หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมู ลส่ว นบุ คคลและแบบหนังสื อยินยอม
(สาหรับคู่ค้าของราชวิทยาลัยวิสั ญ ญีแพทย์แ ห่งประเทศไทย)
คาจากัดความ
คู่ค้า หมายถึง บริษัท ห้า งหุ้นส่วน หรือบุค คล ที่ทาธุรกรรมกับ ราชวิ ทยาลัยวิ สัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ หรือที่ทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ
ราชวิ ทยาลั ยวิ สัญ ญีแ พทย์แ ห่ง ประเทศไทย ในฐานะผู้ค วบคุมข้อ มูล ตามพระราชบั ญญั ติคุ้ มครองข้ อมู ล
ส่วนบุค คล พ.ศ. 2562 มี หน้ าที่ต้ องปฏิ บัติต ามกฎหมายคุ้ มครองข้อมู ลส่ วนบุคคล ได้แ ก่ การประมวลผลข้ อมู ล
ส่วนบุคคล (การประมวลผลข้อมูล คือ การดาเนินการใด ๆ ซึ่งกระทาต่อข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ บันทึก
จัดระบบ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลง ใช้ เปิดเผย หรือส่ง ต่อข้อมูล เผยแพร่ หรือการกระทาอื่นใดเพื่อให้ข้อมู ล
สามารถใช้ งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลไปใช้ ) ราชวิทยาลัยวิสัญญีแ พทย์แห่งประเทศไทย จึงมีแนวทาง
ดาเนินการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ ค้า
ราชวิท ยาลัย วิสัญญี แพทย์ แห่งประเทศไทยอาจเก็ บรวบรวมข้อ มูลส่ว นบุคคลของคู่ ค้า ทั้ งโดยทางตรงและ
ทางอ้อ มจากข้อ มูล ที่คู่ ค้า หรื อตั วแทนของคู่ ค้าให้ไ ว้กั บราชวิท ยาลัยวิ สัญ ญีแ พทย์แ ห่ง ประเทศไทย หรือ ผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องกับคู่ค้า
2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ร าชวิทยาลัยวิ สัญญีแพทย์แ ห่งประเทศไทยจั ดเก็ บ
 ข้อมู ลที่ สามารถระบุตั วตนได้ วั นเดือ นปี เกิ ด เลขบั ตรประจาตัว ประชาชน เลขหนั งสื อเดิน ทางของคู่ค้ า
รูปถ่ายและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
 ชื่อ-นามสกุ ล ชื่อเล่น เพศ ตาแหน่ งข้ อมูล อื่น ที่สามารถติดต่ อได้ และข้อมู ลที่ ระบุในนามบัต ร เช่น ที่ อยู่
อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 ข้อมูลที่ต้อ งใช้ประกอบการการจัดซื้ อจัดจ้าง เช่น ผลงานที่อ้า งอิง/บุค คลอ้างอิง ที่เกี่ยวข้ องกับคู่ค้ า ประวั ติ
การท างาน ประสบการณ์ รวมทั้ง หนังสื อสาคั ญต่างๆ ที่อ าจมีข้ อมูลส่ วนบุค คล เช่น หนังสือ รับรองบริษั ท
หนังสือ บริคณห์ สนธิ บั ญชีรายชื่อหุ้น ส่วนผู้จั ดการ กรรมการผู้จั ดการ ผู้มีอานาจลงนาม และบัญชี รายชื่ อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น
 ข้อมูลเกี่ยวกับ การจ้างงาน ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการจ้างงาน และข้อมูลเพื่อการบริหารจัด การด้านความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของคู่ค้า
 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่ใช้เพื่อเข้า ถึงเว็บไซต์
 ชื่อ บั ญ ชี สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ๆ ที่มี อ ยู่ ห ลายชนิด ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กับ ลั ก ษณะที่ น ามาใช้ การแสดงความเห็ น
การซักถาม การโต้ตอบในสื่อสังคมออนไลน์ ความสนใจของคู่ค้า และบริการที่คู่ค้านามาใช้
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ข้อมู ลการทาธุรกรรมที่เกี่ ยวข้ องกั บคู่ค้ า เช่น ข้อมู ลบัญ ชีธนาคาร ข้ อมูล ทางการเงิน ต่างๆ เช่น การโอน
เงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อชาระค่าพัสดุ เป็นต้น
ข้อ มูล ส่ วนบุค คลที่ คู่ค้ า ให้ ราชวิท ยาลั ยวิ สัญ ญี แพทย์ แ ห่ง ประเทศไทย เมื่ อ คู่ค้ าโต้ ตอบกั บ ราชวิ ท ยาลั ย
วิสั ญ ญี แพทย์ แ ห่ง ประเทศไทยผ่ า นช่อ งทางออนไลน์ ต่ า งๆ เช่ น บั ญ ชี ไลน์ ประเภทระบบปฏิบั ติ ก าร
ประเภทเบราว์เ ซอร์ การตั้ง ค่า ประเภทอุปกรณ์ ที่ใ ช้ หรือ ข้อ มูลประเภท Uniform Resource Locator
ที่อยู่ไอพี (IP Address) เป็นต้น
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจเก็บข้อมูลอ่ อนไหวของคู่ค้า

3. คุ้กกี้
ราชวิทยาลัยวิสั ญญีแพทย์แห่งประเทศไทยมีก ารใช้คุ กกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อ มูลส่วนบุคคล ตามที่ก าหนดไว้
ตามนโยบายคุ้กกี้ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ราชวิทยาลัย
4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ส่วนบุ คคล
ราชวิ ทยาลัยวิ สัญญี แพทย์แห่ งประเทศไทยจะเก็บ รักษาข้อมู ลส่ว นบุค คลของท่ านไว้เป็ น ระยะเวลาตราบ
เท่าที่วัตถุประสงค์ของการนาข้อมู ลดัง กล่าวไปใช้ยังคงมี อยู่ หรือ 2 ปี
หลั งจากนั้น ราชวิท ยาลัย วิสั ญญี แ พทย์แ ห่ง ประเทศไทยจะลบ และทาลายข้ อมู ลดั งกล่า ว เว้ นแต่ก รณี
จาเป็น ต้อ งเก็ บรั กษาข้อ มูล ต่อ ไปตามที่ก ฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งก าหนด หรื อเพื่ อเป็น การคุ้มครองสิ ทธิ ประโยชน์ ของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะใช้และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
 เพื่อ ใช้ใ นการดาเนิน การตามคาขอของคู่ ค้าก่ อนเข้าท าข้อ ตกลงหรือสั ญญา หรื อเพื่ อปฏิ บัติต ามสั ญญา
ซึ่งคู่ค้ าเป็น คู่สัญญากับราชวิท ยาลัย วิสัญญี แพทย์ แห่งประเทศไทย เพื่อ ประโยชน์ด้ านความปลอดภัย เช่ น
จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง ระบบไอที สารสนเทศ เช่น การเข้าสู่ระบบ เป็นต้น
 เพื่ อ ด าเนิ น ธุร กรรมต่ า งๆตามข้ อ ตกลงหรื อ สั ญญาระหว่ า งคู่ค้ า กั บ ราชวิท ยาลั ย วิ สั ญญี แ พทย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย โดยราชวิ ทยาลั ยวิ สัญญี แพทย์ แห่ งประเทศไทยจาเป็ นต้อ งใช้ข้ อมู ลของคู่ค้ าในการดาเนิ น
ธุรกรรมตามข้อผู กพันของนิติ กรรมสัญญาที่เกิด ขึ้นระหว่า งคู่ค้า กับราชวิทยาลัยวิ สัญญีแ พทย์แ ห่งประเทศ
ไทย เพื่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตรวจรั บ ช าระค่ า พั ส ดุ การส่ ง มอบพั ส ดุ บริ ห ารจั ด การความสั มพั น ธ์
หรื อ ตรวจสอบประเมิน การท างานตามข้ อ ตกลงที่ก าหนดไว้ใ นใบสั่ ง ซื้อ หรื อใบสั่ งจ้ า ง เพื่ อจั ด ส่ งพั ส ดุ
หรือส่งมอบบริการ เป็นต้น
 เพื่อให้ ราชวิ ทยาลั ยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยสามารถให้ ความช่วยเหลือ ตอบข้อ ซักถาม คาร้องขอ
และข้อร้องเรียนของคู่ค้า
 เพื่ อแจ้ง ข่า วประชาสัม พัน ธ์ ข่ าวสารของราชวิท ยาลัย วิสั ญญี แพทย์ แ ห่ง ประเทศไทยให้กั บคู่ ค้า ทราบ
โดยทางราชวิทยาลัยวิสัญญี แพทย์แห่ งประเทศไทยอาจมีการติ ดต่อคู่ค้า หรือผู้ให้ บริการผ่ านทางไลน์ อีเมล
โทรศัพท์ ข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางออนไลน์ใดๆ

