พ.ร.บ.คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562

www.hrcenter.co.th

เรียน
ออนไลน
ผานโปรแกรม

กฎหมายใหมที่สถานประกอบกิจการ
นายจาง HR และลูกจางตองรู
และปฏิบัติใหถูกตอง
แนะนําสิ่งที่ตองทําในภาคปฏิบัติ พรอมแจกตัวอยางเอกสาร

พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เปนกฎหมายที่มีความสําคัญเพื่อใชในการปองกันขอมูลสวนบุคคล
จากการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ผิดวัตถุประสงค เพื่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคลไดรับความคุมครอง สามารถ
ตรวจสอบและควบคุมผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอเจาของขอมูล ตอการดําเนินธุรกิจ
ตอนานาชาติวาประเทศไทยมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการทั่วไปที่เพียงพอ
กฎหมายฉบับนี้สงผลกระทบตอการบริหารงานบุคคล ตอการดําเนินธุรกิจของนายจาง จึงควรที่
เจาของสถานประกอบกิจการ / นายจาง / HR / ลูกจาง ตองศึกษาและปฏิบัติใหถูกตอง เนื่องจากผูฝาฝน
มีโทษทั้งทางแพง ทางอาญา และโทษปรับทางปกครองที่มีอัตราที่สูงมาก
วัน เวลา และสถานที่

วิทยากร

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564

ทนายชูเกียรติ เกตุชู (ทนายโจ)

เวลา 13.30-16.30 น. (เปด Login 12.30 น.)

ทนายความ สํานักงานกฎหมายโจ แอนด สมิท

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลทั่วไป 1,700 บาท + VAT 119 รวม 1,819 บาท
กรุณาชําระคาฝกอบรมภายในวันที่ 24 ก.พ. 2564 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 และมี
และะมบี ทบาท
ทบาท หน
หนา ทีท่ี
ที่ตองปฏิบัติอยางไร
6. ขอมูลของบริษัท ขอมูลการบริหาร ขอมูมลู สิสินคคา หหรืรอื ผลิ
ผลติ ภัภณ
ั ฑ
ฑ
ของนายจาง เปนขอมูลสวนบุคคลหรืออไไม
ไม
7. การคุมครองขอมูลสวนบุคคลหมายถึงงออะไร
อะไไร มีมวี ิธีปฏิฏบิ ัติอยยา งไร
งไร
มีขอยกเวนอยางไร
8. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีอะไรบ
ะไรรบา ง
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
116.
6. คความรั
วามรับผผิิดททางแพ
างงแพง โทษทางอาญา และโทษปรับ
ทางปกครอง
ทางปกครอง คืคอื อะไร
อะ และมีโทษหนักเบาอยางไร
17.
17. เจ
เจา ขของสถานประกอบกิ
องสถานประะก จการ นายจาง และฝายบุคคล
ตตอ งปรั
งปรบั ปรุ
ปรรงุ เอกสารแบบฟอร
เอกสา
มตาง ๆ ในการบริหารงาน
บุบคุ คล และแนวปฏิ
และแนวปฏบิ ัติอะไรบาง ปรับปรุงอยางไร เพื่อไมให
เป
เปน การกระทํ
การกระทาํ ผิผดิ ตตอพ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ.
กที่จะออกตามมา
พ.ศศ. 2562
2562 และกฎหมายลู
และกฎห
18. ตัวอยางการปรับปรุงสัญญาจางและแบบฟอรมเอกสาร
ที่เกี่ยวของในการบริหารงานบุคคล

หลักสูตรฝกอบรม “พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายใหมที่สถานประกอบกิจการ นายจาง HR และลูกจางตองรูและปฏิบัติใหถูกตอง” (วันที่ 3 มี.ค. 2564)

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

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มที่หนางาน

• 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
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี
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