
ราง 

ประกาศคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการแจงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... 

_______________________ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๔) ประกอบมาตรา ๓๗ (๔) แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล 

สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการในการแจงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศนี ้

“การละเมิดขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา การรั่วไหลหรือการละเมิดมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล อันอาจเกิดจากเจตนา ความจงใจ หรือความประมาทเลินเลอ หรือเหตุผิดพลาด 

(Accidental) หรือการกระทําผิดกฎหมายอันจะทําใหเกิดความเสียหาย ความสูญหาย การแกไขเปลี่ยนแปลง

ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกตอง หรือการเปดเผยหรือเขาถึงขอมูลสวนบุคคล การเผยแพรขอมูลสวนบุคคลและการ

เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ รวมถึงกระทําการอ่ืนใด โดยปราศจากความ

ยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือการกระทําใดท่ีไมเขาขอยกเวนตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไมมีกฎหมายเฉพาะใหอํานาจไว ในอันท่ีจะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ขอ ๔ การละเมิดขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อาจเกิดจากการกระทําของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ตัวแทน บุคคลท่ีเก่ียวของ 

หรือเหตุปจจัยอ่ืน อันเปนผลมาจากเจตนา ความจงใจ หรือความประมาทเลินเลอ การกระทําโดยปราศจาก

อํานาจหรือโดยมิชอบ เหตุผิดพลาด (Accidental) การประมวลผลของระบบคอมพิวเตอรหรือสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีผิดพลาด รวมถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร หรือภัยคุกคามทางไซเบอร หรือเหตุอ่ืนใดท่ีสง

ผลกระทบตอความสมบูรณ ความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลรวมถึงสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ในกรณี

ตอไปนี้ 

(๑) การรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนความลับ (Confidentiality Breach) ซ่ึงเกิดจาก 

การกระทําโดยเจตนา ความจงใจ หรือความประมาทเลินเลอ หรือเหตุผิดพลาด ทําใหการเก็บรวบรวม ใช 

เปดเผยหรือเขาถึงซ่ึงขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ 
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 (๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงความถูกตองครบถวนของขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ (Integrity 

Breach) ซ่ึงเกิดจากการกระทําโดยเจตนา ความจงใจ หรือความประมาทเลินเลอ หรือเหตุผิดพลาด ทําให

โครงสรางขอมูลสวนบุคคล ขาดความครบถวน หรือทําใหจําแนกขอมูลคลาดเคลื่อน ผิดประเภท ผิดตําแหนง

จากท่ีไดจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไวแตเดิม (Misfiling) 

 (๓) การทําใหขอมูลสวนบุคคลไมอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานได (Availability Breach) ซ่ึงอาจเกิดจาก

การกระทําโดยเจตนา ความจงใจ หรือความประมาทเลินเลอ หรือเหตุผิดพลาด ทําใหเกิดการละเมิดขอมูล 

สวนบุคคล หรือทําใหไมสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลไดเปนการถาวร หรือมีผลเปนการทําลายขอมูลสวน

บุคคล รวมถึงการดําเนินการใดท่ีทําใหขอมูลสวนบุคคลไมอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดตามปกติ 

 ขอ ๕ เม่ือเกิดเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงเหตุการละเมิด

ขอมูลสวนบุคคลแกสํานักงานโดยไมชักชา หรือเทาท่ีสามารถกระทําได ภายใน ๗๒ ชั่วโมง นับแตทราบเหตุ

แหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคล และผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)  การแจงเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

  (ก) เม่ือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดรับแจงเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

ในเบื้องตน จากผูใด ไมวาโดยทางวาจา หรือหนังสือเปนลายลักษณอักษร หรือดวยวิธีการอ่ืนใดทางอิเล็กทรอนิกส

ท่ีนาเชื่อถือได ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองดําเนินการตรวจสอบในเบื้องตนถึงรายละเอียดการละเมิดขอมูล

สวนบุคคลดังกลาวโดยไมชักชาวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

  สาระสําคัญท่ีนํามาใชในการตรวจสอบเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน ผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลตองดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล ในเชิงองคกร 

(Organizational Measure) เชิงเทคนิค (Technical Measure) รวมถึงเชิงกายภาพ (Physical Measure)  

ท่ีใชกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล พนักงาน ลูกจาง ตัวแทน บุคคลท่ีเก่ียวของ หรือผูประมวลผลขอมูล 

สวนบุคคลของตนท่ีเก่ียวของกับการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

