
 
ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

ส าหรับบุคลากรสถาบัน 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (“สถาบัน”) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงประกาศ 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับบุคลากรสถาบัน เนื่องจากประกาศฉบับนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบัน 
จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สถาบันจะ
ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจึงไดจ้ัดให้มีประกาศฉบับนี้ขึ้นและสถาบันขอ
เรียนให้ท่านโปรดอ่านประกาศฉบับนี้เพ่ือทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของสถาบันที่ด าเนินการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดดังนี้ 

  
1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันมีพันธกิจในการสร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของ
ประเทศและสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่
สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมไทยและการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ การด ารงชีวิต ชุมชนและสังคม พัฒนาขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สถาบันจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคล เท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของสถาบันและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามวัตถุประสงค์และภายใต้ฐานดังต่อไปนี้ 

(1)  ฐานสัญญา (Contract) 
 เป็นการจ าเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สถาบันเมื่อท่านได้ใช้บริการหรือติดต่อเกี่ยวกับ
ข้อเสนอการให้บริการหรือเข้าท าสัญญากับสถาบัน เพ่ือสถาบันจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเกี่ยวกับ
การให้บริการหรือการเข้าท าสัญญาหรือเพ่ือให้สถาบันได้ติดต่อสื่อสารหรือเพ่ือติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ท่านทราบ 

 (2) ฐานความยินยอม (Consent) 
กรณีจ าเป็นเมื่อท่านให้ความยินยอมกับสถาบัน สถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการ

ประมวลผลเพ่ือการออกแบบ หรือเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา หรือการบริการเพ่ือน าเสนอกิจกรรมทาง  
การตลาดที่เก่ียวกับการศึกษา หรือเพ่ือการบริหารจัดการภายใต้การด าเนินงานของสถาบัน 
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 (3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) 
 กรณีจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือการจัดการและ 
การจัดท ารายงานที่จ าเป็นภายในสถาบัน การดูแลรักษาระบบเพ่ือรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ  
การจัดการบริหารความเสี่ยงในสถาบัน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน 
 (4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติ 
 สถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
จัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษา วิจัย การจัดท าสถิติ ซึ่ง
ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม 
 (5) ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต (Vital Interest) 

 กรณีจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือประโยชน์ในการระงับ
อันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านหรือบุคคลอ่ืน 

(6) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task) 
กรณีจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการ

ด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่สถาบัน 
(7) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
กรณีมีความจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือปฏิบัติ 

ตามกฎหมายทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในอนาคต 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์

การใช้บริการ ประกอบกับฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis for Processing) 
ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล 

1) เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการเข้าท าสัญญา
จ้างเป็นบุคลากรของสถาบัน 

1.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม
สัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเข้าท าสัญญา 

2) เพ่ือบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและ
เตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เช่น ท าบัตรประจ าตัว
บุคลากร เก็บใบหน้าหรือลายนิ้วมือ เป็น
ต้น 

2.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม
สัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ส าหรับเตรียมความ
พร้อมให้ท่านเข้าเป็นบุคลากรสถาบัน 

2.2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือท า
ตามค าสั่งของหน่วยงานใดของรัฐที่มีอ านาจ หรือ
หน่วยงานใดที่บังคับใช้กฎหมาย 

2.3) ฐานความยินยอม : กรณีจ าเป็นที่ สถาบันอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้พัฒนาเกี่ยวกับ
การศึกษา หรือการบริการเพ่ือบริหารจัดการ
ภายใต้การด าเนินงานของสถาบัน 
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วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล 
3) เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับบุคคล

ที่สาม เช่น คู่สมรส บิดา มารดา บุตร 
รวมถึงบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กรณีสิทธิและ
ประโยชน์ของบุคลากรสถาบัน 

3.1) ฐานความยินยอม : กรณีจ าเป็นที่ สถาบันอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้พัฒนาเกี่ยวกับ
การศึกษา หรือการบริการเพ่ือบริหารจัดการ
ภายใต้การด าเนินงานของสถาบัน 

3.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพ่ือประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน ส าหรับการรักษา
สิทธิประโยชน์ของบุคลากร 

