
 

 
หลักสตูร: การเตรยีมความพรอ้มรับมอืพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

(PDPA) นายจา้ง,ผูบ้รหิาร, HR. ตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร..?  
วันที ่22 มถินุายน 2565 
เวลา 09.00-16.00น. 
โดย อาจารยส์มบัต ินอ้ยหวา้ 

 

วัตถปุระสงค ์       

                                                                                                                                                                                                 
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการสมัมนาทราบและเขา้ใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับน้ีแลว้นําไปเป็นแนวทางในการปฏบิัตงิานใน
การเรยีกเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานทีป่ฏบิตังิานเป็นลกูจา้งอยู ่,ทีจ่ะเขา้มาเป็นพนักงานใหม,่ ทีเ่ป็นคูร่่วมธรุกจิกับ
นายจา้งหรอืผูท้ีม่าตดิตอ่งานกับองคก์ร การแจง้วัตถปุระสงคใ์นการเรยีกเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งใหเ้หตผุลอยา่งไร, มี
ขัน้ตอนในการเรยีกเกบ็อะไรบา้ง..                                                                                    

2. เพือ่สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกับการเก็บรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลใหม้คีวาม ปลอดภัย มใิหบ้คุคลใด บคุคลหนึง่ ทีไ่มม่สีว่น
เกีย่วขอ้ง เขา้ถงึขอ้มลู สว่นบคุคลของพนักงานได ้หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงาน นายจา้งจะกระทําได ้ก็
ตอ่เมือ่ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลกอ่น หรอืตอ้งปฏบิัตติามขอ้กาํหนดของกฎหมายฉบับน้ีมอียา่งไร
บา้ง…                                                                                                                                                        

3. เพือ่ใหน้ายจา้งหรอืผูบ้รหิารทราบถงึ ในกรณีมกีารละเมดิสทิธ ิขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงาน เชน่ เก็บขอ้มลูสว่นบคุคล
ของพนักงานจากแหลง่อืน่ ,เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืในกรณีนําขอ้มลูสว่นบคุคล
ของพนักงานดังกลา่วไปเปิดเผย เพือ่แสวงหาผลประโยชนใ์หก้ับตนหรอืผูอ้ืน่จะมคีวามผดิทางแพ่งและทางอาญา
อยา่งไร… 

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

• วัตถปุระสงคข์องหน่วยงานภาครัฐ ทีต่ราพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ฉบับน้ีขึน้เพือ่อะไร..? 
• ขอ้มลูสว่นบคุคลตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล คอือะไร..?   
• การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจัดทําขึน้เพือ่อะไร..? 
• มขีอบเขตการใชบ้ังคับ ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลอะไรบา้ง..?       
• ขอ้ยกเวน้การใชบ้ังคับตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลมหีน่วยงานใดบา้ง..? 
• บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลมใีครบา้ง..? 
• สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล มอีะไรบา้ง..? 
• การยนิยอมของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ตอ้งทําอยา่งไร..? 
• ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล คอืใคร.. มหีนา้ทีอ่ะไรบา้ง..? 
• ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลคอืใคร..มหีนา้ทีอ่ะไรบา้ง..? 
• การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่อืน่ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร...? 
• การเคลือ่นยา้ย หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยังหน่วยงานอืน่ ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร..? 

 

หมวด : 2 ขอ้มลูสว่นบคุคลที ่นายจา้ง, ผูบ้รหิาร, เรยีกเก็บและเปิดเผยได ้



 
สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบคุคลทีน่ายจา้งเรยีกเกบ็ไดจ้ากลกูจา้งภายในองคก์ร มอีะไรบา้ง..? 

 * 1. 1 กรณีนายจา้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูจา้ง จะกระทําได ้และชอบดว้ยกฎหมายตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร..? 

สว่นที ่2 ขอ้มลูสว่นบคุคลทีน่ายจา้งเรยีกเกบ็จาก คูค่า้ จากผูม้าตดิตอ่งาน การเรยีกเก็บ ขอบเขตทีทํ่าไดม้อีะไรบา้ง..? 

 * 2. 1 กรณีนายจา้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ของคูค่า้ของผูม้าตดิตอ่งานจะกระทําไดแ้ละชอบดว้ยกฎหมายตอ้งปฏบิัติ
อยา่งไร..? 

สว่นที ่3 นายจา้ง  ผูบ้รหิาร ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ผูท้ีล่ะเมดิสทิธขิอ้มลูสว่น
บคุคลของผูอ้ืน่ ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับน้ี จนเป็นเหตใุห ้เจา้ของขอ้มลูไดรั้บ ความเสยีหาย อับอายเสยี
ซือ่เสยีง  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 เพราะอะไร..? 

  * 3. 3 การรับผดิทางปกครอง  ตอ้งเสยีคา่ปรับเป็น 1,000,000 บาท เพราะอะไร..?   

  * 3. 4 การรับผดิทาง พ.ร.บ. คอมพวิเตอร ์กรณีละเมดิสทิธลิงทาง สือ่โซเชยีลมเีดยี จะมคีวามผดิ ทางแพ่ง – ทางอาญา
อะไรบา้ง..? 

