
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป  
(the General Data Protection Regulation (GDPR)) 

    
 

นายรักไท  เทพปัญญา† 
 

๑. ความนํา 
  ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา หลายท่านอาจได้รับอีเมล์ซ่ึงมีเนื้อหาทํานองว่า 
“เราได้ทําการปรับปรุงนโยบายเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพ่ือให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับ  
the EU General Data Protection Regulation (GDPR)” หรือ “หากท่านประสงค์ท่ีจะได้รับ
จดหมายข่าวจากเราต่อไป ขอให้ท่านตอบตกลงโดยคลิกท่ีแถบด้านล่างนี้” (ผู้เขียนบทความก็ได้รับ
อีเมล์ในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกันจากบริษัทซอฟต์แวร์แอนต้ีไวรัส บริษัทดาวน์โหลดเกมส์ 
ในรูปแบบดิจิทัล และจากผู้ให้คําแนะนําการเล่นกีตาร์ทางออนไลน์) และหากท่านผู้อ่านได้สังเกต 
ในระยะสองถึงสามเดือนท่ีผ่านมาอาจพบว่ามีการกล่าวถึงสิ่งท่ีเรียกว่า GDPR ในสังคมออนไลน์ 
อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะเพจบนโซเชียลเน็ตเวิร์คของสื่อชื่อดังต่างประเทศ และแม้กระท่ังในประเทศไทย
เองก็ปรากฏว่ามีการลงบทความเก่ียวกับ GDPR หลายบทความ ไม่ว่าจะในสื่อกระแสหลักอย่างมติชน 
ไทยรัฐ หรือเนชั่นมัลติมีเดีย หรือสื่อทางเลือกอย่าง the Standard หรือ Blognone ก็ตาม  
นอกจากนี้ ในวงวิชาการเองก็มีความต่ืนตัวต่อ GDPR เช่นเดียวกัน โดยผู้เขียนบทความได้มีโอกาส 
เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในเรื่องนี้ท่ีจัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศถึงสามครั้งในช่วง 
หนึ่งเดือนท่ีผ่านมา ซ่ึงก่อนท่ีจะกล่าวไปถึงว่าเหตุใด GDPR จึงได้รับความสนใจมากในระยะหลัง 
ผู้เขียนบทความจะขอกล่าวในเบ้ืองต้นเสียก่อนว่าอะไรคือ GDPR  
  GDPR นั้นเป็นชื่อท่ีย่อมาจาก “the General Data Protection Regulation”  
ซ่ึงเป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป  ท้ังนี้ ก่อนหน้าท่ีจะมี GDPR 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปจะเป็นไปตาม EU Directive 
95/46/ec ซ่ึงความแตกต่างระหว่าง Directive กับ Regulation ก็คือ กรณีแรกนั้น ประเทศสมาชิก
จะต้องนํามาตรการต่าง ๆ ท่ี Directive กําหนดไว้มาบรรจุในกฎหมายภายในของรัฐเพ่ือให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ของ Directive นั้น ๆ แต่สําหรับกรณีของ Regulation เม่ือมีผลใช้บังคับแล้วจะมีผล
บังคับทางกฎหมายต่อทุกประเทศสมาชิกโดยทันที ไม่จําต้องมีการนําไปบัญญัติไว้ในกฎหมายภายใน
ของรัฐแต่อย่างใด๑  สําหรับวัตถุประสงค์ของ GDPR นั้น ก็เพ่ือให้ความคุ้มครองบุคคลธรรมดาในเรื่อง
เ ก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนเพ่ือการเคลื่อนไหวโดยเสรีของข้อมูล  
ซ่ึงมีการกล่าวว่า กฎหมายนี้เป็นก้าวย่างสําคัญท่ีจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สิทธิข้ันพ้ืนฐานของ

                                                 
  †นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ ฝ่ายกฎหมายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการกีฬา สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรกฎาคม ๒๕๖๑)    

  ๑เว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรป https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/ 
types-eu-law_en  



 ๒

พลเมืองในยุคดิจิทัลและเอ้ืออํานวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจโดยทําให้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ง่ายข้ึน
สําหรับบริษัทในตลาดร่วมด้านดิจิทัล (digital single market)๒   

อนึ่ง ในปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้วเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
ท่ีผ่านมา  
 
๒. ผลบังคับใช้นอกเขตแดนและค่าปรับทางปกครอง “เหตุแห่งความตื่นตัว”  
  ขณะนี้เราทราบแล้วว่า GDPR คือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของสหภาพยุโรป แต่ผู้อ่านบทความก็อาจต้ังคําถามในใจว่า ในเม่ือ GDPR เป็นกฎหมายของสหภาพ
ยุโรปไม่ใช่กฎหมายไทยแล้วเหตุใดเราถึงต้องให้ความสนใจ GDPR ด้วย ซ่ึงเหตุท่ีท่ัวโลกรวมท้ังใน
ประเทศไทยเองให้ความสนใจกับ GDPR นั้นก็เพราะว่า แม้ GDPR จะเป็นกฎหมายของสหภาพยุโรป 
ก็ตาม แต่สภาพบังคับของ GDPR ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ภายในสหภาพยุโรปเท่านั้น โดยหากเราพิจารณา 
Article 3 ของ GDPR ซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ีกําหนดขอบเขตการบังคับใช้เชิงพ้ืนท่ีของ GDPR เอาไว้ก็จะ
พบว่า GDPR จะนํามาใช้บังคับกับ  
  (๑) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในบริบทของกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในสหภาพยุโรป ไม่ว่าการประมวลผลดังกล่าว 
จะเกิดข้ึนในสหภาพยุโรปหรือไม่ (Art. 3 1.) และ 
  (๒) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีกระทําโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่นอกสหภาพยุโรป แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีข้อมูลของตน 
ถูกประมวลผลนั้นอยู่ในสหภาพยุโรป และการประมวลผลนั้นเป็นการ ๑) เสนอสินค้าหรือบริการ 
โดยมิพักต้องคํานึงว่าจะมีการชําระราคากันหรือไม่ หรือ ๒) เป็นการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเจ้าของ
ข้อมูลท่ีเกิดข้ึนในสหภาพยุโรป (Art. 3 2.)๓ 
  จากขอบเขตการบังคับใช้เชิงพ้ืนท่ีข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้ท่ีทําการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลท่ีแม้ว่าตัวจะต้ังอยู่ในประเทศไทย แต่ก็อาจจะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของ GDPR ด้วย  
จากบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว หากเราพิจารณากรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้  
  
กรณีตัวอย่างท่ี ๑ บริษัทผู้ให้บริการสายการบินท่ีมีสํานักงานสาขาต้ังอยู่ในประเทศท่ีเป็นสมาชิก 
สหภาพยุโรป จะตกอยู่ภายใต้บังคับของ GDPR หรือไม่ 

กรณีตามตัวอย่างท่ี ๑ หากพิจารณาตาม (๑) ข้างต้นแล้ว ย่อมถือได้ว่าบริษัท 
ผู้ให้บริการสายการบินดังกล่าวเป็นผู้ท่ีทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปและ
ต้องอยู่ภายใต้บังคับของ GDPR  

 
 

                                                 

  ๒เ ว็ บ ไ ซต์ คณ ะกร รม า ธิ ก า ร ยุ โ ร ป  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-protection-eu_en  
  ๓นอกจากน้ี GDPR ยังใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ได้ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป แต่อยู่ในสถานท่ีซ่ึงกฎหมายของประเทศ
สมาชิกจะต้องนํามาใช้ด้วยโดยผลของกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ (Art. 3 3.)    



