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เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้รับบริการและผู้เย่ียมชมเว็บไซต ์ 

(Privacy Notice)  ของสำนักรับรองร้านยาคุณภาพ 

 
 

สำนักรับรองร้านยาคุณภาพ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สรร.”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของ สรร.  และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ 

คำประกาศเกี ่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ ้นเพื ่อให้ท่านในฐานะ
ผู้ใช้บริการของ สรร. ได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า 
“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ สำนักดำเนินการใน
ฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า สำนักเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

คำนิยาม 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 “สรร..” หมายความถึง สำนักรับรองร้านยาคุณภาพ 
 “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความถึง เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆของ สรร. 
 “ผู้ใช้บริการของ สรร.” ได้แก่ 
  “ ผู้ขอรับรอง” หมายความถึง ผู้ดำเนินกิจการ หรือ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของร้านยา หรือผู้ที่ได้รับ 

  มอบหมาย ที่สมัครหรือยื่นความจำนงขอรับการประเมินเป็นร้านยาคณุภาพ  
 “ ผู้รับการอบรม ”หมายความถึงผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของร้านยาที่สมัครเข้ารับการอบรมตาม 

หลักสูตร(หัวข้อ ) ที ่สรร.จัด 
 “ ผู้ตรวจประเมิน” หมายความถึง ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินร้านยาคุณภาพ 
 “ ผู้ใช้งานเว็บไซต์”หมายความถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน  

             “วิทยากร ” หมายถึงผู้ที่มาให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่สมัครเข้ารับการอรม 
             “ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ” หมายความถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ สรร.  
           สรร.ไดด้ำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 
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๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
๑.๑ สถาบันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๑  ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้
มอบให้แก่สถาบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์
ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพ
ให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๑.๑.๒ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบันหรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน์
ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการรับสมัครและ
คัดเลือกผู้เข้าอบรม การติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้เข้าอบรม รวมถึงการบริหารจัดการ
การฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในของสถาบัน 

๑.๑.๓ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือดำเนินการตามคำขอ
ของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา เช่น เพ่ือการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 

๑.๑.๔ ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับ
ความยินยอมของท่าน เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร หรือการจัดทำสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของสถาบันซึ่งมีผู้
เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฎเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด เป็นต้น 

๑.๑.๕ ปฏิบัติตามกฏหมาย 
๑.๑.๖  ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
 

๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
สรร.ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ เพื่อประกอบการประเมินเป็นร้านยาคุณภาพ และรับเข้าฟังการอบรมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชมุชน

ในหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยสำนัก ซึ่งผู้สมัครดำเนินการส่งคำขอประเมินเป็น หรือ ลงทะเบียนหรือส่งใบสมัครมา
ตามช่องทางที่จัดไว้  

๒.๒ เพ่ือจัดทำประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรอง”ร้านยาคุณภาพ ”และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม  
๒.๓ เพ่ือจัดทำรายชื่อและประวัติย่อของผู้ตรวจประเมินให้ผู้สนใจและผู้รับการประเมินทราบ  
๒.๔  เพ่ือแนะนำวิทยากรประจำหลักสูตร และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรม 
๒.๕ เพ่ือจัดทำทำเนียบร้านยาคุณภาพที่ผ่านการรับรอง 
๒.๖ เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน  ผลการจัดฝึกอบรมของหลักสูตรต่างๆที่จัด

โดยสำนัก 
๒.๖ เพ่ือประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติผู้ผ่านการประเมินเป็นร้านยาคุณภาพ   
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๒.๗  เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติผู้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ
บนระบบเว็บไซต์ของสำนัก  

๒.๘ เพ่ือจัดทำและเผยแพร่วีดีโอที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ย้อนหลัง 
๒.๙   เพ่ือเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร  
๒.๑๐ เพ่ือการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้เข้าอบรม 
๒.๑๑ เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพ และ หลักสูตรของสำนัก ซึ่งมีผู้เข้าอบรมหรือ

วิทยากรปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ 
๒.๑๒ เพ่ือการบริหารจัดการการฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในอ่ืนๆ ของสำนัก  
 

