
 

 
 Online แนวปฏิบตัิของเจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล(DPO) ประจ าองค์กร 

 (Data Protection Officer Guideline – PDPA) 
พร้อมตัวอย่างและเอกสารแบบฟอร์ม PDPA ส าเร็จรูป 

วนัที ่17 ธันวาคม 2564  (เวลา 09.00-16.00 น. 
หลกัการและเหตุผล 
 

แนวปฏบิตัเิป็นเครือ่งมอืส ำคญัทีช่่วยใหก้ำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล ซึง่กฎหมำยโดยทัว่ไปแลว้
จะบญัญตัไิวเ้พยีงในระดบัทีก่ ำหนด “กำรหำ้ม” เป็นหลกักำรไวเ้ท่ำนัน้ แต่ในขัน้ตอนปฏบิตัยิอ่มไมส่ำมำรถระบุรำยละเอยีด
วธิกีำรไดโ้ดยสมบูรณ์  จงึมคี ำถำมเกี่ยวกบัวธิกีำรปฏบิตัวิ่ำควรท ำ “อยำ่งไร”  เพื่อใหอ้งคก์รสำมำรถด ำเนินกจิกำรให้
สอดคลอ้งกบั พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลได้อยำ่งเหมำะสม 
 

จำกกำรทีพ่ระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ไดข้ยำยเวลำกำรบงัคบัใชอ้อกไปเป็นวนัที ่1 มถุินำยน 
2564 เพื่อใหห้น่วยงำนและองคก์รต่ำง ๆ ไดม้เีวลำเพิม่ขึน้ในเตรยีมควำมพรอ้มด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ดงันัน้ 
จ ำเป็นจะตอ้งเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อใหม้คีวำมเขำ้ใจและปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตำมสทิธ ิหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบตำมกรอบ
กฎหมำยฉบบัน้ี โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ เจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (DPO) ประจ ำองคก์ร ทีก่ฎหมำยก ำหนดใหม้ขีึน้
พรอ้มก ำหนดบทบำทหน้ำทีร่บัผดิชอบ เป็นผูใ้หค้ ำแนะน ำและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของผูป้ระกอบกำรใหเ้ป็นไปโดย
ถูกตอ้งตำมกฎหมำยฉบบันี้ จงึมคี ำถำมเกดิขึน้มำกมำยว่ำ แลว้ DPO ควรมบีทบำทหน้ำทีแ่ละวธิกีำรปฏบิตังิำนอยำ่งไร ? 
 
วตัถปุระสงคก์ารฝึกอบรม 

1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
พ.ศ. 2562  



 
2. เพื่อสรา้งความเขา้ใจในกระบวนการเตรียมความพรอ้มขององค์กร เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเงือ่นไขตาม

กฎหมาย อาท ิการใหค้วามยนิยอม กระบวนการเพือ่รองรับการใชส้ทิธติา่ง ๆ ของเจา้ของขอ้มลู  
3. สามารถจัดท า แนวปฏบิัตเิพือ่การประเมนิความเสีย่ง/ผลกระทบดา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ตาม

ของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏบิัตภิายในองคก์ร วา่มคีวามเพยีงพอหรอืสอดคลอ้งตาม
กฎหมายแลว้หรอืไม ่

4. สามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงานในบทบาทของ เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคล (DPO) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ    

หวัข้อการอบรม 
➢1. เหตุผลและควำมเป็นมำของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 
➢ 2. สำระส ำคญัของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

o ขอ้มลูสว่นบุคคลคอือะไร และใครคอืเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 
o ตวับุคคลและบทบำทหน้ำทีข่องผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Controller) ผูป้ระมวลผล 
   ขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Processor) และเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (DPO) 
o สทิธขิองเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล และกำรใชส้ทิธติ่ำง ๆ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
o หลกักำรขอควำมยนิยอม - กำรเกบ็ - กำรใช ้- กำรเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบุคคล 

                  o ฐำนในกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย 
o ควำมรบัผดิและบทลงโทษดตำมกฎหมำย ทัง้ทำงแพง่ - ทำงอำญำ - โทษทำงปกครอง 

➢3. ขัน้ตอนกำรเตรยีมควำมพรอ้มกบั 10 ภำรกจิทีอ่งคก์รตอ้งท ำก่อน PDPA บงัคบัใช ้
➢ 3.1. กำรจดัเตรยีมเอกสำรและแบบฟอรม์ต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็นส ำหรบั PDPA อำท ิหนงัสอืใหค้วำมยนิยอมเกีย่วกบั

ขอ้มลูส่วนบุคคล (Consent From) เอกสำรแจง้ขอ้มลูกำรประมวลผลขอ้มลู (Privacy Notice) 
                 ขอ้ตกลงประมวลผลขอ้มลู (Data Processing Agreement)  ค ำรอ้งขอใชส้ทิธต่ิำง ๆ ของเจำ้ของขอ้มลู 
                 สว่นบุคคล (Request Form) เป็นตน้ 
         ➢ 3.2.แนวกำรทบทวน (Review) กำรปฏบิตัภิำยในองคก์ร ว่ำมคีวำมเพยีงพอหรอืสอดคลอ้งตำมมำตรฐำน 
                 กำรจดักำรเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

➢3.3. แนวปฏบิตักิำรประเมนิผลกระทบดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล PDIA (Data Protection Impact 
       Assessment) และกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง/มำตรกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

➢4. การเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (Data Protection 
Officer Guideline) 

o ความจ าเป็น ทกัษะและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
o ข้อควรระวงัท่ีมีต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
o ความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 



 

o 5 ภารกิจหลกั กบั 11 แนวปฏิบตัิท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลู
ส่วนบคุคล ตามมาตรา 42 

o เนือ้หาและโครงสร้างบนัทกึรายการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล พร้อมตวัอย่าง 
ฯลฯ 

➢  5. ประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลส าหรับ เจ้าหน้าคุ้มครองข้อมลู
ส่วนบคุคล 

➢ Workshop / กิจกรรม 
o วิเคราะห์ความเส่ียงต่อการละเมิดกฎหมานของกิจกรรมภายในองค์กร 
o นโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
o เอกสาร/แบบฟอร์ม PDPA ท่ีเก่ียวข้อง 

                                 
คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการอบรม 
นายจ้าง และ เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (DPO) 
 
ระยะเวลาฝึกอบรม  1 วนั 
วทิยากร 
พงศา บญุชยัวฒันโชติ 
อดีตกรรมการบริหารองค์กร และผู้อ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบคุคล ขององค์กรชัน้น าหลายแห่ง 
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบคุคลและองค์กรมากกว่า 30 ปี อาทิ 

- Plantheon Group Companies. 
- CIMB Thai Bank, Co,LTD. 
- Thai Glass Industry, Co,LTD 

ปัจจุบนัเป็นวทิยากร อาจารย ์ท่ีปรึกษา ดา้นบริหารองคก์รและทรัพยากรบุคคล ใหก้บัองคก์รต่าง ๆ 

คา่อบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไมร่วม VAT 7%)  
หรือ สมคัร 4 จ่าย 3 

 

วธิกีารช าระเงนิ: 



 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 

Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-6183752 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

แนวปฏิบตัิของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(DPO) ประจ าองค์กร 
 (Data Protection Officer Guideline – PDPA) 

สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

  รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)_______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื__________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)_______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื__________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)_______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื__________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________  

 

 
 


