
วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินก�อนวันท่ี 10 มี.ค. 2564 ลด 300 บาท

การจัดทําเอกสาร
ในงาน 
ให�สอดคล�องกับ
พระราชบัญญัติคุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคล 
พ.ศ. 2562
หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
ที่มีการใชบังคับเมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ที่ผานมาและมีพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและ
กิจการท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2563 ใหใชบังคับ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 
2564 ซึ่งระหวางน้ีทุกองคกรทุกบริษัทตองการเตรียมพรอมรับ
ดวยการแกไขเปล่ียนแปลงกระบวนการบริหารจัดการทํางาน
ดานบุคคลใหสอดคลองกับตัวบทกฎหมายหลายดาน อาทิ 
การขอความยินยอมในการเก็บขอมูลผูสมัครงาน การเก็บ
ผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป การถายภาพพนักงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ การสงขอมูลพนักงานใหแกบริษัทคูคา 
การบันทึกภาพในกลองวงจรปด

ดังน้ันเพ่ือเปนการเตรียมพรอมกระบวนการ
ทํางานดานงานบุคคล เจาของสถานประกอบกิจการ/
นายจาง/HR ตองจัดเตรียมจัดทําเอกสารตาง ๆ ให
สอดคลองตามกฎหมาย อาทิ การประกาศนโยบาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคลขององคกร เอกสารการขอ
ความยินยอม ขอตกลงการประมวลผล สัญญารักษา
ความลับ สัญญาจางบริการเจาหนาท่ีคุมครองขอมูล
สวนบุคคล และเอกสารการยกเลิกความยินยอม 

วิทยากร

ทนายชูเกียรติ เกตุชู (ทนายโจ)
ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานกฎหมายโจ แอนด สมิท

www.hrcenter.co.th



หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรม “การจัดทําเอกสารในงาน HR ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562” (วันท่ี 17 มี.ค. 2564)
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงานโอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091
คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

1. ที่มาและเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562

2. 22 หนวยงานและกิจการ ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
หนวยงานและกิจการท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยู
ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ใหใชบังคับ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 
31 พฤษภาคม 2564

3. สรุปหลักเกณฑมาตราท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับการ
จัดทําเอกสาร

4. การดําเนินการเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่สงใหแกบริษัท
คูคา บริษัทผูขนสง บริษัทรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

5. การดําเนินการเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลระหวาง
หนวยงาน HR กับหนวยงานอ่ืนในองคกร

6. โรงพยาบาลตรวจรางกายลูกจางใหแกนายจางดําเนินการ
อยางไรจึงถูกตองตามหลักกฎหมาย

7. สญัญาจางพนักงานควรปรบัปรงุเพ่ิมเตมิอยางไรจงึครอบคลมุ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่นายจางจําเปนตองใช

8. ควรปรับระเบียบขอบังคับการทํางานอยางไรจึงสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติขอมูลสวนบุคคล

9. การสอบถามขอมูลสวนบุคลคเก่ียวกับการทํางานไปยัง
นายจางเกาควรจัดทําเอกสารใดเพ่ือดําเนินการใหถูกตอง
ตามกฎหมาย

10. การบันทึกกลองวงจรปดตองดําเนินการอยางไรเก่ียวกับ
ขอมูลสวนบุคคล

11. การเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูสมัครงานตองดําเนินการ
อยางไรจึงถูกตองตามกฎหมาย

12. การใชขอมูลสวนบุคคลที่เปนขอมูลออนไหวของลูกจางตอง
ดําเนินการอยางไรจึงถูกตองตามกฎหมาย

13. ตัวอยางเอกสารตาง ๆ ที่ตองมีในการปฏิบัติตามกฎหมาย
 ประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลขององคกร
 หนังสือขอความยินยอมขอมูลผูสมัครงาน
 ขอตกลงการประมวลผล
 สัญญารักษาความลับ
 สัญญาจางบริการเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 เอกสารแจงขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
 เอกสารการยกเลิกความยินยอม

14. ถาม-ตอบ


