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อบรมออนไลน์ Zoom พร้ อมรั บใบวุฒิบัตรฟรี
หลักสู ตร : (PDPA) นายจ้ าง ผู้บริหาร HR. ต้ องเตรียมความพร้ อม และรับมืออย่างไร..? กับ
กฎหมาย พระราชบัญญัติค้มุ ครองข้ อมูลส่ วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2565 นี้
แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร
สาหรับการจัดทา และเรียกเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานในองค์ กรและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับองค์ กร

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-17.00น. (อบรม 4 ชั่วโมง)
วิทยากร อาจารย์ สมบัติ น้ อยหว้ า
ประสบการณ์ >> เป็ นผู้พพิ ากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,900 บาทเท่ านั้น / สมัคร 4 จ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น !!!
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม ทราบถึงพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้กบั พนักงานในองค์กร
ในปี 2564นี้ มีสาระสาคัญ มีผลกระทบต่อนายจ้าง ต่อลูกจ้าง ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมี กรณีใดบ้าง..?
2. เพื่อให้ทราบถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงาน ของคู่คา้ และของผูม้ าติดต่องานกับองค์กร วิธีจดั เก็บข้อมูล
ให้มีความปลอดภัย รวมถึงการเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล มีขอบเขต และต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคล อย่างไร..?
3. เพื่อให้ นายจ้าง ผูบ้ ริ หาร ทราบถึง การละเมิดสิ ทธิขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูเ้ กี่ยวข้อง จนเป็ นเหตุให้ เจ้าของข้อมูลได้รับ
ความเสี ยหาย ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญา และทางปกครองอย่างไร..?
หัวข้อในการอบรม
หมวด:1 สาระที่สาคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ.2565
• วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ตราพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ฉบับนี้ข้ นึ เพื่ออะไร..?
• ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร..?
• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลจัดทาขึ้นเพื่ออะไร..?
• มีขอบเขตการใช้บงั คับ ตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง..?
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• ข้อยกเว้นการใช้บงั คับตาม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน่วยงานใดบ้าง..?
• บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีใครบ้าง..?
• สิ ทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง..?
• การยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องทาอย่างไร..?
• ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือใคร.. มีหน้าที่อะไรบ้าง..?
• ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร..มีหน้าที่อะไรบ้าง..?
• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นต้องปฏิบตั ิอย่างไร...?
• การเคลื่อนย้าย หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น ต้องปฏิบตั ิอย่างไร..?
หมวด:2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ นายจ้ าง ผู้บริหาร เรียกเก็บและเปิ ดเผยได้
• ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างเรี ยกเก็บได้จากลูกจ้างภายในองค์กร มีอะไรบ้าง..?
* 1.1 กรณีนายจ้างเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้าง จะกระทาได้ และชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบตั ิอย่างไร..?
• ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างเรี ยกเก็บจาก คูค่ า้ จากผูม้ าติดต่องาน การเรี ยกเก็บ ขอบเขตที่ทาได้มีอะไรบ้าง..?
* 2.1 กรณีนายจ้างเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของคู่คา้ ของผูม้ าติดต่องานจะกระทาได้และชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบตั ิ
อย่างไร..?
• ส่วนที่ 3 ผูท้ ี่ละเมิดสิ ทธิขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูอ้ ื่น ตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จนเป็ นเหตุให้
เจ้าของข้อมูลได้รับ ความเสี ยหาย อับอาย เสี ยซื่อเสี ยง เสี ยสิ ทธิ จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญา และทางปกครอง
อะไรบ้าง..?
* 3.1 การรับผิด ทางแพ่ง ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนอะไรบ้าง..?
* 3.2 การรับผิด ทางอาญา ต้องระวางโทษจาคุก 6 เดือน - 1 ปี หรื อปรับ 500,000 - 1,000,000บาท เพราะอะไร..?
* 3.3 การรับผิดทางปกครอง ต้องเสี ยค่าปรับเป็ น 1,000,000 บาท เพราะอะไร..?
* 3.4 การรับผิดทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ( กรณีละเมิดสิ ทธิลงทางสื่ อโซเชียลมีเดีย )จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญา
อะไรบ้าง..?
*3.5 การรับผิดทางอาญา กรณี หมิ่นประมาทผูอ้ ื่นด้วยการโฆษณา จะมีความผิดทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบ้าง..?
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* 3. 6 การรับผิดทางอาญา กรณี หมิ่นประมาทผูอ้ ื่นต่อบุคคลที่สาม จะมีความผิดทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบ้าง..?
*3. 7 การรับผิดทางอาญา กรณี หมิ่นประมาทผูอ้ ื่นซึ่งหน้า จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบ้าง..?
วิทยากร

