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--------------------------------บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์ ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาถึ งบทบัญญัติ แนวคิ ดและความเป็ นมาของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายและปั ญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมาย ทั้งค้นหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรั บปรุ งกฎหมาย โดยวิทยานิ พนธ์ ฉบับนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้ อหาทางนิ ติศาสตร์ จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
โดยการรวบรวมและค้นคว้าจากตารา เอกสาร บทความ วารสาร วิทยานิ พนธ์ ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ตทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ พบว่า หน้าที่ของผูป้ ระกอบกิจการในการบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าและลูกจ้าง
เป็ นภาระอย่างมากนับแต่กระบวนการบันทึกที่ใช้เทคนิ ค มีความซับซ้อน และมีความเสี่ ยงที่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
ดังนั้นกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็กจาเป็ นต้องจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งทางด้านกฎหมายและเทคนิ คเพื่อให้คาปรึ กษาใน
กระบวนการบันทึก แม้วา่ กฎหมายจะมีบทบัญญัติผอ่ นปรนให้แก่กิจการขนาดเล็กก็ตาม แต่บทบัญญัติบางส่ วนยังคงมี
ปั ญหาในวลีที่ไม่มีความชัดเจน เช่น กิจการขนาดเล็ก “อาจได้รับการยกเว้น” จากหน้าที่ดงั กล่าว และผูป้ ระกอบกิจการ
มีหน้าที่บนั ทึกเพียงข้อมูลซึ่ ง “มีความเสี่ ยง” ที่จะกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล อย่างไรก็
ตามปั ญหาอาจเกิดจากวลีที่วา่ “อาจได้รับยกเว้น” และ “มีความเสี่ ยง” มีความหมายอย่างไร ซึ่ งความไม่ชดั เจนของวลี
ทั้งสองดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่แน่ นอน และความกังวลกับบุคคลทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดงั กล่าว ผูเ้ ขียนจึ งมี
ความเห็นว่าบทบัญญัติบางส่ วนโดยเฉพาะอย่างยิง่ วลีท้ งั สองข้างต้นควรได้รับการแก้ไขให้มีความชัดเจน เพื่อให้การ
ตีความกฎหมายเป็ นไปในทางเดียวกัน
คาสาคัญ: ข้อมูลส่ วนบุคคล, กระบวนการบันทึก, กิจการขนาดเล็ก
ABSTRACT
The main objective of this Thesis is to study the provisions, concepts, and evolution of the Personal Data
Protection Act of B.E. 2562. It also purposes to delve into the spirits of the Act, and to dig up possible legal issues
which may arise from the actual application of the Act, as well as to find ways and means to improve the Act. This
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Thesis is a legal qualitative analysis of the Act. It will employ data from various sources, including text books,
articles, journals, theses, information from the Internet, both in Thai and English.
The Thesis finds that the duty of enterprises to record personal data of clients and employees are very
onerous since recording processes are very technical, complicated, and prone to legal liability. Therefore, the
enterprises, large and small, have to employ both technical and legal specialists to assist them in the recording
processes. Although the Act has lenient provisions applicable to small enterprises, some of the provisions are
problematic since they are ambiguous, such as the small enterprises “may be exempted” from the duty aforesaid,
and they have the duty to record only the “data which are “likely or prone” to affect personal rights and liberty of
the owners of the data”. However, the problems may occur as to what the phrases “may be exempted” and “likely
or prone” mean. These are the texts of the Act which are ambiguous, and thus they allow subjective appraisal and
interpretation by all persons involved. The said texts of the Act also create uncertainty and apprehension on the part
of all the enterprises. The Author of this Thesis, therefore, is of the opinion that some provisions of the Acts,
including in particular the texts mentioned above, be amended to make them clearer, and thus amendable to their
objective application.
