
พระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

รุ่นที ่2
มอบวุฒิบัตร

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น. (เปิด login 08.00 น.)

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ช�าระเงินก่อนวันที่ 23 เม.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

การจัดท�า 
เอกสารในงาน HR  
ให้สอดคล้องกับ

หลักการและเหตุผล
พระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

ท่ีมีการใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ท่ีผา่นมาและมีพระราชกฤษฎีการก�าหนดหนว่ยงานและ 

กิจการท่ีผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัแหง่ 

พระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

พ.ศ. 2563 ให้ใช้บงัคบั 27 พฤษภาคม 2563 ถงึ 31 พฤษภาคม 

2564 ซึง่ระหวา่งนีท้กุองค์กรทกุบริษัทต้องการเตรียมพร้อม

รับด้วยการแก้ไขเปล่ียนแปลงกระบวนการบริหารจดัการ

ท�างานด้านบุคคลให้สอดคล้องกบัตวับทกฎหมายหลายด้าน 

อาทิ การขอความยนิยอมในการเกบ็ข้อมูลผู้สมัครงาน  

การเกบ็ผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี การถ่ายภาพ

พนักงานในกจิกรรมต่าง ๆ การส่งข้อมูลพนักงานให้แก่

บริษัทคู่ค้า การบนัทกึภาพในกล้องวงจรปิด เป็นต้น

ดงันัน้เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมกระบวนการ

ท�างานด้านงานบคุคล เจ้าของสถานประกอบกิจการ/

นายจ้าง/HR ต้องจดัเตรียมจดัท�าเอกสารตา่ง ๆ  

ให้สอดคล้องตามกฎหมาย อาทิ 

yy การประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลขององค์กร 

yy เอกสารการขอความยนิยอม 

yy ข้อตกลงการประมวลผล 

yy สัญญารักษาความลับ 

yy สัญญาจ้างบริการเจ้าหน้าที่คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 

yy เอกสารการยกเลิกความยนิยอม 

วิทยากร

ทนายชูเกียรติ เกตุชู (ทนายโจ)
yyท่ีปรึกษากฎหมาย ส�านกังานกฎหมายโจ แอนด์ สมิท

www.hrcenter.co.th

โปรโมชนัพิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

เวลา 09.00-16.00 น. (เปิด login 08.00 

น.)



9. การสอบถามข้อมลูสว่นบคุลคเก่ียวกบัการท�างานไปยงั

นายจ้างเก่าควรจดัท�าเอกสารใดเพ่ือด�าเนินการให้ถกูต้อง

ตามกฎหมาย

10. การบนัทกึกล้องวงจรปิดต้องด�าเนินการอยา่งไรเก่ียวกบั

ข้อมลูสว่นบคุคล

11. การเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของผู้สมคัรงานต้องด�าเนินการ

อยา่งไรจงึถกูต้องตามกฎหมาย

12. การใช้ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเป็นข้อมลูออ่นไหวของลกูจ้างต้อง

ด�าเนินการอยา่งไรจงึถกูต้องตามกฎหมาย

13. ตวัอยา่งเอกสารตา่ง ๆ ท่ีต้องมีในการปฏิบตัติามกฎหมาย

yy ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลขององค์กร

yy หนงัสือขอความยินยอมข้อมลูผู้สมคัรงาน

yy ข้อตกลงการประมวลผล

yy สญัญารักษาความลบั

yy สญัญาจ้างบริการเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล

yy เอกสารแจ้งขอใช้สทิธิของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล

yy เอกสารการยกเลกิความยินยอม

14. ถาม-ตอบ

หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม “การจดัท�าเอกสารในงาน HR ให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2” (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

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

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

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

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

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

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

*ขอ้มูลนีอ้าจเปิดเผยใหก้บัวิทยากรเพือ่ประโยชน์ในการปรบัหลกัสูตรใหเ้หมาะกบัผูเ้รียน

ช่ือและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตวัผู้ เสียภาษี ............................................สาขา ................................

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

ประเภทธรุกิจ ............................................................ โทรศพัท์  ............................................ ตอ่.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ�ากดั หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ี 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เลขท่ี 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิ (ถ้ามี) ผู้โอนเงนิจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เม่ือช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบช่ืุอองค์กร ช่ือหลกัสตูร มาท่ีบริษัทฯ ก่อนวนัฝึกอบรม  

� เอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตวัจริง กรุณาสง่ไปรษณีย์ลงทะเบยีนมาให้ก่อนวนัอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซน็เตอร์ จ�ากดั (ส�านกังานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทบัช้าง เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10250  
เลขท่ีประจ�าตวัผู้ เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลกัสตูรยืนยนัการจดัอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นเงินในทกุกรณี

1. ท่ีมาและเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลู 

สว่นบคุคล พ.ศ. 2562

2. 22 หนว่ยงานและกิจการ ตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนด 

หนว่ยงานและกิจการท่ีผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลไมอ่ยู ่

ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ให้ใช้บงัคบั 27 พฤษภาคม 2563 ถงึ 

31 พฤษภาคม 2564

3. สรุปหลกัเกณฑ์มาตราท่ีส�าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการ 

จดัท�าเอกสาร

4. การด�าเนินการเพ่ือคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท่ีสง่ให้แก่บริษัท

คูค้่า บริษัทผู้ขนสง่ บริษัทรักษาความปลอดภยั (รปภ.)

5. การด�าเนินการเพ่ือคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลระหวา่ง 

หนว่ยงาน HR กบัหนว่ยงานอ่ืนในองค์กร

6. โรงพยาบาลตรวจร่างกายลกูจ้างให้แก่นายจ้างด�าเนินการ

อยา่งไรจงึถกูต้องตามหลกักฎหมาย

7. สญัญาจ้างพนกังานควรปรับปรุงเพ่ิมเตมิอยา่งไรจงึครอบคลมุ

การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท่ีนายจ้างจ�าเป็นต้องใช้

8. ควรปรับระเบียบข้อบงัคบัการท�างานอยา่งไรจงึสอดคล้องกบั

พระราชบญัญตัข้ิอมลูสว่นบคุคล

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

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


