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PERSONAL DATA PROTECTION LAW & PRACTICAL ACTIONS

DAY ONE 8 September 2020
เจาะลึกกฎหมายใหม-พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
Mr. Wasantachai Watanavongvisudhi
9.00 - 16.45

Partner
International Legal Counsellors (Thailand)

1. นิยาม และ ความหมายของ “ขอมูลสวนบุคคล” (Personal data)
• ความหมายโดยทั่วไป ( General meaning ) • ความหมายตามกฎหมาย (Legal meaning)
• ชื่อ (name) ตําแหนง (position) สถานที่ทํางาน (office) หรือที่อยูทางธุรกิจ (Business address) เปน
“ขอมูลสวนบุคคล” หรือไมนิยามและความหมายที่แตกตางกัน คําจํากัดความของ EU GDPR ที่ใชกันในตางประเทศ

2. สิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)
• สิทธิพื้นฐาน ( Primary Right ) • สิทธิสวนบุคคล ( Personal Right ) • สิทธิของพลเมือง ( Civil Right )

3. การละเมิดสิทธิสวนบุคคล (Privacy Right) ในรูปแบบทั่ว ๆ ไป
•
•
•
•
•

การใชซอฟทแวรปลอม (Using forge or fake software)
การใหขอมูลที่เปนเท็จ หรือหลอกลวง หรือปลอมตัวเปนบุคคลอื่น ( Person imitation or copying identification)
การสรางขาวลือที่ไมเปนจริง (Rumors and fake news )
การฉอโกง หรือการหลอกลวงใหโอนเงินทางอินเทอรเน็ต ( Cheating on money transfer )
การหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา (Defamation)

4. ภัยจากการละเมิดสิทธิสวนบุคคลในลักษณะตางๆ รวมถึงการละเมิดขอมูลสวนบุคคลในปจจุบันเกิดขึ้นมากมาย
•
•
•
•

การละเมิดสิทธิโดยรูตัว หรือ ไมรูตัว ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ประมาทเลินเลอ
การละเมิดสิทธิโดยเจตนา หรือ ไมเจตนา : ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ฝาฝนกฎหมาย
การใหขอมูลโดยตั้งใจ หรือไมตั้งใจ มีผลอยางไร และผูที่ไดรับขอมูลไปสามารถนําไปใช ไดเพียงใด
ผูควบคุมดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย ไดแก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล

5. บุคคลและคณะบุคคลที่ตองรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ( The Commission of Personal Data Protection)
2. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)
3. ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Data Processor)

6. ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลมีความจําเปนเพียงใด และตองใหความยินยอมอยางไร
• ความยินยอมเปนหนังสือ ( Written consent)
• ความยินยอมที่ให ไวกอน (Prior consent )
• ความยินยอมในขณะนั้น ( Consent given at that moment )
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7. การถอนความยินยอม ทําไดหรือไม เพียงใด ขอบเขตของการใหความยินยอม
• การแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติอยางไร และมีขอยกเวน
อยางไรบาง HR ตองขอความยินยอม อยางไร และเก็บขอมูลไว ไดนานเพียงใด
• การขอความยินยอมแบบแยกสวน
• การสงขอมูลไปตางประเทศใหกับบริษัทตองขอความยินยอมอยางไร นายจางมีความเสี่ยงเพียงใด
• ระยะเวลาในการจัดเก็บ รวบรวม และใชขอมูลตามกฎหมาย นายจางมีความเสี่ยงเพียงใด
• การใหความยินยอมเฉพาะกิจ ทําไดเพียงใด การเพิกถอนความยินยอม ตองทําไดงาย แตทําอยางไร

8. บทลงโทษ (Sanction) และการฝาฝน (Infringement) กรณี ไมขอความยินยอม และไมแจง
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
•
•
•
•
•
•
•
•

การขอความยินยอมโดยการหลอกลวง หรือทําใหเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใจผิดในวัตถุประสงค ใครตองรับผิดชอบ
สิทธิที่จะเขาถึงขอมูลสวนบุคคลที่อยูในความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
สิทธิที่จะขอใหเปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ไมไดใหความยินยอม
สิทธิที่จะขอใหลบขอมูล หรือระงับการใชขอมูล
ความรับผิดชองผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ในกรณีเก็บรวบรวม หรือใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแตกตางไปจากวัตถุประสงคที่ใหไว
กฎหมายอนุญาตใหเก็บขอมูลไดเทาที่จําเปน อยางไรเรียกวาจําเปน และอยางไรเรียกวาเกินจําเปน
กฎหมายบังคับวาตองแจงรายละเอียดของการเก็บขอมูลใหเจาของขอมูลทราบกอนการเก็บขอมูล ตองแจงอะไรบาง
ขอยกเวนที่สามารถเก็บขอมูลไดโดยไมตองขอความยินยอม ไดแกอะไรบาง

9. หามการซื้อขายขอมูลจากระบบออนไลนจากผูประกอบกิจการธุรกิจออนไลนทั้งหลาย
10. กรณีตัวอยาง (Real case study)
1. ขอมูลของสมาชิกบัตรเครดิตรั่วไหล( Credit card case)
2. การใช application ใน facebook ซึ่งสามารถดึงขอมูลของ เพื่อน ๆ ใน friend list มาได
3. การโอนขอมูลของบริษัทในเครือไปยังบริษัทในตางประเทศ
4. กรณีตัวอยางของ Cambridge Analytica
5. ขอมูลของพนักงานภายใตสัญญาจางแรงงานแบบ secondment ที่อาจฝาฝนกฎหมาย

11. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Right of the Personal Data Owner)
1. สิทธิ ในการเขาถึง และขอดูขอมูล ( Right to access and review )
2. สิทธิในการขอใหเปดเผยการไดมาซึ่งขอมูล ( Right to know the source of personal data)
3. สิทธิขอใหลบ หรือทําลาย หรือระงับการใชชั่วคราว
4. สิทธิขอใหแปลงขอมูลสวนบุคคลใหอยูในรูปแบบขอมูลที่ไมสามารถรูตัวบุคคล

12. กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ และเจาของขอมูลสามารถรองเรียนตอ
คณะกรรมการเชี่ยวชาญได
• กรณีรับคํารองวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ • คําสั่ง ไมรับเรื่องรองเรียน และคําสั่งยุติเรื่อง
• การขอหมายคนของพนักงานเจาหนาที่ตอศาล
• การไกลเกลี่ย และการออกคําสั่งทางปกครอง
เพื่อเขาคนสถานที่ เพื่อยึด หรืออายัดเอกสาร และหลักฐาน
• การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910
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PERSONAL DATA PROTECTION LAW & PRACTICAL ACTIONS

DAY TWO 9 September 2020
ภาคปฏิบัติ-กลยุทธเทคนิคลดความเสี่ยงความเสียหายตอองคกร
เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

9.00 - 12.15

แนวโนมการบังคับใชกฎหมายและความเสี่ยงองคกรอันเกิดจากชองโหวที่อาจขัดตอกฎหมาย

Mr. Panuwat Chalongkuamdee
Partner
SRPP LTD.

Key Discussion
• ขอสัญญามาตรฐานสําหรับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (data processing agreement)
• การจัดทํานโยบายความเปนสวนบุคคลและขอมูลสวนบุคคล
• การจัดทํา Data classification, Privacy Notice
• การประเมินผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล data protection impact assessment
• การจัดซื้อจัดหาเครื่องมือระบบคอมพิวเตอรซอฟแวรเพื่อเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลใหปลอดภัยไมใหรั่วไหล ทําอยางไร?
• แก ไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เตรียมแบบฟอรม และ สัญญาใหความยินยอม กําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูล
• ลักษณะของขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวสูง (Sensitive Personal Data)
• บริษัทใชฐานสัญญากับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแบบ sensitive data ไดหรือไม?
• ขอมูลอุปกรณ/เครื่องมือ เชน IP address, MAC address, Cookie ID เปนหรือไม?
• ขอมูลระบุทรัพยสินของบุคคล เชน ทะเบียนรถยนต, โฉนดที่ดิน เปนหรือไม?
• ขอมูลประเมินผลการทํางาน/ความเห็นของนายจางตอการทํางานของลูกจาง เปนหรือไม?
• การทําธุรกิจที่ใชหนังสือรับรองบริษัทซึ่งมีชื่อกรรมการบริษัทอยูนั้นเปนหรือไม?
• กรณีใดใครเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ใครเปน controller?
• ขอมูลเครือขายสังคมเชน Facebook เพื่อกระตุนยอดขายตองขอความยินยอมหรือไม?
• การทําการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ตองขอความยินยอมหรือไม?
13.30 - 14.30

เทคนิคการประยุกตความเขาใจเกี่ยวกับพรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคลในดานการบริหาร
บุคลากร ผูบริหารองคกรควรตองเตรียมการรองรับอยางไร?

Ms. Chanakarn Boonyasith

Partner
Siam City Law Offices GP Limited
4
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Key Discussion
• การประยุกต ใช ในดานตางๆของ HR เชน เก็บขอมูลสวนบุคคลที่ลาออก รวมถึงการลบขอมูลควรทําอยางไร?
• การประยุกต/หลีกเลี่ยงการใชคําที่ระบุตั้งแตเริ่มสัญญาสามารถเก็บขอมูลขนาดไหน?
• ขอมูลการประเมินผลการทํางานหรือความเห็นของนายจางตอการทํางานของลูกจางเปนขอมูลสวนบุคคลหรือไม?
• การทําธุรกิจที่ใชหนังสือรับรองบริษัทซึ่งมีชื่อกรรมการบริษัทอยูนั้น ขอมูลดังเปนขอมูลสวนบุคคลหรือไม
• การวิเคราะหกรณีดาน HR เปรียบเทียบที่เกิดขึ้นในตางประเทศ และความนาจะเปนจะเกิดกรณีในประเทศไทย

PANEL DISCUSSION
เสวนาวาดวย การเตรียมความพรอมการรับมือและการวางแผนการจัดการขอมูลสวนบุคคล
ใหถูกตองตามกฎหมาย

14.45 - 16.45

Mr. Avirut Liangsiri

Chief Technology Officer
Bay Computing

Ms. Chanakarn Boonyasith

Partner
Siam City Law Offices GP Limited

Mr. Pichaiwood Prabudhanitisarn

SALES SPECIALIST.CYBERSECURITY SALES
Cisco Systems (Thailand)
Key Discussion
• ระบบการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลในองคกร: บทเรียนทั่วโลก
• วิธีตรวจสอบขอบกพรองและความเสี่ยงขององคกรอันเกิดจากชองโหว
• วิธีการจัดทําระบบไหลเวียนของขอมูลสวนบุคคลในองคกร
• การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาประยุกต ใชเพื่อสงเสริมการจัดการขอมูลสวนบุคคล

ประเด็นเสวนาเตรียมพรอมและแก ไขปญหาในทางปฏิบัติ
1. นายจางและฝายบุคคล (HR) ถือเปน “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” (Data Controller) หรือไม ใครจะตองเสี่ยงเปนผูรับผิดในคาปรับ
หลายลาน ตาม พรบ.คุมครองขอมูลฯ?
2. นายจาง ไมไดขอความยินยอม (Consent) จากลูกจางเพื่อ “เก็บรวบรวม-ใช-เปดเผย” ขอมูลสวนบุคคล ตองรับผิดอยางไร
3. นายจาง ไมไดขอความยินยอมจาก ผูอางอิง (Reference) ที่ถูกนํารายละเอียดของขอมูลมาใสในใบสมัครออนไลน
4. การแปลสัญญาและความตกลงตามสัญญาจางแรงงาน ไทย-อังกฤษ กับประเด็นปญหา ความยินยอมที่ตองทําใหอยูในรูปแบบภาษา
ที่เขาใจงาย นายจางตองใชภาษาอยางไร แคไหนจึงจะเรียกวา “งาย”
5. ลูกจางใหความยินยอมในสัญญาจางแรงงานถือวาเปน “ความยินยอมโดยการหลอกลวง” หรือไม หรือเปนการยินยอมโดยถูกบีบบังคับ
6. กระบวนการคัดเลือกและสรรหา (Recruitment and Selection) บุคลากรของบริษัท มีกรณีที่เสี่ยงตอการเขาขายเปนความผิด
ตาม พรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล ฯ หรือไม
7. HR ไปสืบเสาะขอมูลผูสมัครจากสื่อสังคมออนไลน เปนการกระทําที่เสี่ยงตอ การถูกปรับตาม พ.ร.บคุมครองขอมูลสวนบุคคล ฯ หรือไม
8. HR รวมมือกับฝาย IT ของบริษัท สอดสองดูพฤติกรรมการทํางานลูกจางในระบบคอมพิวเตอรและเขาไปตรวจสอบขอมูลใน PC
ของพนักงาน สามารถกระทําไดหรือไม จะสงผลให ทั้ง HR และ IT กลายเปนผูควบคุมขอมูลที่กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล ฯ หรือไม จะถูกปรับ หรือไม?
Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910

www.omegaworldclass.org
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PERSONAL DATA PROTECTION
LAW & PRACTICAL ACTIONS

8 - 9 September 2020 โรงแรมระดับหาดาว มาตรฐานสูง

(Please print in English)

REGISTRATION FORM
Delegate 1

Title

First Name

Last Name

Position

Delegate 2

Title

E-mail

Mobile.

First Name

Last Name

Position

Delegate 3

Title

E-mail

Mobile.

First Name

Last Name

Position

E-mail

Mobile.

Company Name
Address
Postal Code
Tax ID No.

Head Office

Branch

Contact Person

E-mail

Tel.

Fax.

Key Information

Easy Ways to Register

When

8 - 9 September 2020

Where

Mobile.

To be held at a 5 star hotel with
convenient location in Bangkok CBD,
offering comfortable facilities & high
quality of service throughout the course.

REGISTER ONLINE:
https://www.omegaworldclass.org/register-online/
TEL: +66 (0) 2158 9892,
+66 (0) 89 692 9900
Fax: +66 (0) 2158 9910
E-mail: conference@omegaworldclass.org

HOW TO SECURE YOUR SEAT

1. Payment prior to the conference is
required to complete your registration.
2. Upon completion, a letter of confirmation
will be delivered to you before the event date.
3. The registration fee covers a detailed
conference documentation, lunches,
refreshments, and all meeting materials.
OMEGAWORLDCLASS 2020

Registration Fee

เจาะลึกปญหา ปร�กษาตรงจ�ด

Premium Seminar 10% Off if Pay by 10 August
Fee Per 1 Person
ราคาตอผูสมัคร 1 ทาน

28,500.00

VAT 7%

1,995.00

Total Amount (Baht)

THB 30,495.00

Omega Talent Co., Ltd. reserves the right to change the content and timing of
the programme, the speakers and the date and venue due to reasons beyond
control. If in the unlikely event that the course is cancelled, Omega Talent Co., Ltd.
will refund the full amount of registration fee and disclaim any further liabilities.
No refunds will be made for any cancellations on part of the participant, however,
program credits of equivalent value applicable for OMEGAWORLDCLASS events
will be provided. Credits can only be redeemed for 1 program and is valid for
only one year from date of issue. In case the participant would like to send in a
substitute, they must give notice in advance to OMEGAWORLDCLASS, at least
5 working days before the course starts. A substitute is allowed with no charges
for each program. However, a subsequent substitute participant will be charged
10% admin fee.

LCL_210820
คาอบรมสัมมนา ลดหยอนภาษี ได 200% (200% Tax Deduction)
OMEGAWORLDCLASS Research Institute Provides Corporate Leaders and Executives with Global Foresight and Local Insight into the

Future Direction of Industrial Development, Business Excellence & Corporate Sustainability. For more details visit: www.omegaworldclass.org