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ถาบันเก็บรวบรวม 
เพ่ือวัตถุประสงค์ตามท่ีได้แจ้งในข้อ ๒. สถาบันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้ 
๓.๑ แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี ้

 

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูล
ใ น
เว็ไซต์https://papc.pharmacycouncil.
org/ การ กรอกใบสมัครเข ้าฝ ึกอบรม 
กรอกสมัครประเม ินร ้านยาค ุณภาพ ( 
Software Acc-Pharm  การประเมินร้าน
ยา )  หรือการที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านให้แก่สำนักโดยตรง 

-ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ที ่ติดต่อได้ เบอร์
โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ไอดีไลน์ เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน  ประว ัต ิการศึกษา  ประว ัต ิการทำงาน 
ประว ัต ิการฝ ึกอบรม ประว ัต ิการสอนและความ
เชี่ยวชาญ เลขที่บัญชีธนาคารของบุคคลหรือหน่วยงาน 
ข้อมูลผู้ประสานงาน เป็นต้น 
- ชื่อร้านยา ที่ตั้ง เลขที่ใบอนุญาต ชื่อผู้รับอนุญาต ชื่อ
เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เลขที่ใบประกอบโรคศิลป 
เวลาปฏิบัติการ  ภาพและรายละเอียดต่างๆในแบบ
ประเมิน 

๑. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับ
หรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ 
ของท่าน 
https://papc.pharmacycouncil.org/ 

เว็บไซต์คุกก้ี ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
การใช้ Application, Device ID, Browsing history 
Real Time Application ของสภาเภสัชกรรม 

๒. ข ้อม ูลท ี ่ เก ็บรวบรวมระหว ่างการจัด
ฝึกอบรมและข้อมูลของการตรวจประเมิน
ร้านยาคุณภาพ 

 

ข้อมูลผลการทดสอบความร ู ้ก ่อน -หล ังการอบรม 
ภาพถ่าย วีดีโอกิจกรรมการอบรม ประวัติส่วนตัวที่เก็บ
เพิ่มเติมเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น ผลสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการอบรม  ผลสำรวจความพึงพอใจต่อวิทยากร เป็น

https://papc.pharmacycouncil.org/%20การ
https://papc.pharmacycouncil.org/%20การ
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ต้น  ข้อมูลผลการตรวจประเมินการรับรองร้านยา
คุณภาพ 

 
 
๓.๒ จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล 

 

จุดประสงคใ์นการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้  ฐานการประมวลท่ีชอบ
ด้วยกฏหมาย 

๑เพื ่อการประเม ิน “ร ้านยา
คุณภาพ ” 
 ๒ เพ ื ่อการฝ ึกอบรมพ ัฒนา
ศักยภาพเภสัชกรชุมชน  

- ชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ 
เลขที่ใบอนุญาตจำหน่ายยาประเภทต่างๆ  
ตำแหน่ง สังกัด อายุ อายุราชการคงเหลือ   
ประว ัต ิการศ ึกษา ประว ัต ิการทำงาน 
ประวัติการฝึกอบรม 

- ความจำเป็นเพื่อการ

ปฏิบัติหน้าที ่ในการ

ดำเนินภารกิจ 

๒. จัดทำประกาศ 
     ๒.๑ รายชื่อร้านยาที่ผ่านการ
ประเมินได้การรับรองเป็นร้านยา
คุณภาพ 
     ๒ .๒  ผ ู ้ เ ข ้ า ฝ ึ กอบรมของ
หลักสูตร เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู ้เข้า
อบรมผ่านช่องทางต่างๆ 
(ในบางหล ักส ูตร  สถาบ ันอาจ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมบน
เว็บไซต์ของสถาบัน ซึ ่งสถาบัน
จะแจ้งให้ทราบเงื่อนไขนี้ในเอกสาร
การรับสมัคร) 

-  
- ชื่อ-นามสกุล ชื่อร้าน  เลขที่ใบอนุญาต 

 
- ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง  ผู้ที่เข้ารับการอบรม 

- ความจำเป็นเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่ในการ
ดำเนินภารกิจ ในการ
พ ั ฒ น า ร ้ า น ย า
คุณภาพและพัฒนา
ศักยภาพเภสัชกร 

๓.จัดทำรายชือและประวัติย่อ
ว ิทยากรของหล ักส ูตร  เ พ่ือ
เผยแพร่ให้แก่ผู ้เข้าอบรมผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

-  ช ื ่อ -นามสก ุล  ตำแหน ่ง  ส ังก ัด ความ
เชี่ยวชาญ 

- ความจำเป็นเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่ในการ
ดำเนินภารกิจ ในการ
ประชาสัมพันธ์ร ้าน
ย า ค ุ ณ ภ า พ ใ ห้
ประชาชนทราบ 
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๔.จัดทำทำเนียบ 
   ๔.๑ รายชื ่อร้านยา ที ่ได้รับ
การประเมินเป็นร้านยาคณุภาพ  
   ๔.๒ ผ ู ้ร ับการอบรมแต ่ละ
หลักสูตน เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้
เข้าอบรมผ่านช่องทางต่างๆ 

 
  - ช ื ่อร ้าน ท ี ่ต ั ้ ง  เบอร ์โทร ช ื ่อผ ู ้ม ีหน ้าที่
ปฏิบัติการ รูปถ่าย 
    ร้านและ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
  - ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ อีเมล  
    เบอร์โทรศัพท์มือถือ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย  

 

 
ความจำเป ็น เพ ื ่ อการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ หน ้ าท ี ่ ใ นการ
ดำเนินภารกิจในการ 

๕ .  ป ร ะมวลผลและจ ั ดทำ
รายงานผลการจัดฝึกอบรมใน
แต่ละหลักสูตร เพื ่อใช ้เสนอ
ขอรับการประเมินและรับรอง
หลักสูตร (หลักสูตรใหม่) หรือ
ปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตร
เดิม)  

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ภาพถ่าย ผล
การทดสอบความรู้ ผลสำรวจความคิดเห็น
หรือความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรม  

เพ ื ่อประโยชน ์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

๖.ประมวลผลและจัดทำรายงาน
ผลการอบรมในแต่ละหลักสูตร 
เพื ่อใช ้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ปร ับปร ุงการจ ัดอบรม รวมทั้ง
รายงานผลให้แก่หน่วยงานที ่มี
อ ำน าจหน ้ า ท ี ่ ด ำ เ น ิ น ก า ร ที่
เกี่ยวข้อง  

- ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด วันและเวลาที่
เข้าอบรม รายชื่อหลักสูตรที่อบรม ผลการ
ทดสอบความรู้ ผลสำรวจความคิดเห็นต่อ
การอบรม 

- เพ ื ่อประโยชน ์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

๗. จัดทำวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้เข้าอบรม
ได้เรียนรู้ย้อนหลัง  

- คลิปวีดีโอที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม - ความจำเป็นเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่ในการ
ดำเนินภารกิจ 

๘.จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ซ ึ ่ งม ีผ ู ้ เข ้าอบรมหร ือว ิทยากร
ปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ 
เ พ ื ่ อ เ ผ ย แ พ ร ่ ใ น ช ่ อ ง ท า ง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆของสถาบัน 

- คลิปว ีด ีโอกิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการ
ฝึกอบรม ภาพถ่าย เทปบันทึกเสียง 

- ความจำเป็นเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่ในการ
ดำเนินภารกิจ 

๙. เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
และ ค่าตอบแทนวิทยากร  
 

- เลขที่บัญชีธนาคาร  - ความจำเป็นเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่ในการ
ดำเนินภารกิจ 
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๑๐ ติดต่อประสานงานและแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แก่ผู ้ เข้า
อบรม 

- ไอดีไลน์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลผู้
ประสานงาน  

- ความจำเป็นเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่ในการ
ดำเนินภารกิจ 

๑๑ บริหารจัดการการฝึกอบรม
หร ือก ิจกรรมภายในอื ่นๆ ของ
สถาบัน  

- ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความจำเป็นต่อการจัด
อบรมต่อเนื่องหรืออ่ืนๆ  

 

- ความจำเป็นเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่ในการ
ดำเนินภารกิจ 

