
 
 

เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาํหรับหน่วยงานขาย 

(Personal Data Protection Act – PDPA)  พร้อมตัวอย่างและเอกสารแบบฟอร์ม PDPA สําเร็จรูป 

วันที ่15 มีนาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 
(สถานทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง) 

หลกัการและเหตุผล 
 
แนวปฏิบติัเป็นเครื่องมือสาํคญัท่ีช่วยใหก้ารดาํเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลในทางปฏิบติั ซึ่งกฎหมาย

โดยทั่วไปแลว้จะบญัญัติไวเ้พียงในระดบัที่กาํหนด “การหา้ม” เป็นหลกัการไวเ้ท่านัน้ แต่ในขัน้ตอนปฏิบติัย่อมไม่สามารถ

ระบรุายละเอียดวิธีการไดโ้ดยสมบรูณ ์ จึงมีคาํถามเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัว่าควรทาํ “อย่างไร”  เพื่อใหอ้งคก์รสามารถ

ดาํเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบั พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลได ้
 

จากการที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 ไดข้ยายเวลาการบงัคบัใชอ้อกไปเป็นวนัท่ี 1 มิถนุายน 

2564 เพื่อใหห้น่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ไดม้ีเวลาเพิ่มขึน้ในเตรียมความพรอ้มดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ดงันัน้ 

จาํเป็นจะตอ้งเตรียมความพรอ้มเพื่อใหม้ีความเขา้ใจและปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามสิทธิ หนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกรอบ

กฎหมายฉบบันี ้เพราะไม่เพียงแต่สง่ผลต่อการดาํเนินกิจการขององคก์รเท่านัน้ ยงัสง่ผลต่อการปฏิบติัของหน่วยงานงาน

ต่าง ๆ (Business Functions) โดยเฉพาะอย่างย่ิง งานฝ่ายขายและการตลาด, งานดา้นทรพัยากรบุคคล, งานดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ, งานดา้นจดัซือ้จดัจา้ง และอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

 



 

วัตถุประสงคก์ารฝึกอบรม 

1. เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการและสาระสาํคญัของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  พ.ศ. 

2562  

2. เพื่อสรา้งความเขา้ใจในกระบวนการเตรียมความพรอ้มขององคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเงื่อนไขตามกฎหมาย 

อาทิ การใหค้วามยินยอม กระบวนการเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิต่าง ๆ ของเจา้ของขอ้มลู  

3. สามารถจดัทาํ แนวปฏิบติัเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ตามของเขต 

DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองคก์ร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคลอ้งตามกฎหมายแลว้

หรือไม่ 

4. สามารถนาํความรูท่ี้ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดาํเนินงานของหน่วยงานฝ่ายขายและการตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

 

หัวข้อการอบรม 

➢ เหตผุลและความเป็นมาของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

➢ สาระสาํคญัของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

o ขอ้มลูสว่นบุคคลคืออะไร และใครคือเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

o ตวับุคคลและบทบาทหนา้ท่ีของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Controller) ผูป้ระมวลผล 

   ขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Processor) และเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (DPO) 

o สิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และการใชส้ิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาํหนด 

o หลกัการขอความยินยอม - การเก็บ - การใช ้- การเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบุคคล 

                           o ฐานในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

o ความรบัผิดและบทลงโทษดตามกฎหมาย ทัง้ทางแพ่ง - ทางอาญา - โทษทางปกครอง 

➢ ขัน้ตอนการเตรียมความพรอ้มกบั 10 ภารกิจท่ีองคก์รตอ้งทาํก่อน PDPA บงัคบัใช ้

➢ การจดัเตรียมเอกสารและแบบฟอรม์ต่าง ๆ ที่จาํเป็นสาํหรบั PDPA อาทิ หนงัสือใหค้วามยินยอม 

       เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบุคคล (Consent From) เอกสารแจง้ขอ้มลูการประมวลผลขอ้มลู (Privacy Notice) 

                 ขอ้ตกลงประมวลผลขอ้มลู (Data Processing Agreement)  คาํรอ้งขอใชส้ิทธิต่าง ๆ ของเจา้ของขอ้มลู 

