
 
 

เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาํหรับคน HR 

(Personal Data Protection Act – PDPA) 

วันที ่20 พฤษภาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. ในรูปแบบ Online 

 

หลักการและเหตุผล 

จากการท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจาํวันและการดาํเนินธุรกิจในเกือบทุกดา้น ส่งผลใหก้ารเก็บ

ขอ้มูล การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทาํไดโ้ดยง่าย และก่อเกิดประโยชน ์อีกดา้นหนึ่งก็อาจสรา้งความเดือดรอ้น

หรือความเสียหายได ้หากนาํขอ้มลูส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน ์หรือเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัความยินยอม ดงันัน้ องคก์ร

ต่าง ๆ จาํเป็นจะตอ้งเตรียมความพรอ้มเพื่อใหม้ีความเขา้ใจและปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามสิทธิ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ตามกรอบกฎหมาย ท่ีเรียกว่า พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act 

B.E. 2562 (2019) หรือ PDPA)  

กฎหมายฉบบันีไ้ม่เพียงแต่ส่งผลต่อองคก์รเท่านัน้ ยงัสง่ผลต่อการบริหารงานบคุคลอีกดว้ย จึงควรที่นายจา้ง / HR / 

ลกูจา้ง ตอ้งศกึษาและปฏิบติัใหถู้กตอ้ง   

 

 

 

 



วัตถุประสงคก์ารฝึกอบรม 

1. เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและสาระสาํคญัของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บคุคล  พ.ศ. 2562  

2. เพ่ือสรา้งความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพรอ้มของนายจ้าง / HR เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ

เงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพ่ือรองรับการใช้สิทธิอ่ืน ๆ ของ

เจา้ของขอ้มลู  

3. นายจา้ง / HR สามารถจดัทาํนโยบาย และกาํหนดกระบวนการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของ

พนกังาน (Personal Information) ใหส้อดคลอ้งกบักฏหมายได ้

หัวข้อการอบรม 

 เหตผุลและความเป็นมาของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562  

 สาระสาํคญัของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  

o “ขอ้มลูสว่นบุคคล” คืออะไร และใครคือเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
o การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลหมายถึงอะไร มีวิธีปฏิบติัอย่างไร มีขอ้ยกเวน้อย่างไร ? 
o หน่วยงานใดในองคก์รเก่ียวขอ้งกบั PDPA บา้ง ? 

o ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล(Controller)  ผูป้ระมวลลขอ้มลูสว่นบุคคล(Processor)  และเจา้หนา้ที่

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (DPO) คือใคร ? มีบทบาทหนา้ที่อย่างไร ? 

o สิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล  

o หลกัการขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ในการเก็บขอ้มลู ใชข้อ้มลู เปิดเผยขอ้มลู   

o ความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ทัง้โทษทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษปรบัทางปกครอง  

 ขอบเขตการใชบ้งัคบับริษัทในประเทศไทย บริษัทในต่างประเทศที่มีการบรกิารลกูคา้ในไทย ตอ้งปรบัตวัอย่างไร

เพื่อรองรบัการปฏิบติัตามกฎหมายนี ้
 สิ่งที่องคก์รควรเตรียมความพรอ้ม เมื่อกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้

 แนวปฏิบติัเพื่อการประเมินผลกระทบดา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Guideline on Data Protection 

Impact Assessment) ตามขอบเขตของ DPIA 

 กรณีศกึษา/ตวัอย่างนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Protection Policy) 

 กรณีศกึษา/ตวัอย่างเอกสารแจง้ขอ้มลูการประมวลผลขอ้มลู (Privacy Notice)  

 

 

 



ภาคปฏิบัติฝ่ายบุคคล 

 ผลกระทบและการบริหารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังาน (Personal Information) ของฝ่าย HR 

 ขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังานและเอกสารอะไรบา้งในฝ่ายบคุคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฏหมายฉบบันี ้
 บทบาทหนา้ท่ีและแนวปฏิบติัสาํหรบันายจา้ง และฝ่ายบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตัง้แต่การ

กาํหนดนโยบาย แนวปฏิบติั การกาํหนดเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล /การรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของ

องคก์ร  

o นายจา้งมีสิทธิเรียก เก็บรกัษา ใช ้ขอ้มลูของพนกังานไดทุ้กกรณีหรือไม่ ? ขอ้มลูใดเรียกเก็บได ้ขอ้มลูใด

เรียกเก็บไม่ได ้? 

o ขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังาน กรณีใด/ประเภทใดบา้ง ตอ้งขอความยินยอม กรณีใด/ประเภทใด ไม่ตอ้ง

ขอความยินยอมตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

o เทคนิควิธีการดาํเนินการดา้นขอความยินยอม จากลกูจา้งเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อใชใ้นการปฏิบติั

ตามสญัญาจา้งแรงงาน 
o HR Privacy Policy คืออะไร ? และกรณีศกึษา/ตวัอย่าง การรา่งนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

(HR Privacy Policy) สาํหรบัพนกังาน 

o บรษัิทจะแจง้ HR Privacy Policy ใหพ้นกังานทราบไดด้ว้ยวิธีใดไดบ้า้ง? 

o กรณีศกึษา/ตวัอย่าง การจดัทาํหนงัสือขอใหล้กูจา้งสง่ขอ้มลูสว่นบคุคล 
o กรณีศกึษา/ตวัอย่าง การปรบัปรุงสญัญาจา้ง ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน แบบฟอรม์เอกสารที่

เก่ียวขอ้งในฝ่ายบคุคล 

 ปัญหาชวนคิด (Quiz)  ที่เก่ียวเนื่องกบั พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล อาทิ 

o นายจา้งมีสิทธิขอดหูลกัฐานการป่วยของพนกังานไดห้รือไม่ ? 

o ใบสมคัรที่ตอ้งใหร้ะบขุอ้มลู เช่น ผูอ้า้งอิง ผูค้ ํา้ประกนั ฯลฯ ตอ้งขอความยินยอมจากผูท่ี้ถกู อา้งอิง

หรือไม่ ?  

o ประวติัอาชญากรรม ประวติัสขุภาพของผูส้มคัรงานหรือของลกูจา้ง เป็นขอ้มลูสว่นบุคคลหรือไม่ ? 

จะตอ้งจดัการขอ้มลูเหลา่นีอ้ย่างไร ? 

o การประเมินผลการทาํงาน หรือความเห็นของผูป้ระเมินต่อการทาํงานของลกูจา้ง เป็นขอ้มลูสว่นบคุคล

ไดห้รือไม่ นายจา้งจะเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนที่สอบถามมาไดห้รือไม่ 

o ลกูจา้งยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลไวใ้นสญัญาจา้ง ความยินยอมดงักลา่ว ถือเป็นความ

ยินยอมตามกฎหมายแลว้หรือไม่ ? 

o ลกูจา้งจะยกเลิกการใหค้วามยินยอม ทาํไดห้รือไม่ มีวิธีการอย่างไร และตอ้งใหน้ายจา้งตกลงยอมให้

ยกเลิกดว้ยหรือไม ่? 



o พนกังานสามารถปฎิเสธการใหข้อ้มลู หรือขอลบขอ้มลูบางสว่นไดห้รือไม่? 

o การสแกนลายนิว้มือพนกังาน เพื่อใชบ้นัทกึการมาทาํงาน และควบคมุบคุคลเขา้-ออกสาํนกังาน เป็น

ขอ้มลูสว่นบคุคลหรือไม ่? จะตอ้งจดัการขอ้มลูเหลา่นีอ้ย่างไร ? 

o ฯลฯ 

 ถาม-ตอบ อภิปรายแลกเปลี่ยนปัญหาการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

แจกฟรีแบบฟอรม์ที่ใชง้านไดจ้รงิ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

        เจา้ของกิจการ  ฝ่ายบุคคล ผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอัมลูสว่นบคุคล ของพนกังาน   

 

ระยะเวลาฝึกอบรม   

       1  วนั  (6 ชั่วโมง)  เวลา 09.00-16.00 น. 

 

วิทยากร 

พงศา บญุชยัวฒันโชติ 

 

อัตราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,500 175 75 2,600 

                                         Promotion มา 4 จา่ย 3 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย ใหนํ้าไปใหใ้นวันทีจ่ัดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์
3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
 



รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาํหรับคน HR 

(Personal Data Protection Act – PDPA) 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@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: _____________________________________________________________________ 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD

