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บทค ดั ย่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนดหลักเกณฑ์ และกากับการเก็บรวมรวม การใช้ และ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคล หากบริหารจัดการข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลโดยฝ่าฝืนต่ อบทบัญญัติข องกฎหมายและก่ อความเสีย หายต่อเจ้ าของข้ อมูล ส่วนบุ คคล ผู้ควบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคล และ/หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีความผิ ดทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง และเกิ ด
ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและเพื่อตอบสนองเหตุเบื้องต้นตามที่กฎหมายกาหนด เช่น เพื่อการบอกกล่าวการเกิดเหตุละเมิ ด
แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุ คคล และการบอกกล่า วการเกิ ดเหตุละเมิดสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมู ล ส่ ว น บุ คคล
รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อการเฝ้าระวัง การเยียวยาแก้ไขการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ย่อมเกิดเป็นความเสียหายทางการเงินแก่
ผู้ประกอบการ และหากไม่ได้รับการเยียวยาก็จะกระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือประชาชน
ดังนั้น การประกันภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะส่วนของประกันภัยความรับผิด จึงเป็นเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงต่อความเสียหายทางการเงินขององค์กร ผู้เขียนศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกัน ภัยความรั บ ผิ ด
ทางไซเบอร์ที่มีอยู่ในประเทศไทยว่า ครอบคลุมความรั บผิ ดตามพระราชบัญญั ติคุ้มครองข้ อมูล ส่ว นบุ คคล พ.ศ. 2562
หรือไม่เพียงใด รวมทั้ง มีข้อเสนอแนะบางประการเพื่อให้การนาเอาการประกันภัยทางไซเบอร์ใช้เ กิดประสิทธิ ผลมากขึ้ น
ได้แก่ การนาหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วไปมาใช้กับการประเมินความเสี่ยงด้ านไซเบอร์ ขององค์ กร การสนับสนุน ให้ มี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนาเอาประกั นภัย ความรับ ผิ ดทางไซเบอร์มาเป็นประกัน ภัยภาคบังคั บ และการจั ดท า
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางไซเบอร์มาตรฐานภาษาไทย
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ABSTRACT
The Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) provides rules and regulates the collection,
storage, use, processing, and disclosure of personal data. With this being enforced, in the case where
the personal data controller and/or personal data processor operates in relation to the management
of personal data in a way that violates the provisions of the relevant legislation, relatively causing harm
to the data subject, the personal data controller and/or personal data processor shall be held liable
for civil, criminal and administrative sanctions which may involve expenses in the support of litigation,
and for complying with the fundamental legal requirements such as for proper notification in an event
of a data breach to the data subject, and notification in an event of a data breach to the Personal Data
Protection Committee (“PDPC”). Furthermore, the incurred costs and expenses on monitoring, remedial
measures for personal data breach restitution would result in financial damage to the business operator.
On the other hand, without such remedy, the data subject’s right, which means the right of the public
as a whole, would be definitely affected.
Therefore, cyber insurance, especially the section of liability insurance is a mechanism intended
for the risk management of financial loss for an entity. In this research, the author carries out an analysis
on the adequacy and the scope of application of the available liability coverage of cyber-liability
insurance policy in connection with the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) in Thailand,
including giving certain recommendations regarding more efficient application of cyber-insurance; for
example, the integration of the general risk management principles into the cyber-risk assessment in an
organization, the support of feasibility study on the implementation of mandatory cyber-liability
insurance as well as the preparation of the standard cyber-liability insurance policy in the Thai language
version.
Keywords
Cyber liability insurance, liability insurance, Personal Data Protection Act 2019
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1. บทน า
โลกในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างมาก ชีวิตมนุษย์เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ อยู่ตลอดเวลา เช่ น
การใช้โทรศัพท์มือถือ สื่อสังคมออนไลน์ ธุรกรรมทางการเงิน การซื้อสินค้าต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลจึงเป็นไปโดยง่าย ทั้งที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ความสะดวกสบาย
จากเทคโนโลยีเหล่านี้จึงเป็นดาบสองคม ผู้ประกอบการบางรายอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาโดยไม่ได้รับความยินยอม หรื อ
นาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาไปใช้ในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่เจ้า ของข้อมูลได้ให้ไว้ รวมทั้งหากการบริหารจั ดการ
และรักษาความปลอดภัยข้อมูลไม่ดีพอ มิจฉาชีพ อาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปหาประโยชน์ในทางทุจริต
ตัวอย่างกรณีศึกษา การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศที่เ ป็นข่า วโด่งดังระดับโลก เช่น กรณี สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ Facebook ถูกคณะกรรมาธิ การการค้ าแห่งรัฐ บาลกลาง (Federal Trade Commission – FTC) ฟ้องฐาน
ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานจานวน 8 ข้อหา รวมถึงข้อหาว่าหลอกลวงผู้ใช้งานว่า สามารถตั้ง ค่ า ความเป็ น
ส่วนตัวให้เฉพาะผู้ที่เป็นเพื่อนสามารถเข้าถึง แต่ไม่ได้เปิดเผยให้ผู้ใช้ทราบอย่างเพียงพอว่าการตั้งค่า อื่น อนุ ญ า ตให้ แ ชร์
ข้อมูลเดียวกันกับนักพัฒนาแอปที่เพื่อน ๆ ใช้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานนายเอ กาหนดให้ผู้ใช้งานนางสาวบี ซึ่งเป็นเพื่อนของ
ตน เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนายเอได้ แต่กลายเป็นว่าผู้พัฒนาแอพลิเคชั่นที่ นางสาวบี ใช้งาน ก็สามารถเข้าถึงข้ อ มู ล
ส่วนตัวของนายเอได้ด้วย โดยท้ายที่สุด Facebook ตกลงยอมชาระค่าปรับทางแพ่ง (civil penalty) จานวน 5 พันล้า น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และต้องปรับปรุงนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล1
สิ ท ธิ ใ นข้ อ มูล ส่ว นบุ คคลในประเทศไทยไม่ ใช่เ รื ่ องแปลกใหม่ เพราะเป็ นสิ ทธิ ที ่ ได้ร ับ ความคุ ้ มครองไว้ ใน
รัฐธรรมนูญ ทั้งในฉบับก่อน คือ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ในมาตรา 35 วรรคสาม และตามรัฐธรรมนูญฉบั บปั จจุ บั น คื อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 32 บัญญัติว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
การกระทาอันเป็นการละเมิดหรือ กระทบต่ อสิ ทธิข องบุ คคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนาข้อมูลส่ว นบุ ค คลไปใช้
ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่ จ าเป็ น
เพื่อประโยชน์สาธารณะ”2
ประเทศไทยประสบปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดี ยวกัน “เนื่องจากมีการล่วงละเมิดสิ ท ธิ
ความเป็นส่วนตัวของข้ อมูลส่ วนบุ คคลเป็น จานวนมากจนสร้างความเดือ ดร้ อนร าคาญหรือ ความเสีย หายให้ แก่ เ จ้ าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็ น
การล่วงละเมิดดังกล่าว ทาได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม”3 ประเทศไทยจึง
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีสาระสาคัญอยู่ที่การกากับเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ ทธิ ของเจ้าของข้ อมูล ส่ว นบุ คคล (data subject) รวมทั้งบทก าหนดโทษที่
1

