
 

 

 

หลักสตูร: การเตรยีมความพรอ้มและรับมอืพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

นายจา้ง,ผูบ้รหิาร,HR. ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร..? 

วันที ่27 เมษายน 2565 

เวลา 13.00-17.00 น. Online  

 หลกัการและเหตผุล 

      ขอ้มลูสว่นบคุคล ตามพระราชบัญญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่จะมผีลบังคับใชก้ับองคก์รของ
บรษัิทเอกชนและองคก์รอืน่ๆในอนาคตอันใกลน้ี้ ดังนัน้เจา้ของกจิการหรอืผูบ้รหิารงานในองคก์ร จงึมคีวามจําเป็นอยา่งยิง่ที่
จะตอ้งทําความเขา้ใจกบัเน้ือหาของกฎหมายฉบับน้ี เพราะจะตอ้งทําการเก็บรวบรวมใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ลกูจา้งในองคก์รและรวมไปถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของผูร่้วมธรุกจิทางการคา้ หรอืผูม้าตดิตอ่งานกับองคก์ร และการเรยีนรูเ้พือ่
รักษาความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่งคก์รเก็บรักษาไว ้หากขอ้มลูสว่นบคุคล ดังกลา่วถกูเปิดเผยโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลจนเป็นเหตใุหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไดรั้บความเสยีหายทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ผู ้
ละเมดิสทิธจิะมคีวามผดิทัง้ทางแพ่งและทางอาญา                                                                                                                                                                                                   

                 วัตถปุระสงค ์                                                                                                                                                                                                        
1.  เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการสมัมนาทราบและเขา้ใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับน้ีแลว้นําไปเป็นแนวทางในการปฏบิัตงิานใน
การเรยีกเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานทีป่ฏบิตังิานเป็นลกูจา้งอยู ่,ทีจ่ะเขา้มาเป็นพนักงานใหม,่ ทีเ่ป็นคูร่่วมธรุกจิกับ
นายจา้งหรอืผูท้ีม่าตดิตอ่งานกับองคก์ร การแจง้วัตถปุระสงคใ์นการเรยีกเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งใหเ้หตผุลอยา่งไร, มี
ขัน้ตอนในการเรยีกเกบ็อะไรบา้ง..                                                                                    2.  เพือ่ใหท้ราบถงึ
การเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลใหม้คีวามปลอดภัยตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร..ในกรณีมกีารละเมดิสทิธขิอ้มลูสว่นบคุคลของ
พนักงาน เชน่ เกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานจากแหลง่อืน่ ,เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืในกรณี
นําขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานไปเปิดเผย เพือ่แสวงหาผลประโยชนใ์หก้บัตนหรอืผูอ้ืน่จะมคีวามผดิทางแพ่งและทาง
อาญาอยา่งไร…                                       

 
 
 
 
 
 



 
หัวขอ้ในการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
หมวด : 1 สาระทีส่าํคัญของ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่ะมผีลบังคบัใช ้ 
•    วัตถปุระสงคข์องหน่วยงานภาครัฐ ทีต่ราพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ฉบบัน้ีขึน้เพือ่อะไร..? 
• ขอ้มลูสว่นบคุคลตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล คอือะไร..?                                                                                        
• การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจัดทําขึน้เพือ่อะไร..?   
•  มขีอบเขตการใชบ้ังคบั ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอะไรบา้ง..?       
• ขอ้ยกเวน้การใชบ้ังคับตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลมหีน่วยงานใดบา้ง..?  
• บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลมใีครบา้ง..?   
• สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล มอีะไรบา้ง..?   
• การยนิยอมของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ตอ้งทําอยา่งไร..?   
• ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล คอืใคร.. มหีนา้ทีอ่ะไรบา้ง..?    
• ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลคอืใคร..มหีนา้ทีอ่ะไรบา้ง..?    
• การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่อืน่ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร...?  
•    การเคลือ่นยา้ย หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยังหน่วยงานอืน่ ตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร..? 