                 สว่นบคุคล (Request Form) เป็นตน้ 

         ➢ แนวการทบทวน (Review) การปฏิบติัภายในองคก์ร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคลอ้งตามมาตรฐาน 

                 การจดัการเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

➢ แนวปฏิบติัการประเมินผลกระทบดา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล PDIA (Data Protection Impact 



       Assessment) และการวิเคราะหค์วามเสี่ยง/มาตรการจดัการความเสี่ยง 

➢ การเตรียมความพรอ้มในการปฏิบติัของฝ่ายขายและการตลาด (Guideline for Marketing and Sales) 

o ความสมัพนัธข์องการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลและการทาํการตลาด 

o ขอ้มลูท่ีใชใ้นการระบเุปา้หมายการขาย (Provided, Observed and Inferred data) 

o ลกัษณะของขอ้มลูสว่นบคุคลตามเสน้ทางการทาํการตลาด 

o ฐานการประมวลผลท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้ควรระวงั 

o แนวการปฏิบติัสาํหรบักลุม่ลกูคา้เดิมและกลุม่ลกูคา้ใหม่ 

o การทาํการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) 

o ระบบสมาชิกสะสมแตม้ (Loyalty Program) 

o การใชข้อ้มลูเครือข่ายสงัคมเพื่อกระตุน้ยอดขาย (Social Network) 

o การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน ์(Online Behavioral Advertisement) 

      ➢ First Party Data เครื่องสาํคญัในการเก็บขอ้มลูลกูคา้ 

o หลากหลายไอเดียในการเก็บขอ้มลูท่ีทรงประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบั PDPA 

➢ ประเด็นปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ดา้นการขายและการตลาด อาทิ 

o การสมคัรบรกิารแลว้ขอบตัรประชาชนของลกูคา้ ที่มีขอ้มลูศาสนาอยู่ ถือเป็นการเก็บขอ้มลู

อ่อนไหวหรือไม่ แลว้ตอ้งขอความยินยอมโดยชดัแจง้หรือไม่ 

o การบนัทกึ VDO ถือว่าเป็นขอ้มลูสว่นบุคคลหรือไม่ ถา้เป็นแลว้ จะตอ้งทาํอย่างไร 

o การกรอกขอ้มลูสว่นตวัของลกูคา้ จาํเป็นตอ้งมี choice ใหเ้ลือกหรือไม่ว่า อนญุาตหรือไม่

อนญุาต เพื่อใหเ้ปิดเผยขอ้มลูกบั Third parties   

o ขอ้มลูอ่อนไหว ท่ีจาํเป็นตอ้งการปฏิบติัตามสญัญา หากตอ้งขอความยินยอม สามารถ

กาํหนดใหเ้ป็นเงื่อนไขของการเขา้ทาํสญัญาไดห้รือไม่  เป็นตน้ 

  ➢ Workshop / กิจกรรม 

o วิเคราะหค์วามเสี่ยงในการละเมิดกฎหมายของกิจกรรมภายในหน่วยงาน 

o นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

o เอกสาร/แบบฟอรม์ PDPA ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

นายจา้ง หน่วยงานดา้นการขายและการตลาด และเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

แจกฟรีแบบฟอรม์ที่ใชง้านไดจ้รงิ 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม   



       1  วนั  (6 ชั่วโมง)  เวลา 09.00-16.00 น. 

 

วิทยากร 

พงศา บญุชยัวฒันโชติ 

 

คา่ลงทะเบยีน 
                         (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ (Onsite) 3,900 273 (117) 4,056 

   Early Bird ชําระลว่งหนา้
ทา่นๆละ  3,500 245 105 3,640 

   สมคัร 3 ทา่นๆละ  3,300 231 99 3,432 

   คา่อบรม (Online)  2,900 203 87 3,016 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 
 
 
 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย ใหนํ้าไปใหใ้นวันทีจ่ัดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์
3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาํหรับหน่วยงานขาย 

(Personal Data Protection Act – PDPA) 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   

บรษิทั__________________________________________________________________________ 

 ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________TAX ID________________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD

