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อบรมออนไลน์ Zoom พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 
 หลักสูตร : (PDPA)  นายจ้าง ผู้บริหาร HR. ต้องเตรียมความพร้อม และรับมืออย่างไร..?   กบั

กฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคบัใช้ ในปี พ.ศ. 2565 นี ้
แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร  

ส าหรับการจัดท า และเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กรและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัองค์กร 
 

  วันอังคารที่ 17  พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-17.00น. (อบรม 4 ช่ัวโมง) 

 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 

ประสบการณ์  >>  เป็นผู้พพิากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี   

ราคาพเิศษ  เพยีงท่านละ  1,900 บาทเท่าน้ัน / สมัคร 4  จ่ายแค่  3 ท่านเท่าน้ัน !!!  
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรม ทราบถึงพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีจะมีผลบงัคบัใชก้บัพนกังานในองคก์ร                               

ในปี 2564น้ี มีสาระส าคญั มีผลกระทบตอ่นายจา้ง ตอ่ลูกจา้ง ต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมี กรณีใดบา้ง..? 

2.  เพื่อใหท้ราบถึงการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล ของพนกังาน ของคู่คา้ และของผูม้าติดต่องานกบัองคก์ร วิธีจดัเก็บขอ้มูล

ใหมี้ความปลอดภยั รวมถึงการเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคล มีขอบเขต และตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล อยา่งไร..?  

3. เพื่อให ้นายจา้ง ผูบ้ริหาร ทราบถึง การละเมิดสิทธิขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ก่ียวขอ้ง จนเป็นเหตุให ้เจา้ของขอ้มูลไดรั้บ

ความเสียหาย ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญา และทางปกครองอยา่งไร..?                                                                                                 

หัวข้อในการอบรม                                                                                                                                                                                                                        

หมวด:1 สาระท่ีส าคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจะมีผลบังคบัใช้ ในปี พ.ศ.2565  

• วตัถุประสงคข์องหน่วยงานภาครัฐ ท่ีตราพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ฉบบัน้ีขึ้นเพื่ออะไร..? 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล คืออะไร..?                                                                                        

• การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจดัท าขึ้นเพื่ออะไร..?   

•  มีขอบเขตการใชบ้งัคบั ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอะไรบา้ง..?       
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• ขอ้ยกเวน้การใชบ้งัคบัตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีหน่วยงานใดบา้ง..?  

• บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลมีใครบา้ง..?   

• สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีอะไรบา้ง..?   

• การยนิยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งท าอยา่งไร..?   

• ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล คือใคร.. มีหนา้ท่ีอะไรบา้ง..?    

• ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลคือใคร..มีหนา้ท่ีอะไรบา้ง..?    

• การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนตอ้งปฏิบติัอยา่งไร...?  

•   การเคล่ือนยา้ย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัหน่วยงานอ่ืน ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร..?             

หมวด:2  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ี นายจ้าง ผู้บริหาร เรียกเกบ็และเปิดเผยได้  

• ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีนายจา้งเรียกเก็บไดจ้ากลูกจา้งภายในองคก์ร มีอะไรบา้ง..?  

 * 1.1 กรณีนายจา้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกจา้ง จะกระท าได ้และชอบดว้ยกฎหมายตอ้งปฏิบติัอยา่งไร..?  

• ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีนายจา้งเรียกเก็บจาก คูค่า้ จากผูม้าติดต่องาน การเรียกเก็บ ขอบเขตท่ีท าไดมี้อะไรบา้ง..? 

 * 2.1 กรณีนายจา้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ของคู่คา้ของผูม้าติดต่องานจะกระท าไดแ้ละชอบดว้ยกฎหมายตอ้งปฏิบติั

อยา่งไร..?  

• ส่วนท่ี 3  ผูท่ี้ละเมิดสิทธิขอ้มูลส่วนบุคคลของผูอ่ื้น ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี จนเป็นเหตุให ้

เจา้ของขอ้มูลไดรั้บ ความเสียหาย อบัอาย เสียซ่ือเสียง เสียสิทธิ จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญา และทางปกครอง 

อะไรบา้ง..?                                                                                                 

 * 3.1 การรับผิด ทางแพ่ง   ตอ้งรับผิด ชดใชค้่าสินไหมทดแทนอะไรบา้ง..? 

