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GDPR คืออะไร สำคัญอย่ำงไร?
ทำไมจึงต้องเข้ำใจ GDPR ?
นคร เสรีรักษ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผู้ก่อตั้ง PrivacyThailand
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ความสนใจหรื อ ความตระหนั ก รู้ เ รื่ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว และการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ในประเทศไทยนับว่ามีอยู่ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่คนไทยนิยมใช้โซเซียลมีเดียกันจนติดอันดับ
ต้นๆ ของโลก เราโพสต์เราแชร์ข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์โดยไม่เ คยตระหนักถึงความสาคัญของความเป็ น
ส่วนตัว ที่น่าห่วงกว่าการไม่เห็นคุณค่าในพื้นที่ส่วนตัว คือการไม่ตระหนักถึงอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิด
จากการโจรกรรมข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบ จนพูดกันว่าความเป็นส่วนตัวตายไปแล้วจากโลก
ดิจิทัลวันนี้
ระยะหลังนี้ เริ่มมีการพูดถึงข้อมูลส่ วนบุคคลกันมากขึ้น โดยเฉพาะในแวดวงผู้ ประกอบธุรกิจ
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และธุ ร กิ จ ที่ มี ฐ านข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลขนาดใหญ่ นั่ น คื อ ผลที่ เ กิ ด จาก
ควำมกังวลต่อ GDPR ซึ่งเป็นข้อบังคับของสหภำพยุโรปเกี่ยวกับกำรเก็บและกำรประมวลผลข้ อมูลส่วน
บุคคล เหตุที่กลัวกันมำกก็เพรำะบทลงโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ GDPR จะถูกปรับสูงถึง 20
ล้ำนยูโร ที่สำคัญคือมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ
แท้จริงแล้ว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับนานาชาติไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีพัฒนาการ
มากมายทั้งในกฎหมายต่างประเทศในนานาประเทศและกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในหลายเวที
เช่น การคุ้มครองข้อมูล ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน แนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ข้อตกลงของรัฐสภาแห่งยุโรป ข้อบังคับสหภาพยุโรป (European Union
Directive 95/46/EC) แนวทางของสหประชาชาติ การคุ้มครองข้อมูลตามแนวทางของ APEC, ASEAN และ
TPP
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมข้อบังคับ EU
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม EU Directive 95/46 เกิดขึ้นในปี 1995 เป็นบทบัญญัติที่มีผล
บังคับระหว่างประเทศฉบับแรกที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อบังคับนี้สร้างขึ้นโดยประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของข้อมูล ทั้งยังให้การรับรอง
ว่าข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตลอดทั้งตลาดร่วมยุโรป โดยมีหลักการที่เป็นสาระสาคัญดังนี้

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ”
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ห้องสัมมนา ชั้น 6 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ
__________________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การรักษาคุณภาพของข้อมูล
มาตรการของการประมวลผลข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อกาหนดในการประมวลผลข้อมูลพิเศษ/ข้อมูลที่อ่อนไหว (sensitive data)
สิทธิในการได้รับแจ้งการเก็บข้อมูลต่างๆ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
การรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล
การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม

นอกจากการควบคุมการส่งข้อมูลภายในประเทศสมาชิกแล้ว หากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สหภาพยุ โ รปจะติดต่ อรั บ -ส่ งข้อมูล กับ ประเทศสมาชิกสหภาพยุ โ รป ก็ต้องมีมาตรการการคุ้มครองข้อมู ล
ที่เหมาะสมเป็นที่พอใจแก่สหภาพยุโรปด้วยเช่ นกัน มาตรการที่เหมาะสมตามที่ EU ได้ตั้งไว้นี้ แม้กระทั่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการค้าและการลงทุนกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากที่สุดและมีการเคลื่อนไหว
ของข้อ มูล ข่า วสารมากที่ สุ ด ก็ยั ง ต้อ งพยายามหาวิธีก ารประนีประนอมเพื่อ หาทางออกและแก้ไ ขปัญหา
ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย
EU Directive 95/46 ใช้บังคับมานานกว่า 20 ปี และโดยที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะบริ บ ทการสื่ อสารผ่ านทางอิ เล็ กทรอนิก ส์ ได้ เติ บโตพั ฒ นาอย่างรวดเร็ว มาก จึง เกิ ด
การปรับปรุงแก้ไข Directive ดังกล่าว กระทั่งในที่สุดรัฐสภาแห่งยุโรปก็ได้เห็นชอบ General Data
