
 

 

หลักสูตรการฝึกอบรม เร่ือง 

50 ประเดน็ส าคัญ 
ที่ต้องท าให้ครบตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 

จัดอบรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. Online 

  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายคุ้มครอง คือ  
❖  ขอ้มลูของประชาชนทกุคน ทกุเชือ้ชาต ิทีม่ชีวีติอยูใ่นประเทศไทย 

 
❖  ขอ้มลูสว่นบคุคลของลูกคา้ ของพนกังาน ทีบ่รษิทัใชใ้นการท างานใน

ปจัจบุนั  

 
❖ นายจ้างผู้ใดไม่จัดให้มีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

พนักงานหรือของลูกค้าเกิดความเสียหาย...หรือ ปล่อยปละ ละเลยให้บุคคลอ่ืนใด
น าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หรือ ข้อมูลของลูกค้า ไปหาประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ท าให้พนักงานหรือลูกค้าเสียหาย อาจถูกลูกค้าหรือพนักงานฟ้องเรียกค่าเสียหาย 
อาจถูกศาลส่ังปรับเป็น 1,000,000 บาท  

 
❖ การส่งข้อมูลที่มีความอ่อนไหวไปต่างประเทศผิดขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนด มีโทษ

ปรับสูงสุดไม่เกนิ 5,000,000 บาท 
 
น่ีคือความส าคญัและจ าเป็นที่นายจ้างต้องรู้ ต้องท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
ท าไมเ่ป็น ไมเ่ขา้ใจ ตอ้งเขา้ฟงัสมัมนา เร ือ่งนี ้



 

 

 หวัข้อการบรรยายหลัก 
ส่วนที่ 1 : สรุปภาพรวมของกฎหมายนี ้

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล คือ อะไรบ้าง ? 
2. เจตนารมณ์ หรือ เหตุผลท่ีต้องออกกฎหมายนี ้คือ อะไร ? 
3. ตัวอย่างข้อมลูส่วนบุคคลที่คุ้มครองมอีะไรบ้าง ? 
4. ข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหว คือ อะไร ? 
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ? 
6. การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้องท าอย่างไร ? 
7. ถ้ามีคนน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมลูจะฟ้องร้องได้ท่ีไหน ? 
8. บทลงโทษผู้ท าผิดกฎมายนีอ้าจะเสียเงนิเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ? 

 

ส่วนที่ 2 : การจัดการ 50 ข้อที่ส าคัญ..ที่นายจ้างต้องจัดการให้
สอดคล้องกับกฎหมาย 
 

1. บริษัทมีผู้ควบคุมข้อมูล มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายหรือยัง ? 
2. ผู้บริหาร พนักงานทุกคนเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายนีห้รือยัง ? 
3. มีนโยบาย มีเอกสารระบุข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต้องใช้งานว่ามีอะไรบ้าง แต่ละอย่างใช้เพื่ออะไร ขอบเขต

การใช้แค่ไหน ? 
4. มีระบบการจัดเก็บที่มั่นคง ปลอดภัย หรือไม่ ท าอย่าง ? 
5. ลูกค้าใหม่ พนักงานใหม่ มีการขอความยินยอมก่อนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือยัง ? 
6. ลูกค้าเก่า พนักงานเก่า ได้บอกสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบหรือยัง ? 
7. การส่งข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้าไปให้หน่วยงานภายนอก มีสัญญา มีข้อตกลงกันอย่างไร ? 
8. การจ้างให้หน่วยงานภายนอกท าวิจัย ท าการตลาดให้ มีสัญญากันให้เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลอย่างไร ? 
9. การขายสินค้าออนไลน์ได้บอกนโยบาย ได้ขอความยินยอมเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหรือยัง ? 
10. ก่อนการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

หรือยัง หากพนักงานไม่ยินยอม แต่บริษัทต้องรู้ ต้องใช้ จะท าอย่างไร ? 



 

 

11. มีการตักเตือนไม่ให้พนักงานท าผิดกฎหมายนี ้ไม่ให้น าข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหวมาหยอกล้อเล่นกัน
ในขณะท างานหรือไม่ ? 

12. หากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกระทบต่อสังสังคมในส่วนรวม นายจ้างต้องท าอย่างไร ? 

13. อื่นอีกรวม 50 ข้อ ที่นายจ้างต้องท าให้เป็น 
พดูจาภาษาคน สนุก เขา้ใจงา่ย 

โดยวทิยากร : สทิธศิกัด ิ ์ ศรธีรรมวฒันา 
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 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

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

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

(ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบ กรณีมคีา่ธรรมเนยีมการโอนขา้มจงัหวดั) 
 

กรณีหกัภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่ 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลชูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 

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 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

50 ประเดน็ส าคัญ 
ที่ต้องท าให้ครบตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

    
  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
  รหสัไปรษณีย_์______________________________TAX ID______________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 
หมายเหตุ   

กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วันกอ่นวันสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 30% ของราคาคา่
สมัมนา 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

