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สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ๑ 

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงและแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้น  

เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

มีหน้าที ่ต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

โดยไม่ชักช้าภายใน ๗๒ ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มี  

ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบ

ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ให้แจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบพร้อมกับแนวทาง 

การเยียวยาโดยไม่ชักช้าด้วย ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งข้อ ๔ ได้กล่าวถึงประเภทของการละเมิดข้อมูล และข้อ ๑๒ กำหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจใช้ในการประเมินความเสี ่ยงที ่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้  

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงของการละเมิด

ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเป็นแนวทางสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลศึกษาเพ่ิมเติม 

 

หมายเหตุ ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นเพียง

แนวทางในการประเมินความเสี่ยงเท่านั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินความเสี่ยงจะต้องพิจารณาจาก

ข้อเท็จจริงตามปัจจัยที่เก่ียวข้องเป็นกรณี ๆ ไป 

 

 

การแก้ไขปรับปรุงเอกสาร (Version history) 

เวอร์ชัน วันที่ หมายเหตุ 

เวอร์ชัน ๑.๐ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตัวอย ่างแนวทางในการประเมินความเส ี ่ยงใน 

การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
  



 

 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ๒ 

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแนวทางในการประเมินความเสี่ยงในการแจ้งเหตุการละเมิด

ข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ว่าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพียงใด  

โดยในตัวอย่างแต่ละกรณีจะอธิบายเหตุผลและตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงว่ากรณีดังกล่าว

ต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลหรือไม ่

ตัวอย่าง 

แจ้งเหตุแก่
สำนักงาน

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล 

แจ้งเหตุแก่
เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

เหตุผล 

๑. ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
จ ัด เก ็บข ้อม ูลส ่วนบ ุ คคล
สำรองไว้ใน USB Drive โดย
มีการเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี
ที่น่าเชื่อถือ ต่อมา USB Drive 
ดังกล่าวสูญหายไป 

ไม่ต้องแจ้ง ไม่ต้องแจ้ง ความเสี ่ยงต่ำ เนื ่องจากเมื่อ 
มีการเข้ารหัสด้วยมาตรการ
ทางเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือแล้ว 
ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถเปิด
ใช้งานได้ การที ่ USB Drive 
สูญหายไปจึงไม่มีความเสี ่ยง
กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

๒. ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ให้บริการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ในระบบออนไลน์ ต่อมาเกิด
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ส่งผล
ให้ข ้อมูลส่วนบุคคลรั ่วไหล
จากระบบคอมพิวเตอร์ของ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ต้องแจ้ง ต้องแจ้ง เนื ่องจากข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้และสามารถระบุตัวบุคคล
ได้ การที ่เกิดภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร ์อาจจะก ่อให ้ เ กิด
ปัญหาและผลกระทบซึ่งเกิด
ความเส ียหายต ่อเจ ้ าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก 

๓. ระบบไฟฟ้าใน call center 
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ขัดข้อง โดยไฟดับช ั ่วคราว 
ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ

ไม่ต้องแจ้ง ไม่ต้องแจ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่อยู่
ใ น ส ภ า พ พ ร ้ อ ม ใ ช ้ ง า น 
เน ื ่ องจากป ัญหาทางด ้ าน
เทคโนโลยี เมื ่อระบบไฟฟ้า
กลับมาเหมือนเดิม 



 

 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ๓ 

ตัวอย่าง 

แจ้งเหตุแก่
สำนักงาน

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล 

แจ้งเหตุแก่
เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

เหตุผล 

ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ไม ่ ส ามารถให ้บร ิ กา ร ได้
ชั่วคราว 

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล ่าวก็
สามารถใช้งานได้ จึงไม่ถือว่า
เป ็นกรณีการละเมิดข ้อมูล 
ส่วนบุคคลที ่ม ีความเสี ่ยงที่ 
จะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล 

๔. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลถูก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดย
ถูกโจมตีจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ 
(Ransomware) ข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมดของผู ้ควบคุมข้อมูล
ส ่วนบุคคลถูกเข ้ารห ัสโดย 
ผู ้ โจมตี (hacker) และไม ่มี
ข้อมูลสำรอง จึงไม่สามารถ 
ที่จะเข้าถึงและใช้งานข้อมูล
ดังกล่าวได ้

