
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลและแบบหนังสือยินยอม 
(ส าหรับผู้สมัครงานและบุคลากรของสภากาชาดไทย) 

สภากาชาดไทย (เรียกว่า“ สภากาชาดไทย” หรือ “เรา”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่งผลให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล1 ของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่
ด าเนินการโดยสภากาชาดไทยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด  รวมถึงการ
แจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบตามหนังสือฉบับนี้และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (บางกรณี) ตาม
เอกสารแนบหนังสือฉบับนี้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

สภากาชาดไทยอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จาก
ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูล หรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูลให้ไว้กับสภากาชาดไทย  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของ
ข้อมูลหน่วยงาน พันธมิตรของสภากาชาดไทยซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ แหล่งข้อมูลสาธารณะ  ข้อมูล
รัฐบาล หน่วยงานทางวิชาชีพ สื่อ สถาบันการเงิน เอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ บริการทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ ของ
สภากาชาดไทย รวมถึง การใช้งานเว็บไซต์ แหล่งข้อมูลอื่นใดท่ีเชื่อถือได้ เช่น บริษัทจัดหางาน เป็นต้น 
2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สภากาชาดไทยจัดเก็บ 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงและระบุไปถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้  
ทั้งนี้สภากาชาดไทยอาจจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้รวมถึง
การจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน 
▪ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น รายละเอียดในบัตรประชาชน (อันได้แก่ เลขประจ าตัว

ประชาชน ชื่อที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ รูปถ่าย โดยไม่รวมถึงศาสนา และกรุ๊ปเลือด) หนังสือ
เดินทาง บัตรประจ าตัวบุคลากร ทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  

▪ ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่นที่สามารถติดต่อได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท ์อีเมล โทรสาร 
▪ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือผู้รับประโยชน์ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ อีเมล รายละเอียดในบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน หรือใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ (ส าหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ หรือใช้ส าหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
ทั้งนี้ ตามที่ท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวโดยสภากาชาดไทย และบุคคลดังกล่าวได้ยินยอมตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว 

▪ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเจ้าของข้อมูล เช่น วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ เพศ สถานภาพสมรส 
อาชีพ และสถานภาพทางทหาร  

▪ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่เจ้าของข้อมูลใช้ เพ่ือเข้าใช้งานต่าง ๆ 
รวมถึงเลขที่อยู่ไอพี พิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geolocation) ประเภทของบราวเซอร์ ภาษา 
ระบบปฏิบัติการแอพพลิเคชั่น และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับ 
Cookies  

▪ ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร 
                                                           
1 การประมวลผลขอ้มลู คือ การด าเนินการใด ๆ ซึง่กระท าตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บ บนัทกึ จดัระบบ การเก็บรกัษา การเปล่ียนแปลง ใช ้เปิดเผย 
หรือสง่ตอ่ขอ้มลูเผยแพร ่หรือการกระท าอ่ืนใดเพ่ือใหข้อ้มลูสามารถใชง้านไดต้ามวตัถปุระสงคข์องการน าขอ้มลูไปใช ้



▪ ภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร  
▪ ข้อมูลภาพนิ่ง 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน 
▪ ใบสมัครงาน สัญญาจ้างแรงงาน รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจ้าง หมายเลขประจ าตัว

บุคลากร 
▪ ต าแหน่ง รายละเอียดของต าแหน่ง ประวัติการท างาน สถานที่ท างาน ระยะเวลาการท างาน 
▪ เงินเดือน สิทธิประโยชน์ ภาษ ีข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน  
▪ ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน เช่น จุดมุ่งหมายในการท างานของเจ้าของข้อมูล 

การพูดคุยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน บันทึกการประเมินการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานและผลการทดสอบ 

▪ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เช่น บันทึกการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
การประเมินความสามารถ บันทึกที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และการพัฒนา ใบประกาศณียบัตร 
ใบอนุญาตใบรับรองคุณวุฒิ ประวัติการท างาน และแผนการสืบต่อต าแหน่ง 

▪ ข้อมูลที่เก่ียวกับเวลาท างาน วันลา 
▪ ข้อมูลที่เก่ียวกับการจ้าง เช่น ประวัติโดยย่อ (CV) ประสบการณ์การท างานก่อนหน้า ประวัติ

การศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบอนุญาต ความสนใจทั่วไป สมาชิกภาพต่อสภาวิชาชีพ ข้อมูลที่
เจ้าของข้อมูลให้สภากาชาดไทยขณะสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้จากบุคคลอ้างอิง 

▪ วันลาออกและเหตุผลของการลาออก 
▪ ข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง 
▪ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระท าผิดและการลงโทษทางวินัย ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย 
▪ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรายงานอุบัติเหตุ เช่น สถานที่และเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่

ใกล้อุบัติเหตุในสถานที่ท างาน รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคคลเหล่านั้น (รวมถึงข้อมูล
สุขภาพ) ผลกระทบจากเหตุการณ์รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวกับการประกันภัย 

▪ ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น บันทึกการประชุม รายงานโครงการ เป็นต้น 
▪ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงต่าง ๆ เช่น บันทึกการเข้าใช้ (user logs) และระบบเข้าถึงข้อมูล 

รวมถึงระบบเข้าออกสถานประกอบการของสภากาชาดไทย 
▪ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของสภากาชาดไทย และระบบสื่อสารต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย 

เช่นระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินทราเน็ต ระบบอีเมล เซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ  
▪ ข้อมูลภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวมถึง การบันทึกภาพในระบบกล้องวงจรปิด ข้อมูลที่

เก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบแตะบัตรผ่าน  
2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

▪ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกาย สุขภาพ บันทึกเกี่ยวกับการลา
ป่วย รวมถึง 
o ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประเมินความสามารถในการทางานบนพื้นฐานของสภาพสุขภาพ 
o บันทึกเก่ียวกับการตรวจสุขภาพ และโรคประจ าตัว 



o บันทึกการลาป่วย 
o ข้อมูลเกี่ยวกับการออกจากงานอันเนื่องมาจากเหตุผลทางสุขภาพ การบาดเจ็บ หรือ

ความพิการ และบันทึกเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าว 
o ข้อมูลเกี่ยวกับการออกจากงานอันเนื่องมาจากเหตุผลทางสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ

สุขภาพที่จ าเป็นต่อการจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญและประกันสุขภาพระยะยาว 
▪ ข้อมูลชีวภาพ 
▪ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม 

 
3. คุกกี้ 

เ ร า มี ก า ร ใ ช้ คุ ก กี้ เ พ่ื อ เ ก็ บ ร วบ รวมข้ อมู ล ส่ วนบุ คคล  ตามที่ ก า หนด ไ ว้ ต ามน โยบายคุ กกี้ 
(โปรดคลิกลิงก์ : https://www.redcross.or.th/cookie-policy/)) 
4. ระยะเวลาในการจัดเก็บ 

สภากาชาดไทยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่
วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น สภากาชาดไทย จะลบ และท าลายข้อมูล
ดังกล่าว เว้นแต่กรณีจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ หรือเพ่ือเป็นการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสภากาชาดไทย โดยปกติในกรณีทั่วไป ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 ปี 
เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่ก าหนดไว้ดังกล่าว  หรือหากมีความ
จ าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น เพ่ือความปลอดภัย เพ่ือการป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรอืเพ่ือ
การเก็บบันทึกทางการเงิน  

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามที่ระบุข้างต้น สภากาชาดไทยจะท าตามขั้นตอนการลบเพ่ือดูแลให้มีการน า
ข้อมูลของท่านทั้งหมดออกจากฐานข้อมูล และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของสภากาชาดไทยอย่างปลอดภัยหรือเก็บรักษาไว้
ในรูปแบบที่ท าให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เท่านั้น  
5. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

สภากาชาดไทยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพ่ือให้สภากาชาดไทย (1) ปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาในฐานะนายจ้าง (“การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา”) (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย (“การปฏิบัติตามกฎหมาย”) 
และ (3) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (“ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย”) รวมทั้งประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลในบางกรณีภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล โดยสภากาชาดไทยจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ดังนี้ 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล 

เข้าท าสัญญา หรือปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน ก าหนดเงื่อนไขของ
สั ญญาจ้ า ง  จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ สั ญญาจ้ า ง แ ร ง ง าน  แก้ ไ ข สั ญญา 
เอกสารแนบท้าย และสัญญาที่เก่ียวข้องกับการจ้างแรงงาน 
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การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล 