 ๓

กรณีตัวอย่างท่ี ๒ ผู้ประกอบกิจการร้านค้าออนไลน์ท่ีต้ังอยู่ในประเทศไทยชื่อว่า “Ultimativ 
Thaiboxen” ซ่ึงขายสินค้าเก่ียวกับมวยไทย เช่น กางเกงมวยไทย และคลิปวีดีโอสอนแม่ไม้มวยไทยท่ี
ผู้รับชมสามารถเลือกซับไตเต้ิลได้สามภาษาระหว่างภาษาอังกฤษ เยอรมัน และ ฝรั่งเศส โดยภาษาท่ี
ใช้ในร้านค้าออนไลน์ดังกล่าวมีท้ังภาษาอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส เช่นกัน และในร้านค้ามีการระบุ
ข้อมูลเก่ียวกับการจัดส่งสินค้าไปยังประเทศในสหภาพยุโรป และใช้เงินสกุลยูโรในการทําธุรกรรม 
นอกจากนี้ ทางร้านค้าได้เก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ ท่ีอยู่ อายุ ตลอดจนประวัติสินค้าท่ีสั่งซ้ือของลูกค้า 
เพ่ือใช้ในการเสนอขายสินค้าใหม่ ๆ ต่อไป เช่นนี้ ร้านค้าออนไลน์นี้จะต้องปฏิบัติตาม GDPR หรือไม่ 

สําหรับกรณีตามตัวอย่างท่ี ๒ นั้น หากพิจารณาตาม (๒) แล้ว ก็อาจถือได้ว่าร้านค้า
ออนไลน์ “Ultimativ Thaiboxen” ได้ทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นการเสนอสินค้า
ให้กับผู้ท่ีอยู่ในสหภาพยุโรปแล้วและย่อมต้องอยู่ในบังคับของ GDPR   

  
  ลําพังผลบังคับใช้นอกเขตพ้ืนท่ีของ GDPR เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่สามารถสร้าง
ความต่ืนตระหนกกังวลให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ท้ังในประเทศไทยและประเทศนอกสหภาพยุโรปได้ 
อย่างไรก็ตาม GDPR ได้มีการกําหนดความรับผิดสําหรับการฝ่าฝืนบทบัญญัติของ GDPR เอาไว้ 
ปรากฏอยู่ในหมวด ๘ การเยียวยา ความรับผิด และโทษ (Remedies, liability and penalties)  
ซ่ึงมาตรการบังคับสําหรับการฝ่าฝืน GDPR นั้นมีท้ังกรณีท่ีผู้ฝ่าฝืนจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
สําหรับความเสียหายท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับ (Art. 82 1.) และกรณีท่ีผู้ฝ่าฝืนจะต้องชําระ
ค่าปรับทางปกครอง (administrative fine) ซ่ึงการฝ่าฝืนบทบัญญัติบางกรณีมีโทษปรับทาง
ปกครองสูงสุดเป็นจํานวนเงินสูงถึงไม่เกิน ๑๐ ล้านยูโร หรือไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้รวมจาก
ท่ัวโลกในรอบปี (worldwide annual turnover) แล้วแต่ว่าจํานวนใดจะสูงกว่ากัน (Art. 83 4.) 
และบางกรณีมีโทษปรับทางปกครองสูงสุดเป็นจํานวนเงินถึงไม่เกิน ๒๐ ล้านยูโร หรือไม่เกิน 
ร้อยละ ๔ ของรายได้รวมจากท่ัวโลกในรอบปี แล้วแต่ว่าจํานวนใดจะสูงกว่ากัน (Article 83 5.) 
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติก็ยังมีข้อน่าพิจารณาว่าสําหรับกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอก
สหภาพยุโรปแล้วจะทําการบังคับตามค่าปรับดังกล่าวอย่างไร  
  ด้วยผลบังคับใช้นอกเขตพ้ืนท่ีและโทษปรับทางปกครองท่ีมีเพดานค่าปรับ 
เป็นจํานวนท่ีสูงเป็นอย่างมาก จึงทําให้เกิดข้อกังวลอย่างมากแก่ผู้ท่ีอยู่ในขอบข่ายอาจต้องอยู่ในบังคับ
ของ GDPR ถึงขนาดท่ีในช่วงระยะเวลาก่อนท่ี GDPR จะมีผลบังคับ ปรากฏว่ามีเว็บไซต์หลายแห่ง
ระงับการให้บริการแก่ผู้ท่ีอยู่ในสหภาพยุโรป๔ ซ่ึงมีตัวอย่างของข้อความท่ีแสดงบนเว็บไซต์บางแห่ง
สําหรับผู้ใช้บริการท่ีอยู่ในสหภาพยุโรปว่า๕ 
   
“เป็นท่ีน่าเสียดายว่าในขณะนี้เว็บไซต์ของพวกเราไม่สามารถเข้าอ่านได้สําหรับประเทศส่วนใหญ่ 
ในทวีปยุโรป เรากําลังเผชิญหน้ากับปัญหาและมีความมุ่งม่ันท่ีจะพิจารณาทางเลือกเพ่ือสนับสนุนการ
ให้บริการในรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในตลาดสหภาพยุโรปได้ เราจะหาหนทางดําเนินการให้

                                                 
  ๔ข้อมูลจากเว็บไซต์สํานักข่าว the Guardian https://www.theguardian.com/technology 
/2018/may/24/sites-block-eu-users-before-gdpr-takes-effect 
  ๕ข้อมูลจากเว็บไซต์สํานักข่าว the Guardian https://www.theguardian.com/technology 
/2018/may/25/gdpr-us-based-news-websites-eu-internet-users-la-times   
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สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางเทคนิคต่อไปเพ่ือท่ีจะให้บริการแก่ผู้อ่านทุกท่าน ด้วยความเป็นสื่อมวลชน
ระดับชนะรางวัลของเรา”   
   