ต้องแจ้ง ต้องแจ้ง เนื ่องจากข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่สามารถ
ระบุตัวบุคคลได้ และการถูก 
โจมตีจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ 
ทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่อยู ่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน และไม่มี
ข้อมูลสำรอง นอกจากนี้ ยังอาจ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ธ ุรก ิจของผ ู ้ควบค ุมข ้อมูล 
ส่วนบุคคล รวมถึงตัวเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องแจ้ง
เหตุ 

๕. ธนาคารได้รับการติดต่อจาก
ลูกค้าธนาคาร ๑ ราย ว่าได้รับ
ใบแจ้งหนี ้เรียกเก็บเงินของ
บุคคลที ่ ไม ่ร ู ้จ ัก ผ ู ้ควบคุม
ข ้อม ูลส ่ วนบ ุคคลทำการ
ตรวจสอบแล ้วภายใน ๒๔ 
ชั ่วโมง พบว่า มีการรั ่วไหล
ของข้อมูลส่วนบุคคลจำนวน 
๑๐ ราย 

ต้องแจ้ง ต้องแจ้งเฉพาะ
เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ๑๐ 
ราย ที่ถูกเรียก
เก็บเงินตาม 
ใบแจ้งหนี้ของ
ธนาคาร 

เนื ่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลที ่ร ั ่วไหลออกไปจริง  
ในเบื้องต้นมีผลกระทบเฉพาะ
ผู้ที่ถูกเรียกเก็บเงินตามใบแจ้งหนี้ 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารในฐานะ
ผ ู ้ควบค ุมข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล
จะต้องดำเนินการตรวจสอบ
เพิ ่มเติมว ่าม ีบ ุคคลอื ่นใดที่
ข้อมูลรั่วไหลออกไปภายนอก



 

 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ๔ 

ตัวอย่าง 

แจ้งเหตุแก่
สำนักงาน

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล 

แจ้งเหตุแก่
เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

เหตุผล 

หรือไม่ หากพบจะต้องแจ้ง
เพ่ิมเติม 

๖. ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์
ทั ่วประเทศ ต่อมาผู ้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลถูกโจมตีจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดย
ข ้อม ูลรายช ื ่อผ ู ้ ใช ้บร ิการ 
รหัสผ่าน และประวัติการซื้อ
ส ินค ้าถ ูกเข ้าถ ึงและนำไป
โพสต์บนอินเทอร์เน็ต 

ต้องแจ้ง ต้องแจ้งลูกค้า
ของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ในส่วนที่มีข้อมูล
รั่วไหลบน
อินเทอร์เน็ต 

ข ้ อม ู ลท ี ่ ม ี การร ั ่ วไหลบน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งถูกโจมตี เป็น
การกระทำความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อมูล 
ที่รั ่วไหลประกอบด้วยรายชื่อ
และข้อมูลสำคัญของผู้ใช้บริการ 
จ ึงจำเป ็นต ้องแจ ้ง เหต ุแก่
เจ ้ าของข ้ อม ูลส ่ วนบ ุ คคล 
เพราะมีความเสี่ยงสูงที่ข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกนำไปทำธุรกรรมที่
ผิดกฎหมาย 

๗. เว ็บไซต์ผู้ ให ้บร ิการ  Web 
Hosting ที่ร ับจ้างประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล เกิดปัญหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมใน
การตรวจสอบสิทธิการเข้าถึง 
ทำให้ผ ู ้ ใช ้บร ิการไม่สามารถ 
เข้าใช้บริการได้ 

ต้องแจ้งผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
แจ้งสำนักงานฯ 
เนื่องจากมี
ผลกระทบต่อกลุ่ม
ลูกค้าพอสมควร 
เพราะปัญหา
ดังกล่าวทำให้ 
กลุ่มลูกค้าไม่
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล 
ไม่ต้องแจ้ง
เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่
ไม่ได้รับ
ผลกระทบ 
เนื่องจากยัง 
ไม่เกิดปัญหา 

