โครงการสัมมนาแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลเพือ่ รองรับการมีผลบังคับใชของ GDPR
(EU General Data Protection Regulation)
1. หนวยงานที่รบ
ั ผิดชอบ

ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2. หลักการและเหตุผล

ปจจุบันคนไทยใชสื่อสังคมออนไลนและบริการทางอินเทอรเน็ตตางๆ เปนอันดับตนๆ ของโลก สงผลให
เกิดการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลมากอยางเปนสัดสวนกัน แมรัฐบาลจะไดพยายามผลักดนใหมีการตรากฎหมาย
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนเวลากวา 10 ปแลว แตความตระหนักรูเรื่องความเปนสวนตัวและการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลในประเทศไทยยังมีอยูคอนขางนอย การตระหนักถึงอันตรายหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดจาก
การถูกนําขอมูลไปแสวงหาประโยชนทางการคาหรือโดยมิชอบยิ่งมีอยูนอยกวา
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมใชเรื่องใหม เพราะมีพัฒนาการมากมายทั้งในกฎหมายตางประเทศและ
ขอตกลงระหวางประเทศ ตัวอยางของหลักเกณฑการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่สําคัญเชน การคุมครองขอมูล
สวนบุคคลตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน, แนวทางขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD), ขอตกลงของรัฐสภาแหงยุโรป, ขอบังคับสหภาพยุโรป, แนวทางของสหประชาชาติ, แนวทางตาม
กรอบความรวมมือของ APEC, แนวทางของอาเซียน และ TPP แตเนื่องจากความแตกตางที่มีอยูในแตและ
ประเทศ ทําใหการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในที่หนึ่งสงผลกระทบในที่อื่นๆดวย
โดยเฉพาะเมื่อสหภาพยุโรปกําหนดวาไมใหเขาถึงหรือสงขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศที่ไมมีการคุมครองขอมูลใน
ระดับที่เพียงพอ
แนวทางหนึ่งที่กําลังถูกนํามาปรับใชมากขึ้นในปจจุบันคือการออกเปนกฎหมายเพื่อคุมครองขอมูลสวน
บุคคลและกําหนดหนาที่ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติ โดยพัฒนาการขั้นลาสุดไดแก การที่สหภาพยุโรป
ไดประกาศใช EU General Data Protection Regulation ซึ่งเปนการแกไขปรับปรุงหลักการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลฉบับเกาใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา โดยมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
(1) กํ า หนดการใช อํ า นาจนอกอาณาเขต (extraterritorial jurisdiction) คื อ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของ
สหภาพยุโรปอยูภายใตความคุมครองไมวาจะอยูในที่ใดในโลก
(2) บทลงโทษสู ง ขึ้ น โดยองค ก รที่ ก ระทํ า ผิ ด อาจต อ งจ า ยค า ปรั บ สู ง ถึ ง อั ต ราร อ ยละ 4 ของผล
ประกอบการรายไดทั่วโลก
(3) การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลตองชัดเจนและชัดแจง (clear and affirmative consent)
(4) การแจ ง เตื อ นเมื่ อ เกิ ด เหตุ ข อ มู ล รั่ ว หากพบว า ข อ มู ล รั่ ว ไหล หน ว ยงานผู ค วบคุ ม ข อ มู ล และผู
ประมวลผลขอมูลตองแจงใหหนวยงานกํากับดูแล และประชาชนทราบภายใน 72 ชั่วโมง
(5) ขอบเขตสิทธิของเจาของขอมูล ผูควบคุมขอมูลตองแจงใหเจาของขอมูลทราบวาขอมูลจะถูกใช
อยางไร เพื่อวัตถุประสงคใด และตองจัดทําสําเนาขอมูลใหกับเจาของขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยหามเก็บ
คาใชจายเพิ่ม
(6) สิทธิในการโอนขอมูลไปยังผูประกอบการอื่น (Right to data portability)
(7) สิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) เจาของขอมูลสามารถขอใหหนวยงานควบคุมขอมูลลบ
ขอมูลของตัวเองออกได
นอกจากการควบคุมการสงขอมูลภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแลว สําหรับประเทศที่ไมไดเปน
สมาชิกสหภาพยุโรป หากจะทําการติดตอรับ-สงขอมูลกับบุคคลของประเทศสมาชิก ก็ตองมีมาตรการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสมเพียงพอเชนกัน ซึ่งเปนเหตุใหผูประกอบการไทยตองปรับตัวเพื่อรองรับมาตรฐานการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ที่ผานมากวา 20 ปรัฐบาลไดผลักดันใหมีกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ฯ มาโดยตลอด แตก็ยังไมประสบความสําเร็จ ยังตองดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน ในขณะ
ที่องคกรเอกชนทั้งหลายตางไดรับผลกระทบจากการบังคับใช GDPR และมีความกังวลตอการดําเนินการจัดการ
ขอมูลในความครอบครองของตนเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว
ดวยศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของกิจการเพื่อรองรับมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลลาสุดและแนว
ปฏิบัติที่สามารถนําไปใชไดจริง ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึง
เห็นสมควรจัดสัมมนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อรองรับการมีผลบังคับใชของ GDPR
(EU General Data Protection Regulation – EU GDPR) เพื่ อ ให ผู เ ข า ร ว มสั ม มนาตระหนั ก รู ถึ ง ความสํ า คั ญ
ผลกระทบที่จะมีตอผูประกอบการไทย และเตรียมความพรอมเพื่อดําเนินการใหสอดคลองกับ EU GDPR ตลอดจน
การสรางความเขาใจใหแกผูเขารวมสัมมนาถึงหลักเกณฑที่สําคัญของ EU GDPR และวิธีการดําเนินการภายในของ
องคกรเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูประกอบการไทยที่
ครอบครองขอมูลตางๆ และเพื่อนําความคิดเห็นของวิทยากรและผูรวมสัมมนาไปพัฒนาจัดทําคูมือแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อรองรับการมีผลบังคับใชของ EU GDPR ตอไป
3. วัตถุประสงค

โครงการนี้เปนโครงการสัมมนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อรองรับการมีผลบังคับ
ใชของ GDPR (EU General Data Protection Regulation) โดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ
3.1. เพื่อสงเสริมความตระหนักรูแกผูประกอบการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใน
ประเทศไทย
3.2. เพื่อเปนเวทีทําความเขาใจรวมกันในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล
3.3. เพื่อเปนการสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเกี่ยวของกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลอันจะเปนพื้นฐานแกการยกระดับมาตรฐานใหเทียบเทาสากล
4. วิทยากร
1. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
2. คุณสุรางคณา วายุภาพ
3. ดร.สิทธินัย จันทรานนท

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
ผูอํานวยการสังกัดสํานักรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายบริหารงาน
กฎหมายและบริหารทั่วไป บมจ.การบินไทย
4. ดร. เยาวลักษณ ชาติบัญชาชัย หุนสวน สํานักงาน อีวาย กรุงเทพ
5. Ms. Kristina Nesset Kjerstad VP Europe, Global Privacy, Telenor
6. คุณวิศิษยศักดิ์ อรุณสุรัตนภักดี ทนายความหุนสวน บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
7. ดร.พณชิต กิตติปญญางาม
นายกสมาคมการคาเพื่อสงเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม
8. นายมนตรี สถาพรกุล
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
9. ผศ.ดร.ปยะบุตร บุญอรามเรือง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โครงการสัมมนา
เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพือ่ รองรับการมีผลบังคับใชของ GDPR”
จัดโดยศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันจันทรที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารวาง
09.00 – 09.15 น. กลาวรายงานความเปนมาของโครงการ
โดย ผศ. ดร.ปารีณา ศรีวณิชย

คณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถา
โดย รัฐมนตรีวา การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10.00 – 11.00 น. GDPR และผลกระทบตอผูป ระกอบการไทย
โดย คุณสุรางคณา วายุภาพ

09.15– 10.00 น.

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

11.00 – 12.00 น. ประสบการณของการบินไทย
โดย ดร.สิทธินัย จันทรานนท

ผอ. สังกัดสํานักรองกรรมการผูอํานวยการใหญสายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
บมจ. การบินไทย

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. แนวปฏิบัติเพือ่ กําหนดขอมูลที่ตองเปดเผยแกเจาของขอมูลทั้งในกรณีที่ไดขอมูลสวน
บุคคลจากเจาของขอมูลเองและในกรณีที่ไดขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่น
โดย ดร. เยาวลักษณ ชาติบัญชาชัย
หุนสวน สํานักงาน อีวาย กรุงเทพ

14.00 – 15.00 น. แนวปฏิบัติการเก็บรวมรวบ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โดย Ms. Kristina Nesset Kjerstad
VP Europe, Global Privacy, Telenor

15.00 – 16.30 น. เสวนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของไทยในบริบทโลก
โดย - ดร.พณชิต กิตติปญญางาม

นายกสมาคมการคาเพื่อสงเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม

- นายมนตรี สถาพรกุล

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

- คุณวิศิษยศักดิ์ อรุณสุรัตนภักดี

ทนายความหุนสวน บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด

- ผศ.ดร.ปยะบุตร บุญอรามเรือง

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

