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หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอม 
(ส าหรับคู่ค้าของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย) 

 
ค าจ ากัดความ 
 คู่ค้า หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคล ที่ท าธุรกรรมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ หรือที่ท าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ  
 

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล (การประมวลผลข้อมูล คือ การด าเนินการใด ๆ ซ่ึงกระท าต่อข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ บันทึก 
จดัระบบ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลง ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูล เผยแพร่ หรือการกระท าอ่ืนใดเพ่ือให้ข้อมูล
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลไปใช้) ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า 
 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อมจากข้อมูลที่คู่ค้า หรือตัวแทนของคู่ค้าให้ไว้กับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับคู่ค้า  
 
2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจัดเก็บ 

 ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทางของคู่ค้า             
รูปถ่ายและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  

 ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เพศ ต าแหน่งข้อมูลอ่ืนที่สามารถติดต่อได้ และข้อมูลที่ระบุในนามบัตร เช่น ที่อยู่  
อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  

 ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น ผลงานที่อ้างอิง/บุคคลอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับคู่ค้า ประวัติ
การท างาน ประสบการณ์ รวมทั้งหนังสือส าคัญต่างๆ ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หนังสือรับรองบริษัท 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจลงนาม และบัญชีรายชื่อ               
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น 

 ข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงาน ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการจ้างงาน และข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของคู่ค้า 

 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่ใช้เพ่ือเข้าถึงเว็บไซต์ 
 ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ๆที่มีอยู่หลายชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับลักษณะที่น ามาใช้ การแสดงความเห็น                 

การซักถาม การโต้ตอบในสื่อสังคมออนไลน์ ความสนใจของคู่ค้า และบริการที่คู่ค้าน ามาใช้  



หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอมส าหรับคู่ค้า 

 ข้อมูลการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับคู่ค้า เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น การโอน
เงินผ่านบัญชีธนาคารเพ่ือช าระค่าพัสดุ เป็นต้น 

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ คู่ค้าให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เม่ือคู่ค้าโต้ตอบกับราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น บัญชีไลน์ ประเภทระบบปฏิบัติการ 
ประเภทเบราว์เซอร์ การต้ังค่า ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ หรือข้อมูลประเภท Uniform Resource Locator              
ที่อยู่ไอพี (IP Address) เป็นต้น 

 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจเก็บข้อมูลอ่อนไหวของคู่ค้า  
 

3. คุ้กก้ี 
 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยมีการใช้คุกก้ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ก าหนดไว้
ตามนโยบายคุ้กก้ีที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ราชวิทยาลัย 

 
4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบ
เท่าท่ีวัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หรือ 2 ปี 
 หลังจากนั้น ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะลบ และท าลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณี
จ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด หรือเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 
5. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

 เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของคู่ค้าก่อนเข้าท าข้อตกลงหรือสัญญา หรือเพ่ือปฏิบัติตามสัญญา  
ซ่ึงคู่ค้าเป็นคู่สัญญากับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ด้านความปลอดภัย เช่น 
จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงรวมถึง ระบบไอที สารสนเทศ เช่น การเข้าสู่ระบบ เป็นต้น 

 เพ่ือด าเนินธุรกรรมต่างๆตามข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างคู่ค้ากับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลของคู่ค้าในการด าเนิน
ธุรกรรมตามข้อผูกพันของนิติกรรมสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างคู่ค้ากับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย เพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้าง ตรวจรับ ช าระค่า พัสดุ การส่งมอบพัสดุ บริหารจัดการความสัมพันธ์                         
หรือตรวจสอบประเมินการท างานตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจ้าง เพ่ือจัดส่งพัสดุ                     
หรือส่งมอบบริการ เป็นต้น 

 เพ่ือให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยสามารถให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม ค าร้องขอ 
และข้อร้องเรียนของคู่ค้า 

 เพ่ือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยให้กับคู่ค้าทราบ  
โดยทางราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจมีการติดต่อคู่ค้าหรือผู้ให้บริการผ่านทางไลน์ อีเมล 
โทรศัพท์ ข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางออนไลน์ใดๆ   



หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอมส าหรับคู่ค้า 

 เพ่ือรวบรวมและจัดท าข้อมูลทางสถิติ ในการประกอบการจัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุตัวตนของคู่ค้าได้ 

 เพ่ือป้องกันการกระท าท่ีไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจมี
การตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลในกล้อง CCTV เพ่ือสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกัน
ไม่ให้มีการกระท าที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย 

 เพ่ือปกป้องและระงับอันตรายท่ีอาจเกิดกับคู่ค้า ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจมีการใช้
ข้อมูลของคู่ค้าหรือผู้ให้บริการในกรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าอาจมีความเสี่ยง
หรืออันตรายอย่างร้ายแรงหรือมีการละเมิดต่อคู่ค้าหรือผู้ให้บริการหรือผู้ใดก็ตาม  

 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 
 

6. ผู้ท่ีได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  
 ผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจท าการเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของคู่ค้าให้กับผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาการ เพ่ือให้การเข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาการ
เป็นไปด้วยควา มสะดวก หรือเ พ่ือให้จัดการประชุมหรืออบรมวิ ชาการส าเร็จหรือเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ  

 ผู้ให้บริการภายนอก ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่
ค้าไปให้กับผู้ให้บริการภายนอกที่อาจเก่ียวข้องกับงานในสัญญากับคู่ต้า  เช่น การจ่ายและรับช าระเงิน                
การท าค าสั่งซ้ือ เป็นต้น 

 หน่วยงานหรือพันธมิตรภายนอกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทยอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าไปให้หน่วยงานหรือพันธมิตรภายนอก                 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น ในกรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยให้
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาจากหน่วยงานหรือพันธมิตรภายนอกช่วยในการด าเนินงาน ควบคุมงาน หรือตรวจ
คุณภาพงานแทน เป็นต้น 

 สถาบันการเงิน ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า
หรือผู้ให้บริการไปให้สถาบันการเงิน ธนาคาร ตามที่จ าเป็นในการท าการจ่ายและรับช าระเงินตามที่มีการ
ร้องขอ โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่มีอ านาจ                  
ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด และสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีอ านาจในการเข้าถึง
ดังกล่าวเท่านั้น 

 หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของคู่ ค้าหรื อผู้ให้ บริกา รไปยั งหน่วยงานราชการที่เ ก่ียวข้ องเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมา ย                         
หรือข้อก าหนดทางกฎหมายอ่ืนใดที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม เช่น                      
ในกรณีคู่ค้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายน าส่งกรมสรรพากร หรือรายงานข้อมูล
ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง   หรือตามที่หน่วยงานราชการร้องขอ เป็นต้น 
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 ผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดให้ท าได้เท่านั้น  

 
7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะใช้มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล                  
ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค 
(Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการ
ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพ่ือป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามประกาศ
ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ ฉบับที่ 8-10 พ.ศ. 2565 และก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล  

 
8. สิทธิของคู่ค้า/ผู้ให้บริการ 
 8.1 สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล 
  ในกรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ข้างต้น ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะแจ้งขอความยินยอมจากคู่ค้า
ก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
  คู่ค้ามีสิทธิที่จะขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่จะร้องขอให้เปิดเผยถึงการได้มา
ซ่ึงข้อมูลของคู่ค้า  
 8.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
  ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้ามีการเปลี่ยนแปลง คู่ค้าสามารถจะด าเนินการยื่นค าขอแก้ไข
ข้อมูล เพ่ือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  
 8.4 สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล 
  คู่ค้า มีสิทธิท่ีจะรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้            
โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขอให้โอนโดยอัตโนมัติได้ ในกรณีที่ระบบของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยรองรับให้สามารถท าได้    
 8.5 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล 
  คู่ค้ามีสิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้   
ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
  (1) หมดความจ าเป็นอีกต่อไป ในการเก็บ ร วบรวม ใช้หรื อเปิดเผ ยข้อมูลส่วนบุคคลตา ม
วัตถุประสงค์ 
  (2) เม่ือคู่ค้า  ถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้หรื อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย             
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป 
  (3) เม่ือคู่ค้า คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ 
  (4) เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
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 8.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
  คู่ค้ามีสิทธิขอให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดังนี้ 
  (1) เม่ือราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามที่คู่ค้าร้อง
ขอให้ด าเนินการปรับปรุงเพ่ือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิด  
  (2) เม่ือเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือท าลายตามข้อ 8.5 แต่คู่ค้าขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน 
  (3) เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่ของคู่ค้าขอให้ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยเก็บรักษาข้อมูลไว้ก่อนเพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
  (4) เม่ือราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวมรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนด  
 8.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
  คู่ค้า มีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับตนได้                   
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นข้อมูลที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลดังกล่าว (ก) 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จากค าสั่งของรัฐ หรือ (ข) จากความจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  หรือของนิติบุคคลอ่ืน  
  (2) เป็นกรณีที่ราชวิ ทยาลัย วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล                        
เพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง  
  (3) เป็นกรณีที่ราชวิ ทยาลัย วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล                        
เพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมถึงทางสถิติ  
 8.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
  คู่ค้า มีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบ
ต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ คู่ค้า คู่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้  ทั้งนี้  หากการถอนความ
ยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะแจ้งให้ คู่ค้า 
ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม  
 
 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจปฏิเสธค าขอใช้สิทธิข้างต้น หากการด าเนินการใด ๆ 
เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของของคู่ค้า หรือบุคคลอ่ืน หรือเป็นการด าเนินการเพ่ือการศึกษาวิจัย
ทางสถิติที่ มีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
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9. ขั้นตอนการใช้สิทธิของคู่ค้า 
 9.1 คู่ค้า สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอใช้สิทธิหนังสือมอบอ านาจและเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง
ได้ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
 9.2 จัดเตรียมเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่รับรองส าเนา                       
หรือหนังสือมอบอ านาจ หากมิได้มาแสดงตนด้วยตนเอง 
 9.3 ส่งเอกสารทางจดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ควบคุมข้อมูล  
 9.4 ราชวิทยาลัยมีแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนสิทธิ (ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ 10/2565) โดยจะด าเนินการและแจ้งผลการด าเนินการกลับผ่านทางช่องทางของผู้ร้องเรียน ภายใน 30 วัน 
 9.5 การด าเนินการตามค าร้องขอข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดีการด าเนินการต่อไปจากค าร้องบางกรณี
อาจมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซ่ึงราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะแจ้งให้คู่ค้าทราบก่อนด าเนินการ 
 9.6 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ จะพิจารณาค าร้องเบื้องต้น
ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ และอาจไม่สามารถด าเนินการตามค าเรียกร้องได้หากการด าเนินการอาจเกิดผลกระทบ
ในทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน หรือมีเหตุต้องปฏิเสธตามที่กฎหมายก าหนด 
 
10. การเข้าถึงข้อมูลและสถานท่ีติดต่อ 
 ในกรณีที่คู่ค้ามีค าถามเก่ียวกับการใช้สิทธิของตน หรือความยินยอมที่คู่ค้าให้ไว้ คู่ค้าสามารถติดต่อได้ที่ 

ส่งถึง:   ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย   
 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5 
 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศัพท์: 02-7167220, โทรสาร: 02-7167771 
 Email: anesththai.rcat@gmail.com, rcat.register@gmail.com 
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หนังสือยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
(คู่ค้า) 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/     ตัวแทน บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ....................................

(“เจ้าของข้อมูล”) ตกลงยินยอมให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้า เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่ชี้แจ้งในเอกสารนี้ข้างต้น ให้ท าเครื่องหมาย  ไว้ในช่อง “ยินยอม” หรือ “ไม่
ยินยอม” 
 

 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามท่ีระบุไว้ในหนังสือยินยอมฉบับนี้ และได้ลงนามด้วย

ความสมัครใจ โดยทราบถึงสิทธิในการให้หรือปฏิเสธท่ีจะให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิในการเพิกถอนภายหลัง  ท้ังนี้ข้าพเจ้าตกลง
ให้ส าเนา ภาพถ่าย หรือการบันทึกในรูปแบบใด ๆ มีผลเป็นหลักฐานยืนยันถึงการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

 
 

    ลงชื่อ       เจ้าของข้อมูล 
                               (                                             )   
     วันท่ี       

 
 

ข้อมูลท่ีอาจ
เปิดเผย 

เปิดเผยต่อ วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดการประชุมหรืออบรมวิชาการ 

ยินยอม ไม่
ยินยอม 

ข้อมูลส่วบุคคล 
ท่ีระบุในข้อ 2 

ผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรม
วิชาการ  

เพ่ือการเข้าร่วมประชุมหรืออบรมสะดวก 
หรือเพ่ือการจัดประชุมหรืออบรมวิชาการ
ส าเร็จหรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

ผู้ให้บริการภายนอก ท่ีอาจ
เก่ียวข้องกับงานในสัญญา 

เพ่ือการจัดประชุมหรืออบรมวิชาการส าเร็จ
หรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

สถาบันการเงิน เพ่ืออ านวยความสะดวกในเรื่องการเงิน การ
ตรวจสอบความถูกต้อง  

  

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อก าหนด
ทางกฎหมายอ่ืนใดที่ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม  

  

หน่วยงานหรือท่ีปรึกษา
ภายนอก 

เพ่ือช่วยด าเนินงานหรือการได้มาซ่ึงของตรง
ตามสัญญาที่ก าหนด 

  



 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาการ 

 
 
 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอม 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

(ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม หรือ อบรมวิชาการ) 

 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล (การประมวลผลข้อมูล คือ การด าเนินการใดๆ ซ่ึงกระท าต่อข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ บันทึก 
จัดระบบ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลง ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูล เผยแพร่ หรือการกระท าอ่ืนใดเพ่ือให้ข้อมูล
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลไปใช้) ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ 
 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประชุมหรืออมรม
วิชาการทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมหรือผู้ มีส่วนเก่ีย วข้องกับ ผู้ เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ ที่ ให้ไว้กับ                    
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  
 

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจัดเก็บ 
 ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  เลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย 

และข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  
 ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เพศ ต าแหน่งข้อมูลอ่ืนที่สามารถติดต่อได้ และข้อมูลที่ระบุในนามบัตร เช่น ที่อยู่  

อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่ใช้เพ่ือเข้าถึงเว็บไซต์ 
 ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ๆ ที่ติดต่อกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  
 ข้อมูลการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น การโอนเงินผ่าน

บัญชีธนาคารเพ่ือช าระค่าพัสดุ   เป็นต้น 
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ ให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เม่ือผู้เข้า

ประชุมหรืออบรมวิชาการโต้ตอบกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง 
ๆ เช่น บัญชีไลน์ ประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทเบราว์เซอร์ การต้ังค่า ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้                  
หรือข้อมูลประเภท Uniform Resource Locator, ที่อยู่ไอพี (IP Address) เป็นต้น 

 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจเก็บข้อมูลอ่อนไหวของผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ 
 

3. คุ้กก้ี 
 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยมีการใช้คุกก้ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ก าหนดไว้
ตามนโยบายคุ้กก้ีที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ 



 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาการ 

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบ
เท่าที่วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่   หรือ 1 ปีภายหลังเสร็จส้ินงานประชุมหรืออบรม
วิชาการ  
 หลังจากนั้น ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะลบ และท าลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณี
จ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด หรือเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 
5. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

 เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามค าขอของผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ ได้แก่ การบริหารจัดการใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ  

 เพ่ือด าเนินธุรกรรมต่างๆ ตามข้อตกลง/สัญญาระหว่าง ผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ กับราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลของคู่ค้าหรือผู้ให้บริการในการด าเนินธุรกรรมตามข้อผูกพันของนิติกรรมสัญญาที่เกิดขึ้น เพ่ือการ
จัดจ้างบริษัทจัดประชุม การจัดการเรื่องที่พักและอาหารที่เก่ียวข้องกับการจัดประชุมหรืออบรมวิชาการ 
การจัดส่งเอกสารหรือพัสดุ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ หรือส่งมอบบริการ เป็นต้น 

 เพ่ือให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยสามารถให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม ค าร้องขอ 
และข้อร้องเรียนของผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ  

 เพ่ือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสิทธิประโยชน์ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ให้กับผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการทราบ โดยทางราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจมีการ
ติดต่อผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาการ ผ่านทางไลน์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทาง
ออนไลน์ใดๆ   

 เพ่ือการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน เน้ือหา และบริการ รวมไปถึงข่าวสารและ
ข้อความท่ีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยใช้ติดต่อกับผูเ้ข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ              
เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับ คู่ค้าหรือผู้ให้บริการ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ 
และเพ่ือให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยสามารถแจ้งข้อมูลได้ตรงตามความสนใจไปยังกลุ่ม
ผู้สนับสนุนได้ดียิ่งขึ้น  

 เพ่ือเชิญผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ ของราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือช่วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยพัฒนาปรับปรุงบริการ              
และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  

 เพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยให้การด าเนินงาน กิจกรรม และการให้บริการของ              
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าประชุมหรือ
อบรมวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยในที่นี้จะหมายความรวมถึงการจัดท าแบบส ารวจ และการวิจัย การออกแบบ 
พัฒนา จนไปถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาบริการใหม่ 



 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาการ 

 เพ่ือรวบรวมและจัดท าข้อมูลทางสถิติ ในการประกอบการจัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ เข้า
ประชุมหรืออบรมวิชาการได้ 

 เพ่ือป้องกันการกระท าท่ีไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจมี
การตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลในกล้อง CCTV เพ่ือสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกัน
ไม่ให้มีการกระท าที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย  

 เพ่ือปกป้องและระงับอันตรายท่ีอาจเกิดกับผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทยอาจมีการใช้ข้อมูลของคู่ค้าหรือผู้ให้บริการในกรณีที่เห็นว่าอาจมีความเสี่ยงหรืออันตราย
อย่างร้ายแรงหรือมีการละเมิดต่อผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการหรือผู้ใดก็ตาม  

 เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
6. ผู้ท่ีได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  

 ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น organizer จัดประชุมวิชาการ) ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
อาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ ให้กับผู้ให้บริการภายนอก เพ่ือจัด
อ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาการ  เช่น การตอบรับการลงทะเบียน การติดต่อ
ประสานงาน การให้บริการเซิร์ฟเวอร์ส าหรับเว็บไซต์ เป็นต้น โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย จะด าเนินการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการอย่างเข้มงวด จากการคัดเลือก
บริษัทท่ีมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ 

 หน่วยงานหรือพันธมิตรภายนอกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทยอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้ เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ ไปให้
หน่วยงานหรือพันธมิตรภายนอก เช่น แพทยสภา สภาการพยาบาล หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ เข้า
ประชุมหรืออบรมวิชาการ เป็นต้น 

 สถาบันการเงิน ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้า
ประชุมหรืออบรมวิชาการ ไปให้สถาบันการเงิน ธนาคาร ตามที่จ าเป็นในการท าการจ่ายและรับช าระเงิน
ตามที่มีการร้องขอ โดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่มี
อ านาจในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายก าหนด และสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีอ านาจในการ
เข้าถึงดังกล่าวเท่านั้น 

 หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของของผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ ไปยังหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือการปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือข้อก าหนดทางกฎหมายอ่ืนใดที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
เช่น รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายน าส่งกรมสรรพากร หรือรายงานข้อมูลต่างๆให้แก่หน่วยงานราชการที่
เก่ียวข้อง หรือตามที่หน่วยงานราชการร้องขอ เป็นต้น 
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7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะใช้มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล                
ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค 
(Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการ
ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพ่ือป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามประกาศ
ของราชวิทยาลัย วิสัญญีแพทย์ ฉบับที่ 8-10 พ.ศ. 2565 และก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล  

 
8. สิทธิของผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ  
 8.1 สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล 
  ในกรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ข้างต้น   ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะแจ้งขอความยินยอมจากผู้
เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ ก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ มีสิทธิท่ีจะขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่จะ
ร้องขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลของผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ   
 8.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
  ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ เข้าประชุม
หรืออมรมวิชาการสามารถจะด าเนินการยื่นค าขอแก้ไขข้อมูล เพ่ือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  
 8.4 สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ มีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในรูปแบบที่สามารถอ่าน
หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขอให้โอนโดยอัตโนมัติได้ ในกรณีที่ระบบของ                     
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยรองรับให้สามารถท าได้ 
 8.5 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ มีสิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล
ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้  ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
  (1) หมดความจ าเป็นอีกต่อไป ในการเก็บ ร วบรวม ใช้หรื อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตา ม
วัตถุประสงค์ 
  (2) เม่ือผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ ถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะประมวลผล
ข้อมูลนั้นอีกต่อไป 
  (3) เม่ือผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ 
  
 (4) เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
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 8.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ มีสิทธิขอให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ระงับการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้  
  (1) เม่ือราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามที่ผู้ เข้า
ประชุมหรืออมรมวิชาการ ร้องขอให้ด าเนินการปรับปรุงเพ่ือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ 
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
  (2) เม่ือเป็นข้อมูลที่ ต้องลบหรือท าลายตามข้อ 8.5 แต่ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการขอให้ระงับ
การใช้ข้อมูลแทน 
  (3) เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่ ของผู้เข้าประชุมหรืออมรม
วิชาการ ขอให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยเก็บรักษาข้อมูลไว้ก่อนเพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
  (4) เม่ือราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวมรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนด  
 8.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
  ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ มีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลที่เก่ียวข้องกับตนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นข้อมูลที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลดังกล่าว (ก) 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จากค าสั่งของรัฐ หรือ (ข) จากความจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  หรือของนิติบุคคลอ่ืน  

(2) เป็นกรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ
วัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง  

(3) เป็นกรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ
วัตถุประสงค์เก่ียวกับการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ทีก่ฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมถึงทางสถิติ 

8.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
  ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ มีสิทธิท่ีจะเพิกถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได้ โดยการถอนความ
ยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ คู่ได้ให้
ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะแจ้งให้ของผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ ทราบถึงผลกระทบจากการ
ถอนความยินยอม  
 

 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจปฏิเสธค าขอใช้สิทธิข้างต้น หากการด าเนินการใด ๆ 
เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของของผู้ เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ หรือบุคคลอ่ืน หรือเป็นการ
ด าเนินการเพ่ือการศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้อง               
การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 



 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาการ 

9. ขั้นตอนการใช้สิทธิของผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ 
 9.1 ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอใช้สิทธิหนังสือมอบอ านาจ
และเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวข้องได้ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
 9.2 จัดเตรียมเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่รับรองส าเนา  หรือ
หนังสือมอบอ านาจ หากมิได้มาแสดงตนด้วยตนเอง 
 9.3 ส่งเอกสารทางจดหมาย หรือ จดหมายอิเล็กโทรนิกส์ ถึงผู้ควบคุมข้อมูล  
 9.4 ราชวิทยาลัยมีแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนสิทธิ (ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ฉบับที่ 10/2565) โดยจะด าเนินการและแจ้งผลการด าเนินการกลับผ่านทางช่องทางของผู้ร้องเรียน ภายใน 30 วัน 
 9.5 การด าเนินการตามค าร้องขอข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดีการด าเนินการต่อไปจากค าร้องบางกรณี
อาจมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ่ึงราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมหรืออบรม
วิชาการทราบก่อนด าเนินการ 
      9.6 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ จะพิจารณาค าร้องเบื้องต้นว่า
สมเหตุสมผลหรือไม่ และอาจไม่สามารถด าเนินการตามค าเรียกร้องได้หากการด าเนินการอาจเกิดผลกระทบในทาง
ลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อ่ืน หรือมีเหตุต้องปฏิเสธตามที่กฎหมายก าหนด 
 
10. การเข้าถึงข้อมูลและสถานท่ีติดต่อ 
 ในกรณีผู้ เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ มีค าถามเก่ียวกับการใช้สิทธิของตน หรือความยินยอมที่ให้ไว้                  
ผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการสามารถติดต่อได้ที่ 

ส่งถึง:   ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย   
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5 
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์:   02-7167220, โทรสาร:   02-7167771 
Email: anesththai.rcat@gmail.com, rcat.register@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anesththai.rcat@gmail.com


 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาการ 

หนังสือยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
(ผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาการ) 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว     (“เจ้าของข้อมูล”) ตกลงยินยอมให้ ราชวิทยาลัยวสิญัญี

แพทย์แห่งประเทศไทย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ชี้แจ้งในเอกสารน้ีข้างต้น ให้ท า
เคร่ืองหมาย  ไว้ในช่อง “ยินยอม” หรือ “ไม่ยินยอม” 
 

 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามท่ีระบุไว้ในหนังสือยินยอมฉบับนี้ และได้ลงนามด้วย

ความสมัครใจ โดยทราบถึงสิทธิในการให้หรือปฏิเสธท่ีจะให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิในการเพิกถอนภายหลัง  ท้ังนี้ข้าพเจ้าตกลง
ให้ส าเนา ภาพถ่าย หรือการบันทึกในรูปแบบใด ๆ มีผลเป็นหลักฐานยืนยันถึงการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

 
 

    ลงชื่อ       เจ้าของข้อมูล 
                               (                                             )   
     วันท่ี       

ข้อมูลท่ีอาจเปิดเผย เปิดเผยต่อ วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดการประชุมหรืออบรมวิชาการ 

ยินยอม ไม่
ยินยอม 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่ีระบุในข้อ 2 

ผู้ให้บริการภายนอก เช่น 
organizer จัดประชุมวิชาการ 
ไปรษณีย์ โรงแรม เป็นต้น 

เพ่ือจัดอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
หรืออบรมวิชาการ   
 

  

หน่วยงานหรือ 
พันธมิตรภายนอกเช่น แพทยสภา 
สภาการพยาบาล หรือ หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

เพ่ืออ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประชุมหรืออบรมวิชาการ เช่น การบันทึก CME 
การลา การเบิกจ่าย เป็นต้น 

  

สถาบันการเงิน เพ่ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองการเงิน การ
ตรวจสอบความถูกต้อง  

  

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อก าหนดทาง
กฎหมายอ่ืนใดท่ีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม  

  

ภาพ หรือวิดีโอในงาน
ประชุม 

เว็บไซต์ราชวิทยาลัย   เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดประชุม เพ่ือเป็น
การอ้างอิงบรรยากาศการจัดงานแบบสร้างสรรค์ 

  

บริษัทยา อุปกรณ์ หรือ เคร่ืองมือ
แพทย์ ท่ีสนับสนุนการประชุม 

เพ่ือเป็นการอ้างอิงบรรยากาศการจัดงานส าหรับ
การรายงานเฉพาะในบริษัท 

  



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

 

1. บทนำ 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย (ต่อไปในนโยบายน้ีเรียกว่า “องค์กร”) ตระหนักถึงความสำคัญ

ของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมลูอื่นอันเกี่ยวกบัท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อใหท้่านสามารถเช่ือมั่นได้ว่าราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเกบ็รวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลของท่านตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับปรบัปรุงแก้ไขตามทีจ่ะมกีาร
ปรับปรงุแก้ไขเป็นคราว ๆ รวมถึงกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล”) นโยบายการ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นีจ้ึงได้ถูกจัดทำข้ึนเพื่อช้ีแจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกบัการเกบ็
รวบรวม ใช้หรอืเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมลูส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์
แห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระดงัต่อไปนี ้

2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 
นโยบายน้ีใช้บังคับกับข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลซึง่มีความสัมพันธ์กบัราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
ในปัจจบุันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรปูแบบอื่นที่ดำเนินการโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย และรวมถึงคู่สญัญาหรือบุคคลภายนอกทีป่ระมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลแทนหรือในนามของราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย (“ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบรกิารในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย ราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทย์แหง่
ประเทศไทย (รวมเรียกว่า “บรกิาร”) 

บุคคลมีความสมัพันธ์กับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ตามความในวรรคแรก รวมถึง 

1) บุคคลธรรมดา 
2) เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัตงิาน ลูกจ้าง 
3) คู่ค้าและผู้ใหบ้รกิารซึง่เป็นบุคคลธรรมดา 
4) กรรมการ ผู้รบัมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรปูแบบเดียวกันของ

นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
5) ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรอืบริการของ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย 



6) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซท์ https://www.rcat.org, https://rcat-system.com, 
https://www.rcatcourse.org รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่ง
ควบคุมดูแลโดย ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

7) บุคคลอื่นที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย เกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผูส้มัครงาน 
ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ผู้ค้ำประกัน ผู้รบัประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกันภัย เป็นต้น 

ข้อ 1) ถึง 7) เรียกรวมกันว่า “ท่าน” 

นอกจากนโยบายฉบบันี้แล้ว ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจกำหนดใหม้ีคำประกาศเกี่ยวกบัความ
เป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สำหรบัผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อช้ีแจง
ให้เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถงึข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตผุล
อันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมลูส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมลูส่วน
บุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑห์รือบรกิารนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้ ในกรณีทีม่ีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้
ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบรกิารนั้น 

3. คำนิยาม 
• ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมลูของผู้ถึงแกก่รรมโดยเฉพาะ 
• ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ
เช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล
สหภาพแรงงาน ข้อมลูพันธุกรรม ข้อมลูชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลใน
ทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลประกาศกำหนด 

• การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เกบ็รวบรวม 
บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เกบ็รกัษา ปรับปรงุ เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม 
ลบ ทำลาย เป็นต้น 

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ ราชวิทยาลัยวิสญัญี
แพทย์แห่งประเทศไทย เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

• ผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกบัการเกบ็
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 



• ผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคล 

4. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบคุคลท่ี ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวม 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เกบ็รวบรวมหรอืได้มาซึ่งข้อมลูส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จาก

แหล่งข้อมูลดงัต่อไปนี ้

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยตรงในช่องทางใหบ้รกิารต่าง ๆ เช่น ข้ันตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสญัญา 
เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย หรอืเมือ่เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

• ข้อมูลทีร่าชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมจากการทีเ่จ้าของข้อมลูส่วนบุคคลเข้าใช้
งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสญัญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้
งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ด้วยการใช้คุกกี้ 
(Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอปุกรณ์ของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล เป็นต้น 

•  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย เก็บรวบรวมจากแหลง่อื่นนอกจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดงักล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตผุลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รบัความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมลูแก่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศ
ไทย เช่น การเช่ือมโยงบรกิารดจิิทลัของหน่วยงานของรัฐในการใหบ้ริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบ
เบ็ดเสรจ็แกเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรบัข้อมลูส่วนบคุคลจากหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นในฐานะที่
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรฐัในการใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบดิจิทลั 
รวมถึงจากความจำเป็นเพือ่ให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกบัหน่วยงาน
คู่สัญญาได ้

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถงึกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมลูสว่นบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ ราชวิทยาลัยวิสญัญี
แพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ ท่านมหีน้าทีร่ับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ใหบุ้คคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่
ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลูแก่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  



5. ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล 

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยพจิารณากำหนดฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของ
ท่านตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทัง้นี้ ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลที่ 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยใช้ ประกอบด้วย 

ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมลู รายละเอียด 

เพื่อการดำเนินภารกจิเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือการใช้อำนาจรฐัที่ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
ได้รับ 

เพื่อใหร้าชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถใช้อำนาจรัฐและ
ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะตามพันธกจิ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ตามกฎหมาย เช่น 

- พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 

เพื่อการปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติตามที่
กฎหมายที่ควบคุม ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย เช่น 

- พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เป็นต้น 

- พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

- รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เพื่อปกป้องผลประโยชนห์รือส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายของ ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และของบุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมี
ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสทิธิข้ันพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น เพื่อการรกัษาความปลอดภัยอาคารสถานทีข่อง ราชวิทยาลัย



 

วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลเพือ่กิจการ
ภายในของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรอืสุขภาพ
ของบุคคล 

เพื่อปอ้งกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การ
ให้บรกิารแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญา หรือดำเนินการอันเป็นความจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญาซึ่งท่านเป็น
คู่สัญญากบัราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น การจ้างงาน จ้างทำ
ของ การสมัครเป็นสมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย การเข้า
ร่วมอบรมหลกัสูตรหรือเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย เพื่อการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญา 
เช่น การติดต่อประสานงาน การประกาศรายช่ือผูเ้ข้าร่วมผ่านช่องทางทีก่ำหนด 
การออกเอกสารใบรบัรอง ใบเสร็จ ใบประกาศนียบัตรทั้งทีเ่ป็นเอกสารหรือใน
รูปแบบ e-Document การจัดทำหนังสือหรือเว็บไซต์ทำเนยีบรุ่นและจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมลูของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย   การทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือหรือสัญญาในรปูแบบอื่น เป็นต้น 

เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ 
วิจัยหรือสถิติทีส่ำคัญ 

เพื่อใหร้าชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถจดัทำหรือสนบัสนุน
การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติตามทีร่าชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย อาจได้รบัมอบหมาย เช่น การจัดทำทำเนยีบผู้ดำรงตำแหนง่
ผู้บริหาร หรอืคณะกรรมการ การจัดทำสถิติการใช้บรกิารดิจิทัลภาครฐั 

ความยินยอมของท่าน เพื่อการเกบ็รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยได้มี
การแจง้วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกอ่น
การขอความยินยอมแล้ว เช่น การเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลอ่อนไหวด้วย
วัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นมาตรา 24 หรอื 26 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์และบริการของคู่สญัญาหรือพันธมิตรทางธุรกจิแกท่่าน เป็นต้น 



ในกรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
การปฏิบัติตามสญัญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพือ่ความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา หากท่านปฏิเสธ
ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรอื คัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามสญัญา หรือไมส่ามารถจัดสวัสดิการบางอย่าง หรือไม่สามารถ
ดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 

6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ี ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทยเกบ็รวบรวม 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจเกบ็รวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมลูดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถงึ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับบรกิารทีท่่านใช้หรอืบรบิทความสมัพันธ์ที่ท่านมีกับราชวิทยาลัยวิสญัญี
แพทย์แห่งประเทศไทย รวมถึงขอ้พิจารณาอื่นที่มผีลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่
ระบุไว้ดังต่อไปนีเ้ป็นเพียงกรอบการเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย
เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรอืบริการทีท่่านใช้งานหรือมีความสมัพันธ์ด้วยเท่านั้นที่
จะมผีลบังคับใช้ 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอยา่ง 

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลระบุช่ือเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการทีร่ะบุข้อมูล
เฉพาะตัวของท่าน เช่น คำนำหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือกลาง ช่ือเล่น 
ลายมือช่ือ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบ ข้อมูล
ทะเบียนบ้าน หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(สำหรับแตล่ะอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน หมายเลข
ประกันสังคม เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลกัษณะของบุคคล ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง 
น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑท์หาร รูปถ่าย 
ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความช่ืนชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคล
ล้มละลาย ข้อมลูการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ เป็นต้น 

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น เบอร์โทรศัพทบ์้าน เบอร์
โทรศัพทเ์คลือ่นที่ หมายเลขโทรสาร อเีมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์บ้าน ช่ือ



ผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่พัก 
เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและ
การศึกษา 

รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติ
การศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ ความ
เช่ียวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมลูบุคคลอ้างอิง หมายเลข
ประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทำงาน 
ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการ
และสทิธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัตงิาน ผลงาน 
หมายเลขบญัชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา 
วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรมป์ระกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรมป์ระกันภัยผูป้ฏิบัติงาน เช่น ผูร้ับ
ประกันภัย ผูเ้อาประกันภัย ผูร้ับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์ 
ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับความสมัพันธ์ทางสังคม ข้อมูลความสมัพันธ์ทางสังคมของท่าน เช่น สถานภาพทางการเมือง 
การดำรงตำแหน่งทางการเมอืง การดำรงตำแหน่งกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย ข้อมูลการเป็นผู้มสีัญญาจ้างกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย ข้อมลูการเป็นผู้มสี่วนได้เสียในกิจการที่ทำกบั 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บรกิารของ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบรกิารของราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย เช่น ช่ือบัญชีผู้ใช้งาน รหสัผ่าน หมายเลข PIN 
ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) รหสั OTP ข้อมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ข้อมลูระบุพกิัด ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูล
พฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ที่อยู่ในความดูแลของ ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น https://www.rcat.org, 
https://rcat-system.com, https://www.rcatcourse.org หรอื
แอปพลเิคชันต่าง ๆ) ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะ
เดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ 



รายละเอียดการเช่ือมต่อ ข้อมลู Browser ภาษาที่ใช้งาน 
ระบบปฏิบัตกิารที่ใช้งาน เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีความละเอียดอ่อน ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เช้ือชาติ ข้อมูล
ศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมลูลายพมิพ์
นิ้วมือ) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 

 
7. คุกก้ี 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เกบ็รวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยอีื่นในลักษณะเดียวกันใน
เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น https://www.rcat.org, 
https://rcat-system.com, https://www.rcatcourse.org หรอืบนอปุกรณ์ของท่านตามแตบ่ริการทีท่่านใช้งาน 
ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย และ
เพื่อใหท้่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของราชวิทยาลัยวิสญัญี
แพทย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกนำไปเพื่อปรบัปรงุเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ตรงกบัความต้องการของท่านมากยิ่งข้ึน ข้อมูลที่ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บ
รวบรวมและวิเคราะหจ์ะรวมถงึข้อมลูเกี่ยวกบัเครือ่งคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อของท่าน เช่น ประเภทและเวอร์
ช่ันของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ประเภทและเวอร์ช่ันของปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ และภาษาที่เลือกใช้ 
ข้อมูลเหล่าน้ีไม่ได้เช่ือมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และไมส่ามารถใช้เพือ่ระบุตัวตนของผู้ใช้งานรายใด ๆ ได้ท่าน
สามารถตั้งค่าหรอืลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตัง้ค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน 

8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 
กรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ำเป็นต้องไดร้ับความยินยอมในการ
เก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมอืนไร้ความสามารถราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย จะไมท่ำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอม
จากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเ้ยาว์ หรือผูอ้นุบาล หรือผู้พทิักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 

กรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้
ความสามารถหรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
ได้เก็บรวบรวมข้อมลูของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองทีม่ี



อำนาจกระทำการแทนผูเ้ยาว์ หรือผู้อนบุาล หรือผู้พิทกัษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย ไมม่ีเหตุ
อันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมลูดังกล่าว 

9. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคล 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์
หลายประการ ซึ่งข้ึนอยูก่ับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกจิกรรมที่ท่านใช้บรกิาร ตลอดจนลักษณะ
ความสัมพันธ์ของท่านกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย หรือข้อพจิารณาในแต่ละบรบิทเป็นสำคัญ 
โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนีเ้ป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑห์รือบรกิารทีท่่านใช้งานหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นทีจ่ะมผีลบังคับใช้กับข้อมลูของท่าน 

• เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการดำเนินประโยชนส์าธารณะที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
ได้รับมอบหมายใหส้ำเรจ็ลุล่วง หรือเป็นการจำเป็นเพื่อใช้อำนาจทางกฎหมายที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามพันธกิจดังปรากฏในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ.2525 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรอืคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 

• เพื่อใหบ้รกิารและบริหารจัดการบริการของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งบรกิารภายใต้
สัญญาที่มีต่อท่าน หรือตามพันธกิจของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

• เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
• ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้อง

