
โปรโมชัน่พเิศษ!!   เข้าร่วมได้ 2 ท่านต่อองค์กร

www.hrcenter.co.th

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น  ศรีนครินทร์  
(ถนนศรีนครินทร์)

อัตราค่าอบรมองค์กรละ

สมาชกิ 20,000 บาท + VAT 1,400 รวม 21,400 บาท / บคุคลทัว่ไป 22,000 บาท + VAT 1,540 รวม 23,540 บาท
พิเศษ ช�าระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 13 ก.ค. 2565 รับส่วนลดองค์กรละ 1,000 บาท

หลักสูตรนี้ทุกท่านจะได้รับตัวอย่าง Privacy 
Policy, Privacy Notice และแบบฟอร์มต่าง ๆ  ทีต้่อง
ใช้ตามข้อก�าหนดของ PDPA เพื่อเป็นแนวทางไป
ปรับปรุงใช้อย่างเร่งด่วนในองค์กร พร้อมมาตราที่
เกีย่วข้อง และประโยชน์ของแต่ละแบบฟอร์ม

เหมาะส�าหรับ 
� HR Manager
� ผู้บริหารตามสายงานและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงาน PDPA 

โดยเฉพาะองค์กรที่แบบฟอร์มต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์
ตามข้อก�าหนดของ PDPA

วิทยากร

ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
�	วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
�	ผู้เขียนหนังสือด้านการบริหารและ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกว่า 10 เล่ม

แถมหนังสือ  

105 ปัญหา...ปุจฉา-วิสัชนา PDPA  

เขียนโดย ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

PDPA Policies, and Forms
แนวทางการจัดท�านโยบายและแบบฟอร์มที่จ�าเป็นในงาน PDPA

ด่วนที่สุด ห้ามพลาด !! 
กฎหมายประกาศใช้แล้ว

รุ่นที ่2



PDPA Policies, 
and Forms

หัวข้อการบรรยายและเอกสารที่จะได้รับ

หลักสูตรฝึกอบรม “PDPA Policies, and Forms รุ่นที่ 2” (วันที่ 20 ก.ค. 2565)

สนใจสมัครสมาชิกหรือส�ารองที่นั่ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

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

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

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

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

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

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�ำหรับออกใบก�ำกับภำษี

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

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

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

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

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

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

ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงิน (ถ้ำมี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�ำระที่ธนำคำร หรือช�ำระเพิ่มที่หน้ำงำน

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

� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริง กรุณาน�ามาให้ในวันฝึกอบรม หรือจะช�าระส่วนนี้เป็นเงินสด

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

1. พันธกิจ
2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
3. Privacy Notice - ผู้สมัครงาน
4. Privacy Notice - พนักงาน
5. Privacy Notice - ลูกค้า
6. Privacy Notice - คู่ค้า
7. Privacy Notice -  ผู้มาติดต่อ
8. Privacy Notice -  พนักงานรับเหมาแรงงาน
9. Privacy Notice - ผู้ฝึกงาน (ถ้ามี)
10. Consent form -  ผู้สมัครงาน
11. Consent form - พนักงาน
12. Consent form - ลูกค้า
13. Consent form - คู่ค้า
14. Consent form -  ผู้มาติดต่อ
15. Consent form -  พนักงานรับเหมาแรงงาน
16. Consent form - ผู้ฝึกงาน (ถ้ามี)
17. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ
18. หนังสือปฏิเสธค�าขอใช้สิทธิ
19. หนังสือแจ้งเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น

20. สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล -  
Data Processing Agreement

21. แบบบันทึกรายการประมวลผลข้อมูล 
ตามมาตรา 39

22. ตัวอย่างมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
23. ตัวอย่างป้ายแจ้ง CCTV -  

CCTV Notification Sign Board
24. PDPA Procedure (ฉบับย่อ)
25. สัญญารักษาความลับ
26. ข้อบังคับการท�างาน - ส่วนของมาตรการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
27. สัญญาจ้างแรงงาน - ข้อความเพิ่มเติม
28. สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(DPO)
29. DPIA การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล


