PDPA for Auditors
พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้ตรวจสอบ
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 (เสาร์-อาทิตย์)
โรงแรมแมนดำริน สำมย่ำน

พรบ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (PDPA) สำหรับผู้ตรวจสอบ
PDPA (Personal Data Protection Act) คือ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 เริ่ มมีผล
บังคับใช้แล้วบางส่ วนเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับ
สาหรับทุกหน่วยงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็ นต้นไป พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ น
กฎหมายที่ออกมาเพื่อปกป้องและคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อไม่ให้ถูกละเมิด และนาไปใช้อย่าง
ไม่ถูกต้อง หากองค์กรละเมิดหรื อกระทาผิดต่อข้อมูลส่ วนบุคคล จะมีบทลงโทษทางกฎหมายที่
ค่อนข้างรุ นแรง และมีผลกระทบต่อภาพพจน์ขององค์กร
เนื้อหาในหลักสู ตรนี้ มุ่งเน้นที่การให้ความรู ้เกี่ยวกับสาระสาคัญของ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล (PDPA) และหลักการด้านการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล ตลอดจนแนะนาแนวทางการ
ตรวจสอบสาหรับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (ISACA Audit Guideline for Data Privacy ) ที่
จัดทาโดย ISACA เพื่อผูต้ รวจสอบภายในและผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง สามารถนาความรู ้จากหลักสู ตรนี้
ไปใช้เพื่อประเมินความเสี่ ยงและการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลขององค์กร

เนื้อหำหลักสู ตร
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หลักการสาคัญเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เงื่อนไขการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล
สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
หน้าที่ของผูค้ วบคุมและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
การปกป้องข้อมูล และการตอบสนองเมื่อเกิดการละเมิด
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายใน
10 FAQ การปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (PDPA)
แนวทางตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน (Data privacy audit guide)

หลักสู ตรเหมำะสำหรับ
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ผูต้ รวจสอบภายใน
ผูต้ รวจสอบสารสนเทศ
ผูด้ ูแลเรื่ องความเสี่ ยง
ผูส้ นใจทัว่ ไป

วันและระยะเวลำ
วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 2-3 กรกฎาคม 2565
ระยะเวลา 2 วัน

กำรนับชั่วโมงกำรอบรม (CPE)
12 CPEs

วิทยำกร
คุณสมชัย แพทย์วิบูลย์ CISA, CDPSE ,CISM,CRISC,CGEIT ,CSX-P
กรรมการสมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุ งเทพฯ

ค่ำธรรมเนียม
ผู้ร่วมสัมมนา
สมาชิกของสมาคม ISACA
สมาชิกของสมาคมทีม่ คี วามร่วมมือกับ ISACA และองค์กร
ทีส่ มัครเป็ นกลุ่มตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป
บุคคลทัวไป
่

ค่าธรรมเนี ยม
9,630 บาท
10,700 บาท
12,840 บาท

ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% แล้ว
(สมาคมได้รบั การยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามคาสังกรมสรรพากรที
่
่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี คุณประทักษ์ วงศ์สนิ คงมัน่ โทรศัพท์หมายเลข
081-840-5835 Email: conference@isaca-bangkok.org

ขั้นตอนกำรสมัคร
การสมัครเข้าอบรมและชาระค่าธรรมเนี ยมในการเข้าสัมมนา
ผูส้ มัครจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ทาง www.isaca-bangkok.org/event และทารายการ
โอนเงินเพือ่ ชาระค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ หมายเลข 247-231087-1 ชื่อ
บัญชี: สมาคมผูต้ รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพืน้ กรุงเทพฯ
หลังจากชาระเงินกรุณาแจ้งการชาระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) ไปทีเ่ ว็บ
ไซด์ www.isaca-bangkok.org/payment
ผูส้ มัครจะต้องโอนเงินภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 จานวนเงินค่าสัมมนาทีช่ าระจะต้อง
เป็ นจานวนเงินตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น โดยไม่มกี ารหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร
หรือค่าธรรมเนียมอืน่ ใด ทัง้ นี้สมาคมฯ ไม่มนี โยบายรับและชาระเงินในวันสัมมนาหรือ
ภายหลังการสัมมนา
หมายเหตุ เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 มีมาตรการดังต่อไปนี้
1. จากัดเพียง 20 คนต่อหลักสูตร
2. จัดให้ผเู ้ ข้าอบรม/สัมมนา รักษาระยะห่างทางสังคม(Social Distancing)
3. มีการวัดอุณหภูมิผเู ้ ข้าอบรม/สัมมนา ทุกท่าน ทุกวัน ก่อนเข้าสถานทีอ่ บรม
ผูเ้ ข้าอบรม/สัมมนาต้องสวมหน้ากากอนามัย และในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ก่อนมาอบรมนั้น
มีประวัติการเดินทางไปยังหรื อมาจากต่างประเทศมาหรื อไม่ หรื อ มีอาการไอ / เจ็บคอ /
มีน้ ามูก / ไม่ได้กลิ่น / ไม่รับรู้รส หรื อไม่ ถ้ามี กรุ ณางดลงทะเบียนเข้าร่ วมอบรม/สัมมนา
** ในกรณีที่ผ้เู ข้าอบรม/สัมมนา มีไข้ ตั้งแต่ 37.5 C หรื อมีอาการเสี่ยง สมาคมฯ ต้องขอให้ บุคคลนั้นงด
เข้าห้ องอบรมตั้งแต่ก่อนเข้าสถานที่อบรมทันที

โรงแรมแมนดาริ น สามย่าน

