
    
สนใจหลกัสตูรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 
บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากัด  (ส านักงานใหญ่)   29/266 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี  12120  TEL : 092-835 2953 , 092-775 5853 , 02-102 1898 ,   
FAX : 02-569 6537   E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com ,  Web. : www.ssrqualitycenter.com 

_____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                  

1 
 

การจัดการ ตามแนวทาง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
วนัพฤหสับดทีี ่ 19 มกราคม 2566 

วนัศกุรท์ ี ่17 มนีาคม,วนัศกุรท์ ี ่12 พฤษภาคม 2566 

โรงแรม โนโวเทล(สุขุมวทิ 20) /Zoom Online 

 

 
 

 

1. หลักการและเหตุผล  

       พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตราข้ึนเพราะความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
อยา่งรวดเร็วและแนวโนม้เกิดการละเมิดสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตวัมีเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการน า
ขอ้มูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล เพื่อประโยชน์
ในทางการคา้ หรือเพื่อประโยชน์ในการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชใ้นการกระท าความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหม่ิน
ประมาท เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ียอ่มส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในการพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบาย
ของรัฐบาล ดงันั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งมีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่เป็นสากล 

  
2.  วัตถปุระสงค ์
1.  เพื่อสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการและสาระส าคญัของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ 
ความสัมพนัธ์ของระบบกฎหมายดิจิทลั นิยามส าคญั การตีความ การบงัคบัใช ้ขอ้ยกเวน้ บทลงโทษ ตลอดจนผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการและภาคธุรกิจ 
2. เพื่อสร้างความเขา้ใจในกระบวนการ การบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลขององคก์ร 
3. เพื่อสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน กระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบติัให้

Lecturer : C.Wanee 
Education :  
ปรญิญาโท การจัดการและการจัดการระหวา่งประเทศ  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 
ปรญิญาตร ีอาชวีอนามัยและความปลอดภัย     มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 
ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขา บรหิารทรัพยากรมนุษย ์ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 
สาขาวชิาชพีทีเ่ชีย่วชาญและใหค้ าปรกึษา  
(1) ดา้นวางแผนกลยทุธพ์ัฒนาทรัพยากรมนุษย ์HRM, HRD, การสรรหา, วา่จา้ง ,กฎหมายแรงงาน ,  การ
พัฒนาทรัพยากร, Safety  ,  การลดตน้ทนุและบรหิารการผลติ , การวัดและประเมนิผลการจัดท า KPI  
 (2) ดา้นการบรหิารจัดการองคก์ร  
 (3) ดา้นทรัพยส์นิทางปัญญา 
 (4) ดา้นการตลาด ( online &offline Marketing ) 
 (5) ดา้นการพัฒนาผลติภัณฑ ์
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สอดคลอ้งตามกฎหมาย อาทิ การร่างนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) การจดัเตรียมเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
4.  เพื่อสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัท ามาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล อาทิ ความเส่ียงและภยัคุกคามทางไซ
เบอร์ มาตรการป้องกนัความปลอดภยัทางเทคนิคและกฎหมาย หนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
( DPO) 
3. เนือ้หา 

 
09.00-09.30 

1. เหตุผลท่ีตอ้งออกกฎหมายน้ี เพราะอะไร ? 
2. ขอ้มูลส่วนบุคคล ที่กฎหมายคุม้ครองมีอะไรบา้ง ? 
3. ขอ้มูลใดที่ตอ้งคุม้ครอง หรือ ไม่คุม้ครอง ต่างกนัอยา่งไร ? 

 
09.45 – 11.00 

4. ถา้มีคนน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช ้เจา้ของขอ้มูลจะฟ้องร้องไดท้ี่ไหน ? 

5. บทลงโทษผูล้ะเมิด ไม่ท าตามกฎมายน้ีอาจะเสียเงินเป็นลา้น มีอะไรบา้ง ? 

6. บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ? 

 
11.00-12.00 

7.  การบริหารจดัการส าหรับองคก์รทีมี่หนา้ท่ีตอ้งท าอะไรบา้งตามกฎหมายน้ี  
8. ลูกคา้  คู่คา้ ผูม้าติดต่อ ตอ้งท าอยา่งไร 
  • การปฏิบติั ดา้นขอ้มูลของลูกคา้ คู่คา้ และ ผูม้าติดต่อจดัซ้ือ  ,ฝ่าย Admin , รปภ , ผูรั้บเหมา 

 
13.00-14.30 

9.แนวปฏิบติัตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2562 
                 • การแต่งตั้ง คณะกรรมการ 
                 • การก  าหนดหนา้ที ่

   • การก  าหนดวตัถุประสงค ์ของการเกบ็ขอ้มูล 
14.45-15.45 10. หนา้ที่นายจา้งต่อสิทธิเรียก เกบ็รักษา ใช ้ขอ้มูลของพนกังาน  ไดทุ้กกรณีหรือไม่ ? 

                • แนวปฏิบติั นโยบาย / ระเบียบปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน 
                • แนวปฏิบติั นโยบาย / ระเบียบปฏิบติัการคุม้ครองขอ้มูลของลูกคา้  คู่คา้ ผูม้าติดต่องาน 

  • แนวปฏิบติัในการออกแบบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง 
15.45 - 16.00 ถาม ตอบ 

 
คา่อบรม :  ทา่นละ 3,900 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 4,173 บาท (Onsite Hotel) 

      ทา่นละ 2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,675 บาท (Online ZOOM) 

               เงือ่นไขการอบรม... หา้มบันทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร่ 
*หมายเหต ุนติบิุคคลหักภาษีได ้3 % ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ้่ายได ้200 % 