Lesley Fair, ‘FTC’s $5 billion Facebook settlement: Record-breaking and history-making’ (Federal
Trade Commission, 2019) <https://www.ftc.gov/news-events/blogs/business-blog/2019/07/ftcs-5-billionfacebook-settlement-recordbreaking-history> accessed 16th Nov 2020.
2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 32.
3
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เหตุผลในการประกาศใช้.
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เกี่ยวข้อง4 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน โดยให้อานาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญออกคาสั่งเพื่อคุ้มครองเจ้ า ของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง 5 อี ก ทั้ ง
กาหนดให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (data controller)
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (data processor) 6
สิ่งผู้เขียนเห็นว่ามีความสาคัญ และต้องการนาเสนอในบทความฉบับนี้ก็คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมู ล ส่ ว น
บุคคล พ.ศ. 2562 นี้ หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ โดยมีการกาหนดโทษไว้ถึงสามประเภท ได้แก่ ในหมวดที่ 6 ความรั บ ผิ ด
ทางแพ่ง หมวดที่ 7 ส่วนที่หนึ่ง โทษอาญา ส่วนที่สอง โทษทางปกครอง โดยในส่วนความรับผิดทางแพ่งได้ ก าหนดให้ มี
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ7 และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้จ่ายไปตาม
ความจาเป็นในการป้องกันความเสียหายที่กาลังจะเกิดขึ้นหรื อระงับความเสีย หายที่เ กิดขึ้นแล้ วด้ วย 8 และในหมวดที่ 7
ส่วนที่สอง โทษทางปกครอง ซึ่งการกระทาผิดบางฐานกาหนดค่าปรับทางปกครองสูงถึงห้าล้านบาท9
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุ คคลอาจเผชิญ ความเสี่ยงต่ อความ
รั บ ผิ ดตามกฎหมาย ท าให้ เกิ ดความเสีย หายทางการเงิ น หากมีก ารดาเนิ น งานที่ บ กพร่ อ งและต้อ งรั บ ผิ ด ดั งนั้น
ผู้ประกอบการอาจบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากความรับผิ ดจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีหรือดาเนินการทางกฎหมาย
โดยการทาประกันภัยความรับผิด ทางไซเบอร์ (cyber liability insurance) แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังเป็นสิ่งที่มีความแปลกใหม่ในประเทศไทย การประกันภัยความรับผิดทางไซเบอร์ ใ นหมวดที่
เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่เช่นกัน ผู้เขียนจึง ขอนาเสนอ
การวิเคราะห์ความคุ้มครองของประกันภัยความรับผิดทางไซเบอร์ ที่มีจาหน่ายอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมธรรม์
ประกันภัยชนิดนี้ยังไม่มีแบบมาตรฐาน มีเพียงแบบที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน คปภ. เพื่อใช้เฉพาะรายสาหรับบริ ษั ท ผู้
ขออนุญาตแบบ ผู้เขียนจึงวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากกรมธรรม์ประกันภัยการบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ขององค์กร แบบ
ที่ 1 (Cyber Enterprise Risk Management Insurance Policy Version 1) ฉบับของบริษัท ชับบ์สามัคคี ป ระกั นภั ย
จากัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นฉบับที่ได้รับอนุมัติแบบจาก คปภ. และใช้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
บทความฉบับนี้ ผู้เขียนมุ่งศึกษาเฉพาะส่วนความคุ้มครองความรั บผิดตามกฎหมายต่ อบุ คคลภายนอก อั น เกิ ด
จากการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่กระทาโดยผู้เอาประกันภัย ต่ อ ข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่าเป็นความรับผิดทางไซเบอร์ โดยไม่รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอื่น และผู้เขียนจะให้ความสาคัญกับการกระทาผิดประเภทการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
เพราะเป็นฐานความผิดที่มีโทษสูง และตั้ง ประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาว่า ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับ
ผิดทางไซเบอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเพื่อการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่ ป ฏิ บั ติ
4

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 3 (1).
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 3 (2).
6
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 5.
7
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 78.
8
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 77 วรรคสอง.
9
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 84 และ มาตรา 87.
5

วารสารบัณฑิตศึกษานิตศิ าสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อมูล ส่ว นบุ คคล พ.ศ. 2562 หรือไม่ หรือมีความเสียหายหรือ ความรั บผิ ดประเภทใดที่
กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดแต่กรมธรรม์ไม่ได้ให้ความคุ้มครอง และเสนอแนะแนวทางเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความ
คุ้มครองที่สอดคล้องกับความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. สรุปสาระสาค ญ
ั ของพระราชบัญญัติคมครองข
ุ้
้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ผู้เขียนสรุปสาระสาคัญเบื้องต้นของพระราชบัญญั ติคุ้ม ครองข้ อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562 เพื่อทาความเข้ า ใจ
ขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัตินี้ ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลผู้มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และบทลงโทษ
2.1 ข อบเขตการบังค ับใช ้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นบทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่ ว นบุ ค คล
(comprehensive law) 10 มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป เว้นแต่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้ อมูลส่ ว นบุ คคล อื่ น ใด
โดยเฉพาะแล้ว11 อย่างไรก็ตาม หากเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ก็ยังคงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
นี้เป็นการเพิ่มเติม ไม่ว่าจะซ้ากับบทบัญญัติที่มีอยู่เฉพาะแล้วนั้นหรือไม่ก็ตาม 12 และครอบคลุมการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้กระทาในหรือประเทศไทยก็ตาม 13
โดยสรุป พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บังคับใช้กับการประกอบธุรกิจไม่ว่าประเภทใด
หรือการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยยกเว้นกิจการบางประเภทที่ไม่อยู่
ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ เช่น กิจการด้านความมั่นคงของหน่วยงานรัฐ เป็นต้น14
2.2 ค วามหมายของข ้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุ คคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรมหรือเสียชีวิ ตไปแล้ ว15 ตัวอย่างเช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ ภูมิลาเนา หมายเลขบั ตร
ประชาชน หมายเลขพาสปอร์ต อาชีพ สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันมีลักษณะต้องห้าม16 หรือ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
ละเอียดอ่อน (sensitive data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ ปรั ช ญา
10

บรรเจิด ภาคาพั นธุ์, ‘ปั ญ หากฎหมายการคุ้ ม ครองข้ อมู ล ส่ว นบุค คลในธุร กิจ ประกั นชีวิ ต ’ (2563) 1 วารสาร
บัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 120, 127.
11
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 3.
12
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 3 (1).
13
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง.
14
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 4.
15
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 6 วรรคหนึ่ง.
16
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ..., อ.พ. 6/2556 สมัยสามัญทั่วไป (ตุลาคม 2556) 59.
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พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ซึ่งกฎหมาย
ให้ความสาคัญมากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป โดยห้ามทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ หากไม่ได้รับความยินยอมโดยชั ด
แจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล17
2.3 ผู้ม ีหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติคมครองข
ุ้
้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้สองประเภท ได้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล18 ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมต้องได้ข้อมูลส่ว นบุคคลของผู้ที่จะเข้าพัก เช่น ชื่ อ
นามสกุล ที่อยู่ ภูมิลาเนา หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจึงเป็น ผู้ ควบคุ ม
ข้อมูลส่วนบุคคลตามความหมายของพระราชบัญญัตินี้
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ย วกั บการเก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรื อในนามของผู้ ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุ คคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ ง ดาเนิ น การ
ดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล19 ตามตัวอย่างข้างต้น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้เก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของบรรดาผู้มาพัก ส่งต่อไปให้แก่บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด เพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูลว่ากลุ่มลูกค้าช่วงอายุเท่าใดมีก าลั ง
ซื้อสูง และกลุ่มนี้มีความสนใจกิจกรรมแบบใด เพื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจะนามาทาการตลาดกับลู กค้า กลุ่ ม ดั ง กล่ า ว
เช่นนี้ บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดซึ่งไม่ได้เป็นผู้เ ก็บรวมรวมข้อมูลส่ วนบุ คคล ย่อมเป็นผู้ประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคล
ตามความหมายของพระราชบัญญัตินี้
2.4 การค มุ้ ครองข ้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนหรือในขณะที่จะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้ น เว้นแต่บทบั ญ ญั ติแ ห่ ง
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทาได้ 20
การให้ความยินยอมจากเจ้าของข้ อมูลส่ วนบุ คคลจึงเป็นหลัก การส าคัญในพระราชบัญญั ติคุ้ม ครอง ข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคล พ.ศ. 2562 รูปแบบของการให้ความยินยอมนั้น ต้องเป็นความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือ หรืออาจเป็นการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิก ส์ก็ไ ด้21 โดยการขอความยิน ยอมจากเจ้าของข้ อมูล ส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่ว นบุ คคลต้ องแจ้ ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมต้องแยกส่วนออกจาก
ข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้ าถึงได้ง่ายและเข้ าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่า ย และไม่ เ ป็ น การ
หลอกลวงหรือทาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว22
17

