
6 เดือนหลัง PDPA บังคับใช้ เราเรียนรู้อะไรบ้าง?

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

28 พฤศจิกายน 2565



เชื่อมโยงมาตรฐานสากล

สร้างความเชื่อมั่น

ยกระดับการก ากับดูแล

ข้อมูลในรูปแบบกระดาษ และ ดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคคลธรรมดา

สร้างความโปร่งใส ชัดเจนให้กับการประมวลผลข้อมูล
เก็บและใช้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นโดยชอบด้วยกฎหมาย

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
(Personal Data Protection Committee : PDPC)
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (สคส.)

กฎหมายกลาง  ครอบคลุมทุกภาคส่วน

รับรองสิทธิของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล
มีกลไกในการเคลื่อนย้ายข้อมูลขา้มประเทศ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

** มีข้อยกเว้นและขอบเขตการบังคับใช้ในมาตรา 3, 4, 5

สอดคล้องกับหลักการสากล

หน่วยงานก ากับดูแล



ประโยชน์ที่ได้รับจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล

ประชาชน

หน่วยงานรัฐ
และเอกชน

ประเทศ

ได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถร้องเรียนและได้รับการเยียวยาเมื่อถูกละเมิด

มีมาตรฐานการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

ส่งเสริมการด าเนินการและท าธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูล

สะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจระหว่างประเทศ

มี กม. สอดคล้องหลักการสากล สร้างการยอมรับในระดับสากล 

มีกลไกและมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3



4

กลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย

คณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (กคส.)

องค์ประกอบ 17 ท่าน
แต่งตั้งเมื่อ 11 มกราคม 2565

1

คณะกรรมการก ากับ

ส านักงานฯ (กกส.)

คณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญ 2 คณะ

สนง. คณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์ประกอบ 10 ท่าน
แต่งตั้งเมื่อ 29 เมษายน 2565

องค์ประกอบ 7 ท่าน ต่อ 1 คณะ
แต่งตั้งเมื่อ 31 สิงหาคม 2565

2 3 4

จัดท าแผนแม่บทเสนอคณะกรรมการดีอี
ออกประกาศหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

ก าหนดมาตรการ แนวทาง ข้อปฏิบัติ

สนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

ก าหนดนโยบายการบริหารงาน
อนุมัติแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของส านักงาน
จัดท าข้อบังคับภายในส านักงาน
ควบคุมการด าเนินการของ
ส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

พิจารณาเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบการกระท า
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

สั่งห้ามหรือสั่งให้กระท าหรือ
ออกค าสั่งทางการปกครอง

สนับสนุนงานวิชาการให้คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการทุกคณะ
ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
รับรองความสอดคล้องและความถูกต้อง
ตามมาตรฐานหรือกลไกก ากับดูแล

แต่งตั้งเลขาธิการ
เมื่อ 1 ตุลาคม 2565

ข้อมูล ณ 10 ต.ค. 65

ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจาก
การบังคับใช้กฎหมาย

ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจให้ประชาชน 
ประเมินผลการด าเนินการของ
ส านักงานและเลขาธิการ

คณะ 1-การเงินและเศรษฐกิจ
คณะ 2-เทคโนโลยีดิจิทัลและอืน่ๆ

ศูนย์กลางให้บริการทางวิชาการและ
ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม
ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ



ประกาศ ระเบียบ และแนวทางที่ส าคัญ ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก1
ประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

2
ประกาศ

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล3
ประกาศ

บังคับใช้ 21 มิถุนายน 2565

บังคับใช้ 17 ธันวาคม 2565

บังคับใช้ 21 มิถุนายน 2565

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เปน็บริษัทขนาดกลาง ตามนิยามของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เช่น บริษัทนายหน้าประกันภัยในฐานะ data controller ที่มีพนักงานน้อยกว่า 100 ราย และ
รายได้ต่อปีน้อยกว่า 300 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าบันทึกรายการ ตามมาตรา 39

ซึ่งผู้ประมวลผล ทุกประเภทและทุกขนาดกิจการ ต้องจัดท าและเก็บบันทึกรายการนี้

ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการให้องค์กรจัดมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (access control) เพ่ือรักษความลบั
ของข้อมลู (confidentiality) คงความถกูต้องครบถ้วน (integrity) และท าให้ข้อมลูพร้อมใช้งาน (availability) 
โดยสามารถจดัมาตรการดงักลา่วเท่าท่ีจ าเป็น เหมาะสม และค านงึถึงระดบัความเสี่ยงขององค์กร



ประกาศ ระเบียบ และแนวทางที่ส าคัญ ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)

หลักเกณฑ์มาตรการบังคับและพิจารณาลงโทษทางปกครอง4
ประกาศ

การยื่น การไม่รับเรื่อง การยุติเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาค าร้องเรียน5
ระเบียบ

