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ถอดบทเรยีนการดําเนินการ
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของสํานักงาน ก.ล.ต.

ส ำนกังำน ก.ล.ต.



รบัมอบนโยบายและ
อ านาจการตดัสนิใจ
ดา้นขอ้มลูจากส านักงาน สือ่สาร 
และก าหนดหลกัปฏบิตั ิแนวทาง
ปฏบิตั ิและกระบวนการท างานใน
การบรหิารจัดการขอ้มลูให ้
สอดคลอ้งตามนโยบาย

กล ัน่กรองกระบวนการหลกัที่
ส าคญัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัขอ้มลู
ทีม่ผีลกระทบตอ่หลายสว่นงาน 
เพือ่น าเสนอตอ่ DSSC

ตดิตามผลการบรหิารจดัการ
ขอ้มลูในภาพรวม
และน าเสนอตอ่ส านักงาน

การด าเนินการด้าน PDPA ภายในส านักงาน (As of  30 เมษายน 2564)     ภาพรวมความคืบหน้า 96.4 %

(5W +1H) 
: อยูร่ะหว่างจัดทํา (Q2/64) สถานะ 90%

- มีการจัดท าทะเบียนท่ีระบุถึงข้อมูลสว่นบุคคล ท่ี
ปฏิบัติตาม PDPA แล้ว
- มีการจัดท า Data flow ท่ีเปน็ต้นแบบแล้ว เชน่ 
flow การให้ความเห็นชอบบุคลากร

ผูค้วบคมุข้อมลูสว่นบุคคลผูป้ระมวลข้อมลูสว่นบุคคล
:  หน้าท่ีในการเก็บรวบรวม ใช้ เปดิเผย 

การโอนไปยงัต่างประเทศ : ไปยังบริษัทภายในและ
บุคคลภายนอก
ฐานทางกฎหมาย : ความยินยอม หรือข้อยกเว้นอ่ืนตาม
กฏหมาย

เอกสารทางกฎหมาย : จัดท าสัญญาและนโยบายต่างๆ 
การนําไปใช้ : ลูกค้า พนักงาน เจ้าของข้อมูลท่ีมีอยู่เดิม 
เจ้าของข้อมูลใหม่
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การบริหารจัดการวงจรชีวิต
ข้อมูล และการจัดการเก่ียวกับสิทธิเจ้าของข้อมูล

ระบบเทคโนโลยแีละการตรวจสอบ : มาตรการรกัษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศและเครื่องมอื

: อยูร่ะหว่างจัดทํา และทดสอบ
- ข้อมลูเดิมทีส่าํนักงาน

ฝ่าย ICT ได้จัดทําระบบ แจ้ง privacy policy ของ
สาํนักงาน ให้เจ้าของข้อมลูทราบ (ทาง website , 
ทาง email) อยูร่ะหว่างทดสอบและนําเสนอ
สาํนักงาน

- ข้อมลู ongoing 
อยูร่ะหว่างฝ่าย ICT พฒันาระบบงาน เพื่อรองรบัการแจ้ง 
consent , privacy policy

การอบรมและการสรา้งความตระหนักรู ้
: ผา่นหลักสูตร Online ของนิติจุฬาตรวจสอบ เสร็จแล้ว 
พร้อมสง่ 100%
: ประชาสัมพันธ์ ผา่น Infographic จัดท าเสร็จแล้ว  
100% อยู่ระหว่างเตรียมรูปแบบประชาสัมพันธ์

 90%
 







85%

เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมลูสว่นบุคคลและตัวแทน :   
DPO  และ DPO Office

จัดทําแผนผงัข้อมลูสว่นบุคคล กําหนดหน้าทีข่องบุคคลและฐานกฎหมาย จัดทําเอกสารทีจํ่าเป็นต้องใช ้

บรหิารจัดการข้อมลูตาม Data life 
cycle +กําหนดสทิธิ

จัดทําระบบ IT เพื่อรองรบัตาม PDPA
แต่งต้ังเจ้าหน้าทีคุ่้มครองขอ้มลู

สว่นบุคคล(DPO)

จัดอบรมและสรา้งความตระหนักรู้
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จัดทําแผนผงัข้อมูลส่วนบุคคล
กําหนด scope + ระบุชุดข้อมลูสว่นบุคคล

จัดทําทะเบยีน :ROP 

1

2 จัดทํานโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของสาํนักงาน  แบ่งตาม 
subject area (แจ้งเจ้าของข้อมลูทราบ)
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ก าหนด scope