กับความต้องการของท่าน 
• เพื่อเก็บรักษาและปรบัปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกบัท่าน รวมทัง้เอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน 
• จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลตามทีก่ฎหมายกำหนด 
• วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
• เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรบัสมัครงาน การสรรหา

กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหนง่ต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 
• ป้องกัน ตรวจจบั หลกีเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่

ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้ง ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
และเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล 

• การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บรกิารของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์
แห่งประเทศไทย หรอืติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย 



• ปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรกิารใหท้ันสมัย 
• การประเมินและบรหิารจัดการความเสี่ยง 
• ส่งการแจง้เตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน 
• เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรอืข้อมลูที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น 
• ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รบัอนญุาต หรือผิดกฎหมาย 
• ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บรกิารของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

อย่างไร ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ 
• ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีต่อหน่วยงาน

ที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  

• ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นทีเ่กี่ยวข้องกบัการการดำเนินการของ สพร 

• ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด 
• จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเ์พื่อประโยชนส์าธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติที่ ราชวิทยาลัย

วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รบัมอบหมายให้ดำเนินการ 
• เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มผีลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การ

ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมลูของท่าน 
ข้อมูลบางอย่างที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย ประมวลผลอาจถือเป็น “ข้อมูลที่มีความ

อ่อนไหว” ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย มุง่หมายที่จะเกบ็รวบรวมข้อมลูที่มีความออ่นไหวจากท่าน 
เฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้งและเท่าทีจ่ำเป็นต้องใช้ตามสมควรในการดำเนินกิจการของราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย หรอืในกรณีทีก่ฎหมาย หรือศาล หรือหน่วยงานของรัฐมีคำสัง่ใหเ้ก็บ
รวบรวมข้อมูลนั้น หรือในกรณีที่ท่านได้จงใจเปิดเผยข้อมูลนัน้ต่อสาธารณชนแล้วเท่านั้น และมุ่งหมายทีจ่ะแบง่ปัน 
ข้อมูลทีม่ีความอ่อนไหวเฉพาะในกรณีทีร่าชวิทยาลัยวิสญัญแีพทย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าจำเป็นต้องมีการเกบ็
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเท่านั้น ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องได้รบั
ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน หากเป็นไปเพือ่วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

• เพื่อปอ้งกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่
สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

• เพื่อการดำเนินกจิกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมลูนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่
ไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก 

• เพราะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน 



• เพื่อก่อตัง้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึน
ต่อสู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

• เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
• เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การ

วินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การใหบ้รกิารด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์การจัดการ
ด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มหีน้าที่
รักษาข้อมลูส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลบัตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลกบัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

• ประโยชนส์าธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ อันตรายหรือโรค
ระบาดทีอ่าจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรอืการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา 
เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครองสทิธิและ
เสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมลูส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือ
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

• การคุ้มครองแรงงาน การประกันสงัคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล
ของผู้มสีิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสงัคม ซึ่งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิง่จำเป็นในการปฏิบัติตามสทิธิหรอืหนา้ที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรอืเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดใหม้ีมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่คุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐานและประโยชน์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

• การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรป์ระวัติศาสตร์ หรือสถิต ิ
• ประโยชนส์าธารณะทีส่ำคัญอื่น ๆ 

 
10. ประเภทบุคคลท่ี ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 
ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ข้างต้น ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ทัง้นี้ ประเภทของบุคคลผูร้ับข้อมลูทีร่ะบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการ
เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผูร้ับข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกบัผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสมัพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมผีลบังคับใช้ 

 



ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอียด 

หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 
ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์
สำคัญอื่น (เช่น การดำเนินการเพื่อ
ประโยชนส์าธารณะ) 

หน่วยงานผูบ้ังคับใช้กฎหมาย หรอืมีอำนาจควบคุมกำกบัดูแลหรือ
มีวัตถุประสงค์อื่นทีม่ีความสำคัญ เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้รักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สำนักงานตำรวจ ศาล 
สำนักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม สำนักงานปลัดสำนักนายก กรมการกงสลุ กองทนุเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น 

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการตามกฎหมายของ ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมลูของ
ท่านแก่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะต่าง ๆ 

คู่สัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของผู้ปฏิบัติงานของ ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย 

บุคคลภายนอกทีร่าชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดซือ้
จัดจ้างให้ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น บริษัทประกันภัย 
โรงพยาบาล บริษัทผู้จัดทำ Payroll ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
เป็นต้น 

พันธมิตรทางธุรกิจ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมลูของ
ท่านแก่บุคคลทีร่่วมงานกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศ
ไทย เพือ่ประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น หน่วยงานผู้
ให้บรกิารที่ท่านติดต่อผ่านบรกิารของ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์
แห่งประเทศไทย ผู้ใหบ้รกิารด้านการตลาด สือ่โฆษณา สถาบัน
การเงิน ผู้ใหบ้รกิารแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เปน็ต้น 
โดยทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้ให้บริการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจมอบหมายให้
บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการแทน หรอืสนบัสนุนการดำเนินการของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น ผู้ใหบ้รกิารด้าน
การจัดเก็บข้อมูล (เช่น คลาวด์ โกดังเอกสาร) ผู้พฒันาระบบ 
ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดสง่เอกสาร ผู้
ให้บรกิารด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการอินเทอรเ์น็ต ผู้ใหบ้รกิาร
โทรศัพท์ ผู้ใหบ้ริการด้าน Digital ID ผู้ใหบ้รกิารสื่อสงัคมออนไลน์ 



ผู้ให้บริการด้านการบรหิารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก ผู้
ให้บรกิารขนส่ง เป็นต้น 

ผู้รบัข้อมลูประเภทอื่น ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมลูของ
ท่านให้แก่บุคคลผูร้ับข้อมลูประเภทอื่น เช่น แพทยสภา ผู้ตดิต่อ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาชิกในครอบครัว 
มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบริการ
ของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย การฝกึอบรม การ
รับรางวัล การร่วมทำบุญ บริจาค เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมลูของ
ท่านต่อสาธารณะในกรณีที่จำเป็น เช่น การดำเนินการที่กำหนดให้
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ต้องประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาหรอืมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

 
11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
ในบางกรณี ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยงั
ต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัระบบ
คลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอรม์หรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสงิคโปร์ หรอื
สหรัฐอเมรกิา เป็นต้น) เพื่อสนบัสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบับริการ
ของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย ทีท่่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกจิกรรม 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลยังมิได้มีประกาศกำหนด
รายการประเทศปลายทางที่มมีาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อ ราชวิทยาลัยวิสญัญี
แพทย์แห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องสง่หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย จะดำเนินการเพื่อใหข้้อมูลส่วนบุคคลทีส่่งหรอืโอนไปมมีาตรการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมลูนั้น
ได้ตามกฎหมาย ได้แก่ 

• เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ราชวิทยาลัยวิสัญญแีพทย์แห่งประเทศไทย ต้องส่งหรอืโอนข้อมลู
ส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 



• ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รบัความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมมีาตรฐานการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไมเ่พียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายช่ือประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคล
ประกาศกำหนด 

• เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสญัญาทีท่่านเป็นคู่สัญญากบัราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสญัญาน้ัน 

• เป็นการกระทำตามสัญญาของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย กบับุคคลหรอืนิติบุคคลอื่น เพื่อ
ประโยชน์ของท่าน 

• เพื่อปอ้งกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่
สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

• เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะทีส่ำคัญ 
 

12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมลู

นั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย 
ประกาศหรอืตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมือ่พ้นระยะเวลาและข้อมลูส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะทำการลบ ทำลายข้อมลูส่วนบุคคลของ
ท่าน หรือทำให้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมลูสว่นบุคคลของท่าน ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่
ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในการเกบ็รักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพพิากษาถึงทีสุ่ด 

13. การให้บริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผู้ให้บริการช่วง 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจมีการมอบหมายหรอืจัดซือ้จัดจ้างบุคคลทีส่าม (ผูป้ระมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล) ใหท้ำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งบุคคลทีส่ามดงักล่าวอาจเสนอบริการในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงาน
บริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ใหบ้รกิารคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานใน
ลักษณะการจ้างทำของในรปูแบบอื่น 

การมอบหมายให้บุคคลทีส่ามทำการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลในฐานะผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดให้มีขอ้ตกลงระบสุิทธิและหน้าที่ของ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์
แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  



มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  มอบหมายใหป้ระมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลมหีน้าที่ประมวลผลข้อมลูส่วน
บุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสัง่ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  เท่านั้นโดยไม่
สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ 

ในกรณีที่ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ใหบ้ริการช่วง (ผูป้ระมวลผลช่วง) เพือ่ทำการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล ดังนี้ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย จะกำกับให้ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดใหม้ีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลกับผู้
ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
กับผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

14. การรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีมาตรการปกปอ้งข้อมลูส่วนบุคคล โดยการจำกัดสทิธ์ิการเข้าถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลใหส้ามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าทีเ่ฉพาะรายหรือบุคคลทีม่ีอำนาจหน้าทีห่รือไดร้ับมอบหมายทีม่ี
ความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดงักล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจง้เจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึง่บุคคล
ดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย  อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมหีน้าทีร่ักษาความลบัของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตาม
อำนาจหน้าที่ โดย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมลูทั้งในเชิง
องค์กรหรอืเชิงเทคนิกที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ
กำหนด 

นอกจากนี้ เมื่อ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแกบุ่คคลที่
สาม ไม่ว่าเพื่อการใหบ้ริการตามพันธกจิ ตามสญัญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่
ประเทศไทย จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมลูส่วนบุคคลและการรักษาความลบัทีเ่หมาะสมและ
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพือ่ยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย  เกบ็
รวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

15. การเชื่อมต่อเว็บไซท์หรือบริการภายนอก 
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย ในหน้าทีบุ่คคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 
เซิรฟ์เวอร์ของเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะบันทึกการเยี่ยมชมนั้น และเก็บข้อมูล
ต่อไปนี้ 



นอกจากนี้ บริการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  อาจมีการเช่ือมต่อไปยังเว็บไซทห์รอืบริการของ
บุคคลทีส่าม ซึ่งเว็บไซตห์รือบรกิารดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนือ้หา
สาระแตกต่างจากนโยบายนี้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของเว็บไซตห์รือบรกิารนั้น ๆ เพือ่ทราบในรายละเอียดกอ่นการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมลูส่วน
บุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไมส่ามารถรบัผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรอืการกระทำ
อันเกิดจากเว็บไซตห์รอืบริการของบุคคลที่สาม 

16. การบันทึกผู้เข้าถึงระบบ (Log Files) 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  อาจดำเนินการบันทึกผู้เข้าถึงระบบหรือชมเว็บไซต์ หรอืแอปพลิเค

ชัน (Log Files) โดยเกบ็บันทึกการเข้า ออกแบบอัตโนมัติ รวมถึงที่อยู่ IP, รายงานข้อขัดข้อง กจิกรรมระบบ 
ตลอดจนวันที่ เวลา และ URL ของผู้ใช้ โดยสามารถเช่ือมโยงข้อมูลดงักล่าวกับข้อมลูซึง่ระบุตัวบุคคลได้ พร้อมทั้ง
จัดเกบ็บันทึกตาม ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

17. กล้องวงจรปิด (CCTV) 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  ใช้กล้องวงจรปดิในการบันทกึภาพของบุคคลและยานพาหนะของ

บุคคลในและรอบ ๆ สถานที่ของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย  เพื่อผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย
สาธารณะและเพื่อการปอ้งกันและตรวจจบัอาชญากรรม กลอ้งวงจรปิดของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศ
ไทย  ตรวจสอบทางเข้า ห้องโถง ระเบียง ที่จอดรถด้านนอกของอาคาร รอบรั้วของอาคารและสถานที่ทีผู่้คน
สามารถเข้าถึงสถานที่ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  ได้ตลอด 24 ช่ัวโมงและมีการบันทกึและ 
เขียนทับข้อมลูส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตำแหน่งกล้องถูกเลอืกเพื่อลดการจับภาพที่ไมเ่กี่ยวข้องกบั
จุดประสงค์ที่ถูกต้อง สำหรับการตรวจสอบและระบบเฝ้าระวังไม่ได้ใช้บันทึกเสียง 

การป้อนข้อมูลสด (Live feeds) จากกล้องวงจรปิดจะได้รบัการตรวจสอบเฉพาะในกรณีทีจ่ำเป็นโดยผูม้ีอำนาจ
ของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย  เท่านั้น ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  ให้ความ
เช่ือมั่นว่าการป้อนข้อมลูสดและภาพทีบ่ันทึกจากกล้องสามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย  ที่ผ่านการอนมุัติเท่านั้น เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ดงักล่าวมีหน้าที่ความรับผิดโดยตรงจงึสามารถ
เข้าถึงข้อมูลดงักล่าวได้ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  ยังคงเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน 
โดยจะไม่มกีล้องวงจรปิดวางในบรเิวณที่พึงคาดหมายได้ว่าต้องมีความเป็นส่วนตัว เช่น ในห้องน้ำ 

 

 



18. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่

ตรวจสอบ กำกบัและให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงาน
และให้ความร่วมมือกบัสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

19. สิทธิของท่านตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลไว้หลาย

ประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบงัคับใช้เมือ่กฎหมายในส่วนของสทิธินี้มีผลใช้บังคับ โดยรายละเอียดของ
สิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย 

• สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคล ท่านมีสทิธิขอเข้าถึง รบัสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วน
บุคคลที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน 
เว้นแต่กรณีที่ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตาม
กฎหมายหรือคำสัง่ศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมผีลกระทบทีอ่าจกอ่ให้เกิดความเสียหายต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

• สิทธิในการขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปจัจบุัน หากท่านพบว่าข้อมลูส่วนบุคคล
ของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรอืไม่เป็นปจัจบุัน ท่านมสีิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบรูณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

• สิทธิในการลบหรอืทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  
ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไมส่ามารถระบุตัวบุคคลที่
เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทัง้นี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนีจ้ะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ตามที่กฎหมายกำหนด 

• สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ 
ในกรณีดังต่อไปนี ้

• เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบรูณ์และเป็นปัจจุบัน 

• ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลถูกเกบ็รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
• เมื่อข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ 

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  ได้แจ้งในการเกบ็รวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล



ประสงค์ให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  เกบ็รักษาข้อมลูนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สทิธิ
ตามกฎหมาย 

• เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย  กำลังพิสจูน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย
ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชนส์าธารณะ อันเนื่องมาจากการทีเ่จ้าของข้อมลูส่วน
บุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

• สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  มีเหตุในการ
ปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  สามารถแสดงให้
เห็นว่าการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายย่ิงกว่า หรือ
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรอืการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อ
ประโยชนส์าธารณะของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย ) 

• สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยนิยอมแก่ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย  ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อน
หรือหลงัพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมสีิทธิถอนความยินยอม
เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเกบ็รักษาโดย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่
ประเทศไทย  เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  
จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมลูต่อไปหรือยงัคงมสีัญญาระหว่างท่านกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศ
ไทย  ที่ให้ประโยชน์แกท่่านอยู ่

• สิทธิในการขอรับ สง่หรือโอนข้อมลูส่วนบุคคล ท่านมีสทิธิในการขอรบัข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจาก ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  ในรูปแบบทีส่ามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ
หรืออปุกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ 
รวมถึงอาจขอให้ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย  ส่งหรือโอนข้อมลูในรปูแบบดังกล่าวไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

• สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสทิธิร้องเรียนตอ่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่กำกบัดูแลด้านการคุ้มครองข้อมลู
ส่วนบุคคล ในกรณีทีท่่านพบว่าราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  หรือบุคลากรของราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้หรือไม่
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ท่านมสีิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

 
 



