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วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00-12.00 น. (เปด 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 9 มิ.ย. 2563 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

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

 พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เปนกฎหมาย
ที่มีความสําคัญเพ่ือใชในการปองกันขอมูลสวนบุคคล
จากการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ผิดวัตถุประสงค เพ่ือให
เจาของขอมูลสวนบุคคลไดรับความคุมครอง สามารถ
ตรวจสอบและควบคุมผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เพ่ือสราง
ความเช่ือมั่นตอเจาของขอมูล ตอการดําเนินธุรกิจ 
ตอนานาชาติวาประเทศไทยมีมาตรฐานการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลเปนการทั่วไปท่ีเพียงพอ

 กฎหมายฉบับนี้สงผลกระทบตอการบริหารงานบุคคล 
ตอการดําเนินธุรกิจของนายจาง จึงควรท่ีเจาของ
สถานประกอบกิจการ / นายจาง / HR / ลูกจาง 
ตองศึกษาและปฏิบัติใหถูกตอง เน่ืองจากผูฝาฝน
มีโทษท้ังทางแพง ทางอาญา และโทษปรับ
ทางปกครองท่ีมีอัตราท่ีสูงมาก

วิทยากร

ทนายชูเกียรติ เกตุชู (ทนายโจ)
 ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานกฎหมายโจ แอนด สมิท

กฎหมายใหม�ที่สถานประกอบกิจการ 
นายจ�าง HR และลูกจ�างต�องรู�
และปฏิบัติให�ถูกต�อง 
(ภาคปฏิบัติที่ต�องทํา, แจกตัวอย�างเอกสาร)

เรียน
ออนไลน�



หัวข�อการฝ�กอบรม

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 “พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ฯ” (วันท่ี 16 มิ.ย. 2563)

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
เพ่ือใหเจาหนาท่ีจัดสงเอกสารทางไปรษณีย

1. ที่มาและเจตนารมณของพ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562

2. ขอบเขตการใชบังคับบริษัทในประเทศไทย บริษัทใน
ตางประเทศท่ีมีการบริการลูกคาในไทย ตองปรับตัวอยางไร 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายน้ี

3. กฎหมายฉบับนี้สงผลกระทบอะไร ตอสถานประกอบกิจการ 
นายจาง HR และลูกจาง

4. “ขอมูลสวนบุคคล” คืออะไร อะไรเปนขอมูลสวนบุคคล 
อะไรไมใชขอมูลสวนบุคคล

5. “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” คือใคร และมีบทบาท หนาท่ี 
ที่ตองปฏิบัติอยางไร

6. ขอมูลของบริษัท ขอมูลการบริหาร ขอมูลสินคาหรือผลิตภัณฑ
ของนายจาง เปนขอมูลสวนบุคคลหรือไม

7. การคุมครองขอมูลสวนบุคคลหมายถึงอะไร มีวิธีปฏิบัติอยางไร 
มีขอยกเวนอยางไร

8. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีอะไรบาง
9. ประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพของผูสมัครงานหรือ

ของลูกจาง เปนขอมูลสวนบุคคลหรือไม
10. การประเมินผลการทํางาน หรือความเห็นของนายจางตอการ

ทํางานของลูกจาง เปนขอมูลสวนบุคคลไดหรือไม นายจางจะ
เปดเผยตอบุคคลอื่นท่ีสอบถามมาไดหรือไม อยางไร

11. การใหความยินยอมของเจาของขอมูล ทําไดอยางไร จึงจะ
ถูกตองตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดและมีผลใชบังคับ

12. ลูกจางยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไวในสัญญาจาง 
ความยินยอมดังกลาวท่ีปรากฏในสัญญาจาง ถือเปนความ
ยินยอมตามกฎหมายหรือไม ใชบังคับไดหรือไม

13. ลูกจางจะยกเลิกการใหความยินยอม ทําไดดวยวิธีการใด 
และตองใหนายจางตกลงยอมใหยกเลิกดวยหรือไม

14. การรองเรียน หรือการดําเนินการของเจาของขอมูลตอ
ผูกระทําการฝาฝน มีขั้นตอนและวิธีการอยางไร

15. โทษของการเปดเผยขอมูลหรือฝาฝนกฎหมายฉบับนี้
มีอะไรบาง

16. ความรับผิดทางแพง โทษทางอาญา และโทษปรับ
ทางปกครอง คืออะไร และมีโทษหนักเบาอยางไร

17. เจาของสถานประกอบกิจการ นายจาง และฝายบุคคล 
ตองปรับปรุงเอกสารแบบฟอรมตาง ๆ ในการบริหารงาน
บุคคล และแนวปฏิบัติอะไรบาง ปรับปรุงอยางไร เพ่ือไมให
เปนการกระทําผิดตอพ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 และกฎหมายลูกท่ีจะออกตามมา

18. ตัวอยางการปรับปรุงสัญญาจางและแบบฟอรมเอกสาร
ที่เก่ียวของในการบริหารงานบุคคล

โอนเงิน 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 กรุณาสงไปรษณียมาใหกอนวันอบรม

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

หมายเหตุ  กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี