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 26 วรรคหนึง่ .
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 6 วรรคสอง.
19
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 6 วรรคสาม.
20
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 19 วรรคหนึง่ .
21
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 19 วรรคสอง.
22
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 19 วรรคสาม.
18
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พระราชบัญญัตินี้อนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมบางกรณี ตัวอย่างเช่ น
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคลเพื่อ การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้า ของข้ อมูลส่ วนบุ คคลเป็ นคู่ สัญญาหรื อเพื่ อ ใช้ ใ น การ
ดาเนินการตามคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทาสัญญา ตามมาตรา 24 (3) 23 หรือ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชี วิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูล ส่ ว น
บุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ตามมาตรา 26 (1) เป็นต้น24
2.5 การไม่ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติคมครองข
ุ้
้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการละเมิดข ้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ควบคุมการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่ว นบุ คคล
หากผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุ คคลและผู้ป ระมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลไม่ปฏิ บัติตามบทบัญญัติ เช่น การน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ก็ บ
รวบรวมไว้ไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมโดยการนาไปหาประโยชน์ทางการตลาด หรือ การนาไปขายเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ย่อมเป็นเหตุให้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลเกิดความรับผิด
บทความนี้ผู้เขียนให้ความสาคัญกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในส่วนของการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เพราะเป็นความผิดที่มีโทษสูงและก่อความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล ส่วนบุ คคลได้ม าก หากเป็ น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่ได้อธิบายความหมายของการละเมิดข้อมูล ส่ ว นบุ คคล
เอาไว้โดยเฉพาะ จึงต้องศึกษาจากคาอธิบายที่มี อยู่ใ นกฎหมายต่างประเทศ โดยผู้เขียนยกตั ว อย่า ง จา กค านิ ยามใน
กฎหมาย General Date Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป มาตรา 4 (12)
‘การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การละเมิดความปลอดภัย ที่นาไปสู่ก ารท าลาย สูญเสีย เปลี่ ย นแปลง
เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่ง เก็บรักษา หรือประมวลผล โดยอุบัติเหตุหรือไม่ ช อบ
ด้วยกฎหมาย’25
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสมควรนามาศึกษาเทียบเคียง เพราะกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรปเป็นกฎหมายที่มี ความ
เข้มงวดด้านความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัยมากที่สุดของโลก26
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล อาจเกิดจากการกระทาของบุคคลภายนอก เช่น การขโมยอัตลักษณ์เพื่อการน าไป
สวมรอย (identity theft) การลักขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น รวมทั้งอาจเกิดจากการกระท า
หรือ ละเว้นกระทาการของผู้ ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุ คคล หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ เช่น การส่ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคลผิดตัวผู้รับ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต27
23

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 24 (3).
24
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 26 (1).
25
General Data Protection Regulation (European Union) art. 4 (12).
26
‘General Data Protection Regulation (GDPR)’ (European Union) <https://gdpr.eu/tag/gdpr/> accessed
7th Apr 2021.
27
ญาดา กาศยปนันท์, ‘เจาะลึกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติทถี่ ูกต้องสาหรับ
ธุ ร กิ จ เช่า ซื้อและลีสซิ่ง ’ (โครงการอบรมวิชาการด้ านธุรกิ จเช่าซื้ อ , สมาคมธุ รกิจเช่าซื้อ ไทย ,โรงแรมสยามแอทสยาม, 10
พฤศจิกายน 2563) 26.
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นอกจากนี้ บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ยังกาหนดหน้ าที่บ างประการแก่ผู้ ควบคุมข้ อมู ล ส่ ว น บุ คคลและผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการกาหนดมาตรการเชิงป้องกัน28 และ
หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการบันทึกรายการเพื่อการตรวจสอบ29 เป็นต้น หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่ว น
บุ คคล 30 หากมี ก ารฝ่ า ฝื น บทบัญ ญั ติจ นเป็ นเหตุ ให้ เจ้า ของข้ อ มูล ได้ ร ับ ความเสีย หาย ก็ ถื อ เป็ นการไม่ ป ฏิ บตั ิ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับผิด31
มาตรการเชิงป้องกันที่ผู้เขียนเห็นว่ามีความน่าสนใจมาตรการหนึ่ง คือ การกาหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่ ว นบุ คคล
ต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมู ลส่ วนบุ คคลแก่สานักงานคณะกรรมการคุ้ม ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลโดยไม่ชัก ช้าภายใน 72
ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทาได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่ อสิท ธิแ ละเสรีภาพของบุ คคล ให้แจ้งเหตุ ก าร
ละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกั บแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชัก ช้า32 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามีความน่ า สนใจ
เพราะการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลแก่ สานักงานคณะกรรมการคุ้ม ครองข้อมูล ส่วนบุคคล และแจ้ง เหตุ ก าร
ละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ย่อมเกิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.6 ประเภทของบทลงโทษ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติโดยผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุ คคลไว้สามประเภท ได้แก่ ความรับผิดทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษ
ทางปกครอง
2.6.1 ความรับผิดทางแพ่ง
หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ดาเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบั ญ ญั ติ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทาให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล ต้องรั บ ผิ ด
ชดใช้ ค่ า สิ นไหมทดแทนเพื ่อ ความเสี ย หายอัน เกิดจากเหตุน ั้ นแก่เจ้า ของข้อ มู ลส่ วนบุ คคล ไม่ ว ่า การไม่ ป ฏิ บั ตติ าม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลจะเกิ ดจากการกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ หรื อไม่ก็ ตาม เว้ น แต่ ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรื อ
เกิดจากความผิดของข้อมูลส่ว นบุคคลนั้นเอง 33 จากบทบัญญัตินี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการนาหลั กความรับ ผิดโดยเคร่ ง ครั ด
(strict liability) มาใช้ โดยค่าสินไหมทดแทนนีใ้ ห้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้จ่ า ย
ไปตามความจาเป็นในการป้องกันความเสียหายที่กาลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วด้วย34
ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลจ่ ายค่าสินไหมทดแทนเพื่ อ การ
ลงโทษ (punitive damages) เพิ่มขึ้นจากจานวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลกาหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่
28

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 37.
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 39.
30
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 40.
31
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 77.
32
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 37 (4).
33
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 77 (1) และ (2).
34
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 77 วรรคสอง.
29
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เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แ ท้จริง ทั้งนี้ โดยคานึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความร้ายแรงของความเสี ย หายที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับผลประโยชน์ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุ คคลได้รับ สถานะ
ทางการเงินของผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลหรื อผู้ ประมวลผลข้ อมูล ส่ว นบุ คคล การที่ผู้ควบคุมข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค คลหรื อผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความเสียหายที่เ กิดขึ้น หรือการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายด้วย35
2.6.2 โทษอาญา
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมู ลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติให้การฝ่าฝืนกฎหมายฉบั บนี้ มี โ ทษทางอา ญา
ตัวอย่างเช่น กรณีผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลใช้ห รือเปิดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่มีความละเอี ยดอ่อ นโดยไม่ ไ ด้ รั บ ความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึ่ง) กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไ ด้รับข้อมูล ส่ว นบุ คคลที่ มี
ความละเอียดอ่อนมาจากการเปิดเผยโดยความยินยอมจะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลในการขอรับ ข้อมูลส่วนบุ คคลนั้น (ฝ่ า
ฝืนมาตรา 27 วรรคสอง) โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้ รั บ
ความอับอาย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ 36 และถ้าการกระท า
ดังกล่าวข้างต้นนี้มีเจตนาพิเศษ คือ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ ตนเองหรื อผู้อื่น จะมี
โทษหนักขึ้น คือต้องระวางโทษจาคุกไม่เ กิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรื อทั้งจ าทั้งปรับ 37 เป็ น ต้ น โดยมี
ข้อสังเกตว่าความผิดในกลุ่มนี้เป็นความผิดอันยอมความได้38
รวมทั้งกรณีที่ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนื่องจากการปฏิ บัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ า ผู้ นั้ น น าไป
เปิดเผยแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ 39 โดยความผิ ดตาม
มาตรานี้มีข้อสังเกตว่าไม่ใช่ความผิดอันยอมความได้
2.6.3 โทษทางปกครอง
โทษทางปกครองเป็นมาตรการลงโทษอี กลั กษณะที่พระราชบัญญั ติคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562 ได้
กาหนดไว้นอกเหนือไปจากการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง
โทษทางปกครอง คือ สภาพบังคับ (sanction) สาหรับการกระทาที่ฝ่าฝืนข้อ ห้ามตามกฎหมาย หรือไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามบทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติให้ ต้องกระทา และข้อห้ามมิให้กระทาการ หรือบังคับให้กระทาการนั้น ยั ง มิ ใ ช่ เ รื่ อ ง
ร้ายแรงถึงระดับผิดศี ลธรรม หรือความสงบเรียบร้อ ยของสังคม หรือความมั่นคงของรัฐ หรือกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม
ผู้กระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่มีโทษทางปกครอง มิใช่อาชญากร แต่เป็นการกระทาที่ผิดกฎระเบียบเล็กน้อยในสังคมเท่านั้น40
35

