
 

 
พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ภาคปฏบัิตจิรงิ ตอ้งทําอยา่งไร 

วันที ่29 เมษายน 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. 

Online Training 
 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

ใครไม่ทาํ เตรียมตัวถูกฟ้องทั่วประเทศ 
ผูใ้ดไม่มีระบบการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบบคุคล…ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของคนอ่ืนไปใชป้ระโยชนส์ว่นตวั

โดยเจา้ของขอ้มลูไม่ยินยอม หรือ ทาํใหผู้อ่ื้นเกิดความเสียหาย เสียช่ือเสียง ถกูดหูม่ิน ถกูเกลียดชงั หรือ 

ไดร้บัความอบัอาย ตอ้งระวางโทษจาํคกุไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี  ปรบัไม่เกิน 500,000 – 1,000,000 บาท หรือ 

ทัง้จาํทัง้ปรบั 

 ผูใ้ดสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีตอ้งคุม้ครองพิเศษ ตามมาตรา 26 ไปต่างประเทศโดยไม่ปฏิบตัิตามท่ี

กฎหมายกาํหนด มีโทษปรบัไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 หรือ ความผิดอ่ืน ๆ ท่ีนายจา้งตอ้งทราบและตอ้งทาํใหเ้ป็น.. 



 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง คือ  

1.  ขอ้มลูของพนกังานในบรษิทั 
2.  ขอ้มลูของลกูคา้ คูค่า้ ผูม้าตดิตอ่งาน  
 

ทีน่ายจา้งตอ้งจดัทําใหช้ดัเจน รดักมุและปลอดภยั..ทา่นทํา
แลว้หรอืยงั ? 

 

หากไม่ทาํ อาจจะถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน 
 
                     ทําไมเ่ป็น ไมเ่ขา้ใจ ตอ้งเขา้ฟงัสมัมนา เร ือ่งนี ้ 
 
บรรยายดว้ยภาษาคน..มตีวัอยา่งการทําใหด้ ูเขา้ใจงา่ย นําไปใชง้านไดร้งิ 

 

โดยวิทยกรอารมณด์ี : สิทธิศักดิ ์ ศรีธรรมวัฒนา 

 
ผู้ทีค่วรเข้าอบรม  เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล เพือ่ช่วยกันคิด ช่วยกันทาํ  
 

หวัข้อการบรรยายหลัก 

ส่วนที ่1 : สรุปภาพรวมของกฎหมายนี ้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ? 

2. เหตุผลทีต่้องออกกฎหมายนี ้เพราะอะไร ? 

3. ตัวอย่างข้อมลูส่วนบุคคลทีคุ่้มครองมอีะไรบ้าง ? 

4. ข้อมูลสาํคัญตอ้งห้ามขอมีอะไรบ้าง ? 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ? 

6. การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้องทาํอย่างไร ? 

7. ถ้ามีคนนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมลูจะฟ้องร้องได้ทีไ่หน ? 

8. บทลงโทษผู้ละเมิด ไมท่าํตามกฎมายนีอ้าจะเสียเงนิเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ? 

9. บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ? 



 

ส่วนที ่2 : ภาคปฏบิัติสาํหรับนายจ้าง 
การขอ -การเก็บ - การใช้ข้อมูลของพนักงาน 

1. ตัวอย่าง – ข้อมลูของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ? 

2. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากพนักงานใหม่ จะทาํอย่างไร ? 

3. ตัวอย่าง – การขอความยินยอมทาง Internet จะทาํอย่างไร ? 

4. ตัวอย่าง -  พนักงานเก่าต้องขอความยินยอมใหม่หรือไม่ จะทาํอย่างไร ? 

5. ตัวอย่าง -  สัญญาจ้างจะเขียนเพิม่เข้าไปว่าอย่างไร  ? 

6. ตัวอย่าง – หนังสือปรามคนทีล่าออก – คนทีถ่กูไล่ออก ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลจะทาํอย่างไร  ? 

7. ตัวอย่าง – การจัดทาํขอ้มูลให้เป็นปัจจุบันทาํอย่างไร ? 

 

การขอ - การเก็บ - การใชข้้อมูลของลูกค้า ผู้มาตดิต่องาน  
1. ตัวอย่าง – ข้อมูลของลูกค้าทีน่ายจา้งต้องคุ้ครองตามกฎหมายนี ้

2. ตัวอย่าง – การจัดทาํทะเบยีนข้อมูลลูกค้าของแต่ละหน่วยงาน 

3. ตัวอย่าง - อาํนาจในการเปล่ียนแปลงข้อมูลลูกค้า 

4. ตัวอย่าง – การขอความยนิยอมจากลกูค้าให้ใช้ข้อมูลตามทีจ่าํเป็น 

5. ตัวอย่าง – การคุ้มครองข้อมูลทีส่่งไปภายนอก หรือ ส่งไปต่างประเทศ 

6. ตัวอย่าง -  การขอใหลู้กค้าช่วยเก็บความลับข้อมูลของบริษัท  

อัตราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

Promotion  มา 4 จ่าย 3 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 
 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรบัรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 



1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

(ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบ กรณีมคีา่ธรรมเนยีมการโอนขา้มจงัหวดั) 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 

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

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น   

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 
 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ภาคปฏบิตัจิรงิ 

ตอ้งทําอยา่งไร? 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@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: ____________________________________________________________________________ 
 
หมายเหต ุ  
กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วันกอ่นวันสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งชําระ 30% ของราคาคา่
สมัมนา 
 
 

 
 

 

 

 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น   

เลขท่ี 89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 
 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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