20. โทษของการไมป่ฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมผีลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของราชวิทยาลัยวิสัญญี

แพทย์แห่งประเทศไทย  (สำหรบัเจ้าหน้าที่หรือผูป้ฏิบัติงานของราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย ) หรือ
ตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล) ทัง้นี้ ตามแต่กรณีและ
ความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  และอาจได้รับโทษตามทีก่ำหนดโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทัง้กฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งทีเ่กี่ยวข้อง 

21. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผูม้ีอำนาจกำกบัดูแล 
ในกรณีที่ท่านพบว่าราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย  มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสทิธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรอืหน่วยงานทีม่ีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รบัการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการรอ้งเรียนดังกล่าว ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอใหท้่านโปรดติดต่อมายังราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  เพื่อให้ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจรงิและได้ช้ีแจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง
จัดการแก้ไขข้อกงัวลของท่านก่อนในโอกาสแรก 

22. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจพจิารณาปรบัปรงุ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่
เห็นสมควร และจะทำการแจง้ใหท้่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.rcat.org โดยมีวันที่มผีลบังคับใช้
ของแต่ละฉบบัแก้ไขกำกับอยู่ อย่างไรก็ดี ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  ขอแนะนำให้ท่านโปรด
ตรวจสอบเพื่อรบัทราบนโยบายฉบบัใหมอ่ย่างสม่ำเสมอ ผ่านแอปพลเิคช่ัน หรือช่องทางเฉพาะกจิกรรมที่ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย ดำเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลแก่ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของราชวิทยาลัยวิสญัญแีพทย์แห่งประเทศไทย  ภายหลงัการบังคับใช้นโยบาย
ใหม่ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับ
รายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายังราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  เพื่อช้ีแจง
ข้อเท็จจรงิต่อไป 

 

 

 



23. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธ ิ
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  หรือเกี่ยวกับนโยบายน้ี หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที ่

• ผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคล (Data Controller) 
• ช่ือ:ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  
• สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบรุีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
• ช่องทางการติดต่อ: anesththai.rcat@gmail.com, 
• โทรศัพท:์   02-7167220 

 
 



นโยบายการใช้คุกก้ี (Cookie Policy) 

1. คุกก้ีคืออะไร 

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยงัอุปกรณ์คอมพิวเตอรห์รืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำ
หน้าที่บันทึกข้อมลูและการตัง้ค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมลูการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน 
บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพือ่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเค
ชัน (รวมเรียกว่า "บริการ") ได้อย่างต่อเนือ่ง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่
ท่านช่ืนชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำใหเ้กิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียก
ออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการทีส่ร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น 

2. ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ใช้คุกกี้อยา่งไรบา้ง 

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
ดังนี้ 

• เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตัง้ค่าของทา่น และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์
ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิม่ประสบการณ์และความพงึพอใจในการใช้บรกิาร 

• เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซตท์ี่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรงุ 
• เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ทีจ่ะทำให้ ราชวิทยาลัยวิสญัญี

แพทย์แห่งประเทศไทย เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของ ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย อย่างไร 

• เพื่อให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บรกิารเว็บไซต์ที่ดี
ยิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ สามารถสง่มอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิง่ทีท่่าน
สนใจ 

ทั้งนี้ บรกิารต่าง ๆ ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดย
ในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรอืหลายข้อรวมกัน โดยท่านสามารถดูได้จาก
รายละเอียดของประเภทคุกกีท้ี่มีการใช้งานบนเว็บไซต์น้ัน 

3. ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ใช้คุกกี้อะไรบ้าง 

เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีการใช้คุกกี้ทั้งของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่
ประเทศไทย (First party cookies) และคุกกี้ทีเ่ป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึง่กำหนดและตั้ง
ค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย ใช้บริการ 
เพื่อเพิ่มเตมิคุณสมบัติของการทำงานให้กบัเว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย  

 



คุกก้ีท่ี ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ  

• Session Cookies เป็นคุกกี้ทีจ่ะอยู่ช่ัวคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ต้ังค่าและเลอืกใช้ เป็นต้น 
และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำ
การปิดเว็บเบราว์เซอร ์

• Persistent Cookie เป็นคุกกีท้ี่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้
ประเภทนี้จะช่วยใหเ้ว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จดจำท่านและการตั้งค่า
ต่าง ๆ ของท่านเมือ่ท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครัง้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

และหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีการนำคุกกีม้าใช้ 4 
ประเภท ดังนี ้

1. คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใหบ้รกิาร (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนีม้ีความจำเป็นต่อการ
ให้บรกิารเว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานใน
ส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมลูที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้
ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไมส่ามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้ 

2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รบัความนิยม 
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมลูด้านอื่น ๆ ราชวิทยาลัยวิสัญญแีพทย์แห่งประเทศไทย ยังใช้ข้อมลูนี้เพือ่
การปรับปรงุการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้
เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมลูที่ไมส่ามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการ
ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะสง่ผลใหร้าชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่สามารถทราบปริมาณ
ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้ 

3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกีป้ระเภทนี้จะช่วยใหเ้ว็บไซต์ของ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ต้ังค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่ง
มอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิม่เตมิให้ตรงกบัการใช้งานของทา่นได้ เช่น ช่วยจดจำช่ือบัญชีผู้ใช้งานของ
ท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึง่ท่าน
สามารถปรบัแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกีป้ระเภทนี้อาจสง่ผลให้เว็บไซต์ไมส่ามารถทำงานได้อย่าง
สมบรูณ์ 



4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) คุกกีป้ระเภทนีเ้ป็นคุกกี้ทีเ่กิดจากการเช่ือมโยงเว็บไซต์
ของบุคคลทีส่าม ซึง่เกบ็ข้อมลูการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ทีท่า่นได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือ
บริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญแีพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากท่านปิด
การใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไมส่ง่ผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบรกิารบนเว็บไซตอ์ื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของ
ท่าน 

ดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น บรกิารต่าง ๆ ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญแีพทย์แห่งประเทศไทย อาจมีการให้บริการแยก
อยู่ในหลายเว็บไซต์ ดังนั้นในแต่ละเว็บไซต์อาจเลือกใช้ประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและ
จำเป็นต่อการให้บริการนั้น ๆ ซึง่ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทยแ์ห่งประเทศไทย จะแสดงข้อมลูและรายละเอียด
คุกกี้แต่ละประเภท รวมถึงช่ือคุกกีท้ี่มีการใช้งานบนเว็บไซตห์น้าแรกของแต่ละบริการ โดยเป็นข้อความแบน
เนอร์แจ้งการใช้คุกกี้ และมลีิงก์ (การตัง้ค่า) ที่ท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของคุกกี้แตล่ะประเภทที่
มีการใช้งานบนบรกิารนั้นได ้

4. วิธีปิดคุกก้ี 

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับ
การรวบรวมข้อมลูโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) 

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซตจ์ำเป็นต้องมกีารใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่าน
ใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทัง้หมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น 

5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

เว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย อาจมีลงิก์ทีเ่ช่ือมโยงไปยังเว็บไซตห์รือโซเชียลมเีดีย
ของบุคคลภายนอก รวมถงึอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมเีดีย เช่น YouTube หรือ 
Facebook เป็นต้น ซึง่จะช่วยใหท้่านเข้าถึงเนือ้หาและสร้างปฏิสัมพันธ์กบับุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจาก
เว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมเีดียของบุคคลภายนอกจะ
มีการกำหนดและตัง้ค่าคุกกี้ข้ึนมาเอง โดยที่ ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่สามารถควบคุม
หรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่าน้ันได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรอืประกาศการใช้
คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่าน้ันด้วย 

6. การเปลี่ยนแปลงประกาศ 

ประกาศนี้อาจมกีารปรับปรงุเป็นครัง้คราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง และ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรงุใหม่บน
เว็บไซต์น้ี ราชวิทยาลัยวิสญัญีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอใหท้่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์น้ีอย่างสม่ำเสมอ 

https://www.aboutcookies.org/

