Professional Training Solution
Online Training by Zoom

✅ เรียน ONLINE : ผ่านโปรแกรม ZOOM พูดคุยเห็นหน ้ากันแบบสดๆ
หมายเหตุ : สมัครใช ้ ZOOM ฟรี ตาม Link : https://zoom.us/
รอบแรก จัดอบรมวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
รอบสอง วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.

รายละเอียดประกอบการบรรยาย










เจตนารมณ์ของพระราชบ ัญญ ัติน ี้
ข้อมูลสว่ นบุคคลคืออะไร
ประเภทของสถานประกอบการทีเ่ ข้าข่ายต้องปฏิบ ัติตามพรบ.นี้
ผูเ้ กีย
่ วข้องก ับข้อมุลสว่ นบุคคลมีใครบ้าง มีหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบอย่างไร
ขอบเขตของการคุม
้ ครองข้อมูลสว่ นบุคคล
้ ท
ิ ธิของเจ้าของข้อมูลสว่ นบุคคล
การให้ความยินยอมและการใชส
ความร ับผิดชอบทงทางแพ่
ั้
งและทางอาญาของผูก
้ ระทาความผิด
การดาเนินการสาหร ับข้อมูลทีม
่ ก
ี ารเก็ บรวบรวม ใช ้ หรือเปิ ดเผยก่อนกฎหมายบ ังค ับ
สงิ่ ทีอ
่ งค์กร จะต้องดาเนินการเมือ
่ กฎหมายมีผลบ ังค ับใช ้

ขัน
้ ตอนการสมัครเรียน Course Online in ZOOM :
1. ลงทะเบียน โดยกรอกข ้อมูลแบบฟอร์ม ONLINE
2. ชาระเงินและแนบหลักฐานมาพร ้อมกับการลงทะเบียน
3. รอรับ Email ยืนยันภายใน 3 วันหลังจากลงทะเบียนแล ้ว
4. สมัคร Zoom Account ตาม Link : https://zoom.us/

หลังจากทีช
่ าระค่าอบรมแล ้วท่านจะได ้รับ Link และ รหัส สาหรับเข ้าห ้องเรียนโปรแกรม Zoom
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ
 เจ ้าของกิฐการ
 ผู ้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน
่ ลูกค ้า
 ผู ้ทีม
่ ห
ี น ้าทีร่ ับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช ้ หรือปิ ดผยข ้อมูลสว่ นบุคคลของผู ้เกีย
่ วข ้อง เชน
ลูกจ ้าง
ั ลายเออร์ ผู ้มาติตต่อ
 ซพ
สงิ่ ทีจ
่ ะได้ร ับภายหล ังการอบรมเชงิ ปฏิบ ัติการ
ผู ้เข ้าอบรม "ได ้ความรู ้ - เกิดความข ้าใจ -สามารถนาไปประยุกต์ใชกั้ บธุรกิจขององค์กรได ้ทันที"
องค์กรสามารถจัดทานโยบาย รือ
่ ง การคุ ้มครองข ้อมูลสว่ นบุคคลของผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับธุรกิจได ้ทัง้ หมด
ื่ มั่นในการบริหารจัดการของบริษัททีส
ผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับธุรกิจเกิดความเชอ
่ ามารถปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย
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 อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าอบรม

(ค่าวิทยากรและเอกสารการอบรม)
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
1.5 %

900

ราคาท่านละ

63

14

ราคาสุทธิ

949

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238O
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชนั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชนั่ (Professional Training Solution Ltd,
Partnership)
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย ให ้นาไปให ้ในวันทีจ
่ ัดอบรม หรือสง่ ไปรษณีย ์
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
่
ั
่
ั
หจก.โปรเฟสชนแนล เทรนนิง่ โซลูชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

public.ptstraining@gmail.com

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หลักสูตร

ส่งมาที่ email

: ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
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