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 ตอบคําถาม 50 ขอที่คุณอยากรู
เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล
 เปดถาม – ตอบ ชวงทาย
เพื่อเคลียรคําถามคาใจ

 ผูเ รียนตองมีความรูเ กีย่ วกับตัวบท
ของ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลฯ

ตัวอยาง 50 คําถามเจาะลึก

พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ขอมูลสวนบุคคลตองขอความยินยอมทุกอยางหรือไม
2. ขอมูลสวนบุคคลแบบใด หรือประเภทใดที่ไมตอง
ขอความยินยอม
3. เอกสารสมัครงานที่เปนขอมูลสวนบุคคลตอง
ขอความยินยอมอยางไร
4. กรณีรับสมัครงาน การขอความยินยอมใหเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล หากนายจางจะพิมพ
ขอความแทรกไวในสัญญาจาง หรือสัญญาขอใช
การบริการ ขอใดขอหนึ่งไดหรือไม
5. ในใบสมัครตองระบุผูอางอิง ญาติ หรือผูคํ้าประกัน
ขอมูลเหลานี้ตองขอความยินยอมจากผูที่ถูกอางอิง
หรือไม

วิทยากร

ทนายชูเกียรติ เกตุชู (ทนายโจ)

ที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานกฎหมายโจ แอนด สมิท

อัตราคาอบรมทานละ

6. หากบริษัทตองการสืบประวัติอาชญากรรมของผูสมัครที่
ผานการสัมภาษณ จะทําไดหรือไม หรือตองทําอยางไร
แยกเปน 2 กรณี คือ
1) ในแบบฟอรมใบสมัครงานไมมีขอความยินยอม
2) ในแบบฟอรมใบสมัครงานมีขอความยินยอม
7. การขอความยินยอมที่เกินกวาขอบเขตวัตถุประสงคการ
จางงานจะใชอางวาเปนความยินยอมโดยชอบไดหรือไม
8. บริษัทอื่นขอเช็กประวัติ (Reference Check) ของอดีต
ลูกจาง HR จะใหขอมูลไดหรือไม
9. กอนเริ่มงาน นายจางใหลูกจางเขารับการตรวจรางกายที่
โรงพยาบาล เมื่อผลตรวจออกแลวโรงพยาบาลสามารถ
สงผลการตรวจใหนายจางโดยตรงเลยไดหรือไม หากสง
โดยตรงไมไดตองดําเนินการอยางไร
วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 13.30-16.30 น. (เปด Login 12.30 น.)

สมาชิก 1,200 บาท + VAT 84 รวม 1,284 บาท / บุคคลทั่วไป 1,700 บาท + VAT 119 รวม 1,819 บาท
กรุณาชําระคาฝกอบรมภายในวันที่ 16 เม.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารกอนการบรรยาย

ตัวอยาง 50 คําถามเจาะลึก

พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
10.ผลการตรวจสุขภาพจากทางโรงพยาบาลที่แผนก
เซฟตี้ตองนําไปยื่นใหแรงงาน จะถือวาผิดพ.ร.บ.นี้
หรือไม
11.การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานตองมีหนังสือ
ยินยอมจากพนักงานทุกปหรือไม
12.เอกสารสมัครงานที่ไมผานการพิจารณา บริษัทควร
ดําเนินการอยางไร
13.ลูกจางทําผิดวินัย ถาบริษัทออกหนังสือเตือนหรือ
เลิกจาง ลูกจางมีสิทธิไมยินยอมใหบริษัทเปดเผย
ขอมูลนี้ตอบุคคลอื่นในหรือนอกบริษัทไดหรือไม
14.HR โพสตรูปกิจกรรมพนักงานเพื่อประชาสัมพันธ
องคกร จะผิด พ.ร.บ.นี้หรือไม
15.พนักงานโพสตรูปของพนักงานดวยกันเองโดยไมได
ขอความยินยอมกอน พนักงานจะผิด พ.ร.บ.นี้หรือไม

16.เจาหนี้ซึ่งเปนบุคคลภายนอกสอบถามขอมูลของ
พนักงานเพื่อทวงหนี้ HR ในฐานะผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลจะใหขอมูลกับเจาหนี้ไดหรือไม
17.บริษัทออกหนังสือรับรองเงินเดือนใหกับพนักงาน
ไปยื่นกับธนาคารเพื่อขอกูสินเชื่อซื้อบาน เมื่อมี
เจาหนาที่ธนาคารโทรมาขอคํายืนยันจาก HR
ทาง HR สามารถใหขอมูลไดหรือไม
18.พนักงานมาขอสําเนาทะเบียนบานหรือเอกสาร
สวนตัวของพนักงานเองจาก HR เจาหนาที่จะสามารถ
ใหขอมูลไดเลยหรือไม
19.หัวหนางานสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลของ
พนักงานในระบบฐานขอมูลขององคกรไดหรือไม
20.การเก็บขอมูลการประเมินความสามารถในการ
ทํางานของลูกจางตองไดรับความยินยอมกอนหรือไม
อยางไร
ฯลฯ
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