
 
 

เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับคน HR 
(Personal Data Protection Act – PDPA) 

วันที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2565 / รุ่นถัดไปวันที่ 15 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมนิซิตี ้สุขุมวทิ 23  

(สถานทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง) 

 
หลักการและเหตุผล 
จากการท่ีเทคโนโลยีดิจิทลัได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันและการด าเนินธุรกิจในเกือบทุกด้าน ส่งผลให้การเก็บ
ข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท าได้โดยง่าย และก่อเกิดประโยชน์ อีกด้านหนึ่งก็อาจสร้างความเดือดร้อน
หรือความเสียหายได้ หากน าข้อมลูส่วนบคุคลไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอม ดงันัน้ องค์กร
ตา่ง ๆ จ าเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีความเข้าใจและปฏิบตัิให้ถูกต้องตามสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามกรอบกฎหมาย ท่ีเรียกว่า พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act 
B.E. 2562 (2019) หรือ PDPA)  
กฎหมายฉบบันีไ้มเ่พียงแตส่่งผลตอ่องค์กรเท่านัน้ ยงัสง่ผลตอ่การบริหารงานบคุคลอีกด้วย จงึควรท่ีนายจ้าง / HR / 
ลกูจ้าง ต้องศกึษาและปฏิบตัใิห้ถกูต้อง   
 
 
 



 
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและสาระส าคญัของพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วน
บคุคล  พ.ศ. 2562  

2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของนายจ้าง / HR เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เง่ือนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพ่ือรองรับการใช้สิทธิอ่ืน ๆ ของ
เจ้าของข้อมลู  

3. นายจ้าง / HR สามารถจดัท านโยบาย และก าหนดกระบวนการบริหารจดัการข้อมลูส่วนบคุคลของ
พนกังาน (Personal Information) ให้สอดคล้องกบักฏหมายได้ 

 
หัวข้อการอบรม 

 เหตผุลและความเป็นมาของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

 สาระส าคญัของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  
o “ข้อมลูสว่นบคุคล” คืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 

o การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลหมายถึงอะไร มีวิธีปฏิบตัิอยา่งไร มีข้อยกเว้นอยา่งไร ? 

o หนว่ยงานใดในองค์กรเก่ียวข้องกบั PDPA บ้าง ? 
o ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล(Controller)  ผู้ประมวลลข้อมลูสว่นบคุคล(Processor)  และเจ้าหน้าท่ี

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (DPO) คือใคร ? มีบทบาทหน้าท่ีอยา่งไร ? 
o สิทธิของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล  
o หลกัการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล ในการเก็บข้อมลู ใช้ข้อมลู เปิดเผยข้อมลู   
o ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ทัง้โทษทางแพง่ โทษทางอาญา และโทษปรับทางปกครอง  

 ขอบเขตการใช้บงัคบับริษัทในประเทศไทย บริษัทในตา่งประเทศท่ีมีการบริการลกูค้าในไทย ต้องปรับตวัอย่างไร
เพ่ือรองรับการปฏิบตัิตามกฎหมายนี ้

 สิ่งท่ีองค์กรควรเตรียมความพร้อม เม่ือกฎหมายมีผลบงัคบัใช้ 

 แนวปฏิบตัเิพ่ือการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Guideline on Data Protection 
Impact Assessment) ตามขอบเขตของ DPIA 

 กรณีศกึษา/ตวัอยา่งนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Data Protection Policy) 

 กรณีศกึษา/ตวัอยา่งเอกสารแจ้งข้อมลูการประมวลผลข้อมลู (Privacy Notice)  
 



ภาคปฏิบัตฝ่ิายบุคคล 

 ผลกระทบและการบริหารจดัการข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังาน (Personal Information) ของฝ่าย HR 
 ข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังานและเอกสารอะไรบ้างในฝ่ายบคุคล ท่ีเก่ียวข้องกบักฏหมายฉบบันี ้
 บทบาทหน้าท่ีและแนวปฏิบตัสิ าหรับนายจ้าง และฝ่ายบคุคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตัง้แตก่าร

ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิการก าหนดเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล /การรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของ
องค์กร  
o นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ ข้อมลูของพนกังานได้ทกุกรณีหรือไม่ ? ข้อมลูใดเรียกเก็บได้ ข้อมลูใด