Keywords: Personal Data, Recording processes, Small enterprises
1. บทนา
การดาเนิ นธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จ จาเป็ นที่ผปู้ ระกอบกิจการจะต้องปรับตัวให้ทนั ต่อภาวะการณ์ของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรื อ IT) คอมพิวเตอร์
ในปั จจุ บนั สามารถประมวลผลข้อมูลจานวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ ว ข้อมูลจึ งเปรี ยบเสมื อนวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่ ผู ้
ประกอบกิจการนามาใช้ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจ ข้อมูลที่นามาใช้เป็ นวัตถุดิบนี้
ส่ วนใหญ่มกั เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคที่ผปู ้ ระกอบกิจการอาจได้รับข้อมูลมาจากลูกค้าของตนโดยตรง ซึ่ ง
ลูกค้าให้ขอ้ มูลไปก็เพื่อความสะดวกในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ แต่ผปู ้ ระกอบกิจการกลับนาข้อมูลดังกล่าวไปขาย
หรื อหาประโยชน์อย่างอื่ นโดยลูกค้าไม่ ได้ยินยอม สร้ างความเดื อดร้ อน ราคาญให้แก่ ลูกค้าซึ่ งเป็ นเจ้าของข้อมูล
ในขณะที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลถือเป็ นสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวของเจ้าของข้อมูลที่รัฐสมาชิกแห่ งองค์กรสหประชาชาติ
จาเป็ นต้องให้ความคุม้ ครองในฐานะสิ ทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งตามประกาศปฏิญาณสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (กุล
พล พลวัน, 2547 : 34)
สาหรับประเทศไทยซึ่ งเป็ นสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ ได้ให้การรับรองและคุม้ ครองในเรื่ องข้อมูล
ส่ วนบุคคลไว้เช่นเดียวกัน โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 32 วรรค
สอง ว่า “...การนาข้อมูลส่ วนบุ คคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทามิ ได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ ตราขึ้นเพียงเท่าที่ จาเป็ นเพื่อประโยชน์สาธารณะ” ต่อมาได้ตราพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นการทัว่ ไป โดยผูท้ ี่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลก็คือ “ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล” (ต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า “ผูค้ วบคุม”) หมายความว่า
บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมี อานาจหน้าที่ตดั สิ นใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งส่ วน
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ใหญ่ผคู ้ วบคุมมักเป็ นหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรทางธุ รกิจ เพราะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน
รวมถึงข้อมูลของผูม้ าติดต่อด้วย ดังนั้นจึงต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ งมี
หลักการดังต่อไปนี้ (ปิ ยะบุตร บุญอร่ ามเรื อง, ปิ ติ เอี่ยมจารู ญลาภ, ชวิน อุ่นภัทร, และฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์ กลุ .2562)
1. ฐานของกฎหมาย (Lawful Basis) การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยชอบ
ด้วยกฎหมายนั้น ต้องกระทาโดยมี ฐานของกฎหมายสนับสนุ น เช่ น ฐานความยินยอม (Consent), ฐานการจัดทา
เอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุหรื อการวิจยั , ฐานความจาเป็ นเพื่อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพ
(Vital Interest), ฐานสัญญา (Contract), ฐานความจาเป็ นเพื่อภารกิ จสาธารณะหรื อเพื่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ ในการใช้
อานาจรัฐ (Public Task/Official Authority), ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) และฐาน
หน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)
2. หลักการจากัดวัตถุประสงค์ (Purpose limitation) เป็ นหลักที่ให้ผคู้ วบคุมเปิ ดเผยวัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล และการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลต้อง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้เปิ ดเผยเท่านั้น
3. หลักความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) กาหนดให้ผคู ้ วบคุมตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เป็ นปั จจุ บนั ของข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ผูค้ วบคุ มเก็บรั กษาไว้ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันความเข้าใจผิดหากจาเป็ นต้องใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
4. หลักการจากัดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล (Storage limitation) เป็ นหลักที่ให้ผคู้ วบคุม
สามารถเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลได้เพียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่ งเท่านั้น โดยจะต้องระบุระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลให้ชดั แจ้ง
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผูค้ วบคุมจะต้องทาลายข้อมูลนั้นเสี ย
5. หลักการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยและการรักษาความลับ (Security and Confidentiality) เป็ น
หลักที่ กาหนดให้ผเู ้ ก็บรวบรวม ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลมีหน้าที่ตอ้ งจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อ
ป้ องกันการสู ญหาย หรื อการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอานาจ
6. หลักความโปร่ งใส (Transparency) เป็ นหลักการที่กาหนดให้ผคู้ วบคุมต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการติดต่อของผูเ้ ก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษา
ข้อมูล สิ ทธิ ต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย ตลอดจนมาตรการในการรั กษาความปลอดภัยให้แก่ขอ้ มูลส่ วน
บุคคล
นอกจากนี้ เพื่อให้การคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลมีประสิ ทธิ ภาพ พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ยังมีกลไกตรวจสอบถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยให้ผคู ้ วบคุมจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู ้
ควบคุม และกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ได้กระทาต่อข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงมาตรการป้ องกันความปลอดภัยแก่ขอ้ มูลส่ วน
บุคคล ทั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานหากเจ้าของข้อมูลหรื อสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลขอตรวจสอบ
ถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึ่ งกระบวนการของบันทึกเริ่ มตั้งแต่การจัดระบบข้อมูลโดยการรวบรวม วิเคราะห์ จดั ทา
เป็ นบันทึกรายการข้อมูลส่ วนบุคคล ให้เห็นลักษณะของกิจกรรมทั้งหมดที่กระทาต่อข้อมูลส่ วนบุคคล (PTT Express
Solution: 2563) จึงจาเป็ นที่จะต้องใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิศวกรและทางด้านกฎหมาย สร้างภาระค่าใช้จ่ายจานวน
มากให้แก่ผคู ้ วบคุมซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการ (Oliver Smith: 2018) และกฎหมายไทยกาหนดโทษปรับทาง
ปกครองไว้สูงถึง 1 ล้านบาท แม้กฎหมายยกเว้นหน้าที่จดั ทาบันทึกให้กิจการขนาดเล็กก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเงื่อนไข
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ตามมาตรา 39 วรรคสามแห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่บญ
ั ญัติวา่ “...อาจยกเว้นมิให้
นามาใช้บงั คับกับผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่ งเป็ นกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
เว้นแต่ มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความเสี่ ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นครั้งคราว หรื อมีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามมาตรา 26” แล้ว ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับวลีที่ไม่มีความชัดเจนเช่น กิจการ
ขนาดเล็ก “อาจได้รับการยกเว้น” จากหน้าที่ดงั กล่าว และผูป้ ระกอบกิจการมีหน้าที่บนั ทึกเพียงข้อมูลซึ่ ง “มีความ
เสี่ ยง” ที่จะกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล อย่างไรก็ตามปั ญหาอาจเกิดจากวลีที่ว่า “อาจ
ได้รับยกเว้น” และ “มีความเสี่ ยง” มี ความหมายอย่างไร ทั้งในส่ วนรายการของบันทึ กที่ กาหนดให้ตอ้ งระบุขอ้ มูล
เกี่ ยวกับผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุ คคล ทาให้เกิ ดปั ญหาว่าผูค้ วบคุมต้องระบุ รายละเอียดเพียงใดจึ งถือว่าได้ปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายอย่างครบถ้วน
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
วิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงทฤษฎี และหลักการของบันทึกเพื่อทราบถึงรายละเอียดที่จาเป็ นต่อ
การบันทึก และลักษณะของกิจการที่จาเป็ นต้องจัดทาบันทึกเพื่อค้นหาหลักเกณฑ์ในการยกเว้นหน้าที่การจัดทาบันทึก
ให้ เ หมาะสมแก่ ล ัก ษณะของกิ จ การ และปรั บ ปรุ ง กฎหมายคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของประเทศไทยให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3. การดาเนินการวิจัย
วิทยานิ พนธ์น้ ี เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเนื้ อหาทาง
นิ ติศาสตร์ จากกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลโดยรวบรวมข้อมูลและค้นคว้าวิจยั จากตารา
เอกสาร บทความ วารสาร วิทยานิ พนธ์ สารนิ พนธ์ เอกสารทางวิชาการของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ รวมถึง
ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
4. ผลการวิจัย
แนวความคิดเกี่ยวกับบันทึกอาจสะท้อนผ่านบทนิ ยาม ซึ่ งบันทึ กคือ ข้อมูลที่จะเป็ นหลักฐานของกิ จกรรม
ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และสอบสวนในภายหลัง สิ่ งสาคัญที่คือข้อมูลที่อยูใ่ นบันทึก
จะต้องเป็ นข้อมูลที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป และต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็ นระยะเวลานานเนื่ องจากจะต้องใช้
สาหรับการตรวจสอบในภายหลัง (ไพโรจน์ ต้นศิริอนุ สรณ์, 2558 : 49) บันทึกจึ งมีลกั ษณะเป็ นเอกสารซึ่ งควร
ประกอบไปด้วย (Williams, 2006 อ้างถึงในพิสมัย ระพีพฒั น์ชยั , 2560 : 10)
1) เนื้อหา ซึ่ งต้องมีเรื่ องราว ข้อเท็จจริ ง ข้อมูลหรื อสารสนเทศที่ปรากฏบนเอกสารนั้น
2) บริ บท (Context) ต้องมีส่วนประกอบแวดล้อมที่แสดงถึงเรื่ องราวความเป็ นมาของเอกสารเป็ น
ส่ วนที่แสดงให้รู้เรื่ องราวเกี่ยวกับการจัดทา การติดต่อสื่ อสาร การดูแลรักษาและใช้เอกสารนั้น ๆ เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่
สัมพันธ์ต้ งั แต่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการรับ-ส่ ง และใช้เอกสารนั้น ส่ วนที่เป็ นข้อความโต้ตอบที่ปรากฏบนเอกสารนั้นที่จะทา
ให้ทราบว่าเอกสารนั้นมีการดาเนินการอย่างไร และเกี่ยวข้องกับผูใ้ ดบ้าง รวมถึงสิ่ งอื่น ๆ ที่บนั ทึกบนเอกสารนั้นด้วย
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3) โครงสร้างของเอกสาร (Structure) ต้องมีรูปแบบโครงสร้ างของเนื้ อหาที่ ชดั เจน ซึ่ ง
ส่ วนประกอบของเอกสารแต่ละฉบับจะมีท้ งั ส่ วนประกอบที่แสดงให้เห็นได้ดว้ ยตา เช่น วัสดุในการจัดทาเอกสาร
อักขระหรื อตัวอักษร ภาษา เครื่ องหมายที่แสดงให้ปรากฏบนเอกสาร ส่ วนที่ระบุผเู ้ กี่ยวข้องในการจัดทาและใช้
เอกสาร ตราประทับ และส่ วนของข้อความที่ผรู ้ ับผิดชอบหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องบันทึกเป็ นข้อความไว้บนเอกสารนั้น ๆ
และส่ วนประกอบที่ตอ้ งมีการอ่านจึงจะบอกได้ เช่น วิธีการเสนอเนื้อหา ลีลาในการเขียน สานวนภาษา
4) ความจริ งแท้ของเอกสาร (Authenticity) ต้องสามารถพิสูจน์ได้วา่ เอกสารเป็ นต้นฉบับไม่ใช่
เอกสารที่ถูกคัดลอก ปลอมแปลงขึ้น โดยต้องมีการระบุได้ถึงเจตนา ผูท้ ี่มีอานาจในการจัดทาเอกสารนั้น และเอกสาร
จะต้องสามารถตรวจสอบได้และมี การปกป้ องการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเป็ นการยืนยันและสร้ างความมัน่ ใจใน
ความจริ งแท้ของเอกสาร
5) ความสมบูรณ์ (Integrity) ต้องมีความสมบูรณ์ ไม่ขาดหาย หรื อไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่ วน
ใดส่ วนหนึ่ งของเอกสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเพิ่ม การลบ จะต้องทาโดยผูท้ ี่มีอานาจหรื อผูท้ ี่รับผิดชอบ
เอกสารนั้น
6) ความน่ าเชื่ อถือ (Reliability) ต้องมีเนื้ อหาที่แสดงถึงการดาเนิ นงานและกิ จกรรมที่ถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน และเป็ นข้อเท็จจริ งที่พิสูจน์ได้ สามารถนาไปใช้อา้ งอิงในการดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้
7) การใช้งาน (Usability) ต้องสามารถเรี ยกใช้งานได้ตลอดเวลาที่ตอ้ งการ ดังนั้นเอกสารจะต้อง
จัดเก็บในที่ที่สามารถระบุที่จดั เก็บได้ สามารถค้นหา นามาใช้งานได้อยูต่ ลอดเวลา
สาหรับลักษณะของบันทึกตามกฎหมายต่างประเทศมีปรากฏอยูใ่ นกฎหมายของสหภาพยุโรป (European
Union หรื อ EU) ที่เรี ยกว่า GDPR (General Data Protection Regulation) เป็ นกฎระเบียบที่วา่ ด้วยการคุม้ ครองบุคคล