๑๓ จัดทำทำเนียบประวัติผู ้ตรวจ
ประเมิน 

- ชื ่อ สกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทำงาน เลขท่ีบัญชี เลขบัตรประชาชน 

- ความจำเป็นเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดำเนินภารกิจ 

๑๔ เพื่อทำการตลาดแบบตรงกับ
ท่านในการเสนอข้อมูลโครงการ
หรือบริการอื ่นของมูลนิธิที ่ท่าน
อาจสนใจ (เฉพาะกรณีที ่ท่านให้
ความยินยอม) 
 

- ข้อมูลระบุตัวตน 
- ข้อมูลการติดต่อ 
- ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข ้าร ่วม
กิจกรรม 

- สรร .  จะขอคว าม
ยินยอมจากท่านใน
การให้เรานำข้อมูล
ส่วนบุคคลท่านไปทำ
การตลาดแบบตรง 
(ม.24) 

นอกจากวตัถุประสงคท์ี่ระบขุา้งตน้แลว้ มลูนิธิ จะไม่น าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น 
ยกเวน้ในกรณีที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนญุาต เช่น  

• เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายของ สรร.  

• เพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย  

• เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน การให้สวัสดิการ

รกัษาพยาบาล การประกนัสงัคม  

• เพื่อประโยชนด์า้นสาธารณสขุ หรือการคุม้ครองผูบ้รโิภค จดัใหม้ีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครอง

สิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อประเภทของบุคคลและช่องทางดังต่อไปนี้ 

๔.๑ หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เช่น กรณีหน่วยงานร้องขอเป็นหนังสือมายังสถาบันขอให้จัดส่งรายงาน
ข้อมูลผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน เป็นต้น 

๔.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่นเพ่ือการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด 
คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น 
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๔.๓ หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือบุคคลผู้เก่ียวข้องหรือมีความจำเป็นในการให้บริการของ
สถาบันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสารหรือผู้พัฒนา
เว็บไซต์ เป็นต้น 

๔.๔ ประกาศต่อสาธารณะ ในกรณีเช่น การประกาศรายชื่อร้านที่ผ่านการประเมิน  การประกาศชื่อ สกุล
เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  ผู้เข้าฝึกอบรม รายชื่อวิทยากรประจำหลักสูตร  คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรม สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่ อ ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของสำนัก https://papc.pharmacycouncil.org/  และประกาศผ่านสื่อ Social Media เช่น 
Facebook ของสำนัก เป็นต้น 

ทั้งนี้ กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน  สรร.จะ
ดำเนินการขอความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

๕. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ  ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิรอ้งขอใหม้ลูนิธิด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
ตามขอบเขตที่กฎหมายอนญุาตใหก้ระท าได ้ดงันี ้
 
๑. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ 
ยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสวนบุคคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมกบัมลูนิธิได ้ตลอดระยะเวลาที่ ขอ้มลู
สว่นบคุคลของท่านอยู่กบัมลูนิธิ 
๒. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ 
ท่านและขอใหม้ลูนิธิท าส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว รวมถึงขอใหม้ลูนิธิเปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูสว่น 
บคุคลที่ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมต่อมลูนิธิใหแ้ก่ท่านได ้ 
๓. สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอใหม้ลูนิธิ แกไ้ข
ขอ้มลูที่ไม่ถกูตอ้ง หรือ เพิ่มเติมขอ้มลูที่ไม่สมบรูณ ์ 
๔. สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอใหมู้ลนิธิท าการลบขอ้มลูของ 
ท่านดว้ยเหตบุางประการได ้ 
๕. สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการ ระงบั
การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านดว้ยเหตบุางประการได ้  
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๖. สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ย ขอ้มูล
สว่นบคุคลของท่านที่ท่านใหไ้วก้บัมลูนิธิไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูรายอ่ืน หรือ ตวัท่านเองดว้ยเหตบุาง ประการ
ได ้ 
๗. สิทธิในการคัดคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดคา้นการ 
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านดว้ยเหตบุางประการได ้ 
 
ท่านสามารถติดต่อมายังเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล   ของมูลนิธิได ้เพื่อด าเนินการยื่นค ารอ้งขอ
ด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้ ไดท้ี่ papc@pharmacy council .org 

 

๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

สรร.เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
๖.๑ สำหรับข้อมูลผู้ผ่านการประเมินร้านยาคุณภาพเก็บรักษาไว้  ๓ ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง

(กรณีที่ไม่มีการยื่นขอการรับรองต่อเนื่อง )  
๖,๒  สำหรับข้อมูลผู้เข้าอบรม เก็บรักษาไว้  ๕ ปี 
๖.๒  สำหรับข้อมูลวิทยากร เก็บรักษาไว้ ๓ ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับสถาบัน 
๖.๓  สำหรับข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสถาบัน เก็บรักษาไว้ ๕ ปี นับแต่วันที่สถาบันได้รับข้อมูลส่วน

บุคคล 
๖.๔  สำหรับข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เก็บรักษาไว้ ๕ ปี นับแต่วันที่สถาบันได้รับข้อมูลส่วนบุคคล 
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สรร.จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความ

จำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สถาบันมีความ
จำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนเพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น การจัดทำและเก็บรักษาทำเนียบผู้เข้ารับการ
อบรม หรือใบประกาศณีบัตรของท่านเพ่ือเป็นหลักฐานการเข้าอบรมของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิหรือ
มีข้อพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับการอบรม การเป็นวิทยากร หรือการใช้บริการของท่าน สถาบันขอสงวนสทิธิ
ในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะมีข้อกำหนดให้ยกเลิก หรือข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่ง
หรอืคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 

 
๗. คุกกี้ 

สรร.เก็บรวบรวมและใช้คุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ
สำนัก ได้แก่ https://papc.pharmacycouncil.org/  หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี ้เพ่ือการดำเนินการด้าน
ความปลอดภัยในการให้บริการของสถาบัน และเพ่ือให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์
ที่ดีในการใช้งานบริการของสถาบัน และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันให้ตรงกับ
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ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าใน
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน 

 
๘. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

สรร.มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิง
เทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของสำนักงาน 

นอกจากนี้ สรร. ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศ
ให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน 
(Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 

๙. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน 

สรร.อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอผ่านสำนักรับรองร้านยาคุณภาพอีเมล 
: papc@pharmacy council .org  

ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการ
คัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ทัง้นี้ สรร.อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได ้

 

๑๐. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 

ในกรณีที่มีความจำเป็น สรร. อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสถาบัน ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอ
บริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการ
คลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น 

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นั้น สถาบันจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสถาบันในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคล
ที่ สรร.มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วน
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บุคคลที่สถาบันมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ
ข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่
ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของสถาบันเท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนี้ สถาบันจะกำกับให้ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง 
ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างสถาบันกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

๑๑. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก 

เว็บไซต์ของสรร.อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการ
ดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มี
เนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ สถาบันขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน 
ทั้งนี้ สถาบันไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือ
บริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์
หรือบริการของบุคคลที่สาม 

๑๒. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

สรร.ได้กำหนดให้ผู ้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที ่มีอำนาจหน้าที่ เกี ่ยวข้องในการจัดเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านได ้โดยสรร. จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 

๑๓. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

สรร.อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่าน
ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ tdga.dga.or.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับไว้ อย่างไรก็ดี สถาบันขอแนะนำ
ให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตาม
ข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่าน
ยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้
รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 
 
 

๑๔. การติดต่อสอบถาม  
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ท่านสามารถติดต่อสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่ 
๑๔.๑. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

- ชื่อ: สำนักรับรองร้านยาคุณภาพ  
- สถานที่ติดต่อ: 88/19 อาคารมหิตลาธิเบศร ชัน้ 8 กระทรวงสาธารณสขุ 
- ช่องทางการติดต่อ: อีมล : papc@pharmacycouncil.org 

 
๑๔.๒ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ชื่อ: นายวรรณชนะ  ปุยสำล ี
-       สภาเภสัชกรรม  
-      สถานที่ติดต่อ: 88/19 อาคารมหิตลาธิเบศร ชัน้ 8 กระทรวงสาธารณสขุ  

- ช่องทางการติดต่อ: อีเมล : Ccpe@pharmacycouncil.org  
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