4) เ พ่ือด าเนินการให้สิทธิประโยชน์ด้าน
สวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากรสถาบัน และ
ค่าตอบแทนอ่ืนใดที่บุคลากรสถาบันพึง
ได้รับตามระเบียบ ซึ่งก าหนดโดยสถาบัน 
เช่น การรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร 
ประกันอุบัติเหตุ ฉีดวัคซีน เป็นต้น 

4.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม
สัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการ
รักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร
สถาบัน 

4.2) ฐานความยินยอม : กรณีจ าเป็นที่ สถาบันอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้พัฒนาเกี่ยวกับ
การศึกษา หรือการบริการเพ่ือบริหารจัดการ
ภายใต้การด าเนินงานของสถาบัน 

4.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพ่ือประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน ส าหรับการให้สิทธิ
และสวัสดิการของบุคลากรสถาบันตามที่ระบุใน
กฎหมาย 

4.4) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือท า
ตามค าสั่งของหน่วยงานใดของรัฐที่มีอ านาจ หรือ
หน่วยงานใดที่บังคับใช้กฎหมาย 

5) เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง
บุคลากรสถาบันและเงินอ่ืนใด เช่น เงิน
ประจ าต าแหน่ง เงินค่าอยู่ เวร เงินค่า
ล่วงเวลา เป็นต้น 

5.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม
สัญญาซึ่งท่านส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้
ในการด าเนินการตามค าขอของบุคคลากรตามที่
ระบุในสัญญา 

5.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพ่ือประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน ส าหรับการจ่าย
เงินเดือนและเงินอ่ืนใดแก่บุคลากรสถาบัน 

6) เ พ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
สนับสนุนส่ง เสริมศักยภาพ บุคลากร
สถาบัน เช่น อบรม สัมมนา ทุนการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรดีเด่น เป็น
ต้น 

6.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม
สัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ส าหรับการพัฒนา
บุคลากรสถาบันและการประเมินผลงาน 

6.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพ่ือประโยชน์ 
โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน ส าหรับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบัน 
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วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล 
6.3) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เป็นสิ่งจ าเป็นต่อ

สถาบัน ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดของ
กฎหมาย หรือท าตามค าสั่งของหน่วยงานใดของ
รั ฐที่ มี อ านาจ หรือหน่ วยงานใดที่ บั งคับใช้
กฎหมาย 

7) เพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงกรณีที่
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน หรือระเบียบวินัย
และจรรยาบรรณ หรือข้อพิพาทและคดี
ความ 

7.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม
สัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการตามค าขอของท่านส่วนบุคคลก่อนเข้า
ท าสัญญา 

7.2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
ปฏิบั ติ หน้ าที่ ที่ ส ถาบั น  ในการปฏิบั ติ ต าม
บทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือท าตามค าสั่งของ
หน่วยงานใดของรัฐที่มีอ านาจ หรือหน่วยงานใดที่
บังคับใช้กฎหมาย 

7.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพ่ือประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน ส าหรับการ
ด าเนินการใดๆ เพ่ือบริหารจัดการงานร้องเรียน 
ข้อพิพาท และคดีความ 

8) เพ่ือการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 
เมื่อสิ้นสุดสภาพการเป็นบุคลากรสถาบัน 

8.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติตาม
สัญญาซึ่งท่านส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้
ในการด าเนินการตามค าขอของท่านหลังสิ้นสุด
สภาพการเป็นบุคลากรสถาบันตามที่ระบุใน
สัญญา 

8.2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
ปฏิบั ติ หน้ าที่ ที่ ส ถาบั น  ในการปฏิบั ติ ต าม
บทบัญญัติใดของกฎหมาย หรือท าตามค าสั่งของ
หน่วยงานใดของรัฐที่มีอ านาจ หรือหน่วยงานใดที่
บังคับใช้กฎหมาย 

  
 สถาบันอาจจะใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของสถาบันที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
2. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมทางการตลาด 

สถาบัน หรือบุคคลภายนอกที่สถาบันมีข้อตกลงด้วย อาจด าเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริม
การตลาด โดยจะน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้ในการท ากิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 
ดังต่อไปนี้ 
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 (1) การท ากิจกรรมการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) สถาบันจะด าเนินกิจกรรมการตลาดแบบ
ตรงเฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับสถาบัน ตามที่สถาบันได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้
ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการ
รับข้อมูลของสถาบัน 

