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อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 29 มิ.ย. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

พ.ร.บ.คุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562

yy พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีเนื้อหา

มากมายที่องค์กรและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้อง

ปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของ “ผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

yy ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้น ผู้ปฏิบัติจึงจ�าเป็น

ต้องเข้าใจประเด็นส�าคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ในทุกแง่มุม  

มิฉะนั้นจะน�าปัญหามาสู่แต่ละองค์กรและบุคคลต่าง ๆ  

ที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับได้แทบทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นด้าน 

IT, HR, การตลาด และจัดซื้อ เป็นต้น

yy เป็นที่ทราบกันแล้วว่าโทษของการฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้

มีความรุนแรงมาก ทั้งโทษจ�าคุกและโทษปรับสูงสุดได้ถึง  

5 ล้านบาท ซึ่งไม่มีองค์กรที่ไหนมองข้ามได้

yy อีกทั้งการเตรียมการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้น  

ก็ไม่สามารถใช้เวลาสั้น ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากการเลื่อนการ

บังคับออกไปอีกถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2565

yy จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้มาเตรียมท�าความเข้าใจ 

พ.ร.บ.ฉบับนี้อย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อการเตรียมการน�าไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อปัญหาให้กับองค์กรและบุคคล

ที่เกี่ยวข้องในอนาคต

กฎหมายใหม่ 
ที่สถานประกอบกิจการ 
นายจ้าง HR และลูกจ้างต้องรู้  
และปฏิบัติให้ถูกต้อง

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น. (เปิด Login 08.00 น.)

วิทยากร

ทนายชูเกียรติ เกตุชู (ทนายโจ)
yyทนายความ ส�านักงานกฎหมายโจ แอนด์ สมิท

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

แนะน�าสิ่งที่ต้องท�าในภาคปฏิบัติ 
พร้อมแจกตัวอย่างเอกสาร

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน

รุ่นที่ 11
มอบวุฒิบัตร 
ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้อง 
ตลอดกำรอบรม



หัวข้อการฝึกอบรม

สนใจสมัครสมาชิกหรือส�ารองที่นั่ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

หลักสูตรฝึกอบรม “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายใหม่ที่สถานประกอบกิจการ นายจ้าง HR และลูกจ้างต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง รุ่นที่ 11” (วันที่ 6 ก.ค. 2565)

1. กรอบแนวคิดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อก�าหนดของ

กฎหมายฉบับนี้
3. “ข้อมูลส่วนบุคคล” กับ “ข้อมูลอ่อนไหว” ต่างกันอย่างไร 

ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และมีหน้าที่อย่างไร

4. ในองค์กรธุรกิจ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้อง
กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

5. การขอความยินยอมเพื่อน�าข้อมูลมาประมวลผล 
ควรด�าเนินการอย่างไร ไม่ให้ก่อความเสี่ยงทางกฎหมาย

6. มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องท�าอย่างไร

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

8. ความรับผิด โทษ และการร้องเรียนของกฎหมายฉบับนี้
9. แนวปฏิบัติขององค์กรเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ในงาน HR และงาน IT
 กรณีศึกษา : การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรธุรกิจ
10. เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลในองค์กรเพื่อท�าหน้าที ่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
11. ถาม-ตอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

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

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี


