และหน่วยงานภารรฐัควรนําเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัมาใชใ้นการ

สรา้งความตื่นตวั  และใหเ้สรภีาพในการเลอืกผูบ้รโิภค  ทัง้น้ี ควรมกีารศกึษาวจิยัในเรือ่งที่

เกีย่วขอ้งต่อไป เพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัระหว่างประเทศ 

- ความเป็นส่วนตวั (Privacy) 

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัผูป้ระกอบธุรกจิกบัผูบ้รโิภค  ควร

สอดคลอ้งกบัหลกัการเรือ่งความเป็นส่วนตวัทีก่ําหนดไวใ้น “แนวทางเรือ่งการคุม้ครองความเป็น

ส่วนตวัและการโอนถ่ายขอ้มลูส่วนบุคคล ”(ค.ศ. 1980)(OECD Guidelines Governing the 

Protection of Privacy and Transborder Flow of Personal Data (1980)) และควรพจิารณาถงึ 

“ปฏญิญาว่าดว้ย  การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัสาํหรบัเครอืขา่ยระหว่างประเทศ ”(ค.ศ.1998) 

เพื่อการกําหนดมาตรการเรือ่งการคุม้ครองผูบ้รโิภคทีม่ปีระสทิธแิละเหมาะสม 

- การเผยแพรค่วามรู ้และการประ ชาสมัพนัธ์  (Education and 

awareness) หน่วยงานภาครฐั ผูป้ระกอบธุรกจิ  และตวัแทนของผูบ้รโิภคควรประสานงานและ

รว่มมอืกนัในการเผยแพรค่วามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์  เพื่อใหผู้บ้รโิภค

สามารถตดัสนิใจเรือ่งการมสี่วนรว่มในพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสจ์ากขอ้มู ลทีไ่ดร้บั  และเพื่อใหผู้้

ประกอบธุรกจิและผูบ้รโิภคตระหนกัถงึความสาํคญัของการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทีเ่กีย่วกบักจิกรรม

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสร์ะบบออนไลน์ (online activities) หน่วยงานภาครฐั ผูป้ระกอบธุรกจิ  

สื่อมวลชน สถาบนัการศกึษา และตวัแทนของผูบ้รโิภค  ควรใชว้ธิกีารติ ดต่อทีม่ ี

ประสทิธภิาพ   รวมทัง้เทคนิคทีท่นัสมยั  ซึง่สามารถใชใ้นการตดิต่อสื่อสารทางเครอืขา่ยระหว่าง

ประเทศ  มาใชเ้พื่อใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบธุรกจิ  หน่วยงานภาครฐั ตวัแทนของ

ผูบ้รโิภค และผูป้ระกอบธุรกจิ ควรประสานงานในการเผยแพรข่อ้มลูแก่ ผูบ้รโิภคและผู้ ประกอบ

ธุรกจิ เกีย่วกบักฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคและวธิกีารเยยีวยาความเสยีหาย  ซึง่เป็นขอ้มลูที ่

(ผูบ้รโิภค)สามารถตรวจดแูละเขา้ใจไดง้า่ย 

3) การบงัคบัใช ้

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแนวทางการคุม้ครองผูบ้รโิภคน้ี  ประเทศสมาชกิ

ควรประสานงานกบัผูป้ระกอบธุรกจิ ผูบ้ริ โภค   และตวัแทนของผูบ้รโิภค  ทัง้ในระดบั

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

ก) หากมคีวามจาํเป็น  ควรพจิารณาและส่งเสรมิใหม้กีารจดัทาํแนวทาง

ปฏบิตัิ และหรอืพจิารณาปรบัปรงุกฎหมายและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค โดยใหม้คีวามสอดคล้ องกบัพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์  โดยคาํนึงถงึหลกัการเรือ่งความ



 33 

เป็นกลางของเทคโนโลยแีละสื่อทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสาร  (คอืไมจ่าํกดัเฉพาะเทคโนโลยหีรอืสื่อ

ประเภทหน่ึงประเภทใดเท่านัน้)  

ข) สนบัสนุนใหภ้าคเอกชน (ผูป้ระกอบธุรกจิ ) มบีทบาทนําอยา่งต่อเน่ือง  

ซึง่รวมถงึการมสี่วนรว่มของตวัแทนผูบ้รโิภคในการพฒันามาตรการในการคุม้ครองผูบ้รโิภคของ

องคก์รนัน้ใหม้ปีระสทิธภิาพ  รวมถงึกฎเกณฑ ์วธิกีารระงบัขอ้พพิาท  และขัน้ตอนการเรยีกรอ้ง

สทิธ ิ

ค) สนบัสนุนใหภ้าคเอกชนมบีทบาทนําอยา่งต่อเน่ืองในการพฒันา

เทคโนโลยี  เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการคุม้ค รองผูบ้รโิภคและสรา้งอํานาจต่อรองแก่

ผูบ้รโิภค 

ง) เผยแพรป่ระชาสมัพนัธเ์น้ือหา  วตัถุประสงคข์องแนวทางการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคใหแ้พรห่ลาย และสนบัสนุนใหม้กีารนําไปใชป้ฏบิตัแิละ 

จ) อํานวยความสะดวกแก่ผูบ้รโิภคไดต้รวจดขูอ้มลู ความรู ้คาํปรกึษา  

และการใหค้าํแนะนําในการยืน่ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

4) ความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

ประเทศสมาชกิควรดาํเนินการเพื่อใหก้ารคุม้ครองผูบ้รโิภคเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ และเหมาะสมกบัพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างประเทศ ในเรือ่งการอํานวยความ

สะดวกในเรือ่งการตดิต่อสื่อสาร การประสานงาน รวมทัง้การพฒันาและการสนบัสนุนใหเ้กดิการ  

รเิริม่รว่มกนัของผูป้ระกอบธุรกจิและตวัแทนของผูบ้รโิภค  และหน่วยงานภาครฐัในระดบัระหว่าง

ประเทศ  ป้องกนัการกระทาํทีม่ชิอบดว้ยกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การหลอกลวง  การ

ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ   และการกระทาํทีไ่มเ่ป็นธรรมทางการคา้  โดยความรว่มมอืกนัของ

องคก์รผูม้อีํานาจรบัผดิชอบในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  การออกระเบยีบ กฎเกณฑ ์และการ

พจิารณาคด ีในการแลกเปลีย่นขอ้มลู  การตดิต่อประสานงานเรือ่งต่างๆ  ประสานงานกบั

เครอืขา่ยระหว่างประเทศต่างๆ  ทีม่อียู ่และเขา้รว่มในการเจรจาเพื่อบรรลุขอ้ตกลงระหว่างเทศ

ในระดบัทวภิาคี  และหรอืระดบัพหุภาคี  และการดาํเนินการอื่นตามทีม่คีวามจาํเป็นและตาม

ความเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิการรว่มมอืกนั  ก่อใหเ้กดิฉนัทามตเิรือ่งการคุม้ครองผูบ้รโิภคทัง้ใน

ระดบัประเทศและระดบัระหว่างประเทศ  เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูบ้รโิภคในการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค และผูป้ระกอบธุรกจิในการดาํเนินธุรกจิ  ประสานงานและรว่มมอืในการบรรลุขอ้ตกลง

หรอืการดาํเนินการใดๆ เกีย่วกบัการบงัคบัคดตีามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ศาล อนัเน่ืองมาจากคดี

พพิาทระหว่างผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบธุรกจิ  ซึง่เป็นผลจากการบงัคบัใชก้ฎหมายในกรณกีาร

กระทาํทุจรติการหลอกลวง หรอืการกระทาํทีไ่มเ่ป็นธรรมทางการคา้ 

 

 

 



 34 

3.2 การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลบนธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสต์ามท่ีปรากฏใน

แนวทางในการประมวลแฟ้มข้อมลูส่วนบคุคลทางคอมพิวเตอรข์องสหประชาชาติ 

 

แนวทางน้ีไดร้บัการจดัทาํขึน้เมือ่เมือ่วนัที ่ 14 ธนัวาคม 1990 โดยสมชัชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาตไิดม้มีตกิําหนดแนวทางในการประมวลผลแฟ้มขอ้มลูส่วนบุคคลทางคอมพวิเตอร์

ขึน้ (Guidelines Concerning Computerized Personal Data Files) เพื่อใหป้ระเทศสมาชกิ

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นการกําหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าเกีย่วกบัการบญัญตักิฎหมายภายในของรฐั

ดงัต่อไปน้ี
3
 

1) หลกัเกีย่ วกบัความชอบธรรมในการประมวลผลขอ้มลู (Principle of 

Lawfulness and Fairness) ขอ้มลูทีไ่ดร้บัการประมวลผลจะตอ้งไดม้าโดยชอบธรรม และชอบ

ดว้ยกฎหมาย ทัง้น้ี โดยไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎบตัรสหประชาชาต ิ (Charter of the United 

Nations) 

2) หลกัความถูกตอ้ง (Principle of Accuracy) บุคคลมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการเกบ็

รกัษาขอ้มลูจะตอ้งทาํการตรวจสอบขอ้มลูตลอดเวลาเพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็นัน้ถูกตอ้ง 

3) หลกัในการกําหนดวตัถุประสงคพ์เิศษในการจดัเกบ็ขอ้มลู (Principle of the 

Purpose-specification)  

• ขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งจดัเกบ็และรวบรวมอยา่งพอเพยีง ตามวตัถุประสงค์

ทีก่ําหนดไวเ้ป็นพเิศษ 

• หา้มมใิหม้กีารใชข้อ้มลูหรอืเปิดเผยขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมจาก

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ระยะเวลาในการจดัเกบ็จะตอ้งไมเ่กนิไปกว่าวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวเ้ป็น

พเิศษ 

4) หลกัในการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล (Principle of Interested-person Access) 

บุคคลมสีทิธทิีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูของตนเองโดยการแสดงหลกัฐานสาํคญัเพื่อแสดงว่าตนเป็นใคร 

5) หลกัในการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ (Principle of Non-discrimination) ในการจดัทาํ

ขอ้ยกเวน้ จะตอ้งไมม่กีารเลอืกปฏบิตัไิมว่่าบุคคลนัน้จะมสีญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ 

ความเหน็ทางการเมอืง ความคดิ ความเชื่อ หรอืความเป็นสมาชกิภาพสถาบนั หรอืสมาชกิภาพ

องคก์ร แตกต่างกนักต็าม 

6) การกําหนดขอ้ยกเวน้ (Power to make exceptions) ขอ้หา้มในการเปิดเผย

ขอ้มลูจะไมนํ่าไปบงัคบัใช ้หากกระทบต่อความมัน่คงของรฐั ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

การสาธารณสุข หรอืศลีธรรม รวมทัง้เสรภีาพของบุคคลอื่น 

                                                 
3
    นคร  เสรรีกัษ์ , “การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล : ขอ้เสนอเพื่อการพฒันาสทิธริบัรูข้อ้มลู

ขา่วสารในกระบวนการธรรมรฐัไทย”, หน้า 100. 
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7) หลกัความปลอดภยั (Principle of Security) จะตอ้งมกีารนํามาตรการที่

เหมาะสมมาใชเ้พื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้จากเหตุทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิความ

เสยีหายอนัเกดิจากการกระทาํของมนุษย ์เช่น การเขา้ถงึขอ้มลู โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต การนํา

ขอ้มลูไปใชโ้ดยไมช่อบ หรอืการใส่โปรแกรมไวรสัเขา้ไปในระบบคอมพวิเตอรเ์พื่อทาํลายขอ้มลู 

8) หลกัการตรวจสอบและบทลงโทษ (Supervision and Sanctions) กฎหมาย

ภายในของประเทศสมาชกิจะตอ้งกําหนดใหม้รีะบบการตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

ขา้งตน้ และจะตอ้งกําหนดบทลงโทษทัง้ทางอาญาและบทปรบัในกรณทีีม่กีารล่วงละเมดิเกดิขึน้ 

9) หลกัการส่งขอ้มลูไปต่างประเทศ (Tranborder Data Flows) ในการส่งขอ้มลูไป

ยงัต่างประเทศจะตอ้งทาํไดโ้ดยเสร ีและมหีลกัประกนัความปลอดภยัในการส่งขอ้มลูดงักล่าว 

10) หลกัการบงัคบัใช ้(Field of Application) หลกัการขา้งตน้ใชบ้งัคบักบัหน่วยงาน

ภาครฐัและภาคเอกชน 

 

3.3 การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลบนธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสข์องต่างประเทศอ่ืนๆ  

 

นอกจากองคก์ารเพื่อความรว่มมอืทางดา้นเศรษฐกจิและการพฒันา หรอื Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD) ทีใ่หค้วามสาํคญักบัปญัหาการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบนธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ องคก์รระหว่างประเทศ หรอื

ประเทศอื่นๆ ต่างกใ็หค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบนธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย เช่น สหประชาชาต ิหรอื United Nation (UN) ไดก้ําหนดหลกัเกณฑ์การ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลขัน้ตํ่าไวใ้น Guidelines for the Regulation of Computerized 

Personal Data File ทีอ่อกเมือ่ปี ค .ศ. 1990 และสหภาพยโุรป หรอื European Union (EU) ก็

ได้ออกกฎเกณฑห์ลายฉบบัทีม่สีาระสาํคญัในเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ย เช่ น 

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 

on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on 

the free movement of such data ซึง่กฎเกณฑน้ี์มวีตัถุประสงคใ์นการป้องกนัความเป็นส่วนตวั

ของขอ้มลูส่วนบุคคล และใหค้วามสาํคญักบัการโอนถ่ายขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ย  ซึง่ขอ้ตกลงน้ีจะมี

การใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูทีอ่่อนไหว หรอื Sensitive Data เป็นพเิศษดว้ย ขอ้ตกลงอกีฉบบัที ่

EU กําหนดขึน้กค็อื Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council 

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

privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic 

communications) ซึง่กฎเกณฑน้ี์มวีตัถุประสงคใ์นการ ป้องกนั ทุกกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ขอ้มลูส่วนบุคคล และมกีารคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในการตดิต่อสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย 

นอกจากน้ีประเทศต่างๆ ทัง้โลก กไ็ดใ้หค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลโดยการ

ออกกฎหมายภายในประเทศของตนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ีอ่งคก์ารระหว่างประเทศได้
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กําหนดขึน้ดว้ย  เช่น ประเทศองักฤษ ไดอ้อก The Data Protection Act  หรอื DPA ขึน้ในปี 

1998, ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดอ้อก Privacy Act ในปี 1974 และไดอ้อกกฎหมายพเิศษอื่นๆ 

เพื่อใหคุ้ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นๆ อกี เช่น Fair Credit Reporting Act ในปี 1970, Health 

Insurance Portability and Accountability Act ในปี 1996, Financial Modernization Act ในปี 

1999, Children’s On line Privacy Protection Act ในปี 1998 เป็นตน้  

สาํหรบักรณขีองประเทศสหรฐัอเมรกิาแมจ้ะมกีฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลอยูห่ลายฉบบัดว้ยกนั อกีทัง้ยงัมกีลไกการกํากบัดแูลตนเอง (self-regulation) ทีม่กีาร

จดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Policy) แต่เน่ืองดว้ยหลกัเกณฑท์ัว่ไปใน

เรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของสหภาพยโุรปทีป่รากฏในขอ้กําหนด Directive 95/46/EC 

on the Protection of Individuals With regard to the Processing of Personal Data on the 

Free Movement of Such Data ซึง่มผีลใชบ้งัคบัเมือ่วนัที ่ 24 ตุลาคม 1995 นัน้ไดม้เีน้ือหาระบุ 

“หา้มมใิหม้กีารโอนถ่ายขอ้มลูส่วนบุคคลจากประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปไปยงัประเทศอื่นซึง่

มไิดเ้ป็นสมาชกิสหภาพยโุรป หากประเทศดงักล่า วไมม่กีารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในระดบัที่

เพยีงพอ (adequate level of protection) เวน้แต่จะเป็นกรณทีีเ่ขา้ขอ้ยกเวน้เท่านัน้ ”
4
 และ

เน่ืองจากประเทศสหรฐัอเมรกิากไ็มไ่ดม้อีงคก์รระดบัประเทศดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

โดยเฉพาะ จงึทาํใหเ้กดิมมุมองจากสหภาพยโุรปว่า มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ยงัไมเ่พยีงพอ  ดงันัน้ เพื่อเป็นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีจ่ะถูก

ถ่ายโอนจากผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นรฐัสมาชกิของสหภาพยโุรป ไปยงัผูป้ระกอบการในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ใหม้มีาตรฐานของการไดร้บัความคุม้ครองทดัเที ยมกบัมาตรฐานการถ่ายโอน

ขอ้มลูส่วนบุคคลภายในรฐัสมาชกิสหภาพยโุรป ผูแ้ทนของสหภาพยโุรปและกระทรวงพาณชิย์

ของประเทศสหรฐัอเมรกิาจงึไดม้กีารทาํความตกลงเบือ้งตน้เกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล (data protection) หรอืทีเ่รยีกว่า "Safe Harbor Principles" ขึน้ เมือ่ว ันที ่26 กรกฎาคม 

2000 ซึง่สาระสาํคญัของความตกลงดงักล่าว กค็อื การอนุญาตใหก้ารส่งขอ้มลูจากรฐัสมาชกิ

ของสหภาพยโุรปไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิาได ้กต่็อเมือ่ผูป้ระกอบการในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ไดเ้ขา้รว่มในโครงการ Safe Harbor แลว้ โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัการคุ้ มครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลตามทีก่ําหนดใน  Safe Harbor ทุกประการดว้ย หรอืในกรณทีีผู่ป้ระกอบการ

ภายในประเทศสหรฐัอเมรกิาสามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่าตนเองมกีารกําหนดมาตรการกําหนด

เกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ  โดยการจดัทาํนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มลูส่ว นบุคคลของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง Safe Harbor ดงัน้ี หาก

                                                 
4
    Article 25 Principles “The Member States shall provide that the transfer to a third 

country of personal data which are undergoing processing or are intended for 

processing after transfer may take place only if, without prejudice to compliance with the 

national provisions adopted pursuant to the other provisions of this Directive, the third 

country in question ensures an adequate level of protection,”  
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ผูป้ระกอบการในประเทศสหรฐัอเมรกิาไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ กจ็ะสามารถรบัโอน

ขอ้มลูส่วนบุคคลจากประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปไดอ้ยา่งปราศจากขอ้จาํกดัใดๆ ทาํให้

ผูป้ระกอบการในสหรฐัอเมรกิาสามารถตดิต่อธุรกจิกบัผูป้ระกอบการของสหภาพยโุรปไดภ้ายใต้

ความตกลงน้ี  

ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าสหภาพยโุรปกเ็ป็นอกีหน่ึงองคก์รระหว่างประเทศทีใ่หค้วามสาํคญั

กบัเรือ่งการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีถ่อืว่ามมีาตรฐานการใหค้วามคุม้ครองสงู ต่อไป

จงึขอนําเสนอสาระสาํคญัของกฎหมายทีเ่กี่ ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของสหภาพ  

ยโุรป ดงัน้ี 

 

3.3.1 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 

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

personal data and on the free movement of such data 

 

ขอ้ตกลงน้ีเป็นการใหค้วามคุม้ครองความเป็นส่วนตวัในขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทัง้การ

โอนถ่ายขอ้มลูส่วนบุคคล ขอ้ตกลงน้ีถูกจดัทาํขึน้เพื่อสรา้งหลกัประกนัในเรือ่งความเป็นส่วนตวั

ของขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลภายในรฐัสมาชิ ก

ของสหภาพยโุรปสามารถทาํไดโ้ดยอสิระ และสรา้งความเป็นมาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลของรฐัสมาชกิใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั  

โดยทีข่อบเขตของขอ้ตกลงน้ีจะใชบ้งัคบักบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้การ

ประมวลผลโดยอตัโนมตัแิละการประมวลผลโดยวธิกีาร Manual สาํหรบัการประม วลผลโดย

วธิกีาร Manual นัน้ ขอ้มลูทีถู่กประมวลผลโดยวธิน้ีีจะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงหรอืมเีจตนาทีจ่ะใหเ้ป็น

ส่วนหน่ึงของระบบการจดัเกบ็ขอ้มลู (Filing System เช่น ระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูทางการเงนิ

ของธนาคาร เป็นตน้ ) อยา่งไรกต็าม กฎหมายไมไ่ดบ้งัคบักบัการประมวลผลขอ้มลูโดยบุ คคล

ธรรมดา ทัง้น้ี สาระสาํคญัของขอ้ตกลงน้ีมดีงัต่อไปน้ี
5
 

 

1) ขอ้มลูทีก่ฎหมายคุม้ครอง 

 ขอ้มลูทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามขอ้ตกลงน้ี กค็อื ขอ้มลูส่วนบุคคล ซึง่ตาม

ขอ้ตกลงน้ีคาํว่า “ขอ้มลูส่วนบุคคล ” หรอื 'personal data' หมายถงึ ขอ้มลูขา่วสารใดๆ ที่

สามารถระบุตวัหรอือาจระบุตวับุคคลนัน้ได ้ซึง่บุคคลทีอ่าจระบุตวัไดไ้มว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม

น้ี อาจทาํไดโ้ดยการอา้งองิจากหมายเลขเฉพาะตวัของบุคคล หรอืจากปจัจยัอื่นๆ ทีม่ ี

                                                 
5
    โครงการพฒันากฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ

คอมพวิเตอรแ์ห่งชาต.ิ สาระสาํคญักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลต่างประเทศ. หน้า 1-5. 
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ลกัษณะเฉพาะทางรา่งกาย จติใจ ฐานะทางเศรษฐกจิ เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม และสภาพ

สงัคมของบุคคลนัน้ เป็นตน้
6
 

 

2) กระบวนการหรอืการดาํเนินการทีก่ฎหมายควบคุม 

 กระบวนการหรอืการดาํเนินการทีก่ฎหมายควบคุมตามขอ้ตกลงน้ี คอื การ

ประมวลผลขอ้มลู (Processing) ซึง่หมายความว่า การดาํเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล ไม่

ว่าโดยวธิกีารอตัโนมตั ิหรอืวธิกีารอื่นใด เช่น การเกบ็รวบรวม การบนัทกึ การจดัเรยีบเรยีง การ

เกบ็รกัษา การแกไ้ขเปลีย่นแปลง การส่งผ่าน การใช ้การเปิดเผย การเผยแพร ่หรอืโดยวธิกีาร

อื่นๆ ทีท่าํใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูได ้ 

 

3) บุคคลทีถู่กกฎหมายควบคุม 

เมือ่พจิารณาจากบทนิยามของขอ้ตกลงดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า บุคคลทีถู่กควบคุม

คอื ผูค้วบคุมขอ้มลู (Controller) และผูป้ระมวลผลขอ้มลู (Processor) โดยทีผู่ค้วบคุมขอ้มลู 

หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคล เจา้หน้าทีร่ฐั หน่วยงานหรอืองคก์รอื่นใด ทีท่าํ

หน้าทีค่วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลโดยลาํพงั หรอืรว่มกบัผูอ้ื่นในการกําหนดวตัถุประสงคแ์ละวธิกีาร

ในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคค ลในกรณทีีว่ตัถุประสงคแ์ละวธิกีารของการประมวลผลถูก

กําหนดโดยกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของรฐัสมาชกิหรอืโดยสหภาพยโุรป ส่วนผูป้ระมวลผลขอ้มลู 

คอื บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคล เจา้หน้าทีร่ฐั หน่วยงานหรอืองคก์รอื่นใดซึง่ประมวลผลขอ้มลู

ส่วนบุคคลแทนผูค้วบคุมขอ้มลู 

 

 4) หน้าทีข่องบุคคลทีถู่กควบคุม 

  ขอ้ตกลงน้ีกําหนดใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูมหีน้าทีต่อ้งแจง้ก่อนทีจ่ะทาํการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิโดยในการแจง้นัน้ตอ้งประกอบดว้ยรายการ

ขอ้มลูดงัน้ี 

1. ชื่อทีอ่ยูข่องผูค้วบคุมขอ้มลูและผูแ้ทน (ถา้ม)ี 

2. วตัถุประสงคข์องการประมวลผล 

3. ประเภทของขอ้มลูทีเ่กบ็ 

4. ผูร้บัขอ้มลู 

5. วตัถุประสงคข์องการส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

                                                 
6
      'personal data' shall mean any information relating to an identified or identifiable 

natural person ('data subject'); an identifiable person is one who can be identified, 

directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or 

more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social 

identity;  
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6. ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัมาตรการทีใ่ชเ้พื่อรกัษาความปลอดภยัใน

การประมวลผลขอ้มลู  

ทัง้น้ีก่อนการประมวลผลขอ้มลู ขอ้ตกลงน้ีกําหนดว่าการประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลตอ้งกระทาํโดยชอบด้ วยกฎหมาย ซึง่การประมวลผลเช่นใดถงึจะเรยีกว่าชอบดว้ย

กฎหมายนัน้ ขอ้ตกลงน้ีไดก้ําหนดไว ้7 กรณดีงัน้ี 

1. ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู  

2. เป็นกรณจีาํเป็นเพื่อปฏบิตัติามสญัญาหรอืเป็นการดาํเนินการก่อน

เขา้ทาํสญัญา 

3. ตามทีก่ฎหมายกําหนด 

4. เพื่อรกัษาชวีติของเจา้ของขอ้มลู 

5. เพื่อปฏบิตัภิารกจิทีผ่ลประโยชน์ของสาธารณะ 

6. เป็นการจาํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องของเจา้พนกังาน 

7. เพื่อประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมายของผูค้วบคุมขอ้มลูหรอืบุคคลที่

สาม และการประมวลผลดงักล่าวไมเ่ป็นการประทบกระเทอืนต่อ

ประโยชน์ของการคุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มลู

โดยเฉพาะสทิธใินความเป็นส่วนตวั 
 

5) หลกัการทัว่ไปเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลู 

 ขอ้ตกลงน้ีกําหนดว่าประเทศสมาชกิตอ้งปฏบิตักิารต่อไปน้ีในการดาํเนินการต่อ

ขอ้มลูส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ 

1. ขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งถูกประมวลผลอยา่งเป็นธรรมและชอบดว้ย

กฎหมาย 

2. ขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งถูกจดัเกบ็โดยมวีตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน แน่นอน 

และชอบดว้ยกฎหมาย (specified, explicit, and legitimate 

purpose) นอกจากน้ีจะตอ้งไมม่กีารประมวลผลขอ้มลูทีข่ดัแยง้กบั

วตัถุประสงคน์ัน้ เวน้แต่การประมวลผลขอ้มลูทีม่วีตัถุประสงค์

ทางดา้นประวตัศิาสตร ์สถติ ิหรอืวทิยาศาสตร ์

3. ขอ้มลูส่ วนบุคคลตอ้งมคีวามเพยีงพอ (adequate) ไมม่ากเกนิ

จาํเป็น (not excessive) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการ

จดัเกบ็ หรอืประมวลผลขอ้มลูนัน้ 

4. ขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งมคีวามถูกตอ้งครบถว้น และกรณจีาํเป็นตอ้ง

เป็นปจัจบุนัดว้ย 

5. ไมค่วรเกบ็ไวใ้นรปูแบบทีส่ามารถระบุตวับุคคลผูเ้ป็นเ จา้ของขอ้มลู

ไวน้านเกนิไป อกีทัง้ตอ้งใชม้าตรการทีเ่หมาะสมในการรกัษาความ

ปลอดภยัของขอ้มลู 
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นอกจากน้ีตามขอ้ตกลงไดก้ําหนดใหม้ขีอ้มลูทีม่คีวามอ่อนไหว (Sensitive 

Data) ซึง่กฎหมายกําหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูค้วบคุมการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีต่อ้งใช้

มาตรการทางเทคนิคและการจดัการทีเ่หมาะสมเพื่อคุม้ครองขอ้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจาก 

1. การทาํลายขอ้มลูโดยอุบตัเิหตุหรอืโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

2. การสญูเสยีขอ้มลูโดยอุบตัเิหตุ 

3. การแกไ้ขเปลีย่นแปลงโดยอุบตัเิหตุ 

4. การเปิดเผยหรอืการเขา้ถงึโดยปราศจากอํานาจ และ 

5. ป้องกนัการประมวลผลทีม่ชิอบดว้ยกฎหมายทุกรปูแบบ 

การพจิารณาถงึความเหมาะสมทีใ่ชใ้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ตอ้ง

พจิารณาถงึความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการประมวลผล และลกัษณะของขอ้มลูทีท่าํการประมวลผล 

โดยสรปุขอ้กําหนดของ EU ไดก้ําหนดใหร้ฐัสมาชกิอนุญาตใหม้กีารประมวลผล

ขอ้มลูส่วนบุคคลภายใตห้ลกัทัว่ไป ดงัน้ี
7
 

1. ไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลู 

2. การประมวลผลจะทาํใหเ้ท่าทีจ่าํเป็นในการทาํนิตกิรรมสญัญาใดๆ 

ของผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูเท่านัน้ 

3. การประมวลผลจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย 

4. การประมวลผลจะตอ้งกระทาํเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาํคญัของผู้

เป็นเจา้ของขอ้มลู 

5. การประมวลผลจาํเ ป็นทีจ่ะตอ้งกระทาํเพื่อผลประโยชน์ของ

สาธารณะ หรอืในการดาํเนินงานของหน่วยงานของรฐัทีไ่ดร้บั

มอบหมายใหเ้ป็นผูค้วบคุมขอ้มลู หรอืเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลที่

สาม 

6. การประมวลผลทีจ่าํเป็นและอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมายจะตอ้ง

ไมก่ระทบต่อผลประโยชน์ หรอืสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูเ้ป็นเจ้ าของ

ขอ้มลู 

นอกจากน้ี ขอ้ตกลงน้ียงัไดใ้หค้วามสาํคญัเกีย่วกบัความลบัและความมัน่คง 

รวมถงึขอ้ยกเวน้ในการเปิดเผยขอ้มลูกรณทีีไ่มไ่ดนํ้าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์สาธารณะ แต่นําไปใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตวั และกําหนดเกีย่วกบัเรือ่งความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อขอ้มลู เมือ่มกีาร

ประมวลผลโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย และการเปิดเผยขอ้มลูจะตอ้งไมล่ะเมดิต่อความมัน่คงของ

รฐั 

 

 

                                                 
7
   สาํนกัเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ , โครงการพฒันากฎหมาย

เทคโนโลยสีารสนเทศ, (กรงุเทพมหานคร : เดอืนตุลา, 2544.), หน้า 99-100. 
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6) การส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  

ขอ้ตกลงน้ีหา้มมใิหม้กีารส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลหรอืเจตนา

ทีจ่ะประมวลผลไปยงัต่างประเทศทีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิสหภาพยโุรป เวน้แ ต่ประเทศทีร่บัขอ้มลูจะมี

ระดบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในระดบัทีเ่พยีงพอ อยา่งไรกต็าม ขอ้ตกลงน้ีกไ็ดก้ําหนด

ขอ้ยกเวน้ไว ้เช่น ในกรณทีีไ่ดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูโดยชดัแจง้ หรอืการส่งหรอืโอน

ขอ้มลูส่วนบุคคลจาํเป็นเพื่อปฏบิตัติามสญัญาทีเ่จา้ของขอ้มลูและผูค้วบคุมขอ้มลูมอียูร่ะหว่างกนั 

หรอืเพื่อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงก่อนเขา้ทาํสญัญาตามคาํรอ้งขอของเจา้ของขอ้มลู 

ในกรณทีีผู่ป้ระกอบการภายในสหภาพยโุรปตอ้งการโอนขอ้มลูส่วนบุคคลที่

ไดร้บัมาจากผูบ้รโิภคไปยงัผูป้ระกอบการ E-commerce ในประเทศสหรฐัอเมรกิาไดน้ัน้ การโอ น

ถ่ายขอ้มลูจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงทีเ่รยีกว่า Safe Harbor ซึง่เป็นการทาํความตกลงระหว่าง

สหภาพยโุรปและประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ผูป้ระกอบการภายในประเทศสหรฐัอเมรกิาทีจ่ะไดร้บั

อนุญาตใหส้ามารถรบัโอนขอ้มลูจากผูป้ระกอบการภายในสหภาพยโุรปไดน้ัน้ ผูป้ระกอบการ

ภายในประเทศสหรฐัอเมรกิาจะตอ้งปฎบิตัติามเงือ่นไขทีก่ําหนดตาม Safe Harbor Principles 

และมรีายชื่ออยูใ่น Safe Harbor List ทีจ่ะปรากฎทางทะเบยีนของกระทรวงพาณชิยข์องสหรฐั

เมรกิารก่อน 

 

 7) สทิธขิองเจา้ของขอ้มลู 

ขอ้ตกลงน้ีไดใ้หส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูดงัน้ี 

1. สทิธทิีจ่ะไดร้บัขอ้มู ลตามทีก่ฎหมายกําหนดเมือ่ถูกเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู 

2. สทิธเิขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

3. สทิธทิีจ่ะแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของตนใหถู้กตอ้ง 

 

8) องคก์ารทีท่าํหน้าทีค่วบคุมและบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 ขอ้ตกลงน้ีวางแนวทางใหป้ระเทศสมาชกิสหภาพยโุรป กําหนดใหม้อีงคก์รทีท่าํ

หน้าที่ ควบคุมดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามเป็นอสิระไวใ้น

กฎหมายคุม้ครองของแต่ละประเทศ ซึง่ประเทศสมาชกิส่วนใหญ่กจ็ะกําหนดไวใ้นรปูของ 

Commissioner ซึง่ตามขอ้ตกลงน้ีกําหนดใหก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของประเทศ

สมาชกิอยา่งน้อยตอ้งกําหนดอํานาจหน้ าทีด่งัต่อไปน้ีใหก้บับุคคลหรอืองคก์รทีท่าํหน้าที่

ควบคุมดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย คอื 

1. อํานาจในการสบืสวน เช่น อํานาจในการเขา้ถงึและเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูค้วบคุมดแูล 

2. อํานาจในการแทรกแซง เช่น อํานาจในการออกคาํสัง่ขดัขวาง ลบ 

หรอืทาํลายขอ้มลู หรอืการหา้มการประมวลผลขอ้มลูชัว่คราว 
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3. รบัคาํรอ้งทุกขเ์กีย่วกบัการดาํเนินการทีเ่ป็นการฝา่ฝืนกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและวนิิจฉยัคาํรอ้งทุกขด์งักล่าว 

4. จดัทาํรายงานการปฏบิตังิานและเผยแพรร่ายงานดงักล่าวต่อ

สาธารณะ 

 

โดยทีข่อ้ตกลงน้ีใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลโดยมสีาระสาํคญัดงัน้ี 

ขอ้ตกลงน้ีใชก้บักระบวนการทางอเิลก็ทรอนิกสทุ์กขัน้ตอนนบัตัง้แต่ การเกบ็รวบรวม 

การเกบ็รกัษา การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล โดยทีข่อ้ตกลงน้ีใหส้ทิธแิก่บุคคลเหนือขอ้มลูส่วน

บุคคลของตน และขอ้ตกลงน้ีไดก้ําหนดหน้าทีใ่หผู้ค้วบคุมดแูลขอ้มลูมหีน้าทีต่อ้งรกั ษาขอ้มลู

ส่วนบุคคลตามมาตรฐานทีก่ําหนดในขอ้ตกลงน้ี โดยรฐัสมาชกิของสหภาพยโุรป  สามารถ

กําหนดไดว้่า ขอ้มลูประเภทใดบา้งทีจ่ะตอ้งดาํเนินการภายใตต้ามขอ้ตกลงน้ี โดยผูค้วบคุมดแูล

ขอ้มลูตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

• ผูป้ระกอบการหรอืผูค้วบคุมดแูลขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งรวบรวมและจั ดเกบ็

ขอ้มลูส่วนบุคคลอยา่งเป็นธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านัน้ 

• การเกบ็รวบรวมและการดาํเนินการจะตอ้งมวีตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะเจาะจง ชดั

แจง้ และถูกตอ้งตามกฎหมาย มคีวามเหมาะสมและอยูภ่ายใตว้ตัถุประสงคท์ี่

เกีย่วขอ้ง  

• ขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งมคีวามถูกตอ้งทนัสมยั โดยตอ้งอนุ ญาตใหเ้จา้ของ

ขอ้มลูแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของตนใหถู้กตอ้งได ้ 

• ผูป้ระกอบการหรอืผูค้วบคุมดแูลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยจะนําขอ้มลูส่วนบุคคลมา

ใชไ้ดต่้อเมือ่ไดร้บัความยนิยอมอยา่งชดัแจง้จากผูบ้รโิภคสาํหรบัวตัถุประสงค์

นัน้ๆ แลว้ การนําขอ้มลูมาใชต้อ้งมเีอกสารใหค้วามยนิยอมทีช่ ั ดแจง้ เช่น ใน

สญัญา หรอืในขอ้ตกลงต่างๆ  

• ผูป้ระกอบการหรอืผูค้วบคุมดแูลขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งมกีารบอกกล่าวว่า

ขอ้มลูจะถูกเกบ็รกัษาและถูกนําไปใชอ้ยา่งไร 

• ผูป้ระกอบการหรอืผูค้วบคุมดแูลขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งอนุญาตใหผู้เ้ป็น

เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมสีทิธทิีจ่ะดขูอ้มลูและแกไ้ขหากมคีวามผดิพลาดได ้

• ก่อนทีข่อ้มลูจะถูกใหแ้ก่บุคคลทีส่าม ผูป้ระกอบการหรอืผูค้วบคุมดแูลขอ้มลู

ส่วนบุคคลจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูนัน้ และเจา้ของขอ้มลูมี

สทิธทิีจ่ะไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคลนัน้กไ็ด ้

• ในกรณทีีข่อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่ ี ความอ่อนไหว  การเกบ็

รวบรวมขอ้มลู จะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีร่ะบุ และจะตอ้งมกีฎระเบยีบ

เป็นพเิศษสาํหรบัขอ้มลูทีอ่่อนไหว เช่น ขอ้มลูทางการแพทย ์การเงนิ ศาสนา 

การเมอืง 



 43 

3.3.2 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council 

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

privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and 

electronic communications)8 

 

ขอ้ตกลงเกีย่วกบักระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูส่วนตวัและการป้องกนัความเป็น

ส่วนตวัในก ารตดิต่อสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยทีข่อ้ตกลงน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ Telecom 

Package ซึง่เป็นกฎระเบยีบทีใ่ชค้วบคุมการตดิต่อสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนระบบเดมิทีม่ ี

อยู ่ซึง่ใน Telecom Package ไดร้วบรวมขอ้ตกลงต่างๆ โดยมสีาระสาํคญัใน 4 เรือ่งดว้ยกนั คอื 

กรอบทัว่ไป การเขา้ถงึและการตดิต่อสื่อสาร การอนุญาตและการใหบ้รกิารทัว่ไป  

ขอ้ตกลงน้ีไดเ้น้นถงึหลกัการพืน้ฐานทีว่่า รฐัสมาชกิตอ้งรบัประกนัการตดิต่อสื่อสารที่

กระทาํผ่านเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกส ์ว่าเป็นการตดิต่อสื่อสารทีเ่ป็นการส่วนตวั การฟงั ดกัฟงั 

และการเกบ็บนัทกึการตดิ ต่อสื่อสารของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยนิยอมจะกระทาํไมไ่ด ้

โดยทีก่ารตดิต่อสื่อสารจะตอ้งเป็นความลบั  โดยมขีอ้ยกเวน้ของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ก็

คอื ขอ้ตกลงน้ีระบุว่ารฐัสมาชกิอาจจะยกเลกิการคุม้ครองขอ้มลูไดใ้นกรณทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความ

มัน่คงปลอดภยัของรฐั การป้อง กนัภยัสาธารณะ โดยการกระทาํดงักล่าวสามารถทาํไดเ้ท่าที่

จาํเป็นและเหมาะสมเท่านัน้ 

ขอ้ตกลงน้ีมกีารนําระบบ Opt-in มาใช ้กล่าวคอื กําหนดใหผู้ป้ระกอบการจะตอ้งให้

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกว่า ในกรณกีารเกบ็รวบรวม การใช ้หรอืการเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคล

ของตนนัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการ เกบ็หรอืไมใ่หเ้กบ็ จะใหใ้ชห้รอืไมใ่หใ้ช ้และ

จะใหเ้ปิดเผยหรอืไมใ่หเ้ปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคลของตนนัน้ และในการส่งขอ้ความหรอืขา่วสาร

ต่างๆ ไปยงัผูใ้ชบ้รกิารตามขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร เช่น ทีอ่ยู ่โทรศพัท ์ไปรษณยี์

อเิลก็ทรอนิกส ์ที่ ผูป้ระกอบการไดร้บัมาอนัเน่ืองมาจาการประกอบธุรกจิ ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้ง

ยนิยอมก่อนทีจ่ะมกีารส่งขอ้ความ หรอืขา่วสารต่างๆ ไปถงึผูใ้ชบ้รกิาร โดยการทาํการตลาดตอ้ง

ไดร้บัอนุญาตก่อนทีจ่ะมกีารส่งขอ้ความไปยงัลกูคา้ อนัเป็นหลกัตรงกนัขา้มกบัหลกั opt-out ซึง่

อนุญาตใหส้่งขอ้มลูไดจ้นกว่าจะมคีาํสัง่ใหห้ยดุส่ง หลกั  opt-in เป็นระบบทีป้่องกนั E-mail ขยะ 

หรอืขอ้มลูต่างๆ ทีล่ดความน่าเชื่อถอืของระบบการตดิต่อสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์อยา่งไรก็

ตาม หลกั opt-in กม็ขีอ้ยกเวน้คอื ในกรณธีุรกจิทีม่รีายละเอยีดขอ้มลูของบุคคลอยูแ่ลว้ ภายใต้

สญัญาซือ้ขายหรอืบรกิาร โดยผูบ้รโิภคตอ้งมโีอกาสในการปฏเิสธการใหข้อ้มลูนัน้ไดด้ว้ย 

อยา่งไรกต็ามหลกั opt-in นัน้รฐัสมาชกิมกีารนําเอาหลกัดงักล่าวไปใชบ้งัคบัทีแ่ตกต่าง

กนัออกไป จงึทาํใหม้าตรฐานในการบงัคบัใชข้อ้ตกลงมคีวามแตกต่างกนั ไมม่เีอกภาพ 
                                                 
8
    Official Journal of the European Communities, “Directive 2002/58/EC of the European 

Parliament and of the Council of 12 July 2002” 

<europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf> 
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ตามขอ้ตกลงน้ี อาจจดัทาํระบบติ ดต่อสื่อสาร ซึง่สามารถบนัทกึขอ้มลูการตดิต่อสื่อสาร

ซึง่สามารถบนัทกึขอ้มลูการตดิต่อสื่อสาร (โทรศพัท ์e-mail) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเกบ็เงนิ ซึง่

หลงัจากนัน้ขอ้มลูดงักล่าวอาจถูกนําไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นๆ อยา่งไรกต็าม กฎหมายของรฐั

นัน้ อาจบงัคบัใหผู้ด้แูลระบ บตอ้งเกบ็ขอ้มลูดงักล่าวเพื่อความจาํเป็นในทางอาญาซึง่เกีย่วกบั

สทิธคิวามเป็นมนุษย ์ซึง่สามารถเกบ็ขอ้มลูนัน้ไวไ้ด ้ 24 เดอืน ซึง่อาจก่อใหเ้กดิภาระแก่ผูด้แูล

ขอ้มลูทีจ่ะตอ้งเกบ็ขอ้มลูไวก้ไ็ด ้ 

นอกจากน้ีในขอ้ตกลงน้ียงัไดก้ล่าวถงึรปูแบบและวธิกีารเกบ็ขอ้มลูโดยอาศยัเ ทคโนโลยี

อื่นๆ เช่น  การทาํ Spamming การใช ้Cookies และ Public directories เป็นตน้ 

1) สแปม Spamming 

ขอ้ตกลงน้ี ใชห้ลกั opt-in ซึง่ใหค้วามคุม้ครองในเรือ่งการตดิต่อการคา้ทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น ผูใ้ชต้อ้งใหค้วามยนิยอมก่อนทีข่อ้ความดงักล่าวจะเขา้ถงึระบบของตน โดย

ใหค้วามคุม้ครองไปถงึ SMS ขอ้ความทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ไมว่่าจะผ่านทางเครือ่งมอืใดกต็าม 

ซึง่รวมไปถงึโทรศพัทม์อืถอืดว้ย 

2) คุกกี ้Cookies
9
 

ขอ้ตกลงน้ีไดม้กีารกําหนดนิยาม Cookies ไว ้ว่าคอื ขอ้มลูขนาดเลก็ทีถู่กเกบ็

อยูใ่นคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลเมือ่มกีารใชอ้นิเทอร์ เน็ต ในทางกฎหมายมนัถูกใชเ้ป็นตวัระบุ

สถานทีท่ีผู่ใ้ชเ้วบ็ไซตน์ัน้ใชอ้ยู ่ซึง่สามารถช่วยผูด้แูลเวบ็ไซต ์ในการตรวจสอบการเขา้ใช้

ยอ้นหลงัได ้

Cookies ถอืเป็นขอ้มลูทีซ่่อนอยูท่ีเ่ป็นการแลกเปลีย่นระหว่างผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต

กบัผูใ้หบ้รกิาร ซึง่จะบนัทกึอยูใ่นหน่วยความจาํของผูใ้ช ้ขอ้ตกลงน้ีกําหนดว่าผูใ้ชค้วรมสีทิธทิีจ่ะ

ปฏเิสธการมคีุกกีไ้ด ้และจะตอ้งไดร้บัการอธบิายอยา่งชดัแจง้เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการใช้

คุกกี ้

3) Public directories 

ขอ้ตกลงกําหนดว่า บุคคลจะตอ้งใหค้วามยนิยอมใหข้อ้มลูต่างๆ ก่อน แมว้่า

ขอ้มลูเหล่านัน้จะถูกระบุ ในรายการสาธารณะอยูแ่ลว้กต็าม ตวัอยา่งของขอ้มลูในรายการ

สาธารณะ กเ็ช่น เบอรโ์ทรศพัท ์ทีอ่ยูท่างอเิลก็ทรอนิกส ์ และทีอ่ยู ่เป็นตน้ 

 

                                                 
9
    คุกกีใ้นทีน้ี่คอืแฟ้มขอ้มลูทีเ่วบ็ไซตส์่งมาทีโ่ปรแกรมคน้ผ่าน (Browser) เมือ่ผูใ้ชบ้รกิาร

เวบ็ไซตเ์ ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตน์ัน้ๆ โดยโปรแกรมคน้ผ่านของผูใ้ชบ้รกิารจะเกบ็คุกกีไ้วท้ี ่ Hard 

Drive และทุกครัง้ทีผู่ใ้ชบ้รกิารกลบัเขา้ไปเยีย่มชมเวบ็ไซตเ์ดมิคุกกีข้องเวบ็ไซตด์งักล่าวกจ็ะถูก

ส่งกลบัไปยงัเวบ็ไซตน์ัน้โดยโปรแกรมคน้ผ่านของผูใ้ชบ้รกิารเองโดยอตัโนมตั ิการทีเ่ว็ บไซต์

ต่างๆ มกีารตดิตัง้คุกกีก้เ็น่ืองจากคุกกีช่้วยใหเ้วบ็ไซตจ์ดจาํผูใ้ชบ้รกิารไดว้่าผูใ้ชบ้รกิารเคยเขา้

มาเยีย่มชมเวบ็ไซตน้ี์หรอืเปล่า นอกจากน้ีคุกกีย้งัสามารถบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการเยีย่มชมส่วน

ต่างๆ บนเวบ็ไซตข์องผูใ้ชบ้รกิารเอาไวด้ว้ย  
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3.3.3 Safe Harbor Principle 

 

 สบืเน่ืองมาจาก หลกัเกณฑท์ัว่ไปในเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของสหภาพ

ยโุรปทีป่รากฏในขอ้กําหนด Directive 95/46/EC on the Protection of Individuals With 

regard to the Processing of Personal Data on the Free Movement of Such Data ซึง่มผีล

ใชบ้งัคบัเมือ่วนัที ่ 24 ตุลาคม 1995 ไดม้เีน้ือหาระบุ “หา้มมใิหม้กีารโอนถ่ายขอ้มลูส่วนบุคคล

จากประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปไปยงัประเทศอื่นซึง่มไิดเ้ป็นสมาชกิสหภาพยโุรป หากประเทศ

ดงักล่าวไมม่กีารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในระดบัทีเ่พยีงพอ (adequate level of protection) 

เวน้แต่จะเป็นกรณทีีเ่ขา้ขอ้ยกเวน้เท่านัน้ ”
10

 โดยทีข่อ้มลูส่วนบุคคล (personal data) นัน้ ไดแ้ก่

ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสิ่ งเฉพาะตวัของบุคคลธรรมดา  (natural person) อาจเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นรหสั

ประจาํตวั หรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล ซึง่อาจเป็นขอ้มลูทีม่ลีกัษณะทัว่ไป หรอื ขอ้มลูส่วน

บุคคลชนิดพเิศษ (sensitive data)
11

  นัน้ โดยที่ขอ้ยกเวน้ในบางกรณทีีท่าํใหส้ามารถโอนถ่าย

ขอ้มลูส่วนบุค คลจากประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปไปยงัประเทศอื่นซึง่มไิดเ้ป็นสมาชกิสหภาพ

ยโุรปไดน้ัน้ มตีวัอยา่งเช่น ในกรณทีีเ่จา้ของขอ้มลูไดใ้หค้วามยนิยอมใหม้กีารโอนขอ้มลูไดอ้ยา่ง

ชดัแจง้
12

 การโอนขอ้มลูส่วนบุคคลมคีวามจาํเป็นเพื่อการปฏบิตัติามสญัญาระหว่างเจา้ของ

ขอ้มลูกบัผูค้วบคุมขอ้มลู หรอืการดาํเนินการใดๆ ก่อนการเขา้ทาํสญัญาตามทีเ่จา้ของขอ้มลูรอ้ง

ขอ กรณทีีม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งโอนขอ้มลูเพื่อหาขอ้สรปุของสญัญาหรอืปฏบิตัติามสญัญาซึง่

ทาํเพื่อประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลู และไดจ้ดัทาํขึน้โดยผูค้วบคุมขอ้มลูและบุคคลภายนอก
13

 ใน

กรณทีีม่คีวามจาํเป็นที่ จะตอ้งทาํการโอนขอ้มลูเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรอืเพื่อการก่อตัง้สทิธิ

เรยีกรอ้ง หรอืการต่อสูค้ดตีามกฎหมาย เพื่อคุม้ครองชวีติของเจา้ของขอ้มลู การโอนทาง

ทะเบยีนตามทีก่ฎหมายกําหนด การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่สาธารณะเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการรบั

                                                 
10

   อา้งแลว้, เชงิอรรถที ่4 

11
   รายละเอยีดโปรดดบูทที ่2 

12 
  Article 26, 1. (a)  By way of derogation from Article 25 and save where otherwise 

provided by domestic law governing particular cases, Member States shall provide that 

a transfer or a set of transfers of personal data to a third country which does not ensure 

an adequate level of protection within the meaning of Article 25 (2) may take place on 

condition that: (a) the data subject has given his consent unambiguously to the 

proposed transfer; or ... 
13

      กระทรวงเทคโนโ ลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รว่มกบั สาํนกังานเลขานุการ

คณะกรรมการ ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส,์ อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่1, หน้า19-20. 
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ฟงัความคดิเหน็จากประชาชนหรอืผู้ มปีระโยชน์ไดเ้สยีในขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้
14

  รวมไปถงึ ใน

กรณทีีม่กีารทาํความตกลงระหว่างประเทศสมาชกิและประเทศอื่นๆ  หรอืออกกฎหมายทีใ่ห้

ความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของประเทศผูร้บัโอนขอ้มลู  และตอ้งมกีารกําหนดเงือ่นไขในการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมเพยีงพอ
15

 นอกจากน้ีขอ้กําหนดดงักล่าวไดใ้หอ้ํานาจแก่

คณะกรรมาธกิารยโุรป (European Commission) ในการพจิารณาว่าประเทศนอกสหภาพยโุรป

ทีจ่ะเป็นผูร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้มรีะดบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่พยีงพอหรอืไม ่ซึง่ผล

ของคาํชีข้าดจะมผีลใหป้ระเทศนัน้ๆ รบัโอนขอ้มลูจากประเทศใน สหภาพยโุรปได ้ซึง่จะมสีภาพ

บงัคบัใหป้ระเทศในสหภาพยโุรปตอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัคาํชีข้าดดว้ย  

สาํหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิามกีฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอยู่

หลายฉบบัดว้ยกนั อาทเิช่น Privacy Act 1974, Fair Credit Reporting Act 1970, Health 

Insurance Portability and Accountability Act 1996, Children’s On line Privacy Protection 

Act 1998, Financial Modernization Act 1999 รวมทัง้ยงัมีกลไกการกํากบัดแูลตนเอง (self-

regulation) ทีม่กีารจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Policy) ทีเ่กดิขึน้โดย

ความรว่มมอืขององคก์รต่างๆ ภายในประเทศดว้ย อยา่งไรกต็าม แมว้่าประเทศสหรฐัอเมรกิาจะ

ไดม้กีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอยูห่ลายมากมายหลายฉบบักต็าม แต่

เน่ืองจากประเทศสหรฐัอเมรกิากไ็มไ่ดม้อีงคก์รระดบัประเทศดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

โดยเฉพาะ จงึทาํใหเ้กดิมมุมองจากสหภาพยโุรปว่า มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ยงัไมเ่พยีงพอ นัน่เอง 

ดงันัน้ เพื่อเป็นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีจ่ะถูกถ่ายโอนจากผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่น

รฐัสมาชกิของสหภาพยโุรป ไปยงัผูป้ระกอบการในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ใหม้มีาตรฐานของการ

                                                 
14

   Article 25, 6. The Commission may find, in accordance with the procedure referred 

to in Article 31 (2), that a third country ensures an adequate level of protection within 

the meaning of paragraph 2 of this Article, by reason of its domestic law or of the 

international commitments it has entered into, particularly upon conclusion of the 

negotiations referred to in paragraph 5, for the protection of the private lives and 

basic freedoms and rights of individuals. 
15

   Article 25, 2. The adequacy of the level of protection afforded by a third country shall 

be assessed in the light of all the circumstances surrounding a data transfer operation 

or set of data transfer operations; particular consideration shall be given to the nature of 

the data, the purpose and duration of the proposed processing operation or operations, 

the country of origin and country of final destination, the rules of law, both general and 

sectoral, in force in the third country in question and the professional rules and security 

measures which are complied with in that country. 



 47 

ไดร้บัความคุม้ครองทดัเทยีมกบัมาตรฐานการถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลภายในรฐัสมาชกิสหภาพ

ยโุรป ผูแ้ทนของสหภาพยโุรปและกระทรวงพาณชิยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิาจงึไดม้กีารทาํ

ความตกลงเบือ้งตน้เกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  (data protection) หรอืทีเ่รียกว่า 

"Safe Harbor Principles" ขึน้ เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2000 ซึง่สาระสาํคญัของความตกลง

ดงักล่าว กค็อื การอนุญาตใหก้ารส่งขอ้มลูจากรฐัสมาชกิของสหภาพยโุรปไปยงัประเทศ

สหรฐัอเมรกิาได้  กต่็อเมือ่ผูป้ระกอบการในประเทศสหรฐัอเมรกิาไดเ้ขา้รว่มในโครงการ Safe 

Harbor แล้ว โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามที่

กําหนดใน  Safe Harbor ทุกประการดว้ย หรอืในกรณทีีผู่ป้ระกอบการภายในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาสามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่าตนเองมกีารกําหนดมาตรการกําหนดเกีย่วกบัการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพเพี ยงพอ โดยการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง Safe Harbor ดงัน้ี หากผูป้ระกอบการใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ กจ็ะสามารถรบัโอนขอ้มลูส่วนบุคคล

จากประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปได ้อยา่งปราศจากขอ้จาํกดัใดๆ ทาํ ใหผู้ป้ระกอบการใน

สหรฐัอเมรกิาสามารถตดิต่อธุรกจิกบัผูป้ระกอบการของสหภาพยโุรปไดภ้ายใตค้วามตกลงน้ี
16

 

 

โดยหลกัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามทีก่ําหนดใน  Safe Harbor Principles มอียู่

ดว้ยกนั 7 ประการ ดงัต่อไปน้ี
17

 

1) Notice 

  การแจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องก ารจดัเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคล การแจง้

ใหท้ราบเกีย่วกบัวธิกีารตดิต่อกบัผูป้ระกอบการ เพื่อตดิต่อสอบถามหรอืเพื่อการทาํขอ้รอ้งเรยีน 

การแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัประเภทของบุคคลทีส่ามทีอ่าจไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทัง้

ทางเลอืกและวธิกีารในการจาํกดัการใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 

2) Choice 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งมกีารเสนอทางเลอืกใหบุ้คคลตดัสนิใจว่าจะใหข้อ้มลูส่วน

บุคคลของตน ถูกเปิดเผยต่อบุคคลทีส่าม หรอืถูกนําไปใชภ้ายใตว้ตัถุประสงคอ์ื่นๆ และ

ผูป้ระกอบการจะตอ้งจดัเตรยีมวธิกีาร หรอืกลไกทีช่ดัเจนทีจ่ะแสดงใหบุ้คคลสามารถใชส้ทิธิ ใน

การเลอืกใหข้อ้มลูส่วนบุคคลได ้โดยเฉพาะในกรณทีีเ่ป็นขอ้มลูทีอ่่อนไหว (Sensitive) บุคคลที่

เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งสามารถทีจ่ะเลอืกไดว้่าจะจะอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการสามารถ

เปิดเผยต่อบุคคลทีส่ามไดห้รอืไม ่และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคใ์ด 

                                                 
16

     Mike Markel, “Safe Harbor and Privacy Protection : A Looming Issue for IT 

Professional”, (Ieee Transaction on Professional Communication, Vol. 49, NO. 1, March 

2006) 
17

    กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รว่มกบั สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการ 

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส,์ อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่1, หน้า 32-34.  
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3) Onward Transfer 

  ในการโอนถ่ายขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับุคคลทีส่าม ผูป้ระกอบการจะตอ้งปฏบิตัิ

ตามหลกัการ Notice และ Choice อยา่งเครง่ครดั การโอนถ่ายขอ้มลูไปยงัตวัแทนของ

ผูป้ระกอบการซึง่เป็นผูถ่้ายโอนขอ้มลู อาจจะไมต่อ้งปฏบิตัติามหลกัการ Notice และ Choice ก็

ได ้ถา้หากตวัแทนของผูป้ระก อบการนัน้ๆ ไดป้ฏบิตัติาม Safe Harbor Principles หรอืไดท้าํ

สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกบัผูป้ระกอบการนัน้แลว้ 

4) Security 

  ผูป้ระกอบการทีส่รา้ง เกบ็รกัษา ใช ้หรอืเผยแพรข่อ้มลูส่วนบุคคล จะตอ้งมี

ระบบรกัษาความปลอดภยัทีเ่หมาะสม เพื่ อการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ไมใ่หส้ญูหาย ถูก

นําไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์หรอืการเขา้ถงึ และการเปิดเผยขอ้มลูโดยปราศจากอํานาจ รวมทัง้ 

การเปลีย่นแปลง แกไ้ข และการทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ย และผูป้ระกอบการจะตอ้งมี

มาตรการในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวเป็นพเิศษ  

5) Data Integrity 

  การเกบ็รกัษา การใช ้หรอืการเผยแพรข่อ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งเป็นไปเพื่อและ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีผู่ป้ระกอบการไดแ้จง้ไวเ้ท่านัน้  ผูป้ระกอบการจะตอ้งไมเ่กบ็รกัษา 

ใช ้หรอืเผยแพรข่อ้มลูส่วนบุคคลในลกัษณะทีข่ดัต่อวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็  หรอื

นอกเหนือไปจากทีเ่จา้ของขอ้มลูไดใ้หอ้นุญาตไว ้

  ในกรณทีีม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งนําขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคต่์างๆ  

ผูป้ระกอบการจะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูนัน้ มคีวาม

สมบรูณ์ ถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้สาํหรบัการนําไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคน์ัน้ๆ  

6) Access 

  ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งมวีธิกีาร และสามารถเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของตนได ้และ

สามารถแกไ้ข เปลีย่นแปลงขอ้มลูใหถู้กตอ้งได ้ยกเวน้ในกรณทีีภ่าระความเสีย่ง หรอืค่าใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้เน่ืองจากการจดัการวธิกีารเขา้ถูกขอ้มลูต่างๆ จะมคีวามเสีย่ง ทีจ่ะละเมดิสทิธขิองบุคคล

อื่นมากว่า 

7) Enforcement 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งมกีลไกของการบงัคบัใชท้ีเ่หมาะสม จะตอ้งมกีารตดิตาม

ถงึขัน้ตอนการรบันโยบายและกลไกของ Safe Harbor ว่ามคีวามเหมาะสมและบรรลุผลตาม

วตัถุประสงค ์Safe Harbor รวมทัง้ จดัใหม้รีะบบการระงบัขอ้พพิาททีเ่ป็นอสิระ เพื่อแกไ้ขปญัหา

ขอ้รอ้งเรยีนของผูใ้ชบ้รกิาร และมกีารจดัการระบบการชดใชค้่าเสยีหาย โดยมหีน้าทีใ่นการ

เยยีวยาปญัหาจากการทีผู่ป้ระกอบการเองไมไ่ดป้ฏบิตัติามหลกัการ Safe Harbor ดว้ย 
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3.3.4 กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของประเทศญ่ีปุ่ น Act on Protection 

of Personal Information 200318 

 

กฎหมายใหมน้ี่มุง่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้ในความควบคุมดแูลของหน่วยงานของ

รฐั หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอสิระของรฐัดว้ย โดยมุง่จะวางหลกักฎหมายทัว่ไปใน

เกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (มาตรา 1) ทัง้น้ีโดยคาํนึงถงึความจาํเป็นใน การ

เอือ้อํานวยใหก้ารประกอบการคา้และธุรกจิในยคุขอ้มลูขา่วสารเป็นไปได ้รวมทัง้คาํนึงถงึ

เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ และเสรภีาพอื่นๆ ตามรฐัธรรมนูญประกอบกนัไป คาํนิยามที่

สาํคญัในกฎหมายน้ีมอียูห่ลายคาํ อาทเิช่น  

“ขอ้มลูส่วนบุคคล ” (Personal Information) ซึง่หมายถงึบรรดาขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบั

บุคคลธรรมดาทีอ่าจใชใ้นการระบุบ่งตวับุคคลได ้เช่น ชื่อ วนัเดอืนปีเกดิ หรอื ขอ้มลูขา่วสารใดๆ 

ซึง่อาจนําไปเปรยีบเทยีบประกอบกบัขอ้มลูขา่วสารอื่น เพื่อใชใ้นการระบุบ่งตวับุคคลได ้ (มาตรา 

2(1)) ขอ้มลูของผูต้าย และนิตบุิคคลจงึไมอ่ยูใ่นขา่ยทีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายน้ี 

“ฐานขอ้มลูส่วนบุคคล ” (Personal Information Database) หมายถงึระบบขอ้มลู

ขา่วสารทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ซึง่มขีอ้มลูส่วนบุคคลรวมอยูด่ว้ย ไมว่่าจะเป็นระบบที่

สามารถเรยีกดขูอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่จาะจงไดโ้ดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืเ ป็นระบบทีอ่าจ

ตรวจดขูอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่จาะจงไดโ้ดยงา่ยโดยวธิอีื่นใด 

“ขอ้มลูบุคคล ” (Personal Data) ซึง่หมายถงึขอ้มลูบุคคลซึง่ไดร้บัการจดัระบบใน

ลกัษณะทีเ่ป็นรากฐานขอ้มลูส่วนบุคคล (มาตรา 2(4)) คอื อาจเรยีกดขูอ้มลูส่วนบุคคล โดย

เจาะจงไดโ้ดยวธิอีตัโนมตั ิหรอืวธิอีื่นใดตามทีก่ฎหมายลาํดบัรองกําหนด 

“เจา้ของขอ้มลู” หมายถงึบุคคลซึง่อาจบ่งตวัไดโ้ดยอาศยัขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นเครือ่งสื่อ 

กฎหมายกําหนดเป็นหลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ว่า ผูป้ระกอบการเอกชนทีจ่ดัระบบขอ้มลูส่วน

บุคคลจะตอ้งระบุวตัถุประสงคใ์นการจดัระบบขอ้มลูส่วนบุคคลในความควบคุมดู แลของตนให้

ชดัเจน และจะตอ้งไมนํ่าขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ไปใชน้อกเหนือจากการใชต้ามปกตภิายในขอบ

วตัถุประสงคท์ีไ่ดร้ะบุไว ้นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการตอ้งไมจ่ดัเกบ็หรอืรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล

เกนิกว่าทีจ่าํเป็น ในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัเกบ็ทีเ่จา้ของข้ อมลูได้

ใหค้วามยนิยอมไวแ้ลว้อกีดว้ย ในกรณทีีผู่ป้ระกอบการเปลีย่นวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มลูส่วน

บุคคลเป็นอยา่งอื่น ผูป้ระกอบการนัน้จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ หรอืประกาศโฆษณาต่อ

สาธารณชน ลกัษณะสาํคญัของกฎหมายของญีปุ่น่ในเรือ่งน้ีคอื ไมก่ําหนดใหผู้ป้ระกอบการต้ อง

ขอความยนิยอมจากเจา้ของเป็นรายบุคคล (Opt-in) อนัเป็นหลกัทีใ่ชก้นัในกฎหมายของยโุรป 

แต่หนัไปใชห้ลกัแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบนบัตัง้แต่เมือ่เริม่จดัเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทราบ หรอื

                                                 
18

     กติตพิงศ ์ กมลธรรมวงศ์ , “การคุ้มครองขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคลในระบบกฎหมายไทย  : 

ปญัหาและแนวทางการแกไ้ข ”, (วทิยานิพนธนิ์ตศิาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , 

2549), หน้า 204-217. 
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โดยโฆษณาต่อสาธารณชน (มาตรา 18(1)) โดยตอ้งแจง้วตัถุประสงคข์องการจดัเกบ็ การใช้

ขอ้มลูรว่มกบับุคคลอื่น เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูมโีอกาสปฏเิสธหรอืคดัคา้นได ้ (Opt-out) ทัง้น้ี

จะตอ้งแจง้หรอืกําหนดวธิบีอกกล่าวปฏเิสธหรอืโตแ้ยง้มายงัผูป้ระกอบการใหเ้ป็นโดยสะดวก 

(มาตรา 24)   

ผูป้ระกอบการยงัมหีน้าทีใ่นการจดัใหม้รีะเบยีบและหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลและแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูหรอืประกาศต่อสาธรณชน (มาตรา 43) ผูป้ระกอบการ

มหีน้าทีด่แูลรกัษาขอ้มลูใหถู้กตอ้งและทนัสมยัอยูเ่สมอทัง้น้ีตามความจาํเป็น เพื่อการบรรลุ

วตัถุประสงคใ์นการจดัใหม้กีารใชป้ระโยชน์ระบบขอ้มลูนัน้ (มาตรา 19) แต่ขณะเดยีวกนัเจา้ของ

ขอ้มูลกม็สีทิธทิีจ่ะขอตรวจขอ้มลูเกีย่วกบัตน และหากขอ้มลูดงักล่าวไมถู่กตอ้งเจา้ของขอ้มลู

เรยีกใหผู้ป้ระกอบการแกไ้ขขอ้มลูเสยีใหถู้กตอ้งได ้ (มาตรา 25และ26) ทัง้น้ีโดยผูป้ระกอบการ

อาจวางระเบยีบ หรอืวธิกีารในการขอตรวจดขูอ้มลูส่วนบุคคลดว้ยกไ็ด ้อยา่งไรกด็หีากแกไ้ข

ขอ้มูลตามคาํขอของเจา้ของขอ้มลูอาจเป็นเหตุใหผู้ป้ระกอบการตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยเกนิสมควร 

ผูป้ระกอบการมสีทิธปิฏเิสธไมด่าํเนินการแกไ้ขไดดว้ย แต่ตอ้งดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อ

คุม้ครองสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูตามสมควรเป็นการทดแทน (มาตรา26 ประกอบมาตรา34(1))  

ผูป้ระกอบการมหีน้าทีว่างมาตรการต่างๆ เพื่อรกัษาความปลอดภยัแก่ขอ้มลูส่วนบุคคล

และระบบฐานขอ้มลูในความควบคุมดแูลของตนไมใ่หเ้กดิสญูหาย หรอืมผีูนํ้าเอาไปเปิดเผยโดย

มชิอบ (มาตรา 20)  นอกจากน้ียงัตอ้งกํากบัดแูลลกูจา้งของตน   กฎหมายยงักําหนดใหผู้ว้่าจา้ง

ตอ้งมหีน้าทีร่บัผดิชอบทาํนอง เดยีวกนั กฎหมายไดข้ยายขอบเขตความรบัผดิทางสญัญาและ

ทางละเมดิของผูป้ระกอบการใหก้วา้งขึน้ดว้ย 

หลกัทัว่ไปในกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลคอื การคุม้ครองไมใ่หเ้ปิดเผยหรอืโอน

ขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอกโดยเจา้ของขอ้มลูมไิดร้บัรู ้หรอืยนิยอมไวล้่วงหน้าเวน้แต่

จะเขา้ขอ้ยกเวน้ทีก่ฎหมายกําหนด (มาตรา23) ขอ้ยกเวน้ดงักล่าวน้ีมหีลายประการ เช่น มเีหตุ

จาํเป็นเพื่อป้องกนัภยนัตราย หรอืเป็นการเปิดเผยต่อเจา้หน้าทีผู่ม้อีํานาจโดยชอบ (มาตรา 

23(1)) ทีส่าํคญัขอ้ยกเวน้ดงักล่าวรวมถงึ กรณเีปิดเผยแก่คู่สญัญา ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผู้

บรกิารเครอืขา่ยแก่ผูป้ระกอบการอบัซึง่มสีทิธใิชข้อ้มลูส่วนบุคคลนัน้ 

กลไกคุม้ครองสาํคญัในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามกฎหมายใหมข่องญีปุ่น่ กค็อื

การส่งเสรมิใหเ้อกชนพฒันามาตรฐานการคุม้ครองขึน้โดยความรเิริม่ของตนเอง ซึง่เป็นกลไกที่

ญีปุ่น่ไดส้่งเสรมิมานานแลว้ และไดพ้ั ฒนาขึน้จนมกีารออกเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐาน หรอื 

Privacy mark ขึน้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมบรกิารอยา่งหน่ึง กําหมายญีปุ่น่ยงัวางระบบจดัตัง้ 

หน่วยงานเอกชนใหค้าํปรกึษาแนะนํา และระงบัขอ้พพิาท อนุญาตใหนิ้ตบุิคคลทีม่คีุณสมบตัแิละ

ความเชีย่วชาญเพยีงพอในการกํากบัดแูลใหผู้้ ประกอบการดาํเนินตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นองคก์ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
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3.3.5 กฎหมายธรุกิจสถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Gramm-

Leach-Bliley Financial Modernization ACT 1999)19 

  

 กฎหมายฉบบัน้ีมุง้คุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้ มลูส่วนบุคคล ในธุรกจิประเภท

สถาบนัการเงนิ (financial institutions) โดยกฎหมายมวีตัถุประสงคต์อ้งการใหผู้ป้ระกอบการ

ประเภทสถาบนัการเงนิแจง้นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีอ่ธบิายใหล้กูคา้หรอื

ผูใ้ชบ้รกิารทราบถงึวธิกีารส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ แ ละเพื่อทีจ่ะใหส้ทิธิ

แก่ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ะจาํกดัการส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของตนได ้

 สถาบนัการเงนิตามความหมายของกฎหมายฉบบัน้ีหมายถงึ ผูป้ระกอบการทีเ่สนอ

ผลติภณัฑท์างการเงนิในรปูแบบต่างๆ เช่น สนิเชื่อ ทีป่รกึษาทางการเงนิหรอืการลงทุน 

ประกนัภยั และผูท้ี่ ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายฉบบัน้ีคอื ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็น

ผูบ้รโิภค 

 โดยทีก่ฎหมายฉบบัน้ีกําหนดว่า ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้ถงึสทิธคิวามเป็นส่วนตวัให้

ชดัแจง้ในนโยบายของตน ซึง่ประกอบดว้ย  ขอ้มลูส่วนบุคคลใดบา้งทีผู่ป้ระกอบการจะจดัเกบ็ 

และใครทีจ่ะเกีย่วข้ องกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคบา้ง และจะมวีธิกีารในการป้องกนัความ

ปลอดภยัของขอ้มลูอยา่งไร โดยทีข่อ้มลูทีไ่ดร้บัความคุม้ครองกค็อื ขอ้มลูทีไ่มใ่ช่ขอ้มลูสาธารณะ 

(nonpublic personal information) ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวผูป้ระกอบการไดร้บัมาจากใบสมคัร

ผลติภณัฑข์องตน หรอืมาจากหน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งเช่น บรษิทัขอ้มลูเครดติ (credit 

Bureau) หรอืขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการประกอบกจิการเช่น ยอดเงนิหรอืวงเงนิคงเหลอื 

(account balance) เป็นตน้ แต่สาํหรบัขอ้มลูประเภททีเ่ป็นขอ้มลูสาธารณะจะไมไ่ดร้บัความ

คุม้ครองเช่น ขอ้มลูจดทะเบยีนต่างๆ ขอ้มลูหลกัประกนัซึง่มกีารจดทะเบยีน เป็นตน้  

 โดยหลกัสาํคญัทีก่ําหนดในกฎหมายฉบบัน้ีกค็อื สทิธทิีจ่ะปฏเิสธไมใ่หโ้อนขอ้มลูบาง

ประเภทต่อบุคคลทีส่าม  (Opt-Out Right) โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้สทิธดิงักล่าวใหแ้ก่

ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทราบดว้ย ซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลทีจ่ะสามารถใชส้ทิธน้ีิได ้กเ็ช่น ขอ้มลูเครดติ 

ขอ้มลูใบสมคัร เป็นตน้ แต่สาํหรบัการส่งขอ้มลูใหแ้ก่บรษิทัในเครอืสามารถทาํไดโ้ดยทีล่กูคา้

หรอืผูใ้ชบ้รกิารไมส่ามารถใชส้ทิธดิงักล่าวได ้นอกจากน้ียงัมขีอ้ยกเวน้อื่นทีก่ําหนดใหล้กูคา้หรอื

ผูใ้ชบ้รกิารไมส่ามารถใช้ สทิธน้ีิได ้เช่น การเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมาย การเปิดเผยขอ้มลูต่อ

บรษิทัภายนอกทีท่าํหน้าทีบ่รกิารจดัการธุรกจิทัว่ไปใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ และในกรณทีีไ่ดโ้อน

ขอ้มลูส่วนบุคคลต่อบุคคลทีส่ามแลว้ บุคคลทีส่ามจะตอ้งใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์

เท่าทีจ่าํกดัเท่านัน้ ไมส่ามารถขายขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ผูอ้ื่นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการทาํการตลาด  

  

 

                                                 
19

  In Brief : The Financial Privacy Requirements of the Gramm-Leach-Bliley Act  

<http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/glbshort.pdf> 
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3.3.6 กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของต่างประเทศอ่ืนๆ20  

 

  1) ประเทศอติาล ี

• ชื่อกฎหมาย Protection of individuals and other subjects with 

regard to the processing of personal data Act 

• ขอบเขตการใชบ้งัคบั 

 ก)  การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ยวธิกีารปกต ิ (manual) 

และวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิกีารอตัโนมตั ิ(electronic or automatic) 

 ข)  ใชบ้งัคบักบัขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล 

• หลกัการและสาระสาํคญัของกฎหมาย 

ก)  กําหนดขอบเขตการประมวลผลขอ้มลูในความหมายอยา่งกวา้ง 

ข)  กําหนดสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูหน้าทีข่องผูค้วบคุมขอ้มลู 

ค)  ใหม้คีณะกรรมการทีม่อีํานาจหน้าทีก่วา้งขวางมาก ทัง้ในดา้น

การส่งเสรมิ สนบัสนุน คุม้ครอง ป้องกนั และมคีาํสัง่ คาํวนิิจฉยักรณมีกีารทาํผดิกฎหมายและ

กําหนดใหพ้นกังานเจา้หน้าทีม่อีํานาจเรยีก สอบสวนบุคคล 

 

  2) ประเทศฮ่องกง 

• ชื่อกฎหมาย Personal Data (Privacy) Ordiance 

• ขอบเขตการใชบ้งัคบั 

ก)  การดาํเนินการใดๆ กบัขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ยวธิกีารปกต ิ

(manual) และวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิกีารอตัโนมตั ิ(electronic or automatic) 

ข)  ใชบ้งัคบัทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 

• หลกัการและสาระสาํคญัของกฎหมาย 

ก)  วางมาตรการเพื่อควบคุมการกระทาํเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล

ทีไ่ดเ้กบ็รวบรวม ครอบครอง ประมวลผล หรอืใชป้ระโยชน์ 

ข)  กลไกควบคุมทีส่าํคญัคอื การจดัตัง้คณะกรรมการทาํหน้าที่

ตรวจสอบ ไต่สวน และลงโทษผูใ้ชข้้ อมลูส่วนบุคคลโดยมชิอบ และมอีํานาจออก Code of 

Practice 

 

  3) ประเทศนิวซแีลนด ์

• ชื่อกฎหมาย The Privacy Act 1993  

                                                 
20

      ไพโรจน์  วายภุาพ, อนุกรรมการยกรา่งกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล สาํนกังาน

พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี “สมัมนากฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล”  
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• ขอบเขตการใชบ้งัคบั 

ก)  การดาํเนินการใดๆ กบัขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ยวธิกีารปกต ิ

(manual) และวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิกีารอตัโนมตั ิ(electronic or automatic) 

ข)  ใชบ้งัคบักบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 

• หลกัการและสาระสาํคญัของกฎหมาย 

ก)  วางมาตรการเพื่อควบคุมการกระทาํทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูส่วน

บุคคลทีไ่ดม้กีารเกบ็รวมรวม ครอบครอง ประมวลผล หรอืใชป้ระโยชน์ 

ข)  กลไกควบคุมทีส่าํคญัคอื การจดัตัง้คณะกรรมการทาํหน้าที่

ตรวจส อบ ไต่สวน และลงโทษผูใ้ชข้อ้มลูส่วนบุคคลโดยมชิอบ และมอีํานาจออก Code of 

Practice 

  

3.4  ภาพรวมของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 

บทบญัญตัขิองต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในภาคเอกชน

ของต่างประเทศทีไ่ดนํ้าเสนอมาในบทน้ี หากพจิารณาถงึเน้ือหาสาระแลว้จะพบว่าแต่ละประเทศ

จะมกีารบญัญตัเิน้ือหาไวอ้ยา่งละเอยีดมาก ซึง่โดยส่วนใหญ่นัน้ไดย้ดึหลกัการตามทีป่รากฏอยู่

ในกตกิาระหว่างประเทศทีไ่ดร้บัการยอมรบัทัว่ไป ความแตกต่างทีส่าํคญัระหว่างการคุม้ครอง

ขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคลในภาครฐั กบัขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคลในภาคเอกชน นัน้มปีระเดน็อยูท่ี ่

ในภาคเอกชน กฎหมายมกัจะบญัญตัใิหม้กีารควบคุมดแูลกนัเองระหว่างเอกชนดว้ยกนั ทัง้น้ี

ดว้ยคาํนึงถงึปญัหาการควบคุมจากภาครฐัอยา่งเขม้งวดจะก่อใหเ้กดิปญัหากระทบต่อการ

ดาํเนินงานของภาคเอกชนทีต่อ้งการความรวดเรว็คล่องตวั ยดืหยุน่ ม ากกว่า และเน่ืองจากโดย

สภาพสงัคมตะวนัตกประชาชนมคีวามรูส้กึห่วงกนัในสทิธคิวามเป็นส่วนตวัสงูมาก ซึง่เป็นผลมา

จากพืน้ฐานในการพฒันาทางประศาสตรส์งัคม ทีย่ดึมัน่ในแนวคดิปจัเจกชนนิยม ฉะนัน้จงึมี

ความไวว้างใจในการควบคุมกนัเอง และดว้ยเหตุผลทีภ่าคเอกชนเขม้แขง็ โดยไมต่้ องการให้

ภาครฐัเขา้มาแทรกแซงมากนกั รฐัจงึทาํหน้าทีใ่นการกํากบัดแูลเอกชนในการวางกรอบกตกิา

เพื่อใหป้ฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีว่างไว ้โดยทีภ่าพรวมของบทบญัญตักิฎหมายทัง้หลายน้ีกต็ัง้อยู่

บนพืน้ฐานเดยีวกนัใน 6 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. ในการจดัเกบ็ขอ้มลูขา่วสารตอ้งมกีารบอกกล่าว หรอืการแจง้ ซึง่ในบางครัง้อาจ

หมายถงึการจดทะเบยีน หรอืการทาํเอกสาร หรอืการไดใ้บอนุญาต ซึง่หมายถงึการไดร้บัอํานาจ

ในการดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มลูขา่วสาร ซึง่ผูด้าํเนินการ  (Data controller) ตอ้งยืน่เอกสารต่อเจา้

พนกังานเกีย่วกบัการดาํเนินการขอ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง 

2. การคุม้ครองขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นความลบั หรอื Sensitive data เป็นประเดน็ที่

แต่ละประเทศตอ้งใหค้วามคุม้ครองอยา่งเครง่ครดั แมว้่าคาํจาํกดัความของ Sensitive data จะ

ไมส่ามารถกําหนดไดอ้ยา่งชดัเจนกต็าม เช่นในเรือ่งเกีย่วกบัการเมอืง ลทัธทิางศาสนา แนวทาง
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ในการดาํเนินชวีิ ต ขอ้มลูเกีย่วกบัสุขภาพ การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน เป็นตน้ ซึง่การเกบ็

หรอื ประมวลผล อาจมไีดโ้ดยการใหค้วามยนิยอมของเจา้ของขอ้มลูอยา่งชดัเจน หรอือาจ

กําหนดว่าไมส่ามารถทีจ่ะส่งขอ้มลูขา่วสารเหล่าน้ีออกนอกประเทศได ้หรอือาจใหค้วามคุม้ครอง

ทีม่ากกว่าน้ี คอืหา้มมใิหม้ี การดาํเนินการใดๆ เกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารเหล่าน้ีเลย เวน้แต่

กฎหมายใหอ้ํานาจ ซึง่ขอ้มลูขา่วสารเหล่าน้ี อาจไมไ่ดอ้ยูใ่นความคุม้ครองของผูด้าํเนินการ แต่

อาจอยูใ่นความครอบครองของนายจา้ง ซึง่ไดเ้กบ็ขอ้มลูขา่วสารของลกูจา้งไว ้เช่น ประวตักิาร

รกัษาสุขภาพ หรอืขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วกบัการทาํสญัญา 

3. การส่งขอ้มลูขา่วสารระหว่างประเทศ (International data transfer or Tran 

border data flows) เป็นเรือ่งทีน่านาประเทศใหค้วามสาํคญัและไดคุ้ม้ครองการส่งขอ้มลูขา่วสาร 

โดยส่วนมากจะไมย่นิยอมใหม้กีารเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารหรอืส่งขอ้มลูขา่วสารอ อกไปยงัประเทศที่

ไมม่กีารคุม้ครองขอ้มลูขา่วสารในระดบัมาตรฐานทีน่่าพอใจ เช่น ในกรณอีนุญาตใหม้เีสรใีนการ

ส่งขอ้มลูขา่วสารภายในประเทศสมาชกิ EU ไปยงัประเทศทีไ่มไ่ดเ้ป็นสมาชกิ และประเทศซึง่ไม่

มมีาตรการทีเ่พยีงพอในการคุม้ครองขอ้มลูขา่วสาร 

4. ส่วนมากของบทบญัญตัทิี่ คุม้ครองขอ้มลูขา่วสารจะเริม่ตน้ดว้ย ขอบเขตในการ

คุม้ครอง เช่น การเกบ็ขอ้มลูขา่วสาร ขอบเขตการประมวลผลขอ้มลู ทีอ่าจมไีดใ้นระยะเวลาที่

กําหนด ความชอบธรรม ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของการใหค้วามยนิยอม ในการเกบ็ ประมวลผล และ

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของเจา้ของขอ้มลู (Data subject) ภาระหน้าทีใ่นการใหก้ารรบัรองว่า 

ขอ้มลูขา่วสารดงักล่าวจะไดร้บัการแกไ้ข ปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ซึง่ตอ้งทาํเพยีงพอแก่การ

ยอมรบัโดยการกําหนดเป็นนโยบาย และกระบวนการทีเ่พยีงพอ รวมทัง้การมมีาตรการรกัษา

ความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ ทีจ่ะป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสา รโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูขา่วสารทีม่กีารส่งดว้ยวธิกีารทางอเิลคทรอนิกส ์

5. สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูขา่วสาร ซึง่ไดแ้ก่ สทิธใินการอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลู สทิธใิน

การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วกบัตวัเขา สทิธใินการไดร้บัแจง้การใชข้อ้มลูขา่วสาร สทิธใิ นการ

แกไ้ขขอ้มลูขา่วสารเมือ่พบว่าขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วกบัตวัเขามคีวามผดิพลาด สทิธใินการไดร้บั

การเยยีวยาความเสยีหาย เมือ่เขาไดร้บัความเสยีหาย 

6. การหา้มการกระทาํบางอยา่ง ในกจิกรรมบางประเภท เพื่อทาํใหก้ารคุม้ครอง

ขอ้มลูขา่วสารสาํเรจ็ดว้ยด ี
 

เน่ืองจากกฎเกณฑร์ะหว่ างประเทศทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากทีสุ่ดซึง่นานาประเทศต่างก็

ไดร้บัเอาแนวทางไปปฏบิตัแิละบญัญตัเิป็นกฎหมายของรฐัตน กค็อืกฎเกณฑข์อง OECD หรอื 

Organization for Economic Cooperation and Development หรอืองคก์ารเพื่อความรว่มมอื

ทางดา้นเศรษฐกจิและการพฒันา  เรือ่ง Guidelines on the Protection of Privacy and 

Transborder Data Flows of Personal Data ซึง่ออกในปี 1980 แต่อยา่งไรกต็ามเน่ืองจาก

กฎเกณฑด์งักล่าวไดป้ระกาศใชต้ัง้แต่ปี 1980 จงึอาจไมท่นัสมยัเท่าทีค่วร ดงันัน้ เมือ่นํา

หลกัเกณฑท์ีส่าํคญัๆ ของ Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data 
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Flows of Personal Data มาประกอบกบักฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศ

ต่างๆ แลว้ จะเหน็ไดว้่า หลกัเกณฑท์ีถ่อืเป็นสาระสาํคญัทีจ่ะตอ้งใหค้วามสาํคญัเพื่อใชป้ระกอบ

ในการจดัทาํนโยบายส่วนบุคคลมดีงัต่อไปน้ี 

1. หลกัการรวบรวมขอ้มลูอยา่งจาํกดั (Collection Limitation Principle) 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งกําหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัในการรวบรวมขอ้มลู

ส่วนบุคคลว่าจะสามารถรวบรวมไดต่้อเมือ่ไดข้อ้มลูดงักล่าวมาโดยชอบดว้ยกฎหมาย (lawful) 

วธิกีารทีเ่ป็นธรรม (fair means) และเหมาะสม (appropriate) ภายใตก้ารรบัรู้หรอืความยนิยอม

จากเจา้ของขอ้มลูเท่านัน้ ในกรณทีีข่อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามอ่อนไหว  การ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู จะตอ้งเกีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีร่ะบุ และจะตอ้งมกีฎระเบยีบเป็นพเิศษ

สาํหรบัขอ้มลูทีอ่่อนไหว เช่น ขอ้มลูทางการแพทย ์การเงนิ ศาสนา การเมอืง 

 2. หลกัคุณภาพของขอ้มลู (Data Quality Principle) 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชข้อ้มลูส่วนบุคคลภายในขอบวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ 

หรอือาจใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นไดต้ามความจาํเป็น โดยขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่คีวาม

ถูกตอ้ง และเป็นปจัจบุนั (up-to-date) 

 3. หลกัการระบุวตัถุประสงค ์(Purpose Specification Principle) 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้วตัถุประสงคข์องการรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลให้

เจา้ของขอ้มลูไดท้ราบก่อนการรวบรวมขอ้มลู อกีทัง้จะตอ้งใชข้อ้มลูส่วนบุคคลภายใน

วตัถุประสงคด์งักล่าวดว้ย ในกรณทีีม่กีารถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุค คลไปยงับุคคลทีส่าม

ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ และจะตอ้งใหส้ทิธเิจา้ของขอ้มลูในการเลอืกว่า

จะใหข้อ้มลูดงักล่าวหรอืไม ่

 4. หลกัการใชข้อ้มลูอยา่งจาํกดั (Use Limitation Principle) 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งไมเ่ปิดเผย (disclose) ทาํใหแ้พรห่ลาย (made available) 

หรอืใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกเหนือจากวตัถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบก่อน

หน้านัน้ เวน้แต่ไดร้บัการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูหรอืมกีฎหมายบญัญตัเิป็นอยา่งอื่น 

 5. หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู (Security Safeguard Principle) 

  ผูป้ระกอบการจ ะตอ้งรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชม้าตรการรกัษา

ความปลอดภยัตามสมควร (reasonable security safeguards) เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูโดย

ปราศจากอํานาจ (unauthorized access), การทาํลาย (destruction), ใช้ (use), เปลีย่นแปลง 

(modification), หรอืการเปิดเผยขอ้มลู (disclosure) และไมค่วรเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบทีส่ามารถ

ระบุตวัจา้ของขอ้มลูได ้อกีทัง้จะตอ้งไมเ่กบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลไวเ้ป็นระยะเวลานานเกนิไป 

 6. หลกัการเปิดเผย (Openness Principle) 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งประกาศนโยบายเกีย่วกบัการดาํเนินการใดๆ ต่อขอ้มลู

ส่วนบุคคลใหท้ราบโดยทั ว่ไป วตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มลู รายละเอยีดเกีย่วกบัผูค้วบคุมขอ้มลู 

(controller) ถิน่ทีอ่ยูผู่ค้วบคุมเป็นตน้ 
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 7. หลกัการมสี่วนรว่มของเจา้ของขอ้มลู (Individual Participation Principle)  

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งกําหนดใหเ้จา้ของขอ้มลูมสีทิธใินการไดร้บัการยนืยนั 

(confirmation) จากผูค้วบคุมขอ้มลูว่าผูค้วบคุมขอ้มลูมขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้ของขอ้มลูหรอืไม่

เพยีงใด โดยจะตอ้งไดร้บัทราบผลการยนืยนัภายในเวลาอนัสมควร ทัง้น้ี อาจมกีารคดิค่าใชจ้า่ย

ในการดาํเนินการไดใ้นอตัราทีเ่หมาะสม และในกรณทีีไ่มส่ามารถดาํเนินการตามทีเ่จา้ของข้ อมลู

รอ้งขอขา้งตน้กจ็ะตอ้งแสดงเหตุผลใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบ อกีทัง้บอกกล่าวใหเ้จา้ของขอ้มลู

ทราบถงึสทิธใินการโตแ้ยง้การไมป่ฏบิตัติามคาํรอ้งขอดงักล่าว และหากต่อมาปรากฏว่าขอ้

โตแ้ยง้ของเจา้ของขอ้มลูสามารถรบัฟงัได้  เจา้ของขอ้มลูมสีทิธทิีจ่ะขอใหม้กีารลบ แกไ้ข 

ปรบัปรงุ หรอืทาํใหข้อ้มลูมคีวามสมบรูณ์ 

8. หลกัการใหส้ทิธเิลอืกแก่เขา้ของขอ้มลู (Opt-in Right Principle) 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งใหส้ทิธแิก่เจา้ของขอ้มลูเลอืกว่า ในกรณกีารเกบ็รวบรวม 

การใช ้หรอืการเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคลของตนนัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการ 

เกบ็หรือไมใ่หเ้กบ็ จะใหใ้ชห้รอืไมใ่หใ้ช ้และจะใหเ้ปิดเผยหรอืไมใ่หเ้ปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคล

ของตนนัน้ 

 9. หลกัความรบัผดิชอบ (Accountability Principle) 

 ผูป้ระกอบการจะตอ้งมหีน้าทีใ่นการปฏบิตักิารตามหลกัการขา้งตน้ใหค้รบถว้น

ทุกประการ 

 

สาํหรบัการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองข้ อมลูส่วนบุคคลภายใตร้า่งพระราชบญัญตัวิ่า

ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. .... ในหมวดที ่2 ว่าดว้ย จรยิธรรมในการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล มาตรา 18 กําหนดว่า “...บุคคลหรอืหน่วยงานอาจจดัทาํประมวลจรยิธรรมเพื่อ

กําหนดแนวทางในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกไ็ด้ ... ” จากบทบญัญตัดิงักล่าวจะเหน็ไดว้่า 

กฎหมายไมไ่ดบ้งัคบัใหผู้ป้ระกอบการตอ้งจดัทาํประมวลจรยิธรรม เพยีงแต่ผูป้ระกอบการจะ

จดัทาํหรอืไมข่ึน้อยูก่ารใหค้วามสาํคญัในเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารของ

ผูป้ระกอบการเอง และขึน้อยูก่บันโยบายในการบรหิารกจิการของผูป้ร ะกอบการดว้ย  และรา่ง

พระราชบญัญตัดิงักล่าวกไ็มไ่ดก้ําหนดว่าการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้ง

มเีน้ือหาสาระอยา่งไรดว้ย 

จากแนวทางของกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายของต่างประเทศเกีย่วกบัการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดนํ้าเสนอขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่า มหีลกัก ารสาํคญัทีส่อดคลอ้งกนั

หลายประการ ไมว่่าจะเป็น หลกัความยนิยอมของเจา้ของขอ้มลู หลกัวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ 

หลกัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล หลกัการรกัษาความปลอดภยั เป็นตน้ นอกจากน้ีหลกัการ

สาํคญัอกีประการคอื หลกัการหา้มโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะใ นประเทศ

ทีไ่มไ่ดม้มีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่ท่าเทยีม ซึง่หลกัการดงักล่าวส่งผลใหน้านา

ประเทศจะตอ้งพฒันาระดบัการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหม้มีาตรฐานทดัเทยีมสากล 
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และหลกัการดงักล่าวยงัสามารถสรา้งและรกัษามาตรฐานในการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั ซึง่จะส่งผลดคีวามเชื่อมัน่ต่อการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ผูบ้รโิภคทัว่โลกดว้ย ทัง้น้ีเน่ืองจากธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นธุรกรรมมคีวามเกีย่วขอ้ง 

เกีย่วโยงกนัระหว่างประเทศดว้ย นัน่เอง 
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บทท่ี 4 

 

กลไกการกาํกบัดแูลตนเอง (Self – regulation)  

โดยการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (Privacy Policy)  

 

4.1 ความจาํเป็นและประโยชน์ของการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  

 

การจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ถอืเป็นวธิกีารหน่ึงของกลไกการกํา กบั

ดแูลตนเอง หรอื Self – Regulation ซึง่จดัเป็นวธิกีารใหคุ้ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบนธุรกรรม

ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถช่วยผ่อนคลายความเครง่ครดั หรอืความเขม้งวดของกฎเกณฑห์รอื

กฎหมายทีอ่อกโดยรฐัได ้เน่ืองจากผูป้ระกอบการสามารถทีจ่ะวางหลกัเกณฑใ์นทางปฏบิตัิ

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานภายในองคก์รของตนเองมากทีสุ่ด และเป็นการประหยดัตน้ทุนใน

การผลติหรอืการใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑห์รอืกฎหมายที่

ออกโดยรฐัไดด้ว้ย ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารประกอบธุรกจิของผูป้ระกอบการเป็นไปอยา่งราบรืน่ และ

ส่งผลกระทบในทางธุรกิ จกบัผูป้ระกอบการน้อยทีสุ่ด โดยไมถ่อืว่าปฏบิตัผิดิกฎเกณฑห์รอื

กฎหมายทีอ่อกโดยรฐั 

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการกําหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ผูป้ระกอบการไมไ่ดถู้กควบคุมโดยกฎหมายหรอืองคก์รใดๆ จงึอาจทาํใหก้ารกําหนดนโยบาย

ของผูป้ระกอบการต่างๆ ไมไ่ดม้าตรฐานแล ะไมอ่าจคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้หรอื

ผูใ้ชบ้รกิารไดจ้รงิ ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีร่ฐัจะตอ้งมกีารกําหนดมาตรการบงัคบั (Enforcing) 

โดยการออกกฎหมายภายในเพื่อควบคุมการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการปฏบิตัติามนโยบายการคุม้ครองขอ้ มลูส่วนบุคคลตามทีต่นไดป้ระกาศไว้

ดว้ย เพื่อใหน้โยบายดงักล่าวสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้รงิในทางปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สาํหรบัประเทศไทย แมว้่าขณะน้ีรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล พ.ศ. ... จะยงัอยูใ่นระหว่างกระบวนการนิตบิญัญตั ิและยงัไมไ่ดม้ผีลบั งคบัใชก้ต็าม แต่ผู้

ประกอบธุรกจิกค็วรตระหนกัถงึการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยอาจจะกําหนด

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของตนขึน้ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่าง

ประเทศ หรอืกฎหมายของประเทศอื่นๆ ทีจ่ดัไดว้่ามมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีส่งู 

ทัง้น้ีเพื่อเป็นการลดภาระของผูป้ระกอบการเองในกรณทีีก่ฎหมายดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบัใน

อนาคต อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่เวบ็ไซตข์องผูป้ระกอบการอกีทางหน่ึงดว้ย  

สาํหรบัประโยชน์ทีผู่ป้ระกอบธุรกจิจะไดร้บัจากการจดัใหม้กีลไกการกํากบัดแูลตนเอง

โดยการจดัทาํ นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ เน่ืองดว้ยนโยบายการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล นัน้กค็อื นโยบายทีผู่ป้ระกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ดจ้ดัทาํขึน้เอง โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อประกาศใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทราบถงึนโยบายหรอืแนวทางในการบรหิาร
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จดัการขอ้มลูส่วนบุคคล ของตน ดงันัน้ การทีผู่ป้ระกอบธุรกจิจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลบนเวบ็ไซตข์องตนกย็อ่มแสดงใหเ้หน็ว่า ผูป้ระกอบธุรกจิใหค้วามสาํคญักบัการใหค้วาม

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล อนัเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้ไปใช้

บรกิารในเวบ็ไซตข์องผูป้ระกอบการนัน้เอง ดงันัน้ หากผูป้ระกอบการสามารถสรา้งความเชื่อมัน่

ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้กย็อ่มส่งผลดต่ีอการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสโ์ดยรวมได ้และทาํใหก้ารพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกสม์อีตัราการเตบิโตตามทีค่วรจะเป็นดว้ย 

 

4.2 การจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (Privacy Policy) กบั

เคร่ืองหมายรบัรองความน่าเช่ือถือ 

 

แมว้่าผูป้ระกอบการจะมกีารจดัทาํนโยบายคุม้ครองความเป็นส่วนตวัแลว้ แต่ลกูคา้หรอื

ผูใ้ชบ้รกิารอาจยงัไมแ่น่ใจว่าเจา้ของเวบ็ไซตจ์ะปฏบิตัติามนโยบายทีไ่ดป้ระกาศไวห้รอืไม ่ดงันัน้ 

เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืใหเ้กดิขึน้กบัลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร ผูป้ระกอบการจงึแสวงหาวธิกีารทีจ่ะ

ทาํใหล้กูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเหน็ว่าตนจะปฏบิตัติามนโยบายทีไ่ดม้กีารประกาศไวอ้ยา่งแน่นอน 

โดยทีว่ธิกีารหน่ึงทีนิ่ยมใชก้นัอยา่งมา กกค็อื การขอใชเ้ครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

(Trustmark) ของหน่วยงานหรอืองคก์รทีใ่หบ้รกิารเครือ่งหมายดงักล่าว
1
 

เครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื หมายถงึ สญัลกัษณ์ หรอืเครือ่งหมายทีแ่สดงไวเ้พื่อ

ประกาศใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทราบว่าเวบ็ไซตข์องผูป้ระกอบการนัน้ไดผ้่านมาตรฐานการ

ตรวจสอบคุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะต่างๆ ตามมาตรฐานหรอืตาม เกณฑท์ีม่กีารกําหนดขึน้โดย

องคก์รนัน้ๆ แลว้ โดยทีเ่ครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื อาจแบ่งออกเป็นหลายประเภท 

ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องการใชง้าน เช่น Reliability Trustmark, Privacy Trustmark, Security 

Trustmark เป็นตน้ โดยทีเ่ครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืที่รบัรองความน่าเชื่อถอืในเรือ่งการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลกค็อื Privacy Trustmark นัน้เอง 

ตวัอยา่งของขอ้กําหนดทีห่น่วยงานใหบ้รกิารเครือ่งหมายแสดงความน่าเชื่อถอื

กําหนดใหผู้ป้ระกอบการทีข่ออนุญาตใชเ้ครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืดงักล่าวทาํ เช่น 

ผูป้ระกอบการทีจ่ะขอใชเ้ครือ่งหมายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูรายการอยา่งน้อย ดงัน้ี
2
 

 

                                                 
1
       กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รว่มกบัสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ , Privacy Policy & Trustmark : กลไกการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

กบัการสรา้งความน่าเชื่อถอืในการทาํ e-Business, (กรงุเทพมหานคร  : สาํนกังานเลขานุการ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์

แห่งชาต ิสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย,ี 2548), หน้า 13. 
2
      เพิง่อา้ง, หน้า 14-15. 



