
 

แนวปฏิบติัขององคก์รเพ่ือเตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 (Personal Data Protection Guideline – PDPA) 
พร้อมตวัอย่างและเอกสารแบบฟอรม์ PDPA ส าเรจ็รปู 

วนัท่ี 26 มกราคม 2565 / 

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training 
หลกัการและเหตผุล 
 

แนวปฏบิตัเิป็นเครือ่งมอืส ำคญัทีช่่วยใหก้ำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล ซึง่กฎหมำย
โดยทัว่ไปแลว้จะบญัญตัไิวเ้พยีงในระดบัทีก่ ำหนด “กำรหำ้ม” เป็นหลกักำรไวเ้ท่ำนัน้ แต่ในขัน้ตอนปฏบิตัยิอ่มไม่
สำมำรถระบุรำยละเอยีดวธิกีำรไดโ้ดยสมบรูณ์  จงึมคี ำถำมเกีย่วกบัวธิกีำรปฏบิตัวิ่ำควรท ำ “อย่ำงไร”  เพื่อใหอ้งคก์ร
สำมำรถด ำเนินกจิกำรใหส้อดคลอ้งกบั พรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลได้ 
 

จำกกำรทีพ่ระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ไดข้ยำยเวลำกำรบงัคบัใชอ้อกไปเป็นวนัที ่1 
มถุินำยน 2564 เพื่อใหห้น่วยงำนและองคก์รต่ำง ๆ ไดม้เีวลำเพิม่ขึน้ในเตรยีมควำมพรอ้มด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย ดงันัน้ จ ำเป็นจะต้องเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อใหม้คีวำมเขำ้ใจและปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตำมสทิธ ิหน้ำทีแ่ละควำม
รบัผดิชอบตำมกรอบกฎหมำยฉบบันี้ เพรำะไมเ่พยีงแต่ส่งผลต่อกำรด ำเนินกจิกำรขององคก์รเท่ำนัน้ ยงัส่งผลต่อ
กำรปฏบิตัขิองหน่วยงำนงำนต่ำง ๆ (Business Functions) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ งำนฝ่ำยขำยและกำรตลำด, งำน
ดำ้นทรพัยำกรบุคคล, งำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ, งำนดำ้นจดัซือ้จดัจำ้ง และอื่น ๆ อกีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคก์ารฝึกอบรม 

1. เพื่อสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบัหลกักำรและสำระส ำคญัของพระรำชบญัญตัคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562  

2. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตำม
กฎหมำย อำท ิกำรใหค้วำมยนิยอม กระบวนกำรเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธต่ิำง ๆ ของเจำ้ของขอ้มลู  



3. สำมำรถจดัท ำ แนวปฏบิตัเิพื่อกำรประเมนิควำมเสีย่ง/ผลกระทบดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ตำมของ
เขต DPIA และ ทบทวน (Review) กำรปฏบิตัภิำยในองคก์ร ว่ำมคีวำมเพยีงพอหรอืสอดคลอ้งตำมกฎหมำย
แลว้หรอืไม ่

4. สำมำรถน ำควำมรูท้ีไ่ด้รบัไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน อำท ิงำนฝ่ำยขำยและกำรตลำด , 
งำนดำ้นทรพัยำกรบุคคล, งำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ, งำนดำ้นจดัซือ้จดัจำ้ง และอื่น ๆ   
 

หวัข้อการอบรม 
➢ เหตุผลและควำมเป็นมำของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
➢ สำระส ำคญัของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

O  ขอ้มลูส่วนบุคคลคอือะไร และใครคอืเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 
O  ตวับุคคลและบทบำทหน้ำทีข่องผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Controller) ผูป้ระมวลผล 
    ขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Processor) และเจำ้หน้ำทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (DPO) 
o  สทิธขิองเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล และกำรใชส้ทิธต่ิำง ๆ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

o  หลกักำรขอควำมยนิยอม - กำรเกบ็ - กำรใช ้- กำรเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคล 
                           o  ฐำนในกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย 

o  ควำมรบัผดิและบทลงโทษดตำมกฎหมำย ทัง้ทำงแพ่ง - ทำงอำญำ - โทษทำงปกครอง 
➢ 10 เรือ่งทีอ่งคก์รควรเตรยีมพรอ้มก่อน PDPA บงัคบัใช ้
➢ กำรจดัเตรยีมเอกสำรและแบบฟอรม์ต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็นส ำหรบั PDPA อำท ิหนงัสอืใหค้วำมยนิยอม 
       เกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล (Consent From) เอกสำรแจง้ขอ้มลูกำรประมวลผลขอ้มลู (Privacy Notice) 

                 ขอ้ตกลงประมวลผลขอ้มลู (Data Processing Agreement)  ค ำรอ้งขอใชส้ทิธต่ิำง ๆ ของเจำ้ของ
ขอ้มลู 
                 สว่นบุคคล (Request Form) เป็นตน้ 
         ➢ แนวกำรทบทวน (Review) กำรปฏบิตัภิำยในองคก์ร ว่ำมคีวำมเพยีงพอหรอืสอดคลอ้งตำมมำตรฐำน 
                 กำรจดักำรเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

➢ แนวปฏบิตักิำรประเมนิผลกระทบดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล PDIA (Data Protection Impact 
       Assessment) และกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่ง/มำตรกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
➢ กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรปฏบิตัขิองฝ่ำยขำยและกำรตลำด (Guideline for Marketing and Sales) 

o ควำมสมัพนัธข์องกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลและกำรท ำกำรตลำด 
o ลกัษณะของขอ้มลูส่วนบุคคลตำมเสน้ทำงกำรท ำกำรตลำด 
o ฐำนกำรประมวลผลทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้ควรระวงั 
o กำรท ำกำรตลำดแบบตรง (Direct Marketing) 
o ระบบสมำชกิสะสมแตม้ (Loyalty Program) 
o กำรใชข้อ้มลูเครอืขำ่ยสงัคมเพื่อกระตุน้ยอดขำย (Social Network) 
o กำรโฆษณำตำมพฤตกิรรมออนไลน์ (Online Behavioral Advertisement) 

 



            ➢ กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรปฏบิตัติำม พรบ. ของฝ่ำยจดัซือ้จดัจำ้ง (Guideline for Procurement  
                   Department) 

o แนวทำงกำรจดัซือ้จดัจำ้งผลติภณัฑแ์ละบรกิำรใหม ่(New Procurement) ทัง้ ก่อนท ำสญัญำ 
กำรท ำสญัญำ และหลงักำรท ำสญัญำ 

o แนวทำงกำรจดักำรสญัญำจดัซือ้จดัจำ้งทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ (Existing Procurement) อำท ิกำร
เตรยีมกำรก่อนกำรแกไ้ขปรบัปรงุสญัญำ   กำรแกไ้ขปรบัปรงุสญัญำ  

o ขอ้ควรพจิำรณำในกำรจดัซือ้จดัจำ้งบรกิำรเฉพำะดำ้น เช่น กำรจดัซือ้จดัจำ้งผูใ้หบ้รกิำรดำ้น
กำรตลำด ดำ้นสำรสนเทศ ดำ้นกฎหมำย ดำ้นตรวจสอบบญัช ีดำ้นจดัหำงำน เป็นตน้ 

 ➢ กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรปฏบิตัติำม พรบ. ของฝ่ำยเทคโนโลยีส่ำรสนเทศ 
o กำรบรหิำรสถำปัตยกรรมกำรพฒันำระบบ  
o กำรพฒันำระบบทีค่ ำนึงถงึกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
o กำรเฝ้ำระวงัและแจง้เตอืนเหตุกำรณ์กระทบกบักำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
o มำตรฐำนในกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลตำม พรบ. 
o แนวทำงกำรประเมนิผลกระทบและควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

➢ กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรปฏบิตัติำม พรบ. ของฝ่ำย HR 
o   นำยจำ้งและฝ่ำย HR มสี่วนเกีย่วขอ้งกบักฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอยำ่งไร 
o   กำรปรบัเปลีย่น ขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำน / สญัญำจำ้ง / ใบสมคัรงำน และแบบฟอรม์

เอกสำร PDPA ทีต่อ้งมใีชใ้นกำรด ำเนินงำนดำ้น HR 
o   แนวทำงร่ำงนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลส ำหรบัพนกังำน (HR Privacy Policy) 
o ประเดน็ปัญหำทีเ่กีย่วขอ้งของกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กบักำรจำ้งแรงงำน  

  ➢ กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรปฏบิตัติำม พรบ. ของฝ่ำยงำนอื่น ๆ เช่น ฝ่ำยตรวจสอบ เป็นตน้ ฯลฯ          
 
คณุสมบติัของผูเ้ข้ารบัการอบรม 
นำยจำ้ง หน่วยงำนดำ้นกำรตลำดและขำย กำรประมวลผลขอ้มลู ทรพัยำกรบุคคล เทคโนโลยสีำรสนเทศ จดัซือ้จดั
จำ้ง หวัหน้ำงำน และเจำ้หน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ระยะเวลาฝึกอบรม 
 1 วนั 
 

วทิยากร 
พงศา บุญชยัวฒันโชติ 
อดีตกรรมการบริหารองคก์ร และผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ขององคก์รชั้นน าหลายแห่ง 
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและองคก์รมากกวา่ 30 ปี อาทิ 

- Plantheon Group Companies. 



- CIMB Thai Bank, Co,LTD. 
- Thai Glass Industry, Co,LTD 

ปัจจุบนัเป็นวทิยากร อาจารย ์ท่ีปรึกษา ดา้นบริหารองคก์รและทรัพยากรบุคคล ใหก้บัองคก์รต่าง ๆ 
ผลงานเขียน  หนงัสือ HRMBA “จุดประกายความคิด เสริมอาวธุการบริหารคน” 
                     หนงัสือ SMART JD  “ค าบรรยายลกัษณะงานท่ีกระชบั ฉลาด คล่องแคลว้ ใชป้ระโยชน์ 
                                                         ไดห้ลากหลาย” 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 

              (รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร และวฒุบิตัร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT 

VAT 7% 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา  1 ทา่น 2,500 175 75 2,600 

Pro สมัคร 4 จา่ย 3 

วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

          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) 
 

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 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้  200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

แนวปฏิบติัขององคก์รเพ่ือเตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 (Personal Data Protection Guideline – PDPA) 

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

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

 


