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สัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ส าหรับผูบ้ริหาร 

Essential PDPA Compliance for Executives  
จัดโดย 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
 

1. หลักการและเหตผุล 
 เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค Digital Disruption อย่างเต็มตัว อีกทั้งมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) จากโควิด 19 ที่บังคับให้เราทุกคนต้องปรับใช้บริการเทคโนโลยีมากและหลากหลายขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกัน ก็ยิ่งชี้ชัดว่า ระบบดิจิทัลหรือระบบเครือข่ายออนไลน์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันไปอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ช่องทางการติดต่อ สื่อสาร แพลตฟอร์มต่าง ๆ จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้เลือกใช้มากมายนับไม่ถ้วน โดย
แต่ละช่องทางที่เลือกใช้บริการ ก็จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าใช้งาน ตามแต่ที่เจ้าของแพลตฟอร์มนั้น ๆ 
เรียกเก็บข้อมูล นอกจากนั้น ภาคธุรกิจยังใช้ข้อมูลมายกระดับผลิตภาพ และพัฒนาให้บริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
และสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลมักถูกน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่นน าไปแสวงหาประโยชน์หรือ
เปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล น าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ใน
การกระท าความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง หรือหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การจัดการ
ข้อมูลอย่างมีมาตรฐานเป็นเรื่องส าคัญและเร่งด่วนมากกว่าเดิม อีกทั้งสังคมยังตระหนักถึงการล่วงละเมิดสิทธิข้อมูล
ส่วนบุคลลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 
Protection Act: PDPA) ขึ้น และจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ เพื่อสร้างกลไกการให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ควบคู่ไปกับการสร้างมาตรฐานให้องค์กรโดยไม่สร้าง
ภาระ หรือกลายเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจการค้า หรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ จนเกินสมควร  
 

 อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมาย PDPA อาจจะส่งผลกระทบดังเหรียญสองด้านแก่การประกอบธุรกิจของ
องค์กรในหลายระดับ ตั้งแต่องค์กรหรือบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
หรือผู้ประกอบการรายย่อย โดยในด้านบวก การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน จะช่วยเสริมสร้างความ
น่าเชื่อถือขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ใช้บริการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทางกลับกันกฎหมายฯ 
ดังกล่าว อาจส่งผลทางอ้อมให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน หรือจัดท าระบบการ
รักษาข้อมูล ตลอดจนจัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร สัญญา ตามที่กฎหมายก าหนด อาทิ เงื่อนไขการให้ความ
ยินยอม (Consent Form) ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการปูพื้นฐานและให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กร จึงได้จัดสัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อ “พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ส าหรับผู้บริหาร” (Essential PDPA Compliance for Executives) ขึ้น 
เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงผลกระทบ และความส าคัญของการบังคับใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการด าเนิน
ธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้าง Roadmap ให้กับองค์กรต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและความส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินธุรกิจ อันจะเปน็ประโยชน์ตอ่การจัดท าข้อก าหนด
และนโยบายต่าง ๆ ขององค์กร 
 2.2 เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กร ในการจัดท าข้อก าหนดและนโยบายตา่ง ๆ ในการเก็บข้อมูลภายในองค์กร 
รวมถึงก าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในองค์กร ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย และเตรียมความพร้อม
องค์กรในการรับการตรวจประเมิน 
 2.3 เพื่อตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจน
ก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหา และตระหนักถึงบทลงโทษกรณีที่มีการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือเกิดการ
รั่วไหลของข้อมูล 
 

3. ก าหนดการ 
  สัมมนาวชิาการ (ออนไลน์) ในหวัข้อ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ส าหรับ
ผู้บริหาร” (Essential PDPA Compliance for Executives) จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564  
เวลา 9.00 – 15.30 น. แบ่งออกเป็น 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน  
9.00 – 9.05 น. กล่าวต้อนรับ ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
9.05 – 10.30 น. หลักการและความส าคญัของพระราชบัญญตัิ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
ผลกระทบจากการบังคับใช้ 

ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ ์
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

10.30 – 12.00 น.  ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล  
(Lawful Basis for Processing Personal Data) 

ผศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง 
อาจารย์ประจ าคณะนติิศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

13.00 – 15.30 น.  กระบวนการเตรยีมความพร้อมของผู้ประกอบการ 
ในการจัดท าข้อก าหนดและนโยบายต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับเง่ือนไขตามกฎหมาย 

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ 
Founder & Partner 
บจก. วัน ลอว์ ออฟฟิศ  

การตรวจสอบและปฏิบตัิตามกฎหมาย PDPA  
ในองค์กร และความรับผดิทางกฎหมาย 

หมายเหตุ : ก าหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

4. วิทยากร 
  วิทยากรและผูท้รงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นน าจากภาครัฐ และเอกชน  
 

5. กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
  ผู้บริหาร ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและบุคคลที่สนใจทั่วไป จ านวน 70 ท่าน 
 

6. วิธีการจัดสัมมนา 
  สัมมนาในรูปแบบ Virtual Event ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
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7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   มูลนิธิสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)  
 

8. ระยะเวลาการรับสมัคร 
 ส ารองที่นั่ง พร้อมประสานเร่ืองช าระค่าธรรมเนียมภายในวันจนัทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ได้ทาง  

Line Official: @FisPRITraining   

  
 

9. อัตราค่าธรรมเนียม 
  ค่าธรรมเนียมในการสัมมนาทา่นละ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยคา่ธรรมเนียมดังกล่าว
ครอบคลุมถึงเอกสารในรูปแบบไฟล์ส าหรับดาวน์โหลด    
  Early Bird: สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่านส าหรับการสมัครล่วงหน้าก่อนวันศุกรท์ี่ 19 พฤศจิกายน 2564  
 

10. การช าระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนา 
  1. เงินสด 
  2. เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีในนาม “มูลนิธิสถาบนัวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง” ขีดผู้ถือ 
  3. โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขาวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์  
  ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง” บญัชีออมทรัพย์ เลขที่ 766-0-
35577-5 
  กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่องานสัมมนาและชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา มาที่  
   3.1 Line Official: @FisPRITraining หรือ 
   3.2 โทรสาร 02-587-9799 
  ติดต่อสอบถามการช าระค่าธรรมเนียมได้ที่ 
  นายศราวุธ โต๊ะทอง เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ฝ่ายอบรม โทร.02-587-9788 ต่อ 210, 086-035-8605 
 

11. ข้อตกลงและเงื่อนไข 
  1. กรณีแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันสัมมนา เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 15 วัน (หลังจากวัน
อาทิตยท์ี่ 28 พฤศจิกายน 2564) ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมทั้งหมด 
โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งยกเลิกการลงทะเบียน เป็นลายลักษณ์อักษร 
  2. กรณีแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันสัมมนา เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน (หลังจากวันจันทรท์ี่ 
6ธันวาคม 2564) ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกเต็มจ านวน ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้าร่วม
สัมมนาให้แก่บุคคลอ่ืนได้ โดยแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ประสานงานโครงการฯ  
  3. กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนาหลังจากวันงานฯ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนค่าธรรมเนียมเต็มจ านวนการสัมมนาให้แก่ผู้สมัคร 
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12. ผู้ประสานงานโครงการ 
  นางสาวพชิาวีร์ ศักดิ์ทวีพชิากลุ 
  โทร. 081-643-3258 
  Email: phichavee@fispri.org 
 

   นางสาวภัคจิรา สุวรรณคาม 
   โทร. 095-991-4742 
   E-mail: phakjira@fispri.org 
 

   นางสาวณฐมน สะสมสนิ 
   โทร. 088-499-6614 
   E-mail: nathamon@fispri.org 
 

mailto:phichavee@fispri.org