ขอ้มลูจาก
หน่วยงาน
ภายนอก

ขอ้มลูจาก
ฐานขอ้มลู

เอกสารทีไ่ม่
ระบบงาน

จัดทํา Data flow
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- Description 
- Collection
- Storage 
- Usage  
- Transfer  
- Disposal  
- Access Control 
- Encryption

https://www.sec.or.th/TH/Pages/PrivacyNotice.aspx

https://www.sec.or.th/TH/Pages/PrivacyNotice.aspx


● คณะทํางานด้านธรรมาภิบาลขอ้มูล
● เจ้าหน้าทีคุ่้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

(DPO)

นโยบายธรรมาภิบาล
ขอ้มูล

การบรหิารจัดการข้อมลู
ตามวงจรชวิีตข้อมลู 
(Data Life Cycle)

การได้มาและ               
การรกัษาคณุภาพขอ้มูล

การประมวลผลและ
การวิเคราะห์ขอ้มูล

การแลกเปลีย่นและ
เผยแพรข่อ้มูล

การเก็บรกัษาและ
ทําลายขอ้มูล

● ระบุประเภท จัดชั้นความลับ ฐานการประมวลผล และสิทธิการ
เขา้ถึงขอ้มูล ม.37

● จัดทําทะเบยีนขอ้มูลกลางของสํานักงาน  ม.39
(แบ่งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลทีไ่ม่ใชข่อ้มูลส่วนบุคคล)

● จัดทํา Gap Analysis (ทําเป็น phase เริม่ Q4/63)
● จัดทํามาตรฐานกําหนดชั้นความลับของขอ้มูล
● บันทึกการได้มาของขอ้มูล

● ใชง้านตามสิทธิทีไ่ด้รบั
● บันทึกการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล

● จัดทําแนวปฏิบัติการแลกเปลีย่นขอ้มูลกับหน่วยงานภายนอก
ท้ังในและต่างประเทศ

● บันทึกการแลกเปลีย่นและเผยแพรข่อ้มูล

● จัดทํามาตรฐานระยะเวลาการจัดเก็บขอ้มูล และจัดทําแนวปฏิบัติ
● จัดทํา Alert เมื่อถึงเวลาจัดเก็บขอ้มูลถาวร หรอืทําลายขอ้มูล 

(กําหนดการเสรจ็ขึน้อยูกั่บการจัดทําระบบ ECM)
● บันทึกการจัดเก็บขอ้มูลและทําลาย

หลักและแนวปฏิบติัตามโยบาย                          
ธรรมาภิบาลขอ้มูล

หลักและแนวปฏิบติัการคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล

ธรรมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ภายในสํานักงาน ก.ล.ต.
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การจัดการเพิ่มเติมตาม PDPA
สถานะ การดําเนินการQ1/64 การดําเนินการต่อเน่ือง 

(เริม่ Q1/64)

1.จัดต้ังคณะทํางาน Data Governance Committee และ DPO พรอ้มด้วย
คณะทํางาน DPO เพื่อให้คําแนะนําและประสานงานกับผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง
2.จัดทํามาตรการการรกัษาความปลอดภัยรวมถึงการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล
(เช่น ISO 27001 27701 และ NIST เป็นต้น)
3.จัดทําแบบฟอรม์ขอความยนิยอม ม.19
4.จัดทําแบบฟอรม์ Privacy Policy และ Privacy Notice ม. 23,24
5.จัดทําบนัทึกขอ้ตกลงกับหน่วยงานภายนอก 

• - ขอ้สัญญามาตรฐานสําหรบัการโอนข้อมูล 
• - ขอ้สัญญามาตรฐานสําหรบัการประมวลผลขอ้มูล 

- สัญญารกัษาความลับ(NDA)
6.จัดทํามาตรฐานการควบคุมการดําเนินงาน 
7.จัดทําแบบฟอรม์และระบบสําหรบัการขอใช้สิทธิของเจ้าของขอ้มูล
8.จัดทําระบบเก็บ version Privacy policy

และส่ง mail  แจ้งเจ้าของขอ้มูลให้รบัทราบ privacy policy ของสํานักงาน  
9.จัดทําระบบเก็บ version การขอความยนิยอมและการยกเลิกความยนิยอม

10.อบรมพนักงานและผู้บรหิาร (ผ่านหลักสูตร Online)
และประชาสัมพันธ์ผ่าน Infographic

11.จัดทําเกณฑ์ประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPIA)

1.จัดประเมนิผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล 
(DPIA) 

2.จัดทํา data flow เพื่อให้ทราบจุดการทีไ่ด้รบัข้อมลูเพื่อนํา
ประมวลผลข้อมลู  

3.จัดทํา Gap Analysis (ทําเป็น phase เริม่ Q4/63)
4.จัดทําแนวปฏิบัติการละเมดิขอ้มลูหรอืข้อมลูรัว่ไหล (Data 

