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โครงการอบรมหลักสูตร  
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ (รุ่น 22) 

The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) : Procedures and Practices (PDPA 22) 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตราขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำ
ความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี ่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจำกัดหรือ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ จนเกินสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวมีหลักการที่กำหนดหน้าที่หลายประการอันอาจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจในหลายระดับ ทั ้งธุรกิจระดับมหภาคและจุลภาพ  รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME)  
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายย่อย เนื่องจากกำหนดหน้าที่แก่ ผู ้เก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืน 
กล่าวคือ เมื่อบุคคลหรือผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในความหมายของผู้ควบคุมข้อมูลแล้ว จะต้องมีหน้าที่หลายประการ 
เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้สิทธิตรวจสอบ แก้ไข ลบแก่เจ้าของข้อมูล การกำหนดหน้าที่
เกี ่ยวกับการตรวจประเมินมาตรฐานการรักษาข้อมูล (Audit and Compliance) ซึ ่งผู ้ประกอบการอาจต้อง
ปรับปรุง ปฏิรูป จัดทำระบบ ตลอดจนมีเงื่อนไขและหน้าที่อื่น เช่น การขอความยินยอม (Consent Form) และ 
จัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) อันมีลักษณะเป็นการร่างสัญญาชนิดหนึ่ง หลักการเหล่านี้ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดให้มีเอกสาร สัญญา ระบบและกระบวนการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายนี้
กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ก็กำหนดหน้าที่การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู ้ประกอบธุรกิจที ่อยู ่ในหมวด “โครงสร้างพื ้นฐาน” (Infrastructure) เช่น 
ผู้ประกอบการโทรคมนาคม พลังงาน สาธารณสุข ขนส่งและโลจิสติกส์  ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ต้องมีหน้าที่
ปฏิบัติตามกฎหมายทั ้งสองฉบับที ่มีหลักการในรายละเอียดแตกต่างกัน นอกจากกฎหมายไทยแล้ว หาก
ผู้ประกอบการเก็บข้อมูลลูกค้าที่เป็นคนสัญชาติยุโรปยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป 
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(GDPR) ด้วย โดยกฎหมายดังกล่าวมีหลักการและเงื ่อนไขหลายประการที ่แตกต่างจากกฎหมายไทย  ทำให้            
ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการเตรียมพร้อมในแง่การจัดการและกระบวนการให้สอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้  

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและการ
อบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัด โครงการอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ” รุ่น 22  (PDPA 22)  วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 
2565  เวลา 09.00 – 16.00  น. ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน)  โดยกลุ่มเป้าหมายผู้อบรม 
ได้แก่ บุคลากรของภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป 

2. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 อาทิ ความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายดิจิทัล นิยามสำคัญ การตีความ การบังคับใช้ ข้อยกเว้น 
บทลงโทษ ตลอดจนผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ  

2) เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตาม
กฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล และการ
โอนข้อมูลระหว่างหน่วยธุรกิจและระหว่างประเทศ  

3) เพื ่อสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับการตรวจประเมิน กระบวนการ
เตรียมพร้อมเพ่ือการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย อาทิ การร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Policy)  การจัดเตรียมเอกสาร การร่างหนังสือแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

4) เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการการคัดแยกข้อมูลและการตรวจสอบความสอดคล้องของการบริหาร
จัดการข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

5) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล อาทิ ความเสี่ยง
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกันความปลอดภัยทางเทคนิคและกฎหมาย หน้าที่ของเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( DPO)  

6) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. วัน เวลาและสถานที่อบรม 
  วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00  น.  
  ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน) 

4. เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม  
วันอบรมต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบ 2 เข็ม และผลตรวจ ATK ในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน  

5. วุฒิบัตร 
  ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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6. หัวข้อบรรยายและกำหนดการ  
 

วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565  

08.50 – 09.00  กล่าวเปิดหลักสูตร 
 

คุณพุทธิสัตย์ นามเดช 
ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ 

 

09.00 – 12.00  หลักกฎหมายทั่วไปขอบเขตและผลกระทบจาการบังคับใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
▪ หลักการสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562   
▪ นิยามและขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคล ผู้ประมวลข้อมูล 
▪ ฐานทางกฎหมาย หรือหลักการเบื้องต้นทางกฎหมาย 

(lawful basis) ในประมวผลข้อมูลส่วนบุคคล  
▪ ผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจภาคส่วนต่าง ๆ  
▪ ความเสี่ยงจากบทลงโทษทางอาญา ปกครองและแพ่ง 

 

นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

13.00 – 16.00 กระบวนการเตรียมพร้อมด้านเอกสารกฎหมายเพื่อการปฏิบตัิ
ให้สอดคล้องตามกฎหมาย 

▪ แนวทางการจ ัดทำประกาศแจ ้งความเป ็นส ่วนตัว 
(Privacy Notice)  

▪ แนวทางการร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Policy)   

▪ แบบความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

▪ แนวทางการร่างหนังสือแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 

09.00 – 10.00 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน 
 
  

คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ 
Partner  

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด 
Certified Information Privacy 
Professional Europe (CIPP/E) 
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วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

10.00 - 12.00 กระบวนการเตรียมความพร้อมของผู ้ประกอบการเพื ่อให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขกฎหมาย 

▪ กระบวนการเพื่อเตรียมตัวให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการ
ให้ความยินยอม ทั้งในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

▪ กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื ่น ๆ ของเจ้าของ
ข้อมูล เช่น การลบ การแก้ไข  

▪ กระบวนการโอนข้อมูลระหว่างหน่วยธุรกิจ การโอน
ข้อมูลในเครือธุรกิจและการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ 

▪ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( DPO : 
Data Protection Officer)  

 

คุณอรรถพล พานิชย์ไพศาลกูล 
Head of Data Privacy Center  

TRUE Digital Group 
 

13.00 – 14.00  หลักการคัดแยกข้อมูลและการตรวจสอบความสอดคล้องของ
การบริหารจัดการข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ผศ. ดร. สุพัตรา แผนวิชิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

14.00 – 16.00  การจัดทำมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 
▪ ความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
▪ มาตรการป้องกันความปลอดภัยทางเทคนิค  
▪ แนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการรักษา 

ความปลอดภัยข้อมูล  

 

ผศ. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

หมายเหตุ      -  อยู่ระหว่างการเรียนเชิญวิทยากร  ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- พักรับประทานอาหารว่างเวลา   10.00 น. – 10.15 น.  และ เวลา  14.30 – 14.45 น.  
- รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.   

- รับประทานอาหารกลางวันแยกเป็น Set  

 

7. ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
  (ไม่มภีาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)     
  ค่าลงทะเบียน รวมค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสารอบรม ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อและอาหารว่าง 4 มื้อ  
  ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ข้อ 3 
 
 

https://www.etda.or.th/GDPR/GDPR%20_Presentation_Summary.pdf
https://www.etda.or.th/GDPR/GDPR%20_Presentation_Summary.pdf
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8. การชำระเงิน 
 ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
             The Political Science Association of Kasetsart University 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 | P a g e              Political Science Association of Kasetsart University       
                                                                                                          

 
     
         
ชื่อองค์กร ...........................................................................................................................................................
รายละเอียดผู้ลงทะเบียน 
1.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 

ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

2.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

3.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
  *ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย       

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน) เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1          

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อ  ………………………………………..………............................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ ……………………………….......................................................................................................................... ....... 
 ........................................................................................................... ......................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................................................ ........ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .................................................................. ........ 

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่อีเมล์ thailawtraining@gmail.com   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ หรือโทร 095 – 951- 0017  

ใบลงทะเบียน 
หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  : 

กระบวนการและแนวปฏิบัติ” รุ่น 22 (PDPA 22) 
วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.00   

น. ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน) 
 

 