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 78 วรรคหนึง่ .
36
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 79 วรรคหนึง่ .
37
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 79 วรรคสอง.
38
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 79 วรรคสาม.
39
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 80 วรรคหนึง่ .
40
กมลชัย รัตนสกาววงศ์, ‘ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย’ (โครงการ
สั ม มนา เรื่ อง หลั กเกณฑ์ ใ นการกาหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า, 2560), 1
<http://web.krisdika.go.th /data/outsite data/article77/file77/c06.pdf.> สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2564.
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การฝ่าฝืนบทบัญญัติที่มีโทษทางปกครอง ตัวอย่างเช่น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนโดยไม่ ไ ด้
รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ฝ่าฝืนมาตรา 26 วรรคหนึ่ง) หรือ ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย (ฝ่าฝืนมาตรา 26 วรรคสาม) หรือผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้ อมูลส่วนบุคคล (ฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรค
หนึ่ง) หรือ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มี ความละเอียดอ่อนไปยัง ต่างประเทศโดยไม่ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย (ฝ่าฝืนมาตรา 28) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท41 หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอีย ดอ่ อนหรือ ประวั ติอาชญากรรม โดยไม่เป็นไปตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ ง
หรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท42 เป็นต้น
เนื่องจากโทษปรับทางปกครองไม่ใช่การกระทาผิดทางอาญา ดังนั้น หากจาเลยไม่ชาระค่าปรับทางปกครอง
รัฐจะต้องดาเนินการบังคับชาระค่าปรับในลักษณะหนี้ทางแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 43
3. วิเคราะห์ความคมครองของการประกั
ุ้
นภัยความรับผิดทางไซเบอร์
ความคุ้มครองของการประกันภัยความรับผิดทางไซเบอร์จากั ดอยู่เพียงความรับผิ ดที่เกิ ดจากความเสี่ ย งภั ย ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิ บัติตามพระราชบัญญั ติคุ้ม ครองข้ อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ เ กิ ด ใน
ลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่อยู่ในขอบเขตของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้ และเพื่อตอบประเด็นปัญหา
ว่ า ความคุ ้ มครองตามกรมธรรม์ป ระกั นภัย ความรั บผิดทางไซเบอร์ที่ มีอ ยู่ ในปั จจุบ ัน เพีย งพอต่ อ การคุ ้มครองผู้เอา
ประกันภัย เพื่อการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562
หรือไม่ หรือมีความเสียหายหรือความรับผิดประเภทใดที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดแต่กรมธรรม์ไม่ได้ให้ความคุ้ ม ครอง
ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางไซเบอร์ และ ข้อยกเว้ น
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางไซเบอร์
3.1 ค วามคมครองของกรมธรรม์
ุ้
ประกันภัยความรับผิดทางไซเบอร์
กรมธรรม์ประกันภัยการบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ขององค์ก ร แบบที่ 1 ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกั น ภั ย
จากัด (มหาชน) ที่ได้รับอนุมัติแบบจากสานักงาน คปภ. ให้ใช้เป็นการทั่วไปสาหรับบริษัท เป็น กรมธรรม์ประกันภั ย ฉบั บ
ภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากผู้รับประกัน ภัย แต่ ละบริษั ทมักจะไม่เปิ ดเผยเนื้ อ ความในกรมธรรม์ป ระกั น ภั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ บบ
มาตรฐานออกสู่สาธารณะ ทาให้ผู้เขียนไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิง ที่เปิดเผยเป็นสาธารณะในประเทศ ท่านผู้ที่มีความสนใจ
สามารถศึกษาเนื้อหาของกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมีเนื้อความครบถ้วนได้ที่ www.steel-line.com.au ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ
ประเทศออสเตรเลีย ผู้เขียนเลือกวิเคราะห์จากกรมธรรม์ฉบับนี้เพราะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยการบริหารความเสี่ ย งทาง
ไซเบอร์ขององค์กร แบบที่ 1 แบบเดียวกับที่ใช้ในกลุ่มชับบ์ฯ ประเทศไทย
สาเหตุประการสาคัญที่ต้องมีการประกันภัยไซเบอร์นั้นก็เพราะ ความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์นั้นเริ่มมีจานวนมากขึน้
ตามเทคโนโลยีที่พัฒนา แต่การประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งประกันภัยความรั บ
ผิดทางวิชาชีพโดยทั่วไปนั้น ยกเว้นความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดจากไซเบอร์ จึงเกิดเป็นช่องว่างความคุ้มครอง

41

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 84.
42
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาตรา 87.
43
กมลชัย รัตนสกาววงศ์ (เชิงอรรถ 40) 3.
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ความคุ้มครองส่วนที่ผู้เขีย นจะวิเ คราะห์ คือ การประกันภัยความรับผิด ทางไซเบอร์ ต่อ บุคคลภายนอก (third
party insurance) ซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่สัญญา
ประกันภัย ได้แก่ ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเป็นส่วนตัว (privacy liability) ความคุ้มครองความรับผิดจากความ
ปลอดภั ย ของเครื อ ข่ าย (network security liability) ซึ ่ งเป็ นหมวดที่เ กี่ย วข้อ งกับ ความคุ ้ม ครองการไม่ ปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และผู้เขียนได้แยกความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องการเรี ย กร้ อ ง
ค่าสินไหมทดแทนออกมาวิเคราะห์เป็นอีกหัวข้อหนึ่ง
3.1.1 ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเป็นส่วนตัว
ความคุ้มครองส่วนนี้จะชดใช้ค่าเสี ยหายและค่ าใช้จ่ายในการเรีย กร้ องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเป็ น ส่ วน ตั ว
(privacy claims expenses) ที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเป็นส่วนตัว (privacy claim) ที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์การละเมิดความเป็นส่ วนตั ว (privacy wrongful act) ที่ได้กระทาต่อผู้เอาประกันภัยเป็น ครั้งแรกในระหว่ า ง
ระยะเวลาเอาประกันภัย และได้รายงานต่อผู้รับประกันภัยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเป็นส่วนตัว ตามกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง การบอกกล่าวเรียกร้ อ ง
เป็นลายลักษณ์อักษร การฟ้องร้องดาเนินคดีแพ่ง การดาเนินการยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ การดาเนิน การทาง
ปกครอง ที่ได้กระทาต่อผู้เอาประกันภัยเพื่อเรียกค่าเสียหายเป็นตั วเงิน หรือเพื่อให้มีมาตรการบรรเทาความเสียหายที่ ไ ม่
เป็นตัวเงิน อันมีสาเหตุมาจากการละเมิ ดความเป็ นส่ วนตัว44 ไม่ได้จากัดเฉพาะการถูกดาเนินคดี ตามพระราชบั ญญั ติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
การละเมิดความเป็นส่วนตัว ตามกรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง ความผิดพลาด การแถลงที่คลาดเคลื่อน การ
แถลงที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งหมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยใช้ถ้อยคาหรือข้อความใด ๆ อันผิดพลาด คลาดเคลื่ อ น
หรือกากวมจนทาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมโดยความเข้าใจผิด โดยการละเมิดความเป็นส่วนตัว รวมไป
ถึงการกระทา การละเว้นการกระทา ความประมาท การฝ่าฝืนต่อหน้าที่ หรือเป็นความเสียหายส่วนบุ คคล (personal
injury) อื่น ๆ เช่น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิดพลาดจนเป็นเหตุให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุ คคลถูกถู กจับกุม กักขัง เป็ น ต้ น
ทั้งนี้ อาจจะเป็นเหตุ การณ์ที่ เกิ ดขึ้นจริง หรือเป็นเพียงข้อ กล่า วหา หรืออาจเกิดจากการพยายาม กระท าโ ดยผู้ เ อา
ประกันภัยก็ได้ อันเป็นผลให้เกิดความผิ ดพลาดซึ่ง ผู้เ อาประกัน ภัย ต้ องรับ ผิ ด หรืออาจต้องร่ ว มรั บผิ ดตาม กฎหมาย
เนื่องจากตนมีหน้าที่การบริหารจัดการ จัดเก็บ ทาลาย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ การฝ่าฝืนนโยบายความเป็ น
ส่วนตัว (privacy policy) ของผู้เอาประกันภัยเอง 45 ตัวอย่างเช่น ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยแถลงว่า
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะนาไปทาอะไรบ้าง แต่กลับนาไปทาอย่างอื่นนอกเหนือจากนโยบายที่ได้แถลงไว้ เป็นต้น ข้ อ
สาคัญคือ การละเมิดความเป็นส่วนตัว ต้องเกิดขึ้นจากการกระทาโดยไม่จงใจโดยผู้เอาประกันภัย
ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า การละเมิดความเป็นส่วนตัว ในความหมายของกรมธรรม์ประกันภัยจะมีขอบเขตกว้างกว่ า
คาว่าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามความหมายของ GDPR เพราะองค์ประกอบสาคัญของการละเมิดข้อมูลส่ ว นบุ คคล
คือ การละเมิดความปลอดภัยที่นาไปสู่การทาลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เปิดเผยโดย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดย
44

