
 

Online Training  หลักสตูร: การเตรยีมความพรอ้มรับมอืพระราชบัญญัตคิุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA) นายจา้ง,ผูบ้รหิาร, HR. ตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร..?  

วนัที ่27 ตลุาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 โดย อาจารยส์มบัต ินอ้ยหวา้ 

 

สามารถเรยีนไดท้างคอมเเละมอืถอื อยูท่ีไ่หน กอ้สามารถเรยีนได ้ผา่นระบบโปรเเกรม ZOOM 

ราคาทา่นละ 1,900 บาท (ไมร่วม VAT) 

วัตถปุระสงค ์       

                                                                                                                                                                                                 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการสมัมนาทราบและเขา้ใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบบันีแ้ลว้น าไปเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานใน

การเรยีกเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานทีป่ฏบิตังิานเป็นลกูจา้งอยู ่,ทีจ่ะเขา้มาเป็นพนักงานใหม,่ ทีเ่ป็นคูร่ว่มธรุกจิกบั

นายจา้งหรอืผูท้ีม่าตดิตอ่งานกบัองคก์ร การแจง้วัตถปุระสงคใ์นการเรยีกเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งใหเ้หตผุลอยา่งไร, มี

ขัน้ตอนในการเรยีกเกบ็อะไรบา้ง..                                                                                    

2. เพือ่สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลใหม้คีวาม ปลอดภยั มใิหบ้คุคลใด บคุคลหนึง่ ทีไ่มม่สีว่น

เกีย่วขอ้ง เขา้ถงึขอ้มลู สว่นบคุคลของพนักงานได ้หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงาน นายจา้งจะกระท าได ้ก็

ตอ่เมือ่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลกอ่น หรอืตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายฉบบันีม้อียา่งไร

บา้ง…                                                                                                                                                        

3. เพือ่ใหน้ายจา้งหรอืผูบ้รหิารทราบถงึ ในกรณีมกีารละเมดิสทิธ ิขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงาน เชน่ เก็บขอ้มลูสว่นบคุคล

ของพนักงานจากแหลง่อืน่ ,เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืในกรณีน าขอ้มลูสว่นบคุคล

ของพนักงานดังกลา่วไปเปิดเผย เพือ่แสวงหาผลประโยชนใ์หก้บัตนหรอืผูอ้ ืน่จะมคีวามผดิทางแพง่และทางอาญา

อยา่งไร… 

  

หัวขอ้ในการอบรม                                                                                                                                                                                                                                     

หมวด : 1 สาระทีส่ าคัญของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่ะมผีลบงัคับใช ้

 วัตถปุระสงคข์องหน่วยงานภาครัฐ ทีต่ราพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ฉบบันีข้ ึน้เพือ่อะไร..? 

 ขอ้มลูสว่นบคุคลตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล คอือะไร..?   

 การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจัดท าขึน้เพือ่อะไร..? 

 มขีอบเขตการใชบ้งัคับ ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอะไรบา้ง..?       

 ขอ้ยกเวน้การใชบ้งัคับตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลมหีน่วยงานใดบา้ง..? 

 บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลมใีครบา้ง..? 

 สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล มอีะไรบา้ง..? 

 การยนิยอมของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ตอ้งท าอยา่งไร..? 

 ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล คอืใคร.. มหีนา้ทีอ่ะไรบา้ง..? 

 ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลคอืใคร..มหีนา้ทีอ่ะไรบา้ง..? 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่อืน่ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร...? 

 การเคลือ่นยา้ย หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัหน่วยงานอืน่ ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร..? 

หมวด : 2 ขอ้มลูสว่นบคุคลที ่นายจา้ง, ผูบ้รหิาร, เรยีกเก็บและเปิดเผยได ้

สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคลทีน่ายจา้งเรยีกเกบ็ไดจ้ากลกูจา้งภายในองคก์ร มอีะไรบา้ง..? 

 * 1. 1 กรณีนายจา้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูจา้ง จะกระท าได ้และชอบดว้ยกฎหมายตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร..? 