ในเบื้องต้นเป็นเพียงข้อผิดพลาด
ของโปรแกรมที่ทำให้ เข ้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ ซึ่งจาก
การสอบสวนยังไม่ปรากฏว่ามี 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากพบว่า
ระบบถูกโจมตีจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ เว็บไซต์ผู้ให้บรกิาร 
Web Hosting ต ้ อ ง ร ี บแจ้ ง 
ผู ้ควบคุมข้อมูลส ่วนบุคคล 
และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล



 

 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ๕ 

ตัวอย่าง 

แจ้งเหตุแก่
สำนักงาน

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล 

แจ้งเหตุแก่
เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

เหตุผล 

ต้องร ีบแจ ้งท ั ้งสำนักงานฯ 
และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ต่อไป 

๘. โรงพยาบาลแห่งหนึ ่งถูกภัย
คุกคามทางไซเบอร์ โดยการ
โ จ ม ตี ร ะ บ บ จ า ก  hacker  
ทำให้ประว ัติของผ ู ้ป ่วยไม่
สามารถเข้าถึงได้เป็นเวลา 
๓๐ ชั่วโมง 

ต้องแจ้ง เนื่องจาก
ข้อมูลประวัติของ
ผู้ป่วยเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว และ
สามารถระบุ 
ตัวบุคคลได้ 

ต้องแจ้ง 
เนื่องจากข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว 
ผู้ที่ไม่หวังดีอาจ
นำไปใช้ในการ
กระทำความผิด
หรือมี
ผลกระทบต่อ
สิทธิและ
เสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ 
 

เนื ่องจากข้อมูลที ่ถ ูกละเมิด
ดังกล่าวรวมถึงข้อมูลสุขภาพ
ด้วย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว จึงจำเป็นต้อง
แจ้งเหตุ และตรวจสอบข้อมูล
เพ่ิมเติม 

๙. โรงเรียนแห่งหนึ ่งเกิดความ
ผิดพลาดในการส่งข้อมูลของ
นักเรียนจำนวนมากทางอีเมล
ไ ป ย ั ง ผ ู ้ ร ั บ เ ห ม า ใ น ก า ร
ให้บร ิการขนส่งส ินค้าของ
โรงเร ียน  ไม ่ใช ่ผ ู ้ปกครอง
นักเรียน 

ต้องแจ้ง ต้องแจ้ง เนื่องจากการส่งข้อมูลดังกล่าว
ไม ่ม ีการเข ้ารห ัส และเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
จำนวนมาก ซึ่งอาจมีทั้งข้อมูล
ส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
ซึ่งผู ้รับเหมาอาจจะนำข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบและ
ก่อให้เกิดความเสียหายได ้

๑๐. บริษัทแห่งหนึ ่งทำการตลาด
แบบตรง โดยการส ่งข ้อมูล 

ต้องแจ้ง เนื่องจาก
เป็นการส่งข้อมูล

ต้องแจ้ง 
เนื่องจากข้อมูล

การพิจารณาว่าจะต้องแจ้ง
เหตุแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล



 

 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ๖ 

ตัวอย่าง 

แจ้งเหตุแก่
สำนักงาน

คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล 

แจ้งเหตุแก่
เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

เหตุผล 

ส่วนบุคคลไปยังผ ู ้ร ับข ้อมูล 
แต ่ ละราย แต ่ ด ้ วยความ
ผิดพลาด จึงมีการใส่ที่อยู่ของ
บุคคลที่รับอีเมลทั้ง ๑๐๐ คน 
เข้าไปในช่อง To หรือ Cc ทำให้
ผู ้รับอีเมลเห็นอีเมลที่มีข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน 

ของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลจำนวน
มาก จึงจำเป็นต้อง
แจ้งเหตุ แตห่าก
ข้อมูลดังกล่าวมีการ
เข้ารหัสโดย
เทคโนโลยีที่
น่าเชื่อถือ อาจ
ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
แจ้งเหตุ 

ส่วนบุคคลใน
อีเมลดังกล่าว
อาจถูกนำไปใช้ 
และก่อให้เกิด
ความเสียหาย
ต่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล
ภายหลังได้ 