Protection Regulation (GDPR) เมื่อ 14 เมษายน 2559 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
GDPR (General Data Protection Regulation)
GDPR เป็นกฎระเบียบของ EU ที่ออกมาเพื่อคุ้มครองประชาชนในกลุ่มประเทศ EU จากการที่
ความเป็ น ส่ ว นตั ว และข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลถู ก ล่ ว งละเมิ ด มากขึ้ น ในโลกยุ ค ใหม่ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยข้ อ มู ล เป็ น
การปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเมื่อครั้งออกกฎ EU Directive เมื่อปี 1995
ความเปลี่ยนแปลงจากข้อกาหนดใน GDPR ที่สาคัญและได้รับความสนใจ หรือตระหนกตกใจกัน
มาก น่าจะเป็นบทลงโทษที่ระบุไว้ว่า การเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน EU ที่ไม่ปฏิบัติ
ตาม GDPR จะถูกปรับเป็นจานวนเงินถึง 20 ล้านยูโร หรือ 2-4% ของรายได้ต่อปีทั่วโลก ขึ้นอยู่กับว่าวงเงินใด
มากกว่า กฎระเบียบนี้มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานที่อยู่ใน EU และรวมไปถึงหน่วยงานนอก EU
หลักการคุ้มครองข้อมูลยังคงเป็นไปตามมาตรฐานของ EU Directive โดยมีความเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญจากข้อกาหนดใน GDPR ดังนี้
1. ขอบเขตการบังคับใช้เชิงพื้นที่
GDPR บังคับใช้ในทุกหน่วยงานที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพลเมืองที่อาศัยอยู่ใน EU
ไม่ว่าบริษัทจะตั้งอยู่ที่ไหนในโลก นั่นคือ GDPR บังคับใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลใน EU ไม่ว่า
การประมวลผลจะทาใน EU หรือไม่ก็ตาม โดยจะบังคับใช้กับทุกกิจกรรมที่เป็นการจาหน่ายสินค้าและบริการ
2

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ”
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ห้องสัมมนา ชั้น 6 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ
__________________________________________________________________________

แก่พลเมือง EU และทุกกิจกรรมที่มีลักษณะการติดตามพฤติกรรมของพลเมืองที่เกิดขึ้นใน EU หากเป็นธุรกิจ
ของประเทศอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก EU (Non-EU Business) ก็ต้องดาเนินการแต่งตั้งผู้แทนใน EU ด้วย
2. บทลงโทษ
ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลของข้อมูล (Data Breach) หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดจะถูกปรับเป็นจานวนเงินถึง 20 ล้านยูโร หรือ 2-4% ของรายได้ต่อปีขึ้นอยู่กับว่าวงเงินใดสูงกว่า
ซึ่งเป็นโทษปรับสูงสุดในกรณีร้ายแรง เช่น การไม่ขอความยินยอมที่เหมาะสมเพียงพอในการประมวลผลข้อมูล
หรือการปฏิบัติขัดหลักการ Privacy by Design บางกรณีมีโทษปรับ 2% เช่นกรณีการไม่มีการบันทึกข้อมูล
อย่างเป็นระบบ การไม่แจ้ง Supervising Authority และเจ้าของข้อมูลเมื่อเกิดเหตุรั่วไหล หรือการไม่จัดทา
Privacy Impact Assessment
3. การให้ความยินยอม
หลักความยินยอมได้รับการยืนยันเข้มแข็งมากขึ้น โดยระบุว่าการขอความยินยอมต้องดาเนินการ
ในรูปแบบที่เข้าใจได้และสามารถเข้าถึงได้สะดวก (Intelligible and Easily Access) ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การประมวลผลข้อมูลในการขอคายิน ยอม โดยการขอความยินยอมต้องมีความชัดเจน ใช้ภาษาเข้าใจ ง่าย
นอกจากนี้การยกเลิกการให้ความยินยอมต้องก็ต้องดาเนินการได้ด้วยความสะดวก
สิทธิของเจ้ำของข้อมูลภำยใต้ GDPR
สิทธิที่จะได้รับแจ้งเมื่อเกิดความเสียหาย (Breach Notification)
ภายใต้ GDPR ถือว่าการแจ้งเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เมื่อเกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลของ
ข้อมูลซึ่งเกิดผลกระทบมีความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้การแจ้งต้องดาเนินการภายใน 72
ชั่วโมง โดยผู้ประมวลผลต้องแจ้งต่อลูกค้าและผู้ควบคุมข้อมูลโดยไม่ชักช้าหลังจากเกิดความเสียหาย
สิทธิที่จะรู้และเข้าถึงข้อมูล (Right to Access)
เจ้ า ของข้ อ มู ล มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ แจ้ ง จากผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ว่ า มี ก ารประมวลผลข้ อ มู ล หรื อ ไม่
การประมวลผลดาเนินการที่ไหน มีวัตถุประสงค์อะไร และเมื่อร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องจัดหาสาเนาข้อมูล
ดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ข้อกาหนดนี้ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ส าคัญในเรื่ องความโปร่งใสของข้อมูล และเป็นการยืนยั น
ความเข้มแข็งของเจ้าของข้อมูล
สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูล (Right to be Forgotten/Right to Erase)
