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พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
องค์กรของท่านพร้อมหรือยัง
กับการรับมือ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้แล้ว
เป็น HR ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
ณ พัฒนากอล์ฟ

อบรมวันที่

30 มีนาคม 2564

9:00-16.00 น.

คลับ แอนด์รีสอร์ท ชลบุรี

หลักการและเหตุผล
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA เป็นกฎหมายใหม่ที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล ทั้งการเก็บ
รวบรวม การใช้ การประมวลผลและการเปิดเผย ซึ่งครอบคลุมทุกองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงาน HR ถือว่าเป็นด่านแรกขององค์กร ที่ส่งผลกระทบโดยตรงหากไม่ปฏิบัติตาม เพราะ
เนื่องจากในทุก ๆ กระบวนการของงาน HR ไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครงาน, การเก็บประวัติหรือเก็บข้อมูลพนักงาน, การ
สแกนลายนิ้วมือ หรือสแกนใบหน้าเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าทางาน, การตรวจสุขภาพ หรือการให้บริษัท Outsources
ทาเงินเดือน ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงที่จะกระทาผิดกฎหมายด้วยกันทั้งสิ้น

เนื้อหาการบรรยาย

อัตราค่าอบรม
ราคาท่านละ 3,500 บาท

(ราคานี้ไม่รวม Vat7%)
ขอบเขต ของกฎหมาย
ราคารวมอาหารว่าง-อาหารกลางวัน
หน้าที่ ความรับผิดของนายจ้างในฐานะ "ผู้ควบคุมข้อมูลลูกจ้าง"
กระบวนการด้าน HR กับการบริหารจัดการเหตุทางกฎหมายในการ
พิเศษ สาหรับจอง 2 ท่านขึ้นไป
เก็บและ ใช้ ข้อมูลของพนักงาน
เหลือราคาท่านละ 3,000 บาท
❑ หน้าที่และความรับผิดขององค์กรในงาน HR ตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้อบรมจะได้รับ
ข้อมูลส่วนบุคคล
• คู่มือสาหรับผู้เข้าอบรม
❑ ความยินยอมและเหตุอื่นที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากพนักงานใน
การเก็บและใช้ข้อมูล
• วุฒิบัตร Electronic File (Pdf.)
❑ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างในฐานะผู้ควบคุมข้อมู ล
หลักสูตรนี้ เหมาะสาหรับ
ของลูกจ้างกับผู้ประมวลข้อมูลภายนอก (Outsource)
• HR All level / หัวหน้างาน
❑ แนวทางการร่างเอกสาร ให้สอดคล้องกับพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
• นายจ้าง/ผู้บริหาร
บุคคลฯ
• ผู้สนใจทั่วไป
- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ระเบียบข้อบังคับการทางาน
ช่องทางการสมัครอบรม
- สัญญาจ้างแรงงาน
❑ ภัยคุกคามและการรั่วไหลของข้อมูลลูกจ้าง (Employee Data
1) สแกนบาร์โค๊ด
breach)
เพื่อกรอกข้อมูล
❑ ความเชื่อมโยงกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ในกรณีข้อมูลลูกจ้างรั่วไหล
หรือการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ
2) กรอกใบสมัครส่งเมลกลับมายัง
❑ ความเสี่ยงต่อโทษทางอาญา ทางปกครอง และทางแพ่ง
training@hmcenter-group.com
❑ โทษอาญา โทษทางปกครอง ค่าเสียหายทางแพ่ง
❑ แนวทางการระงับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้างทีเ่ กี่ย วกับ
วิทยากร
ข้อมูลลูกจ้าง
❑ กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิของลูกจ้างที่เป็นเจ้าของข้อมูล
รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์
เช่น การลบ การแก้ไข การโอนย้ายข้อมูล การคัดค้านการ
ผู้อานวยการ
ประมวลผล
สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล
❑ การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบต
ั ิตามกฎหมายและหลักการส่งหรือ
มหาวิ
ทยาลัย เกษมบัณฑิต
โอนข้อมูลลูกจ้างไปยังหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง อาทิ กฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายภาษี
นักวิชาการและนักวิจัยเฉพาะ ด้านกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล อาชญากรรมไซเบอร์ มากว่า 15 ปี
❑
❑
❑

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการอบรม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการอบรม อย่างน้อย 7 วัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Email: trainingcenter@hmcenter-group.com โทร 092-1956199, 097-2825669, 097-2465369,
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ราคาท่านละ

3,500 บาท

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9:00-16.00 น.
ณ พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์รีสอร์ท ชลบุรี
(ราคานี้ไม่รวม Vat7%)
ราคาพิเศษ สาหรับจอง 2 ท่านขึ้นไป เหลือราคาท่านละ 3,000 บาท
วันอังคารที่ 20 ตุล) าคม 2563
ใบสมัครหลักสูตรอบรม ( E-mail: trainingcenter@hmcenter-group.com

1. ชื่อ - สกุล : ……………………………………………........………...........
ตาแหน่ง : …………………………………..…........………........................
Email : ………………………………………………………………………………...
Tel: ……….……………………………………………………………………...........

เวลา 9:00-16.00 น.

2. ชื่อ - สกุณ
ล : พั
………………………………......................……..…..………
ฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ชลบุรี
ตำแหน่ง : ……..…………………..……..……………………......................
Email : …………………………………………..……………………………………
Tel: ………………………………………………………………………………………

ข้อมูลบริษัทสาหรับการออกใบกากับภาษี และข้อมูลติดต่อ
ชื่อบริษัท : ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..….
ที่อยู่ : ……………………………………….………………………………………………………………………………..…………………………………………………...
TAX ID. : ………………………………..…………………….......................................สำขำ : ………………..……………………………………………..…..
ผู้ประสานงาน : ………………………………………………………….……………………ตำแหน่ง : ………..………………………………………………….....
Email : …………………………………………………………………..…………………..…Tel : …………………………………………………………….…..…….

ราคาอบรมนี้ ประกอบไปด้วย คู่มือ, วุฒิบัตร (Pdf.) , อาหารว่าง, อาหารกลางวัน (ราคาต่อท่าน)
ราคาสาหรับ
1 ท่าน
2 ท่านขึ้นไป

ราคา
3,500
3,000

บวก VAT 7%
245
210

หัก ณ ที่จ่าย 3%
105
90

ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกหนังสือหัก ณ. ที่จ่าย
บริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ จากัด
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0215552003525
(สานักงานใหญ่)
ที่อยู่: 5/10 หมู่ที่ 1 ตาบลเนินพระ อ.เมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21000
Tel: 038-029865
กรุณานาหนังสือหัก ณ. ที่จ่าย มาในวันที่อบรม เพื่อ
ขอรับใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี

รวมจ่ายสุทธิ (บาท)
3,640
3,120

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3 %
3,745
3,210

รูปแบบการชาระเงิน
โอนเข้าบัญชี
บริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ จากัด
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา โฮมโปร ระยอง
เลขที่บัญชี 762-0-15930-6
จ่ายเป็นเช็ค : สั่งจ่าย ในนาม
บริษัท ฮิวแมน แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ จากัด
กรุณาส่งหลักฐานการชาระเงินมายัง
Email: trainingcenter@hmcenter-group.com

กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกการอบรม
1) กรุณาแจ้งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนอบรม
2) กรณีแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันอบรม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าอบรมเต็มจานวน พร้อมทั้งจะจัดส่ง
เอกสารการฝึกอบรมไปให้ทา่ นทางไปรษณีย์