อาจารย์สมบัติ น้ อยหว้ า

ประวัติการทางาน / ประสบการณ์
เป็ นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี
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เป็ นผู้ไกล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ
เป็ นกรรมการ (บอร์ ด) ค่าจ้ างขั้นต่า ที่กระทรวงแรงงาน
เป็ นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน
เป็ นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สานักงานใหญ่ จ. นนทบุรี
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562
เป็ นที่ปรึกษาฝ่ ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอสรุป (ประเทศไทย) จากัด
วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผ้ บู ริ หารงานHR.มือใหม่ต้องรู้
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร Updateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ ปี2564
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้ างที่ผ้ บู ริ หารและHR.ห้ ามพลาด
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร เทคนิคการเจรจาต่ อรองข้ อเรี ยกร้ องของสหภาพแรงงาน
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การเขียนสัญญาจ้ าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คาสั่ง
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็ นลูกจ้ างในสถานประกอบกิจการ
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่ าจ้ างพนักงานใหม่ เข้ าทางานในองค์ กร
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้ เกิดปัญหาลูกจ้ างฟ้ องศาลแรงงานภายหลัง
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การบริหารและขอบเขตการใช้ อานาจตามหน้ าที่ของหัวหน้ างาน
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การนาเข้ าและจ้ างแรงงานต่ างด้ าวอย่ างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การจัดทาข้อบังคับในการทางานให้ สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้ าง
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่ใช้ ล่าสุ ดปี 2564
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร การเตรียมความพร้ อมรั บมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล ปี 2565

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร สาหรับการจัดทา และเรียกเก็บข้ อมูลส่ วนบุคคลของพนักงานในองค์ กรและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กับองค์กร
• ถาม - ตอบ - แนะนา
• ให้คาปรึ กษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดการไม่มีค่าใช้จ่าย
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อ.สมบัติ น้ อยหว้า
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน
เป็ นผูพ้ ิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุ งเทพฯ 9 ปี
เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุ งเทพฯ
เป็ นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่า ที่กระทรวงแรงงาน
เป็ นที่ปรึ กษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน
เป็ นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สานักงานใหญ่ จ. นนทบุรี
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นแรงงาน จากสถาบันวิจยั และพัฒนา พ.ศ.2562
เป็ นที่ปรึ กษาฝ่ ายบุคคล บริ ษทั ดับบลิว เอส เอสรุ ป (ประเทศไทย) จากัด
วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผบู ้ ริ หารงานHR.มือใหม่ตอ้ งรู้
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี2564
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริ หารงาน-บริ หารคนของนายจ้างในบริ ษทั เอกชน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผบู ้ ริ หารและHR.ห้ามพลาด
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรี ยกร้องของสหภาพแรงงาน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบตั ิ-ประกาศ-คาสั่ง
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบตั ิตนที่ดีขณะเป็ นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทางานในองค์กร
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริ หารและขอบเขตการใช้อานาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนาเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทาข้อบังคับในการทางานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริ หารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินยั หรื อเลิกจ้าง
วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่ใช้ล่าสุดปี 2564
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรี ยมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2564
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www.hrdzenter.com
(We are The B.E.S.T Solution You can
trust)

E-mail : hrdzenter@gmail.com
Tel : 090 645 0992, 089-606-0444

ค่าใช้จ่ายในการอบรม Online by Zoom
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

1,900

133

57

1,976

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน

5,700

399

171

5,928

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com ,
jiw473@gmail.com www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
รายละเอียดการชาระเงิน
การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 206-237-174-0
กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan หรือถ่ายรูป สลิป Pay in มาที่ Line : hrdzenter
หรือ mail : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com
กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 (สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี
0105555113021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่ า
ธุรการจานวน 30 % ทันที
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