อย่างไรก็ดี แม้ GDPR จะมีขอบเขตการบังคับใช้ขยายออกไปนอกพ้ืนท่ีสหภาพยุโรป
และมีการกําหนดโทษปรับทางปกครองท่ีมีโทษสูงสุดเป็นจํานวนท่ีสูงมาก แต่สําหรับบุคคลธรรมดา 
ท่ีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามปกติชีวิตประจําวันก็ไม่จําต้องเป็นกังวลกับการปฏิบัติตาม GDPR แต่อย่างใด 
เนื่องจากกฎหมายนี้ไม่นํามาใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีกระทําโดยบุคคลธรรมดาท่ีเป็น
กิจกรรมส่วนตัวหรือเป็นกิจกรรมภายในครัวเรือนโดยแท้ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวอาจรวมไปถึงการ
ติดต่อกันทางจดหมาย การเก็บข้อมูลท่ีอยู่ หรือการใช้โซเชียลเนทเวิร์คและกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ  
ท่ีอยู่ในบริบทของกิจกรรมดังกล่าว๖ นอกจากนี้ GDPR ยังไม่นํามาบังคับใช้กับการดําเนินการโดย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการป้องกัน สอบสวน (investigation) สืบสวน (detection) 
การดําเนินคดีอาญา การบังคับใช้โทษอาญา รวมท้ังการป้องกันภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะ 
อีกด้วย (Art. 2) 

 
๓. เนื้อหาโดยสังเขปของ GDPR  
  หากกล่าวถึงสาระสําคัญของ GDPR แบบกว้าง ๆ แล้ว อาจกล่าวได้ว่า GDPR  
เป็นกฎหมายท่ีคุ้มครองบุคคลธรรมดาเก่ียวกับการท่ีข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะถูกประมวลผล  ท้ังนี้ 
หากพิจารณาจาก GDPR ท้ังฉบับแล้วจะพบว่ากฎหมายนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาว ลําพังเพียงแค่บทนํา 
(recital) ก่อนท่ีจะถึงบทบัญญัติของ GDPR ก็มีจํานวนถึง ๑๗๓ ข้อ สําหรับในส่วนบทบัญญัติของ 
GDPR เองก็มีความยาวถึง ๙๙ มาตรา แบ่งออกเป็น ๑๑ หมวด ซ่ึงมีเนื้อหาต่าง ๆ เช่น  

� หมวด ๒ หลักการท่ัวไป ซ่ึงกําหนดเรื่องต่าง ๆ เช่น หลักการในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล (Art. 5) ฐานท่ีทําให้การประมวลผลชอบด้วยกฎหมาย (Art. 6) 
เง่ือนไขในการขอความยินยอม (Art. 7) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมี
ลักษณะพิเศษ (Art. 9) เป็นต้น  

� หมวด ๓ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงกําหนดสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ เช่น สิทธิท่ีจะลบ (หรือสิทธิ ท่ีจะถูกลืม) (right to 
erasure (right to be forgotten)) (Art. 17) หรือสิทธิ ท่ีจะโอนย้ายข้อมูล 
(data portability) (Art. 18) เป็นต้น 

� หมวด ๔ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ซ่ึงกําหนดเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาระหน้า ท่ีของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Section 1) ความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคล (Section 2) การประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว (Section 3)  
หรือการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data protection officer 
หรือ DPO) (Section 4) เป็นต้น  

� หมวด ๕ การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศท่ีสามหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามดินแดน
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ออกไปนอกสหภาพยุโรปว่าจะสามารถทําได้ในกรณีใดบ้าง และภายใต้เง่ือนไข
อย่างไร  

� หมวด ๖ หน่วยงานอิสระท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแล (Independent supervisory 
authorities) หรือ 

� หมวด ๘ การเยียวยา ความรับผิด และโทษ (Remedies, liability and 
penalties) เป็นต้น 

 
ท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางหมวดของ GDPR เท่านั้น และเนื่องจากเนื้อหาของ 

GDPR นั้นยาวและมีรายละเอียดมาก ในบทความนี้จึงจะกล่าวถึงเนื้อหาเพียงบางเรื่องพอสังเขป ได้แก่ 
(๑) นิยามศัพท์ท่ีสําคัญ (๒) หลักการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (๓) ฐานท่ีทําให้การ
ประมวลผลชอบด้วยกฎหมาย (๔) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ (๕) การโอนข้อมูลไปยัง
ประเทศท่ีสาม  ท้ังนี้ นอกจากเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว GDPR ก็ยังกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความสําคัญเช่นเดียวกัน เช่น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะซ่ึงการ
ประมวลผลข้อมูลเหล่านี้จะมีหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม หรือการจัดต้ังเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data protection officer (DPO)) ในองค์กรเพ่ือทําหน้าท่ีต่าง ๆ เช่น ดูแลการดําเนินการขององค์กร
นั้นให้สอดคล้องกับ GDPR มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการประเมินความ
เสี่ยงผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล (Data protection impact assessment) หรือให้ความร่วมมือ
และประสานกับหน่วยงานผู้กํากับดูแล เป็นต้น๗ ซ่ึงผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลบางจําพวก เช่น หน่วยงานของรัฐ (public authorities) องค์กรท่ีกิจกรรมหลักเป็นการเฝ้า
ติดตามพฤติกรรมของบุคคลเป็นจํานวนมากอย่างเป็นระบบ หรือองค์กรท่ีทําการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษเป็นจํานวนมาก จะต้องจัดต้ัง DPO ข้ึนในองค์กรของตนด้วย เป็นต้น๘   

 
 (๓.๑) นิยามศัพท์ท่ีสําคัญ  
         บทนิยามของ GDPR ปรากฏอยู่ใน Article 4 ซ่ึงมีการกําหนดนิยามไว้ถึง 

๒๖ คํา แต่โดยท่ีวัตถุประสงค์ของบทความนี้คือเพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูลเบ้ืองต้นของ GDPR เท่านั้น 
ในท่ีนี้จึงจะขอกล่าวถึงแต่เพียงความหมายของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลประเภท
ใดบ้างท่ีจะอยู่ภายใต้ GDPR “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินการ
อย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายนี้ และความหมายของตัวละคร
ท่ี สํ า คัญ ใน  GDPR ซ่ึ ง ไ ด้ แ ก่  “ผู้ ค วบ คุม ข้ อ มูล ส่ ว น บุคคล” และ  “ผู้ ป ร ะมว ลผล ข้อ มู ล 
ส่วนบุคคล” ดังนี้ 

 ๑) ข้อมูลส่วนบุคคล (personal data) 
        ตาม Article 4 (1) ได้ให้ความหมายของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” เอาไว้ได้แก่

ข้อมูลใด ๆ ก็ตามท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลธรรมดาท่ีระบุตัว หรืออาจถูกระบุตัวบุคคลผู้นั้นได้ ซ่ึงการท่ีข้อมูล
นั้ น  “อาจระ บุ ตั ว บุคคลไ ด้”  จะ เ ป็น โดยทางตร งหรื อทาง อ้อม ก็ ไ ด้  โ ดยอา ศัยสิ่ ง บ่ ง ชี้ 
(identifier) ต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็น ชื่อ หมายเลขประจําตัวประชาชน ท่ีอยู่ เอกลักษณ์ออนไลน์ (online 

