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วัน เวลา และสถานที่

วันเสาร�ที่ 6 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00-12.00 น. (เป�ด Login 08.00 น.)

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลท่ัวไป 1,500 บาท + VAT 105 รวม 1,605 บาท
กรุณาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันท่ี 30 พ.ค. 2563 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

วิทยากร

ทนายชูเกียรติ เกตุชู (ทนายโจ)
ท่ีปรึกษากฎหมาย สํานักงานกฎหมายโจ แอนด สมิท

คําถามเจาะลึก 
พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูล
ส�วนบุคคล 2562

เรียน
ออนไลน�50

• ตอบคําถาม 50 ข�อ
ที่คุณอยากรู�เกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

• เป�ดถาม – ตอบ
ช�วงท�ายเพ่ือเคลียร�คําถามคาใจ

 ผู�เรียนต�องมีความรู�เกี่ยวกับ

ตัวบทของ พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลฯ

ตัวอย�าง 50 คําถามเจาะลึก 
พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ขอมลูสวนบุคคลตองขอความยินยอมทุกอยางหรือไม 
2. ขอมูลสวนบุคคลแบบใด หรือประเภทใดที่ไมตองขอ

ความยินยอม
3. เอกสารสมัครงานท่ีเปนขอมลูสวนบุคคลตองขอความ

ยินยอมอยางไร
4. กรณีรบัสมคัรงาน การขอความยินยอมใหเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมลูสวนบุคคล หากนายจางจะพิมพ
ขอความแทรกไวในสัญญาจาง หรือสัญญาขอใช
การบริการ ขอใดขอหนึ่งไดหรือไม

5. ในใบสมัครตองระบุผูอางอิง ญาติ หรือผูคํ้าประกัน 
ขอมูลเหลาน้ีตองขอความยินยอมจากผูที่ถูกอางอิง
หรือไม

6. หากบริษัทตองการสืบประวัติอาชญากรรมของ
ผูสมัครท่ีผานการสัมภาษณ จะทําไดหรือไม 
หรือตองทําอยางไร แยกเปน 2 กรณี คือ
1) ในแบบฟอรมใบสมัครงานไมมีขอความ ยินยอม
2) ในแบบฟอรมใบสมัครงานมีขอความยินยอม

7. การขอความยินยอมท่ีเกินกวาขอบเขตวัตถุประสงค
การจางงานจะใชอางวาเปนความยินยอมโดยชอบ
ไดหรือไม

8. บรษิทัอืน่ขอเชก็ประวัต ิ(Reference Check) ของอดตี
ลูกจาง HR จะใหขอมูลไดหรือไม

9. กอนเร่ิมงาน นายจางใหลกูจางเขารับการตรวจรางกาย
ที่โรงพยาบาล เมื่อผลตรวจออกแลวโรงพยาบาล
สามารถสงผลการตรวจใหนายจางโดยตรงเลยได
หรือไม หากสงโดยตรงไมไดตองดําเนินการอยางไร



สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

1.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
ตําแหนง ....................................................................................
E-mail................................................มือถือ .............................

2.  ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
ตําแหนง ....................................................................................
E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “50 คําถามเจาะลึก พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562” (วันท่ี 6 มิถุนายน 2563)

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
เพ่ือใหเจาหนาท่ีจัดสงเอกสารทางไปรษณียโอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

• ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727
• ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

 คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร
• เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
• เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934

หมายเหตุ  กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

10. ผลการตรวจสุขภาพจากทางโรงพยาบาล ที่แผนกเซฟต้ี
ตองนําไปย่ืนใหแรงงาน จะถือวาผิดพ.ร.บ.นี้หรือไม

11. การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานตองมีหนังสือ
ยินยอมจากพนักงานทุกปหรือไม

12. เอกสารสมัครงานท่ีไมผานการพิจารณา 
บริษัทควรดําเนินการอยางไร

13. ลูกจางทําผิดวินัย ถาบริษัทออกหนังสือเตือนหรือเลิกจาง 
ลูกจางมีสิทธิไมยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลนี้ตอ
บุคคลอื่นในหรือนอกบริษัทไดหรอืไม

14. HR โพสตรูปกิจกรรมพนักงานเพ่ือประชาสัมพันธองคกร 
จะผิด พ.ร.บ.นี้หรือไม

15. พนักงานโพสตรูปของพนักงานดวยกันเองโดยไมได
ขอความยินยอมกอน พนักงานจะผิด พ.ร.บ.นี้หรือไม

16. เจาหน้ีซึ่งเปนบุคคลภายนอกสอบถามขอมูลของ
พนักงานเพ่ือทวงหน้ี HR ในฐานะผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลจะใหขอมูลกับเจาหน้ีไดหรือไม

17. บริษัทออกหนังสือรับรองเงินเดือนใหกับพนักงาน
ไปยื่นกับธนาคารเพ่ือขอกูสินเช่ือซื้อบาน เมื่อมี
เจาหนาท่ีธนาคารโทรมาขอคํายืนยันจาก HR    
ทาง HR สามารถใหขอมูลไดหรือไม

18. พนักงานมาขอสําเนาทะเบียนบานหรือเอกสาร
สวนตัวของพนักงานเองจาก HR เจาหนาท่ี
จะสามารถใหขอมูลไดเลยหรือไม

19. หัวหนางานสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลของ
พนักงานในระบบฐานขอมูลขององคกรไดหรือไม

20. การเก็บขอมูลการประเมินความสามารถในการ
ทํางานของลูกจางตองไดรับความยินยอมกอน
หรือไม อยางไร

ฯลฯ


