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คําถามเจาะลึก
พ.ร.บ.คุมครองขอมูล
สวนบุคคล 2562

www.hrcenter.co.th

เรียน
ออนไลน
ผานโปรแกรม

 ผูเรียนตองมีความรูเกี่ยวกับ

ตัวบทของ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลฯ

• ตอบคําถาม 50 ขอ
ที่คุณอยากรูเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล
• เปดถาม – ตอบ

ชวงทายเพื่อเคลียรคําถามคาใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

เวลา 09.00-12.00 น. (เปด Login 08.00 น.)
วิทยากร

ทนายชูเกียรติ เกตุชู (ทนายโจ)
ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานกฎหมายโจ แอนด สมิท

ตัวอยาง 50

คําถามเจาะลึก

พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ขอมูลสวนบุคคลตองขอความยินยอมทุกอยางหรือไม
2. ขอมูลสวนบุคคลแบบใด หรือประเภทใดที่ไมตองขอ
ความยินยอม
3. เอกสารสมัครงานทีเ่ ปนขอมูลสวนบุคคลตองขอความ
ยินยอมอยางไร
4. กรณีรบั สมัครงาน การขอความยินยอมใหเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล หากนายจางจะพิมพ
ขอความแทรกไวในสัญญาจาง หรือสัญญาขอใช
การบริการ ขอใดขอหนึ่งไดหรือไม
5. ในใบสมัครตองระบุผูอางอิง ญาติ หรือผูคํ้าประกัน
ขอมูลเหลานี้ตองขอความยินยอมจากผูที่ถูกอางอิง
หรือไม

6. หากบริษัทตองการสืบประวัติอาชญากรรมของ
ผูสมัครที่ผานการสัมภาษณ จะทําไดหรือไม
หรือตองทําอยางไร แยกเปน 2 กรณี คือ
1) ในแบบฟอรมใบสมัครงานไมมีขอความยินยอม
2) ในแบบฟอรมใบสมัครงานมีขอความยินยอม
7. การขอความยินยอมที่เกินกวาขอบเขตวัตถุประสงค
การจางงานจะใชอางวาเปนความยินยอมโดยชอบ
ไดหรือไม
8. บริษทั อืน่ ขอเช็กประวัติ (Reference Check) ของอดีต
ลูกจาง HR จะใหขอมูลไดหรือไม
9. กอนเริม่ งาน นายจางใหลกู จางเขารับการตรวจรางกาย
ที่ โ รงพยาบาล เมื่ อ ผลตรวจออกแล ว โรงพยาบาล
สามารถสงผลการตรวจใหนายจางโดยตรงเลยได
หรือไม หากสงโดยตรงไมไดตองดําเนินการอยางไร

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลทั่วไป 1,500 บาท + VAT 105 รวม 1,605 บาท
กรุณาชําระคาฝกอบรมภายในวันที่ 23 ก.ย. 2563 เพื่อรับเอกสารกอนการบรรยาย

16. เจาหนี้ซึ่งเปนบุคคลภายนอกสอบถามขอมูลของ
พนักงานเพื่อทวงหนี้ HR ในฐานะผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลจะใหขอมูลกับเจาหนี้ไดหรือไม

10. ผลการตรวจสุขภาพจากทางโรงพยาบาล ที่แผนกเซฟตี้
ตองนําไปยื่นใหแรงงาน จะถือวาผิดพ.ร.บ.นี้หรือไม
11. การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานตองมีหนังสือ
ยินยอมจากพนักงานทุกปหรือไม

17. บริษัทออกหนังสือรับรองเงินเดือนใหกับพนักงาน
ไปยื่นกับธนาคารเพื่อขอกูสินเชื่อซื้อบาน เมื่อมี
เจาหนาที่ธนาคารโทรมาขอคํายืนยันจาก HR
ทาง HR สามารถใหขอมูลไดหรือไม

12. เอกสารสมัครงานที่ไมผานการพิจารณา
บริษัทควรดําเนินการอยางไร
13. ลูกจางทําผิดวินัย ถาบริษัทออกหนังสือเตือนหรือเลิกจาง
ลูกจางมีสิทธิไมยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลนี้ตอ
บุคคลอื่นในหรือนอกบริษัทไดหรือไม

18. พนักงานมาขอสําเนาทะเบียนบานหรือเอกสาร
สวนตัวของพนักงานเองจาก HR เจาหนาที่
จะสามารถใหขอมูลไดเลยหรือไม

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

19. หัวหนางานสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลของ
พนักงานในระบบฐานขอมูลขององคกรไดหรือไม

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

20. การเก็บขอมูลการประเมินความสามารถในการ
ทํางานของลูกจางตองไดรับความยินยอมกอน
หรือไม อยางไร

ฯลฯ
หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “50 คําถามเจาะลึก พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562” (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
• ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727
• ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
เพื่อใหเจาหนาที่จัดสงเอกสารทางไปรษณีย

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
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชิกหรื อสํารองที่น่ ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่ าฝึ กอบรมรวมเอกสารแล้ ว (ราคาต่ อ 1 ท่ าน)