                                                 
๗Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Data Protection Officers 

(DPO), p. 17-18.  
๘เพ่ิงอ้าง, หน้า ๔.  
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identifier) หรือเอกลักษณ์ทางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่ง ลักษณะทางกายภาพ พันธุกรรม จิตใจ 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคล นั้น เป็นต้น  

    การท่ีจะพิจารณาว่าข้อมูลนั้นสามารถบ่งชี้หรือระบุตัวบุคคลได้หรือไม่ 
จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวทําให้สามารถบรรยายถึงบุคคลนั้นในประการท่ีจะแบ่งแยกบุคคลนั้น
ออกจากบุคคลอ่ืน ๆ และสามารถจดจําบุคคลนั้นในฐานะปัจเจกบุคคลได้หรือไม่ ตัวอย่างท่ีสําคัญของ
สิ่งบ่งชี้อย่างหนึ่งคือชื่อของบุคคล ซ่ึงชื่อนั้นเป็นสิ่งท่ีสามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง๙ นอกจากนี้ 
หมายเลข IP address หรือการใช้คุกก้ีบนเว็บไซต์๑๐ ก็เป็นสิ่งท่ีสามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้เช่นเดียวกัน๑๑  
แต่สําหรับข้อมูลท่ีไม่ระบุชื่อเจ้าของข้อมูล (anonymous information) ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้อง
กับบุคคลท่ีถูกระบุตัวหรือท่ีอาจระบุตัวบุคคลได้ หรือข้อมูลไม่ระบุชื่อท่ีไม่สามารถระบุตัวเจ้าของ
ข้อมูลได้อีกต่อไป ก็จะไม่อยู่ภายใต้ของหลักการตามกฎหมายนี้๑๒ นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยังไม่นํามาใช้
บังคับกับข้อมูลของบุคคลท่ีถึงแก่กรรมแล้วด้วย๑๓ 

๒) การประมวลผล (processing)  
    ความหมายของถ้อยคํานี้ปรากฏอยู่ใน Article 4 (2) ซ่ึงได้กําหนด

ความหมายเอาไว้โดยมีขอบเขตท่ีกว้างมาก โดยหมายความว่า การดําเนินการหรือชุดของการ
ดําเนินการท่ีทําต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดของข้อมูลส่วนบุคคล  ท้ังนี้ ไม่ว่าการดําเนินการดังกล่าวจะ
อาศัยวิธีการอัตโนมัติ (automated mean) หรือวิธีการไม่อัตโนมัติ (manual) ก็ตาม เช่น การเก็บ
รวบรวม บันทึก จัดกลุ่ม จัดวางโครงสร้าง เก็บ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การกู้คืน ค้นหา (consultation) 
ใช้ เปิดเผยโดยการโอน (disclosure by transmission) เผยแพร่หรือทําให้เข้าถึงได้ จัดเรียงหรือควบรวม 
(alignment or combination) จํากัด (restriction) ลบ (erasure) หรือทําลาย (destruction) เป็นต้น  
ซ่ึงหากพิจารณาจากนิยามนี้แล้ว กรณีท่ีบริษัทได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เช่น ชื่อ เพศ 
อายุ และรายการสินค้าท่ีเคยสั่งซ้ือไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ และนําข้อมูลดังกล่าวมาจัดกลุ่มลูกค้าตาม
ความสนใจในสินค้าแต่ละประเภท ก็ถือได้ว่าบริษัทนั้นทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว   

 ๓) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (controller) และผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคล (processor) 

     การพิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความสําคัญ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีตาม GDPR ท่ีจะต้องปฏิบัติ
แตกต่างกัน เช่น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ีจะต้องเก็บบันทึกกิจกรรมการประมวลผล
ข้อมูลของตนเพ่ือแสดงว่าตนได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีกําหนดใน GDPR แล้ว (Art. 30 (2)) เป็นต้น  

     ท้ังนี้ Article 4 (7) ได้กําหนดความหมายของ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล” เอาไว้หมายความถึง ผู้ท่ีทําการตัดสินใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้นี้จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ 

                                                 

  ๙European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Handbook on European 
data protection law, 2018 edition, p. 89. 

๑๐หมายความถึงข้อมูลขนาดเล็กบนเว็บไซต์ท่ีส่งเข้ามาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ท่ีเข้าชม
เว็บไซต์น้ัน  
  ๑๑ICO. Information Commissioner’s Office, Guide to the General Data Protection 
Regulation (GDPR), p. 11. 
  ๑๒Recital 26  
  ๑๓Recital 27   
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(public authority) เจ้ าหน้ า ท่ี  (agency) หรื ออง ค์กร อ่ืน  ๆ (other body) ก็ ไ ด้  ในขณะท่ี   
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” มีการกําหนดความหมายเอาไว้ใน Article 4 (8) ว่า บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ (public authority) เจ้าหน้าท่ี (agency) หรือองค์กรอ่ืน ๆ (other 
body) ท่ีทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (on behalf of 
the controller) จากนิยามดังกล่าว เราอาจกล่าวได้ว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นผู้ท่ีตัดสินใจ
ว่าเพราะเหตุใดจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และด้วยวิธีการอย่างไร๑๔ ในขณะท่ีผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ ท่ีประมวลผลตามคําสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัท ก.  
ทําสัญญาจ้างบริษัท ข. เพ่ือดูแลเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานในบริษัทของตน ซ่ึงจะต้องมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน โดยบริษัท ข. จะดําเนินการ
ดังกล่าวตามข้อกําหนดในสัญญาท่ีทําข้ึนกับ บริษัท ก. เช่นนี้ บริษัท ก. เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ในขณะท่ีบริษัท ข. เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

 
(๓.๒) หลักการในการประมวลผลตาม GDPR (Art. 5)   
        ใน Article 5 ของ GDPR ได้กําหนดหลักการเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลไว้หลายประการ ซ่ึงหลักการดังกล่าวได้แก่  
        ๑) หลักความชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส (lawfulness, 

fairness and transparency) กล่าวคือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย อย่างเป็นธรรม และในประการท่ีโปร่งใส (Art 5 1. (a)) ซ่ึงการประมวลผลอย่างไรท่ีจะถือได้
ว่าชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส ก็จะต้องพิจารณาจากบทบัญญัติอ่ืน ๆ ของ GDPR ต่อไป  

๒) หลักข้อจํากัดตามวัตถุประสงค์ (purpose limitation) กล่าวคือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจง แจ้งชัด และชอบด้วยกฎหมาย และ
ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนําไปประมวลผลในวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างจากวัตถุประสงค์ข้างต้น (Art. 5 1. (b))  

๓) หลักการใช้ ข้อมูล ให้น้ อย ท่ีสุด  (data minimalisation)  กล่ าว คือ  
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะมีได้เท่าท่ีเพียงพอ (adequate) เก่ียวข้อง และจํากัดเฉพาะสิ่งท่ีจําเป็นตาม
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น (Art. 5 1. (c)) 

