Online แนวปฏิบตั ิของเจ้ าหน้ าทีค่ ุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล(DPO) ประจาองค์ กร
(Data Protection Officer Guideline – PDPA)
พร้ อมตัวอย่ างและเอกสารแบบฟอร์ ม PDPA สาเร็จรู ป
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 (เวลา 09.00-16.00 น.
หลักการและเหตุผล
แนวปฏิบตั เิ ป็ นเครือ่ งมือสำคัญทีช่ ่วยให้กำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยเป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล ซึง่ กฎหมำยโดยทัวไปแล้
่
ว
จะบัญญัตไิ ว้เพียงในระดับทีก่ ำหนด “กำรห้ำม” เป็ นหลักกำรไว้เท่ำนัน้ แต่ในขัน้ ตอนปฏิบตั ยิ อ่ มไม่สำมำรถระบุรำยละเอียด
วิธกี ำรได้โดยสมบูรณ์ จึงมีคำถำมเกี่ยวกับวิธกี ำรปฏิบตั วิ ่ำควรทำ “อย่ำงไร” เพื่อให้องค์กรสำมำรถดำเนินกิจกำรให้
สอดคล้องกับ พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่ำงเหมำะสม
จำกกำรทีพ่ ระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ขยำยเวลำกำรบังคับใช้ออกไปเป็ นวันที่ 1 มิถุนำยน
2564 เพื่อให้หน่วยงำนและองค์กรต่ำง ๆ ได้มเี วลำเพิม่ ขึน้ ในเตรียมควำมพร้อมดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ดังนัน้
จำเป็ นจะต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อให้มคี วำมเข้ำใจและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตำมสิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกรอบ
กฎหมำยฉบับนี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เจ้ำหน้ำทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร ทีก่ ฎหมำยกำหนดให้มขี น้ึ
พร้อมกำหนดบทบำทหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ เป็ นผูใ้ ห้คำแนะนำและตรวจสอบกำรดำเนินกำรของผูป้ ระกอบกำรให้เป็ นไปโดย
ถูกต้องตำมกฎหมำยฉบับนี้ จึงมีคำถำมเกิดขึน้ มำกมำยว่ำ แล้ว DPO ควรมีบทบำทหน้ำทีแ่ ละวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงไร ?
ว ัตถุประสงค์การฝึ กอบรม

1. เพือ
่ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับหลักการและสาระสาคัญของพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลสว่ นบุคคล
พ.ศ. 2562

2. เพื่อ สร ้างความเข ้าใจในกระบวนการเตรีย มความพร ้อมขององค์ก ร เพื่อ ให ้สอดคล ้องกับ เงือ
่ นไขตาม
ิ ธิตา่ ง ๆ ของเจ ้าของข ้อมูล
กฎหมาย อาทิ การให ้ความยินยอม กระบวนการเพือ
่ รองรับการใชส้ ท
ี่ ง/ผลกระทบด ้านการคุ ้มครองข ้อมูลสว่ นบุคคล ตาม
3. สามารถจั ดทา แนวปฏิบัตเิ พือ
่ การประเมินความเสย
ของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัตภ
ิ ายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล ้องตาม
กฎหมายแล ้วหรือไม่
้
4. สามารถนาความรู ้ทีไ
่ ด ้รั บไปประยุกต์ใช ในการด
าเนินงานในบทบาทของ เจ ้าหน ้าทีค
่ ุ ้มครองข ้อมูล ส ่วน
ิ ธิภาพ
บุคคล (DPO) ได ้อย่างมีประสท

หัวข้อการอบรม
➢1. เหตุผลและควำมเป็ นมำของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
➢ 2. สำระสำคัญของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
o ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
o ตัวบุคคลและบทบำทหน้ำทีข่ องผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) และเจ้ำหน้ำทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
o สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล และกำรใช้สทิ ธิต่ำง ๆ ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
o หลักกำรขอควำมยินยอม - กำรเก็บ - กำรใช้ - กำรเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
o ฐำนในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมำย
o ควำมรับผิดและบทลงโทษดตำมกฎหมำย ทัง้ ทำงแพ่ง - ทำงอำญำ - โทษทำงปกครอง
➢3. ขัน้ ตอนกำรเตรียมควำมพร้อมกับ 10 ภำรกิจทีอ่ งค์กรต้องทำก่อน PDPA บังคับใช้
➢ 3.1. กำรจัดเตรียมเอกสำรและแบบฟอร์มต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับ PDPA อำทิ หนังสือให้ควำมยินยอมเกีย่ วกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Consent From) เอกสำรแจ้งข้อมูลกำรประมวลผลข้อมูล (Privacy Notice)
ข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) คำร้องขอใช้สทิ ธิต่ำง ๆ ของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Request Form) เป็ นต้น
➢ 3.2.แนวกำรทบทวน (Review) กำรปฏิบตั ภิ ำยในองค์กร ว่ำมีควำมเพียงพอหรือสอดคล้องตำมมำตรฐำน
กำรจัดกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
➢3.3. แนวปฏิบตั กิ ำรประเมินผลกระทบด้ำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล PDIA (Data Protection Impact
Assessment) และกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ ง/มำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง

➢4. การเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิของเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (Data Protection
Officer Guideline)
o ความจาเป็ น ทักษะและคุณสมบัติที่เหมาะสมของเจ้ าหน้ าที่ค้ ม
ุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
o ข้ อควรระวังที่มีต่อการปฏิบต
ั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
o ความรับผิดของเจ้ าหน้ าที่ค้ ม
ุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล

5 ภารกิจหลัก กับ 11 แนวปฏิบตั ิที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล ตามมาตรา 42
o เนื ้อหาและโครงสร้ างบันทึกรายการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล พร้ อมตัวอย่าง
ฯลฯ
➢ 5. ประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลสาหรับ เจ้ าหน้ าคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคล
➢ Workshop / กิจกรรม
o วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมานของกิจกรรมภายในองค์กร
o นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
o เอกสาร/แบบฟอร์ ม PDPA ที่เกี่ยวข้ อง
o

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารั บการอบรม
นายจ้ าง และ เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล (DPO)

ระยะเวลาฝึ กอบรม 1 วัน
วิทยากร
พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อดีตกรรมการบริหารองค์กร และผู้อ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ขององค์กรชันน
้ าหลายแห่ง
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรมากกว่า 30 ปี อาทิ
- Plantheon Group Companies.
- CIMB Thai Bank, Co,LTD.
- Thai Glass Industry, Co,LTD
ปั จจุบนั เป็ นวิทยากร อาจารย์ ที่ปรึ กษา ด้านบริ หารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้กบั องค์กรต่าง ๆ

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
หรื อ สมัคร 4 จ่าย 3
วิธก
ี ารชาระเงิน:

ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สง่ั จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

086-6183752

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์ มลงทะเบียน

แนวปฏิบตั ิของเจ้ าหน้ าที่คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล(DPO) ประจาองค์ กร
(Data Protection Officer Guideline – PDPA)
ส่งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ ______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)_______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ__________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)_______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ__________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)_______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ__________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________