Chubb Insurance Australia Limited, ‘Cyber Enterprise Risk Management Insurance Policy’ (insuring
clauses 1.1 A) <https://www.steel-line.com.au/wpcontent/uploads/2020/04/cyber_certificate
_of_currency.pdf> accessed on 19th Jan 2021.
45
ibid insuring clauses 1.1 C.
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ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ในความหมายของกรมธรรม์ประกันภั ย เพียงผู้เอาประกันภัยใช้ถ้อยคาหรื อข้ อความใด ๆ อั น
ผิดพลาด คลาดเคลื่อน หรือกากวมจนทาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมโดยความเข้าใจผิดก็เพียงพอจะเป็ น
การละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้ว
ตัวอย่างความคุ้มครองการละเมิดความเป็นส่วนตั ว เช่น พนักงานฝ่ายบุคคลของบริษัทแห่งหนึ่งได้แนบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ผิดไปให้แก่ผู้สมัครงานรายหนึ่ง ในเอกสารนั้นมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ สมัครงานคนอื่น ๆ เช่น ชื่อนามสกุ ล
วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เป็นต้น ตามตัวอย่างบริษัทแห่งนี้อยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กระท า
บกพร่องหรือผิดพลาดในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นกรณีนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่ว นบุ ค คล
โดยฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึ่ง เพราะผู้สมัครงานแต่ละคนนั้นยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่บริษัทที่ตนสมัคร
งาน แต่ไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการน าไปเปิดเผยแก่บุ คคลอื่น และไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะเปิดเผยได้ โ ดยไม่ ต้อ ง
ได้รับความยินยอม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย แม้ไม่ถึงขนาดเป็นการกระทาที่มีโทษทางอาญาเพราะไม่
มีเจตนาและกฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติให้รับผิดทางอาญากรณีประมาท แต่ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งไปผิดนั้น ทาให้เจ้าของ
ข้อมูลรายใดเสียหาย ก็อาจถูกเรียกร้องค่ าเสี ยหายทางแพ่งตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองข้ อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
มาตรา 77 และหากข้อมูลส่ว นบุ คคลที่ถู กส่ง ผิ ดไปมี ส่ว นที่เ ป็นข้ อมู ลส่ วนบุคคลที่มี ความละเอี ยดอ่ อน ก็ อ าจ ต้ อ ง ถู ก
ดาเนินการทางปกครองตามมาตรา 84 ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดถึง 5 ล้านบาทด้วย นอกจากนั้น เหตุการณ์ตามตัวอย่างนี้ยังเข้า
ลักษณะของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ทาให้บริษัทแห่งนี้อยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุ คคลต้องแจ้งเหตุการละเมิ ด
ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการคุ ้ มครองข้อ มู ล ส่ว นบุคคลและอาจจะต้ อ งแจ้ งแก่ เจ้า ของข้อ มูล ส่ ว นบุ คคลด้ ว ยตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 34 (4)
ตามตัวอย่างนี้ จานวนที่กรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครอง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี แพ่งและ คดี ป กครอง
เกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว จานวนค่าปรับทางปกครองอันเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว ค่าเสียหายที่ต้อง
ชดใช้ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิ ท ธิ
ได้รับการชดใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 77 วรรคสอง และค่าใช้จ่ายในการ
บอกกล่าวการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะได้มีการอธิบายต่อไปในส่วนของค่าใช้จ่ ายในการตอบสนองต่อเหตุการณ์
3.1.2 ความคุ้มครองความรับผิดจากความปลอดภัยของเครือข่าย
ความคุ้มครองส่วนนี้จะชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องค่ าสินไหมทดแทนเพื่อความปลอดภั ย ของ
เครือข่าย (network security claims expenses) ที่เกิดจากการเรี ย กร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนเพื่อ ความปลอดภั ย ของ
เครือข่าย (network security claim) ที่ได้กระทาขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างระยะเวลาเอาประกัน ภัยและได้ ร ายงานต่ อ
ผู้รับประกันภัยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับเหตุการณ์การละเมิดความปลอดภัยของเครือข่าย (network
security wrongful act)
เช่นเดียวกับความคุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเป็นส่วนตัว ในชั้นแรกจะต้องมี การเรียกร้อ ง
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความปลอดภัยของเครื อข่า ยเกิ ดอันเกิดจากการละเมิดความปลอดภัยของเครื อข่ายขึ้นก่ อน การ
ละเมิดความปลอดภัยของเครือข่าย หมายถึง ความผิดพลาด การแถลงที่คลาดเคลื่อน การแถลงที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด
การกระทา การละเว้นการกระทา ความประมาท การฝ่าฝืนต่อหน้าที่ หรือความเสียหายส่วนบุคคล ทั้งที่อาจจะเกิ ดขึ้ น
จริง หรือถูกกล่าวหา หรือได้พยายามกระทาโดยผู้เ อาประกันภัย เป็นผลให้เกิดความผิดพลาดต่ อความ ปลอดภั ย ของ
เครือข่าย รวมถึงความผิดพลาดในการยับยั้ง การจัดให้มี การป้องกันหรือตรวจจับการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ ใ ด
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ๆ อันได้แก่ มัลแวร์ (malware) หรือ การจารกรรมข้อมูล (hacking) หรือ การโจมตีเพื่อให้เกิดการปฏิเสธการให้ บ ริ ก าร
(denial of services attacks) หรือ การเข้าใช้งานหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (unauthorized use or access) 46
กรมธรรม์ประกันภัยส่วนนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากความบกพร่องในความปลอดภั ย
ของเครือข่ายของผู้เอาประกันภัย ซึ่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 77 ได้บัญญัติให้ผู้เ อา
ประกันภัยในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับผิดโดยเคร่งครัดหากความบกพร่ อ ง
นั้นก่อความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ความคุ้มครองส่วนนี้มีเพื่อความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่กฎหมายกาหนดให้ ต้อ งรั บ ผิ ด
แม้สาเหตุจะเกิดจากการกระทาของบุคคลอื่น เช่น แฮกเกอร์ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องมีความบกพร่องหรือความประมาทของผู้ เ อา
ประกันภัย เป็นผลให้เกิดความผิดพลาดต่อความปลอดภัยของเครื อข่าย หากระบบของผู้เอาประกันภัยเหมาะสม เป็นไป
ตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบอยู่เสมอแล้ว ผู้เอาประกันภัยก็ไม่มีความรับผิดและกรมธรรม์ประกันภัยก็จะไม่คุ้มครอง
ชดใช้ค่าเสียหาย แต่ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับความคุ้มครองในส่วนอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
ตัวอย่าง กรณีแฮกเกอร์ได้เจาะเข้าสู่เครือข่า ยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภั ย ทางไซ
เบอร์ที่ไม่เพียงพอ ไม่ได้มาตรฐาน ทาให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในบัญชีของผู้ป่วย ข้อมูลส่วนบุคคลเช่ น
ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เลขบัตรประชาชน เลขที่ บัญชี เลขที่บัตรเครดิต ได้รั่วไหล ตามตัวอย่างนี้ นอกจาก
เกิดการละเมิดความเป็น ส่ วนตั วแล้ว ก็ยังเกิดการละเมิดความปลอดภัยของเครือ ข่ายเกิ ดขึ้น ด้ วย ซึ่งเป็ น หน้ า ที่ ข องผู้
ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37 (1) ในการจัดให้มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุ คคลที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่ อการปกป้องข้ อมูลส่ วนบุ คคล ตามตัวอย่างนี้ จ านวนที่
กรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครอง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแพ่งและคดีปกครอง จานวนค่าปรับทางปกครองจากความ
บกพร่องในการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภั ยแก่ ข้อมูล ส่ว นบุ คคล ค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ให้แ ก่เจ้า ของข้ อมู ล ส่ วน
บุคคลรวมทั้งค่าใช้จ่ ายที่ เกิ ดขึ้ นแก่เจ้า ของข้อมู ลส่ วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุ คคลมี สิท ธิไ ด้ รั บ กา รชดใช้ ภายใ ต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 77 วรรคสอง และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแพ่งที่เกิดแก่ผู้เอา
ประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าวการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
3.1.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือ การละเมิดความปลอดภัยของเครือ ข่ า ย
ขึ้น นอกจากค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหาย ย่อมเกิดค่าใช้จ่ายบางประการแก่ผู้เ อา
ประกันภัยเพื่อการตรวจสอบเหตุการณ์หรือต่อสู้คดี
ค่าใช้จ่ายที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเป็นส่วนตัว และ การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความปลอดภัยของเครื อข่ายมีลัก ษณะที่ คล้ายกัน ผู้เขียนจึงนามาวิเคราะห์รวมไว้ใ นส่ ว น
เดียวกัน โดยมีสามประเภท ได้แก่
1.
ค่าใช้จ่ายตามที่จาเป็นเพื่อเป็นค่าทนายความ ค่าตอบแทนพยานผู้เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายสองประเภทแรกค่อนข้างชัดเจนในตัวเอง แต่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นั้น เมื่อกรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้จากั ด
ความไว้ คู่สัญญาอาจจะต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าเกี่ยวข้ องกับ การต่ อสู้ คดี หรือ การตรวจสอบการเกิ ดเหตุ การณ์ ห รื อไม่
เช่น ค่าวิชาชีพนักบัญชี ค่าจ้างนักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น จึงอาจเกิดข้อโต้แย้งกันในภายหลัง กรมธรรม์ประกันภัยจึงกาหนด
46
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ไว้ว่าบรรดาค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นโดยฝ่ายผู้ รับประกัน ภัยเป็นผู้ ตัดสินใจก่อให้เกิ ดขึ้นเอง หรือผู้เอาประกั น ภั ย อาจ
ก่อให้เกิดขึ้นโดยได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยล่วงหน้าก่อน47
2.
ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการจัดเตรียมหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันในชั้นอุทธรณ์ (appeal bond)
หรือ หลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันแทนการอายัดทรัพย์ (attachment bond) หรือ หลักประกันอื่นในลักษณะเดียวกัน ข้อ
นี้หมายถึง ผู้รับประกันภัยจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ไม่ได้มีหน้าที่ต้องเป็นผู้จัดเตรียมหรือ
จัดหาหลักทรัพย์เหล่านี้48
3.
ค่าใช้จ่ายในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (incident respond expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ ผู้ เ อา
ประกันภัยก่อให้เกิดขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยผูกพันตามกฎหมายต้องชาระเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ 49
ก.
เพื่อการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ (computer forensics firm)
ในการตรวจสอบหาสาเหตุและขอบเขตความบกพร่องของระบบความปลอดภัยของเครือข่ายของผู้เอาประกันภั ยหรื อของ
บุคคลที่ผู้เอาประกันภัยอาจจะต้องร่วมรับผิด เพื่อให้การบริหารจัดการ จัดเก็บ ทาลายหรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ข.
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้ วยความเป็น ส่ วนตั ว (privacy regulation) รวมถึงการบอก
กล่ า วแก่ เ จ้ า ของข้ อ มู ลส่ ว นบุ คคลตามข้ อ ก าหนดข้ างต้น ค าว่ า ระเบี ย บในที ่ นี ้ ผู ้ เ ขี ย นตี ความว่ าน่ าจะหมายถึง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และบรรดากฎกระทรวงหรือประกาศต่าง ๆ ที่เป็นกฎหมายล าดั บ
รอง ซึ่งอาจจะมีออกมาในอนาคต โดยข้อนี้ตรงกับค่าใช้ จ่ายที่จะเกิ ดขึ้นเพื่ อแจ้งเหตุก ารละเมิด ข้ อมู ล ส่ วน บุ คคลแก่
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุ คคลภายใน 72 ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค คลฯ
มาตรา 37 (4)
ค.
เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายในการเข้าชี้แจงต่อสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมู ล ส่ ว น
บุคคล และดาเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดว่า ด้ว ยความเป็นส่ วนตัว และการส่งมอบข้อมูลตามที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียกตรวจสอบเกี่ยวกั บการละเมิ ดข้อกาหนดความเป็นส่วนตัว และค่าใช้จ่ายเพื่อ
การประเมินผลกระทบ และการเข้าสู่กระบวนการสืบพยาน
ง.
ค่าใช้จ่ายประเภทที่ต้องได้รั บความยินยอมจากผู้รั บประกัน ภัย ก่อ นการก่ อให้เ กิ ดขึ้ น เช่ น
ค่าใช้จ่ายในการให้คาบอกกล่าวเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบให้เจ้าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบโดยสมั คร
ใจ ค่าใช้จ่ายเพื่อว่าจ้างผู้ให้บริการส่งคาบอกกล่าว เช่น ศูนย์บริการข้อมูล (call center) ค่าใช้จ่ายเพื่อว่าจ้างสานั ก งาน
บริหารวิกฤตการณ์ (crisis management firm) เป็นต้น
3.2 ข ้อยกเว้นความคมครอง
ุ้
กรมธรรม์ประกันภัยการบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ขององค์กร แบบที่ 1 มีข้อยกเว้นทั่วไปที่ใช้บังคับกับความ
คุ้มครองทุกหมวดอยู่ 16 ข้อ ผู้เขียนขอยกเฉพาะบางข้อที่เห็นว่ามีความสาคัญ เกี่ย วข้ องกับการละเมิดข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล
ขึ้นมาวิเคราะห์
3.2.1 การกระทาโดยจงใจ50
47