๔) หลักความถูกต้อง (accuracy) กล่าวคือ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้อง
ถูกต้อง และในกรณีท่ีจําเป็นก็จะต้องทําให้เป็นปัจจุบัน  ท้ังนี้ จะต้องมีการใช้วิธีการตามสมควรเพ่ือให้
ม่ันใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลจะถูกลบหรือได้รับการ
แก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่ชักช้า (Art. 5 1. (d))  

๕) หลักการเก็บข้อมูลอย่างจํากัด (storage limitation) กล่าวคือ การเก็บข้อมูล 
ส่วนบุคคลในรูปแบบท่ีสามารถบ่งชี้ตัวเจ้าของข้อมูลได้นั้น จะเก็บได้ไม่นานเกินกว่าท่ีจําเป็นเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล (เว้นแต่กรณีท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ทางวิทยาศาสตร์  
การวิจัยทางประวัติศาสตร์ หรือในเชิงสถิติ ตาม Article 89 (1) ซ่ึงมีรายละเอียดอีกสําหรับข้อยกเว้น
เหล่านี้) (Art. 5 1. (e))  

๖) หลักความเชื่อถือได้และการรักษาความลับ (integrity and confidentiality) 
กล่าวคือ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลท่ีเหมาะสม 

                                                 

  ๑๔European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Handbook on European 
data protection law, 2018 edition, p. 104.  
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จะต้องป้องกันข้อมูลดังกล่าวจากการประมวลผลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
และป้องกันข้อมูลจากการสูญหาย ทําลาย หรือเกิดความเสียหายโดยอุบัติเหตุ โดยใช้เทคนิคหรือ
กระบวนการจัดข้อมูลท่ีเหมาะสม (Art. 5 1. (f))  

 ๗) หลักความรับผิดชอบ (accountability) กล่าวคือ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลมีภาระความรับผิดชอบท่ีจะต้องแสดงให้เห็นว่าตนสามารถปฏิบัติตามหลักการตามข้อ ๑)  
ถึง ๖) ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นได้ (Art. 5 2.)   

 ท้ังนี้ หลักการเหล่านี้ท่ีสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลมากกว่าท่ีจะเป็นการวางกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนตายตัวเอาไว้ ซ่ึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ
เหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการสร้างแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีดีต่อไป๑๕  

 
(๓.๓) ฐานท่ีทําให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชอบด้วยกฎหมาย 

 ตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า GDPR ได้วางหลักการท่ีสําคัญสําหรับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ซ่ึงหลักการท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือ การประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลจะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย (Art. 5 1. (a)) ปัญหาท่ีเราต้องพิจารณาต่อมาก็คือ 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกรณีใดบ้างท่ีจะถือว่าสามารถทําได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  

 คําตอบของคําถามนี้มีการกําหนดเอาไว้ใน Article 6 ซ่ึงได้วางฐานท่ีทําให้
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชอบด้วยกฎหมายเอาไว้  ดังนั้น ในกรณีท่ีจะทําการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลก็จะต้องพิจารณาด้วยว่าการประมวลผลนั้นมีฐานรองรับตามบทบัญญัตินี้หรือไม่  
ไม่เช่นนั้นแล้วการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจมีผลเป็นการละเมิดต่อหลักการของ GDPR 
และนําไปสู่บทบังคับตาม GDPR ได้  ท้ังนี้ ฐานท่ีทําให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมายตาม Article 6 ได้แก่  

 ๑) ฐานความยินยอม กล่าวคือ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม
สําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพ่ือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือหลาย
วัตถุประสงค์๑๖ ซ่ึงความยินยอมตาม GDPR นั้น หมายความถึงการใด ๆ ท่ีแสดงถึงความประสงค์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะในลักษณะของถ้อยคําแถลง (statement) หรือเป็นการกระทําท่ี
แสดงการยืนยันอย่างแจ้งชัด (clear affirmative action) ว่าเห็นชอบกับการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวกับตน ซ่ึงการให้ความยินยอมนั้นจะต้องเป็นการให้โดยเสรี (freely given) อย่าง
เฉพาะเจาะจง (specific) ต้องได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน (informed) และไม่คลุมเครือ 
(unambiguous) (Art. 4 (11)) สําหรับรูปแบบของการให้ความยินยอมนั้น อาจเป็นลายลักษณ์อักษร 

                                                 
๑๕ICO. Information Commissioner’s Office, Guide to the General Data Protection 

Regulation (GDPR), p. 17.  
๑๖ นอกจากน้ี สําหรับกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ GDPR ได้กําหนดกรณีให้การ

เสนอบริการท่ีจัดให้มีข้ึนเพ่ือประโยชน์ตอบแทนโดยอาศัยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (information society 
services) โดยตรงต่อผู้เยาว์ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกรณีน้ีจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้เยาว์มีอายุอย่าง
น้อย ๑๖ ปี และหากผู้เยาว์มีอายุต่ํากว่าน้ัน ในการให้ความยินยอมของผู้เยาว์จะต้องได้รับการให้ความเห็นชอบโดยผู้
มีอํานาจปกครองด้วย (Art. 8 1.)  อน่ึง กําหนดอายุ ๑๖ ปีดังกล่าว GDPR ได้เปิดช่องให้ประเทศสมาชิกสามารถ
กําหนดอายุข้ันต่ําของเด็กกรณีน้ีได้เอง แต่จะต้องไม่ต่ํากว่า ๑๓ ปี   
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ซ่ึงรวมท้ังวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจเป็นการให้ความยินยอมด้วยถ้อยคําวาจาก็ได้๑๗ อย่างไรก็ดี  
GDPR ไม่ยอมรับวิธีการใช้ช่องกาเครื่องหมายท่ีกาเอาไว้ก่อน (pre-ticked opt-in boxes)๑๘  

    อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ประมวลผลโดยอาศัยฐานแห่ง
ความยินยอม ก็จะมีหน้าท่ีต้องแสดงให้เห็นได้ด้วยว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม
สําหรับการประมวลผลนั้น (Art. 7 1.)  

