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เรียน
ออนไลน์

กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
ส�ำหรับงานสรรหา
คัดเลือกพนักงาน

ผ่านโปรแกรม

มอบวุฒิบัตร

ส�ำหรับท่านที่เปิดกล้อง
ตลอดการอบรม

PDPA for Employee
Recruitment & Selection

• งานสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องเกี่ยวพัน
กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่เป็นข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ที่เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานนี้จะต้องเก็บ ใช้และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างสอดคล้องกับ
กฎหมาย มิฉะนั้นจะก่อปัญหาความเสียหาย
ต่อองค์กรได้
• การอบรมหลักสูตรนี้เจาะลึกเฉพาะงาน
Recruitment & Selection เพื่อการปฏิบัติ
ที่สอดคล้องและไม่ขัดต่อพ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้บังคับ
• บรรยายพร้อม Workshop หลากหลาย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการน�ำไปปฏิบัติ
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-16.30 น.
(เปิด Login เวลา 08.00 น.)
อัตราค่าอบรมท่านละ

แถมฟรี

หนังสือ “105 ปัญหา...ปุจฉา-วิสัชนา PDPA”
เขียนโดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

เหมาะส�ำหรับ

� เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงาน HR ที่รับผิดชอบ
งานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

วิทยากร

ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

� วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
� เขียนหนังสือด้านการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกว่า 10 เล่ม

โปรโมชัน่ พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาช�ำระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 25 พ.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

หัวข้อการฝึกอบรม

09.00-10.30 น.
yyสาระส�ำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ปฏิบัติงาน
สรรหาและคัดเลือกพนักงานจ�ำเป็นต้องรู้ เช่น หลักความจ�ำเป็นของ
ข้อมูล หลักการแจ้งให้ทราบ หรือหลักการให้ความยินยอม เป็นต้น
yyเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ที่งานสรรหาและคัดเลือก
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน และพนักงานรับเหมา
แรงงาน หรือคู่ค้าการจ้างงาน เช่น Recruitment Agency เป็นต้น
10.45-12.00 น.
yyStep 1: การวิเคราะห์ “ความจ�ำเป็น” ของข้อมูลส่วนบุคคล
yyWorkshop จัดประเภทข้อมูลทั่วไป/อ่อนไหว และความจ�ำเป็นของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานและพนักงานรับเหมาแรงงาน
ตามแบบฟอร์มใบสมัครงานประกอบการอบรม
yyข้อมูลอ่อนไหวของผู้สมัครงาน ฯลฯ ที่บริษัทฯ ต้องระวัง
13.00-14.30 น.
yyStep 2: การ “แจ้งให้ทราบ” ต้องแจ้งอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
yyWorkshop การแจ้งให้ทราบกรณีสมัครงานแบบ Walk-in ส่งใบสมัคร
ผ่านออนไลน์ เว็บไซต์สมัครงาน หรือผ่าน Recruitment Agency
ต้องท�ำอย่างไร
yyStep 3: ฐานทางกฎหมายส�ำหรับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับงานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
yyWorkshop ฐานกฎหมายการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลกรณีต่าง ๆ เช่น

1. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หรือการตรวจสุขภาพ
    ผู้สมัครงาน
2. การสอบถามข้อมูลผู้สมัครงานจากบริษัทเก่าของผู้สมัครงาน
3. การเปิดข้อมูลผู้สมัครงานให้กับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ
4. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ้างอิง
    (Reference Person)
5. การเปิดเผยข้อมูลใบสมัครงานให้กับบริษัทในเครือหรือ
    บริษัทอื่น ๆ ที่โทรมาขอ
6. การเปิดเผยข้อมูลพนักงานให้กับบริษัทใหม่ที่พนักงานไป
    สมัครงาน
7. การขึ้นทะเบียนพนักงานใหม่กับประกันสังคม
ฯลฯ
14.45-16.30 น.
yyStep 4: การจัดท�ำมาตรการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานฯ
มีความปลอดภัย
yyระยะเวลาการจัดเก็บใบสมัครงานทั้งคนที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์
หรือบรรจุเป็นพนักงานประจ�ำ
yyมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้สมัครงานฯ ต้องก�ำหนดอะไร อย่างไร
จึงจะถือว่า “เหมาะสม”
yyWorkshop การจัดท�ำ Personal Data Processing Procedure
for Recruitment & Selection เพื่อทดสอบความเข้าใจของ
การอบรมส�ำหรับการน�ำไปปฏิบัติที่บริษัท

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับงานสรรหาคัดเลือกพนักงาน” (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
1.  *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

2.  *ชื่อ-นามสกุล.............................................................................

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

*ต�ำแหน่ง...................................................................................

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

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�ำหรับออกใบก�ำกับภาษี
บริษัท................................................................................. เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี............................................สาขา.................................
ที่อยู่ . .........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท์ ............................................. ต่อ.................. โทรสาร....................................
ผู้ติดต่อ..................................................................... E-mail........................................................................มือถือ.......................................
กรุณาช�ำระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด หรือ HR Center Co., Ltd.
� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�ำระที่ธนาคาร หรือช�ำระเพิ่มที่หน้างาน
� เมื่อช�ำระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�ำเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  
� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์ งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชิกหรื อส�ำรองที่น่ ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่ าฝึ กอบรมรวมเอกสารแล้ ว (ราคาต่ อ 1 ท่ าน)