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสื อยินยอมสาหรับคู่ค้า









เพื่อรวบรวมและจัดทาข้อ มูลทางสถิติ ในการประกอบการจัดทารายงานและสรุปผลการด าเนินกิ จกรรม
ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุตัวตนของคู่ค้าได้
เพื่อป้ องกั นการกระทาที่ไม่ เหมาะสมหรื อผิดกฎหมาย ราชวิท ยาลั ยวิสั ญญีแ พทย์ แห่ง ประเทศไทยอาจมี
การตรวจสอบข้อมู ลที่เก็ บรวบรวม รวมถึง ข้อมู ลในกล้อ ง CCTV เพื่ อสอดส่อ งดูแ ล ตรวจจั บ และป้ องกั น
ไม่ให้มีการกระทาที่ไม่เหมาะสมหรือผิ ดกฎหมาย
เพื่อปกป้อ งและระงับอัน ตรายที่อ าจเกิดกับ คู่ค้า ราชวิท ยาลั ยวิสัญ ญีแพทย์แ ห่งประเทศไทยอาจมีก ารใช้
ข้อมูลของคู่ค้า หรือผู้ใ ห้บริการในกรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญ ญีแพทย์ แห่งประเทศไทยเห็ นว่าอาจมีความเสี่ย ง
หรืออันตรายอย่างร้ายแรงหรือมีการละเมิดต่อคู่ค้าหรือผู้ให้บริการหรือผู้ใ ดก็ตาม
เพื่ อปฏิบั ติตามกฎหมายที่ใ ช้บังคั บ หรื อปฏิบั ติห น้ าที่ ตามกฎหมายของราชวิ ทยาลั ยวิ สัญ ญีแ พทย์แ ห่ ง
ประเทศไทย

6. ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมู ลส่วนบุ คคลจากราชวิทยาลัยวิ สัญญีแ พทย์ แห่งประเทศไทย
 ผู้เข้าร่ว มประชุม หรืออบรมวิชาการ ราชวิทยาลั ยวิสัญญี แพทย์แห่ งประเทศไทยอาจทาการเปิดเผยข้อมู ล
ส่วนบุคคลของคู่ ค้าให้กั บผู้เข้าร่ วมประชุมหรือ อบรมวิ ชาการ เพื่อให้ การเข้ าร่วมประชุมหรื ออบรมวิชาการ
เป็ น ไปด้ ว ยควา มสะดวก หรื อ เพื่ อ ให้ จั ด การปร ะชุ มหรื อ อบรมวิ ช าการส าเร็ จ หรื อ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 ผู้ให้บริก ารภายนอก ราชวิทยาลัย วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจท าการเปิ ดเผยข้อ มูลส่วนบุ คคลของคู่
ค้าไปให้กั บผู้ ให้ บริ การภายนอกที่ อาจเกี่ ยวข้อ งกั บงานในสัญ ญากับ คู่ต้า เช่น การจ่า ยและรับ ชาระเงิ น
การทาคาสั่งซื้อ เป็นต้น
 หน่วยงานหรือพัน ธมิตรภายนอกราชวิท ยาลัย วิสัญญีแพทย์แห่ง ประเทศไทย ราชวิท ยาลัย วิสัญญี แพทย์
แห่ ง ประเทศไทยอาจท าการเปิ ด เผยข้ อมู ล ส่ว นบุ คคลของคู่ค้ า ไปให้ หน่ ว ยงานหรื อ พัน ธมิ ตรภายนอก
ราชวิทยาลัย วิสัญ ญีแ พทย์ แห่ง ประเทศไทย เช่น ในกรณีที่ ราชวิท ยาลั ยวิสั ญญีแ พทย์แห่ งประเทศไทยให้
ผู้เชี่ย วชาญ/ที่ปรึ กษาจากหน่ วยงานหรือ พันธมิ ตรภายนอกช่วยในการดาเนิ นงาน ควบคุมงาน หรื อตรวจ
คุณภาพงานแทน เป็นต้น
 สถาบันการเงิน ราชวิทยาลัย วิสัญ ญีแพทย์แ ห่งประเทศไทยอาจท าการเปิ ดเผยข้อ มูลส่ วนบุ คคลของคู่ค้ า
หรือผู้ให้ บริการไปให้สถาบันการเงิน ธนาคาร ตามที่จาเป็นในการทาการจ่ายและรับชาระเงินตามที่มีการ
ร้อ งขอ โดยราชวิท ยาลัย วิสั ญญี แพทย์ แห่ งประเทศไทยจะเปิ ดเผยข้อ มูล ส่ว นบุ คคลต่ อบุ คคลที่ มีอ านาจ
ในการเข้ าถึ ง ข้อ มูล ดั งกล่ าวตามที่ก ฎหมายก าหนด และสามารถพิ สูจ น์ ได้ ว่า ตนมี อ านาจในการเข้า ถึ ง
ดังกล่าวเท่านั้น
 หน่วยงานราชการที่เกี่ย วข้อ ง ราชวิ ทยาลั ยวิสั ญญีแ พทย์ แห่ง ประเทศไทยอาจท าการเปิด เผยข้อมู ลส่ว น
บุ ค คลของคู่ ค้ า หรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า รไปยั ง หน่ ว ยงาน ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ การ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมา ย
หรื อ ข้ อก าหนดทางกฎหมายอื่ น ใดที่ ร าชวิ ท ยาลั ย วิ สั ญญี แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทยต้ อ งปฏิบั ติ ต าม เช่ น
ในกรณีคู่ ค้าเป็นบุ คคลธรรมดา ให้ รายงานการหักภาษี ณ ที่ จ่ายนาส่ งกรมสรรพากร หรือ รายงานข้อมู ล
ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่หน่วยงานราชการร้องขอ เป็นต้น
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ผู้รับข้ อมูลในต่า งประเทศ ราชวิท ยาลัย วิสัญ ญีแพทย์แห่ งประเทศไทยจะท าการเปิด เผยข้อมูล ส่วนบุคคล
ต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุ คคลกาหนดให้ทาได้ เท่านั้น

