เรียน
ออนไลน
ผานโปรแกรม

พ.ร.บ.คุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562

www.hrcenter.co.th

กฎหมายใหมที่สถานประกอบกิจการ
นายจาง HR และลูกจางตองรู
และปฏิบัติใหถูกตอง
(ภาคปฏิบัติที่ตองทํา, แจกตัวอยางเอกสาร)
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เปนกฎหมาย
ที่มีความสําคัญเพื่อใชในการปองกันขอมูลสวนบุคคล
จากการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ผิดวัตถุประสงค เพื่อให
เจาของขอมูลสวนบุคคลไดรับความคุมครอง สามารถ
ตรวจสอบและควบคุมผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นตอเจาของขอมูล ตอการดําเนินธุรกิจ
ตอนานาชาติวาประเทศไทยมีมาตรฐานการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลเปนการทั่วไปที่เพียงพอ
กฎหมายฉบับนี้สงผลกระทบตอการบริหารงานบุคคล
ตอการดําเนินธุรกิจของนายจาง จึงควรที่เจาของ
สถานประกอบกิจการ / นายจาง / HR / ลูกจาง
ตองศึกษาและปฏิบัติใหถูกตอง เนื่องจากผูฝาฝน
มีโทษทั้งทางแพง ทางอาญา และโทษปรับ
ทางปกครองที่มีอัตราที่สูงมาก

วิทยากร

ทนายชูเกียรติ เกตุชู (ทนายโจ)

ทนายความ สํานักงานกฎหมายโจ แอนด สมิท

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

เวลา 09.00-12.00 น. (เปด Login 08.00 น.)
อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลทั่วไป 1,500 บาท + VAT 105 รวม 1,605 บาท
กรุณาชําระคาฝกอบรมภายในวันที่ 16 ก.ย. 2563 เพื่อรับเอกสารกอนการบรรยาย

หัวขอการฝกอบรม

1. ที่มาและเจตนารมณของพ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562
2. ขอบเขตการใชบังคับบริษัทในประเทศไทย บริษัทใน
ตางประเทศที่มีการบริการลูกคาในไทย ตองปรับตัวอยางไร
เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายนี้
3. กฎหมายฉบับนี้สงผลกระทบอะไร ตอสถานประกอบกิจการ
นายจาง HR และลูกจาง
4. “ขอมูลสวนบุคคล” คืออะไร อะไรเปนขอมูลสวนบุคคล
อะไรไมใชขอมูลสวนบุคคล
5. “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” คือใคร และมีบทบาท หนาที่
ที่ตองปฏิบัติอยางไร
6. ขอมูลของบริษัท ขอมูลการบริหาร ขอมูลสินคาหรือผลิตภัณฑ
ของนายจาง เปนขอมูลสวนบุคคลหรือไม
7. การคุมครองขอมูลสวนบุคคลหมายถึงอะไร มีวิธีปฏิบัติอยางไร
มีขอยกเวนอยางไร
8. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีอะไรบาง
9. ประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพของผูสมัครงานหรือ
ของลูกจาง เปนขอมูลสวนบุคคลหรือไม
10. การประเมินผลการทํางาน หรือความเห็นของนายจางตอการ
ทํางานของลูกจาง เปนขอมูลสวนบุคคลไดหรือไม นายจางจะ
เปดเผยตอบุคคลอื่นที่สอบถามมาไดหรือไม อยางไร
11. การใหความยินยอมของเจาของขอมูล ทําไดอยางไร จึงจะ
ถูกตองตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดและมีผลใชบังคับ

12. ลูกจางยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไวในสัญญาจาง
ความยินยอมดังกลาวที่ปรากฏในสัญญาจาง 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 เพื่อไมให
เปนการกระทําผิดตอพ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562 และกฎหมายลูกที่จะออกตามมา
18. ตัวอยางการปรับปรุงสัญญาจางและแบบฟอรมเอกสาร
ที่เกี่ยวของในการบริหารงานบุคคล

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ฯ” (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
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