ทบทวนเงินเดือนและแพคเกจค่าตอบแทนตามกระบวนการทบทวน
เงินเดือน  

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา 

ให้โบนัสและสิทธิประโยชน์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ หรือให้สิทธิประโยชน์
เพ่ิมเติมตามนโยบายของสภากาชาดไทย 

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา 

ตรวจสอบการเข้าท างาน การลา การขาดงาน และการจัดการเกี่ยวกับการ
ลากิจ และลาป่วย 

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความยินยอม 

ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติการ ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการ จัดการ
เกี่ยวกับบันทึกการปฏิบัติการ และวิเคราะห์ตามกระบวนการพัฒนาและ
การปฏิบัติการของสภากาชาดไทย 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ประเมินคุณสมบัติ และความสามารถในต าแหน่งที่เจ้าของข้อมูลสมัครงาน
เพ่ือท างานให้กับสภากาชาดไทย และเพ่ือระบบบริหารความสามารถ
พนักงาน และแผนสืบต่อต าแหน่ง รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
การงาน และการเลื่อนต าแหน่ง อันเป็นกิจประจ าของสภากาชาดไทยใน
การจัดการทรัพยากรบุคคล 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

โปรแกรมพัฒนากลุ่มและเดี่ยว จัดฝึกอบรม และกิจกรรมการพัฒนา
พนักงาน  รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานใหม่ จัดท าใบประกาศนียบัตร 
จัดท าใบอนุญาต  ตามกระบวนการพัฒนาพนักงานของสภากาชาดไทย 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลในการสมัครงาน กระบวนการสมัครงาน 
นัดสัมภาษณ์งาน ตกลงนัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสมัครงาน และเข้าร่วม
การทดสอบ ตามนโยบายการรับสมัครงานของสภากาชาดไทย 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

การจัดการเกี่ยวกับการเดินทาง จัดหาที่พักและเที่ยวบิน จัดการเรื่อง
รายงานค่าใช้จ่าย จัดการเกี่ยวกับการขอวีซ่าและจดหมายเชิญ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

การจัดการเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ท างาน จัดการอบรม
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ท างาน จัดการบันทึกที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ท างาน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในที่
ท างานสภากาชาดไทยอาจสอบสวน และรายงานต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จัดการตรวจร่างกายหากจ าเป็น และปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ท างาน 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความยินยอม 
 

การจัดการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้าง การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานต่อเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

การรับรองความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่าย จัดการสิทธิในการ
เข้าถึง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยที่ไม่ได้รับอนุญาต และป้องกัน
ซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค ์

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 



การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล 

ติดตามการใช้ข้อมูลของสภากาชาดไทย การใช้ระบบสื่อสารของ
สภากาชาดไทย และทรัพย์สินอื่น ๆ ของสภากาชาดไทย โดยเจ้าของข้อมูล 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลของสภากาชาดไทย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

รับรองความปลอดภัยของพ้ืนที่และทรัพย์สินของสภากาชาดไทย และ
ทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงานสภากาชาดไทย ผ่านการติดตามการใช้บัตร 
ผ่านเข้า-ออก (หรือเครื่องสแกนข้อมูลชีวภาพ เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
หรือเครื่องสแกนหน้าตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม) และกล้องวงจร
ปิด 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ความยินยอม 

ติดตามความเสมอภาคในที่ท างานและป้องกันการเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ป้องกันการทุจริตและการกระท าความผิดทางอาญา (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การกระท าความผิดเกี่ยวกับการให้สินบน) 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการพิจารณาโทษทางวินัย การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

จัดการเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล 
พนักงานรายอื่น หรือผู้รับเหมา รวมถึงอุบัติเหตุในที่ท างาน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ท าการศึกษาข้อมูลเพ่ือให้เข้าใจระยะเวลาการท างานของพนักงานและ
อัตราการออกงาน 

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 
ในกรณีที่สภากาชาดไทยใช้บริการจากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก  สภากาชาดไทยจะ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไว้ (ในกรณีที่จ าเป็น) สภากาชาดไทยจะ
ไม่เปิดเผย หรือท าให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไปเปิดเผย แสดง หรือท าให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
ตามที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้ เว้นแต่สภากาชาดไทยจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน หรือ
เป็นกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดให้สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล 

หากเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย สภากาชาด
ไทยจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อเจ้าของข้อมูล หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ โดยเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากสภากาชาดไทยในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ด าเนินการ เนื่องจากสถากาชาดไทยไม่สามารถประมวลผลข้อมูลของเจ้าของข้อมูลได้ 



สภากาชาดไทยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและใน
กรณีที่สภากาชาดไทย ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมได้
ตลอดเวลา 
6. ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากสภากาชาดไทย 

สภากาชาดไทย จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดย
ชอบด้วยกฎหมาย โดยข้อมูลของท่าน อาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก
รวมถึง  

▪ หน่วยปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยในประเทศไทย 
▪ องค์กรการกุศลหรือองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรภายนอก 
▪ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวเจ้าของข้อมูลไปปฏิบัติงานยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในประเทศไทยและ

ในต่างประเทศ 
▪ ผู้ให้บริการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
▪ ผู้ให้บริการจัดท าและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของสภากาชาดไทย และผู้ให้บริการคลาวด์ 
▪ ผู้ให้บริการอ่ืนส าหรับงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น โรงพยาบาล บริษัท ประกันภัย/ประกันสุขภาพ 
▪ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ และท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย 
▪ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานก ากับดูแล 
▪ ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นที่เจ้าของข้อมูลให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปให้ 
ในกรณีที่สภากาชาดไทยจ าเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก 

สภากาชาดไทยจะด าเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูล ไม่ให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผย
และการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง 

สภากาชาดไทยจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดให้ท าได้เท่านั้น 
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

การใช้สิทธิในเรื่องโด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 ของหนังสือแจ้งฉบับนี้ อนึ่ง สิทธิตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 7 นี้ อาจมีการปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจมีการออกหลักเกณฑ์โดยรัฐเป็นคราว ๆ โดยสภากาชาดไทย
จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป 

 7.1 สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล: ในกรณีที่สภากาชาดไทยมีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือที่นอกเหนือจากความยินยอมใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ สภากาชาดไทยจะแจ้ง 
และ/หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

7.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน
และมีสิทธิที่จะร้องขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล 

7.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมีการ
เปลี่ยนแปลง เจ้าของข้อมูลจะด าเนินการยื่นค าขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 ได้เพ่ือท าให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 



7.4 สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล: ในกรณีที่ระบบของสภากาชาดไทยรองรับ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ
ที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ
หรือขอให้โอนโดยอัตโนมัติได ้

7.5 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคค: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (ก) หมดความ
จ าเป็นอีกต่อไปในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ (ข) เมื่อเจ้าของข้อมูลถอน
ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยสภากาชาดไทยไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่
จะประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป (ค) เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ (ง) เมื่อข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ขอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

7.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้สภากาชาดไทยระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้ 

(1) เมื่อสภากาชาดไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ด าเนินการ
ปรับปรุงเพื่อท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

(2) เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือท าลายตามข้อ 6.5 แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน 
(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่เจ้าของข้อมูลขอให้สภากาชาด

ไทยเก็บรักษาข้อมูลไว้ก่อนเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(4) เมื่อสภากาชาดไทยอยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรืออยู่ระหว่าง
ตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

7.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับตนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) เป็นข้อมูลที่สภากาชาดไทยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว (ก) จากความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของสภากาชาดไทย หรือ (ข) จากการปฏิบัติหน้าที่ของ
สภากาชาดไทยจากค าสั่งของรัฐหรือ (ค) จากความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสภากาชาดไทย
หรือของนิติบุคคลอื่น 

(2) เป็นกรณีที่สภากาชาดไทยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
แบบตรง 

(3) เป็นกรณีที่สภากาชาดไทยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนดซึ่งรวมถึงทางสถิติ  

7.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้  โดย
การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้
ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลใน
เรื่องใด สภากาชาดไทยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม 
อนึ่ง สภากาชาดไทย อาจปฏิเสธค าขอใช้สิทธิข้างต้น หากการด าเนินการใด ๆ เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์