เกี่ ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล และอิสระของการโอนข้อมูลข้ามพรมแดน ซึ่ งบัญญัติรายละเอียดของ
บันทึกอยูใ่ นมาตรา 30(1) ว่า “ผูค้ วบคุมและตัวแทนของผูค้ วบคุมมีหน้าที่เก็บรักษาบันทึกกิจกรรมการประมวลผลอัน
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ (a) ชื่อและข้อมูลที่ใช้ติดต่อกับผูค้ วบคุมข้อมูล ตัวแทนของผูค้ วบคุม และเจ้าหน้าที่
คุม้ ครองข้อมูล (b) วัตถุประสงค์ของการประมวลผล (c) ประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคลและเจ้าของข้อมูล (d) ประเภท
ของผูร้ ับหรื ออาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคล (e) มาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่โอนไปนอกสหภาพยุโรปหรื อ
องค์กรระหว่างประเทศ (f) ระยะเวลาสาหรับเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลแต่ละประเภท และ (g) มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยแก่ขอ้ มูลส่ วนบุคคล”
กฎหมายของสหราชอาณาจักรมี กฎหมายคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ ค คลที่ เรี ย กว่า DPA2018 หรื อ Data
Protection Act 2018 บัญญัติรายละเอียดของบันทึกไว้ในมาตรา 61 ว่า “ผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลต้องบันทึกกิจกรรม
การประมวลผลทั้งหมด เพื่อให้หน่วยงานที่มีอานาจตรวจสอบได้เมื่อมีการร้องขอ ซึ่ งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและวิธีติดต่อผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล (2) ชื่อและวิธีติดต่อตัวแทนของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล (3) ชื่อและ
วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (4) วัตถุประสงค์ของการประมวลผล (5) ประเภทผูร้ ับหรื อที่จะได้รับ
ข้อมูลส่ วนบุคคล (6) ประเภทของข้อมูลส่ วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล (7) รายละเอียดการใช้โปรไฟล์ลิ่ง
(8) ประเภทข้อมูลส่ วนบุคคลที่โอนไปยังองค์กรระหว่างประเทศหรื อประเทศที่สาม (9) ฐานของกฎหมายที่ใช้ในการ
ประมวลผลและใช้ในการโอนข้อมูล (10) ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลแต่ละประเภท (11) มาตรการและการ
รักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูล”
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สาหรับข้อยกเว้นหน้าที่จดั ทาบันทึกของผูค้ วบคุม พบว่า GDPR มาตรา 30(5) บัญญัติไว้ดงั นี้ “หน้าที่จดั ทา
บันทึกกิจกรรมการประมวลผลตามมาตรา 30(1) ไม่บงั คับแก่กิจการหรื อองค์กรที่มีจานวนการจ้างงานน้อยกว่า 250
คน เว้นแต่เป็ นการประมวลผลที่เสี่ ยงจะกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของเจ้าของข้อมูล เป็ นการประมวลผลที่ไม่เป็ น
ครั้ งคราว หรื อเป็ นการประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรื อข้อมูลเกี่ ยวกับประวัติอาชญากรรมของบุคคล” แต่
ข้อ ยกเว้น หน้า ที่ จัด ท าบัน ทึ กข้อ มู ลของผูค้ วบคุ ม กลับ ไม่ พบในกฎหมายคุ ้ม ครองข้อ มู ลส่ ว นบุ ค คลของสหราช
อาณาจักรแต่อย่างใด
สาหรับจานวนการจ้างงานตามที่ GDPR กาหนดนั้น เป็ นผลมาจากคาปรารภ (Recital) ข้อที่ 13 ที่วา่ “เพื่อให้
มาตรฐานการคุ ม้ ครองแก่ บุ ค คลในสหภาพยุโ รปมี ค วามสอดคล้อ งกัน และเพื่ อ ให้ข อ้ มู ลส่ วนบุ ค คลส่ วนบุ ค คล
เคลื่อนไหวอย่างเสรี ภายในตลาดของสหภาพยุโรป จาเป็ นที่จะต้องกาหนดความให้กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ของรั ฐสมาชิ กเป็ นอย่างเดี ยวกัน โดยในเรื่ องการจัดทาบันทึ กกาหนดให้กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึ ง
องค์การระหว่างประเทศตาม GDPR นี้ ให้ถือเอาจานวนการจ้างงานไม่เกิน 250 คน...” ซึ่ งคาปรารภดังกล่าวยังอ้างถึง
ภาคผนวกของประกาศคณะกรรมการแห่ งประชาคมยุโ รปเกี่ ย วกับ นิ ย ามของกิ จ การขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized
enterprises(2003/361/EC)) ข้อ 2 ที่กาหนดลักษณะของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม คือ กิจการที่มีจานวนการจ้าง
งานไม่เกิน 250 คนและมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 50 ล้านยูโรและหรื อมีงบดุลประจาปี รวมไม่เกิน 43 ล้านยูโร ถ้ากิจการใด
มีจานวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คนและมีรายได้ต่อปี และหรื องบดุลประจาปี รวมไม่เกิน 10 ล้านยูโรกิจการนั้นเป็ น
กิจการขนาดเล็ก หรื อถ้ากิจการใดมีจานวนการจ้างงานไม่เกิน 10 คนและมีรายได้ต่อปี และหรื องบดุลประจาปี รวมไม่