หรือไม่ อาจขึ้นอยู่กับปริมาณ
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งออก
ไป และลักษณะของข ้อมูล
ด้วย หากมีการเข้ารหัสข้อมูล
ดังกล่าวทั ้งหมด อาจถือว่า 
มีความเสี ่ยงต่ำ ไม่จำเป็นต้อง 
แจ้งเหตุ 

 

หมายเหตุ ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นเพียง

แนวทางในการประเมินความเสี่ยงเท่านั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินความเสี่ยงจะต้องพิจารณาจาก

ข้อเท็จจริงตามปัจจัยที่เก่ียวข้องเป็นกรณี ๆ ไป 

 

  



ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการแจ้งเหตุการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๖  (๔)  ประกอบมาตรา  ๓๗  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  จึงออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  การละเมิดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภยั  

ที่ท าให้เกิดการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก
อ านาจหรือโดยมิชอบ  ไม่ว่าจะเกิดจากเจตนา  ความจงใจ  ความประมาทเลินเล่อ  การกระท าโดย
ปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   ภัยคุกคามทางไซเบอร์  
ข้อผิดพลาดบกพร่องหรืออุบัติเหตุ  หรือเหตุอื่นใด   

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อ ๔ เหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องแจ้งแก่

ส านักงานหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ประกอบด้วย
เหตุที่เกิดจากการละเมิดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  ที่ท าให้เกิดการสูญหาย  เข้าถึง  ใช้  
เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  ไม่ว่าจะเกิดจาก
เจตนา  ความจงใจ  ความประมาทเลินเล่อ  การกระท าโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ภัยคุกคามทางไซเบอร ์ ข้อผิดพลาดบกพร่องหรืออุบัตเิหตุ  หรือเหตอุืน่ใด  
ซึ่งอาจเกิดจากการกระท าของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเอง   ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุม 
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  ตลอดจนพนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้รับจ้าง  ตัวแทน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว   หรือบุคคลอื่น  หรือเหตุปัจจัยอื่น   
โดยเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดประเภทใดประเภทหนึ่ง  
หรือหลายประเภท  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การละเมิดความลับของข้อมูลส่วนบุคคล  (Confidentiality  Breach)  ซึ่งมีการเข้าถึง
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  หรือเกิดจากข้อผิดพลาดบกพร่อง
หรืออุบัติเหตุ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



(๒) การละเมิดความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลส่วนบุคคล  (Integrity  Breach)  ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลง  แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ไม่ถูกต้อง  ไม่สมบูรณ์  หรือไม่ครบถ้วน  โดยปราศจากอ านาจ
หรือโดยมิชอบ  หรือเกิดจากข้อผิดพลาดบกพร่องหรืออุบัติเหตุ 

(๓) การละเมิดความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล  (Availability  Breach)  ซึ่งท าให้ 
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้  หรือมีการท าลายข้อมูลส่วนบุคคล  ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ใน 
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติ 

ข้อ ๕ เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้รับแจ้งข้อมูลในเบื้องต้นจากผู้ใด  ไม่ว่าโดยทางวาจา  
เป็นหนังสือ  หรือวิธีการอื่นทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบเอง  ว่ามีหรือน่าจะมี
เหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว  และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลในเบื้องต้นโดยไม่ชักช้าเท่าที่จะสามารถกระท าได้  ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่  โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพึงด าเนินการตรวจสอบมาตรการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งมาตรการเชิงองค์กร  (organizational  measures)  และ 
มาตรการเชิงเทคนิค  (technical  measures)  ซึ่งอาจรวมถึงมาตรการทางกายภาพ  (physical  
measures)  ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
นั้นเอง  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น   ตลอดจนพนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้รับจ้าง   
ตัวแทน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  
เพ่ือให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยืนยันได้ว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นหรือไม่   ทั้งนี้   
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องพิจารณารายละเอียดจากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งประเมินความเสี่ยง
ที่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

(๒) หากระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตาม  (๑)  พบว่า 
มีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการ 
ด้วยตนเองหรือสั่งการให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้องด าเนินการป้องกัน  ระงับ  หรือแก้ไข 
เพ่ือให้การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นสุดหรือไม่ให้การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลส่งผลกระทบเพ่ิมเติม  
โดยทันทีเท่าที่จะสามารถกระท าได้  ทั้งนี้  อาจใช้มาตรการทางบุคลากร  กระบวนการ  หรือเทคโนโลยี 
ที่จ าเป็นและเหมาะสม 