 (2) การท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาด สถาบันจะด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรับนักศึกษา เช่น 
กิจกรรมในช่องทาง Social Network กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการของสถาบัน โดยสถาบัน
จะแจ้งให้ท่านทราบในกิจกรรมนี้ ซึ่งสถาบันจะไม่น าข้อมูลไปท าการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) 
ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเพ่ือการท าการตลาดแบบตรง ตามที่สถาบันได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์
ของการใช้ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการ
ยกเลิกการรับข้อมูลของสถาบัน 

  
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ถาบันจะท าการประมวลผล 

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
(1) ข้อมูลเฉพาะบุคคล : ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ น้ าหนัก ส่วนสูง สถานะทางทหาร 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขประจ าตัวบุคลากร หรือเอกสารราชการอ่ืน ๆ 
ที่สามารถระบุตัวตนได้ สถานภาพ สัญชาติ ต าแหน่งทางวิชาการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(2) ข้อมูลทางการเงิน : เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นหรือไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย รายได้ส่วน
บุคคลต่อเดือน 

(3) ข้อมูลส าหรับการติดต่อ : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเลขโทรศัพท ์ID LINE 

(4) ข้อมูลประวัติการศึกษา : ชื่อสถานศึกษาที่จบ วุฒิการศึกษาที่จบ คณะที่จบ สาขาวิชาที่จบ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ วันที่เริ่มหรือวันที่จบจากสถาบันศึกษาเดิม ประเทศที่จบการศึกษา ผลการเรียน ผลการ
สอบภาษา ผลการสอบคอมพิวเตอร์ ประวัติการฝึกอบรม ดูงาน หรือฝึกงาน ความสามารถทางภาษา  

(5)  ข้อมูลประวัติการท างาน : สถานที่ที่เคยท างาน ต าแหน่งงาน เงินเดือนจากที่ท างานเดิม สถานะ
วิชาชีพ เงินเดือนที่เคยได้รับ เหตุผลการลาออกจากที่ท างานเดิม เหตุผลการพ้นสภาพการเป็นบุคลากรสถาบัน 
อายุการท างาน ภาระงานของบุคลากรสถาบัน 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานและการประเมินผล : วันที่เริ่มงาน วันครบก าหนดทดลองงาน จ านวน
ชั่วโมงท างาน บันทึกการเข้าออกที่ท างาน รายละเอียดการลารวมถึงสาเหตุ รหัสบุคลากรสถาบัน ต าแหน่ง 
หน่วย ฝ่าย สาขาวิชา สายการบังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการ
ลงโทษทางวินัย ข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระท าผิด ใบลาออกจากการเป็นบุคลากรสถาบัน เหตุผลการลาออก 
ข้อมูลค าสั่งแต่งตั้ง ผลงานทางวิชาการ 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และค่าตอบแทน : เงินเดือน ค่าจ้าง ข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ 
ข้อมูลที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่าย (เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล) ข้อมูลการศึกษาของบุตร ส าเนาสูติ
บัตรของบุตร ส าเนาทะเบียนบ้าน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าเนาบัตรประชาชน 

(8) ข้อมูลระบุทรัพย์สินของส่วนบุคคล : โฉนดที่ดิน หนังสือประกันของธนาคาร 
(9) ข้อมูลอ่ืน ๆ : สถานะการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา รูปภาพใบหน้า ข้อมูลบุคคลที่สาม  

ที่เก่ียวข้อง ความสามารถพิเศษ รางวัลที่ได้รับ 
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3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว 
(1)  ข้อมูลส่วนตัว : เชื้อชาติ ศาสนา สุขภาพ สถานภาพ  
(2)  ข้อมูลชีวภาพ : ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
(3)  ความพิการ : ความผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญา หรือทางจิตใจ 
ทั้งนี้ สถาบันต้องขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

ที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว ตามหลักเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
  

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันจะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแหล่งที่มา เมื่อ 
(1)  ท่านเข้าเว็บไซต์ของสถาบัน (Cookies) 
(2)  ท่านให้ข้อมูลกับสถาบันผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
(3)  ท่านให้ข้อมูลกับสถาบันผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบันหรือช่องทางปกติ 
(4)  ท่านให้ข้อมูลกับสถาบันผ่านเอกสารสัญญาปฏิบัติงานหรือสัญญาจ้าง 
(5)  ท่านให้ข้อมลูผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสถาบัน 

