
การอบรมหลักสูตร “PDPA for Industrial : Data Protection Guidelines 
ปฏิบัติอย่างไร ไม่ละเมิด พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรโมชั่นพิเศษ
3,990.-

(ราคายังไม่รวม Vat)

ใบลงทะเบียน
การอบรมหลักสูตร “PDPA for Industrial : Data Protection Guidelines

ปฏิบัติอย่างไร ไม่ละเมิด พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม (กรุณาเขียนตัวบรรจง ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร)

1
ค าน าหน้า (ไทย) นาย นาง    นางสาว    อื่นๆ :

ชื่อ-สกุล (ไทย) :

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) :

ต าแหน่งงาน :

E-mail : โทรศัพท์/มือถือ :

ประเภทหน่วยงาน:
ราชการ       
รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
บุคคล 
(โปรดระบุเลขที่บตัรประชาชน)

อ่ืนๆ

2
ค าน าหน้า (ไทย)     นาย    นาง    นางสาว    อื่นๆ :

ชื่อ-สกุล (ไทย) :

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) :

ต าแหน่งงาน :

E-mail : โทรศัพท์/มือถือ :

ที่อยู่ส าหรับออกใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน (ไทย) 

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน (อังกฤษ) 

หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ส านักงานใหญ่ สาขา (โปรดระบุ) :

ที่อยู:่             

แขวง/ต าบล:                                     เขต/อ าเภอ:                                        จังหวัด:

รหัสไปรษณีย์:                        โทรศัพท์:                            ต่อ                     โทรสาร:

ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน:                                       โทรศัพท์:                              ต่อ                    E-mail:

ท่านได้รับข่าวสารการจัดงานน้ีจาก   จดหมายเชิญ   เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/tcc/   Facebook/Twitter   Line 
เพื่อนหรือคนรู้จักแนะน า ช่องทางอื่น (โปรดระบุ)

หลักสูตร ค่าลงทะเบียน (บาท)

** โปรโมชั่นพิเศษ : ส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนและช าระเงินภายในวนัที่ 10 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น จากอัตราปกติ 4,990.00 บาท
เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจและไม่แสวงหาก าไร จะได้รับการยกเว้นภาษมีูลค่าเพิ่ม

กรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาที่ email : smv@nstda.or.th

(โปรดระบุ)



หมายเหตุ
* กรุณาช าระเงินภายใน วันที่ 10 กรกฏาคม 2565
* ค่าลงทะเบียน รวมไฟล์เอกสารประกอบการอบรม
* ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม
* สวทช.เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
* หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อกัษร อย่างน้อย 7 วันท าการ 
ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดดงักล่าว ทางผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าด าเนินการคิดเป็น
จ านวนเงิน 80% จากค่าลงทะเบียนเต็มจ านวน

รูปแบบการฝึกอบรม
การจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและเนื้อหาเชิงเทคนิคเบื้องต้น มีการแนะน าแนวทาง 
การฝึกปฏิบัติการ และมีการใช้กรณีศึกษาและการแบ่งปันประสบการณ์ทั้งจากผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรในการน าองค์ความรูท้ี่ได้รับ  ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร หรือให้ข้อมูลแก่ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ 
สวทช. โดยส าหรับผู้ที่ท าการกรอกข้อมูล หรือ "ข้าพเจ้า" ขอให้ความยินยอมกับหน่วยงานข้างต้นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจา้ทีเ่ป็นทัง้ข้อมูลทั่วไปและขอ้มลูอื่นๆ เพื่อสง่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือหลักสูตร ที่หน่วยงาน จัดขึ้น หรือข่าวสารอันจะเป็นประโยชนต์่อข้าพเจา้ และหน่วยงาน/องค์กร

ยินยอม ไม่ยินยอม

สอบถามข้อมูลและยืนยันการช าระเงินได้ที่
02 564 7170 ต่อ 6011 - 6013
ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

130 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี12120

วิธีการช าระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สาขา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ชื่อบัญชี: ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่บัญชี 080-0-00001-0

ช่องทางการลงทะเบียน
1. โทรติดต่อ : 02 564 7170 ต่อ 6011 - 6013
2. email : smv@nstda.or.th
3. Facebook : TSPConventionCenter

กรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาท่ี email : smv@nstda.or.th
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