 60 

• ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่กีารเกบ็รวบรวม 

• ชื่อองคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กบ็รวบรวม 

• ลกัษณะการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล 

• บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาใชข้อ้มลูรว่มดว้ย 

• ทางเลอืกของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม กา รใช ้

หรอืการเปิดเผลขอ้มลูส่วนบุคคล  

• วธิกีารรกัษาความปลอดภยัทีใ่ชเ้พื่อป้องกบัการสญูหาย การใชใ้นทางที่

ผดิ หรอืการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจ 

• วธิกีารทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะเขา้ถงึ แกไ้ข หรอืปรบัปรงุขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

โดยทัว่ไปแลว้ประโยชน์ของการใชเ้ครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืมดีงัน้ี
3
 

1. แสดงใหเ้หน็ว่าเวบ็ไซตข์องท่าน มคีวามน่าเชื่อถอื  มแีนวปฏบิตัใินการดาํเนิน

ธุรกจิทีด่ ีผ่านการรบัรองจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้  

2. เวบ็ไซตข์องท่าน มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

3. สรา้งความแตกต่างและสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัใหก้บัเวบ็ไซตข์องท่าน  

4. ขยายโอกาสในการสรา้งตลาดใหม่ๆ  ใหก้บัสนิคา้/บรกิารของท่าน  

5. เป็นการเพิม่ภาพลกัษณ์ใหก้บัเวบ็ไซตข์องท่าน  

6. เพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธใ์หก้บัเวบ็ไซตข์องท่าน  โดยกรมฯจะ

ประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆ  เพื่อใหผู้บ้รโิภคตระหนกัถงึความสาํคญัข องเครือ่งหมายรบัรองฯ  

ตลอดจนมกีารแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัเวบ็ไซตท์ีไ่ดร้บัเครือ่งหมายรบัรองฯ  โดยจดัแบ่งตาม

ประเภทหมวดหมูส่นิคา้/บรกิาร เพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถคน้หาผ่านเวบ็ไซตก์รมฯ ไดโ้ดยสะดวก 

สาํหรบัประเทศไทยนัน้ เครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืในการประกอบธุรกิจพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นเครือ่งหมายรบัรองซึง่ออกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณชิย์  โดย

ผูบ้รโิภคจะมัน่ใจไดว้่า  ซือ้สนิคา้ /บรกิาร จากเวบ็ไซตท์ีเ่ชื่อถอืได ้เวบ็ไซตท์ีไ่ดร้บัเครือ่งหมาย

รบัรองฯ จะตอ้งปฏบิตัหิลกัเกณฑท์ีก่รมฯ ระบุไว้  หากมขีอ้พพิาท หรอืประ สบปญัหา  ท่าน

สามารถตดิต่อหรอืรอ้งเรยีนมายงักรมพฒันาธุรกจิการคา้  เพื่อดาํเนินการแกไ้ขปญัหานัน้ๆ 

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค เครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืในการประกอบพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกส์  หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า Trustmark นัน้ เกดิขึน้จากปญัหาทีว่่า ทาํอยา่งไร  จะให้

ผูบ้รโิภคไทยและต่างประเทศหนัมาซือ้สนิคา้ /บรกิารผ่านอนิเทอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้  และทาํ

อยา่งไรผูป้ระกอบการไทย จะเป็นทีย่อมรบัและมคีวามน่าเชื่อถอื  กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณชิย ์จงึไดจ้ดัตัง้ "กองพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ " ขึน้ เพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิการทาํ

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละไดร้เิริม่  "โครงการเครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืในการประกอบ

                                                 
3
      เครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืในการประกอบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์  

<http://www.trustmarkthai.com/> 
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ธุรกจิพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ " หรอื Trustmark โดยหลกัเกณฑข์องเครือ่งหมาย  Trustmark ได้

ยดึแนวทางจากองคก์รเครือ่งหมายรบัรองในระดบัสากล อาท ิ Asia Trustmark โดย Trustmark 

เป็นเครือ่งหมายรบัรองซึง่ออกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณชิย์  โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อ สรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บัผูป้ระกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ทยและเสรมิสรา้งความ

มัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคในการซือ้ขายสนิคา้ /บรกิารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต  ว่าเวบ็ไซตน์ัน้  ไดผ้่าน

หลกัเกณฑท์ีก่รมฯ กําหนด และกรมฯ ใหก้ารรบัรองว่า เวบ็ไซตน์ัน้เชื่อถอืได้
4
 

 

ตวัอย่างเคร่ืองหมายรบัรองความน่าเช่ือถือท่ีออกโดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า  
 

 
 

 

โดยทีห่ลกัเกณฑก์ารขอเครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืของประเทศไทยมดีงัน้ี  

1) คุณสมบตัผิูข้อ Trustmark
5
 

1. เป็นนิตบุิคคล 

2. จดทะเบยีนพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสม์าแลว้ ไมน้่อยกว่า 6 เดอืน 

3. เป็นเจา้ของชื่อโดเมนนัน้ 

4. มคีุณสมบตัติรงตามหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัการขอใชเ้ครือ่งหมายรบัรองฯ 

 2) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาใหเ้ครือ่งหมาย Trustmark แก่ผูป้ระกอบธุรกจิ

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์8 ขอ้ ไดแ้ก่
6
 

1. ความโปรง่ใสของผูป้ระกอบธุรกจิพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ (Operational 

Transparency) โดยเวบ็ไซตข์องท่านตอ้งมขีอ้มู ลเบือ้งตน้ทีจ่าํเป็น เช่น ทีอ่ยู ่หมายเลข

โทรศพัท ์วธิกีารตดิต่อ ฯลฯ เพื่อแสดงความมตีวัตนของท่านและเพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถตดิต่อ

หรอืสอบถามได ้

2. การตลาดและประชาสมัพนัธ์  (Advertising and Marketing Practices) 

การโฆษณา การเสนอซือ้หรอืขายสนิคา้หรอืบรกิาร  ในเวบ็ไซตต์อ้งมรีปูแบบทีเ่หมาะสมไมข่ดั

ต่อบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย  ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดี  จะตอ้งไมก่ระทาํการ

                                                 
4
    เพิง่อา้ง   

<http://www.trustmarkthai.com/>  

5
    ขอ้บงัคบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ ว่าดว้ยการใชเ้ครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืในการ

ประกอบธุรกจิพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2548 มาตรา 5 

6
    เพิง่อา้ง 

http://www.trustmarkthai.com/index.php?op=law_broadcast
http://www.trustmarkthai.com/index.php?op=merchant_policy


 62 

หลอกลวงหรอืทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัสนิคา้ /บรกิาร รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยอีื่นใดที่

ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในสาระสาํคญัของสนิคา้/บรกิาร 

3. การใหข้อ้ มลูของสนิคา้และบรกิารทีช่ดัเจนและเพยีงพอ (Adequate 

and Timely Information About Offers) เวบ็ไซตข์องท่านจะตอ้งมขีอ้มลูทีช่ดัเจน เพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจในเรือ่งของขอ้มลูของสนิคา้ / บรกิาร  ราคาสนิคา้หรอืบรกิาร (หากมี

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆเพิม่เตมิ เช่น ภาษ ี,ค่าบรกิารจดัส่ง ฯลฯ ตอ้งระบุใหช้ดัเจน) วธิกีารและระยะเวลา

ในการชาํระราคาค่าสนิคา้ /บรกิาร  ขอ้มลูอื่นๆ ทีจ่าํเป็น เช่น เงือ่นไขการรบัประกนัสนิคา้  

เงือ่นไขการคนืหรอืเปลีย่นสนิคา้ ฯลฯ 

4. การยนืยนัการสัง่ซือ้และการจดัส่งสนิคา้และบรกิาร

(Acknowledgement of Order and Fulfillment) เวบ็ไซตข์องท่านจะตอ้งมรีะบบทบทวนและ

ยนืยนัการสัง่ซือ้ และมทีางเลอืกในการยกเลกิหรอืยนืยนัการทาํธุรกรรม  เวบ็ไซตข์องท่านควรมี

จดัเตรยีมแบบฟอรม์การสัง่ซือ้และวธิกีารกรอกขอ้มลูทีช่ดัเจน  และควรมใีบยนืยนัการสัง่ซือ้

เพื่อใหบ้รโิภคเขา้ไปตรวจสอบหรอืตดิต่อได้  การจัดส่งสนิคา้ /บรกิารจะตอ้งระบุวธิกีารและ

ระยะเวลาทีช่ดัเจน และดาํเนินการจดัส่งภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

5. ระบบความปลอดภยัในการทาํธุรกรรม  (Transactional Security) 

เวบ็ไซตข์องท่านตอ้งจดัใหม้มีาตรการในการรกัษาความปลอดภยัในการทาํธุรกรรมของผูซ้ือ้

หรอืผูข้าย  โดยมกีารรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั  เหมาะสมกบั

ขอ้มลูทีม่กีารจดัเกบ็และส่งผ่าน  

6. การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค (Consumer Privacy) 

เวบ็ไซตข์องท่าน จะตอ้งแสดงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy policy) ในทีท่ี่

ผูบ้รโิภคสามารถคน้หาไดส้ะดวก 

7. ช่องทางในการตดิต่อสื่อสารและรบัเรือ่งรอ้งทุกขข์องผูบ้รโิภค 

(Consumer Inquiries and Complaints) เวบ็ไซตข์องท่าน ตอ้งจดัเตรยีมช่องทางการ

ตดิต่อสื่อสารรวมถงึการตอบขอ้สงสยัและมกีระบวนการในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิขึน้ และ

จะตอ้งมกีารตอบสนองขอ้รอ้ง เรยีนหรอืขอ้สอบถาม  ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีน

หรอืขอ้สอบถาม 

8. การคุม้ครองสทิธเิดก็และเยาวชน  (Protection of Children) กรณี

เวบ็ไซตข์องท่านมสีนิคา้หรอืบรกิารอาจมผีลกระทบต่อเดก็หรอืเยาวชนจะตอ้งจดัใหม้ขีอ้ความ

เตอืนบนเวบ็ไซต์  เพื่อใหค้วามคุม้ครอง สทิธขิองเดก็และเยาวชนเช่น การหา้มจาํหน่ายสุราและ

บุหรี ่ใหแ้ก่เดก็อายไุมเ่กนิ ๑๘ ปี เดก็และเยาวชนทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร

ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูป้กครองก่อน  หา้มเดก็และเยาวชนออกไปพบกบัคนแปลกหน้า

ตามลาํพงัโดยไมม่ผีูป้กครองไปดว้ย เป็นตน้ 

และสาํหรบัตวัอยา่ง ผูใ้หบ้รกิารเครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืของต่างประเทศทีไ่ด้

นบัความนิยม เช่น BBBOnline, TrustE, VeriSign, Netrust เป็นตน้  
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ตวัอย่าง เคร่ืองหมายรบัรองความน่าเช่ือของผูใ้ห้บริการเคร่ืองหมายรบัรอง

ความน่าเช่ือถือรายอ่ืนๆ  

 

                              
 

 

โดยจะขอยกตวัอยา่ง หลกัการ พจิารณาใหเ้ครือ่งหมาย Trustmark แก่ผูป้ระกอบธุรกจิ 

ของ BBBOnline ซึง่มหีลกัเกณฑ ์5 ขอ้ ดงัน้ี
7
 

1. หลกัการแจง้สิง่ทีถู่กตอ้งแทจ้รงิ 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งไมจ่งูใจ หรอืทาํใหผู้บ้รโิภคหลงผดิ โดยการทาํโฆษณา 

หรอืการทาํการตลาด โดยอาศยัวธิกีารพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์หรอือาศยัเทคโนโลยอีื่น 

 2. หลกัการเปิดเผยขอ้มลู 

  ผูป้ระกอบการตอ้งเปิดเผยรปูแบบธุรกจิ สนิคา้ และบรกิาร ใหแ้ก่ลกูคา้ท

รบัทราบ 

 3. หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ยความระมดั ระวงั ผูป้ระกบิ

การจะตอ้งประการนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม และ

ผูป้ระกอบการจะตอ้งจดัหามาตรการในการรกัษาความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย 

 4. หลกัการตอบสนองความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารพงึ พอใจโดยการรบัผดิชอบ

ตามสิง่ทีต่นเองไดป้ระกาศใหล้กูคา้ทราบ ตอบคาํถามหรอืขอ้สงสยัของลกูคา้ และทาํหน้าที่

แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีม รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการระงบัขอ้พพิาททีด่ ี

 5. หลกัการคุม้ครองเดก็และเยาวชน  

  ผูป้ระกอบการจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้และผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเ ดก็อายตุํ่า

กว่า 13 โดยจะตอ้งใหค้วามดแูลเป็นพเิศษ โดยคาํนึงถงึพฒันาการ วจิารณญาณ และการรบัรู้

ของเดก็ดว้ย   

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการสาํรวจ พบว่าปญัหาในเรือ่งมาตรฐานของการใช ้ Trustmark 

ยงัคงขาดความชดัเจน และขาดรปูแบบทีม่มีาตรฐาน กล่าวคอื ผูท้ีม่หีน้าทีอ่อก  Trustmark มอียู่

หลายองคก์ร และรปูแบบการใหเ้ครือ่งหมายกม็รีปูแบบและวธิกีารต่างกนั จงึทาํใหก้ารใช ้

                                                 
7
     BBBOnline, “BBBOnline : Code of Online Business Practices”, p. 3. 
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Trustmark ขาดความน่าเชื่อถอื และไมส่ามารถสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูบ้รโิภคได ้
8
 และใน

ประการสาํคญัเมือ่ผูใ้หบ้รกิาร Trustmark ไดม้กีารให ้Trustmark แก่ผูป้ระกอบการทีไ่ด้ปฏบิตัิ

ตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขแลว้ แต่ผูใ้หบ้รกิาร Trustmark บางรายยงัคงขาดระบบการจดัการ

สอดส่องดแูลภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารใหเ้ครือ่งหมายแก่ผูป้ระกอบการแลว้ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิ

ปญัหาในกรณทีีข่ณะทีข่อรบัเครือ่งหมายผูป้ระกอบการกย็งัคงรกัษามาตรฐานการใหค้วาม

คุม้ครองความเป็นส่วนตวัไดต้ามทีผู่ใ้หบ้รกิารเครือ่งหมายกําหนด แต่ภายหลงัทีผู่ป้ระกอบการ

ไดร้บัเครือ่งหมายแลว้ ผูป้ระกอบการอาจไมใ่หค้วามใส่ใจแก่การรกัษามาตรฐานการใหค้วาม

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ซึง่อาจทาํใหร้ะดบัความคุม้ครองลดตํ่าลงหรอืไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน

ทีผู่ใ้หบ้รกิารเค รือ่งหมายกําหนด อนัส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถอืทัง้ของตวัผูป้ระกอบการ

เอง และของผูใ้หบ้รกิาร Trustmark ดว้ย 

 

4.3 สถานะทางกฎหมายของนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลและผลของการ

ไม่ปฏิบติัตามนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  

 

เน่ืองจากนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุ คคล นัน้กค็อื นโยบายทีผู่ป้ระกอบการ

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ดจ้ดัทาํขึน้เอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประกาศใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร

ทราบถงึนโยบายหรอืแนวทางในการบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลของตน การตคีวามว่า

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมสีถานะทางกฎหมายอยา่งไรกเ็ ป็นเรือ่งสาํคญั เพราะใน

กรณทีีผู่ป้ระกอบการไมส่ามารถคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดต้ามนโยบายทีต่นประกาศไวน้ัน้ 

ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นผูเ้สยีหายจะสามารถฟ้องรอ้งหรอืดาํเนินการทางกฎหมายอยา่งไร

ต่อผูป้ระกอบการได ้และกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูจ่ะเพยีงพอหรอืไมท่ี่จะดาํเนินการเอาผดิกบั

ผูป้ระกอบการนัน้ๆ ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารพจิารณาเสยีก่อนว่านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลมสีถานะทางกฎหมายอยา่งไร 

เมือ่นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล นัน้ คอื นโยบายทีผู่ป้ระกอบการพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกสไ์ดจ้ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อปร ะกาศใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทราบถงึ

นโยบายหรอืแนวทางในการบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลของตน จงึเปรยีบเสมอืนเป็นการ

แสดงเจตนาโดยฝา่ยเดยีวของผูป้ระกอบการทีจ่ะยนิยอมผกูพนัตนทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายการ

คุม้ครองส่วนบุคคลทีต่นกําหนดขึน้ เพื่อใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารรบัทราบถงึการกําหนดนโยบาย

ดงักล่าว ซึง่จะก่อใหเ้กดิหน้าทีแ่ก่ผูป้ระกอบการทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลทีต่นไดก้ําหนดไว ้จากลกัษณะทัว่ไปของนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลแสดง

ใหเ้หน็ว่า มลีกัษณะเป็นนิตกิรรมฝา่ยเดยีวอนัเกดิจากการแสดงเจตนาของผู้ ประกอบการทีจ่ะ

                                                 
8
     Elisabeth Wentworth, “Online Dispute Resolution : Global Issues and Australian 

Standards. Toward a global best practice model for B2C online dispute resolution” 
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ยอมผกูพนัตนตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล อนัอาจมลีกัษณะเป็นไดท้ัง้ “คาํเสนอ” 

หรอืมลีกัษณะเป็นการให ้ “คาํมัน่ ” ต่อลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารของตน ซึง่ทัง้ “คาํเสนอ ” และ 

“คาํมัน่ ” ต่างมลีกัษณะเป็นการแสดงเจตนาฝา่ยเดยีวเช่นกนั ดงันัน้ จงึมคีวามจาํ เป็นจะตอ้ง

ตคีวามเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนเน่ืองจากลกัษณะและผลทางกฎหมายของคาํเสนอและคาํมัน่นัน้

มคีวามแตกต่างกนั 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยบ์รรพ 2 ว่าดว้ยเรือ่งสญัญา ไมไ่ดบ้ญัญตั ิคาํ

จาํกดัความของคาํว่า “คาํเสนอ” เอาไว ้อยา่งไรกต็าม ตามพจนานุกรมศพัทก์ฎหมายไทย ไดใ้ห้

คาํนิยามว่า คาํเสนอ หมายถงึ การแสดงเจตนาว่าจะกระทาํการหรอืงดเวน้กระทาํการอยา่งใด

อยา่งหน่ึงทีบุ่คคลฝา่ยหน่ึงแจง้ต่อบุคคลอกีฝา่ยหน่ึง ซึง่เมือ่ไดร้บัคาํสนองจากบุคคลฝา่ยนัน้แลว้ 

กเ็กดิมคีวามผกูพนัเป็นสญัญาขึน้ตามกฎหมาย
9
 และ 

ตาม Black’s Law Dictionary กไ็ดใ้หค้วามหมายของคาํเสนอว่าหมายถงึ ขอ้เสนอทีจ่ะ

กระทาํการหรอืชาํระเงนิ ซึง่มกัจะมผีลสมบรูณ์เมือ่มกีารตอบสนอง หรอืคาํสนองทีก่ลายเป็นคาํ

เสนอขึน้ใหม ่หรอืมกีารใหค้าํมัน่หรอืการกระทาํ
10

  

ลกัษณะทัว่ไปของคาํเสนอมดีงัต่อไปน้ี 

1) เป็นนิตกิรรมฝา่ยเดยีวทีจ่ะตอ้งมผีูร้บัการแสดงเจตนา  

2) เป็นการแสดงเจตนาโดยชดัแจง้มคีวามชดัเจนและแน่นอน แต่วธิกีารแสดง

เจตนาทาํคาํเสนอนัน้ สามารถทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอือยูใ่นรปูขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

รวมทัง้อาจแสดงเจตนาโดยวาจาหรอืกรยิาท่าทางกไ็ด ้

3) เป็นการแสดงเจตนาต่อบุคคลเฉพาะเจาะจงหรอืต่อสาธารณชนทัว่ไปกไ็ด ้

4) ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิตัหิรอืมสีทิธปิฏเิสธ ยกเวน้ในกรณคีาํเสนอ

อนัมเีงือ่นไข 

และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยไ์มไ่ดใ้หนิ้ยามความหมายของคาํว่า “คาํมัน่” 

เอาไวโ้ดยเฉพาะ แต่ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน กไ็ดใ้หค้วามหมายว่าหมายถงึ คาํ

รบัรองซึง่บุคคลหน่ึงใหไ้วก้บับุคคลอื่นว่าจะกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
11

 และ 

ตาม Black’s Law Dictionary กไ็ดใ้หค้วามหมายของคาํมัน่ว่าหมายถงึ การแสดง

เจตนาซึง่ผกูมดัผูใ้หค้าํมัน่ในการทีจ่ะกระทาํหรอืงดเวน้กระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยผูร้บั

คาํมัน่นัน้มสีทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งใหผู้ใ้หค้าํมัน่ปฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามทีใ่หค้าํมัน่ได้
12

  

                                                 
9
    อรรยา  สงิหส์งบ, กฎหมายว่าดว้ยสญัญา, (กรงุเทพมหานคร : วญิ�ชูน), 2546, หน้า  

19-22.  
10

   A proposal to do a thing or pay amount, usually accompanied by an expected 

acceptance, counter-offer, return promise or act. 
11

    อรรยา  สงิหส์งบ, อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่9, หน้า 89-90.  
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และศาสตราจารย ์จติต ิ ตงิศภทัยิ ์ ไดใ้หห้มายเหตุทา้ยคาํพพิากษาฎกีาที ่ 163/2518 

ไวว้่า คาํมัน่ คอื คาํมัน่ ไมใ่ช่คาํเสนอ หมายเหตุทา้ยฎกีาน้ีชีใ้หเ้หน็ว่า คาํมัน่และคาํเสนอมคีวาม

แตกต่างกนั โดยทีล่กัษณะทัว่ไปของคาํมัน่จะตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นนิตกิรรมฝา่ยเดยีวอนัเกดิจากการแสดงเจตนาของบุคคลโดยฝา่ยเดยีว โดย

มุง่ผกูพนัตนเองตามคาํมัน่นัน้ 

2) ไมม่กีําหนดระยะเวลา ยกเวน้ คาํมัน่ทีม่เีง ือ่นไขหรอืเงือ่นเวลา  

3) ก่อใหเ้กดิหน้ีผกูพนัตามคาํมัน่  

จากความหมายและลกัษณะของ “คาํเสนอ” และ “คาํมัน่” ดงักล่าวขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่า

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลยอ่มมสีถานะทางกฎหมายเป็น “คาํมัน่ ” ดงันัน้  ผลของ

การทีผู่ป้ระกอบการไดป้ระกาศนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กค็อื ผูป้ระกอบการตอ้ง

ผกูพนัตนทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน บุคคลทีต่นไดป้ระกาศไวน้ัน่เอง  

ดงันัน้ ในกรณทีี่ ผูป้ระกอบการไมส่ามารถใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดต้ามนโยบายทีต่น

ประกาศไวน้ัน้ ผูป้ระกอบการยอ่มอยูใ่นฐานะทีเ่ป็นฝา่ยผดิคาํมัน่ ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็น

ผูเ้สยีหายจากการทีข่อ้มลูส่วนบุคคลของตนถูกนําไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์หรอืถูกนําไปใชโ้ดยไมม่ี

อํานาจ ยอ่มสามารถฟ้องรอ้งหรอืดาํเนินการทางกฎหมายต่อผูป้ระกอบการได ้ในฐานะที่

ผูป้ระกอบการประพฤตปิฏบิตัผิดิคาํมัน่ทีต่นไดใ้หไ้วไ้ด ้ซึง่บทบญัญตัแิห่งกฎหมายในเรือ่งการ

แสดงเจตนา ประกอบกบับทบญัญตัวิ่าดว้ย เรือ่งละเมดิ
13

 ทีม่ผีลบงั คบัใชอ้ยูน่ัน้กส็ามารถ

นํามาใชด้าํเนินการเอาผดิกบัผูป้ระกอบการนัน้ๆ ได ้

ขอยกตวัอยา่งขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศดงัน้ี
14

 

1. Geocities Case
15

  

โดยที ่Geocities เป็นเวบ็ไซตท์ีม่ชีื่อเสยีงซึง่ปจัจบุนัคอื Yahoo เน่ืองจากในการ

สมคัรใชบ้รกิารเวบ็ไซต ์ Geocities นัน้ ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งกรอกขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ตนลงในใบสมคัร โดยที ่ Geocities เองกไ็ดป้ระกาศว่าตนเองจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัจาก

ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารอยา่งจาํกดั เพื่อวตัถุประสงคท์ีจ่าํกดัเท่านัน้ แต่ต่อมา Geocities ไดท้าํการ

                                                                                                                                            
12

    Promise means a declaration which binds the person who make it, either in honor, 

conscience, or law, to do or forbear a certain specific act, and which gives to the person 

to whom made a right to expect or claim the performance of some particular thing. 
13

      ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 420 บญัญตัวิ่า “ผูใ้ดจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ 

ทาํต่อบุคคลอื่นโดยผดิกฎหมายใหเ้ขาเสยีหายถงึแก่ชวีติกด็ ีแก่รา่งกายกด็ ีอนามยักด็ ีเสรภีาพ

กด็ ีทรพัยส์นิหรอืสทิธอิยา่งหน่ึงอยา่ งใดกด็ ีท่านว่าผูน้ัน้ทาํละเมดิจาํตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทน

เพื่อการนัน้”  
14

     J.T. Westermeier & Lee J. Plave, Piper Rudnick LLP, E- Business : The E-

Business Legal Survival Kit, p. 57. 
15

      Geocities, Inc., Docket No. C-3849, 1999 FTC LEXIS 17 (FTC Feb. 5, 1999). 
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เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารใหแ้ก่ผูป้ระกอบการคา้อื่น ซึง่เป็นบุคคลทีส่าม 

โดยผูป้ระกอบการคา้ดงักล่าวไดนํ้าขอ้มลูไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด FTC จงึได้

กล่าวหาว่าการกระทาํดงักล่าวของ Geocities เป็นการทาํผดิต่อนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลทีไ่ดก้ําหนดไว ้และเป็นการละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ดว้ย 

 2. Crowley v. CyberSource Corp.,
16

  

  โจทกค์อื Crowley จาํเลยคอื CyberSource Corp. ซึง่เป็นคู่สญัญากบั 

Amazon.com โดย CyberSource ทาํหน้าทีร่ะบุตวัผูซ้ือ้สนิคา้กบั Amazon.com  

โจทกฟ้์อง Amazon.com ว่าละเมดิต่อนโยบายส่วนบุ คคลของ Amazon.com ที่

มกีารเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของโจทกใ์หแ้ก่ CyberSource เพื่อทีจ่ะระบุตวัผูซ้ือ้สนิคา้ทาง

เวบ็ไซต ์Amazon.com โดย Amazon.com อา้งว่า ตนเองมสีญัญา Participation Agreement 

ซึง่มขีอ้ตกลงเรือ่งการส่งขอ้มลูอยูก่บั CyberSource ศาลเหน็ว่า Amazon.com ไมส่ามารถนํา

ขอ้ตกลงตามสญัญาดงักล่าวที ่ Amazon.com อา้งขึน้ มาใชเ้ป็นขอ้ต่อสูไ้ด ้นบัตัง้แต่วนัที ่

Amazon.com ไดป้ระกาศนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลแลว้ ซึง่ Amazon.com กจ็ะตอ้ง

ปฏบิตัติามนโยบายส่วนบุคคลทีต่นประกาศไวด้ว้ย 

และสาํหรบัในประเดน็ทีว่่า ในก รณทีีผู่ป้ระกอบการไดก้ําหนดนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลของตนไว ้แต่ไดม้กีารกําหนดขอ้ยกเวน้หรอืขอ้จาํกดัความรบัผดิของตนไวด้ว้ย

นัน้ จะถอืไดห้รอืไมว่่าลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารไดย้อมรบัดว้ยกบัขอ้ยกเวน้หรอืขอ้จาํกดัความรบัผดิ

นัน้ และจะถอืว่าเป็นธรรมต่อลกูคา้หรอืผู้ ประกอบการซึง่เป็นผูบ้รโิภคหรอืไม่ นัน้ เหน็ว่า 

เน่ืองจากนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมสีถานะทางกฎหมายเป็น “คาํมัน่ ” ดงันัน้ ใน

กรณทีีล่กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเหน็ว่านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการไม่

เหมาะสม หรอืไมเ่ป็นธรรม หรอืเป็นการจาํกดัค วามรบัผดิของตนเองนัน้ ทางเลอืกของลกูคา้

หรอืผูใ้ชบ้รกิารกค็อืการไมเ่ขา้ไปซือ้สนิคา้ หรอืเขา้ไปใชบ้รกิารของผูป้ระกอบการรายนัน้ ทัง้น้ี 

ลกูคา้ไมม่สีทิธทิีจ่ะขอแกไ้ขหรอืไมย่อมรบัในขอ้จาํกดัความรบัผดิของผูป้ระกอบการตามที่

กําหนดในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลได้  เน่ืองจากนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลไมไ่ดม้ลีกัษณะเป็นสญัญา เพราะเน้ือหาของนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไมไ่ดม้ี

การกําหนดหน้าทีใ่หแ้ก่ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกฎเกณฑใ์ดๆ ดงันัน้ เน้ือหา

ของนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลยอ่มไมอ่ยู่ภายใตก้ารคุม้ครองของกฎหมายว่าดว้ยขอ้

สญัญาไมเ่ป็นธรรม ซึง่จะไมเ่หมอืนกบั ขอ้ตกลงและเงือ่นไข หรอื Term and Condition ที่

ผูป้ระกอบการไดก้ําหนดในเวบ็ไซตข์องตน เพราะขอ้ตกลงและเงือ่นไขจะมกีารกําหนดหน้าที่

และความรบัผดิใหแ้ก่ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารดว้ย ซึง่ขอ้ตกลงและ เงือ่นไขดงักล่าวยอ่มอยูภ่ายใต้

การคุม้ครองของกฎหมายว่าดว้ยขอ้สญัญาไมเ่ป็นธรรม  อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากลกูคา้หรอื

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถพจิารณาเน้ือหาทีก่ําหนดในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ผูป้ระกอบการไดก่้อนทีจ่ะตดัสนิใจทาํธุรกรรมรว่มกบัผูป้ระกอบอยูแ่ลว้นัน่เอง 

                                                 
16

       Crowley v. CyberSource Corp., 166 F. Supp.2d 1263 (N.D. Cal. 2001) 
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4.4 สรปุข้อสาระสาํคญัท่ีควรกาํหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
 

 จากการศกึษาบทบญัญตัขิองกฎหมายในบททีแ่ลว้ และศกึษาคุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์

ทีผู่ใ้หบ้รกิารเครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืใชพ้จิารณาเพื่ออนุญาตใหผู้ป้ระกอบการใช้

เครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื จะเหน็ไดว้่า สาระสาํคญัทีค่วรจะมกีารกําหนดไวใ้นนโยบาย

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ประเดน็ดงัต่อไปน้ี
17

 

1. ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

• ชื่อนโยบายการคุม้ครองความเป็นส่วนตวั 

• วนัทีม่กีารปรบัปรงุนโยบายการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัล่าสุด  

• เครือ่งหมายแสดงความน่าเชื่อถอืเกีย่วกบัการคุม้ครองความเป็นส่วนตวั 

• ขอบเขตการใชบ้งัคบันโยบายคุม้ครองความเป็นส่วนตวั  : บอกว่าขอ้มลู

ใดบา้งทีจ่ะตกอยูใ่นบงัคบัของนโยบายการคุม้ครองความเป็นส่วนตวั 

• การแจง้ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงของนโยบายการคุม้ครองความเป็น

ส่วนตวั : หากจะมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายก ารคุม้ครองความเป็นส่วนตวั

แลว้ จะใชว้ธิกีารใดในการแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารดงักล่าวทราบ 

2. การเกบ็รวบรวมและการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล ผูป้ระกอบธุรกจิจะตอ้งให้

รายละเอยีดว่าตนเกบ็ขอ้มลูอะไรบา้งผ่านทางเวบ็ไซตข์องตน และขอ้มลูทีถู่กเกบ็รวบรวมมานัน้

จะถูกใชไ้ปอยา่งไร ทัง้น้ี ตอ้งระบุดว้ยว่าส่วนใดของเวบ็ไซตห์รอืว่าทีเ่วบ็เพจไหนทีม่กีารเกบ็

รวบรวมขอ้มลู 

• การตดิต่อจากทางเวบ็ไซต์  : ถา้หากว่าเจา้ของเวบ็ไซตจ์ะส่งการตดิต่อใดๆ

ไปยงัผูใ้ชบ้รกิาร เจา้ของเวบ็ไซตค์วรจะบอกกล่าวผูใ้ชบ้รกิารไดรู้ต้วัก่อทนล่วงหน้า โดยตอ้ง

บอกรายละเอยีดผูใ้ชบ้รกิา รไดท้ราบว่ากรณใีดบา้งทีจ่ะมกีารตดิต่อไป ไมว่่าจะเป็นทางอเีมล ์

โทรศพัท ์หรอืว่าทางจดหมาย นอกจากน้ี หากเจา้ของเวบ็ไซตไ์ดใ้ชจ้อมลูรว่มกบั

บุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกนัน้อาจตดิต่อไปยงัผูใ้ชบ้รกิาร ในกรณอียา่งน้ีกต็อ้งระบุ

เอาไวด้ว้ย 

• การใชคุ้กกี ้ (Cookies) : ถา้หากเวบ็ไซตม์กีารใชคุ้กกีก้ต็อ้งระบุเอาไวด้ว้ย 

และตอ้งบอกดว้ยว่าคุกกีด้งักล่าวเชื่อมโยงกบัขอ้มลูทีร่ะบุตวับุคคลไดห้รอืไม ่ตอ้งบอกดว้ยว่าใช้

เพื่อวตัถุประสงคใ์ดและจะมปีระโยชน์อยา่งไรต่อตวัผูใ้ชบ้รกิาร ผูเ้ขา่มาใชบ้รกิารเวบ็ไซตน์ัน้มี

สทิธทิีจ่ะปฏเิสธไมร่บัคุกกี้ หรอืไม ่และหากไมร่บัคุกกีแ้ลว้จะเกดิผลเช่นใด ในกรณทีีม่กีาร

โฆษณาผ่านทางเวบ็ไซต ์ตอ้งระบุดว้ยว่าโฆษณาดงักล่าวมคีุกกีห้รอืไม ่และหากมคีุกกีแ้ลว้ 

คุกกีด้งักล่าวมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูใ้ชบ้รกิารหรอืไม ่

                                                 
17

      กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  รว่มกบั สาํนกังานเลขานุการ

คณะกรรมการ   ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์, อา้งแลว้ เชงิอรรถที ่1, หน้า 25-40. 
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• การเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐานบุคคล (Demographic Information) : ในกรณทีี่

เวบ็ไซตม์กีารเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐานบุคคล เช่น เพศ อาย ุอาชพี ระดบัการศกึษาเป็นตน้ เหล่าน้ีก็

ตอ้งระบุการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นนโยบายการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัดว้ยและตอ้ง

บอกไวด้ว้ยว่าขอ้มลูดงักล่าวจะถูกใชไ้ปอยา่งไร มกีารใหบุ้คคลอื่นรว่มใชข้อ้ มลูดงักล่าดว้ย

หรอืไม ่

• บนัทกึเขา้ออก (Log Files) : ถา้หากเจา้ของเวบ็ไซตม์กีารเกบ็บนัทกึ

เขา้ออกโดยอตัโนมตั ิตวัอยา่งขอ้มลูทีเ่กบ็เช่น หมายเลขไอพ ี(IP Address) ผูใ้หบ้รกิารเชื่อมต่อ

อนิเตอรเ์น็ต (Internet Service Providers-ISPs) แบะประเภทของโปรแกรมคน้ผ่าน (Browser) 

โดยไดม้กีารเชื่อมโยงขอ้มลูดงักล่าวกบัขอ้มลูทีส่ามารถระบุตวับุคคลได ้เจา้ของเวบ็ไซตต์อ้งระบุ

ถงึการดาํเนินการดงักล่าวเอาไวด้ว้ย อกีทัง้ อธบิายใหท้ราบดว้ยว่าจะมกีารใชข้อ้มลูดงักล่าว

อยา่งไร 

• ขอ้มลูทีเ่กบ็เป็นขอ้มลูทีต่อ้งให ้หรอืเลอืกไดว้่าจะใหห้รอืไมใ่หก้็ ได ้ : 

ควรระบุไวด้ว้ยว่าขอ้มลูใดเป็นขอ้มลูทีต่อ้งใหแ้ละขอ้มลูใดเป็นขอ้มลูทีผู่ใ้ชบ้รกิารมสีทิธเิลอืกว่า

จะใหห้รอืไมใ่หก้ไ็ด ้รวมถงึระบุผลของการใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูดงักล่าวเอาไวด้ว้ย 

3. หน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่กบ็ขอ้มลูผ่านทางเวบ็ไซต ์ในกรณทีีก่ารดาํเนินการของ

เวบ็ไซตเ์กีย่วขอ้งหรอืมคีวามสมัพนัธเ์ป็นพเิศษกบัหน่วยงานหรอืองคก์รอื่นดว้ย จะตอ้งมรีะบุไว้

ในนโยบายคุม้ครองความเป็นส่วนตวั จาํเป็นจะตอ้งมกีารกําหนดใหช้ดัเจนโดยการระบุลงไปว่า

ใครคอืผูเ้กบ็รวบรวมหรอืผูท้ีร่บัเอาขอ้มลูทีม่กีารเกบ็รวบรวมผ่านทางเวบ็ไซต ์และใครบา้งเป็นผู้

มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวได ้

4. การใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่น  ผูป้ระกอบการจะตอ้งระบุไวใ้นนโยบายการ

คุม้ครองความเป็นส่วนตวัดว้ยว่าตนใหบุ้คคลอื่นๆใชข้อ้มลูทีต่นเกบ็รวบรวมมาผ่านทางเวบ็ไซต์

รว่มดว้ยหรอืไมว่่าจะเป็นการใชร้ว่มกนักบับรษิทัในเครอื หรอืว่ าบรษิทัอื่นๆ นอกจากน้ี ในกรณี

ทีเ่จา้ของเวบ็ไซตใ์หบุ้คคลอื่นทาํหน้าทีเ่ป็นตวักลางให ้เช่น บรษิทับตัรเครดติ เจา้ของเวบ็ไซต์

จะตอ้งระบุถงึความสมัพนัธด์งักล่าวไวใ้นนโยบายการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัดว้ย 

5. การใชข้อ้มลูรว่มกบัผูท้ีท่าํหน้าทีต่วักลาง  ในกรณทีีม่กีารใ หบุ้คคลททีาํหน้าที่

เป็นตวักลางใชข้อ้มลูรว่มดว้ย เจา้ของเวบ็ไซตจ์ะตอ้งระบุเอาไวใ้นนโยบายการคุม้ครองความ

เป็นส่วนตวัดว้ยว่า ขอ้มลูทีใ่หบุ้คคลทีท่าํหน้าทีต่วักลางใชร้ว่มดว้ยนัน้จะตอ้งเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ในการกระจายสนิคา้เท่านัน้ และบุคคลทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลางดงั กล่าวจะตอ้งไมเ่กบ็

เอาไว ้หรอืใชข้อ้มลูดงักล่าวเพื่อการอื่นอกี 

6. การรวมขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาจากหลายๆ แหล่งเขา้ดว้ยกนั ถา้เวบ็ไซตนํ์าขอ้มลูทีไ่ด้

รบัมาโดยตรงจากลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเวบ็ไซตไ์ปรวมเขา้กบัขอ้มลูของลกูคา้ทีท่างเวบ็ไซตไ์ด้

รบัมาจากบุคคลอื่น การทีเ่ว็ บไซตท์าํเช่นน้ีจะตอ้งระบุไวใ้นนโยบายคุม้ครองความเป็นส่วนตวั

ดว้ย 
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7. สทิธใินการเลอืกทีจ่ะเป็น Opt-Out หรอื Opt-In
 
 เจา้ของเวบ็ไซตต์อ้งระบุไวใ้น

นโยบายการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัดว้ยว่าการเกบ็รวบรวม การใช ้หรอืการดปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบุคคลในกรณใีดบา้งทีล่กูคา้มสีทิธิ ทีเ่ลอืกว่าจะใหเ้กบ็หรอืไมใ่หเ้กบ็ จะใหใ้ชห้รอืไมใ่หใ้ช ้

และจะใหเ้ปิดเผยหรอืไมเ่ปิดเผย  ถา้เป็นกรณกีารใชข้อ้มลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น หรอื

ว่าเป็นกรณกีารเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก ควรจะใชว้ธิกีารแบบ Opt-Out นัน้

คอื ก่อนทีเ่วบ็ไซตจ์ะใชข้อ้มู ลในลกัษณะดงักล่าวเวบ็ไซตไ์ดใ้หโ้อกาสคดัคา้นแก่ลกูคา้เจา้ของา

ขอ้มลู ซึง่ถา้เจา้ของขอ้มลูไมค่ดัคา้นเวบ็ไซตก์ส็ามารถทีจ่ะใชข้อ้มลูดงักล่าวได ้ Opt-In คอื

รปูแบบทีต่ ัง้อยูบ่นหลกัการทีว่่าจะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลไดก้ต่็อเมือ่ไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้

จาเจา้ของขอ้มลูเสยีก่อนในทุกครัง้ทีใ่ช ้ซึง่จะตรงกนัขา้มกบั Opt-Out ซึง่เป็นรปูแบบทีต่ ัง้อยูบ่น

หลกัการทีว่่าขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถใชไ้ดจ้นกว่าจะไดร้บัคาํคดัคา้นจากเจา้ของขอ้มลู 

8. การเขา้ถงึ การแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และการปรบัปรงุใหเ้ป็นปจัจบุนัซึง่ขอ้มลูส่วน

บุคคล เจา้ของเวบ็ไซต์ ทัง้หลายจะตอ้งกําหนดใหม้วีธิกีารทีล่กูคา้ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารเวบ็ไซตจ์ะ

สามารถเขา้ถงึ แกไ้ขใหถู้กตอ้ง หรอืปรบัปรงุขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบัตนเอง 

9. การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  ผูป้ระกอบการมกีารตรวจสอบความ

ปลอดภยัของเวบ็ไซตข์องตนหรอืไม ่ถา้มบ่ีอยแค่ไหน และในกรณี ทีข่อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลู

ทีม่คีวามสาํคญั เวบ็ไซตใ์ชว้ธิกีารรกัษาความปลอดภยัอนัเป็นทีย่อมรบักนัอยูท่ ัว่ไปในทาง

การคา้ เช่น การเขา้รหสัลบั (Encryption) ในการใหค้วามคุม้ ครองความปลอดภยัการส่งขอ้มลู

ดงักล่าวผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตหรอืไม ่

10. การตดิต่อกบัทางเวบ็ไซ ต ์เจา้ของเวบ็ไซตจ์ะตอ้งใหข้อ้มลูลกูคา้ผูเ้ขา้มาใช้

บรกิารในการตดิต่อกบัทางเจา้ของเวบ็ไซต ์ขอ้มลูทีเ่จา้ของเวบ็ไซตค์วรจะระบุไวอ้ยา่งน้อยตอ้ง

ประกอบไปดว้ยขอ้มลู เช่น ชื่อและทีอ่ยู,่ หมายเลขโทรศพัท,์ หมายเลขโทรสาร, อเีมลแ์อดเดรส 

11. นโยบายเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุ คคลของเดก็ (ถา้มี ) ผูป้ระกอบธุรกจิจะตอ้ง

กําหนดแนวปฏบิตัต่ิอขอ้มลูส่วนบุคคลของเดก็ไวใ้นนโยบายการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของ

ตนดว้ย 
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ตารางแสดงสาระสาํคญัท่ีควรกาํหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ซ่ึง

สอดคล้องตาม OECD Guidelines18 

 

ขอ้ สิง่ทีค่วรกําหนดไวใ้น 

นโยบายการคุม้ครองความเป็นส่วนตวั 

หลกัเกณฑต์าม 

OECD Guidelines 

1 ขอ้มลูเบือ้งตน้ 

- ชื่อนโยบายการคุม้ครองความเป็น

ส่วนตวั 

- วนัทีม่กีารปรบัปรงุนโยบายการคุม้ครอง

ความเป็นส่วนตวัล่าสุด 

- กรณไีดร้บัเครือ่งหมายแสดงความ

น่าเชื่อถอืเกีย่วกบัการคุม้ครองความ

เป็นส่วนตวั  

- ขอบเขตการใชบ้งัคบันโยบายการ

คุม้ครองความเป็นส่วนตวั 

- การแจง้ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงของ

นโยบายการคุม้ครองความเป็นส่วนตวั 

ในส่วนน้ีกําหนดขึน้เพื่อแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบถงึ

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการคุม้ครองความเป็น

ส่วนตวัเท่านัน้ซึง่สอดคลอ้งกบั OECD Guidelines 

ขอ้ 6 หลกัการเปิดเผย 

2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล 

- การตดิต่อจากทางเวบ็ไซต์ 

- การใชคุ้กกี ้(Cookies) 

- การเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐานบุคคล 

- บนัทกึเขา้ออก 

- ขอ้มลูทีเ่กบ็เป็นขอ้มลูทีต่อ้งใหห้รอืเลอืก

ไดว้่าจะใหห้รอืไมใ่หก้ไ็ด ้

ในส่วนน้ีกําหนดขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบว่าผู้

ประกอบธุรกจิจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลอะไร

ดว้ยวธิรการใด โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกหรอื

ปฏเิสธรปูแบบการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดใ้นบางกรณี

ซึง่สอดคลอ้งกบั OECD Guidelines ขอ้ 1 หลกัการ

รวบรวมขอ้มลูอยา่งจาํกดั,ขอ้ 1 หลกัคุณภาพของ

ขอ้มลู และขอ้ 7 หลกัการมสี่วนรว่มของขอ้มลู 

3 หน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูผ่าน

ทางเวบ็ไซต ์

ในส่วนน้ีกําหนดขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบว่าการ

ดาํเนินการของเวบ็ไซตน์ัน้มสี่วนเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บั

องคก์รอื่นดว้ย ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารจะไดท้ราบว่าองคก์ร

ใดบา้งทีจ่ะเขา้มามสี่วนรว่มในการดาํเนินการเกี่ยวกบั

ขอ้มลูส่วนบุคคลของตน ซึง่สอดคลอ้งกบั OECD 

Guidelines ขอ้ 1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอยา่งจาํกดั 

และขอ้ 2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

                                                 
18

      เพิง่อา้ง, หน้า 21-24. 
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4 การใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่น ในส่วนน้ีกําหนดขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบว่าจะมี

องคก์รใดบา้งทีส่ามารถเขา้มาใชข้อ้มลูส่วนบุคคล

ดงักล่าวได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั OECD Guidelines ขอ้ 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์และขอ้ 4 หลกัการใช้

ขอ้มลูอยา่งจาํกดั 

5 การใชข้อ้มลูรว่มกบัผูท้ีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง ในส่วนน้ีกําหนดขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบว่าผูท้ีท่าํ

หน้าทีเ่ป็นตวักลางสามารถใชข้อ้มลูส่วนบุคคล

ดงักล่าวไดเ้พื่อประโยชน์ในการกระจายสนิคา้เท่านัน้ 

ซึง่สอดคลอ้งกบั OECD Guidelines ขอ้ 4 หลกัการ

ใชข้อ้มลูอยา่งจาํกดั 

6 การรวมขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาจากหลายๆแหล่งเขา้

ดว้ยกนั 

ในส่วนน้ีกําหนดขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบว่าผู้

ประกอบธุรกจิไดม้กีารนําขอ้มลูส่วนบุคคลจากหลาย

แหล่งมารวมเขา้ดว้ยกนัเพื่อประโยชน์ในการประกอบ

ธุรกจิซึง่สอดคลอ้งกบั OECD Guidelines ขอ้ 7 

หลกัการมสี่วนรว่มของเจา้ของขอ้มลู 

7 สทิธใินการเลอืกทีจ่ะเป็น Opt-Out หรอื  

Opt-In 

ในส่วนน้ีกําหนดขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืก

วธิกีารเกบ็รวบรวม หรอืใชข้อ้มลูได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั 

OECD Guidelines ขอ้ 7 หลกัการมสี่วนรว่มของ

เจา้ของขอ้มลู 

8 การเขา้ถงึ การแกไ้ขใหถู้กตอ้งและการ

ปรบัปรงุขอ้มลูส่วนบุคคลใหเ้ป็นปจัจบุนั 

ในส่วนน้ีกําหนดขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารมสี่วนรว่มใน

การแกไ้ขปรบัปรงุขอ้มลูส่วนบุคคลของตนได ้ซึง่

สอดคลอ้งกบั OECD Guidelines ขอ้ 7 หลกัการมี

ส่วนรว่มของเจา้ของขอ้มลู 

 

9 การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ในส่วนน้ีกําหนดขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบถงึแนว

ปฏบิตัเิกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูทีผู่้

ประกอบธุรกจิจดัเตรยีมไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบั OECD 

Guidelines ขอ้ 5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของ

ขอ้มลู 

10 การตดิต่อกบัทางเวบ็ไซต ์ ในส่วนน้ีกําหนดขึน้เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถตดิต่อ

กบัทางเวบ็ไซตไ์ดใ้นกรณทีีม่ปีญัหาเกดิขึน้ ซึง่

สอดคลอ้งกบั OECD Guidelines ขอ้ 8 หลกัความ

รบัผดิชอบ 
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11 นโยบายเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของเดก็(ถา้

ม)ี 

ในส่วนน้ีกําหนดขึน้เพื่อคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเดก็ 

ซึง่อาจจะมลีกัษณะเฉพาะในรายละเอยีดทีอ่าจต่างไป

จากการเขยีนนโยบายการคุม้ครองความเป็นส่วนตวั

ขอ้ต่างๆขา้งตน้ 

 

นอกจากน้ี การแสดงนโยบายส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการกจ็ะตอ้งแสดงไวใ้นทีท่ีล่กูคา้

หรอืผูใ้ชบ้รกิารสามารถเหน็ไ ดช้ดัเจนดว้ย เพื่อใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารไดท้ราบนโยบายในการ

ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการก่อน ทีต่นเองจะไดเ้ลอืกว่าจะทาํธุรกรรม

รว่มกบัผูป้ระกอบการหรอืไมด่ว้ย 

 

4.5 สภาพการณ์ปัจจบุนัของการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ ผู้

ประกอบธรุกิจธนาคาร สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบธรุกิจบตัรเครดิตในประเทศไทย 

  

 จากการศกึษาสภาพการณ์ในปจัจบุนัเกีย่วกบัแนวทางการจดัทาํนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการประเภทธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัร

เครดติ โดยการเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติ  

จะเหน็ไดว้่า ผูป้ระกอบธุรกจิประเภทธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติทีม่ ี

ชื่อเสยีงในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมกีารกําหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไวโ้ดย

ชดัแจง้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการ คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ตามที่

ปรากฏขา้งล่างน้ี 

 
ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของผูป้ระกอบการประเภท

ธนาคาร สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบธรุกิจบตัรเครดิต 

 
 
 

No 

 

รายช่ือธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงิน และผู้ประกอบ

ธรุกิจบตัรเครดิต 

 

Website ของธนาคารพาณิชย ์

สถาบนัการเงิน และผู้ประกอบ

ธรุกิจบตัรเครดิต 

นโยบายคุ้มครอง

ความเป็นส่วนตวั 

Privacy Policy 

มี ไม่มี 

1 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. 

www.bangkokbank.com √  

2 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD. 

www.ktb.co.th √ 
 

3 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD.  

www.krungsri.com √ 
 

http://www.bangkokbank.com/
http://www.ktb.co.th/
http://www.bay.co.th/
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4 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.   

www.kasikornbank.com √ 
 

5 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD.   

www.tmbbank.com √ 
 

6 ธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 

BANKTHAI PUBLIC COMPANY LTD.   

www.bankthai.co.th √ 
 

7 ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD.  

www.scb.co.th √ 
 

8 ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

SIAM CITY BANK PUBLIC COMPANY LTD.  

www.scib.co.th √ 
 

9 บรษิทั ฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. 

www.hsbc.co.th √ 
 

10 ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LTD.  

www.uob.co.th √ 
 

11 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD.  

www.thanachartbank.co.th √ 
 

12 จอี ีมนันี่ เพือ่รายย่อย จาํกดั (มหาชน) 

GE MONEY RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LTD.  

www.gemoneybank.co.th √ 
 

13 ซติี้แบงก ์เอน็.เอ. 