สว่นที ่2 ขอ้มลูสว่นบคุคลทีน่ายจา้งเรยีกเกบ็จาก คูค่า้ จากผูม้าตดิตอ่งาน การเรยีกเก็บ ขอบเขตทีท่ าไดม้อีะไรบา้ง..? 



 * 2. 1 กรณีนายจา้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ของคูค่า้ของผูม้าตดิตอ่งานจะกระท าไดแ้ละชอบดว้ยกฎหมายตอ้งปฏบิตั ิ

อยา่งไร..? 

สว่นที ่3 นายจา้ง  ผูบ้รหิาร ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ผูท้ีล่ะเมดิสทิธขิอ้มลูสว่น

บคุคลของผูอ้ ืน่ ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้จนเป็นเหตใุห ้เจา้ของขอ้มลูไดรั้บ ความเสยีหาย อบัอายเสยี

ซือ่เสยีง  เสยีสทิธจิะมคีวามผดิ ทางแพง่ – ทางอาญา และทางปกครอง อะไรบา้ง..?                                                                                                 

 * 3. 1 การรับผดิ ทางแพง่   ตอ้งรับผดิ ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนอะไรบา้ง..? 

 * 3. 2 การรับผดิ ทางอาญา  ตอ้งระวางโทษจ าคกุ 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 ทางแพง่ – ทางอาญา

อะไรบา้ง..? 

  * 3. 5 การรับผดิทางอาญา กรณีหมิน่ประมาท ผูอ้ ืน่ดว้ยการโฆษณา จะมคีวามผดิ ทางแพง่ – ทางอาญาอะไรบา้ง..? 

  * 3. 6  การรับผดิทางอาญา กรณีหมิน่ประมาท ผูอ้ ืน่ตอ่บคุคลทีส่าม จะมคีวามผดิ ทางแพง่ – ทางอาญาอะไรบา้ง..? 

  * 3. 7  การรับผดิทางอาญา กรณีหมิน่ประมาท ผูอ้ ืน่ซ ึง่หนา้ จะมคีวามผดิ ทางแพง่ – ทางอาญาอะไรบา้ง..? 

  * 3. 8  ผลสรปุ นายจา้ง, ลกูจา้ง, จะไดรั้บประโยชนจ์ากพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันีม้อีะไรบา้ง..? 

แจกฟร ี: ตัวอยา่งเอกสาร ส าหรับการจัดท า และเรยีกเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานในองคก์รและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั

องคก์ร 

ถาม – ตอบ – แนะน า  ใหค้ าปรกึษาหลังการสมัมนา “ ฟร ี” ตลอดการไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

วทิยากร อาจารย ์สมบตั ินอ้ยหวา้  

วทิยากรผูท้รงคณุวฒุดิา้นแรงงาน 

          ประวัตกิารท างาน / ประสบการณ์ 

 เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรงุเทพฯ 9 ปี 

 เป็นผูไ้กลเ่กลีย่คดแีรงงานในศาลแรงงานกลางกรงุเทพฯ 

 เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขัน้ต ่า ทีก่ระทรวงแรงงาน 

 เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงาน จดทะเบยีน ทีก่ระทรวงแรงงาน 

 เป็นอนุกรรมการประกนัสงัคม ณ ส านักงานใหญ ่จ. นนทบรุ ี

 เป็นผูท้รงคณุวฒุดิา้นแรงงาน จากสถาบนัวจิัยและพัฒนา พ.ศ.2562 

 เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงานบรษัิทเอกชนในเขตกุรงุเทพฯ และตา่งจังหวดั 

 เป็นวทิยากรอสิระใหค้วามรูด้า้นกฎหมายแรงงาน มากกวา่ 15 หลักสตูร 

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

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปิดอบรม ตอ้งมผีูเ้รยีนไมน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น 

เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่

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

www.ptstraining.co.th 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
http://www.ptstraining.co.th/


แบบฟอร์มลงทะเบียน 

Online Training  หลักสตูร: การเตรยีมความพรอ้มรับมอืพระราชบัญญัตคิุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA) นายจา้ง,ผูบ้รหิาร, HR. ตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร..? 
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: ____________________________________________________________________________ 