เกิน 2 ล้านยูโรกิจการนั้นเป็ นกิจการขนาดย่อม
5. การอภิปรายผล
5.1 รายละเอียดของบันทึก
จากผลของการศึกษาและวิจยั ทาให้ทราบแนวความคิด หลักการและลักษณะของบันทึก ว่าบันทึก
มี จุดมุ่ งหมายเพื่อเก็บรั กษาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งไว้เป็ นหลักฐาน ส่ วนสิ่ งที่ ประสงค์เก็บไว้เป็ นหลักฐานจะมี รายละเอี ยด
เพียงใดขึ้ นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ของกิ จการ ซึ่ งบันทึ กของกฎหมายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลนั้นเมื่ อพิจารณาจาก
GDPR อันเป็ นแม่แบบของพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 บันทึกถือเป็ นกลไกในการตรวจสอบ
ถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบุคคลที่ทาหน้าที่ในการให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล การบันทึกจึงเป็ นการแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรักษาและ
มาตรการรั กษาความปลอดภัยแก่ขอ้ มูลส่ วนบุ คคล การอธิ บายสิ ทธิ และวิธีในการเข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุ คคลเพื่อให้
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อขอให้ลบข้อมูลของตน ตลอดจนสถานที่ติดต่อกับผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อใช้สิทธิ ตามที่กฎหมายกาหนด
เมื่ อพิจารณารายละเอี ยดของบันทึ กตามพระราชบัญ ญัติคุ ม้ ครองข้อ มู ลส่ วนบุ ค คล พ.ศ.2562
มาตรา 39(3) บัญญัติให้บนั ทึกต้องมี “ข้อมูลเกี่ยวกับผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล” นอกจากจะหมายถึงรายละเอียดที่ใช้
ในการติดต่อกับผูค้ วบคุมแล้ว ยังมีความหมายขยายไปถึงข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับผูค้ วบคุมซึ่ งอาจเป็ นข้อมูลที่
ผูค้ วบคุ มไม่ตอ้ งการเปิ ดเผย ประกอบกับวัตถุประสงค์ของบันทึ กตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลต้องการ
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เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเข้าถึ งผูค้ วบคุมได้โดยง่าย และสามารถใช้สิทธิ ที่มีเหนื อข้อมูลส่ วนบุ คคลของตน
ตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายแก่ผคู ้ วบคุมต่อไป
ดังนั้น รายละเอียดของผูค้ วบคุมตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงควร
ถือแนวทางตาม GDPR ที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของประเทศไทยยึดเป็ นแม่แบบของกฎหมาย โดยแก้ไข
มาตรา 39(3) ให้ผูค้ วบคุ มระบุ รายละเอี ยดเฉพาะชื่ อและวิธีติดต่อกับผูค้ วบคุ ม ก็ถือว่าชัดเจนและเพียงพอตาม
วัตถุประสงค์ของบันทึกแล้ว
5.2 ข้ อยกเว้ นของการจัดทาบันทึก
จากการศึ กษาพบว่ากระบวนการจัดทาบันทึ กสร้ างภาระค่าใช้จ่ายจานวนมากให้แก่ผูป้ ระกอบ
กิ จ การ อาจกระทบต่ อ กิ จ การที่ มี ข นาดเล็ก ซึ่ งต้อ งน าทุ น ที่ ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ หรื อ ขยายกิ จ การมาใช้ใ น
กระบวนการจัดทาบันทึก จนขาดสภาพคล่องหรื อไม่คุม้ ที่จะดาเนินธุ รกิจต่อไป ทาให้คู่แข่งในตลาดการค้าลดน้อยลง
สร้ างความได้เปรี ยบให้กบั กิ จการที่ มีขนาดใหญ่ และอาจเกิ ดการผูกขาดทางการค้าในธุ รกิ จบางประเภท ขณะที่
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลต้องการสร้างสมดุลระหว่างการให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ และการรักษากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเอาไว้ แม้กระบวนการจัดทาบันทึกถือเป็ นกลไกตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายจะมีความจาเป็ นก็ตาม แต่
เพื่อไม่ให้กฎหมายไปขัดขวางกลไกทางเศรษฐกิจ จึงมีบทบัญญัติขอ้ ยกเว้นที่กาหนดให้กระบวนการจัดทาบันทึกไม่
นาไปใช้กบั กิจการที่มีขนาดเล็กหรื อองค์กรที่มีจานวนการจ้างงานไม่เกิน 250 คน ดังปรากฏอยูใ่ น GDPR มาตรา
30(5)
สาหรับกฎหมายของประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 39
วรรคสาม บัญญัติให้กระบวนการจัดทาบันทึกไม่นาไปบังคับใช้กบั กิจการที่มีขนาดเล็กเช่นเดียวกับ GDPR แต่กลับ
บัญญัติโดยใช้ถอ้ ยคา หรื อวลีที่ไม่ชดั เจน เช่น การใช้คาว่า “อาจยกเว้นมิให้นามาใช้บงั คับกับ...” สร้างความสับสน
ให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องว่ากิจการใดเป็ นกิจการที่อาจได้รับยกเว้น แม้วา่ กิจการนั้นจะมีคุณสมบัติที่กฎหมายไม่บงั คับให้จดั ทา
บันทึกก็ตาม จึงควรแก้ไขในวลีโดยตัดคาว่า “อาจ” ออก ให้เหลือเพียง “ยกเว้นมิให้นามาใช้บงั คับกับ...” ก็จะทาให้
การบัญญัติกฎหมายมีความชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ ในส่ วนขนาดของกิจการซึ่ งกฎหมายกาหนดให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด ซึ่ งหลักเกณฑ์ของขนาดกิจการมีความสาคัญที่จะทาให้ผปู ้ ระกอบกิจการทราบในเบื้องต้นว่ากิจการ
ของตนมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายยกเว้นไม่บงั คับให้จดั ทาบันทึกหรื อไม่ การที่คณะกรรมการยังไม่กาหนด
หลักเกณฑ์ของกิจการ ในขณะที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลใกล้มีผลใช้บงั คับ แสดงถึงความไม่พร้อมในการ
บังคับใช้กฎหมาย กระทบต่อผูป้ ระกอบกิจการที่จะต้องเตรี ยมตัว และวางแผน เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย อย่างไรก็
ตามมีความเป็ นไปได้ที่คณะกรรมคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลจะใช้แนวทางเดียวกับ GDPR ที่ให้ขนาดของกิจการที่ไม่
ต้องจัดทาบันทึกขึ้นอยูก่ บั จานวนการจ้างงานเพราะจานวนการจ้างงานสะท้อนให้เห็นถึงการที่นายจ้างต้องทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกจ้างไว้
5.3 ความไม่ ชัดเจนของบทบัญญัติในส่ วนข้ อยกเว้ นของข้ อยกเว้ นการจัดทาบันทึก
ตามที่พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 39 วรรคสาม บัญญัติวา่ “...เว้น
แต่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความเสี่ ยงต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
หรื อมิใช่กิจการที่เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นครั้งคราว หรื อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
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ข้อมูลส่ วนบุคคลตามมาตรา 26” นั้นบทบัญญัติดงั กล่าวยังคงมี ความไม่ชดั เจนในเรื่ องของ “ความเสี่ ยงต่อสิ ทธิ
เสรี ภาพของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล” และ”การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นครั้ งคราว” เนื่ องจากไม่มีหลักเกณฑ์
กาหนดว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลอย่างไรถือว่าทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อสิ ทธิ เสรี ภาพ หรื อถือเป็ นการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคลเป็ นครั้ งคราว ทาให้เกิ ดปั ญหาการตี ความทางกฎหมายที่ ไม่สอดคล้องต้องกัน ก่อให้เกิ ด
ปั ญหาแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
เมื่อได้ศึกษากฎหมายคุม้ ครองของสหภาพยุโรป หรื อ GDPR มาตรา 30 ซึ่ งมีหลักการยกเว้นของ
ข้อยกเว้นเอาไว้เช่นเดี ยวกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 แต่ GDPR มี การกาหนดเอาไว้
ชัดเจนเลยว่า “เว้นแต่มีการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ มีความเสี่ ยงที่ จะมี ผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อมิใช่กิจการที่ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นครั้งคราว หรื อเป็ นการประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลชนิ ดพิเศษตามมาตรา 9 (1) หรื อเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ตามมาตรา 10” จะ
เห็นได้วา่ GDPR กาหนดลักษณะของการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีความเสี่ ยงจะกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพบุคคล
ไว้ในคาปรารภ (Recital) ที่ 75 ว่า “ความเสี่ ยงต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลอันเป็ นผลมาจากการประมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคลโดยเฉพาะการใช้ขอ้ มูลที่อาจเป็ นผลเป็ นการเลือกปฏิบตั ิทาให้เสี่ ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลหรื อนาข้อมูลไป
หลอกลวงผูอ้ ื่นทาให้บุคคลอื่นเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง ถูกเปิ ดเผยความลับที่ควรได้รับการคุม้ ครอง มีการแปลงข้อมูลแฝง
โดยไม่ได้รับอนุ ญาต ตลอดจนทาให้เกิ ดความเสี ยเปรี ยบทางสังคมหรื อเศรษฐกิ จที่ เห็ นได้อย่างชัดเจนเมื่ อเจ้าของ
ข้อมูลอาจถูกลิดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพบางประการ หรื อถูกยับยั้งไม่ให้ใช้อานาจควบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคลของตนเมื่ อ