Leakage Prevention, DLP) (ทําเป็น phase)

งานทบทวน ต่อเน่ือง  
5.ตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบติั รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ 

เช่น ความเหมาะสมและเพยีงพอของการรกัษาความ  
ปลอดภัย 

6.ตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบติั 
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เตรยีมความพรอ้มสําหรบัหน่วยงานภายใต้การกํากับ

วตัถปุระสงค์

คณะท างาน

กจิกรรม

เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าหน่วยงานภายใต้การกํากับ                               
สามารถปฏิบัติได้ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน                                      

บุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างครบถ้วน

ความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอก (3 Regs) 
(ก.ล.ต.+ธปท.+คปภ.) 

เพื่อให้หน่วยงานภายใต้การกํากับสามารถปฏิบติัได้ตาม พรบ. 
คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้สอดคล้องกันท้ัง

ภาคธุรกิจการเงิน

แต่งต้ังคณะทํางาน ประกอบด้วยผูแ้ทนจาก
หลายฝ่ายงาน (ต้ังแต่ 22 พ.ค. 63)

แต่งต้ังคณะทํางานรว่มกัน 3Regs (ต้ังแต่ 29 ม.ค. 63) 
ให้ความเห็น - ขอ้เสนอแนะต่อ สคส.        

 ออก Checklist ประเมินความพรอ้ม+ให้ความรู(้FB Live)
 ให้คําปรกึษาแก่หน่วยงานฯ เช่น สมาคมบล. บลจ. 

 ออกแบบสอบถามเกีย่วกับ DPO +สนับสนุนการจัดสัมมนา
ให้ความรูแ้ก่หน่วยงานฯ

 แต่ละหน่วยงานแจ้งความคืบหน้าเกีย่วกับแนวทางใน
การคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของแต่ละภาคธุรกิจ
โดยรว่มกัน จัดทํา common issue รวมถึง specific issue
และปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานภายใต้การกํากับ

 ท้ัง 3 หน่วยงานนัดเขา้หารอืกับสคส.เพื่อวางแนวทาง
การออกหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายลําดับรอง

(25 ก.พ. 64)
 ท้ัง 3 หน่วยงานนัดหารอืรว่มกับสคส. เพื่อแจ้งข้อสงัเกต

ของกฎหมายรองท้ัง 8 ฉบบัทีอ่อกโดย สคส. (31 ม.ีค. 64)
 แนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานกํากับดูแล

ภาคการเงินและสคส. (23 เม.ย. 64)

 แบบสาํรวจความพรอ้มในการจัดให้มธีรรมาภิบาลขอ้มูลที่
ด ีและแนวทางปฏิบติัในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

 นัดหารอืกับ สมาคม บล. บลจ. 24 ม.ีค. 64
 ออกแบบสาํรวจความพรอ้มใหผู้้ประกอบธุรกิจสนิทรพัย์

ดิจิทัล และธุรกิจอ่ืนๆ ภายใต้การกํากับ
 นัดหารอืกับฝ่ายงานทีเ่กีย่วข้องและทีป่รกึษา เรื่องการ

จัดทํากฎเกณฑ์ของสาํนักงานใหส้อดคล้องกับ PDPA
21 เม.ย. 64

การดําเนินการด้าน PDPA ภายนอกสํานักงาน
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ยกระดับ Governance & PDPA
แบบสํารวจความพรอ้มในการจัดให้มธีรรมาภิบาลข้อมูลทีด่แีละแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ผู้บริหารและบุคลากร
2. นโยบาย
3. การบริหารจัดการข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle)

3.1 การได้มาและรักษาคุณภาพข้อมูล
3.2 การใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3 การแลกเปล่ียนและการเผยแพรข่้อมูล 
3.4 การเก็บรักษาและการท าลายข้อมูล 

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
5. การป้องกันและด าเนินการกรณีข้อมูลร่ัวไหล 
6. การสื่อสารแนวปฏิบัติ 
7. หัวข้ออ่ืนๆ เช่น ทบทวนแนวปฏิบัติ
8. การสนับสนุนจากส านักงาน ก.ล.ต.
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ความกังวล ความเป็นห่วง
จากการเตรยีมความพรอ้มของสํานักงาน และหน่วยงานภายใต้การกํากับ

1. รอกฎหมายล าดับรองและแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
2. ปฏิบัติแค่ไหน จึงจะพอ ไม่ผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายยังต้องอาศัยการตีความ
3. อยากให้เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบ และยัง
ต้องการการสนับสนุนการให้ความรู้จากส่วนกลาง



Thank You
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