(๓) เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงตาม  (๑)  แล้วเห็นว่า  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลจริง  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งเหตุการละเมิดแก่ส านักงานโดยไม่ชักช้าภายใน 
เจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้  เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยง 
ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
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(๔) ในกรณีที่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ  
และเสรีภาพของบุคคล  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
พร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าด้วย 

(๕) ด าเนินการตามมาตรการที่จ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือระงับ  ตอบสนอง  แก้ไข  หรือฟ้ืนฟู
สภาพจากเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดเหต ุ
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกันในอนาคต  ซึ่งรวมถึงการทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงระดับ 
ความเสี่ยงตามปัจจัยทางเทคโนโลยี  บริบท  สภาพแวดล้อม  มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับส าหรับหน่วยงานหรือ 
กิจการในประเภทหรือลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  
ใช ้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  ทรัพยากรที่ต้องใช้  และความเป็นไปได้ในการด าเนินการประกอบกัน 

ข้อ ๖ ในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงาน  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องด าเนินการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร   หรือแจ้งผ่านโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่ส านักงานก าหนด  โดยในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูล 
ส่วนบุคคลต้องระบุสาระส าคัญดังต่อไปนี้เท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

(๑) ข้อมูลโดยสังเขปเท่าที่จะสามารถระบุได้เกี่ยวกับลักษณะและประเภทของการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล  โดยอาจบรรยายถึงลักษณะและจ านวนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือลักษณะและ
จ านวนรายการ  (records)  ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด 

(๒) ชื่อ  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี 
ที่มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หรือชื่อ  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อของบุคคลที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือจะใช้เพ่ือป้องกัน  ระงับ  หรือ

แก้ไขเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  หรือเยียวยาความเสียหาย  โดยอาจใช้มาตรการทางบุคลากร  
กระบวนการ  หรือเทคโนโลยี  หรือมาตรการอื่นใดที่จ าเป็นและเหมาะสม 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลล่าช้ากว่าเจ็ดสิบสอง
ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ  ไม่ว่าจะเกิดจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น  การด าเนินการป้องกัน  ระงับ  
หรือแก้ไขเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็น  หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้  ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจขอให้ส านักงานพิจารณายกเว้นความผิดจากการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ล่าช้าได้  โดยให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดง
ให้เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่ท าให้แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลล่าช้า  โดยจะต้อง
แจ้งแก่ส านักงานโดยเร็ว  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่ทราบเหตุ 
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ส านักงานอาจแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลชี้แจงเหตุผลหรือข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมภายหลังได้   
และหากส านักงานพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกเว้นความผิดจากการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ล่าช้า  เนื่องจากมีเหตุจ าเป็น  ให้ถือว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้รับยกเว้นการด าเนินการแจ้งเหตุ 
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานตามก าหนดเวลาในมาตรา  ๓๗  (๔) 

การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส านักงานไม่เป็นเหตุยกเว้นหน้าที่หรือความรับผิด
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นหรือกฎหมายอื่น 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อตกลงกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล   
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หรือมอบหมายหรือสั่งการให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการเก็บ
รวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของตนเอง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
จะต้องระบุไว้ในข้อตกลงหรือในสัญญาที่เกี่ยวข้องให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่แจ้งเหตุ  
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับแต่  
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระท าได้เช่นกัน 

ขอ้ ๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกข้อยกเว้นการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  
แก่ส านักงานเพ่ือประกอบการพิจารณาได้  หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่าเหตุการละเมิดข้อมูล 
ส่วนบุคคลนั้น  ไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งรวมถึงกรณีที่ข้อมูล
ส่วนบุคคลตามเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได ้ หรือข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานไดเ้นือ่งจากมีมาตรการทางเทคโนโลยี
ที่เพียงพอ  หรือเหตุอื่นใดที่เชื่อถือได้ 