ibid insuring clauses 1.1 B i, 1.2 B i.
ibid insuring clauses 1.1 B ii, 1.2 B ii.
49
ibid insuring clauses 1.1 B iii, 1.2 B iii, general definitions 3.17.
50
ibid general exclusions 4.1.
48
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กรมธรรม์ประกันภัยยกเว้น ความคุ้ม ครองสาหรับ การเรีย กร้ องค่ าสินไหมทดแทนอันเป็นผลโดยตรงหรื อโดย
ทางอ้อม หรือเกี่ยวข้องกับจากกระทาโดยจงใจ หรือรู้อยู่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่หรือผิดต่อกฎหมาย การกระทาผิดทาง
อาญาหรือมีเจตนาทุจริต รวมทั้งการหาประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ ทั้งโดยตั วผู้เอาประกันภัยเองหรืออนุญาตให้บุคคลอื่ น
กระทา ทั้งนี้ ข้อยกเว้นนี้จะมีผลเมื่อมีคาพิพากษาของศาลถึงที่สุ ด หรือผู้เอาประกันภัยได้รับ ผิดเป็ น ลา ยลั กษณ์ อั ก ษร
ข้อยกเว้นนี้สอดคล้องกับความคุ้มครองการละเมิดความเป็นส่วนตัว ที่จะคุ้มครองเฉพาะการละเมิดที่เกิดโดยไม่จงใจ
3.2.2 การบาดเจ็บแก่ร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน51
กรมธรรม์ประกันภัยนี้มุ่งคุ้ม ครองความเสียหายทางการเงิน อันเกิดจากความรั บผิ ดทางไซเบอร์ ดั ง นั้ น จึ ง ไม่
คุ้มครองการบาดเจ็บแก่ร่างกายของบุคคลภายนอก คาว่าการบาดเจ็บแก่กายนี้ รวมถึงการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ อ
จิตใจด้วย เช่น ความเครียด ความตกใจ ความทุกข์ทรมานใจ
อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นในกรณีที่การบาดเจ็บหรือเสียหายต่อจิตใจนี้เกิดจากการการละเมิดความเป็นส่วนตัว ก็
จะได้รับความคุ้มครอง
สาหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยจะยกเว้นความคุ้มครองความเสีย หายทางกายภาพ ต่ อ
ทรัพย์ รวมถึงการสูญเสียการใช้ประโยชน์ (Loss of use) เว้นแต่เป็นการสูญเสียการใช้ ประโยชน์ การสูญเสีย การถู ก
ทาลายแก่ตัวข้อมูล ซึ่งอาจได้รับความคุ้มครองหากมีการระบุไว้ชัดแจ้ง
3.2.3 การกระทาละเมิดเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน52
กรมธรรม์ประกันภัยยกเว้นความคุ้มครองสาหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการกระทาละเมิ ด
ที ่ เ กี ่ ยวข้อ งกับ การเลื อ กปฏิ บั ติ (discrimination) การล้ อ เลีย น (humiliation) การข่ มขู ่คุ กคาม (harassment) การ
กระทาที่มิชอบ (misconduct) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ และการละเมิดเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านแรงงาน (wrongful
employment practices) อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลจากการละเมิดความเป็นส่วนตั วและ
การละเมิดความปลอดภัยของเครือข่าย ที่ทาให้ลูกจ้างเกิดความตึงเครียดทางจิตใจ (emotional distress) กรณีนจี้ ะไม่
ตกภายใต้ข้อยกเว้นและยังคงได้รับความคุ้มครอง
3.2.4 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา53
กรมธรรม์ประกันภัย ยกเว้น ความคุ้ม ครองสาหรั บการเรีย กร้ องค่า สินไหมทดแทนที่เ กี่ย วข้ อ ง กั บ กา รละเมิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่การกระทานั้นจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว
3.2.5 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ54
กรมธรรม์ประกันภัยยกเว้นความคุ้มครองสาหรั บการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ย วข้ องกับ การ เ ก็ บ ข้ อมู ล
ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยลักลอบ หรือโดยมิชอบ รวมทั้งการไม่บอกกล่าวให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้กับการไม่จงใจกระทาผิดข้อกาหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือการ
ไม่จงใจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ

51
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ibid general exclusions 4.5.
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ibid general exclusions 4.12.
54
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52
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4. บทสรุปและข ้อเสนอแนะ
ผู้เขียนสรุปผลการศึกษาตามบทความนี้ และมีข้อเสนอบางประการเพื่อผู้ประกอบการที่มีความสนใจอาจนาไป
พิจารณาใช้กับการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ขององค์กรของตนดังต่อไปนี้
4.1 บทสรุป
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กาหนดหลักเกณฑ์ และควบคุมการเก็บรวมรวม การใช้
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุ คคลและผู้ประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล ถ้าผู้ควบคุมข้อมูล ส่ ว น
บุคคล และ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบริหารจั ดการข้อมูล ส่วนบุ คคลโดยฝ่าฝืน ต่อบทบัญญัติข องกฎหมาย และก่ อ
ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีความ
รับผิดทางแพ่ง โดยต้องความรับ ผิ ดโดยเคร่ง ครั ด หากการฝ่าฝืน บทบัญญั ตินั้ นเกิ ดโดยเจตนาก็ จ ะมี โ ทษทางอาญา
นอกจากนี้ ยังมีโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับที่มีมูลค่าสูง
ยิ่งไปกว่านั้น การเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูล ส่วนบุ คคล ไม่ว่าจะเกิดจากการจงใจหรือไม่ ผู้ควบคุม ข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคล และ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดค่าใช้จ่ายในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เช่น เพื่อ
การบอกกล่ า วการเกิดเหตุล ะเมิ ดแก่เ จ้ า ของข้ อ มู ล ส่ว นบุคคล และการบอกกล่า วการเกิดเหตุล ะเมิ ดส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการเฝ้าระวัง การเยียวยาแก้ไขการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางไซเบอร์ เป็นประกันภัยที่สามารถบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
โดยผู้เขียนพบว่ากรมธรรม์ประกันภัยการบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ขององค์กร แบบที่ 1 ของกลุ่มชับบ์ฯ ประเทศไทย
ซึ่งผู้เขียนนามาศึกษา มีความคุ้มครองการชดใช้ ค่าเสี ยหายที่ผู้ ควบคุม ข้อมูล ส่วนบุคคล หรือ ผู้ประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคล อาจต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562 อยู่หลายกรณี ซึ่งอาจเป็นจ านวนเงิ น
ค่าเสียหายตามคาพิพากษาของศาล อนุญาโตตุลาการ รวมถึงค่าเสียหายเชิงลงโทษ และค่าปรับทางปกครอง หรือ จานวน
ที่เจรจาตกลงชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายเพื่อมิให้ข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล นอกจากนี้ ยังมีความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ เ อา
ประกันภัย เช่น ค่าทนายความ ค่าตอบแทนพยานผู้เชี่ยวชาญ ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการจัดเตรียมหลักทรัพย์เพือ่
เป็นประกัน ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้ อ มู ล ส่ วน
บุคคล เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุ คคล หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคล ก็ต้องพึงระลึ ก ว่ า กรมธรรม์
ประกันภัยมีข้อยกเว้นความคุ้มครองอยู่บางประการ แม้ว่าการกระทานั้นจะเป็นความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก็ตาม ตัวอย่างเช่น ค่าปรับทางอาญา และ การกระทาผิดที่เกิดจากการกระทาโดยจงใจ หรือ
มีเจตนาทุจริต รวมทั้งการหาประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบทั้งโดยตัวผู้เอาประกันภัยเองในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ส่ วนบุ ค คล
หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นกระทา ตัวอย่างเช่น การจงใจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิ ไ ด้
รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น การกระทาเหล่านี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย
ผู้เขียนจัดทาตารางสรุป ความคุ้มครองของกรมธรรม์ป ระกัน ภัยการบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ ขององ ค์ ก ร
แบบที่ 1 ของกลุ่มชับบ์ฯ ประเทศไทย ต่อการไม่ปฏิบัติพระราชบัญญั ติคุ้มครองข้ อมูล ส่ว นบุ คคล พ.ศ. 2562 ไว้ ใ น
ภาคผนวกของบทความนี้
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4.2 ข ้อเสนอแนะ
ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการประกันภั ยความรับผิ ดทางไซเบอร์ โดยมีทั้งข้อเสนอในส่ว นของ
ภาคเอกชนและภาครัฐ ดังต่อไปนี้
4.2.1 การประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ขององค์กร
ผลของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทาให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่
อยู่ในรูปบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เว้นแต่กิจการบางอย่างที่กฎหมายยกเว้น จะมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุ คคล
ตามความหมายของกฎหมาย เพราะอย่างน้อยที่สุดแต่ละองค์กรก็ต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กรนั้นเอง แต่
อย่างไรก็ตาม ก่อนการตัดสินใจทาประกันภัยไซเบอร์ ควรมีการบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ขององค์กร
หลักการบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไปมี 6 ขั้นตอน55 ซึ่งสามารถปรับใช้กับการบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ เพื่อ
นาไปประกอบการพิจารณาถึงความจาเป็นในการเลือกความคุ้มครองของการประกันภัยความรับผิดทางไซเบอร์ ได้แก่
ขั ้ น ที ่ 1 การก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี ่ ย งภั ย ทางไซเบอร์ข ององค์ ก ร (establish cyber risks
management policy) – โดยองค์กรต้องประเมินว่าความเสี่ยงต่อความเสียหายทางไซเบอร์ลัก ษณะใดที่องค์ ก รต้ องให้
ความสาคัญ ความเสี่ยงระดับใดสามารถยอมรับได้ (acceptable risks) ระดับใดยอมรับไม่ได้ (unacceptable risks)
และต้องมีมาตรการจัดการ ในข้อนี้การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลย่อมเป็นความเสียหายทางไซเบอร์
ที่องค์กรต้องให้ความสาคัญ เพราะมีมูลค่าความเสียหายที่สูงและเกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร
ขั้นที่ 2 การระบุความเสี่ ยงภั ยทางไซเบอร์ (identify cyber risks) และความเป็นไปได้ข องความเสี ยหา ย –
องค์กรต้องประเมินว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น เช่น การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเพราะการทุจริตของบุคคลในองค์ ก ร
การถูกจารกรรมจากบุคคลภายนอก เป็นต้น และเหตุการณ์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งข้อนี้จะสอดคล้องกับการเลื อ ก
ส่วนความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เพราะหากองค์กรไม่มีความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์บางประเภทก็อาจไม่ต้องเลือก
ความคุ้มครองนั้น
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางไซเบอร์ (analyze the cyber risks) – องค์กรต้องนาความเสี่ยงภัยทางไซ
เบอร์ที่ระบุได้มาประเมินว่ามีความถี่ของการเกิดเหตุและสิ่งที่อาจเป็นผลลัพธ์โดยเฉพาะผลกระทบทางการเงิน เช่น การ
ถูกดาเนินคดีทางปกครอง การชดใช้ค่าเสียหาย รวมทั้งมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง
ขั้นที่ 4 การประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ (evaluate the cyber risks) – โดยการเปรียบเทียบระ ดั บ ความ
เสี่ยง (levels of risks) กับ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยเปรียบเทียบเป็นมูลค่าเงิน
ขั้นที่ 5 การจัดการกับความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ (treat the cyber risks) – ความเสี่ยงภัยที่ไม่สามารถยอมรั บ
ได้ มีวิธีการจัดการห้าวิ ธี ได้แก่ การหลีกเลี่ยง การยอมรับ การควบคุม การถ่ายโอน และการรับความเสี่ ย งภั ยเ อาไว้
บางส่วน การประกันภัยไซเบอร์ ก็คือการจัดการกับความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง โดยการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัย
ขั ้ น ที ่ 6 การเฝ้า ติดตามและทบทวนความเสี ่ย งภั ยทางไซเบอร์ (monitor and review the cyber risks) –
องค์กรต้องเฝ้าติดตามว่ามาตรการที่กาหนดนั้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
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4.2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการกาหนดให้ประกันภัยความรับผิดทางไซเบอร์เป็นการประกันภัยภาคบังคับ
ประเทศไทยใช้การประกันภัยภาคบัง คับเป็นเครื่ องมือในการคุ้มครองความเสียหายให้แ ก่บุคคลภายนอก เช่ น
พระราชบั ญ ญั ติ ความรับ ผิ ดทางแพ่ง ต่ อ ความเสี ย หายจากมลพิ ษ น ้า มั น อัน เกิดจากเรื อ พ.ศ. 2560 มาตรา 15
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 32 ตรี พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มาตรา
7 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 มาตรา 58 พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551 มาตรา 26 (9) และ มาตรา 34 เป็นต้น โดยมีบทกาหนดโทษหากไม่จัดให้มีการประกันภัยตามกฎหมายดั ง กล่ า ว
เหล่านี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก็คือ
ประชาชนทั่วไปเช่นกัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า สมควรมีการศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ในการนาประกันภัยความรับผิด
ทางไซเบอร์มาเป็นการประกันภัยภาคบังคั บ โดยศึกษาแนวทางของต่างประเทศ เช่น ข้อกาหนดในการประกั น ภั ย ภาค
บังคับ การกาหนดขอบเขตขั้นต่าในเรื่องของขอบเขตการคุ้มครอง ว่าต้องมีขอบเขตแค่ไหน เพียงใด
4.2.3 ควรมีกรมธรรม์ประกันภัยแบบมาตรฐานภาษาไทย
เนื่องจากกรมธรรม์ป ระกันภั ย ความเสี่ยงภัย ทางไซเบอร์ที่ใ ช้ในประเทศไทยยังไม่มีฉ บับมาตรฐา น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับข้ อเสนอ 4.2.2 ผู้เขียนเสนอให้มีการจั ดทากรมธรรม์ป ระกั นภัย ความรั บผิ ดทางไซเบอร์ แ บบม าตรฐาน
ภาษาไทย ซึ่งอย่างน้อยต้องมีความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อ มู ล ส่ วน
บุคคล พ.ศ. 2562 เช่น คุ้มครองความรับผิดจากการละเมิดข้อมูล ส่วนบุ คคล ความรับผิดจากการละเมิดความปลอดภั ย
ของเครือข่าย ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี เป็นต้น