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ (1) ในการแจ้งให้ลบข้อมูล ระงับการเผยแพร่ หยุดการประมวลผลโดยบุคคล
ที่ส าม (2) มีสิ ทธิในการแจ้ งให้ ล บข้อมูล ที่ไม่มีส่ ว นเกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บครั้งแรก และ
(3) มีสิทธิในการลบข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลได้ยกเลิกความยินยอม
ทั้งนี้ ผู้ควบคุมต้องใช้ดุลพินิจ ในการพิจารณาเปรียบเทียบสิ ทธิของเจ้าของข้อมูล กับประโยชน์
สาธารณะในการมีอยู่ของข้อมูลนั้น
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สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง (Data Portability)
สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองในรูปแบบที่ใช้งานได้ตามปกติรวมทั้งรูปแบบที่อ่านได้ด้วย
เครื่องมือ/อุปกรณ์ (machine-readable format)
สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ต้น (Privacy by Design/Privacy by Default)
กาหนดให้มีการวางระบบความคุ้มครอง (Protection) ตั้งแต่ในโอกาสแรกของการออกแบบ
ระบบ มากกว่าการมาเพิ่มการดาเนินการในภายหลัง โดยกาหนดว่าต้องมีการใช้มาตรการทางเทคนิคและ
การบริหารที่เหมาะสม มุ่งยึดหลักประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดและเป็นการคุ้มครองสิทธิเจ้าของ
ข้อมูล
ผู้ควบคุมข้อมูลจะเก็บและและประมวลผลข้อมูลได้เพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อให้ภารกิจสาเร็จ (Data
Minimization) และต้องจากัดการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับการประมวลผล
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองโดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ (Data Protection Officers: DPO)
ใช้ระบบการเก็บบันทึกข้อมูลภายในองค์กร (Internal Record Keeping) แทนระบบการรายงาน
ต่อ Data Protection Authorities (DPA) และกาหนดให้มีการแต่งตั้ง DPO สาหรับผู้ควบคุมข้อมูลและ
ผู้ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และมีภารกิจหลักในการติดตามและประมวลผลข้อมูลเป็นประจาและเป็นระบบ
(Regularly and Systematic Monitoring Data Subjects)
การแต่งตั้ง DPO ต้องคานึงถึงคุณสมบัติด้านวิชาชีพและความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและ
ภาคปฏิบัติการ อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรหรือผู้ให้บริการภายนอก ต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อกับทาง
DPA และต้องมีทรัพยากรเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจและพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของ DPO ทั้งนี้
DPO มีระบบรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและต้องไม่ทาหน้าที่อื่นที่อาจเป็นกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน
GDPR กับกฎหมำยข้อมูลส่วนบุคคลของไทย
ความพยายามในการออกกฎหมายเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นใน
ปี 2540 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีการจัดทาร่างกฎหมายถึง 5 ฉบับ ผ่านรัฐบาลหลายคณะ
จนล่าสุด คณะรั ฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศจะเร่งออก
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะเห็นว่าเป็นกฎหมายสาคัญที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต่อกระบวนการ
ปฏิรูปประเทศ
รัฐบาลปัจจุบันได้ส่งร่างกฎหมายไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อเดือนตุลาคม 2557 หลังจากนั้น
ไม่ถึงสามเดือน สังคมไทยถูกทาให้สับสนมากขึ้นด้ว ยการที่รัฐบาลชุดเดียวกันได้เสนอร่างกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอีกฉบับ ในชุดกฎหมายขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. ดังกล่าว ได้มีการปรับแก้หลายครั้งจนกลายเป็นร่าง
ล่าสุด ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
ประเด็นที่ต้องดูกันต่อไปคือ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามร่า งนี้จะมีมาตรฐานในระดับที่ทาง
EU จะยอมรับหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วประเด็นกำรส่งข้อมูลข้ำมแดนจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะการส่ง
ข้อมูลของคนต่างชาติตามมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศจะห้ามส่งข้อมูลไปยังประเทศที่ไม่มี
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีแต่ต่ากว่ามาตรฐานของประเทศผู้ส่ง ร่างนี้เขียนว่าการส่งข้อมูลข้าม
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แดนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรรมการกาหนด โดยที่ในวันนี้ประเทศไทยยังไม่มี กรรมการที่จะดูแลบริหาร