7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ราชวิทยาลัยวิสั ญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะใช้มาตรการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล
ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค
(Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการ
ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามประกาศ
ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ ฉบับที่ 8-10 พ.ศ. 2565 และกาหนดให้เจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
8. สิทธิของคู่ค้า/ผู้ให้บริการ
8.1 สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล
ในกรณี ที่ร าชวิ ท ยาลั ยวิ สั ญญี แ พทย์ แห่ ง ประเทศไทย จะมี ก ารประมวลผลข้ อ มูล ส่ วนบุ คคลที่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ งไว้ข้างต้ น ราชวิ ทยาลัยวิสั ญญีแพทย์แ ห่งประเทศไทยจะแจ้งขอความยินยอมจากคู่ค้ า
ก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกวั ตถุประสงค์ ดังกล่าว
8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ค้ามีสิ ทธิที่จะขอรับส าเนาข้ อมูลส่ วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่ จะร้อ งขอให้ เปิดเผยถึงการได้มา
ซึ่งข้อมูลของคู่ค้า
8.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูก ต้อง
ในกรณีที่ ข้อมู ลส่ว นบุค คลของคู่ ค้ามี การเปลี่ ยนแปลง คู่ค้ าสามารถจะดาเนินการยื่ นคาขอแก้ไ ข
ข้อมูล เพื่อทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8.4 สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุ คคล
คู่ค้ า มีสิ ท ธิที่ จ ะรั บ ข้อ มู ลส่ ว นบุ ค คลของตน ในรูป แบบที่ สามารถอ่ านหรือ ใช้ง านโดยทั่ ว ไปได้
โดยเครื่อ งมือ อุป กรณ์อัต โนมัติ หรื อขอให้โ อนโดยอัต โนมั ติไ ด้ ในกรณี ที่ร ะบบของราชวิทยาลั ยวิ สัญญี แพทย์ แห่ ง
ประเทศไทยรองรับให้สามารถทาได้
8.5 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ค้ามีสิทธิ ขอให้ลบหรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่ วนบุคคลเป็นข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตัว บุคคลได้
ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(1) หมดความจ าเป็ น อี ก ต่ อ ไปในการเก็ บ ร วบรวม ใช้ ห รื อ เปิ ด เผ ยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตา ม
วัตถุประสงค์
(2) เมื่ อ คู่ ค้า ถอนความยิ น ยอมในการเก็ บ รวบรวม ใช้ ห รื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดย
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทยไม่ มีอานาจตามกฎหมายที่จ ะประมวลผลข้ อ มูลนั้ นอีก ต่อ ไป
(3) เมื่อคู่ค้า คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
(4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมายคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุ คคล
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8.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ค้ามีสิทธิขอให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดังนี้
(1) เมื่อราชวิทยาลั ยวิสัญญี แพทย์ แห่งประเทศไทยอยู่ร ะหว่างการตรวจสอบข้อมูล ตามที่คู่ ค้าร้อ ง
ขอให้ ดาเนิ นการปรับปรุงเพื่อทาให้ข้อ มูลส่ว นบุค คลนั้น ถูกต้อ ง เป็ นปัจ จุบัน สมบูร ณ์ และไม่ ก่อให้ เกิดความเข้าใจ
ผิด
(2) เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทาลายตามข้อ 8.5 แต่คู่ค้าขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน
(3) เมื่อ ข้ อมู ลส่ ว นบุ ค คลหมดความจ าเป็ นในการเก็ บรั ก ษาไว้ แต่ ข องคู่ ค้า ขอให้ร าชวิ ท ยาลั ย
วิสัญญีแ พทย์แห่ งประเทศไทยเก็บ รักษาข้ อมูลไว้ ก่อนเพื่อการก่อตั้ง สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติต ามหรื อ
การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(4) เมื่อ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแ พทย์แห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวมรวมข้อมู ล
ส่วนบุคคล หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุค คลเพื่อวัตถุ ประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด
8.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมู ลส่วนบุ คคล
คู่ค้ า มีสิ ทธิ ที่จ ะคั ดค้ านการเก็บ รวบรวม ใช้ ห รือ เปิ ดเผยข้อ มูล ส่ว นบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อ งกั บตนได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เป็น ข้อมูลที่ราชวิทยาลัย วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยได้มีการเก็ บรวมรวมข้อมูลดังกล่าว (ก)
จากการปฏิบัติ หน้าที่ข อง ราชวิทยาลัยวิสัญ ญีแพทย์ แห่งประเทศไทย จากคาสั่ง ของรัฐ หรือ (ข) จากความจาเป็ น
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือของนิติบุคคลอื่น
(2) เป็ น กรณี ที่ ร าชวิ ท ยาลั ย วิ สั ญ ญี แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
(3) เป็ น กรณี ที่ ร าชวิ ท ยาลั ย วิ สั ญ ญี แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงทางสถิติ
8.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
คู่ค้า มีสิทธิ ที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่ อใดก็ ได้ โดยการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ก ระทบ
ต่อการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุค คลใดๆ ที่ คู่ค้ า คู่ไ ด้ใ ห้ความยิน ยอมไปแล้วก่ อนหน้ านี้ ทั้ งนี้ หากการถอนความ
ยินยอมจะส่ง ผลกระทบต่ อข้อ มูล ส่วนบุคคลในเรื่ องใด ราชวิ ทยาลัย วิสัญ ญีแพทย์ แห่ง ประเทศไทย จะแจ้ งให้ คู่ค้ า
ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม
ราชวิ ท ยาลั ยวิ สั ญญี แ พทย์ แห่ ง ประเทศไทยอาจปฏิ เสธคาขอใช้ สิท ธิ ข้า งต้ น หากการด าเนิ น การใด ๆ
เป็นไปเพื่อ วัตถุประสงค์หรือเป็ นกรณีที่ต้อ งปฏิบัติตามกฎหมายหรือคาสั่ง ศาล หรือ เป็นกรณีที่ อาจส่งผลกระทบและ
ก่อให้เ กิดความเสียหายต่อสิ ทธิหรือ เสรีภาพของของคู่ค้า หรือบุ คคลอื่น หรือเป็นการดาเนิน การเพื่ อการศึ กษาวิจั ย
ทางสถิ ติที่ มีมาตรการปกป้ องข้อ มูลที่ เหมาะสม หรือ เพื่ อการก่อ ตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้อ ง การปฏิ บัติ ตามหรื อการใช้ สิท ธิ
เรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
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9. ขั้นตอนการใช้สิทธิของคู่ค้า
9.1 คู่ค้า สามารถดาวน์โ หลดแบบฟอร์มคาร้องขอใช้สิ ทธิหนัง สือมอบอานาจและเอกสารอื่ นใดที่เ กี่ยวข้อ ง
ได้ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
9.2 จัด เตรี ย มเอกสารส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทางที่ รั บ รองส าเนา
หรือหนังสือมอบอานาจ หากมิได้มาแสดงตนด้วยตนเอง
9.3 ส่งเอกสารทางจดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ควบคุมข้อมูล
9.4 ราชวิทยาลั ยมีแนวทางจัดการเรื่อ งร้องเรียนสิทธิ (ประกาศราชวิท ยาลัยวิสัญญี แพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 10/2565) โดยจะดาเนินการและแจ้งผลการดาเนินการกลับผ่านทางช่องทางของผู้ร้องเรียน ภายใน 30 วัน
9.5 การดาเนินการตามคาร้องขอข้ างต้นไม่มีค่าใช้จ่า ย อย่างไรก็ดีการดาเนินการต่อไปจากคาร้องบางกรณี
อาจมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ซึ่งราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะแจ้งให้คู่ ค้าทราบก่อนดาเนิน การ
9.6 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของราชวิทยาลัย วิสัญ ญีแพทย์ฯ จะพิ จารณาค าร้อ งเบื้ องต้ น
ว่าสมเหตุส มผลหรือไม่ และอาจไม่สามารถด าเนิน การตามคาเรี ยกร้องได้ หากการด าเนิ นการอาจเกิ ดผลกระทบ
ในทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น หรือมีเหตุต้องปฏิเสธตามที่กฎหมายกาหนด
10. การเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ติดต่ อ
ในกรณีที่คู่ค้ามีคาถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของตน หรือความยินยอมที่คู่ค้าให้ไว้ คู่ค้าสามารถติดต่อได้ที่
ส่งถึง: ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง ประเทศไทย
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

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสื อยินยอมสาหรับคู่ค้า

หนังสือยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แ ห่งประเทศไทย
(คู่ค้า)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/
ตัวแทน บริษั ท/ห้ างหุ้นส่ วน ....................................
(“เจ้า ของข้อ มูล”) ตกลงยิ นยอมให้ ราชวิทยาลั ยวิสัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุค คลของ
ข้าพเจ้า เพื่ อวัต ถุประสงค์ต ามที่ ชี้แจ้ งในเอกสารนี้ข้ างต้ น ให้ทาเครื่องหมาย  ไว้ใ นช่อ ง “ยิน ยอม” หรือ “ไม่
ยินยอม”
ข้อมูลที่อาจ
เปิดเผย
ข้อมูลส่วบุคคล
ที่ระบุในข้อ 2

เปิดเผยต่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรม
วิชาการ
ผู้ให้บริการภายนอก ที่อาจ
เกี่ยวข้องกับงานในสัญญา
สถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานหรือที่ปรึกษา
ภายนอก

วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ยินยอม
ไม่
กับการจัดการประชุมหรืออบรมวิชาการ
ยินยอม
เพื่อการเข้าร่วมประชุมหรืออบรมสะดวก
หรือเพื่อการจัดประชุมหรืออบรมวิชาการ
สาเร็จหรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการจัดประชุมหรืออบรมวิชาการสาเร็จ
หรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ออานวยความสะดวกในเรื่องการเงิน การ
ตรวจสอบความถูกต้อง
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกาหนด
ทางกฎหมายอื่นใดที่ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
เพื่อช่วยดาเนินงานหรือการได้มาซึ่งของตรง
ตามสัญญาที่กาหนด

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้า พเจ้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือยิ นยอมฉบับนี้ และได้ลงนามด้ว ย
ความสมัครใจ โดยทราบถึงสิทธิในการให้ห รือปฏิเสธที่จะให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิใ นการเพิกถอนภายหลั ง ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลง
ให้สาเนา ภาพถ่าย หรือการบันทึกในรูปแบบใด ๆ มีผลเป็นหลักฐานยืนยันถึงการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
ลงชื่อ
วันที่