เรียกเก็บไมไ่ด้ ? 

o ข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังาน กรณีใด/ประเภทใดบ้าง ต้องขอความยินยอม กรณีใด/ประเภทใด ไมต้่อง
ขอความยินยอมตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

o เทคนิควิธีการด าเนินการด้านขอความยินยอม จากลกูจ้างเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิ
ตามสญัญาจ้างแรงงาน 

o HR Privacy Policy คืออะไร ? และกรณีศกึษา/ตวัอยา่ง การร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
(HR Privacy Policy) ส าหรับพนกังาน 

o บริษัทจะแจ้ง HR Privacy Policy ให้พนกังานทราบได้ด้วยวิธีใดได้บ้าง? 

o กรณีศกึษา/ตวัอยา่ง การจดัท าหนงัสือขอให้ลกูจ้างสง่ข้อมลูสว่นบคุคล 
o กรณีศกึษา/ตวัอยา่ง การปรับปรุงสญัญาจ้าง ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน แบบฟอร์มเอกสารท่ี

เก่ียวข้องในฝ่ายบคุคล 
 ปัญหาชวนคิด (Quiz)  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล อาทิ 

o นายจ้างมีสิทธิขอดหูลกัฐานการป่วยของพนกังานได้หรือไม ่? 
o ใบสมคัรท่ีต้องให้ระบขุ้อมลู เชน่ ผู้ อ้างอิง ผู้ค า้ประกนั ฯลฯ ต้องขอความยินยอมจากผู้ ท่ีถกู อ้างอิง

หรือไม ่?  
o ประวตัิอาชญากรรม ประวตัิสขุภาพของผู้สมคัรงานหรือของลกูจ้าง เป็นข้อมลูสว่นบคุคลหรือไม่ ? 

จะต้องจดัการข้อมลูเหลา่นีอ้ยา่งไร ? 
o การประเมินผลการท างาน หรือความเห็นของผู้ประเมินตอ่การท างานของลกูจ้าง เป็นข้อมลูสว่นบคุคล

ได้หรือไม ่นายจ้างจะเปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืนท่ีสอบถามมาได้หรือไม่ 
o ลกูจ้างยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลไว้ในสญัญาจ้าง ความยินยอมดงักลา่ว ถือเป็นความ

ยินยอมตามกฎหมายแล้วหรือไม ่? 
o ลกูจ้างจะยกเลิกการให้ความยินยอม ท าได้หรือไม ่มีวิธีการอย่างไร และต้องให้นายจ้างตกลงยอมให้

ยกเลิกด้วยหรือไม ่? 



o พนกังานสามารถปฎิเสธการให้ข้อมลู หรือขอลบข้อมลูบางสว่นได้หรือไม่? 
o การสแกนลายนิว้มือพนกังาน เพ่ือใช้บนัทกึการมาท างาน และควบคมุบคุคลเข้า-ออกส านกังาน เป็น

ข้อมลูสว่นบคุคลหรือไม่ ? จะต้องจดัการข้อมลูเหลา่นีอ้ย่างไร ? 
o ฯลฯ 

 ถาม-ตอบ อภิปรายแลกเปล่ียนปัญหาการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

แจกฟรีแบบฟอร์มท่ีใช้งานได้จริง 
คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการอบรม 
        เจ้าของกิจการ  ฝ่ายบคุคล ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยขอัมลูสว่นบคุคล ของพนกังาน   
 
ระยะเวลาฝึกอบรม   
       1  วนั  (6 ชัว่โมง)  เวลา 09.00-16.00 น. 
 
วิทยากร 
พงศา บญุชยัวฒันโชติ 
 

คา่ลงทะเบยีน 
                         (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 

VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

   Early Bird ช าระลว่งหนา้

ทา่นๆละ  
3,500 245 105 3,640 

   สมคัร 3 ทา่นๆละ  3,200 224 96 3,328 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

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

 

 

 



กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย ใหน้ าไปใหใ้นวนัทีจั่ดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์

3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 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 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com


แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับคน HR 
(Personal Data Protection Act – PDPA) 

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

   

บรษิทั__________________________________________________________________________ 

 ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID________________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 
 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