เพ่ือใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถยืนยันและรับรองไดวามีเหตุแหงการละเมิดขอมูล

สวนบุคคลเกิดข้ึน ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองพิจารณารายละเอียดของขอมูลและขอเท็จจริง รวมท้ัง

ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับเจาของขอมูลสวนบุคคลวาอาจมีความเสี่ยงสูงท่ีจะกระทบตอสิทธิ

เสรีภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

  (ข) หากระหวางการตรวจสอบเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลพบวา มีความเสี่ยงสูง

ท่ีจะมีผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดําเนินการดวยตนเองหรือสั่งการให 

ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดําเนินการแกไข เยียวยา เหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลโดยทันที ท้ังนี้  

อาจใชมาตรการแกไขหรือเยียวยาผานทางบุคลากร กระบวนการ หรือเทคโนโลยี ไมวาโดยวิธีจํากัดการเขาถึง

ขอมูลสวนบุคคลหรือวิธีการอ่ืนใดไดเทาท่ีจําเปน 
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  (ค) เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา เกิดการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ใหผูควบคุมขอมูล 

สวนบุคคล รีบแจงเหตุดังกลาวโดยไมชักชาหรือเทาท่ีสามารถกระทําไดแกสํานักงาน โดยตองแจงรายละเอียด

เก่ียวกับเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลในเบื้องตนตามท่ีกําหนดไวในขอ ๕ (๒) 

 (๒) สาระสําคัญของขอมูลเก่ียวกับการแจงเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลแกสํานักงาน 

  การแจงเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลในเบื้องตนแกสํานักงาน ผูควบคุมขอมูล 

สวนบุคคลตองดําเนินการแจงเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลเปนลายลักษณอักษรหรือผาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีสํานักงานกําหนด โดยหนังสือแจงเหตุการละเมิดขอมูลสวนบุคคลตองระบุ

สาระสําคัญดังตอไปนี้ 

  (ก) ขอมูลโดยสังเขปเทาท่ีสามารถระบุไดในเบื้องตนเก่ียวกับลักษณะ ประเภทของการ

ละเมิดขอมูลสวนบุคคล โดยอาจบรรยายถึงจํานวน ปริมาณ ของขอมูลสวนบุคคลท่ีรั่วไหลหรือถูกละเมิด บันทึก

การจัดเก็บหรือท่ีถูกกระทําละเมิด 

  (ข) รายชื่อ ท่ีอยู ท่ีสามารถติดตอไดของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (DPO)  

หรือบุคคลท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมอบหมาย 

  (ค) ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

  (ง) ขอมูลเก่ียวกับมาตรการท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือผูประมวลผลขอมูล 

สวนบุคคลใชเพ่ือการปองกัน การเยียวยาความเสียหายในเบื้องตนในเชิงบุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี หรือ

มาตรการอ่ืนใดท่ีอาจจํากัดการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคลได 

 (๓) กรณีการแจงเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลลาชาเกินกวา ๗๒ ชั่วโมงนับแตทราบเหตุ

แหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

  กรณีมีเหตุจําเปนท่ีทําใหตองแจงเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลลาชา ไมวาจะเกิดจาก

การตรวจสอบขอมูลในเบื้องตนหรือมีเหตุจําเปนอันไมอาจกาวลวงได หากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลประสงค

ขอใหสํานักงานพิจารณาใหมีการยกเวนความผิดจากการแจงเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลลาชา  

ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดท่ีแสดงใหเห็นไดถึงเหตุแหงความจําเปนท่ีไมอาจ

หลีกเลี่ยงได โดยตองดําเนินการแจงแกสํานักงานโดยเร็ว ท้ังนี้ ตองไมเกินเวลา ๑๕ วันนับแตวันทราบเหต ุ

แหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคล โดยสํานักงานอาจใชดุลยพินิจในการสั่งการใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลชี้แจง

เหตุผลประกอบรายละเอียดเพ่ิมเติมภายหลังได 

ท้ังนี้ การแจงเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลแกสํานักงานไมเปนเหตุยกเวนหนาท่ีหรือความรับผิด

ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลท่ีตองกระทําตามกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวของกับกิจการนั้น 

ขอ ๖ ในกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีขอตกลงหรือขอสัญญามอบหมายใหผูประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลดําเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนตนเอง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองระบุขอตกลง

หรือในสัญญาใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีแจงเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลแกผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลโดยไมชักชา (ภายในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง) นับแตผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไดทราบถึง
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เหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลนั้นเชนกัน โดยผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตองดําเนินการแจง

รายละเอียดขอมูลเบื้องตนแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามรายละเอียดการแจงเหตุการละเมิดขอมูล 

สวนบุคคลท่ีระบุไวในขอ ๕ (๒) ของประกาศฉบับนี้ดวย 

 ขอ ๗ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจยกขอยกเวนการแจงเหตุแหงการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

แกสํานักงานเพ่ือประกอบการพิจารณาได หากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพิสูจนไดวาเหตุแหงการละเมิดขอมูล

สวนบุคคลท่ีถูกกลาวอางนั้น ไมมีความเสี่ยงท่ีจะกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือเจาของขอมูลสวนบุคคล 

เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกกลาวอางนั้น ไมสามารถระบุตัวตนไดหรือขอมูลสวนบุคคลนั้นไมอยูในสภาพ 

ท่ีใชงานไดเนื่องจากมีมาตรการทางเทคโนโลยีท่ีดีพอหรือเหตุอ่ืนใดท่ีเชื่อถือไดตามกฎหมาย 

ในการอางเหตุยกเวนดังกลาวขางตน ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตองชี้แจงและจัดสง

รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับเหตุท่ีควรไดรับการยกเวน ประกอบดวย รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการปองกันรักษา

ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล มาตรการการรักษาความปลอดภัย มาตรการทางเทคโนโลยี หรือหลักฐาน

อ่ืนใดเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา 

 ขอ ๘ เม่ือมีการละเมิดขอมูลสวนบุคคลและผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดแจงแกสํานักงานแลว 

ตามประกาศฉบับนี้หรือระหวางการเตรียมการเพ่ือแจงสํานักงานตามประกาศ หากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

ไดตรวจสอบรายละเอียดของขอมูลเบื้องตนท่ีอาจเปนการละเมิดขอมูลสวนบุคคลเบื้องตนแลวพบวา  

การละเมิดขอมูลสวนบุคคลดังกลาวมีความเสี่ยงสูงท่ีจะกระทบตอสิทธิเสรีภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคล  

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตองแจงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลพรอมรายละเอียดของขอมูล แนวทางการ

เยียวยาความเสียหายเบื้องตนดังตอไปนี้เพ่ือใหเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับผลกระทบทราบโดยไมชักชา 

  (ก) รายละเอียดของขอมูลพอสังเขปเก่ียวกับลักษณะหรือประเภทของการละเมิดขอมูล 

สวนบุคคล 

  (ข) รายชื่อและท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (DPO) 

หรือตัวแทนท่ีไดรับมอบหมาย 

  (ค) คําอธิบายเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับเจาของขอมูลสวนบุคคล 

  (ง) ขอแนะนําเก่ียวกับมาตรการท่ีใชปองกันความเสียหายของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ท่ีไดรับผลกระทบ รวมถึงมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสมควรนํามาใชแกปญหาการละเมิด

ขอมูลสวนบุคคล ท้ังในเชิงบุคลากร เทคโนโลยี หรือมาตรการอ่ืนใดเพ่ือจํากัดความเสียหายของการละเมิด

ขอมูลสวนบุคคล 

 ขอ ๙ การแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับผลกระทบทราบ หากโดยสภาพไมสามารถ

ดําเนินการแจงผานทางหนังสือ ขอความ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสใดเนื่องจากไมมีท่ีอยูติดตอ หรือโดยเหตุอ่ืนใด  

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจแจงแกเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยสามารถดําเนินการผานสื่อสาธารณะ  

สื่อสังคมออนไลน หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถเขาถึงการแจงดังกลาวได 
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 ท้ังนี้ การแจงผานสื่อสาธารณะขางตนตองไมกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบตอเจาของขอมูล 

สวนบุคคล 

 ขอ ๑๐ การประเมินความเสี่ยงในการรายงานการละเมิดขอมูลสวนบุคคลวาอยูในระดับความเสี่ยง 

ในระดับใด ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจพิจารณาจากปจจัยดังตอไปนี้ 

 (๑) ประเภท ลักษณะของการละเมิดขอมูลสวนบุคคล และผลอันเกิดจากการละเมิดขอมูล 

สวนบุคคล 

 (๒) ลักษณะ ประเภทของขอมูลสวนบุคคล ปริมาณขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกละเมิด 