เจ้าของข้อมูล

(

)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสื อยินยอมสาหรับคู่ค้า

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมู ลส่ว นบุ คคลและแบบหนังสื อยินยอม
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง ประเทศไทย
(สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม หรือ อบรมวิชาการ)
ราชวิ ทยาลั ยวิ สัญ ญีแ พทย์แ ห่ง ประเทศไทย ในฐานะผู้ค วบคุมข้อ มูล ตามพระราชบั ญญั ติคุ้ มครองข้ อมู ล
ส่วนบุค คล พ.ศ. 2562 มี หน้ าที่ต้ องปฏิ บัติต ามกฎหมายคุ้ มครองข้อมู ลส่ วนบุคคล ได้แ ก่ การประมวลผลข้ อมู ล
ส่วนบุคคล (การประมวลผลข้อมูล คือ การดาเนินการใดๆ ซึ่งกระทาต่อข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ บันทึก
จัดระบบ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลง ใช้ เปิดเผย หรือส่ง ต่อข้อมูล เผยแพร่ หรือการกระทาอื่นใดเพื่อให้ข้อมู ล
สามารถใช้ งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลไปใช้ ) ราชวิทยาลัยวิสัญญีแ พทย์แห่งประเทศไทย จึงมีแนวทาง
ดาเนินการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้า ประชุมหรือ อมรมวิชาการ
ราชวิทยาลัย วิสั ญญีแ พทย์ แห่ งประเทศไทยอาจเก็บ รวบรวมข้อมู ลส่ วนบุ คคลของผู้เ ข้าประชุมหรืออมรม
วิ ช าการทั้ ง โดยทางตรงและทางอ้ อ มหรื อ ผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เ ข้ า ประชุ มหรื อ อมรมวิ ช าการ ที่ ใ ห้ ไ ว้ กั บ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ร าชวิทยาลัยวิ สัญญีแพทย์แ ห่งประเทศไทยจั ดเก็ บ
 ข้อมู ลที่ สามารถระบุตั วตนได้ วัน เดื อนปีเ กิด เลขบัตรประจ าตั วประชาชน เลขหนั งสื อเดิน ทาง รูป ถ่า ย
และข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
 ชื่อ-นามสกุ ล ชื่อเล่น เพศ ตาแหน่ งข้ อมูล อื่น ที่สามารถติดต่ อได้ และข้อมู ลที่ ระบุในนามบัต ร เช่น ที่ อยู่
อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่ใช้เพื่อเข้า ถึงเว็บไซต์
 ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ๆ ที่ติดต่อกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
 ข้อมูล การทาธุร กรรมที่เกี่ ยวข้ อง เช่น ข้อมู ลบัญชี ธนาคาร ข้อมู ลทางการเงิน ต่างๆ เช่ น การโอนเงิ นผ่า น
บัญชีธนาคารเพื่อชาระค่าพัสดุ เป็นต้น
 ข้อมูลส่ว นบุคคลที่ ผู้เข้า ประชุมหรื ออบรมวิ ชาการ ให้ราชวิทยาลั ยวิสัญญีแ พทย์แห่ง ประเทศไทย เมื่อผู้เข้ า
ประชุ มหรือ อบรมวิชาการโต้ ตอบกั บราชวิทยาลัยวิสั ญญีแพทย์แห่ งประเทศไทยผ่า นช่องทางออนไลน์ต่า ง
ๆ เช่ น บั ญ ชี ไ ลน์ ประเภทระบบปฏิ บั ติ ก าร ประเภทเบราว์ เ ซอร์ การตั้ ง ค่ า ประเภทอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
หรือข้อมูลประเภท Uniform Resource Locator, ที่อยู่ไอพี (IP Address) เป็นต้น
 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจเก็บข้อมูลอ่ อนไหวของผู้เข้า ประชุมหรือ อบรมวิชาการ
3. คุ้กกี้
ราชวิทยาลัยวิสั ญญีแพทย์แห่งประเทศไทยมีก ารใช้คุ กกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อ มูลส่วนบุคคล ตามที่ก าหนดไว้
ตามนโยบายคุ้กกี้ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ
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4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ส่วนบุ คคล
ราชวิทยาลัย วิสัญ ญีแพทย์แ ห่งประเทศไทยจะเก็ บรัก ษาข้ อมูล ส่วนบุคคลของท่า นไว้ เป็น ระยะเวลาตราบ
เท่ าที่ วัต ถุป ระสงค์ข องการน าข้ อมู ลดั งกล่า วไปใช้ยั งคงมี อยู่ หรื อ 1 ปีภ ายหลั งเสร็ จสิ้ นงานประชุ มหรือ อบรม
วิชาการ
หลั งจากนั้น ราชวิท ยาลัย วิสั ญญี แ พทย์แ ห่ง ประเทศไทยจะลบ และทาลายข้ อมู ลดั งกล่า ว เว้ นแต่ก รณี
จาเป็น ต้อ งเก็ บรั กษาข้อ มูล ต่อ ไปตามที่ก ฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งก าหนด หรื อเพื่ อเป็น การคุ้มครองสิ ทธิ ประโยชน์ ของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะใช้และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
 เพื่ อใช้ใ นการด าเนิ นการตามคาขอของผู้เ ข้า ประชุม หรื ออบรมวิช าการ ได้ แก่ การบริห ารจั ดการใน
รูปแบบต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ
 เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กรรมต่ า งๆ ตามข้อ ตกลง/สั ญญาระหว่ า งผู้ เ ข้ า ประชุ ม หรื อ อบรมวิช าการ กั บ ราช
วิท ยาลัย วิ สัญญีแ พทย์ แห่ งประเทศไทย โดยราชวิ ท ยาลัย วิสั ญ ญีแ พทย์แ ห่ งประเทศไทยจ าเป็ นต้ องใช้
ข้อมู ลของคู่ค้ าหรือผู้ ให้บ ริการในการดาเนิน ธุร กรรมตามข้ อผูก พันของนิ ติก รรมสัญญาที่เ กิด ขึ้น เพื่อ การ
จัดจ้า งบริ ษัทจั ดประชุม การจัดการเรื่ องที่ พักและอาหารที่เกี่ ยวข้ องกับ การจัดประชุ มหรือ อบรมวิช าการ
การจัดส่งเอกสารหรือพัสดุ การบริหารจัดการความสัมพันธ์ หรือส่งมอบบริการ เป็นต้น
 เพื่อให้ ราชวิ ทยาลั ยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยสามารถให้ ความช่วยเหลือ ตอบข้อ ซักถาม คาร้องขอ
และข้อร้องเรียนของผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ
 เพื่อแจ้งข่ าวประชาสัมพั นธ์ ข่ าวสารและสิท ธิประโยชน์ ของราชวิท ยาลัย วิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย
ให้กับ ผู้เข้า ประชุ มหรือ อมรมวิชาการทราบ โดยทางราชวิท ยาลัย วิสัญญี แพทย์ แห่ง ประเทศไทยอาจมีการ
ติดต่อ ผู้เข้า ร่วมประชุมหรือ อบรมวิชาการ ผ่ านทางไลน์ อีเ มล โทรศัพท์ ข้อ ความสั้น (SMS) หรือช่อ งทาง
ออนไลน์ใดๆ
 เพื่ อการวิ เคราะห์แ ละปรั บปรุง ประสิท ธิ ภาพการท างาน เนื้อ หา และ บริ การ รวมไปถึ ง ข่า วสารและ
ข้อ ความที่ ร าชวิ ท ยาลั ย วิสัญญี แพทย์ แห่ ง ประเทศไทยใช้ ติดต่อ กั บ ผูเ้ ข้ า ประชุ มหรื อ อบรมวิช าการ
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่ งขึ้น ให้กับ คู่ค้าหรือผู้ ให้บริ การ รวมถึงเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการประชาสัมพันธ์
และเพื่อให้ราชวิทยาลัย วิสัญ ญีแพทย์แห่ งประเทศไทยสามารถแจ้ง ข้อมูล ได้ต รงตามความสนใจไปยั งกลุ่ ม
ผู้สนับสนุนได้ดียิ่งขึ้น
 เพื่ อเชิญผู้ เข้ าประชุ มหรือ อบรมวิ ชาการ เข้า ร่ วมกิจ กรรม โครงการต่า งๆ ของราชวิ ทยาลัย วิสั ญญี
แพทย์ แ ห่ง ประเทศไทย เพื่ อ ช่ว ยราชวิ ท ยาลัย วิ สั ญ ญีแ พทย์ แห่ ง ประเทศไทยพั ฒ นาปรั บ ปรุง บริ ก าร
และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
 เพื่ อ การวิจั ย และพัฒ นานวั ตกรรมใหม่ ที่ จะช่ วยให้ก ารด าเนิ น งาน กิจ กรรม และการให้ บริ ก ารของ
ราชวิท ยาลัย วิสัญญี แพทย์ แห่งประเทศไทยมี ประสิ ทธิภาพและอานวยความสะดวกให้กั บผู้เข้ าประชุมหรื อ
อบรมวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยในที่นี้จ ะหมายความรวมถึงการจัดทาแบบสารวจ และการวิจัย การออกแบบ
พัฒนา จนไปถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาบริการใหม่
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เพื่อรวบรวมและจัดทาข้อ มูลทางสถิติ ในการประกอบการจัดทารายงานและสรุปผลการด าเนินกิ จกรรม
ของราชวิท ยาลั ย วิสั ญ ญีแ พทย์ แ ห่ง ประเทศไทย โดยข้ อมู ล ดัง กล่า วจะไม่ สามารถระบุ ตัว ตนของผู้ เ ข้ า
ประชุมหรืออบรมวิชาการได้
เพื่อป้ องกั นการกระทาที่ไม่ เหมาะสมหรื อผิดกฎหมาย ราชวิท ยาลั ยวิสั ญญีแ พทย์ แห่ง ประเทศไทยอาจมี
การตรวจสอบข้อมู ลที่เก็ บรวบรวม รวมถึง ข้อมู ลในกล้อ ง CCTV เพื่ อสอดส่อ งดูแ ล ตรวจจั บ และป้ องกั น
ไม่ให้มีการกระทาที่ไม่เหมาะสมหรือผิ ดกฎหมาย
เพื่อ ปกป้องและระงับอันตรายที่อ าจเกิดกับ ผู้เข้ าประชุมหรือ อบรมวิ ชาการ ราชวิ ทยาลัย วิสัญ ญีแ พทย์
แห่งประเทศไทยอาจมีก ารใช้ ข้อมูล ของคู่ ค้าหรื อผู้ให้ บริการในกรณีที่เ ห็นว่า อาจมี ความเสี่ยงหรืออั นตราย
อย่างร้ายแรงหรือมีการละเมิดต่อผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิ ชาการหรือผู้ใดก็ ตาม
เพื่ อปฏิบั ติตามกฎหมายที่ใ ช้บังคั บ หรื อปฏิบั ติห น้ าที่ ตามกฎหมายของราชวิ ทยาลั ยวิ สัญ ญีแ พทย์แ ห่ ง
ประเทศไทย

6. ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมู ลส่วนบุ คคลจากราชวิทยาลัยวิ สัญญีแ พทย์ แห่งประเทศไทย
 ผู้ให้ บริก ารภายนอก (เช่น organizer จัด ประชุมวิ ชาการ) ราชวิท ยาลั ยวิสั ญญีแ พทย์ แห่ง ประเทศไทย
อาจทาการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการ ให้กั บผู้ให้บริก ารภายนอก เพื่อจั ด
อานวยความสะดวกในการเข้าร่ว มประชุมหรื ออบรมวิช าการ เช่น การตอบรั บการลงทะเบียน การติดต่ อ
ประสานงาน การให้บริก ารเซิ ร์ฟเวอร์สาหรับเว็ บไซต์ เป็นต้ น โดยราชวิ ทยาลั ยวิสัญ ญีแพทย์ แห่งประเทศ
ไทย จะด าเนินการดูแลข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้เข้า ประชุมหรืออบรมวิ ชาการอย่ างเข้มงวด จากการคัดเลือ ก
บริษัทที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการ
 หน่วยงานหรือพัน ธมิตรภายนอกราชวิท ยาลัย วิสัญญีแพทย์แห่ง ประเทศไทย ราชวิท ยาลัย วิสัญญี แพทย์
แห่ ง ประเทศไทยอาจท าการเปิ ด เผยข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของของผู้ เ ข้ าประชุมหรื อ อบรมวิช าการ ไปให้
หน่ว ยงานหรื อพั นธมิต รภายนอก เช่น แพทยสภา สภาการพยาบาล หรือ หน่ว ยงานต้น สัง กัด ของผู้ เข้ า
ประชุมหรืออบรมวิชาการ เป็นต้น
 สถาบั นการเงิน ราชวิทยาลัยวิ สัญญีแ พทย์ แห่งประเทศไทยอาจทาการเปิ ดเผยข้อมู ลส่วนบุคคลของผู้เข้ า
ประชุมหรืออบรมวิชาการ ไปให้สถาบันการเงิน ธนาคาร ตามที่จาเป็ นในการทาการจ่ายและรับช าระเงิ น
ตามที่มีก ารร้องขอ โดยราชวิทยาลัยวิสัญญี แพทย์แห่ งประเทศไทยจะเปิดเผยข้อมูลส่ว นบุคคลต่ อบุคคลที่ มี
อานาจในการเข้ าถึ งข้ อมู ล ดัง กล่ าวตามที่ กฎหมายก าหนด และสามารถพิสู จ น์ไ ด้ว่ าตนมี อานาจในการ
เข้าถึงดังกล่าวเท่านั้น
 หน่วยงานราชการที่เกี่ย วข้อ ง ราชวิ ทยาลั ยวิสั ญญีแ พทย์ แห่ง ประเทศไทยอาจท าการเปิด เผยข้อมู ลส่ว น
บุค คลของของผู้เ ข้า ประชุ มหรือ อบรมวิ ช าการ ไปยั งหน่ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่อ การปฏิ บั ติต าม
กฎหมาย หรื อข้อ กาหนดทางกฎหมายอื่ นใดที่ ราชวิท ยาลั ยวิสั ญญีแ พทย์ แห่ง ประเทศไทยต้องปฏิบั ติตาม
เช่น รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่ายนาส่งกรมสรรพากร หรือรายงานข้ อมูลต่างๆให้แก่ห น่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง หรือตามที่หน่วยงานราชการร้องขอ เป็นต้น
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7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ราชวิทยาลัยวิสั ญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะใช้มาตรการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล
ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค
(Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการ
ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามประกาศ
ของราชวิทยาลัย วิสัญญีแพทย์ ฉบับที่ 8-10 พ.ศ. 2565 และกาหนดให้เจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
8. สิทธิของผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ
8.1 สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล
ในกรณี ที่ร าชวิ ท ยาลั ยวิ สั ญญี แ พทย์ แห่ ง ประเทศไทย จะมี ก ารประมวลผลข้ อ มูล ส่ วนบุ คคลที่
เป็นไปตามวัต ถุประสงค์ที่แ จ้งไว้ข้ างต้น ราชวิทยาลัยวิสั ญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจะแจ้งขอความยินยอมจากผู้
เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ ก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกวัตถุประสงค์ดังกล่าว
8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้เข้ าประชุมหรือ อมรมวิ ชาการ มีสิท ธิที่จ ะขอรับ สาเนาข้ อมูล ส่วนบุคคลของตน และมี สิทธิ ที่จ ะ
ร้องขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของผู้เข้าประชุ มหรืออมรมวิชาการ
8.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูก ต้อง
ในกรณีที่ ข้อ มูล ส่ว นบุ คคลของผู้เ ข้า ประชุ มหรือ อมรมวิ ชาการมี การเปลี่ ยนแปลง ผู้ เข้ าประชุ ม
หรือ อมรมวิช าการสามารถจะดาเนินการยื่ นคาขอแก้ไขข้อมู ล เพื่อท าให้ ข้อมู ลส่ว นบุค คลนั้ นถูก ต้อง เป็ นปัจ จุบั น
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8.4 สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุ คคล
ผู้เข้า ประชุมหรื ออมรมวิช าการ มี สิทธิที่ จะรั บข้อมู ลส่ว นบุคคลของตน ในรู ปแบบที่สามารถอ่า น
หรื อ ใช้ ง านโดยทั่ วไปได้ โดยเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ อั ต โนมัติ หรื อ ขอให้ โ อนโดยอั ต โนมั ติ ไ ด้ ในกรณี ที่ ร ะบบของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยรองรับให้สามารถทาได้
8.5 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ มี สิทธิขอให้ลบหรือทาลาย หรือทาให้ข้อมู ลส่วนบุ คคลเป็ นข้อมู ล
ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(1) หมดความจ าเป็ น อี ก ต่ อ ไปในการเก็ บ ร วบรวม ใช้ ห รื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตา ม
วัตถุประสงค์
(2) เมื่อ ผู้เข้ าประชุมหรื ออมรมวิ ชาการ ถอนความยิ นยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ห รือ เปิ ดเผย
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลโดยราชวิ ท ยาลั ย วิสั ญ ญี แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ไม่ มีอานาจตามกฎหมายที่ จ ะประมวลผล
ข้อมูลนั้นอีกต่อไป
(3) เมื่อผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
(4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมายคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุ คคล
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8.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการ มีสิ ทธิขอให้ ราชวิทยาลัยวิสัญ ญีแพทย์แ ห่งประเทศไทย ระงับการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้
(1) เมื่อ ราชวิ ทยาลั ยวิ สัญ ญีแ พทย์ แห่ งประเทศไทยอยู่ ระหว่ างการตรวจสอบข้ อมู ลตามที่ผู้ เข้ า
ประชุมหรืออมรมวิชาการ ร้องขอให้ด าเนินการปรับ ปรุงเพื่อ ทาให้ข้ อมูลส่ว นบุคคลนั้นถูกต้อ ง เป็น ปัจจุบัน สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(2) เมื่อเป็น ข้อมูลที่ ต้องลบหรือทาลายตามข้อ 8.5 แต่ ผู้เข้าประชุมหรืออมรมวิชาการขอให้ระงั บ
การใช้ข้อมูลแทน
(3) เมื่อ ข้ อมู ล ส่ว นบุค คลหมดความจาเป็น ในการเก็บ รั กษาไว้ แต่ ของผู้เ ข้ าประชุ มหรื อ อมรม
วิชาการ ขอให้ร าชวิ ทยาลัยวิ สัญญี แพทย์แ ห่งประเทศไทยเก็บรั กษาข้อมู ลไว้ก่อ นเพื่ อการก่อ ตั้งสิ ทธิเ รียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้ นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(4) เมื่อ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแ พทย์แห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวมรวมข้อมู ล
ส่วนบุคคล หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุค คลเพื่อวัตถุ ประสงค์ตามที่กฎหมายกาหนด
8.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมู ลส่วนบุ คคล
ผู้เข้ าประชุมหรื ออมรมวิช าการ มีสิ ทธิ ที่จ ะคั ดค้ านการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิดเผยข้อ มูล ส่ว น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เป็นข้อ มูลที่ราชวิทยาลัยวิสั ญญีแพทย์แห่ง ประเทศไทยได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังกล่า ว (ก)
จากการปฏิบัติ หน้าที่ข อง ราชวิทยาลัยวิสัญ ญีแพทย์ แห่งประเทศไทย จากคาสั่ง ของรัฐ หรือ (ข) จากความจาเป็ น
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือของนิติบุคคลอื่น
(2) เป็ น กรณีที่ ร าชวิ ทยาลั ย วิ สัญ ญี แ พทย์แ ห่ ง ประเทศไทยประมวลผลข้ อ มูล ส่ ว นบุ คคล เพื่ อ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
(3) เป็ น กรณีที่ ร าชวิ ทยาลั ย วิ สัญ ญี แ พทย์แ ห่ ง ประเทศไทยประมวลผลข้ อ มูล ส่ ว นบุ คคล เพื่ อ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ทีก่ ฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงทางสถิติ
8.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ผู้เข้ าประชุ มหรือ อมรมวิ ชาการ มี สิท ธิที่จ ะเพิก ถอนความยิ นยอมเมื่อ ใดก็ไ ด้ โดยการถอนความ
ยินยอมดัง กล่ าวจะไม่ กระทบต่ อการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุค คลใด ๆ ที่ ผู้เข้ าประชุมหรื ออมรมวิ ชาการ คู่ไ ด้ใ ห้
ความยินยอมไปแล้ว ก่อนหน้า นี้ ทั้งนี้ หากการถอนความยิ นยอมจะส่ งผลกระทบต่อข้อมู ลส่วนบุค คลในเรื่อ งใด ราช
วิทยาลัยวิสั ญญีแ พทย์แ ห่งประเทศไทย จะแจ้ง ให้ของผู้เ ข้าประชุมหรืออมรมวิ ชาการ ทราบถึงผลกระทบจากการ
ถอนความยินยอม
ราชวิ ท ยาลั ยวิ สั ญญี แ พทย์ แห่ ง ประเทศไทยอาจปฏิ เสธคาขอใช้ สิท ธิ ข้า งต้ น หากการด าเนิ น การใด ๆ
เป็นไปเพื่อ วัตถุประสงค์หรือเป็ นกรณีที่ต้อ งปฏิบัติตามกฎหมายหรือคาสั่ง ศาล หรือ เป็นกรณีที่ อาจส่งผลกระทบและ
ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อสิท ธิห รือเสรี ภาพของของผู้ เข้า ประชุมหรื ออมรมวิชาการ หรือ บุคคลอื่ น หรือ เป็น การ
ดาเนิ น การเพื่ อการศึ กษาวิ จั ยทางสถิติ ที่มีมาตรการปกป้อ งข้ อ มูล ที่เ หมาะสม หรือ เพื่อ การก่อ ตั้ง สิ ทธิ เรี ย กร้ อ ง
การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อ งตามกฎหมาย
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9. ขั้นตอนการใช้สิทธิของผู้เข้าประชุมหรือ อมรมวิชาการ
9.1 ผู้เข้ าประชุมหรื ออมรมวิ ชาการ สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์มคาร้ องขอใช้สิท ธิหนั งสื อมอบอานาจ
และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยวิ สัญญีแพทย์ แห่งประเทศไทย
9.2 จัด เตรีย มเอกสารส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชน หรื อส าเนาหนั งสื อเดิน ทางที่ รับ รองส าเนา หรื อ
หนังสือมอบอานาจ หากมิได้มาแสดงตนด้วยตนเอง
9.3 ส่งเอกสารทางจดหมาย หรือ จดหมายอิเล็กโทรนิกส์ ถึงผู้ควบคุมข้อมูล
9.4 ราชวิทยาลัยมีแนวทางจัดการเรื่ องร้องเรีย นสิทธิ (ประกาศราชวิ ทยาลัยวิสัญ ญีแพทย์แห่ง ประเทศไทย
ฉบับที่ 10/2565) โดยจะดาเนินการและแจ้งผลการดาเนินการกลับผ่านทางช่องทางของผู้ร้องเรียน ภายใน 30 วัน
9.5 การดาเนินการตามคาร้องขอข้ างต้นไม่มีค่าใช้จ่า ย อย่างไรก็ดีการดาเนินการต่อไปจากคาร้องบางกรณี
อาจมีค่าใช้จ่ ายในการดาเนินการซึ่งราชวิทยาลัยวิ สัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมหรืออบรม
วิชาการทราบก่อนดาเนินการ
9.6 คณะกรรมการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุค คล ราชวิท ยาลั ยวิ สัญ ญีแ พทย์ จะพิจ ารณาคาร้อ งเบื้อ งต้ นว่ า
สมเหตุสมผลหรือไม่ และอาจไม่ สามารถด าเนินการตามคาเรีย กร้องได้หากการดาเนินการอาจเกิดผลกระทบในทาง
ลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น หรือมีเหตุต้องปฏิเสธตามที่กฎหมายกาหนด
10. การเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ติดต่ อ
ในกรณี ผู้ เข้ า ประชุมหรือ อบรมวิช าการมีค าถามเกี่ ย วกั บ การใช้ สิ ทธิ ข องตน หรือ ความยิน ยอมที่ ให้ ไ ว้
ผู้เข้าประชุมหรืออบรมวิชาการสามารถติดต่อได้ที่
ส่งถึง: ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง ประเทศไทย
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
(ผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาการ)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
(“เจ้าของข้อมูล”) ตกลงยินยอมให้ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญี
แพทย์แห่งประเทศไทย ประมวลผลข้อมู ลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ ชี้แจ้งในเอกสารนี้ข้างต้น ให้ท า
เครื่องหมาย  ไว้ในช่อง “ยินยอม” หรือ “ไม่ยินยอม”

ข้อมูลที่อาจเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ระบุในข้อ 2

เปิดเผยต่อ

วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ยินยอม
ไม่
กับการจัดการประชุมหรืออบรมวิชาการ
ยินยอม

ผู้ให้บริการภายนอก เช่น
organizer จัดประชุมวิชาการ
ไปรษณีย์ โรงแรม เป็นต้น
หน่วยงานหรือ
พันธมิตรภายนอกเช่น แพทยสภา
สภาการพยาบาล หรือ หน่วยงาน
ต้นสังกัด
สถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ภาพ หรือวิ ดีโ อในงาน เว็บไซต์ราชวิทยาลัย
ประชุม
บริษัทยา อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ
แพทย์ ที่สนับสนุนการประชุม

เพื่อจัดอานวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
หรืออบรมวิชาการ
เพื่ออานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมหรืออบรมวิชาการ เช่น การบันทึก CME
การลา การเบิกจ่าย เป็นต้น
เพื่ออานวยความสะดวกในเรื่องการเงิน การ
ตรวจสอบความถูกต้อง
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกาหนดทาง
กฎหมายอื่นใดที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดประชุม เพื่อเป็น
การอ้างอิงบรรยากาศการจัดงานแบบสร้างสรรค์
เพื่อเป็นการอ้างอิงบรรยากาศการจัดงานสาหรับ
การรายงานเฉพาะในบริษัท

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้า พเจ้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือยิ นยอมฉบับนี้ และได้ลงนามด้ว ย
ความสมัครใจ โดยทราบถึงสิทธิในการให้ห รือปฏิเสธที่จะให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิใ นการเพิกถอนภายหลั ง ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลง
ให้สาเนา ภาพถ่าย หรือการบันทึกในรูปแบบใด ๆ มีผลเป็นหลักฐานยืนยันถึงการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
ลงชื่อ

เจ้าของข้อมูล

(

)

วันที่
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
1. บทนำ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “องค์กร”) ตระหนักถึงความสำคัญ
ของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามทีจ่ ะมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นคราว ๆ รวมถึงกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) นโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นีจ้ ึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์
แห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้
2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึง่ มีความสัมพันธ์กบั ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย และรวมถึงคู่สญ
ั ญาหรือบุคคลภายนอกทีป่ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย (รวมเรียกว่า “บริการ”)
บุคคลมีความสัมพันธ์กับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ตามความในวรรคแรก รวมถึง
1)
2)
3)
4)

บุคคลธรรมดา
เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัตงิ าน ลูกจ้าง
คู่ค้าและผู้ให้บริการซึง่ เป็นบุคคลธรรมดา
กรรมการ ผู้รบั มอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของ
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
5) ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย

6) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซท์ https://www.rcat.org, https://rcat-system.com,
https://www.rcatcourse.org รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่ง
ควบคุมดูแลโดย ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
7) บุคคลอื่นที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผูส้ มัครงาน
ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ผู้ค้ำประกัน ผู้รบั ประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น
ข้อ 1) ถึง 7) เรียกรวมกันว่า “ท่าน”
นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความ
เป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจง
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผล
อันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วน
บุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง
ทั้งนี้ ในกรณีทมี่ ีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้
ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น
3. คำนิยาม
• ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
• ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถกู บัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ
เชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล
สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
• การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม
บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม
ลบ ทำลาย เป็นต้น
• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญี
แพทย์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวม
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จาก
แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา
เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือเมือ่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
• ข้อมูลทีร่ าชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมจากการทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้
งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้
งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ด้วยการใช้คุกกี้
(Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล เป็นต้น
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รบั ความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทลั ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบ
เบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทลั
รวมถึงจากความจำเป็นเพือ่ ให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงาน
คู่สัญญาได้
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญี
แพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ ท่านมีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่
ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยพิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทัง้ นี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยใช้ ประกอบด้วย

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล

รายละเอียด

เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้รับ

เพื่อให้ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถใช้อำนาจรัฐและ
ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ตามกฎหมาย เช่น

เพื่อการปฏิบัตหิ น้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติตามที่
กฎหมายที่ควบคุม ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น

- พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525

- พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เป็นต้น
- พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
- รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายของ ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และของบุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมี
ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานทีข่ อง ราชวิทยาลัย

วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ กิจการ
ภายในของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
ของบุคคล
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญา หรือดำเนินการอันเป็นความจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญาซึ่งท่านเป็น
คู่สัญญากับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น การจ้างงาน จ้างทำ
ของ การสมัครเป็นสมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย การเข้า
ร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย เพื่อการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญา
เช่น การติดต่อประสานงาน การประกาศรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมผ่านช่องทางทีก่ ำหนด
การออกเอกสารใบรับรอง ใบเสร็จ ใบประกาศนียบัตรทั้งทีเ่ ป็นเอกสารหรือใน
รูปแบบ e-Document การจัดทำหนังสือหรือเว็บไซต์ทำเนียบรุ่นและจัดเก็บ
เป็นฐานข้อมูลของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย การทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือหรือสัญญาในรูปแบบอื่น เป็นต้น

เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์
วิจัยหรือสถิติทสี่ ำคัญ

เพื่อให้ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถจัดทำหรือสนับสนุน
การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติตามทีร่ าชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
แห่งประเทศไทย อาจได้รบั มอบหมาย เช่น การจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ การจัดทำสถิติการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ

ความยินยอมของท่าน

เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยได้มี
การแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
การขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วย
วัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นมาตรา 24 หรือ 26 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์และบริการของคู่สญ
ั ญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน เป็นต้น

ในกรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพือ่ ความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา หากท่านปฏิเสธ
ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่สามารถจัดสวัสดิการบางอย่าง หรือไม่สามารถ
ดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทยเก็บรวบรวม
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการทีท่ ่านใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญี
แพทย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มผี ลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่
ระบุไว้ดังต่อไปนีเ้ ป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทีท่ ่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่
จะมีผลบังคับใช้
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการทีร่ ะบุข้อมูล
เฉพาะตัวของท่าน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น
ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบ ข้อมูล
ทะเบียนบ้าน หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(สำหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน หมายเลข
ประกันสังคม เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง
น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย
ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคล
ล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ เป็นต้น

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

ข้อมูลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์บ้าน ชื่อ

ผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่พัก
เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและ
การศึกษา

รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติ
การศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ ความ
เชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง หมายเลข
ประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทำงาน
ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัตงิ าน ผลงาน
หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา
วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยผูป้ ฏิบัติงาน เช่น ผูร้ ับ
ประกันภัย ผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุม้ ครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน เช่น สถานภาพทางการเมือง
การดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำรงตำแหน่งกรรมการ
ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ข้อมูลการเป็นผู้มสี ัญญาจ้างกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลการเป็นผู้มสี ่วนได้เสียในกิจการที่ทำกับ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ ราช รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของราชวิทยาลัยวิสัญญี
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย แพทย์แห่งประเทศไทย เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN
ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพกิ ัด ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูล
พฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ที่อยู่ในความดูแลของ ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น https://www.rcat.org,
https://rcat-system.com, https://www.rcatcourse.org หรือ
แอปพลิเคชันต่าง ๆ) ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะ
เดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์

รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน
ระบบปฏิบัตกิ ารที่ใช้งาน เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความละเอียดอ่อน ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูล
ศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลลายพิมพ์
นิ้วมือ) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
7. คุกกี้
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันใน
เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น https://www.rcat.org,
https://rcat-system.com, https://www.rcatcourse.org หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการทีท่ ่านใช้งาน
ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย และ
เพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญี
แพทย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์จะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อของท่าน เช่น ประเภทและเวอร์
ชั่นของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ และภาษาที่เลือกใช้
ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และไม่สามารถใช้เพือ่ ระบุตัวตนของผู้ใช้งานรายใด ๆ ได้ท่าน
สามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตัง้ ค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน
8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ
กรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ ำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการ
เก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอม
จากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเ้ ยาว์ หรือผูอ้ นุบาล หรือผู้พทิ ักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
กรณีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองทีม่ ี

อำนาจกระทำการแทนผูเ้ ยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทกั ษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่มีเหตุ
อันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
9. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์
หลายประการ ซึ่งขึ้นอยูก่ ับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะ
ความสัมพันธ์ของท่านกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ
โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนีเ้ ป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทีท่ ่านใช้งานหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นทีจ่ ะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน
• เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการดำเนินประโยชน์สาธารณะที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง หรือเป็นการจำเป็นเพื่อใช้อำนาจทางกฎหมายที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามพันธกิจดังปรากฏในพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ.2525 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อให้บริการและบริหารจัดการบริการของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งบริการภายใต้
สัญญาที่มีต่อท่าน หรือตามพันธกิจของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
• เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
• ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้อง
กับความต้องการของท่าน
• เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทัง้ เอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน
• จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามทีก่ ฎหมายกำหนด
• วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
• เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหา
กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ
• ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่
ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้ง ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์
แห่งประเทศไทย หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย

•
•
•
•
•
•

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย
การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน
เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น
ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รบั อนุญาต หรือผิดกฎหมาย
ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
อย่างไร ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์
• ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีต่อหน่วยงาน
ที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
• ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการการดำเนินการของ สพร
• ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด
• จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติที่ ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รบั มอบหมายให้ดำเนินการ
• เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มผี ลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การ
ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน
ข้อมูลบางอย่างที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ประมวลผลอาจถือเป็น “ข้อมูลที่มีความ
อ่อนไหว” ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย มุง่ หมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวจากท่าน
เฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้งและเท่าทีจ่ ำเป็นต้องใช้ตามสมควรในการดำเนินกิจการของราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือในกรณีทกี่ ฎหมาย หรือศาล หรือหน่วยงานของรัฐมีคำสัง่ ให้เก็บ
รวบรวมข้อมูลนั้น หรือในกรณีที่ท่านได้จงใจเปิดเผยข้อมูลนัน้ ต่อสาธารณชนแล้วเท่านั้น และมุ่งหมายทีจ่ ะแบ่งปัน
ข้อมูลทีม่ ีความอ่อนไหวเฉพาะในกรณีทรี่ าชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าจำเป็นต้องมีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเท่านั้น ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องได้รบั
ความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน หากเป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่
สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
• เพื่อการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่
ไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่สมาชิก
• เพราะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของท่าน

• เพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้น
ต่อสู้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
• เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
• เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การ
วินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์การจัดการ
ด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มหี น้าที่
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลกับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์
• ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ อันตรายหรือโรค
ระบาดทีอ่ าจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา
เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือ
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
• การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของผู้มสี ิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิง่ จำเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
• ประโยชน์สาธารณะทีส่ ำคัญอื่น ๆ
10. ประเภทบุคคลที่ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ข้างต้น ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ประเภทของบุคคลผูร้ ับข้อมูลทีร่ ะบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผูร้ ับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล

รายละเอียด

หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์
สำคัญอื่น (เช่น การดำเนินการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ)

หน่วยงานผูบ้ ังคับใช้กฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแลหรือ
มีวัตถุประสงค์อื่นทีม่ ีความสำคัญ เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้รักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สำนักงานตำรวจ ศาล
สำนักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม สำนักงานปลัดสำนักนายก กรมการกงสุล กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลของ
ดำเนินการตามกฎหมายของ ราชวิทยาลัย ท่านแก่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะต่าง ๆ
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
คู่สัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของผู้ปฏิบัติงานของ ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย

บุคคลภายนอกทีร่ าชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดซือ้
จัดจ้างให้ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น บริษัทประกันภัย
โรงพยาบาล บริษัทผู้จัดทำ Payroll ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์
เป็นต้น

พันธมิตรทางธุรกิจ

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลของ
ท่านแก่บุคคลทีร่ ่วมงานกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย เพือ่ ประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น หน่วยงานผู้
ให้บริการที่ท่านติดต่อผ่านบริการของ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์
แห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการด้านการตลาด สือ่ โฆษณา สถาบัน
การเงิน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น
โดยทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการ

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจมอบหมายให้
บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการแทน หรือสนับสนุนการดำเนินการของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น ผู้ให้บริการด้าน
การจัดเก็บข้อมูล (เช่น คลาวด์ โกดังเอกสาร) ผู้พฒ
ั นาระบบ
ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร ผู้
ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้าน Digital ID ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์

ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก ผู้
ให้บริการขนส่ง เป็นต้น
ผู้รบั ข้อมูลประเภทอื่น

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลของ
ท่านให้แก่บุคคลผูร้ ับข้อมูลประเภทอื่น เช่น แพทยสภา ผู้ตดิ ต่อ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาชิกในครอบครัว
มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น ทัง้ นี้ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบริการ
ของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย การฝึกอบรม การ
รับรางวัล การร่วมทำบุญ บริจาค เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจเปิดเผยข้อมูลของ
ท่านต่อสาธารณะในกรณีที่จำเป็น เช่น การดำเนินการที่กำหนดให้
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ต้องประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาหรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณี ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
ต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบ
คลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั บริการ
ของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ทีท่ ่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มีประกาศกำหนด
รายการประเทศปลายทางที่มมี าตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญี
แพทย์แห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ ่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้น
ได้ตามกฎหมาย ได้แก่
• เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ต้องส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

• ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รบั ความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคล
ประกาศกำหนด
• เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาทีท่ ่านเป็นคู่สัญญากับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น
• เป็นการกระทำตามสัญญาของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อ
ประโยชน์ของท่าน
• เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่
สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
• เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะทีส่ ำคัญ
12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูล
นั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย
ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมือ่ พ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงทีส่ ุด
13. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจมีการมอบหมายหรือจัดซือ้ จัดจ้างบุคคลทีส่ าม (ผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งบุคคลทีส่ ามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงาน
บริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานใน
ลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น
การมอบหมายให้บุคคลทีส่ ามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดให้มีขอ้ ตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์
แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสัง่ ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เท่านั้นโดยไม่
สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
ในกรณีที่ผปู้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผูป้ ระมวลผลช่วง) เพือ่ ทำการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย จะกำกับให้ผปู้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้
ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
กับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
14. การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะรายหรือบุคคลทีม่ ีอำนาจหน้าทีห่ รือได้รับมอบหมายทีม่ ี
ความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึง่ บุคคล
ดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าทีร่ ักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตาม
อำนาจหน้าที่ โดย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิง
องค์กรหรือเชิงเทคนิกที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ
กำหนด
นอกจากนี้ เมื่อ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่
สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับทีเ่ หมาะสมและ
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพือ่ ยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บ
รวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
15. การเชื่อมต่อเว็บไซท์หรือบริการภายนอก
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ในหน้าทีบ่ ุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
เซิรฟ์ เวอร์ของเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะบันทึกการเยี่ยมชมนั้น และเก็บข้อมูล
ต่อไปนี้

นอกจากนี้ บริการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซท์หรือบริการของ
บุคคลทีส่ าม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนือ้ หา
สาระแตกต่างจากนโยบายนี้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพือ่ ทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำ
อันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม
16. การบันทึกผู้เข้าถึงระบบ (Log Files)
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจดำเนินการบันทึกผู้เข้าถึงระบบหรือชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเค
ชัน (Log Files) โดยเก็บบันทึกการเข้า ออกแบบอัตโนมัติ รวมถึงที่อยู่ IP, รายงานข้อขัดข้อง กิจกรรมระบบ
ตลอดจนวันที่ เวลา และ URL ของผู้ใช้ โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลซึง่ ระบุตัวบุคคลได้ พร้อมทั้ง
จัดเก็บบันทึกตาม ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
17. กล้องวงจรปิด (CCTV)
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ใช้กล้องวงจรปิดในการบันทึกภาพของบุคคลและยานพาหนะของ
บุคคลในและรอบ ๆ สถานที่ของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย
สาธารณะและเพื่อการป้องกันและตรวจจับอาชญากรรม กล้องวงจรปิดของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ตรวจสอบทางเข้า ห้องโถง ระเบียง ที่จอดรถด้านนอกของอาคาร รอบรั้วของอาคารและสถานที่ทผี่ ู้คน
สามารถเข้าถึงสถานที่ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและมีการบันทึกและ
เขียนทับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตำแหน่งกล้องถูกเลือกเพื่อลดการจับภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
จุดประสงค์ที่ถูกต้อง สำหรับการตรวจสอบและระบบเฝ้าระวังไม่ได้ใช้บันทึกเสียง
การป้อนข้อมูลสด (Live feeds) จากกล้องวงจรปิดจะได้รบั การตรวจสอบเฉพาะในกรณีทจี่ ำเป็นโดยผูม้ ีอำนาจ
ของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เท่านั้น ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ความ
เชื่อมั่นว่าการป้อนข้อมูลสดและภาพทีบ่ ันทึกจากกล้องสามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านการอนุมัติเท่านั้น เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวมีหน้าที่ความรับผิดโดยตรงจึงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ยังคงเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน
โดยจะไม่มกี ล้องวงจรปิดวางในบริเวณที่พึงคาดหมายได้ว่าต้องมีความเป็นส่วนตัว เช่น ในห้องน้ำ

18. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่
ตรวจสอบ กำกับและให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงาน
และให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
19. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลาย
ประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมือ่ กฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับ โดยรายละเอียดของ
สิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย
• สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วน
บุคคลที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน
เว้นแต่กรณีที่ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตาม
กฎหมายหรือคำสัง่ ศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
• สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
• สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่
เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทัง้ นี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนีจ้ ะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ตามที่กฎหมายกำหนด
• สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้
ในกรณีดังต่อไปนี้
• เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
• ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
• เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

•

•

•

•

•

ประสงค์ให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สทิ ธิ
ตามกฎหมาย
เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย กำลังพิสจู น์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีเหตุในการ
ปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถแสดงให้
เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือ
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย )
สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อน
หรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอม
เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสทิ ธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบทีส่ ามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
รวมถึงอาจขอให้ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสทิ ธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ในกรณีทที่ ่านพบว่าราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือบุคลากรของราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้หรือไม่
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

20. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย (สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผูป้ ฏิบัติงานของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ) หรือ
ตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทัง้ นี้ ตามแต่กรณีและ
ความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และอาจได้รับโทษตามทีก่ ำหนดโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทัง้ กฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งทีเ่ กี่ยวข้อง
21. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผูม้ ีอำนาจกำกับดูแล
ในกรณีที่ท่านพบว่าราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสทิ ธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานทีม่ ีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รบั การ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านโปรดติดต่อมายังราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึง
จัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก
22. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่
เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.rcat.org โดยมีวันที่มผี ลบังคับใช้
ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่ อย่างไรก็ดี ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแนะนำให้ท่านโปรด
ตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายหลังการบังคับใช้นโยบาย
ใหม่ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับ
รายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายังราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่อไป

23. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
•
•
•
•
•

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
ชื่อ:ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ช่องทางการติดต่อ: anesththai.rcat@gmail.com,
โทรศัพท์: 02-7167220

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)
1. คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำ
หน้าที่บันทึกข้อมูลและการตัง้ ค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน
บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพือ่ ช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเค
ชัน (รวมเรียกว่า "บริการ") ได้อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่
ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียก
ออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการทีส่ ร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น
2. ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ดังนี้
•

•
•

•

เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตัง้ ค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์
ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิม่ ประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ทีจ่ ะทำให้ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญี
แพทย์แห่งประเทศไทย เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของ ราชวิทยาลัยวิสัญญี
แพทย์แห่งประเทศไทย อย่างไร
เพื่อให้ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดี
ยิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิง่ ทีท่ ่าน
สนใจ

ทั้งนี้ บริการต่าง ๆ ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดย
ในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยท่านสามารถดูได้จาก
รายละเอียดของประเภทคุกกีท้ ี่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น
3. ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ใช้คุกกี้อะไรบ้าง
เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีการใช้คุกกี้ทั้งของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย (First party cookies) และคุกกี้ทเี่ ป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึง่ กำหนดและตั้ง
ค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ใช้บริการ
เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กบั เว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

คุกกี้ที่ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ
•

•

Session Cookies เป็นคุกกี้ทจี่ ะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น
และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำ
การปิดเว็บเบราว์เซอร์
Persistent Cookie เป็นคุกกีท้ ี่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้
ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จดจำท่านและการตั้งค่า
ต่าง ๆ ของท่านเมือ่ ท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครัง้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

และหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีการนำคุกกีม้ าใช้ 4
ประเภท ดังนี้
1. คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนีม้ ีความจำเป็นต่อการ
ให้บริการเว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานใน
ส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้
ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รบั ความนิยม
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ยังใช้ข้อมูลนี้เพือ่
การปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้
เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการ
ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่สามารถทราบปริมาณ
ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกีป้ ระเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ราช
วิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่ง
มอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิม่ เติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของ
ท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึง่ ท่าน
สามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกีป้ ระเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่าง
สมบูรณ์

4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) คุกกีป้ ระเภทนีเ้ ป็นคุกกี้ทเี่ กิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์
ของบุคคลทีส่ าม ซึง่ เก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ทที่ า่ นได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือ
บริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากท่านปิด
การใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่สง่ ผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของ
ท่าน
ดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น บริการต่าง ๆ ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจมีการให้บริการแยก
อยู่ในหลายเว็บไซต์ ดังนั้นในแต่ละเว็บไซต์อาจเลือกใช้ประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและ
จำเป็นต่อการให้บริการนั้น ๆ ซึง่ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะแสดงข้อมูลและรายละเอียด
คุกกี้แต่ละประเภท รวมถึงชื่อคุกกีท้ ี่มีการใช้งานบนเว็บไซต์หน้าแรกของแต่ละบริการ โดยเป็นข้อความแบน
เนอร์แจ้งการใช้คุกกี้ และมีลิงก์ (การตัง้ ค่า) ที่ท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของคุกกี้แต่ละประเภทที่
มีการใช้งานบนบริการนั้นได้
4. วิธีปิดคุกกี้
ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับ
การรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)
อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่าน
ใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทัง้ หมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น
5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย อาจมีลงิ ก์ทเี่ ชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย
ของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ
Facebook เป็นต้น ซึง่ จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนือ้ หาและสร้างปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจาก
เว็บไซต์ของ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะ
มีการกำหนดและตัง้ ค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่สามารถควบคุม
หรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้
คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
6. การเปลี่ยนแปลงประกาศ
ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครัง้ คราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง และ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บน
เว็บไซต์นี้ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์นอี้ ย่างสม่ำเสมอ