 * 3.2 การรับผิด ทางอาญา  ตอ้งระวางโทษจ าคุก 6 เดือน - 1 ปี หรือปรับ 500,000 - 1,000,000บาท เพราะอะไร..? 

 * 3.3 การรับผิดทางปกครอง  ตอ้งเสียค่าปรับเป็น 1,000,000 บาท เพราะอะไร..?   

 * 3.4 การรับผิดทาง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ( กรณีละเมิดสิทธิลงทางส่ือโซเชียลมีเดีย )จะมีความผิด ทางแพง่ - ทางอาญา

อะไรบา้ง..? 

       *3.5 การรับผิดทางอาญา กรณีหม่ินประมาทผูอ่ื้นดว้ยการโฆษณา จะมีความผิดทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบา้ง..? 
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     * 3. 6 การรับผิดทางอาญา กรณีหม่ินประมาทผูอ่ื้นต่อบุคคลท่ีสาม จะมีความผิดทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบา้ง..? 

     *3. 7 การรับผิดทางอาญา กรณีหม่ินประมาทผูอ่ื้นซ่ึงหนา้ จะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญาอะไรบา้ง..? 

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 

ประวัติการท างาน / ประสบการณ์ 
เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี  

• เป็นผู้ไกล่เกล่ียคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 
• เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต ่า ที่กระทรวงแรงงาน 
• เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน 
• เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ ส านักงานใหญ่  จ. นนทบุรี 
• เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562 
• เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอสรุป (ประเทศไทย) จ ากัด 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้ 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี2564  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-ค าส่ัง 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าท างานในองค์กร 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การน าเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดท าข้อบังคับในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน                  
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่ใช้ล่าสุดปี2564 
• วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2565 

 แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร ส าหรับการจัดท า และเรียกเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กรและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง

กบัองค์กร  

• ถาม - ตอบ -  แนะน า  

• ใหค้  าปรึกษาหลงัการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดการไม่มีค่าใชจ่้าย 
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เป็นผูพิ้พากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี  
เป็นผูไ้กล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 
เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจา้งขั้นต ่า ท่ีกระทรวงแรงงาน 
เป็นท่ีปรึกษาดา้นแรงงาน จดทะเบียน ท่ีกระทรวงแรงงาน 
เป็นอนุกรรมการประกนัสังคม ณ ส านกังานใหญ่  จ. นนทบุรี 
เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นแรงงาน จากสถาบนัวิจยัและพฒันา พ.ศ.2562 
เป็นท่ีปรึกษาฝ่ายบุคคล บริษทั ดบับลิว เอส เอสรุป (ประเทศไทย) จ ากดั 
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ท่ีผูบ้ริหารงานHR.มือใหม่ตอ้งรู้ 
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร Updateกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ท่ีใชปี้2564  
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจา้งในบริษทัเอกชน  
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร สวสัดิการ-ลงโทษ-เลิกจา้งท่ีผูบ้ริหารและHR.ห้ามพลาด 
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองขอ้เรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การเขียนสญัญาจา้ง-เขียนระเบียบปฏิบติั-ประกาศ-ค าสั่ง 
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การปฏิบติัตนท่ีดีขณะเป็นลูกจา้งในสถานประกอบกิจการ 
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจา้งพนกังานใหม่เขา้ท างานในองคก์ร 
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร เลิกจา้งอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจา้งฟ้องศาลแรงงานภายหลงั 
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การบริหารและขอบเขตการใชอ้ านาจตามหนา้ท่ีของหวัหนา้งาน 
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การน าเขา้และจา้งแรงงานต่างดา้วอยา่งถูกกฎหมายภายใต ้MOU.  
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การจดัท าขอ้บงัคบัในการท างานให้สอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน                  
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินยัหรือเลิกจา้ง 
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกนัสังคมท่ีใชล้่าสุดปี2564 
วิทยากรบรรยายหลกัสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ปี 2564 

                                               
 
 
 
 
 
 
   

 

อ.สมบัติ น้อยหว้า 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน 
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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 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online by Zoom 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 1,900 133 57 1,976 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 5,700 399 171 5,928 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
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 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)    เลขท่ีผู้เสยีภาษี 
0105555113021 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่า
ธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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