 ๒) ฐานจากสัญญา กล่าวคือ หากการประมวลผลนั้นมีความเป็นจําเป็นแก่
การปฏิบัติตามสัญญาท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าเป็นคู่สัญญาอยู่ด้วย หรือเพ่ือท่ีจะดําเนินการให้
เป็นไปตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการเข้าทําสัญญา ก็จะทําให้การประมวลผลนั้น
ชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างสําหรับกรณีหลังก็เช่น เจ้าของรถยนต์ผู้หนึ่งต้องการทําประกันภัยรถยนต์ 
และได้ขอให้บริษัทประกันเสนอราคาเบ้ียประกันเพ่ือพิจารณาทําประกันภัยรถยนต์ กรณีเช่นนี้  
บริษัทประกันภัยย่อมมีความจําเป็นท่ีจะต้องประมวลผลข้อมูลบางอย่างเก่ียวกับผู้นั้นเพ่ือท่ีจะสามารถ
เสนอราคาเบ้ียประกันได้ เป็นต้น๑๙ 

 ๓) ฐานจากหน้าท่ีตามกฎหมาย กล่าวคือ การประมวลผลนั้นมีความจําเป็น
ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงฐานแห่งการประมวลผลในข้อนี้ 
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีกฎหมายท่ีกําหนดโดยเฉพาะเจาะจงให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทํา
การประมวลผล เพียงแค่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์ในภาพรวมท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหน้าท่ีตามกฎหมายก็ถือได้ว่าสามารถอาศัยฐานในข้อนี้ได้แล้ว เช่น หากมีกฎหมายกําหนดหน้าท่ี
ให้สถาบันการเงินต้องรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเม่ือพบเหตุต้องสงสัยว่ามีบุคคลกระทําการอันเป็น
การฟอกเงิน๒๐ เช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายแล้ว  

 ๔) ฐานจากการคุ้มครองชีวิต (vital interests) กล่าวคือ การประมวลผลนั้น
จําเป็นสําหรับการปกป้องชีวิตของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เช่น กรณีท่ีมีบุคคลผู้ประสบ
อุบัติเหตุทางรถยนต์ซ่ึงอาจถึงข้ันเสียชีวิตได้ และโรงพยายาลมีความจําเป็นท่ีจะต้องเปิดเผยประวัติ
ทางการแพทย์ของบุคคลนั้นเพ่ือรักษาชีวิตของบุคคลนั้น๒๑ เป็นต้น 

 ๕) ฐานจากหน้าท่ีต่อสาธารณะ กล่าวคือ การประมวลผลนั้นจําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการใช้อํานาจรัฐของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

 ๖) ฐานจากประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) กล่าวคือ 
การประมวลผลนั้นเป็นการจําเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงประโยชน์ดังกล่าว
อาจเป็นของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลท่ีสามก็ได้ แต่ประโยชน์ดังกล่าวจะต้องไม่ถูกกลบกลืน 
(overridden) โดยประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
จําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ท้ังนี้ ตัวอย่างของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายนั้น
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 ๑๐

รวมท้ังประโยชน์ในทางพาณิชย์ ประโยชน์ของปัจเจกบุคคล หรือประโยชน์ต่อสังคมท่ีกว้างกว่า เป็น
ต้น๒๒ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าฐานของการประมวลผลในข้อนี้มีความยืดหยุ่นมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับฐานอ่ืน ๆ   

การพิจารณาว่าการประมวลผลจะชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยฐานข้อนี้
ได้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากบททดสอบสามประการ กล่าวคือ ๑. บททดสอบโดยหลักเกณฑ์
ด้านวัตถุประสงค์ (purpose test) ซ่ึงต้องพิจารณาว่าการประมวลผลนั้นเป็นไปเพ่ือให้ได้มา 
ซ่ึงประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ๒. บททดสอบโดยหลักเกณฑ์ด้านความจําเป็น (necessity 
test) ซ่ึงต้องพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลนั้นจําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์นั้นหรือไม่ และ  
๓. บททดสอบโดยหลักเกณฑ์การชั่งน้ําหนัก (balancing test) ซ่ึงต้องพิจารณาว่าสิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลนั้นเหนือกว่าประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่๒๓  

ท้ังนี้  ในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะทําการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคล ก็จะต้องพิจารณาว่าตนควรจะประมวลผลโดยอาศัยฐานข้อใดเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประมวลผลแต่ละกรณีท่ีตนดําเนินการ ซ่ึงอาจจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์
ในการประมวลผล การทําให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นสามารถดําเนินการด้วยวิธีการอ่ืนนอกจากการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือไม่ ตนมีทางเลือกอ่ืนท่ีจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
หรือไม่ หรือตนเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือไม่ เป็นต้น๒๔ และในบางกรณีก็อาจจําเป็นต้องพิจารณาถึง
ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลาย ๆ ฐานด้วย  

จากแนวทางดังกล่าว หากทําการพิจารณากรณีดังต่อไปนี้ 
 

ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยควรจะอาศัยฐาน
แห่งการประมวลผลในข้อใด   
  หากเราสมมติว่ามหาวิทยาลัยนี้ เ ป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก็อาจนําฐานการ
ประมวลผลจากการปฏิบัติหน้าท่ีต่อสาธารณะมาปรับใช้กับการประมวลผลของมหาวิทยาลัยได้  
แต่ก็จะต้องข้ึนอยู่กับการจัดต้ังและอํานาจตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยด้วย แต่ถ้าการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยได้กระทําลงโดยไม่เก่ียวข้องกับหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยในฐานะท่ี
เ ป็นหน่วยงานของรัฐ  เช่นนี้  มหาวิทยาลัย ก็ควรพิจารณาฐานในการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลข้ออ่ืน เช่น อาจอาศัยจากฐานความยินยอม หรือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของตน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการประมวลผลของตน ยกตัวอย่างเช่น หากมหาวิทยาลัยจะทําการประมวลผล
ข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการเก่ียวกับสมาคมศิษย์เก่าหรือการระดมเงินทุน ก็อาจจะต้องพิจารณาจากฐาน
ความยินยอมหรือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย๒๕ 
 
  (๓.๔) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
                GDPR ได้กําหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ในหมวดท่ี ๓  
ซ่ึงประกอบไปด้วยสิทธิหลายประการ ซ่ึงในท่ีนี้จะกล่าวถึงแต่ละสิทธิโดยสังเขป ได้แก่  
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 ๑๑

          ๑) สิทธิท่ีจะได้รับการแจ้ง (the right to be informed) กล่าวคือ บุคคลมี
สิทธิท่ีจะได้รับแจ้งเก่ียวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน ซ่ึงสิทธินี้มีการกําหนด
ไว้ใน Article 13 และ Article 14 โดยกําหนดว่าบุคคลมีสิทธิท่ีจะได้รับแจ้งเก่ียวกับ “ข้อมูลเก่ียวกับ
ความเป็นส่วนตัว” (privacy information) ซ่ึงสําหรับกรณีตาม Article 13 จะเป็นข้อมูลท่ีต้อง 
แจ้งให้ทราบในกรณีท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวเจ้าของข้อมูลเอง และสําหรับกรณีตาม 
Article 14 จะเป็นการแจ้งข้อมูลให้ทราบสําหรับกรณีท่ีได้รับข้อมูลจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงตัวอย่างของข้อมูลต่าง ๆ ท่ีต้องแจ้งให้ทราบ ก็เช่น ตัวตนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลและรายละเอียดสําหรับการติดต่อ วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ตลอดจนฐานทาง
กฎหมายในการประมวลผลข้อมูล หรือผู้รับหรือประเภทผู้ท่ีจะได้รับข้อมูลดังกล่าวในกรณีท่ีจะมีการ
เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อไป เป็นต้น 
          ๒)  สิทธิ ท่ี จะ เ ข้า ถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลของตน ( the right of access)  
ซ่ึงปรากฏอยู่ใน Article 15 โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะได้รับการยืนยันจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนหรือไม่ และถ้าหากมีการ
ประมวลผลดังกล่าว ผู้นั้นก็จะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ของการประมวลผล 
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ผู้รับหรือประเภทของผู้จะรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในกรณีท่ีมี
การเปิดเผย หรือได้รับแจ้งสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแล (supervisory 
authority) เป็นต้น  
          ๓) สิทธิท่ีจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (the right to rectification) โดย Article 16 
ได้กําหนดว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนท่ีไม่
ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ตลอดจนมีสิทธิท่ีจะขอให้ทําข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์ข้ึน ซ่ึงอาจด้วย
วิธีการให้คําอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อมูลนั้นก็ได้  ท้ังนี้ โดยจะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการ
ประมวลผลด้วย  

๔) สิทธิท่ีจะลบ (หรือสิทธิท่ีจะถูกลืม) (the right to erasure (the right to 
be forgotten)) ซ่ึงปรากฏอยู่ใน Article 17 โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลทําการลบข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับตนโดยไม่ชักช้า และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
จะต้องลบข้อมูลดังกล่าวหากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีมาตรานี้กําหนด เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความ
จําเป็นอันเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค์ท่ีได้มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลอีกต่อไป เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้เพิกถอนความยินยอม (ในกรณีท่ีการประมวลผลมีฐานจากความยินยอม) หรือข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น  ท้ังนี้ แม้จะเป็นกรณีตามเง่ือนไขท่ีอาจ
ขอให้ลบข้อมูลได้แล้วก็ตาม สิทธิข้อนี้ก็ยังมีข้อยกเว้นอีกถ้าหากว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
มีความจําเป็นเพ่ือกรณีต่าง ๆ ได้แก่ เพ่ือการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันตามกฎหมายเพ่ือการสาธารณสุข เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือทางสถิติ
หรือเพ่ือก่อต้ังหรือใช้สิทธิทางกฎหมาย หรือต่อสู้คดี  
          ๕) สิทธิ ท่ีจะจํากัดการประมวลผล (the right to restrict processing)  
ซ่ึงปรากฏตาม Article 18 โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจํากัด
การประมวลผลในกรณีต่าง ๆ เช่น การประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ไม่มีความจําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลอีกต่อไป แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล



 ๑๒

จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพ่ือก่อต้ังหรือใช้สิทธิทางกฎหมาย หรือต่อสู้คดี เป็นต้น  ท้ังนี้ ในกรณี
ท่ีการประมวลผลถูกจํากัดแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนอกจากการเก็บแล้วจะถูกนํามาประมวลผล
ได้ก็แต่โดยความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นไปเพ่ือการก่อต้ังหรือใช้สิทธิทาง
กฎหมาย หรือต่อสู้คดี หรือเป็นไปเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสําหรับ
เหตุผลเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะท่ีสําคัญของสหภาพหรือรัฐสมาชิก เท่านั้น 
          ๖) สิทธิท่ีจะโอนย้ายข้อมูล (the right to data portability) ปรากฏตาม 
Article 20 โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนท่ีให้ไว้แก่ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลนั้นอยู่ในสภาพท่ีมีการจัดหมวดหมู่ และอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถ
อ่านได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ (machine-readable) นอกจากนี้ ยังมีสิทธิท่ีจะให้โอนข้อมูลดังกล่าว
ให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืนได้ด้วย  ท้ังนี้ สิทธินี้จะใช้เฉพาะในกรณีท่ีการประมวลผลมีฐาน
มาจากความยินยอม และการประมวลผลนั้นได้ทําโดยวิธีการอัตโนมัติ (automated means) เท่านั้น  
          ๗)  สิทธิ ท่ีจะคัดค้าน ( the right to object)  ปรากฏตาม Article 21  
โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนได้ใน
กรณีต่าง ๆ เช่น กรณีท่ีการประมวลผลนั้นมีฐานมาจากการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือ
เป็นการใช้อํานาจรัฐของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการจําเป็นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย รวมท้ังกรณีท่ีเป็นการนําข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลนั้น 
(profiling) เป็นต้น ซ่ึงหากมีการคัดค้านแล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ประมวลผลข้อมูลนั้นอีก
ต่อไปเว้นเสียแต่ว่าจะแสดงให้เห็นได้ว่าตนมีฐานท่ีชอบด้วยกฎหมายสําหรับการประมวลผลท่ีเหนือกว่า
ประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นไปเพ่ือการก่อต้ังหรือใช้สิทธิทาง
กฎหมาย หรือต่อสู้คดี เป็นต้น 
          ๘) สิทธิเก่ียวกับการตัดสินใจด้วยวิธีการอัตโนมัติและการใช้ข้อมูลเพ่ือการ
วิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล (profiling) ปรากฏอยู่ใน Article 22 โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ี
จะไม่ถูกตัดสินจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซ่ึงรวม
ไปถึงการนําข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคลนั้น (profiling) ท่ีอาจก่อให้เกิดผลทาง
กฎหมายเก่ียวกับตนหรือส่งผลท่ีมีความสําคัญในระดับเดียวกันด้วย  อย่างไรก็ตาม สิทธิในข้อนี้มี
ข้อยกเว้นอยู่ กล่าวคือ หากเป็นไปเพ่ือการเข้าสู่การทําสัญญา หรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือได้รับความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลอย่างชัดแจ้งแล้ว เป็นต้น 

ท้ังนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถใช้สิทธิใดของตนตามท่ีได้กล่าว
ข้างต้นได้บ้างนั้น อาจข้ึนอยู่กับฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น  
ในกรณีท่ีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีฐานมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย เช่นนี้ เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถใช้สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้หรือในกรณีท่ีการ
ประมวลผลอาศัยฐานจากสัญญา เช่นนี้ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลได้  
เป็นต้น๒๖ 

 
 

                                                 
๒๖เพ่ิงอ้าง, หน้า ๕๓. 
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 (๓.๕) การส่งข้อมูลไปยังประเทศท่ีสาม  
  นอกจากหลักเกณฑ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว GDPR ยังได้กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศ 
ท่ีสามหรือองค์การระหว่างประเทศเอาไว้ด้วย โดยหากคณะกรรมาธิการ (commission) พิจารณาเห็นว่า
ประเทศท่ีจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไป หรือดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศดังกล่าว มีมาตรฐานใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ (Art. 45) ก็จะทําให้สามารถส่งข้อมูลได้โดยไม่ต้องอาศัยการ
อนุญาตเป็นการเฉพาะ (specific authorisation) แต่สําหรับประเทศท่ีไม่มีมาตรฐานการคุ้มครอง 
ท่ีเพียงพอ ในการส่งข้อมูลก็จะต้องพิจารณาเง่ือนไขอ่ืนท่ีทําให้สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันได้ เช่น  
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดหามาตรการป้องกันท่ีเหมาะสม
(appropriate safeguards) และจะต้องสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ
บังคับตามมาตรการเยียวยาตามกฎหมายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Art. 46 1.) 
ซ่ึงกรณีท่ีจะถือได้ว่ามีมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมนั้น GDPR ตาม Article 46 ก็เช่น เป็นการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (binding corporate rules)  
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อยกเว้นอ่ืน ๆ สําหรับเฉพาะกรณีตาม Article 49 อีก เช่น เจ้าของข้อมูลได้
ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งภายหลังจากท่ีได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงของการส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว 
เป็นการส่งข้อมูลท่ีจําเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือการส่งข้อมูลมีความจําเป็นสําหรับการก่อต้ังหรือใช้สิทธิทางกฎหมาย หรือต่อสู้คดี 
เป็นต้น  
  ท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของ GDPR เท่านั้น แต่นอกจากท่ีได้กล่าว
มาแล้ว GDPR ยังมีเนื้อหาอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญอีก เช่น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
การจัดต้ังเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data protection officer (DPO)) หลักการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยสภาพต้ังแต่ข้ันการออกแบบ (by design and by default) การแจ้งเหตุการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานอิสระท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแล หรือเรื่องเก่ียวกับการเยียวยา หรือ
ค่าปรับทางปกครอง เป็นต้น และผู้ ท่ีอยู่ในขอบข่ายจะต้องปฏิบัติตาม GDPR ก็ควรต้องศึกษา
รายละเอียดของเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้โดยถูกต้องต่อไป  
  
๔. บทสรุป  

จากท่ีได้กล่าวไปท้ังหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า GDPR ได้กําหนดมาตรการท่ีเป็นการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้หลายประการ ต้ังแต่การกําหนดหลักการ
เก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่น การประมวลผลจะต้องเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส หรือการให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ตลอดไปจนถึงเรื่อง 
อ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ด้วย ซ่ึงหากผู้เขียนบทความมีเวลาและโอกาสเอ้ืออํานวย จะได้
เขียนบทความเก่ียวกับ GDPR ในเรื่องอ่ืน ๆ หรือลงในรายละเอียดแต่ละประเด็นต่อไป 
  สําหรับสถานการณ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยนั้น 
ปัจจุบันประเทศไทยเองยังไม่มีกฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการท่ัวไป จะมีก็แต่
กฎหมายรายฉบับท่ีกําหนดเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะแต่ละเรื่องเอาไว้ เช่น ข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐก็มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 



 ๑๔

พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เอาไว้ หรือข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลท่ีมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้เป็นความลับส่วนบุคคล และจะนําไปเปิดเผย
ในประการท่ีจะทําให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เป็นต้น ซ่ึงก็ได้มีความพยายามในการจัดทําร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... มาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยในขณะนั้นสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอร่างฯ และได้ผ่านการตรวจพิจารณาโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ร่างฯ ดังกล่าวก็ไม่ได้ถูกตราข้ึนเป็นกฎหมายแต่อย่างใด ต่อมาในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ได้มีความพยายามในการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
อีกครั้ง โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในขณะนั้นเป็นผู้เสนอ และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้ดําเนินการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเสร็จในปี
เดียวกัน อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไปพิจารณาทบทวน
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง แล้วนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป หลังจากนั้น กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ก็ไ ด้ ถูกเปลี่ ยนเ ป็นกระทรวงดิจิ ทัล เ พ่ือ เศรษฐกิจและสั งคม 
โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงในช่วงไม่ก่ีเดือนท่ีผ่าน
มากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. .... อีกครั้ง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเม่ือวันท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑๒๗ ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล โดยมีเนื้อหาสาระโดยสรุป กล่าวคือ กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
กําหนดหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล กําหนดให้มีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือรับผิดชอบในงาน
วิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการต่าง ๆ ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ กําหนดกระบวนการ 
ในการร้องเรียนตลอดจนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล กําหนดความรับผิดจากการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติของร่างกฎหมายนี้ โดยแบ่งออกเป็นความรับผิดทางแพ่ง ความรับผิดทางปกครอง 
และความรับผิดทางอาญา  
  เ ม่ือคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมั ติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. .... แล้ว ก็มีการแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างมากหลาย 
แม้กระ ท่ั งวารสาร  Privacy Laws & Business๒๘ ก็ ไ ด้ลงบทความแสดงความเห็น ต่อร่ า ง
พระราชบัญญัตินี้เอาไว้เช่นเดียวกัน ซ่ึงผู้เขียนบทความก็มีโอกาสได้รับฟังมุมมองท่ีแตกต่างต่อ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ท้ังจากในวงเสวนาและบทความต่าง ๆ  ท้ังนี้ คําถามหนึ่งท่ีมักจะถูกหยิบยก 
ข้ึนมาเก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยก็คือ ทิศทางของกฎหมายดังกล่าว
ควรจะเป็นเช่นใด ควรจะมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเข้มงวดทัดเทียมกับ GDPR 
หรือไม่ โดยในมุมมองหนึ่งก็มีการเสนอความเห็นว่า หากกฎหมายของไทยมีมาตรฐานการคุ้มครอง
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ข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับกฎหมายของสหภาพยุโรปแล้วก็จะส่งผลดีในการคุ้มครองสิทธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และอาจแก้ไขข้อกังวลเรื่องการส่งข้อมูลข้ามดินแดนกับประเทศในสหภาพ
ยุโรปได้ ในขณะท่ีมุมมองอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า หากกฎเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความ
เข้มงวดมากเกินไปจะเป็นการสร้างภาระต้นทุนให้แก่ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก และอาจ
ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมได้ ซ่ึงในเรื่องเก่ียวกับการพิจารณาความสมดุลระหว่างการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและภาระท่ีเกิดข้ึนแก่ภาคธุรกิจก็คงจะต้องติดตามต่อไปว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศไทยจะมุ่งไปในทิศทางใด  
  สุดท้ายนี้ แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าภาคสังคมมีความต่ืนตัวในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากข้ึน 
และตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองก็มีความตระหนักถึงสิทธิของตนในฐานะเจ้าของข้อมูลและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อตนจากการถูกนําข้อมูลส่วนบุคคลไปหาประโยชน์โดยมิชอบ นอกจากนี้ 
ภาคธุรกิจเองก็หันมาให้ความใส่ใจกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือสร้าง
แนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว หรือเพราะได้รับแรงกดดันจาก GDPR หรือเป็น
การเตรียมการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ก็ตาม ซ่ึงก็นับได้ว่า 
เป็นจุดเริ่มท่ีดีสําหรับสถานการณ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 
 

     
 