บังคับใช้ 21 มิถุนายน 2565

บังคับใช้ 12 กรกฎาคม 2565

เป็นการกล่าวถึงปัจจัยในการออกค าสั่งทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ต้องค านึงถึง
- ประโยชน์ที่เจ้าของข้อมูลจะได้รับและผลกระทบในวงกว้าง
- เป็นการกระท าโดยเจตนา หรือ จงใจ หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่
- มูลค่าความเสียหาย ความร้ายแรงของพฤติกรรม และขนาดกิจการ
- ประมวลจริยธรรม แนวปฏิบัติทางธุรกิจ หรือมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- ระดับความรับผิดชอบและมาตรฐานขององค์กร รวมทั้งการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ถูกละเมิด
- ประวัติการเคยถูกลงโทษ หรือบทลงโทษที่เคยใช้ในความผิดท านองเดียวกัน

หากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีไม่ร้ายแรง สามารถออกค าสั่งตักเตือน สั่งให้ปฏิบัติ หรือส่ัง
หยุดการกระท าได้ ทั้งนี้หากเป็นกรณีร้ายแรง คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญสามารถออกค าสั่งปรับทางปกครองได้

เป็นการก าหนดช่องทางในการยื่นเรื่องร้องเรียน และลักษณะของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง



ประกาศ ระเบียบ และแนวทางที่ส าคัญ ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)

การด าเนินการในการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล   6
แนวทาง

เผยแพร่ 7 กันยายน 2565

การด าเนินการในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล7
แนวทาง

เผยแพร่ 7 กันยายน 2565

การก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อโอนไปยังต่างประเทศ พ.ศ. .... 

ร่างประกาศ

เปิดรับฟังความเห็น ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 24  ตุลาคม 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

ร่างประกาศ

เปิดรับฟังความเห็น ระหว่างวันที่ 2 – 20 พฤศจิกายน 2565

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

ร่างประกาศ



การท างานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

1

อยู่ระหว่างก าหนดหลกัเกณฑ์ แบบฟอร์ม และแนวทางการพจิารณาเรื่องร้องเรียน
และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกัน

การประชุมคณะกรรมการผู้เชีย่วชาญ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพิจารณาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์ทีเ่ป็นข่าว กรณี เจ้าหน้าที่รัฐขายข้อมูลสว่นบุคคล

ให้แก่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยได้ประสานรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้น จากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานในกระทรวงพาณชิย์ 



เป้าหมายการขับเคล่ือน PDPA ระยะ 4 ปี

เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของประเทศในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม

9

เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน

เป็นที่พึ่งพาให้กับประชาชน 
กรณีการร้องเรียนเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

สร้างกลไก ความร่วมมือ และระบบนิเวศทีเ่หมาะสม
ให้การก ากับดูแลเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน

จัดท าประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
เพื่อสร้างความชัดเจนในการบังคับใช้

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับสากล
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น าไปสู่
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย

ร่วมผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตควบคูก่ับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน



Top 5

1 ปี

1. ฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย (lawful basis)
2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
3. เหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล / ร้องเรียน (Data Breach)
4. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
5. บันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (RoPA)

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565
การสอบถามทางโทรศัพท์ จ านวนทั้งหมด 262 ครั้ง

สถิติการรับเรื่องสอบถามทางโทรศัพท์เรื่อง PDPA

10

รัฐ
13%

ประชาชนทั่วไป
7%

เอกชน
80%

รัฐ ประชาชนทั่วไป เอกชน

(210 ครั้ง)
(18 ครั้ง)

(34 ครั้ง)
จ านวนสาย   

(ครั้ง)

การสอบถามทางโทรศัพท์ จ านวนทั้งหมด 2,246 คร้ัง

ระยะเวลา 1 ปี 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 พฤศจิกายน 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
รวม 2,246 26 34 44 103 126 134 148 257 484 262 156 222 188 62
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จ านวนสาย   
(ครั้ง)

การสอบถามทางโทรศัพท์ จ านวนทั้งหมด 2,246 คร้ัง

ระยะเวลา 1 ปี 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 พฤศจิกายน 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
รวม 2,246 26 34 44 103 126 134 148 257 484 262 156 222 188 62
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Top 5

1 ปี

1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
2. บทนิยาม/ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย (Definitions)
3. เหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล / ร้องเรียน (Data Breach)
4. หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 

Collection)
5. ฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Basis)

วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565
การสอบถามทางโทรศัพท์ จ านวนทั้งหมด 284 ครั้ง

สถิติการรับเรื่องสอบถามทางโทรศัพท์เรื่อง PDPA
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รัฐ
9%

ประชาชนทั่วไป
10%

เอกชน
81%

รัฐ ประชาชนทั่วไป เอกชน

(231 ครั้ง) (27 ครั้ง)

(26 ครั้ง)



สรุปเรื่องขอหารือ เรื่องร้องเรียน การแจ้งชื่อ DPO และแจ้งเหตุละเมิด

40 เรื่องขอหารือเป็นหนังสอื
อนุเฉพาะกิจฯ ตอบข้อหารือ
- ตอบแล้ว 4 เรื่อง
- เตรียมเสนอ กคส. 11 เรื่อง

65 เรื่องร้องเรียน หลังกฎหมายบังคับใช ้1 มิ.ย. 65
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 คณะ
- อยู่ระหว่างก าหนดหลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม และแนวทาง

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ตัวอย่างประเด็นหารือ ตัวอย่างประเด็นร้องเรียน
- ความชัดเจนเรื่องข้อยกเว้นตามมาตรา 4
- แนวทางการขอความยินยอม
- ข้อยกเว้นตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม   

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- บังคับให้ความยินยอมเพื่อเปิดใช้บริการ 
- เก็บข้อมูลมาจากแหล่งอื่นโดยมิชอบ
- ไม่เปิดให้ใช้สิทธิขอรับส าเนาข้อมูลหรือลบข้อมูลตามกฎหมาย
- เรื่องการใช้และเปิดเผยข้อมูลระหว่างบุคคลธรรมดา

12

~ 650 องค์กร แจ้งชื่อ DPO ~ 40 องค์กร แจ้งเหตุละเมิด ( หลัง 1 มิ.ย.65 )
(บริษัทจดทะเบียนให้ความร่วมมือแจ้งชื่อ แม้ยังไม่มีการก าหนดขนาดจ านวนข้อมูล) (บริษัทจดทะเบียนให้ความร่วมมือแจ้งเหตุ ท้ังกรณี cyber และ non-cyber)
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สถิติเรื่องร้องเรียนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่มีการแจ้งมายังส านักงานฯ 
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ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 
มีองค์กรแจ้งเหตุละเมิด โดยท าเป็นหนังสือและส่งมาที่ สคส. แล้ว

- หน่วยงานที่แจ้งเหตุมีทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน
- เหตุการละเมิดที่ได้รับแจ้งมีทั้งกรณี cyber และ non-cyber
- สาเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่

1.  ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรถูกเจาะระบบ
2.  กระบวนการควบคุมขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ขององค์กรไม่รัดกุม
3.  พนักงานด าเนินการผิดพลาด ส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดคน

สคส. มีเชิญผู้แทนหน่วยงานที่แจ้งเหตุมาชี้แจงเพิ่มเติม และขณะนี้
อยู่ระหว่างจัดท าร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเหตุละเมิด

การด าเนินการเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล



การจัดท าหลักสูตร/การวิจัยพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ในการ
จัดท า MoU ระหว่าง สคส. กับ สป.อว. เพ่ือ

• ร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรพื้นฐานด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา

• ร่วมมือในการสร้างระบบนิเวศในการวิจัยพัฒนาด้าน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• ร่วมมือในการจัดท าแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลส าหรับภาคการอุดมศึกษา

การประชุมหารือร่วมกับสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ

• ร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรวิชา Personal Data 
Protection ระดับอุดมศึกษา

• ร่วมมือในการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

• ร่วมมือในการจัด International Conference ด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 



ภารกิจด้านการจัดท าหลักสูตร/การวิจัยพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประชุมหารือร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน)
– ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรส าหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล
– ประสานความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน) เพ่ือจัดท าการทดสอบและรับรอง
การวัดระดับความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมมือการพัฒนา
หลักสูตรและการวิจัยพัฒนาด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การจัดท า MOU



การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

• ประชุมหารือความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อหารือ
ความร่วมมือและแนวทางการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกัน
อาทิ แนวทางการเฝ้าระวังและการแจ้งเหตุการณ์ข้อมูล
ส่วนบุคคลรั่วไหล การจัดฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์การ
ถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล การ
จัดท าหลักสูตรด้าน Cybersecurity and Data 
Protection และการร่วมจัดงานสัมมนาต่างๆ

• การประชุมร่วมกับกรมการปกครอง เพ่ือหารือความร่วมมือและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหวบนหน้าบัตรประจ าตัวประชาชน

• การประชุมคณะท างานในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย PDPA ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และ 13 หน่วยงานภาครัฐ

• การประชุมร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่องแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อภารกิจการแก้ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมืองให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA



การเผยแพร่องค์ความรู้ และข่าวสาร ของส านักงานฯ

www.pdpc.or.th

PDPC Thailand

pdpc@mdes.go.th

1111 หรือ
0 2142 1033
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