
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน ์“50 ค�ำถำมเจำะลึก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (วันที ่18 พ.ย. 2563)

1. ขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งขอความยินยอมทกุอยา่งหรอืไม ่
2. ขอ้มลูสว่นบคุคลแบบใด หรอืประเภทใดท่ีไมต่อ้งขอความยินยอม
3. เอกสารสมคัรงานท่ีเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งขอความยินยอมอยา่งไร
4. กรณีรบัสมคัรงาน การขอความยินยอมใหเ้ก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

หากนายจา้งจะพิมพข์อ้ความแทรกไวใ้นสญัญาจา้ง หรอืสญัญาขอใชก้ารบรกิาร ขอ้ใด
ขอ้หนึง่ไดห้รอืไม่

5. ในใบสมคัรตอ้งระบผุูอ้า้งอิง ญาต ิหรอืผูค้ �า้ประกนั ขอ้มลูเหลา่นีต้อ้งขอความยินยอม
จากผูท่ี้ถกูอา้งอิงหรอืไม่

6. หากบรษัิทตอ้งการสืบประวตัอิาชญากรรมของผูส้มคัรท่ีผา่นการสมัภาษณ ์ 
จะท�าไดห้รอืไม ่หรอืตอ้งท�าอยา่งไร แยกเป็น 2 กรณี คือ 
1) ในแบบฟอรม์ใบสมคัรงานไมมี่ขอ้ความยินยอม 
2) ในแบบฟอรม์ใบสมคัรงานมีขอ้ความยินยอม

7. การขอความยินยอมท่ีเกินกวา่ขอบเขตวตัถปุระสงคก์ารจา้งงานจะใชอ้า้งวา่เป็น 
ความยินยอมโดยชอบไดห้รอืไม่

8. บรษัิทอ่ืนขอเช็กประวตั ิ(Reference Check) ของอดีตลกูจา้ง HR จะใหข้อ้มลูไดห้รอืไม่
9. ก่อนเริม่งาน นายจา้งใหล้กูจา้งเขา้รบัการตรวจรา่งกายท่ีโรงพยาบาล เม่ือผลตรวจ

ออกแลว้โรงพยาบาลสามารถสง่ผลการตรวจใหน้ายจา้งโดยตรงเลยไดห้รอืไม ่หากสง่
โดยตรงไมไ่ดต้อ้งด�าเนินการอยา่งไร

10. ผลการตรวจสขุภาพจากทางโรงพยาบาล  
ท่ีแผนกเซฟตีต้อ้งน�าไปย่ืนใหแ้รงงาน  
จะถือวา่ผิดพ.ร.บ.นีห้รอืไม่

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองทีน่ั่ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท ์(02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาตอ่ 1 ทา่น)

1.  ช่ือ-นามสกลุ ..............................................................................

ต�าแหนง่ ....................................................................................

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

2.  ช่ือ-นามสกลุ ..............................................................................

ต�าแหนง่ ....................................................................................

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

ชื่อและทีอ่ยู่บริษัทส�ำหรับออกใบก�ำกับภำษี

บรษัิท ................................................................................ เลขประจ�าตวัผูเ้สียภาษี ............................................สาขา ................................

ท่ีอยู ่ ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธรุกิจ ............................................................ โทรศพัท ์ ............................................ ตอ่.................. โทรสาร....................................

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

โอนเงิน หรอืเช็คขีดครอ่มในนาม บรษัิท เอช อาร ์เซน็เตอร ์จ�ากดั หรอื HR Center Co., Ltd.
• ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727 • ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขท่ี 0802359647 • ธนาคารกรุงศรอียธุยา เลขท่ี 3071269091

 ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงนิ (ถำ้ม)ี ผู้โอนเงนิจะตอ้งเป็นผู้ช�ำระทีธ่นำคำร
• เม่ือช�าระเงินแลว้ โปรด e-mail ส �าเนาใบโอนเงิน โดยระบช่ืุอองคก์ร ช่ือหลกัสตูร มาท่ีบรษัิทฯ ก่อนวนัฝึกอบรม  
• เอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตวัจริง กรุณาสง่ไปรษณียล์งทะเบียนมาใหก่้อนวนัอบรม