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกประมวลผลเปิ ดเผยต้นกาเนิ ดทางเชื้อชาติ หรื อชาติกาเนิ ด (Ethnic Origin) การแสดงความเห็น
ทางการเมื อง ความเชื่ อทางศาสนาหรื อปรั ชญา สมาชิ กภาพของสหภาพวิชาชี พ และการประมวล ข้อมูลเกี่ ยวกับ
พันธุ กรรม สุ ขภาพ ประสบการณ์ทางเพศ (Sex Life) ตลอดจนประวัติอาชญากรรม หรื อเกี่ยวกับมาตรการความ
ปลอดภัยของบุคคลในแง่ส่วนบุคคลต่าง ๆ ซึ่ งจะถูกนามาประเมินผล เพื่อวิเคราะห์ หรื อคาดการณ์แนวโน้มเกี่ยวกับ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ สุ ขภาพ ความชอบหรื อความสนใจ ความน่ าเชื่ อถื อ หรื อ
พฤติกรรม ตาแหน่งที่อยู่ หรื อ การเคลื่อนไหว เพื่อที่จะสร้างหรื อใช้ประโยชน์โปรไฟล์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ข้อมูลส่ วน
บุคคลในกลุ่มที่ เปราะบางโดยเฉพาะเด็กหรื อ เมื่อมี การประมวลผลที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลขนาดใหญ่และ
ส่ งผลกระทบต่อผูถ้ กู ประมวลผลข้อมูลจานวนมาก”
จะเห็นได้วา่ ความเสี่ ยงต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเจ้าของข้อมูลตาม GDPR มีการกาหนดเอาไว้ชดั เจนไม่
ทาให้เกิ ดช่ องว่างของกฎหมายที่ จะเกิ ดการตี ความได้หลายรู ปแบบเป็ นการสร้ างหลักเกณฑ์และแนวทางให้กบั ผู ้
ควบคุมได้วา่ อะไรคือความเสี่ ยงต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเจ้าของข้อมูล หากผูค้ วบคุมได้ทาการเก็บรวบรวมใช้หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นความเสี่ ยงกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเจ้าของข้อมูลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ผคู ้ วบคุมก็มีหน้าที่ในการ
จัดทาบันทึ กดังกล่าว ดังนั้น จึ งควรกาหนดนิ ยามความหมายของความเสี่ ยงต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเจ้าของข้อมูลตาม
แบบอย่างของGDPRโดยปรั บตามบริ บทของสังคมไทยเพื่อให้เกิ ดแนวทางที่ ชดั เจนโดยบัญญัติเอาไว้ในบทนิ ยาม
มาตรา 6 ของพ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
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6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ในยุคที่ขอ้ มูลข่าวสารมีความสาคัญประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทาให้การล่วง
ละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคลทาได้โดยง่าย ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าของข้อมูล การให้ความ
คุม้ ครองแก่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็ นกฎหมายที่
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการคุม้ ครองสิ ทธิ แก่พลเมือง ในอีกด้านหนึ่ งกฎหมายดังกล่าวยังจูงใจให้ประเทศที่
ตระหนักต่อการคุกคามสิ ทธิ ในข้อมูลส่ วนบุคคลกล้าที่จะถ่ายโอนข้อมูล ความรู ้ เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาในประเทศ
ทั้งนี้ การให้ความคุม้ ครองแก่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลยังเป็ นเรื่ องที่ใหม่สาหรั บประเทศไทย หลักการบันทึกจึ งเป็ นหลักที่
สร้างกลไกในการตรวจสอบถึงการคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลให้เป็ นไปตามกฎหมายทาให้การคุม้ ครองสิ ทธิ ในข้อมูล
ส่ วนบุคคลมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการจัดทาบันทึกมาพร้อมภาระค่าใช้จ่ายจานวนมากกระทบต่อผู ้
ประกอบกิจการโดยเฉพาะกิจการที่มีขนาดเล็ก การบัญญัติกฎหมายจึงควรชัดเจน แน่นอน และลดการตีความให้นอ้ ย
ที่สุด
ดังนั้น ผูว้ ิจยั เสนอแนะให้แก้ไขในส่ วนของพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 39
วรรคหนึ่ ง อนุ สาม ให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลบันทึกรายการแต่เพียง “ชื่อและรายละเอียดที่ใช้ในการติดต่อกับผู ้
ควบคุมซึ่ งได้แก่ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล” และในส่ วนข้อยกเว้นตามวรรคสามควรตัดคาว่า “อาจ” ออกไป กาหนด
นิยามของกิจการขนาดเล็กให้ชดั เจนโดยยึดเกณฑ์ของจานวนการจ้างงานเป็ นหลักเพื่อให้สอดคล้องกับจานวนข้อมูลที่
ต้องเก็บรั กษา และกาหนดนิ ยามความหมายของความเสี่ ยงต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเจ้าของข้อมูลตามแบบอย่างของ
GDPRโดยปรั บตามบริ บทของสังคมไทยเพื่อให้เกิ ดแนวทางที่ ชดั เจนโดยบัญญัติเอาไว้ในบทนิ ยามมาตรา 6 ของ
พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
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