CITIBANK, N.A.  

www.citibank.co.th √ 
 

14 บรษิทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD.  

www.ktc.co.th √ 
 

 

หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2550 

 

แต่อยา่งไรกต็าม แมว้่าผูป้ระกอบธุรกจิประเภทธนาคาร สถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบ

ธุรกจิบตัรเครดติ จะไดม้กีารจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไวแ้ลว้ แต่การจดัแสดง

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคค ลของผูป้ระกอบการบางแห่ง กไ็มไ่ดแ้สดงไวใ้นจดุที่

สามารถเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน ซึง่อาจจะทาํใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารไมส่ามารถทราบไดว้่ามี

ผูป้ระกอบการดงักล่าวมกีารจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืไม ่ซึง่จะไดจ้ดั

แสดงไวใ้นตารางแสดงการจดัแสดงนโยบายการคุม้ครอง ขอ้มลูส่วนบุคคลไวใ้นหน้าเวบ็เพจ 

ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางตามทีป่รากฏขา้งล่างน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasikornbank.com/
http://www.tmbbank.com/
http://www.bankthai.co.th/
http://www.scb.co.th/
http://www.scib.co.th/
http://www.hsbc.co.th/
http://www.uob.co.th/
http://www.thanachartbank.co.th/
http://www.gemoneybank.co.th/
http://www.citibank.co.th/
http://www.gemoneybank.co.th/
http://www.ktc.co.th/
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ตารางแสดงการจดัแสดงนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลไว้ในหน้าเวบ็เพจ  

 
No รายช่ือธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงิน และผู้ประกอบ

ธรุกิจบตัรเครดิต 

Website ของธนาคาร

พาณิชย ์สถาบนัการเงิน 

และผู้ประกอบธรุกิจบตัร

เครดิต 

การแสดง Privacy 

Policy ไว้ในตาํแหน่ง

ท่ีเหน็ได้ชดั 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. 

www.bangkokbank.com √ 
 

2 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD. 

www.ktb.co.th √ 
 

3 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD.  

www.krungsri.com √ 
 

4 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD.   

www.kasikornbank.com √ 
 

5 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD.   

www.tmbbank.com √ 
 

6 ธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 

BANKTHAI PUBLIC COMPANY LTD.   

www.bankthai.co.th √ 
 

7 ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD.  

www.scb.co.th √ 
 

8 ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

SIAM CITY BANK PUBLIC COMPANY LTD.  

www.scib.co.th √ 
 

9 บรษิทั ฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. 

www.hsbc.co.th √ 
 

10 ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY 

LTD.  

www.uob.co.th  √ 

11 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD.  

www.thanachartbank.co.th √ 
 

12 จอี ีมนันี่ เพือ่รายย่อย จาํกดั (มหาชน) 

GE MONEY RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LTD.  

www.gemoneybank.co.th √ 
 

13 ซติี้แบงก ์เอน็.เอ. 

CITIBANK, N.A.  

www.citibank.co.th √ 
 

14 บรษิทั บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD.  

www.ktc.co.th √ 
 

 

หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2550 

 

 

 

http://www.bangkokbank.com/
http://www.ktb.co.th/
http://www.bay.co.th/
http://www.kasikornbank.com/
http://www.tmbbank.com/
http://www.bankthai.co.th/
http://www.scb.co.th/
http://www.scib.co.th/
http://www.uob.co.th/
http://www.thanachartbank.co.th/
http://www.gemoneybank.co.th/
http://www.gemoneybank.co.th/
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4.6 กรณีศึกษา : แนวทางการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของผู้

ประกอบธรุกิจธนาคาร สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบธรุกิจบตัรเครดิตในประเทศไทย  

 

สาํหรบัเน้ือหาโดยรวมของนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของธนาคาร สถาบนั

การเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติในประเทศไทยนัน้ จากการพจิารณาจะเหน็ไดว้่า ยงัคงมี

เน้ือหาไมค่รบถว้นและยงัไม่ สอดคลอ้งตามแนวทางการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคล กําหนดไว ้ซึง่ต่อไปจะไดย้กตวัอยา่งโดยวเิคราะหน์โยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติ ดงัน้ี 

 

1. ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง ธนาคารกรุ งเทพ จาํกดั 

(มหาชน)www.bangkokbank.com จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “นโยบายการรกัษาความ

ปลอดภยั”  

• มกีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัปจัจบุนั ซึง่มผีลใชบ้งัคบั 

• ไมไ่ดก้ําหนดว่าขอ้มลูส่วนบุคคลป ระเภทใดบา้งทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ชดัเจน 

เพยีงแต่กล่าวรวมๆ ว่า “ขอ้มลูเกีย่วกบัท่าน”   

• มกีารกําหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ 

• มกีารกําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็  มกีารแจง้อาจว่าจะใชคุ้กกี ้แต่

คุกกีจ้ะไมท่าํการเกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ไว ้

• ไมม่กีารใหส้ทิธลิกูคา้ทีจ่ะเลอืกใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคล 

• มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ โดยมี

การชีแ้จงรายละเอยีดถงึรปูแบบและความสามารถของเทคโนโลยต่ีางๆ 

• เปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

• มกีารแจง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกั บบุคคลอื่นหรอืใชข้อ้มลูรว่มกบั

หน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง  

• กําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่ามไว ้

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 

 

 

 

 

http://www.bangkokbank.com/
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ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ 

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 

 √ 
 

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

 √ 
 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 

 √ 
 

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 

 √ 
 

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 
√ 

  

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 
√ 

  

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 
√ 

  

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
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2. ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน ) www.ktb.co.th 

จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “นโยบายการใหค้วาม

คุม้ครองความเป็นส่วนตวั”  

• ไมม่กีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัปจัจบุนั ซึง่มผีลใชบ้งัคบั 

• มกีารกําหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ไวอ้ยา่งชดัเจน 

• มกีารระบุวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็  

• มกีารกําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ และมกีารแจง้ว่าจะใชคุ้กกีใ้นการ

เกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ไวด้ว้ย 

• ไมม่กีารใหส้ทิธลิกูคา้ทีจ่ะเลอืกใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคล 

• มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลย ี 

• ไมไ่ดว้างขอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ข

ขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

• มกีารแจง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่น หรอืใชข้อ้มลูรว่มกบั

หน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง  

• มกีารกําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bangkokbank.com/
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ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 
√ 

  

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

 √ 
 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 
√ 

  

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 
√ 

  

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 

 √ 
 

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 

 √ 
 

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

 √ 
 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
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3. ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 

จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั 

(มหาชน) www.krungsri.com จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “นโยบายการรกัษาค วาม

ปลอดภยั”  

• ไมม่กีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัปจัจบุนั 

• ไมไ่ดก้ําหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ไว ้ 

• ไมไ่ดร้ะบุวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็  

• กําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นระบบแต่ไมไ่ดก้ําหนดเครือ่งมอืใดบา้งทีเ่กบ็ขอ้มลู

ส่วนบุคคล 

• ไมม่กีารใหส้ทิธลิกูคา้ทีจ่ะเลอืกใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคล 

• มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ โดยมี

การชีแ้จงรายละเอยีดถงึรปูแบบและความสามารถของเทคโนโลยต่ีางๆ 

• ไมไ่ดว้างขอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ข

ขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

• ไมไ่ดม้กีารแจง้ใหท้ราบว่ ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่นหรอืใชข้อ้มลู

รว่มกบัหน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง  

• ไมไ่ดก้ําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krungsri.co/
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ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 

  √ 

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

  √ 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 

  √ 

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 

  √ 

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 
√ 

  

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 
√ 

  

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

  √ 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

4. ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) www.kasikornbank.com จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “Policy”  

• ไมม่กีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัปจัจบุนั 

• มกีารกําหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ไวอ้ยา่งชดัเจน  

• มกีารระบุวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ และมกีารระบุระยะเวลาในการจดัเกบ็ 

• มกีารกําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็และมกีารแจง้ว่าจะใชคุ้ก กีใ้นการ

เกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ไวด้ว้ย 

• ไมม่กีารใหส้ทิธลิกูคา้ทีจ่ะเลอืกใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคล 

• ไมไ่ดก้ําหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยี

ต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

• มขีอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ขขอ้มลูส่วน

บุคคลของตน 

• มกีารแจง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่นหรอืใชข้อ้มลูรว่มกบั

หน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง  

• มกีารกําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krungsri.co/


 83 

ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 
√ 

  

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

 √ 
 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 
√ 

  

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 
√ 

  

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 

  √ 

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 

 √ 
 

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

 √ 
 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
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5. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง ธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน) www.tmbbank.com จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่ว นบุคคล ภายใตช้ื่อ “นโยบายของ ธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ดา้นการรกัษาความลบัของลกูคา้”  

• มกีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีใชบ้งัคบัตัง้แต่เมือ่ใด 

• มกีารกําหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ไวอ้ยา่งชดัเจน  

• มกีารระบุวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ 

• มกีารกําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้น การจดัเกบ็และมกีารแจง้ว่าจะใชคุ้กกีใ้นการ

เกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ไวด้ว้ย 

• ไมม่กีารใหส้ทิธลิกูคา้ทีจ่ะเลอืกใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคล 

• มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ โดย

ครา่วๆ  

• มขีอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ขขอ้ มลูส่วน

บุคคลของตน 

• มกีารแจง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่น หรอืใชข้อ้มลูรว่มกบั

หน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง  

• มกีารกําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• มกีารแจง้กรณทีีม่กีารเปลีย่นนโยบาย 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 
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ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 
√ 

  

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 
√ 

  

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 
√ 

  

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 
√ 

  

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 

 √ 
 

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 
√ 

  

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

 √ 
 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
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6. ธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 

จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง ธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั  

(มหาชน) www.bankthai.co.th จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “นโยบายความเป็นส่วนตวั”  

• ไมม่กีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัล่าสุด 

• มกีารกําหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ไวไ้มช่ดัเจนโดยกําหนด

ว่าจะเกบ็ “ขอ้มลูเกีย่วกบัผูใ้ชท้ีจ่าํเป็น”  

• มกีารระบุวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็  

• ไมม่กีารกําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็และมกีารแจง้ว่าจะใชคุ้กกีใ้น

การเกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ไวด้ว้ย 

• ไมม่กีารใหส้ทิธลิกูคา้ทีจ่ะเลอืกใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคล 

• มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ โดย

ครา่วๆ  

• ไมไ่ดว้างขอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ข

ขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

• ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่นหรอืใชข้อ้มลูรว่มกบั

หน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง  

• มกีารกําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 
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ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

ธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 

 √ 
 

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

 √ 
 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 

 √ 
 

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 

 √ 
 

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 

 √ 
 

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 

 √ 
 

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

  √ 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
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7. ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 

จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั 

(มหาชน) www.scb.co.th จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “มาตรการและวธิกีารรกัษา

ความปลอดภยัของขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร”  

• ไมม่กีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัปจัจบุนั 

• มกีารกําหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ไว้ อยา่งกวา้งๆ โดย

กําหนดว่า “ขอ้มลูของท่าน”  

• มกีารระบุวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ 

• มกีารกําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ และมกีารแจง้ว่าจะหลกีเลีย่งการ

ใชคุ้กกีใ้นการเกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ 

• ไมม่กีารใหส้ทิธลิกูคา้ทีจ่ะเลอืกใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคล 

• มมีาตรการรกัษาควา มปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ โดยมี

การชีแ้จงรายละเอยีดถงึรปูแบบและความสามารถของเทคโนโลยต่ีางๆ 

• ไมไ่ดว้างขอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ข

ขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

• มกีารแจง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่นหรอืใชข้อ้มลูรว่มกั บ

หน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง  

• มกีารกําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 
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ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 

 

 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 

 √ 
 

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

 √ 
 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 

 √ 
 

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 

  √ 

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 

 √ 
 

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 

 √ 
 

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

  √ 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
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8. ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 

(มหาชน) www.scib.co.th จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “นโยบายความปลอดภยัและ

ความเป็นส่วนตวั”  

• ไมม่กีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัปจัจบุนั 

• ไมไ่ดก้ําหนดว่าขอ้มลูประเภทใดบา้งทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ไวอ้ยา่งชดัเจน  

• ไมไ่ดร้ะบุวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็  

• มกีารกําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็และมกีารแจง้ว่าจะใชคุ้กกีใ้นการ

เกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ไวด้ว้ย 

• ไมม่กีารใหส้ทิธลิกูคา้ทีจ่ะเลอืกใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคล 

• มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ โดยมี

การชีแ้จงรายละเอยีดถงึรปูแบบและความสามารถของเทคโนโลยต่ีางๆ 

• ไมไ่ดว้างขอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ข

ขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

• ไมไ่ดม้กีา รแจง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่นหรอืใชข้อ้มลู

รว่มกบัหน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง  

• ไมไ่ดก้ําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scib.co/


 91 

ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 

 √ 
 

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

 √ 
 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 

 √ 
 

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 

 √ 
 

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 
√ 

  

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 

 √ 
 

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

  √ 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
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9. บรษิทั ฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง บรษิทั ฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั www.hsbc.co.th จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “นโยบายเกีย่วกบัสทิธใิน

ความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ของเอชเอสบซี”ี 

• ไมม่กีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัปจัจบุนั 

• มกีารกําหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ไว ้โดยระบุเหตุผลและ

วตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็  

• มกีารกําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็และมกีารแจง้ว่าจะใชคุ้กกีใ้นการ

เกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ไวด้ว้ย 

• ไมม่กีารใหส้ทิธลิกูคา้ทีจ่ะเลอืกใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคล 

• มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ โดยมี

การชีแ้จงรายละเอยีดถงึรปูแบบและความสามารถของเทคโนโลยต่ีางๆ 

• มขีอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ขขอ้มลูส่วน

บุคคลของตน 

• มกีารแจง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่นหรอืใชข้อ้มลูรว่มกบั

หน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง  

• มกีารกําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 
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ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

บริษทั ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จาํกดั เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 

 √ 
 

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

 √ 
 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 
√ 

  

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 

 √ 
 

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 
√ 

  

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 

 √ 
 

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

 √ 
 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
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10. ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

จากการศกึษาเวบ็ไซต์ ของ ธนาคารยโูอบ ีจาํกดั (มหาชน) www.uob.co.th จะ

เหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “ปลอดภยั”  

• ไมม่กีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัล่าสุด 

• ไมม่กีารกําหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ไว ้

• ไมไ่ดร้ะบุวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็  

• ไมไ่ดก้ําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็และไมไ่ดม้กีารแจง้ว่าจะใชคุ้กกีใ้น

การเกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ไวด้ว้ย 

• ไมม่กีารใหส้ทิธลิกูคา้ทีจ่ะเลอืกใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคล 

• มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ โดย

ครา่วๆ  

• ไม่ไดว้างขอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ข

ขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

• ไมไ่ดม้กีารแจง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่นหรอืใชข้อ้มลู

รว่มกบัหน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง  

• ไมไ่ดก้ําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 
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ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 

  √ 

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

  √ 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 

  √ 

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 

  √ 

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 

 √ 
 

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 

 √ 
 

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

  √ 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
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11. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง ธนาคารธนชาต จาํกดั 

(มหาชน) www.thanachartbank.co.th จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “นโยบายความเป็นส่วนตวั”  

• ไมม่กีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัล่าสุด 

• มกีารกําหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ไวอ้ยา่งชดัเจน  

• มกีารระบุวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ 

• ไมไ่ดก้ําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็และไมไ่ดม้กีารแจง้ว่าจะใชคุ้กกีใ้น

การเกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ 

• ไมม่กีารใหส้ทิธลิกูคา้ทีจ่ะเลอืกใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคล 

• ไมไ่ดก้ําหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยี

ต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

• มขีอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ขขอ้มลูส่วน

บุคคลของตน 

• ไมไดม้กีารแจง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่นหรอืใชข้อ้มลู

รว่มกบัหน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง 

• ไมไ่ดก้ําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 
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ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 

 √ 
 

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

 √ 
 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 

 √ 
 

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 

  √ 

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 
√ 

  

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 

 √ 
 

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

 √ 
 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
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12. จอี ีมนัน่ี เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 

จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง จอี ีมนัน่ี เพื่อรายยอ่ย จาํกดั  

(มหาชน)  www.gemoneybank.co.th จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “นโยบายรกัษาความ

ปลอดภยั”  

• ไมม่กีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัล่าสุด 

• มกีารกําหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทาํการจดัเกบ็แต่ไมช่ดัเจน  

• มกีารระบุวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ไวค้รา่วๆ   

• ไมไ่ดก้ําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็ แต่มกีารแจง้ว่าจะใชคุ้กกีใ้นการ

เกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ไวด้ว้ย 

• ไมไ่ดก้ําหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยี

ต่างๆ  

• ไมไ่ดว้างขอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ช้ บรกิารเขา้ทาํการแกไ้ข

ขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

• มกีารแจง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่นหรอืใชข้อ้มลูรว่มกบั

หน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง  

• มกีารกําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• มกีารใหส้ทิธแิก่ลกูคา้ทีจ่ะเลอืกว่าจะใหข้อ้มลูขอ งตนหรอืไม ่ในกรณทีีจ่ะมี

การเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลทีส่าม 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 
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ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

จีอี มนัน่ี เพ่ือรายย่อย จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 

 √ 
 

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

 √ 
 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 

 √ 
 

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 

 √ 
 

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 

  √ 

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 

 √ 
 

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

 √ 
 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
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13. ซติีแ้บงก ์เอน็.เอ.  

จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง ซติีแ้บงก ์เอน็.เอ. www.citibank.co.th จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “แนวทางการรกัษาขอ้มลู

ความเป็นส่วนตวัของลกูคา้”  

• ไมม่กีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัล่าสุด 

• มกีารกําหนดใหส้ทิธแิก่ลกูคา้ว่าจะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของตนหรอืไมก่ไ็ด ้   

• ไมไ่ดก้ําหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ไวอ้ยา่งชดัเจน  

• มกีารระบุวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็ไว ้

• ไมไ่ดก้ําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็และไมไ่ดม้กีารแจง้ว่าจะใชคุ้กกีใ้น

การเกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ไวด้ว้ย 

• มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ โดย

ครา่วๆ  

• ไมไ่ดว้างขอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ข

ขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

• ไมไ่ดม้กีารแจง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่นหรอืใชข้อ้มลู

รว่มกบัหน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง 

• ไมไ่ดก้ําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 
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ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

ซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 

 √ 
 

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

 √ 
 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 

 √ 
 

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 

 √ 
 

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 

 √ 
 

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 

 √ 
 

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

 √ 
 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
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14. บรษิทั บตัรกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

จากการศกึษาเวบ็ไซตข์อง บรษิทั บตัรกรงุไทย จาํกดั 

(มหาชน) www.ktc.co.th จะเหน็ไดว้่า 

• ใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ภายใตช้ื่อ “นโยบายการรกัษาขอ้มลูส่วน

บุคคลของผูใ้ชบ้รกิาร”  

• ไมม่กีารแจง้ว่านโยบายฉบบัน้ีเป็นฉบบัล่าสุด 

• ไมไ่ดก้ําหนดประเภทของขอ้มลูทีจ่ะทาํการจดัเกบ็ไวอ้ยา่งชดัเจน  

• มกีารระบุวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็  

• ไมไ่ดก้ําหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัเกบ็และไมไ่ดม้กีารแจง้ว่าจะใชคุ้กกีใ้น

การเกบ็ขอ้มลูของลกูคา้ไวด้ว้ย 

• ไมม่มีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มู ลโดยใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ แต่

แจง้ว่ามกีารจดัทาํระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มลู 

• ไมไ่ดว้างขอ้กําหนดเปิดโอกาสใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเขา้ทาํการแกไ้ข

ขอ้มลูส่วนบุคคลของตน 

• มกีารแจง้ใหท้ราบว่ามกีารใชข้อ้มลูรว่มกบับุคคลอื่นหรอืใชข้อ้มลูรว่มกบั

หน่วยงานทีท่าํหน้าทีเ่ป็นตวักลาง  

• มกีารกําหนดนโยบายสาํหรบักรณทีีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลทีส่าม 

• ไมม่กีารใหส้ทิธแิก่ลกูคา้ทีจ่ะเลอืกว่าจะใหข้อ้มลูของตนหรอืไม ่ 

• มเีครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอื 

• มรีายละเอยีดเรือ่งการตดิต่อกบั Webmaster 
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ตารางแสดงการจดัทาํนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของ  

บริษทั บตัรกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบั OECD Guidelines 

 
 

No 

 

 

แนวทางการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคลทีถ่อืเป็นสาระสาํคญั 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํนโยบาย

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD 

Guidelines 

สอดคลอ้งมาก สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง 

1 หลกัการรวบรวมขอ้มลูอย่างจาํกดั  

(Collection Limitation Principle) 

 √ 
 

2 หลกัคุณภาพของขอ้มลู 

(Data Quality Principle) 

 √ 
 

3 หลกัการระบุวตัถุประสงค ์

(Purpose Specification Principle) 

 √ 
 

4 หลกัการใชข้อ้มลูอย่างจาํกดั  

(Use Limitation Principle) 

 √ 
 

5 หลกัการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู  

(Security Safeguard Principle) 

 √ 
 

6 หลกัการเปิดเผย  

(Openness Principle) 

 √ 
 

7 หลกัการมสีว่นร่วมของเจา้ของขอ้มลู  

(Individual Participation Principle) 

 √ 
 

8 หลกัความรบัผดิชอบ  

(Accountability Principle) 

 √ 
 

 
หมายเหต ุ: สาํรวจเม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2550 
 



ตารางเปรยีบเทยีบมาตรฐานการจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตาม OECD Guidelines 

ของผูป้ระกอบการธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏบิตัติามแนวทางการจดัทํานโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตาม OECD Guidelines 

 

หลกั

คุณภาพ

ของ

ขอ้มลู 

หลกัการระบุ

วตัถุประสงค ์

หลกัการ

ใชข้อ้มลู

อย่าง

จาํกดั 

หลกัการ

รกัษา

ความ

ปลอดภยั

ของ

ขอ้มลู 

 

 

 

 

  

 

 √ √ √ √√    

  

  

 √ √√ √√ √    

 

  

  

 × × × √√    

 

  

   

 √ √√ √√ ×    

 

  

  

 √√ √√ √√ √    

 

  

 √ √ √ √    



  

 

  

  

 √ √ × √    

 

  

  

 √ √ √ √√    

  

 

 

 √ √√ √ √√    

  

   

 × × × √    

  

   

 √ √ × √√    

   

  

  

 √ √ √ ×    

  

  

 √ √ √ √    

  

  

 

 √ √ √ √    

 
√        หมายถงึ สอดคลอ้ง 

√√    หมายถงึ สอดคลอ้งมาก 

 × หมายถงึ ไมส่อดคลอ้ง 



 หมายเหตุ : สาํรวจเมือ่วนัที ่5 มถุินายน 2550 
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จากการศกึษาเกีย่วกบัแนวทางการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ผูป้ระกอบการประเภทธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติ โดยการเขา้

เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติ  จะเหน็ไดว้่า 

ผูป้ระกอบการทัง้หมดมกีารจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของตนเองไว ้แต่การจดั

แสดงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการบางแห่ง กไ็มไ่ดแ้สดงไวใ้นจดุที่

สามารถเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน ซึง่อาจจะทาํใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารไมส่ามารถทราบไดว้่ามี

ผูป้ระกอบการดงักล่าวมกีารจดัทาํนโยบายการ คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืไม ่และจากการ

สาํรวจเน้ือหาของนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลพบว่า เน้ือหาของนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการทีม่ชีื่อเสยีงในประเทศไทย โดยส่วนมากจะยงัคงไม่

สอดคลอ้งกบั OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data 

Flows of Personal Data 1980 ซึง่เป็นแนวปฏบิตัทิีม่คีวามเป็นสากลและถอืเป็นแนวทางที่

ไดร้บัการยอมรบัทัว่โลก และเน่ืองจากความรูค้วามเขา้ใจของผูจ้ดัทาํเวบ็เพจทีไ่มไ่ดท้ราบถงึ

เจตนารมณ์อนัแทจ้รงิในการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่ วนบุคคล จงึทาํใหก้ารจดัทาํ

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลยงัไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยสาเหตุประการหน่ึงก็

คอื ประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายเฉพาะในเรือ่งการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

บนพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งชดัเจน และการขาดองคก์รกลางทีจ่ะทาํหน้าทีค่ วบคุมดแูลการ

จดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ดงันัน้ เพื่อเป็นการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวจงึตอ้งมี

การบญัญตักิฎหมายเพิม่เตมิใหม้คีวามชดัเจนขึน้ ประกอบกบัตอ้งแกไ้ขกฎหมายเดมิทีใ่ช้

ควบคุมธุรกจิประเภทต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่หม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมายใหมด่ว้ย 
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บทท่ี 5 