 (๓) มาตรการทางเทคโนโลยีในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือ 

ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 (๔) ความรายแรงและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับเจาของขอมูลสวนบุคคล หากมีการละเมิดขอมูล 

สวนบุคคล 

 (๕) สถานะของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน ผูเยาว ผูพิการ ผูไรความสามารถ ผูเสมือนไร

ความสามารถ 

 (๖) สถานะทางกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล) ขนาด

องคกรของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล มาตรการรักษาความปลอดภัยในเชิงองคกร ทางเทคนิค และกายภาพ 

รายละเอียดลักษณะและระบบการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกละเมิด 

 (๗) จํานวนและปริมาณของขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับผลกระทบ 

 (๘) ผลกระทบในวงกวางตอเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือสาธารณะ 

 ขอ ๑๑ ใหประธานกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี ............................ พ.ศ. .... 

 

ประธานกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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เอกสารแนบทายประกาศ 

ตัวอยางการประเมินระดับความเส่ียงการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

รายละเอียดดังตอไปนี้เปนแนวทางตัวอยางในการประเมินความเสี่ยง เรื่องการแจงเหตุแหงการละเมิด

ขอมูลสวนบุคคลตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและเจาของขอมูลสวนบุคคล โดย

รายละเอียดตัวอยางขางทายนี้อธิบายถึงเหตุผลและตัวอยางของความเสี่ยงวาความเสี่ยงระดับใดท่ีตองรายงาน

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลตามประกาศ 

ตัวอยาง 

รายงานสํานักงาน

คณะกรรมการ

คุมครองขอมูล 

สวนบุคคล 

รายงาน

เจาของขอมูล

สวนบุคคล 

เหตุผล 

๑. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล

สํารองไวใน USB โดย USB 

ดังกลาวมีการเขารหัสขอมูล

สวนบุคคลท่ีเก็บไวดวย

เทคโนโลยีท่ีนาเชื่อถือ ตอมา 

USB ดังกลาวถูกขโมยไป 

ไมตองรายงาน ไมตองรายงาน ความเสี่ยงต่ํา เนื่องจากเม่ือมี

การเขารหัสขอมูลสวนบุคคล

ดวยมาตรการทางเทคโนโลยี

แลว ขอมูลดังกลาวไมสามารถ

เปดใชได การท่ี USB ถูกขโมย

ไปจึงไมมีความเสี่ยงกับ

เจาของขอมูลสวนบุคคล 

๒. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

ใหบริการจัดเก็บขอมูลสวน

บุคคลในระบบออนไลน 

ตอมาเกิดภัยคุกคามทางไซ

เบอร สงผลใหขอมูลสวน

บุคคลรั่วไหลออกจากระบบ

คอมพิวเตอรของผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล 

ตองรายงาน ตองรายงาน เนื่องจากขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวอยูในสภาพท่ีใชงาน

ไดและระบุตัวตนได การท่ีเกิด

ภัยคุกคามทางไซเบอรอาจจะ

กอใหเกิดปญหาและลกระทบ

ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอ

เจาของขอมูลสวนบุคคล

จํานวนมาก 

๓. ระบบไฟฟา call center 

ของผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลขัดของไฟดับชั่วคราว 

สงผลใหระบบคอมพิวเตอร

และอุปกรณคอมพิวเตอรของ

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไม

สามารถใหบริการ call 

center ชั่วคราว 

ไมตองรายงาน ไมตองรายงาน ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไม

อยูในสภาพพรอมใชงาน 

เนื่องจากปญหาทางดาน

เทคโนโลยี เม่ือระบบไฟฟา

กลับมาเหมือนเดิมขอมูลสวน

บุคคลดังกลาวก็สามารถใช

งานได จึงไมถือวาเปนกรณี

การละเมิดขอมูลสวนบุคคล

ตามนิยาม 
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ตัวอยาง 

รายงานสํานักงาน

คณะกรรมการ

คุมครองขอมูล 

สวนบุคคล 

รายงาน

เจาของขอมูล

สวนบุคคล 

เหตุผล 

๔. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลถูก

ภัยคุกคามทางไซเบอร โดย
ถูกโจมตีจากโปรแกรมเรียก
คาไถ (Ransomware) โดยท่ี

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดของ
ผูควบคุมสวนบุคคลถูก
เขารหัสไฟลโดยแฮ็กเกอร 