  
5. การเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันอาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก เท่าที่จ าเป็นตามพันธ

กิจของสถาบัน หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติที่ให้
อ านาจกระท าได้ เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ดังนี้ 

 (1) สภากาชาดไทย 
 (2) แหล่งฝึกในการจัดการเรียนการสอน 
 (3) บริษัทหรือท่ีปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล 
 (4) หน่วยงานก ากับดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 (5) ธนาคารคู่สัญญา 
 (6) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันด้านการศึกษา เช่น กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นต้น 

 (7)  หน่วยงานเอกชน เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 
 (8)  หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดที่มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดโดยกฎหมาย เช่น กรมบังคับคดี 

กรมสรรพากร ส านักงานอัยการหรือศาล เป็นต้น 
 (9) องค์กรวิชาชีพ เช่น สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นต้น 
 (10) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
5.2  การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
ในกรณีที่สถาบันเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ สถาบันจะด าเนินการส่ง

หรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรการในการ
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คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและสถาบันอาจขอความยินยอมจากท่านส าหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วน
บุคคลไปยังต่างประเทศตามที่กฎหมายก าหนด 

บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากสถาบัน จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากท่ีได้แจ้งไว้กับสถาบัน 

 
6. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล 

ท่านมีสิทธิในการด าเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ ดังต่อไปนี้ 
(1)  สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม 
กรณีท่านให้ความยินยอมเพ่ือให้สถาบัน เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะ

ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสถาบัน เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิ
นั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบัน หรือ

ขอให้สถาบันเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม 
(3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด 
(4) สิทธิในการขอลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวหมดความ

จ าเป็นที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ของสถาบันแล้ว หรือกรณีที่ท่านได้ถอน
ความยินยอมและสถาบันไม่มีอ านาจด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ หรือท่านได้ใช้
สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลและสถาบันไม่สามารถอ้างเหตุปฏิเสธการคัดค้านได้ หรือใน
กรณีท่ีสถาบันได้ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(5) สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีที่สถาบันด าเนินการระหว่าง 

การตรวจสอบความถูกต้องตามค าขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านแทนการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่หมด
ความจ าเป็นแล้ว หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ระหว่างการพิสูจน์กรณีที่ท่านได้คัดค้านสถาบันในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของท่านดังกล่าว 

 (6) สิทธิในการขอรับ ขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่สถาบันได้ท าให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน ใช้

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และท่านมีสิทธิขอให้
สถาบันส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอ่ืน รวมทั้งมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วน
บุคคลที่สถาบันได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอ่ืนดังกล่าวได้โดยตรงเว้นแต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค 
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 (7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่านมีสิทธิขอคัดค้านสถาบันในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ 

ที่ได้ด าเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่สถาบันแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบ 
ด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่า หรือเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นความจ าเป็นเพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ของสถาบัน 

 (8) สิทธิในการร้องเรียน 
 ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเชื่อว่าการที่สถาบัน

ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระท า ในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 
7. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล  
ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอ านาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย สถาบันจึง 
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ซึ่งจะก าหนดให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่สถาบันอนุญาตโดยปฏิบัติตามมาตรการการดูแลของสถาบันเพ่ือคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
8. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน 

กรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับสถาบัน อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกของท่านในการ
เข้าถึงการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้  
 
9. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามประกาศการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นบุคลากรสถาบันนับแต่วันที่ท่านได้
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับสถาบันและภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่สัญญาการเป็นบุคลากรสถาบัน
ของท่านสิ้นสุดลง เว้นแต่ สถาบันอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากเห็นว่ายังมีความจ าเป็น
หรือกฎหมายก าหนดให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น 

ทั้งนี้ สถาบันจะลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจ าเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลา 
ตามวัตถุประสงค์นั้น  

 
10. การเปลี่ยนแปลงประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานของสถาบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ
สถาบันที ่http://stin.ac.th 
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11. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
กรณีท่ีท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ ได้ดังนี้ 
(1)  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เลขที่ 1873  

ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
(2)  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  

02-2564092-9 หรือโทรสาร 02-256-4090 หรือ E-mail : dpo@stin.ac.th 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของสถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในการประชุมคร้ังท่ี 3 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 


