สรุปสาระสาคัญหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๓๕๑ ลงวันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรื อข้อเสนอในการปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
๑. เรื่องเดิม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรื อ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ไปให้คณะรัฐ มนตรี
พิจารณา
๒. การดาเนินการของส่วนราชการ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีคาสั่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ) รับข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อมาสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๓.๑ รับทราบรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
เรื่ อง การส่ งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชนเกี่ยวกับข้อมูล ส่ ว นบุคคล ของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
๓.๒ รับทราบผลการพิจารณาของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยสานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ) เสนอ
๔. ความเห็นต่อข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีดังนี้
๔.๑ ข้อเสนอแนะ ควรบริหารจัดการเพื่อให้มีมาตรการประกันว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความเข้าใจ
และปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะออกมาใช้บังคับ

ความเห็น เจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ทาหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ด้วยความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายและร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นอย่างดี นอกจากนี้สานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ดาเนินโครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้าใจ และเตรียม
ความพร้ อ มของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครอง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ จ ะ
ใช้บังคับในอนาคตด้วย
๔.๒ ข้อเสนอแนะ ควรเร่งผลักดันการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยระหว่างที่
ยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ก็ควรกาหนดแนวปฏิบัติหรือคู่มือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปพลางก่อน เพื่อให้
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกชนมีแนวทางปฏิบัติ
ความเห็ น ส านั ก งานคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ เป็ น องค์ ก รตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ
ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ยังไม่ได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย การกาหนดแนวทางปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวอาจเกินอานาจ
หน้าที่ในปัจจุบันของหน่วยงาน
๔.๓ ข้อเสนอแนะ อาจนาแนวทางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓ มาปรับใช้กับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... โดยกาหนดเป็นหลักการว่า
วิธีคุ้มครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
ร่ างพระราชบั ญญัติ เว้น แต่กฎหมายนั้ นมีห ลั กเกณฑ์ห รือมาตรฐานการคุ้มครองสิ ทธิความเป็นอยู่ส่ วนตัว
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดในร่างพระราชบัญญัติ
ความเห็ น เป็ น เทคนิ ค วิ ธี ใ นการร่ า งกฎหมาย และสมควรเสนอเพื่ อ พิ จ ารณา ในชั้ น
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอต่อไป
๔.๔ ข้อเสนอแนะ ควรกาหนดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการสื่อมวลชน รวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลสาธารณะ
ความเห็ น ข้ อ เสนอนี้ มี ข้ อ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ค าว่ า บุ ค คลสาธารณะ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งจะนาไปหารือกับหน่วยงาน องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๕ ข้อเสนอแนะ ในการดาเนินการบริห าร (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่ ว นบุคคล
พ.ศ. .... ควรกาหนดให้สามารถปฏิบัติได้จริง ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก ป้องกันการฝ่าฝืนได้ และไม่มีภาระค่าใช้จ่าย
โดยไม่จาเป็น ทั้งแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิ
ความเห็น เป็ น ขั้น ตอนบริห ารจัดการเมื่อกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้ม ครองข้ อมูล ส่ ว นบุ ค คล
มีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งควรเป็นไปตามข้อเสนอของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าว

๔.๖ ข้ อ เสนอแนะ ควรมี ห รื อ ใช้ ม าตรการเพื่ อ ประกั น ว่ า สถานพยาบาลของรั ฐ และเอกชน
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน จะเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการคุ้มครอง
สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยที่เป็นเจ้าของข้อมูล
ความเห็น สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีการประสานงานและหารือ
กับ ส านั กงานหลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ ในการคุ้มครองข้อมูล ส่ ว นบุคคลของผู้ ป่ว ย ซึ่งรวมถึงการออก
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปด้วย