 
หมวด : 2 ขอ้มลูสว่นบคุคลที ่นายจา้ง, ผูบ้รหิาร, เรยีกเก็บและเปิดเผยได ้ 

•    สว่นที ่1  ขอ้มลูสว่นบคุคลทีน่ายจา้งเรยีกเกบ็ไดจ้ากลกูจา้งภายในองคก์ร มอีะไรบา้ง..?  
1. 1  ขอ้มลูทัว่ไป ทีน่ายจา้งเรยีกเกบ็ไดจ้ากลกูจา้งภายในองคก์ร  
1. 2  ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่น (sensitive personal data)ทีน่ายจา้งเรยีกเก็บไดจ้ากลกูจา้งภายในองคก์ร 
1. 3  การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลจะชอบดว้ยกฎหมายตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑอ์ะไรบา้ง..? 
1. 4  ความจําเป็นในการปฏบิัตติามกฎหมายมหีลักเกณฑอ์ะไรบา้ง..?  

•    สว่นที ่2  ขอ้มลูสว่นบคุคลทีน่ายจา้งเรยีกเกบ็จาก คูค่า้ จากผูม้าตดิตอ่งาน การเรยีกเก็บ ขอบเขตทีทํ่าไดม้อีะไรบา้ง..? 
 2. 1 ขอ้มลูทัว่ไป ทีน่ายจา้งเรยีกเกบ็ไดจ้ากคูค่า้ จากผูม้าตดิตอ่งาน กับองคก์ร 
2. 2 การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลจะชอบดว้ยกฎหมายตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑอ์ะไรบา้ง..? 

•    สว่นที ่3  นายจา้ง  ผูบ้รหิาร ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ผูท้ีล่ะเมดิสทิธขิอ้มลูสว่น
บคุคล             ของผูอ้ืน่ ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับน้ี จนเป็นเหตใุห ้เจา้ของขอ้มลูไดรั้บ ความเสยีหาย อับ
อายเสยีซือ่เสยีงเสยีสทิธจิะมคีวามผดิ ทางแพ่ง - ทางอาญา และทางปกครอง อะไรบา้ง..?                                                                                                 
  3. 1 การรับผดิ ทางแพ่ง   ตอ้งรับผดิ ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนอะไรบา้ง..? 
  3. 2 การรับผดิ ทางอาญา  ตอ้งระวางโทษจําคกุ 6 เดอืน - 1 ปี หรอืปรับ 500,000 - 1,000,000บาท เพราะอะไร..? 
  3. 3 การรับผดิทางปกครอง  ตอ้งเสยีคา่ปรับเป็น 1,000,000 บาท เพราะอะไร..?   
  3. 4 การรับผดิทาง พ.ร.บ. คอมพวิเตอร ์กรณีละเมดิสทิธลิงทาง สือ่โซเชยีลมเีดยี จะมคีวามผดิ ทางแพ่ง - ทางอาญา

อะไรบา้ง..? 
  3. 5 การรับผดิทางอาญา กรณีหมิน่ประมาท ผูอ้ืน่ดว้ยการโฆษณา จะมคีวามผดิ ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบา้ง..? 
  3. 6  การรับผดิทางอาญา กรณีหมิน่ประมาท ผูอ้ืน่ตอ่บคุคลทีส่าม จะมคีวามผดิ ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบา้ง..? 
  3. 7  การรับผดิทางอาญา กรณีหมิน่ประมาท ผูอ้ืน่ซึง่หนา้ จะมคีวามผดิ ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบา้ง..? 
  3. 8  ผลสรุป นายจา้ง, ลกูจา้ง, จะไดรั้บประโยชนจ์ากพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับน้ีมอีะไรบา้ง..?  

แจกฟร ี: ตัวอยา่งเอกสาร สาํหรับการจัดทําและเรยีกเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานในองคก์รและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กับองคก์ร  

• ถาม - ตอบ -  แนะนํา  
• ใหค้ําปรกึษาหลังการสมัมนา “ ฟร ี” ตลอดการไมม่คีา่ใชจ่้าย 

วทิยากร อาจารย ์สมบตั ิ นอ้ยหวา้ 

   ประสบการณ์ ดา้นแรงงานทีต่า่งประเทศ ....ประเทศมาเลเซยี  พ.ศ. 2546  

....ประเทศญีปุ่่ น พ.ศ. 2554....นครเจนีวาประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ พ.ศ. 2551 

  ประวตักิารทํางาน / ประสบการณ์ 
•  เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี  
•  เป็นผูป้ระนอมคดแีรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 
•  เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขัน้ตํ่า ทีก่ระทรวงแรงงาน                                                  



•  เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงาน จดทะเบยีน ทีก่ระทรวงแรงงาน                                                                   
•  เป็น อนุกรรมการประกนัสงัคม ณ สาํนักงานใหญ ่ จ. นนทบรุ ี 
• เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงานบรษัิทฯเอกชนในเขตกุรุงเทพฯและตา่งจังหวัด   
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร 40ประเด็น เดด็ๆ..ทีผู่บ้รหิารงานHR.มอืใหมต่อ้งรู ้ 
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร Updateกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบับใหมท่ีใ่ชปี้2565 
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การบรหิารงาน-บรหิารคนของนายจา้งในบรษัิทเอกชน  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร สวัสดกิาร-ลงโทษ-เลกิจา้งทีผู่บ้รหิารและHR.หา้มพลาด  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร เทคนคิการเจรจาตอ่รองขอ้เรยีกรอ้งของสหภาพแรงงาน  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การเขยีนสญัญาจา้ง-เขยีนระเบยีบปฏบิตั-ิประกาศ-คาํสัง่  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การปฏบิัตตินทีด่ขีณะเป็นลกูจา้งในสถานประกอบกจิการ  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร เจาะลกึ...การสรรหาวา่จา้งพนักงานใหมเ่ขา้ทํางานในองคก์ร  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร เลกิจา้งอยา่งไร.ไมใ่หเ้กดิปัญหาลกูจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลัง  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การบรหิารและขอบเขตการใชอ้าํนาจตามหนา้ทีข่องหวัหนา้งาน  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การนําเขา้และจา้งแรงงานตา่งดา้วอยา่งถกูกฎหมายภายใต ้MOU.  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การจัดทําขอ้บังคับในการทํางานใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายแรงงาน                  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การบรหิารงานกรณีสอบสวนความผดิ-ลงโทษทางวนัิยหรอืเลกิจา้ง 
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสงัคมทีใ่ชล้า่สดุปี2565 
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การเตรยีมความพรอ้มรับมอื พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ปี 2565  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร เจาะลกึ.การจา้งแรงงานผา่นบรษัิทรับเหมา(outsource) ตอ้งบรหิารอยา่งไร.. 

หลักสตูรน้ีเหมาะกบัสําหรับ ผูบ้รหิาร ผูจ้ัดการ หัวหนา้งาน พนักงาน เจา้ของกจิการผูท้ีส่นใจ. ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคล
ซึง่ทําใหส้ามารถระบตุวับุคคลนัน้ไดไ้มว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม. 
 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,900 + Vat 133 = 2,033 บาท 

ชําระคา่อบรมผา่นบัญชธีนาคารกสกิร ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  เลขที ่732-2458238   

• เงือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืนําไปเผยแพร ่

กรณีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลข่ัูน   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
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
mailto:ptstraining3@gmail.com


แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

หลกัสูตร  การเตรยีมความพรอ้มและรับมอืพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

นายจา้ง,ผูบ้รหิาร,HR. ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร..? 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________ 

  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: ___________________________________________________________________________ 
 

 


