
 

 
Online เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 (Personal Data Protection Act – PDPA) 
พร้อมตัวอย่างและเอกสารแบบฟอร์ม PDPA ส าเร็จรูป 

วนัที่ 20 พฤษภาคม 2564  
เวลา 09.00-12.00 น. 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและสาระส าคญัของพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  พ.ศ. 2562  
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กร เพ่ือให้

สอดคล้องกบัเง่ือนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตา่ง ๆ ของเจ้าของข้อมลู  

3. สามารถจัดท า แนวปฏิบัติเพ่ือการประเมินความเส่ียง/ผลกระทบด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การ
ปฏิบตัภิายในองค์กร วา่มีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ 

4. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านตา่ง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   
หวัข้อการอบรม 

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

➢ สาระส าคญัของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
O   ข้อมลูสว่นบคุคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 
o   ในองค์กรภาคธุรกิจ ใครและหนว่ยงานใดเก่ียวข้องกบั PDPA บ้าง 
o   ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล ผู้ประมวลลข้อมลูสว่นบคุคล คือใคร ? 
o   บทบาทหน้าท่ีของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล (Controller) ผู้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล 



 

     (Processor) และเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (DPO) 
o   สิทธิของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล มีอะไรบ้าง 
o  หลกัการขอความยินยอม - การเก็บ - การใช้ - การเปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคล 
o  ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

o  ความรับผดิและบทลงโทษดตามกฎหมาย ทัง้ทางแพ่ง - ทางอาญา - โทษทางปกครอง 

➢  9 สิ่งท่ีองค์กรควรเตรียมพร้อมก่อน PDPA บงัคบัใช้ 

➢  การจดัเตรียมเอกสารส าหรับ PDPA  เชน่ 
o   หนงัสือให้ความยินยอมข้อมลูสว่นบคุคล (Consent From) 
o   เอกสารแจ้งข้อมลูการประมวลผลข้อมลู (Privacy Notice) 
o   การจดัท าข้อตกลงประมวลผลข้อมลูกบั Outsource (Data Processing Agreement) 
o   เอกสารค าร้องขอใช้สิทธิตา่ง ๆ ของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล (Request Form) 
o   เอกสารและแนวปฏิบตัิกรณีมีค าร้องขอหรือค าสัง่ให้เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลแก่หนว่ยงาน 
    ของรัฐ (Government Request) 

➢  แนวปฏิบตัิการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล PDIA (Data Protection Impact 
        Assessment) และการวิเคราะห์ความเส่ียง/มาตรการจดัการความเส่ียง 

➢ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิของฝ่ายขายและการตลาด (Guideline for Marketing and Sales) 
o ความสมัพนัธ์ของการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลและการท าการตลาด 
o ข้อมลูท่ีใช้ในการระบเุปา้หมายการขาย (Provided, Observed and Inferred data) 
o ลกัษณะของข้อมลูสว่นบคุคลตามเส้นทางการท าการตลาด 
o ฐานการประมวลผลท่ีเก่ียวข้องและข้อควรระวงั 
o แนวการปฏิบตัสิ าหรับกลุม่ลกูค้าเดมิและกลุม่ลกูค้าใหม่ 

➢ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิตาม พรบ. PDPA ของฝ่ายจดัซือ้จดัจ้าง (Guideline for 
       Procurement Department) 

o การพิจารณาลกัษณะของกิจกรรมว่าเก่ียวกบัการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลหรือไม ่
o ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทและคูค้่าหรือผู้ ให้บริการ 
o แนวทางการคดัเลือกคู้คา่หรือผู้ให้บริการหลงั พรบ. บงัคบัใช้แล้ว 
o แนวทางการจดัซือ้จดัจ้างผลิตภณัฑ์และบริการใหม ่(New Procurement) ทัง้ก่อนการท าสญัญา และหลงัการ
ท าสญัญา 

➢ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิตาม พรบ. PDPA ของ HR 



 

o   นายจ้างและฝ่าย HR มีส่วนเก่ียวข้องกบักฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งไรบ้าง? 
o   สิทธิของนายจ้างในการ ขอข้อมลู – เก็บ – ใช้- เปิดเผย ข้อมลูของพนกังาน 
o   การปรับเปล่ียน ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน / สญัญาจ้าง / ใบสมคัรงาน และแบบฟอร์ม 
     เอกสาร PDPA ท่ีต้องมีใช้ในการด าเนินงานด้าน HR 
o   แนวทางร่างนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลส าหรับพนกังาน (HR Privacy Policy) 
o   ประเดน็ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล กบัการจ้างแรงงาน  

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
นายจา้ง เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล หวัหนา้งาน และเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
วิทยากร 
พงศา บญุชยัวฒันโชติ 
อดีตกรรมการบริหารองค์กร และผู้อ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบคุคล ขององค์กรชัน้น าหลายแหง่ 
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบคุคลและองค์กรมากกวา่ 30 ปี อาทิ 

- Plantheon Group Companies. 

- CIMB Thai Bank, Co,LTD. 
- Thai Glass Industry, Co,LTD 

ปัจจบุนัเป็นวิทยากร อาจารย์ ท่ีปรึกษา ด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบคุคล ให้กบัองค์กรตา่ง ๆ 
ผลงานเขียน  หนงัสือ HRMBA “จดุประกายความคิด เสริมอาวธุการบริหารคน” 
                     หนงัสือ SMART JD  “ค าบรรยายลกัษณะงานท่ีกระชบั ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ 
                                                         ได้หลากหลาย” 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท 

เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่

การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

ตดิตอ่ คณุตุม้ 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

Online เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 (Personal Data Protection Act – PDPA) 

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

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________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: ____________________________________________________________________________ 

 