วารสารบัณฑิตศึกษานิตศิ าสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564

366

บรรณานุกรม
บทความ
บรรเจิด ภาคาพันธุ์, ‘ปัญหากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจประกันชีวิต’ (2563) 1 วารสารบัณฑิตศึ ก ษา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สื่ออิเ ล็กทรอนิกส์
Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance, GI404-00 Introduction to General
Insurance Underwriting Study Material, (2017).
เอกสารประกอบการสัมมนา
ญาดา กาศยปนันท์, ‘เจาะลึกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสาหรับธุ ร กิ จ
เช่าซื้อและลีสซิ่ง’ (โครงการอบรมวิชาการด้านธุรกิจเช่าซื้อ, สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย, โรงแรมสยามแอทสยาม, 10
พฤศจิกยน 2563).
เอกสารอืน่ ๆ
ภาษาไทย
กมลชัย รัตนสกาววงศ์, ‘ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย’ (โครงการสัมมนา
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกาหนดโทษทางปกครองในการตรากฎหมาย, สานักงานคณะกรรมกา รกฤษฎี กา,
2560), <http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/article77/file77/c06.pdf.> สื บ ค้ น เมื ่ อ 12
มกราคม 2564.
กลุ่มงานบริการวิชาการ สานักวิชาการ, “เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมู ล ส่ ว นบุ คคล
พ.ศ. ...,” อ.พ. 6/2556 สมัยสามัญทั่วไป, สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ตุลาคม 2556)
ภาษาต่างประเทศ
Chubb Insurance Australia Limited, ‘Cyber Enterprise Risk Management Insurance Policy’ (insuring clauses 1.1
A) <https://www.steel-line.com.au/wpcontent/uploads/2020/04/cyber_certificate
_of_currency.pdf> accessed on 19th Jan 2021.

Lesley Fair, ‘FTC’s $5 billion Facebook settlement: Record-breaking and history-making’ (Federal Trade
Commission, 2019) <https://www.ftc.gov/news-events/blogs/business-blog/2019/07/ftcs-5billion-facebook-settlement-record breaking-history> accessed 16th Nov 2020.