 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรปุ 

 

โดยทีป่ญัหาความเป็นส่วนตวั ถอืเป็นปญัหาทีน่านาประเทศต่างใหค้วามสาํคญั 

โดยเฉพาะปญัหาเกีย่วกบัการละเมดิความเป็นส่วนตวัในขอ้มลูส่วนบุคคล ถอืเป็นปญัหาสาํคญัที่

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัอยา่งมาก เน่ืองดว้ยพฒันาการทางเทคโนโลยทีาํ ใหผู้ป้ระกอบการ

ทัง้หลายสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล และสามารถเฝ้าตดิตามพฤตกิรรมในการใช้

บรกิารเวบ็ไซตข์องลกูคา้ได ้โดยลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารไมท่ราบและไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมแก่การ

กระทาํดงักล่าว หรอืแมจ้ะมกีารใหค้วามยนิยอมแลว้กอ็าจจะมปีญัหาการนําขอ้มลูส่วนบุคค ลไป

ใชเ้กนิขอบเขตทีไ่ดใ้หค้วามยนิยอมไวไ้ด ้ทัง้น้ี เพื่อนําขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชป้ระโยชน์ในการทาํ

การตลาดของผูป้ระกอบการเอง หรอืเพื่อประโยชน์ในทางธุรกจิอื่นๆ อนัอาจส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นส่วนตวัของผูบ้รโิภค ทาํใหผู้บ้รโิภคขาดความเชื่อถอืในการทาํธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ ซึง่เป็นการทาํลายความเชื่อมัน่ต่อการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสโ์ดยรวม และส่งผล

กระทบใหธุ้รกจิ E-Commerce ไมเ่ตบิโตเท่าทีค่วร ดงันัน้ เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่

ผูบ้รโิภค สิง่ทีผู่ป้ระกอบการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสจ์าํเป็นตอ้ง สรา้งขึน้กค็อื การใหค้วามสาํคญั

กบัเรือ่งการใหค้วามคุม้ครองความเ ป็นส่วนตวัของขอ้มลูส่วนบุคคล ซึง่ วธิกีารทีผู่ป้ระกอบการ

พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสส์ามารถดาํเนินการหรอืจดัทาํไดเ้อง กค็อื การสรา้งกลไกการกํากบัดแูล

ตนเอง (Self-Regulation) โดยการการจดัทาํนโยบายความเป็นส่วนตวัหรอืนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่ วนบุคคล หรอื Privacy Policy และการพฒันาเทคโนโลยี หรอืการนําเทคโนโลยทีี่

สามารถคุม้ครองความปลอดภยัในขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค มาใชใ้นการประกอบกจิการ

ของตนนัน่เอง 

การจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นวธิกีารทีผู่ป้ระกอบการสามารถวาง

หลกัเกณฑใ์นทางปฏบิตัิ ให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานภายในองคก์รของตนเอง และ เป็น

เครือ่งมอือยา่งหน่ึงของผูบ้รโิภคทีจ่ะใชป้ระกอบการพจิารณาเพื่อขอรบับรกิารจาก

ผูป้ระกอบการ กล่าวคอื  เมือ่ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นผูบ้รโิภคไดท้ราบถงึนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการนัน้ ๆ แลว้ ลกูคา้กส็ามารถทีจ่ะเลอืกพจิารณาไดว้่า

จะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของตนแก่ผูป้ระกอบการดงักล่าวหรอืไม ่เพยีงใด และเน่ืองดว้ยนโยบาย

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Policy) คอื นโยบายทีผู่ป้ระกอบการพาณชิย์

อเิลก็ทรอนิกสป์ระกาศใหแ้ก่ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารของตน ทราบว่า ผูป้ระกอบการมนีโยบายหรอื

แนวทางในการบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลอยา่งไร เพื่อใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทราบและ

สามารถใชพ้จิารณาตดัสนิใจไดว้่าตนจะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของตนหรอืไม ่หากผูป้ระกอบการ
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กําหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่มไ่ดม้าตรฐานและไมอ่า จคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลของลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารไดจ้รงิ ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารกม็สีทิธทิีจ่ะเลอืกไมใ่ชบ้รกิารหรอื

ทาํธุรกรรมรว่มกบัผูป้ระกอบการดงักล่าวได้ และในกรณทีีล่กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารประสงคท์ีจ่ะเขา้

ใชบ้รกิารของผูป้ระกอบการ แลว้  ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารก็ อาจเกดิขอ้กงัวลสงสยัว่าขอ้มลูส่วน

บุคคลของตนจะไดร้บัความคุม้ครองตามนโยบายทีผู่ป้ระกอบการกําหนดไวห้รอืไม ่และหาก

ไมไ่ดร้บัการปฏบิตัดิงัเช่นทีผู่ป้ระกอบการไดป้ระกาศในนโยบายดงักล่าว ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร

จะไดร้บัการคุม้ครองหรอืไดร้บัการเยยีวยาอยา่งไร ซึง่ขอ้กงัวลดงักล่าวยอ่มไดร้บัการแกไ้ขหาก

เราสามารถ ตคีวาม ได้ว่านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล นัน้ มสีถานะทางกฎหมาย

อยา่งไร ซึง่จากความหมายและลกัษณะของ “คาํเสนอ” และ “คาํมัน่” ทีไ่ดนํ้าเสนอในบทที ่ 4 จะ

เหน็ไดว้่านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลยอ่มมสีถานะทางกฎหมายเป็น “คาํมัน่” ดงันัน้ 

ผลของการทีผู่ป้ระกอบการไดป้ระกาศนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กค็อื 

ผูป้ระกอบการตอ้งผกูพนัตนทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีต่นได้

ประกาศไวน้ัน่เอง ดงันัน้ ในกรณทีี่ผูป้ระกอบการไมส่ามารถใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลได้

ตามนโยบายทีต่นประกาศไวน้ัน้ ผูป้ระกอบการยอ่มอยูใ่นฐานะทีเ่ป็นฝา่ยผดิคาํมัน่ ลกูคา้หรอื

ผูใ้ชบ้รกิารซึง่เป็นผูเ้สยีหายจากการทีข่อ้มลูส่วนบุคคลของตนถูกนําไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์หรอื

ถูกนําไปใชโ้ดยไมม่อีํานาจ ยอ่มสามารถฟ้องรอ้งหรอืดาํเนินการทางกฎหมายต่อผูป้ระกอบการ

ได ้ในฐานะทีผู่ป้ระกอบการประพฤตปิฏบิตัผิดิคาํมัน่ทีต่นไดใ้หไ้วไ้ด ้ซึง่บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย

ในเรือ่งการแสดงเจตนา ประกอบกบับทบญัญตัวิ่าดว้ย เรือ่งละเมดิ  ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูน่ัน้ก็

สามารถนํามาใชด้าํเนินการเอาผดิกบัผูป้ระกอบการนัน้ๆ ได ้

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการจดัทาํนโ ยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ผูป้ระกอบการไมไ่ดถู้กควบคุมโดยกฎหมายหรอืองคก์รใดๆ จงึอาจทาํใหก้ารกําหนดนโยบาย

ของผูป้ระกอบการต่างๆ ไมไ่ดม้าตรฐานและไมอ่าจคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้หรอื

ผูใ้ชบ้รกิารไดจ้รงิ ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีร่ฐัจะตอ้งมกีารกําหนดมาตร การบงัคบั (enforcing) 

โดยการออกกฎหมายภายในเพื่อควบคุมการจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดย

อาจมกีารจดัตัง้องคก์รทีท่าํหน้าทีก่ํากบัดแูล (Regulatory) ซึง่ทาํหน้าที ่เช่น ควบคุมทาง

ทะเบยีน ออกใบอนุญาต ประชาสมัพนัธ ์ระงบัขอ้พพิาท รวมทัง้ใหค้าํปรกึษาแก่ผูป้ระ กอบการ

และผูบ้รโิภค เป็นตน้ ทัง้น้ี เพื่อเป็นการควบคุมผูป้ระกอบการใหป้ฏบิตัติามนโยบายส่วนบุคคล

ทีต่นไดป้ระกาศไว ้ อยา่งไรกต็าม ในการควบคุมดแูลการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ของ

ภาคเอกชน  รฐัควรจะควบคุมดแูลกจิการเท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้ โดยรฐัควรอยูใ่นฐานะใหก้าร

สนบัสนุนแก่ภาคเอกชนใหม้บีทบาทนํา เน่ืองจากภาคเอกชนจะมขีดีความสามารถในการพฒันา

ทางเทคโนโลยสีงูกว่าภาครฐั ทัง้น้ี เพื่อใหเ้อกชนมบีทบาทในการพฒันาดา้นเทคโนโลยอียา่ง

ต่อเน่ืองโดยไมถู่กจาํกดัโดยกฎเกณฑภ์าครฐัมากนกันัน่เอง 

อน่ึง สาํหรบัผูป้ระกอบกจิการประเภท ธนาคาร ผูป้ระกอบการ บตัรเครดติและ /หรอื

สนิเชื่อส่วนบุคคล ซึง่มกีารใหบ้รกิารทางการเงนิในรปูแบบของพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสน์ัน้ 
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เน่ืองจากกจิการประเภทดงักล่าวเป็นกจิการทีก่ระทบต่อผูบ้รโิภคจาํนวนมาก จะมคีวาม

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็นขอ้มลูส่ วนบุคคลทีม่ ี

ลกัษณะทัว่ไป และ /หรอืขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ลีกัษณะอ่อนไหว เพราะการสมคัรเขา้รบับรกิาร 

หรอืการทาํธุรกรรมกบัผูป้ระกอบการรายนัน้ๆ ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคล

ของตนแก่ผูป้ระกอบการนัน้ๆ เพื่อใชป้ระกอบในการสมคัรเขา้รบับรกิารหรอืทาํธุรกรร มกบั

ผูป้ระกอบการรายนัน้ๆ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการกค็วรจะตอ้งมกีารกําหนดนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่มีาตรฐานในระดบัสงู และเป็นมาตรฐานทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัทิีม่ ี

ความเป็นสากล เช่น แนวทางปฏบิตัขิอง OECD แนวทางปฏบิตัขิองสหประชาชาต ิแนวทาง

ปฏบิตัขิองสหภาพ ยโุรป หรอืแนวทางปฏบิตัขิองประเทศทีม่มีาตรฐานการใหค้วามคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลในระดบัสงู เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืประเทศญีปุ่น่ เป็นตน้ ดงันัน้ เพื่อ

เป็นการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวจงึตอ้งมกีารบญัญตักิฎหมายเพิม่เตมิใหม้คีวามชดัเจนขึน้ ประกอบ

กบัตอ้งแกไ้ขกฎหมายเดมิทีใ่ชค้วบคุมธุรกจิประเภทต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่หม้คีวามสอดคลอ้งกบั

กฎหมายใหมด่ว้ย ทัง้น้ี เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืใหเ้กดิขึน้ต่อผูใ้ชบ้รกิาร และสรา้งภาพลกัษณ์

ทีด่ต่ีอภาพรวมของธุรกจิการเงนิการธนาคารของประเทศไทย ซึง่ส่งผลดต่ีอสภาพเศรษฐกจิของ

ประเทศต่อไป 

 

5.2 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

 

เพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐานการการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลขึน้ ภาครฐัและ

ภาคเอกชนควรมสี่วนรว่มในการพฒันาควบคู่กนัไปโดยใหภ้าคเอกชนมบีาทบาทนําและภาครฐั

มบีทบาทหน้าทีใ่นการใหก้ารสนบัสนุน 

 

1. มาตรการของภาครฐั   

• บญัญตักิฎหมายว่าดว้ยการคุม้ค รองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยกําหนดรปูแบบ

และสาระสาํคญัทีจ่ะตอ้งกําหนดในการจดัทาํน 1 โย 1 บายส่วนบุคคล และเน่ืองจาก รา่ง

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ .ศ. .... ในหมวดที ่2 ว่าดว้ย จรยิธรรมใน

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ไมไ่ดบ้งัคบั (Enforcing) ใหผู้ป้ระกอบการต้ องจดัทาํนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  ดงันัน้ เพื่อเป็นการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค

โดยรวมจงึควรกําหนดใหธุ้รกจิบางประเภท เช่น ธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิ

บตัรเครดติ จะตอ้งมกีารจดัทาํนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ย  ซึง่รฐัจะต้องทาํควบคู่

ไปกบัการแกไ้ขกฎหมายทีใ่ชค้วบคุมธุรกจิประเภทต่างๆ เฉพาะฉบบัทีม่ผีลใชบ้งัคบัอยูใ่หม้ี

ความสอดคลอ้งกบักฎหมายใหมด่ว้ย 
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• การจดัตัง้องคก์รอสิระ หรอืใหอ้ํานาจแก่องคก์รทีไ่ดจ้ดัตัง้แลว้เพิม่เตมิ 

เพื่อใหท้าํหน้าทีค่วบคุมดแูลปญัหาการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุ คคล สาํหรบัธุรกจิประเภท

ธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติโดยเฉพาะ 

• สนบัสนุนใหภ้าคเอกชนมบีทบาทนําอยา่งต่อเน่ืองในการพฒันาเทคโนโลยี  

เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการคุม้ครองผูบ้รโิภคและสรา้งอํานาจต่อรองแก่ผูบ้รโิภคซึง่รวมถงึ

การมสี่วนรว่มของตวัแทนผูบ้รโิภคในการพฒันามาตรการในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหม้ี

ประสทิธภิาพ  รวมถงึกฎเกณฑ ์วธิกีารระงบัขอ้พพิาท  และขัน้ตอนการเรยีกรอ้งสทิธขิอง

ผูบ้รโิภคดว้ย 

• เผยแพรป่ระชาสมัพนัธเ์น้ือหา วตัถุประสงคข์องแนวทางการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลใหแ้พรห่ลาย  และสนบัสนุนใหม้กีารนําไปใชป้ฏบิตั ิรวมทัง้ อํานวยความสะดวกแก่

ผูบ้รโิภคไดต้รวจดขูอ้มลู ความรู ้คาํปรกึษา และการใหค้าํแนะนําในการยืน่ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบั

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

• สนบัสนุนใหเ้กดิความรว่มมอืระหว่างประเทศ โดยการประสานงานกบั

เครอืขา่ยระหว่างประเทศต่างๆ  ทีม่อียู ่และเขา้รว่มในการเจรจาเพื่อบรรลุขอ้ตกลงระหว่างเทศ

ในระดบัทวภิาคี  และหรอืระดบัพหุภาคี  และการดาํเนินการอื่นตามทีม่คีวามจาํเป็นและตาม

ความเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิ การรว่มมอืกนั  ในระดบัระหว่างประเทศ  เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่

ผูบ้รโิภคในการคุม้ครองผูบ้รโิภค และผูป้ระกอบธุรกจิในการดาํเนินธุรกจิ  

 

2. มาตรการของภาคเอกชน  

• รว่มกนัจดัตัง้องคก์รภาคเอกชนทีท่าํหน้าทีร่บัรองคุณภาพของจดัทาํกลไก

การกํากบัดแูลตนเอง รวมทัง้ รว่มกนัพฒันาเทค โนโลยเีพื่อเพิม่ความปลอดภยัใหก้บัขอ้มลูส่วน

บุคคล รวมถงึการมสี่วนรว่มของตวัแทนของผูป้ระกอบการ และตวัแทนของผูบ้รโิภคในการ

พฒันามาตรการในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ  รวมถงึกฎเกณฑ ์วธิกีาร

ระงบัขอ้พพิาท และขัน้ตอนการเรยีกรอ้งสทิธขิองผูบ้รโิภคดว้ย 

• ร่วมกบัภาครฐั เผยแพรป่ระชาสมัพนัธเ์น้ือหา  วตัถุประสงคข์องแนว

ทางการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้พรห่ลาย  รวมทัง้ อํานวยความสะดวกแก่ลกูคา้หรอืผใูช้

บรกิารใหส้ามารถตรวจดขูอ้มลู ความรู ้คาํปรกึษา  และการใหค้าํแนะนําในการยืน่ขอ้รอ้งเรยีน

เกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

• ปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีภ่าครฐักําหนดขึน้ และรว่มมอืกบัภาครฐัในการ

พฒันากฎหมายใหม้คีวามทนัสมยั ใหม้สีอดคลอ้งกบัยคุสมยัเพื่อรองรบัเทคโนโลยทีี่

เจรญิกา้วหน้าอยา่งไมห่ยดุยัง้ รว่มทัง้ ใหข้อ้มลู เบาะแส แก่ภาครฐั เกีย่วกบัรปูแบบและวธิกีาร

ละเมดิความเป็นส่วนตวัในขอ้มลูส่วนบุคคล การทุจรติต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลบน

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย 
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5.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบัผูป้ระกอบธรุกิจประเภทธนาคาร สถาบนัการเงินและผู้

ประกอบธรุกิจบตัรเครดิต 

 

แมว้่าขณะน้ีรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ .ศ. ... จะยงัอยู่

ในระหว่างกระบวนการนิตบิญัญตั ิและยงัไมไ่ดม้ผีลบงัคบัใชก้ต็าม แต่ผูป้ระกอบธุรกจิ ประเภท 

ธนาคาร สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติ  กค็วรตระหนกัถงึปญัหาการใหค้วาม

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยอาจจะกําหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของตนขึน้ 

ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศ หรอืกฎหมายของประเทศอื่นๆ ทีจ่ดัไดว้่ามี

มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลทีส่งู ทัง้น้ีเพื่อเป็นการลดภาระของผูป้ระกอบการเองใน

กรณทีีก่ฎหมายดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบัในอนาคต อกีทัง้ยงัเป็นการแสดงใหเ้หน็ว่า ผูป้ระกอบ

ธุรกจิใหค้วามสาํคั ญกบัการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล อนัเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่

ใหแ้ก่ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้ไปใชบ้รกิารในเวบ็ไซตข์องผูป้ระกอบการนัน้เอง 

  

สาํหรบั ขัน้ตอนการจดัทาํนโยบาย การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหม้มีาตรฐานนัน้ ผู้

ประกอบธุรกจิ ประเภท ธนาคาร สถาบนัการ เงนิและผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติจะตอ้ง

ดาํเนินการจดัทาํตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี
1
 

 

1. การสาํรวจแนวปฏบิตัต่ิอขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นอยู่  ซึง่

ผูป้ระกอบการจะตอ้งสาํรวจรายละเอยีดว่า เวบ็ไซตข์องตนมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล

หรอืไม ่ขอ้มลูส่วนบุคคล ประเภทใดบา้งทีม่กีารเกบ็รวบรวม มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูอยา่งไร 

(เกบ็จากเจา้ของขอ้มลูโดยตรงหรอืเกบ็จากบุคคลทีส่าม ไดม้กีารเตอืนใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบถงึ

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้หรอืไม ่บุคคลใดเป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วน

บุคคลอะไรบา้งและจะเกบ็ร วบรวมอยา่งไร  มบุีคคลอื่นนอกจากเจา้ของเวบ็ไซตท์ีเ่กบ็รวบรวม

ขอ้มลูส่วนบุคคลผ่านทางเวบ็ไซตน้ี์หรอืไม่  เพราะเหตุใดจงึตอ้งมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วน

บุคคล บุคคลใดเป็นผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่กีารเกบ็รวบรวมไป  ขอ้มลูทีถู่กเกบ็รวบรวมไป

มกีารเปิดเผยต่อบุคคลทีส่ามหรื อไม ่และหากมกีารเปิดเผยไปเพราะเหตุใด ขอ้มลูส่วนบุคคลที่

                                                 
1
     กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รว่มกบัสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ , Privacy Policy & Trustmark : กลไกการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

กบัการสรา้งความน่าเชื่อถอืในการทาํ e-Business, (กรงุเทพมหานคร  : สาํนกังานเลขานุการ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์

แห่งชาต ิสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย,ี 2548), หน้า 16-44. 
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ถูกเกบ็ไปถูกเกบ็รกัษาไวอ้ยา่งไร และเกบ็รกัษาอยา่งไร มกีารใชม้าตรฐานหรอืแนวทางปฏบิตัทิี่

หน่วยงานอื่นกําหนดในการเกบ็รวบรวมและการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลหรอืไม ่เจา้ของขอ้มลูมี

ทางเลอืกอยา่งไรบา้งเกีย่วกบัการเก็ บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล อนุญาตให้

เจา้ของขอ้มลูเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบัตนหรอืไม่  กรณเีจา้ของขอ้มลูมกีารรอ้งขอใดๆ 

เกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล (ขอใหแ้กไ้ข หรอืขอใหล้บทิง้) ตอ้งทาํอยา่งไร เป็นตน้ 

 

2. การสาํรวจว่าแนวปฏบิตัต่ิอขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นธร รมและเหมาะสมต่อลกูคา้

หรอืผูใ้ชบ้รกิารหรอืไมห่รอืไมอ่ยา่งไร โดยศกึษาจากแนวปฏบิตัต่ิอขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่ป็นธรรม

ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปในกลุ่มประเทศสหภาพยโุรป  ประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืประเทศ

ญีปุ่น่ กค็อื แนวปฏบิตัต่ิอขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่อีงคป์ระกอบในเรือ่ง  การแจง้ใหท้ราบ (Notice) 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารไดรู้ถ้งึแนวปฏบิตัต่ิอขอ้มลูส่วนบุคคลก่อนที่

จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ , การใหท้างเลอืก (Choice) ในกรณทีีผู่ป้ระกอบการ

จะใชข้อ้มลูเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งอื่นทีแ่ตกต่างไปจากวตั ถุประสงคท์ีเ่กบ็รวบรวมมา

ผูป้ระกอบการจะตอ้งใหล้กูคา้มสีทิธเิลอืกว่าจะใหใ้ชห้รอืไมใ่หใ้ชข้อ้มลูส่วนบุคคล และถา้จะใหใ้ช้

ขอ้มลูไดจ้ะใหใ้ชอ้ยา่งไร ,การยอมใหเ้ขา้ถงึ (Access) ผูป้ระกอบการตอ้งยอมใหล้กูคา้ตรวจดู

และโตแ้ยง้เกีย่วกบัความถูกตอ้งสมบรูณ์ของขอ้มลูส่วนบุคค ลเกีย่วกบัลกูคา้ และการรกัษา

ความปลอดภยั (Security) ผูป้ระกอบการตอ้งใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมเพื่อใหข้อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมา

จากลกูคา้มคีวามครบถว้นถูกตอ้งและไมถู่กนําไปใชโ้ดยไมช่อบ 

 

3. เพื่อเป็นการสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารอกีชัน้หน่ึง 

ผูป้ระกอบกา รควรจะขอรบัเครือ่งหมายรบัรองความน่าเชื่อถอืในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งสาํรวจขอ้กําหนดเกีย่วกบัการใชเ้ครือ่งหมายแสดงความน่าเชื่อถอื

เกีย่วกบัการคุม้ครองความเป็นส่วนตวั โดยจะตอ้งสาํรวจแนวปฏบิตัต่ิอขอ้มลูส่วนบุคคลของตน

ใหด้วี่าสอดคลอ้งกบัเงื่ อนไขหรอืขอ้กําหนดขององคก์รออกเครือ่งหมายดงักล่าวหรอืไม ่หากยงั

ไมส่อดคลอ้งกจ็าํเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้ง เพื่อใหต้นไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมาย

ดงักล่าวดว้ย 

 

4. การกําหนดสาระสาํคญัทีค่วรตอ้งมใีนนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล จะตอ้ง

กําหนดใหส้อดคลอ้งกบั  Guidelines Governing the Protection of Privacy and Tranborder 

Data Flows of Personal Data 1980 ตามรายละเอยีดทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นบทที ่4 

 

5. ในการเผยแพรน่โยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลผ่านทางเวบ็ไซต์  

ผูป้ระกอบการจะตอ้ง จดัแสดงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไวท้ีห่น้า โฮมเพจ ใน

ตําแหน่งทีส่งัเกตเหน็ไดง้า่ย เพื่อทีล่กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัรูแ้นวปฏบิตัต่ิางๆ ก่อนทีจ่ะเขา้
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ไปใชบ้รกิารในหน้าอื่นๆ ของเวบ็ไซต ์อยา่งไรกต็าม หากเจา้ของเวบ็ไซตจ์ะจดัทาํเพยีงใหม้ี

จดุเชื่อมโยง (Link) ทีห่น้าโฮมเพจและในทุกหน้าทีม่กีารเกบ็รวบรวมขอ้ มลูส่วนบุคคลกถ็อืว่ามี

ความเหมาะสมแลว้  

 

จากขอ้เสนอแนะทีไ่ดเ้สนอมาขา้งตน้ หากผูป้ระกอบธุรกจิประเภทธนาคาร สถาบนั

การเงนิ และผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติสามารถปฏบิตัไิดแ้ลว้ ยอ่มทาํใหน้โยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการทีม่มีาตรฐานในระดบัสงู และเป็นมาต รฐานทีส่อดคลอ้งกบั

แนวทางปฏบิตัทิีม่คีวามเป็นสากล อนัเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารที่

เขา้ไปใชบ้รกิารในเวบ็ไซตข์องผูป้ระกอบการนัน้เอง และหากผูป้ระกอบการสามารถสรา้งความ

เชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้กย็อ่มส่งผลดต่ีอการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ โดยรวมของประเทศได ้

และทาํใหก้ารพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสม์อีตัราการเตบิโตตามทีค่วรจะเป็นดว้ย 

 



บรรณานุกรม 

 

หนังสือและบทความในหนังสือ 

 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รว่มกบัสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการ

ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ , Privacy Policy & Trustmark : กลไกการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลกบัการสรา้งความน่าเชื่อถอืในการทาํ e-Business. พมิพค์รัง้ที ่ 1. 

กรงุเทพมหานคร  : ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิสาํนกังาน

พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 2548. 
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