
     

                                       

              หลกัสูตร: การเตรียมความพร้อมและรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                              

                                                นายจ้าง,ผู้บริหาร,HR. ต้องปฏิบตัิอย่างไร..? 

วนัที่ 24 พฤษภาคม 2565   เวลา 09.00-16.00 น.  

     หลักการและเหตผุล 

      ขอ้มลูสว่นบคุคล ตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่จะมผีลบังคับใชก้บัองคก์ร
ของบรษัิทเอกชนและองคก์รอืน่ๆในอนาคตอันใกลน้ี้ ดังนัน้เจา้ของกจิการหรอืผูบ้รหิารงานในองคก์ร จงึมคีวาม
จําเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งทําความเขา้ใจกบัเน้ือหาของกฎหมายฉบับน้ี เพราะจะตอ้งทําการเก็บรวบรวมใชห้รอื
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูจา้งในองคก์รและรวมไปถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของผูร้ว่มธรุกจิทางการคา้ หรอืผู ้
มาตดิตอ่งานกบัองคก์ร และการเรยีนรูเ้พือ่รักษาความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคลทีอ่งคก์รเก็บรกัษาไว ้หาก
ขอ้มลูสว่นบคุคล ดังกลา่วถกูเปิดเผยโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลจนเป็นเหตใุหเ้จา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลไดร้ับความเสยีหายทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ผูล้ะเมดิสทิธจิะมคีวามผดิทัง้ทางแพ่งและทาง
อาญา                                                                                                                                                                                                  

วัตถปุระสงค ์                                                                                                                                                                                                        
1.  เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการสมัมนาทราบและเขา้ใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับน้ีแลว้นําไปเป็นแนวทางในการ
ปฏบิัตงิานในการเรยีกเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานทีป่ฏบิัตงิานเป็นลกูจา้งอยู ่,ทีจ่ะเขา้มาเป็นพนักงาน
ใหม,่ ทีเ่ป็นคูร่ว่มธรุกจิกบันายจา้งหรอืผูท้ีม่าตดิตอ่งานกบัองคก์ร การแจง้วัตถปุระสงคใ์นการเรยีกเก็บขอ้มลู
สว่นบคุคลตอ้งใหเ้หตผุลอยา่งไร, มขัีน้ตอนในการเรยีกเก็บอะไรบา้ง. 

 
2.  เพือ่ใหท้ราบถงึการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลใหม้คีวามปลอดภัยตอ้งปฏบัิตอิยา่งไร..ในกรณีมกีารละเมดิ
สทิธขิอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงาน เชน่ เก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานจากแหลง่อืน่ ,เปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต หรอืในกรณีนําขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานไปเปิดเผย เพือ่แสวงหาผลประโยชน์
ใหก้บัตนหรอืผูอ้ืน่จะมคีวามผดิทางแพ่งและทางอาญาอยา่งไร…                                       

              หัวขอ้ในการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
หมวด : 1 สาระทีส่ําคัญของ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทีจ่ะมผีลบังคับใช ้ 

•    วัตถปุระสงคข์องหน่วยงานภาครัฐ ทีต่ราพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ฉบับน้ีขึน้เพือ่อะไร..? 
• ขอ้มลูสว่นบคุคลตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล คอือะไร..?                                                                                        
• การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจัดทําขึน้เพือ่อะไร..?   
•  มขีอบเขตการใชบ้ังคับ ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอะไรบา้ง..?       
• ขอ้ยกเวน้การใชบ้ังคับตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลมหีน่วยงานใดบา้ง..?  
• บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลมใีครบา้ง..?   
• สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล มอีะไรบา้ง..?   
• การยนิยอมของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ตอ้งทําอยา่งไร..?   



• ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล คอืใคร.. มหีนา้ทีอ่ะไรบา้ง..?    
• ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลคอืใคร..มหีนา้ทีอ่ะไรบา้ง..?    
• การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่อืน่ตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร...?  
•    การเคลือ่นยา้ย หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยังหน่วยงานอืน่ ตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร..? 

    
 
หมวด : 2 ขอ้มลูสว่นบคุคลที ่นายจา้ง, ผูบ้รหิาร, เรยีกเก็บและเปิดเผยได ้ 

•    สว่นที ่1  ขอ้มลูสว่นบคุคลทีน่ายจา้งเรยีกเก็บไดจ้ากลกูจา้งภายในองคก์ร มอีะไรบา้ง..?  
1. 1  ขอ้มลูทั่วไป ทีน่ายจา้งเรยีกเก็บไดจ้ากลกูจา้งภายในองคก์ร  
1. 2  ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามละเอยีดออ่น (sensitive personal data)ทีน่ายจา้งเรยีกเก็บไดจ้ากลกูจา้ง
ภายในองคก์ร 
1. 3  การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลจะชอบดว้ยกฎหมายตอ้งปฏบิัตติามหลกัเกณฑอ์ะไรบา้ง..? 
1. 4  ความจําเป็นในการปฏบิัตติามกฎหมายมหีลักเกณฑอ์ะไรบา้ง..?  

•    สว่นที ่2  ขอ้มลูสว่นบคุคลทีน่ายจา้งเรยีกเก็บจาก คูค่า้ จากผูม้าตดิตอ่งาน การเรยีกเก็บ ขอบเขตทีทํ่าไดม้ี
อะไรบา้ง..? 
 2. 1 ขอ้มลูทั่วไป ทีน่ายจา้งเรยีกเก็บไดจ้ากคูค่า้ จากผูม้าตดิตอ่งาน กบัองคก์ร 
2. 2 การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลจะชอบดว้ยกฎหมายตอ้งปฏบิัตติามหลกัเกณฑอ์ะไรบา้ง..? 

•    สว่นที ่3  นายจา้ง  ผูบ้รหิาร ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ผูท้ีล่ะเมดิ
สทิธขิอ้มลูสว่นบคุคล             ของผูอ้ืน่ ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับน้ี จนเป็นเหตใุห ้เจา้ของ
ขอ้มลูไดร้ับ ความเสยีหาย อับอายเสยีซือ่เสยีง เสยีสทิธจิะมคีวามผดิ ทางแพ่ง - ทางอาญา และทางปกครอง 
อะไรบา้ง..?                                                                                                 
  3. 1 การรับผดิ ทางแพ่ง   ตอ้งรับผดิ ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนอะไรบา้ง..? 
  3. 2 การรับผดิ ทางอาญา  ตอ้งระวางโทษจําคกุ 6 เดอืน - 1 ปี หรอืปรับ 500,000 - 1,000,000บาท เพราะ
อะไร..? 

  3. 3 การรับผดิทางปกครอง  ตอ้งเสยีคา่ปรับเป็น 1,000,000 บาท เพราะอะไร..?   
  3. 4 การรับผดิทาง พ.ร.บ. คอมพวิเตอร ์กรณีละเมดิสทิธลิงทาง สือ่โซเชยีลมเีดยี จะมคีวามผดิ ทางแพ่ง - ทาง
อาญาอะไรบา้ง..? 

  3. 5 การรับผดิทางอาญา กรณีหมิน่ประมาท ผูอ้ืน่ดว้ยการโฆษณา จะมคีวามผดิ ทางแพ่ง - ทางอาญา
อะไรบา้ง..? 

  3. 6  การรับผดิทางอาญา กรณีหมิน่ประมาท ผูอ้ืน่ตอ่บคุคลทีส่าม จะมคีวามผดิ ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบา้ง..? 
  3. 7  การรับผดิทางอาญา กรณีหมิน่ประมาท ผูอ้ืน่ซึง่หนา้ จะมคีวามผดิ ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบา้ง..? 
  3. 8  ผลสรปุ นายจา้ง, ลกูจา้ง, จะไดร้ับประโยชนจ์ากพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับน้ีมอีะไรบา้ง..?  
แจกฟร ี: ตัวอยา่งเอกสาร สําหรับการจัดทําและเรยีกเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานในองคก์รและบคุคลที่
เกีย่วขอ้งกบัองคก์ร  

• ถาม - ตอบ -  แนะนํา  
• ใหค้ําปรกึษาหลังการสมัมนา “ ฟร ี” ตลอดการไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

วทิยากร อาจารย ์สมบตั ิ นอ้ยหวา้ 

   ประสบการณ์ ดา้นแรงงานทีต่า่งประเทศ ....ประเทศมาเลเซยี  พ.ศ. 2546  

....ประเทศญีปุ่่ น พ.ศ. 2554....นครเจนีวาประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ พ.ศ. 2551 

  ประวตักิารทํางาน / ประสบการณ์ 
•  เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี  
•  เป็นผูป้ระนอมคดแีรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 
•  เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขัน้ตํ่า ทีก่ระทรวงแรงงาน                                                  
•  เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงาน จดทะเบยีน ทีก่ระทรวงแรงงาน                                                                   
•  เป็น อนุกรรมการประกันสงัคม ณ สํานักงานใหญ ่ จ. นนทบรุ ี 
• เป็นทีป่รกึษาดา้นแรงงานบรษัิทฯเอกชนในเขตกุรุงเทพฯและตา่งจังหวัด   



• วทิยากรบรรยายหลักสตูร 40ประเด็น เด็ดๆ..ทีผู่บ้รหิารงานHR.มอืใหมต่อ้งรู ้ 
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร Updateกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบับใหมท่ีใ่ชปี้2565 
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การบรหิารงาน-บรหิารคนของนายจา้งในบรษัิทเอกชน  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร สวัสดกิาร-ลงโทษ-เลกิจา้งทีผู่บ้รหิารและHR.หา้มพลาด  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร เทคนคิการเจรจาตอ่รองขอ้เรยีกรอ้งของสหภาพแรงงาน  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การเขยีนสญัญาจา้ง-เขยีนระเบยีบปฏบัิต-ิประกาศ-คําสัง่  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การปฏบัิตตินทีด่ขีณะเป็นลูกจา้งในสถานประกอบกจิการ  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร เจาะลกึ...การสรรหาวา่จา้งพนักงานใหมเ่ขา้ทํางานในองคก์ร  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร เลกิจา้งอยา่งไร.ไมใ่หเ้กดิปัญหาลูกจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลัง  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การบรหิารและขอบเขตการใชอํ้านาจตามหนา้ทีข่องหัวหนา้งาน  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การนําเขา้และจา้งแรงงานต่างดา้วอยา่งถูกกฎหมายภายใต ้MOU.  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การจัดทําขอ้บังคับในการทํางานใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายแรงงาน                  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การบรหิารงานกรณีสอบสวนความผดิ-ลงโทษทางวนัิยหรอืเลกิจา้ง 
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสงัคมทีใ่ชล้า่สดุปี2565 
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร การเตรยีมความพรอ้มรับมอื พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ปี 2565  
• วทิยากรบรรยายหลักสตูร เจาะลกึ.การจา้งแรงงานผา่นบรษัิทรับเหมา(outsource) ตอ้งบรหิารอยา่งไร.. 

 วทิยากรบรรยายหลักสตูรไดร้ับผลกระทบจากพษิ covid-19 ระบาดมนีโยบาย,ลดสวัสดกิาร,ลดคา่จา้ง                                                                         
หรอืเลกิจา้ง บรหิารอยา่งไร..ไมใ่หถ้กูฟ้องภายหลัง  
 อบรมแบบ ONLINE ผา่น ZOOM 

 เวลาอบรม 9.00-16.00 ไดร้บัใบประกาศนยีบตัร 
 ราคาทา่นละ 2,500 บาท/ (ไมร่วม VAT) 
 ลงทะเบยีน 4 ทา่น ขึน้ไปทา่นละ 1,900 บาท 

วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรพัย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่0297110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

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

 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: 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
mailto:ptstraining3@gmail.com


แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

              หลกัสูตร: การเตรียมความพร้อมและรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                              

                                                นายจ้าง,ผู้บริหาร,HR. ต้องปฏิบตัิอย่างไร..? 

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

   

   บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_____________________________ 

  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: ___________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

 

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