กฎหมายนี้ จึงยังไม่รู้ว่า หลักเกณฑ์ ที่จะออกมาจะมี หน้าตาเป็นอย่างไร ในระหว่างที่ยังไม่มีหลั กเกณฑ์ที่ว่า
ถ้าเกิดกรณีการแลกเปลี่ยน การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก EU ทางยุโรปจะเห็นว่ามาตรฐาน
ของไทยภายใต้ร่างนี้จะเทียบเท่า GDPR หรือเปล่า
GDPR กับประเทศไทย
ประเทศไทยคงหลีกเลี่ยงมาตรการ GDPR ได้ยาก เพราะการค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงมาก และในการดาเนิ นธุรกิจ ซึ่งทั้ งหมดดาเนินการบนระบบอิเล็กทรอนิก ส์ย่อมมีการแลกเปลี่ ยนข้อมูล
ระหว่างผู้ประกอบการตลอดเวลา ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลมีมหาศาล ในบรรดาข้อมูล เหล่านี้ย่อมรวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ทั้งข้อมูลพลเมืองของประเทศผู้ซื้อและประเทศผู้ขายสินค้าและบริการ
พิจารณาจากภาคท่องเที่ยวและบริการเพียงส่วนเดียว นักท่องเที่ยวจากยุโรปก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ทา
รายได้ให้กับภาคการท่องเทีย่ วของไทย แน่นอนว่าข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะต้องมีการรับ-ส่งแลกเปลี่ยนกับผู้ให้บริการในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
บริษัทและหน่วยงานในประเทศเราจึงน่าจะมีผลกระทบจากกฎระเบียบ GDPR จานวนมาก ตั้งแต่
การเก็บข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศ ธุรกิจสายการบิน บริษัทท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก โรงพยาบาลหรือ
สถานบริ การสุขภาพ สถาบัน การเงิน ธุรกิจการเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา บัตรเครดิต การประกันชีวิต
การประกันภัย บริษัทโทรคมนาคม บริษัทที่ดาเนินธุรกิจธุรกรรมออนไลน์ และ E-commerce ทั้งหมด
ฐานข้อมูลส่วนบุคคลในผู้ประกอบการด้านการเงินการธนาคาร ธุรกิจการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม
และโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการด้านการประมวลผลข้อมูล Big
Data Cloud รวมทั้งธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ล้วนจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาล
ทุกหน่วยงานที่จะทาหน้าที่ Data Controller หรือเป็น Data Processor ที่จะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของพลเมืองจากประเทศในกลุ่ม EU จึงยิ่งต้องคานึงถึงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ มาตรการ GDPR ด้วย
ความระมัดระวัง
ยังมีความกังวลจากหลายฝ่ายที่เริ่มตระหนักถึงความสาคัญของ GDPR โดยมองว่าถึงแม้ผู้ประกอบการ
ไทยอาจไม่ โ ดนด าเนิ น คดีท างกฎหมายจากการไม่ป ฏิ บั ติต ามหรื อ ปฏิ บั ติขั ด กั บหลั กการ GDPR แต่โ ดยที่
ธรรมชาติ ของการติ ดต่ อ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศต้ อ งมี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ระหว่ างกั น อยู่ แ ล้ ว หากฝ่ า ย
ผู้ประกอบการทางยุโรปเห็นว่าบริษัทคู่ค้าของไทยไม่สามารถปฏิบัติตาม GDPR บริษัท EU ก็จะไม่สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทในไทย ซึ่งก็จะส่งผลให้ไม่สามารถทาธุรกิจธุรกรรมกันได้ในที่สุด
นอกจากนี้ EU อาจใช้มาตรการแทรกแซงทางการค้าอื่นๆ ในลักษณะเช่นเดียวกับการให้ “ใบเหลือง”
ประเทศไทยจากกรณีปัญหา Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing เมื่อเดือนเมษายน
2558 โดยระบุว่าเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง EU ได้ใช้
มาตรการคว่าบาตรการนาเข้าอาหารทะเลจากประเทศที่เพิกเฉยต่อการแก้ไขปัญหา IUU fishing
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คำถำมที่กำลังรอคำตอบ
 GDPR เป็นที่รับรู้ของพลเมืองโดยเฉพาะผู้ประกอบการในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด
 GDPR จะมีผลกระทบต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กหรือเปล่า
 หน่วยงานของรัฐหน่วยใดควรเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์นี้ - กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ
สานักนายกรัฐมนตรี หรือควรเป็นหน้าที่ขององค์กรภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม หรือสมาคม
ธนาคาร
 พลเมืองไทย ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้บริโภค จะได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรจากมาตรการนี้
 หน่วยงานของรัฐที่เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตาม GDPR หรือไม่
คาถามเหล่านี้ล้วนกาลังรอคาตอบ!
โดยเฉพาะคาถามสุดท้าย –
คนไทยรู้จักและเข้าใจ GDPR กันหรือยัง?
-------------------------------25 July 2019 HRC@bangkok
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