บรษัิท เอช อาร ์เซน็เตอร ์จ�ากดั  (ส �านกังานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรฑีา 15 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงทบัชา้ง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250 เลขท่ีประจ�าตวัผูเ้สียภาษี 0105540023934

หมายเหต ุ กรณีหลกัสตูรยืนยนัการจดัอบรมแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นเงินในทกุกรณี

กรุณำช�ำระค่ำฝึกอบรมก่อนวันงำน

อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลทั่วไป 1,500 บาท + VAT 105 รวม 1,605 บาท
กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 11 พ.ย. 2563 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

ตัวอย่าง 50 ค�าถามเจาะลึก
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-12.00 น. (เปิด Login 08.00 น.)

วิทยากร
ทนายชูเกียรติ เกตุชู (ทนายโจ)
ทีป่รึกษำกฎหมำย ส�ำนักงำนกฎหมำยโจ แอนด ์สมทิ

� ผู้เรียนต้องมีความรู้
เกี่ยวกับตัวบทของ 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลฯ

• ตอบค�าถาม 50 ข้อที่คุณ 
อยากรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• เปิดถาม – ตอบ ช่วงท้าย 
เพื่อเคลียร์ค�าถามคาใจ

ค�าถามเจาะลึก 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล 256250 www.hrcenter.co.th

ผ่ำนโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

11. การตรวจสขุภาพประจ�าปีของพนกังานตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากพนกังานทกุปีหรอืไม่
12. เอกสารสมคัรงานท่ีไมผ่า่นการพิจารณา บรษัิทควรด�าเนินการอยา่งไร
13. ลกูจา้งท�าผิดวินยั ถา้บรษัิทออกหนงัสือเตือนหรอืเลกิจา้ง ลกูจา้งมีสทิธิไมยิ่นยอมให ้

บรษัิทเปิดเผยขอ้มลูนีต้อ่บคุคลอ่ืนในหรอืนอกบรษัิทไดห้รอืไม่
14. HR โพสตรู์ปกิจกรรมพนกังานเพ่ือประชาสมัพนัธอ์งคก์ร จะผิด พ.ร.บ.นีห้รอืไม่
15. พนกังานโพสตรู์ปของพนกังานดว้ยกนัเองโดยไมไ่ดข้อความยินยอมก่อน  

พนกังานจะผิด พ.ร.บ.นีห้รอืไม่
16. เจา้หนีซ้ึง่เป็นบคุคลภายนอกสอบถามขอ้มลูของพนกังานเพ่ือทวงหนี ้HR ในฐานะ 

ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลจะใหข้อ้มลูกบัเจา้หนีไ้ดห้รอืไม่
17. บรษัิทออกหนงัสือรบัรองเงินเดือนใหก้บัพนกังานไปย่ืนกบัธนาคารเพ่ือขอกูส้นิเช่ือซือ้บา้น 

เม่ือมีเจา้หนา้ท่ีธนาคารโทรมาขอค�ายืนยนัจาก HR    ทาง HR สามารถใหข้อ้มลูไดห้รอืไม่
18. พนกังานมาขอส�าเนาทะเบียนบา้นหรอืเอกสารสว่นตวัของพนกังานเองจาก HR  

เจา้หนา้ท่ีจะสามารถใหข้อ้มลูไดเ้ลยหรอืไม่
19. หวัหนา้งานสามารถเขา้ไปตรวจสอบขอ้มลูของพนกังานในระบบฐานขอ้มลูขององคก์ร 

ไดห้รอืไม่
20. การเก็บขอ้มลูการประเมินความสามารถ 

ในการท�างานของลกูจา้งตอ้งไดร้บั 
ความยินยอมก่อนหรอืไม ่อยา่งไร

ฯลฯ