ในการยกข้อยกเว้นดังกล่าว  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเกี่ยวกับเหตุที่ควรได้รับการยกเว้น  ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใด  ให้ส านักงานพิจารณา 

ข้อ ๑๐ เมื่อมีเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งเหตุ  
การละเมิดแก่ส านักงานแล้วหรืออยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือแจ้งส านักงาน  หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า  การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อม
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบทราบเท่าที่จะสามารถกระท าได้  
โดยไม่ชักช้า 

(๑) ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
(๒) ชื่อ  สถานที่ติดต่อ  และวิธีการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคล 

ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงาน 
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(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากเหตุการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล 

(๔) แนวทางการเยียวยาความเสียหายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  และข้อมูลโดยสังเขป
เกี่ยวกับมาตรการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือจะใช้เพ่ือป้องกัน  ระงับ  หรือแก้ไขเหตุการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล  โดยอาจใช้มาตรการทางบุคลากร  กระบวนการ  หรือเทคโนโลยี  หรือมาตรการอื่นใด
ที่จ าเป็นและเหมาะสม  รวมถึงข้อแนะน าเกี่ยวกับมาตรการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจด าเนินการ
เพิ่มเติมเพื่อป้องกัน  ระงับ  หรือแก้ไขเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  หรือเยียวยาความเสียหาย 

ข้อ ๑๑ ในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ รับ
ผลกระทบทราบ  หากโดยสภาพไม่สามารถด าเนินการแจ้งเป็นรายบุคคลเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เนื่องจากไม่มีวิธีการติดต่อ  หรือโดยเหตุจ าเป็นอื่นใด  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจแจ้ง 
เหตุการละเมิดแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกลุ่ม  หรือแจ้งเป็นการทั่วไปผ่านสื่อสาธารณะ  สื่อสังคม
ออนไลน์  หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
หรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการแจ้งดังกล่าวได้ 

การแจ้งเหตุการละเมิดแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกลุ่ม  หรือแจ้งเป็นการทั่วไป  จะต้อง 
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ ๑๒ ในการประเมินความเสี่ยงส าหรับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  ว่ามีความเสี่ยงที่จะมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพียงใด  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจพิจารณาจากปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะและประเภทของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
(๒) ลักษณะหรือประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด 
(๓) ปริมาณของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด  ซึ่งอาจพิจารณาจากจ านวนเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือจ านวนรายการ  (records)  ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด 
(๔) ลักษณะ  ประเภท  หรือสถานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ  รวมถึง

ข้อเท็จจริงว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบ  ประกอบด้วยผู้เยาว์  ผู้พิการ  ผู้ไร้ความสามารถ  
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ  หรือบุคคลเปราะบาง  (vulnerable  persons)  ที่ขาดความสามารถในการ
ปกป้องสิทธิและประโยชน์ของตนเนื่องจากข้อจ ากัดต่าง ๆ  ด้วยหรือไม่  เพียงใด 

(๕) ความร้ายแรงของผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  และประสิทธิผลของมาตรการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้
หรือจะใช้เพ่ือป้องกัน  ระงับ  หรือแก้ไขเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  หรือเยียวยาความเสียหาย   
ต่อการบรรเทาผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) ผลกระทบในวงกว้างต่อธุรกิจหรือการด าเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 
ต่อสาธารณะจากเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



(๗) ลักษณะของระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด   และมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
ทั้งที่เป็นมาตรการเชิงองค์กร  (organizational  measures)  และมาตรการเชิงเทคนิค  (technical  
measures)  รวมถึงมาตรการทางกายภาพ  (physical  measures) 

(๘) สถานะทางกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  
รวมทั้งขนาดและลักษณะของกิจการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  6  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เธียรชัย  ณ นคร 

ประธานกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๙๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๕



 

 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทรศัพท์: ๑๑๑๑ หรือ ๐๒-๑๔๒-๑๐๓๓ หรือ ๐๒-๑๔๑-๖๙๙๓ 

เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/pdpc.th 

เว็บไซต์: http://www.pdpc.or.th 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน: pdpc@mdes.go.th 

http://www.pdpc.or.th/