  * 3. 5 การรับผดิทางอาญา กรณีหมิน่ประมาท ผูอ้ืน่ดว้ยการโฆษณา จะมคีวามผดิ ทางแพ่ง – ทางอาญาอะไรบา้ง..? 

  * 3. 6  การรับผดิทางอาญา กรณีหมิน่ประมาท ผูอ้ืน่ตอ่บคุคลทีส่าม จะมคีวามผดิ ทางแพ่ง – ทางอาญาอะไรบา้ง..? 

  * 3. 7  การรับผดิทางอาญา กรณีหมิน่ประมาท ผูอ้ืน่ซึง่หนา้ จะมคีวามผดิ ทางแพ่ง – ทางอาญาอะไรบา้ง..? 

  * 3. 8  ผลสรุป นายจา้ง, ลกูจา้ง, จะไดรั้บประโยชนจ์ากพระราชบัญญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับน้ีมอีะไรบา้ง..? 

แจกฟร ี: ตัวอยา่งเอกสาร สาํหรับการจัดทํา และเรยีกเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงานในองคก์รและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับ
องคก์ร 

ถาม – ตอบ – แนะนํา  ใหค้าํปรกึษาหลังการสมัมนา “ ฟร ี” ตลอดการไมม่คีา่ใชจ่้าย 

                               *** วิทยากร อาจารย ์สมบตัิ  นอ้ยหวา้ *** 

                   ....3ประสบการณ ์ดา้นแรงงานท่ีตา่งประเทศ ....ประเทศมาเลเซยี  พ.ศ. 2546  

                     ....ประเทศญ่ีปุ่ น พ.ศ. 2554....นครเจนีวาประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ พ.ศ. 2551 

  ประวตัิการทาํงาน / ประสบการณ ์

•  เป็นผูพิ้พากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี  

•  เป็นผูป้ระนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 

•  เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขัน้ตํ่า ท่ีกระทรวงแรงงาน                                                  

•  เป็นท่ีปรกึษาดา้นแรงงาน จดทะเบียน ท่ีกระทรวงแรงงาน                                                                   

•  เป็น อนกุรรมการประกนัสงัคม ณ สาํนกังานใหญ่  จ. นนทบรีุ  

• เป็นท่ีปรกึษาดา้นแรงงานบรษิัทฯเอกชนในเขตกุรุงเทพฯและตา่งจงัหวดั   

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร 40ประเด็น เดด็ๆ..ท่ีผูบ้รหิารงานHR.มอืใหม่ตอ้งรู ้ 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร Updateกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ท่ีใชปี้2565 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การบรหิารงาน-บรหิารคนของนายจา้งในบรษิัทเอกชน  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร สวสัดกิาร-ลงโทษ-เลิกจา้งท่ีผูบ้รหิารและHR.หา้มพลาด  



 
• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เทคนิคการเจรจาต่อรองขอ้เรียกรอ้งของสหภาพแรงงาน  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การเขยีนสญัญาจา้ง-เขยีนระเบียบปฏิบตัิ-ประกาศ-คาํสั่ง  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การปฏิบตัิตนท่ีดีขณะเป็นลกูจา้งในสถานประกอบกจิการ  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เจาะลกึ...การสรรหาว่าจา้งพนกังานใหม่เขา้ทาํงานในองคก์ร  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เลิกจา้งอย่างไร.ไม่ใหเ้กดิปัญหาลกูจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลงั  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การบรหิารและขอบเขตการใชอ้าํนาจตามหนา้ท่ีของหวัหนา้งาน  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การนาํเขา้และจา้งแรงงานต่างดา้วอยา่งถกูกฎหมายภายใต ้MOU.  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การจดัทาํขอ้บงัคบัในการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน                  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การบรหิารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินยัหรือเลิกจา้ง 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกนัสงัคมท่ีใชล่้าสดุปี2565 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร การเตรียมความพรอ้มรบัมือ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ปี 2565  

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูร เจาะลกึ.การจา้งแรงงานผ่านบรษิัทรบัเหมา(outsource) ตอ้งบรหิารอยา่งไร.. 

• วิทยากรบรรยายหลกัสตูรไดร้บัผลกระทบจากพิษ covid-19 ระบาดมีนโยบาย,ลดสวสัดกิาร,ลดคา่จา้ง                                                                         

หรือเลิกจา้ง บรหิารอยา่งไร..ไม่ใหถ้กูฟ้องภายหลงั  

 

อบรมแบบ ONLINE ผา่น ZOOM 
เวลาอบรม 9.00-16.00 ไดร้บัใบประกาศนยีบตัร 

ราคาทา่นละ 2,500 บาท/วนั (ไมร่วม VAT) 
สมัคร 4 จา่ย 3 สดุคุม้ 

เงือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืนําไปเผยแพร ่

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

www.ptstraining.in.th 

  

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


 

แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

Online Training  หลักสตูร: การเตรยีมความพรอ้มรับมอืพระราชบัญญัตคิุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA) นายจา้ง,ผูบ้รหิาร, HR. ตอ้งปฏบิัตอิยา่งไร..? 

สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@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 __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 


