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พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
(ณ เดือนธันวาคม 2564)
บริษัทขอเสนอรายการสัมมนา และการให้คาปรึกษาเรื่อง พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น สิง่ สาคัญในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงาน เป็ นต้น ซึ่งรายการที่บริษัทนาเสนอนีจ้ ะช่วยให้เกิดความถูกต้องในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้องตามหลักกฎหมาย และคาดหวังว่าจะเป็ นแรงบันดาลใจในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการ
ประสานงานกับบุคคลภายนอก
รายการสัมมนาและการให้คาปรึกษามีการจัดทา และนาเสนอเป็ นภาษาไทย โดยพนักงานคนไทยของบริษัท ซึง่ จะทา
หน้าที่ในการประสานงานกับพนักงานคนไทยของท่านโดยตรง รวมถึงมีการจัดทาเอกสารภาษาญี่ปนส
ุ่ าหรับผูจ้ ดั การชาว
ญี่ปนด้
ุ่ วย
ทัง้ นี ้ เนือ้ หาของ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นัน้ กว้างเป็ นอย่างมาก เราจึงเน้นเฉพาะเนือ้ หาทีจ่ าเป็ นต่อ
การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญที่ทา่ นควรดาเนินการเป็ นอย่างยิ่ง ในส่วนที่
ต้องประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคูค่ า้ หรือบุคคลภายนอกนัน้
ทางเราสามารถแนะนาการสัมมนาหรือสานักงานกฎหมายที่เป็ นพาร์ทเนอร์ของบริษัทสาหรับให้พนักงานคนไทยของท่าน
【การสัมมนา】

เพื่อความเข้าใจในหลักการพืน้ ฐาน และจุดสาคัญต่างๆ ของ PDPA
สัมมนา A
พนักงานทุกคน

สัมมนา B
กลุ่มเป้ าหมาย
HR หรื อ พนัก งานที่มี หน้า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการเก็ บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลพนักงาน
รายละเอียด ข้อ มูล พื น้ ฐานที่ ส าคัญ และท าความเข้า ใจใน การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่จาเป็ น ตัง้ แต่การรับ
กฎหมาย PDPA
สมัครบุคลากรจนถึงสิน้ สุดสัญญาจ้าง รวมถึงการ
ขอความยิ น ยอมในการขอเก็ บ รวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลพนักงาน
เวลาที่ใช้
ประมาณ หนึง่ ชั่วโมงครึง่
ประมาณ หนึง่ ชั่วโมงครึง่
่ ันทึกไว้หรือการสัมมนาสด อย่างใด
※ ทุกสัมมนาท่านสามารถเลือกการนาเสนอ โดยวิธีการเผยแพร่วีดีโอทีบ
อย่างหนึ่ง
่ วกับเนื้อหาในสัมมนา กรณีเลือกสัมมนาโดยวิธีการเผยแพร่วีดีโอ ท่านสามารถส่ง
※ หากท่านมีข้อสอบถามเกีย
อีเมลเข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผ้รู ับผิดชอบของบริษัทได้ กรณีเลือกวิธีการถ่ายทอดสด หลังจบสัมมนาจะมี
เวลาสาหรับ Q&A แต่ระหว่างสัมมนาสามารถสอบถามได้โดยการแชทหรือการกดปุ่ มการยกมือ
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【การให้คาปรึกษา】

ให้คาปรึกษาการจัดทากฎระเบียบ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่จาเป็ นในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (เช่น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หนังสือยินยอมในการ
เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น) รวมทั้งการอัพเดทกฎหมายหรือกฤษฎีกา PDPA ที่อาจ
ประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
①

การจัดทากฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับงานบุคคลและแรงงาน
บริษัทจะทาการส่งแบบฟอร์มกฎระเบียบ นโยบาย และข้อปฏิบตั ติ า่ งๆ ที่จาเป็ นในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เริม่ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการรับสมัครบุคลากรจนถึงสิน้ สุดสัญญาจ้าง และทา
การตรวจสอบ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับเอกสารทีท่ า่ นได้นาไปปรับใช้ โดยอ้างอิงจากเอกสารที่ทางบริษัทส่งให้เป็ น
หลัก ซึง่ ทางบริษัทจะไม่ทาการเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ แต่จะให้ทา่ นดาเนินการด้วยตนเอง
※ การแปลเป็ นภาษาญี่ปน
ุ่ กรณีมีขอ้ แก้ไขน้อย จะไม่มีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่ม กรณีมีขอ้ แก้ไขมาก จะทาการเสนอราคา
เฉพาะค่าแปลเอกสารเท่านัน้ ให้
※ กรณีตอ้ งการให้บริษัทเพิ่มเติมหรือแก้ไขเอกสารให้ กรุ ณาแจ้งเพิ่มเติมเพื่อหารืออีกครัง้
※ กรณีทา่ นใช้เอกสารที่ทา่ นได้จด
ั ทาขึน้ เอง เช่น ระเบียบบริษัทที่ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มทีท่ างบริษัทส่งให้ เป็ นต้น
กรุณาแจ้งเพื่อหารืออีกครัง้
ระยะเวลาดาเนินการ : ประมาณ 2-3 เดือน

②

การอัพเดทข้อมูลทางกฎหมาย การให้คาปรึกษา และติดตามผลในข้อ ①
เนื่องจาก PDPA เป็ นกฎหมายใหม่ ยังมีขอ้ กฎหมายที่ยงั ไม่ชดั เจน และแนวทางการปฏิบตั ิที่คลุมเครืออยูบ่ างส่วน
หากมีการประกาศข้อกฎหมายหรือกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ PDPA เพิ่มเติม บริษัทจะจัดส่งข้อมูลให้ตามความ
เหมาะสม รวมทัง้ บริษัทยังทาการติดตามผลการแก้ไขรายละเอียด PDPA ในส่วนที่ทา่ นใช้บริการ และได้จดั ทาขึน้
ในข้อที่ ① ด้วย
การจัดส่งข้อมูลทางกฎหมายหรือกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ที่มีการบังคับใช้เพิม่ เติม จะให้บริการท่านใน
ภายหลัง น่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนธันวาคม 2565
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ค่าบริการ (ไม่รวม VAT)
การจับคูท่ ี่แนะนา

สัญญา ณ ปั จจุบนั

ลูกค้าที่ใช้บริการสัญญารายเดือน
ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการสัญญารายเดือน*

ส าหรับ ลูก ค้า ที่ ต ้อ งการเพิ่ ม ความรู ้ สาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการให้ความรูพ้ นื ้ ฐาน
เกี่ยวกับ PDPA และขัน้ ตอนการจัดทา เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA แก่พนักงานทุก
กฎระเบียบ นโยบาย ข้อปฏิบัติ ต่างๆ คน และ ขัน้ ตอนการจัดทากฎระเบียบ
ภายในบริษัทในส่วนของงาน HR
นโยบาย ข้อปฏิบตั ิตา่ งๆ ภายในบริษัท
ในส่วนของงาน HR
สัมมนา B
และ
การให้คาปรึกษา

สัมมนา A+B
และ
การให้คาปรึกษา

①+②
45,000 THB

①+②
50,000 THB

90,000 THB

100,000 THB

* สาหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการสัญญารายเดือน จะเรียกเก็บค่าบริการพืน้ ฐาน 25,000 บาท ท่านสามารถขอคาปรึกษา

เพิ่มเติม เกี่ยวกับเนือ้ หาในสัมมนาหรือกฎระเบียบต่างๆ รวมทัง้ ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยเข้ามาได้จนถึงการจัดทา
เอกสาร PDPA แล้วเสร็จ ส่วนการสอบถามหลังจากนัน้ ขอให้ทา่ นกรุณาพิจารณาต่อสัญญารายเดือนกับทางบริษัทในการให้
คาปรึกษาให้กบั ท่าน
※ สัมมนาข้างต้น นาเสนอโดยการเผยแพร่ดว้ ยวีดีโอที่ทาการบันทึกไว้ลว่ งหน้า กรณีมีความประสงค์ในการเผยแพร่สด จะ

เรียกรับค่าบริการ 5,000 บาท ต่อการสัมมนา 1 ครัง้ และต่อ 1 หัวข้อสัมมนา
※ กรณีมค
ี วามประสงค์จบั คูน่ อกเหนือจากข้างต้น กรุณาแจ้งเพิม่ เติมเพื่อหารือกันอีกครัง้
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