และไมมีแฟมขอมูลสํารอง จึง
ไมสามารถท่ีจะเปดใชขอมูล
ดังกลาวได 

ตองรายงาน ตองรายงาน เนื่องจากขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวอยูในสภาพท่ีสามารถ
ระบุตัวตนได และการท่ีถูก 
มัลแวรในการเรียกคาไถ และ

ทําใหขอมูลดังกลาวไมอยูใน
สภาพท่ีใชงานได โดยท่ีไมมี
ขอมูลสํารอง นอกจากนี้ยัง

อาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอธุรกิจ รวมถึงตัวเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล จึงตอง

รายงาน 

๕. ธนาคารไดรับการติดตอจาก

ลูกคาธนาคาร ๑ ราย วา
ไดรับใบแจงหนี้เรียกเก็บเงิน
จากบุคคลท่ีไมรูจัก ผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลทําการ
ตรวจสอบแลวภายใน ๒๔ 
ชม. พบวามีการรั่วไหลของ

ขอมูลสวนบุคคลเฉพาะบุคคล
ท่ีไดรับการติดตอใหชําระ
คาบริการจํานวน ๑๐ ราย 

ตองรายงาน ตองรายงาน 

เฉพาะเจาของ
ขอมูลสวน
บุคคล ๑๐ ราย 

โดยเฉพาะรายท่ี
ถูกเรียกเก็บใบ
แจงหนี้จาก

บริษัท 

เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปน

ขอมูลท่ีรั่วไหลออกไปจริง ใน
เบื้องตนกระทบเฉพาะผูท่ี
ไดรับเรียกเก็บใบแจงหนี้ 

อยางไรก็ตามธนาคารในฐานะ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
จะตองดําเนินการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมวามีบุคคลอ่ืนใดท่ี
ขอมูลรั่วไหลออกไปภายนอก
หรือไม ถาพบจะตองแจง

สํานักงานเพ่ิมเติม 

๖. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ใหบริการซ้ือขายสินคา

ออนไลนท่ัวประเทศ ตอมาผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลถูก
โจมตีจากภัยคุกคามทางไซ

เบอร โดยท่ีขอมูลชื่อ
ผูใชบริการ รหัสผาน และ
ประวัติการซ้ือสินคา ถูกแฮ็ก

นําไปโพสตบนอินเทอรเน็ต 

ตองรายงาน ตองรายงาน
ลูกคาของผู

ควบคุมขอมูล
สวนบุคคลใน
สวนท่ีขอมูล

รั่วไหลบน
อินเทอรเน็ต 

ขอมูลกลุมท่ีมีการรั่วไหลบน
อินเทอรเน็ต ซ่ึงถูกเจาะขอมูล

จากอาชญากรเปนการกระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร สวนของขอมูลท่ี

บรรจุรายชื่อของผูใชบริการ
ท้ังหมด จึงจําเปนตองรายงาน
เจาของขอมูลสวนบุคคล 

เพราะมีความเสี่ยงสูงท่ีขอมูล
ดังกลาวจะถูกนําไปทํา
ธุรกรรมท่ีผิดกฎหมาย 
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ตัวอยาง 

รายงานสํานักงาน

คณะกรรมการ

คุมครองขอมูล 

สวนบุคคล 

รายงาน

เจาของขอมูล

สวนบุคคล 

เหตุผล 

๗. เว็บไซตใหบริการเว็บโฮสติ้ง 

เชื่อมตอระหวางขอมูลโดย

รับจางประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลตอจากผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคล เว็บไซตท่ีรับจางนี้

เกิดปญหาในระบบการ

เขารหัส code ผิดพลาด ทํา

ใหผูใชบริการไมสามารถเขา

ใชบริการได 

ตองรายงาน 

เนื่องจากมี

ผลกระทบตอกลุม

ลูกคาพอสมควร 

โดยท่ีทําใหกลุม

ลูกคาดังกลาวไม

สามารถเขาถึง

ขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวได 

ไมตองรายงาน

เจาของขอมูล

สวนบุคคลท่ี

ไมไดรับ

ผลกระทบ 

เนื่องจากยังไม

เกิดปญหาเรื่อง

การใชขอมูล

สวนบุคคล 

ในเบื้องตนเปนเพียงการใส

รหัสผิด ซ่ึงจากการสอบสวน

ยังไมปรากฏวามีภัยคุกคาม

ทางไซเบอรแตอยางใด 

อยางไรก็ตามผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลตองตรวจสอบ

ระบบเทคโนโลยีกับฐานขอมูล

เพ่ิมเติม หากพบวาระบบ

เทคโนโลยีหรือฐานขอมูล

ดังกลาวถูกภัยคุกคามทางไซ

เบอรตองรีบรายงานท้ัง

สํานักงานฯ และเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล 

๘. โรงพยาบาลแหงหนึ่งถูกภัย

คุกคามทางไซเบอร โดยการ

เจาะระบบจากแฮ็กเกอร ทํา

ใหประวัติผูปวยไมสามารถ

เขาถึงไดเปนเวลา ๓๐ ชั่วโมง 

ตองรายงาน 

เนื่องจากขอมูล

ผูปวยเปนขอมูล

สวนบุคคลท่ีมีความ

ออนไหวพิเศษและ

สามารถระบุตัวตน

ได 

ตองรายงาน 

เนื่องจาก

รายละเอียดท่ี

เปนขอมูล

ออนไหวพิเศษ 

ผูท่ีไมหวังดีอาจ

นําไปใชในการ

กระทําความผิด

เก่ียวกับอาชญ

กรรมทาง

คอมพิวเตอร 

เนื่องจากขอมูลท่ีถูกละเมิด

ดังกลาวเปนขอมูลทาง

การแพทยรวมถึงขอมูล

เก่ียวกับประวัติสุขภาพ และ

เปนขอมูลสวนบุคคลประเภท

ออนไหวพิเศษ จึงจําเปนตอง

รายงาน และตรวจสอบขอมูล

เพ่ิมเติม 

๙. โรงเรียนแหงหนึ่งเกิดความ

ผิดพลาดในการสงขอมูลของ

นักเรียนจํานวนมาก ไปทาง

อีเมลยังผูรับเหมาในการ

ใหบริการขนสงสินคาของ

โรงเรียน ไมใชผูปกครอง

นักเรียน 

ตองรายงาน ตองรายงาน เนื่องจากการสงขอมูลดังกลาว

ไมมีการเขารหัส และสงใหกับ

บุคคลจํานวนมาก ซ่ึงขอมูล

ดังกลาวมีท้ังขอมูลธรรมดา

และขอมูลออนไหวพิเศษ ซ่ึง

ผูรับเหมาอาจจะนําขอมูล

ดังกลาวไปโดยมิชอบ และ

กอใหเกิดความเสียหาย 
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ตัวอยาง 

รายงานสํานักงาน

คณะกรรมการ

คุมครองขอมูล 

สวนบุคคล 

รายงาน

เจาของขอมูล

สวนบุคคล 

เหตุผล 

๑๐. บริษัทแหงหนึ่งทําการตลาด

โดยตรง โดยการสงขอมูลสวน

บุคคลไปยังผูรับขอมูลแตละ

ราย แตดวยความผิดพลาดมี

การใสท่ีอยูของบุคคลท่ีรับ

อีเมลท้ัง ๑๐๐ คน เขาไปใน

ชอง To หรือ CC ทําใหผูรับ

อีเมลเห็นอีเมลของบุคคลอ่ืน 

ตองรายงาน 

เนื่องจากเปนการ

สงขอมูลของบุคคล

ท่ีเปนเจาของขอมูล

สวนบุคคลจํานวน

มาก จึงจําเปนตอง

รายงาน แตถา

ขอมูลดังกลาวมีการ

เขารหัสโดย

เทคโนโลยีอาจจะ

เขาขอยกเวน 

ตองรายงาน 

เนื่องจากอีเมล

ดังกลาวอาจถูก

นําไปใช และ

กอใหเกิดความ

เสียหายตอ

บุคคลนั้น

ภายหลังได 

การจะรายงานใหเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลทราบหรือไม 

ข้ึนอยูกับจํานวนของขอมูล

สวนบุคคลท่ีสงไป และ

ลักษณะของการสงขอมูลวา

ขอมูลเปนลักษณะใด ซ่ึง

ขอมูลดังกลาวหากมีการ

เขารหัสท้ังหมด ถือวามีความ

เสี่ยงต่ํา ไมจําเปนตองรายงาน 

หมายเหตุ ตัวอยางการประเมินความเสี่ยง การละเมิดขอมูลสวนบุคคลดังกลาว เปนเพียงแนวทางใน

การประเมินความเสี่ยงไมมีผลผูกพันใด ๆ ทางกฎหมายกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใน

การพิจารณาเรื่องความเสี่ยงนั้น หลักเกณฑในการพิจารณาตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนกรณี ๆ ไป 
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