หรือเป็นกรณีท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือเป็นกรณีท่ีอาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอ่ืน หรือเป็นการด าเนินการเพ่ือการศึกษาวิจัยทางสถิติที่มี



มาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือ
การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
8. หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

 ▪ เจ้าของข้อมูลที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ยื่นแบบค าร้องขอใช้สิทธิผ่านทาง [*] 
▪ เจ้าของข้อมูลสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอใช้สิทธิ หนังสือมอบอ านาจ (ถ้า

มี) และเอกสารอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องได้ที่ website ของสภากาชาดไทยที่ [*] หรือขอแบบ
ค าร้องขอจาก [*] 

▪ เจ้าของข้อมูลจะต้องกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์การขอใช้สิทธิ และลงนามในค าร้อง
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

▪ ในกรณีที่ เจ้าของข้อมูลไม่ได้เป็นผู้ลงนามในค าร้องขอใช้สิทธิด้วยตนเอง แต่ให้
บุคคลภายนอกเป็นผู้ยื่นค าร้อง ต้องแนบหนังสือมอบอ านาจตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
ด้วย 

 ▪ ค าร้องจะถูกน าส่งมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/บุคลากรผู้รับผิดชอบของ
สภากาชาดไทย เพ่ือการตรวจสอบตัวตนของผู้ยื่นค าร้องขอ  

▪ ในการตรวจสอบตัวตนของผู้ยื่นค าร้องขอ หากไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของ
ข้อมูลและ / หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ยื่นค าร้องขอได้ สภากาชาดไทยอาจขอให้มี
การยื่นเอกสารเพ่ิมเติมหรือติดต่อผู้ยื่นค าร้องขอเพ่ือยืนยันข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 

 ▪ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/บุคลากรผู้รับผิดชอบจะต้องพิจารณาค าร้องว่าจะ
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ เช่น พิจารณาความสมเหตุสมผล หรือผลกระทบในทาง
ลบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้อื่น เป็นต้น หรือมีเหตุปฏิเสธตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ 

 ▪ ในกรณีที่ค าร้องขออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการได้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลบุคลากรผู้รับผิดชอบจะด าเนินการตามค าร้องขอใช้สิทธิและแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบโดยเร็วตามช่องทางการติดต่อท่ีเจ้าของข้อมูลได้แจ้งไว้ในแบบค าร้องขอใช้สิทธิ 

 ▪ ในกรณีที่ค าร้องขอใช้สิทธิไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการให้ได้ เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล/บุคลากรผู้รับผิดชอบ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ว ตาม
ช่องทางการติดต่อที่เจ้าของข้อมูลได้แจ้งไว้ในแบบค าร้องขอใช้สิทธิ  พร้อมระบุเหตุผล
ของการปฏิเสธ ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อหน่วยงานก ากับดูแลตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

หมายเหตุ:  
1. การด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้น จะใช้เวลาไม่เกินกว่า 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับค าร้องขอ

และเอกสารประกอบค าร้องขอครบถ้วน  
2. การด าเนินการตามค าร้องขอข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ด ีหากการด าเนินการตามค าร้องขอส่วนใด

มีค่าใช้จ่าย สภากาชาดไทยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนด าเนินการ  
 
 
 



9. การเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ติดต่อ 
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีค าถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของตน  หรือความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้ 

เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ 
ส่งถึง : ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ชื่อผู้ติดต่อ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานที่ติดต่อ : อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-256-4058 
อีเมล : hrtrcs@redcross.or.th 

 
เราอาจมีปรับปรุงหนังสือแจ้งนี้เป็นครั้งคราว เพ่ือให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 

หากเรามีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เราจะปรับปรุง
และแก้ไขหนังสือแจ้งฉบับนี้และแสดงบนเว็บไซต์ของเรา เพ่ือให้ท่านได้ทราบถึงวิธีการที่เรา เก็บรวบรวม ใช้ 
จัดการ เปิดเผยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  



ลงชื่อ………………………………………......……….……เจ้าของข้อมูล 
(................................................................. ) 

 

วันที่ .................................................................... 

หนังสือยินยอม 
(ใช้ส าหรับผู้สมัครงานและบุคลากรของสภากาชาดไทย) 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………................. รหัสประจ าตัว..........................เบอร์โทรศัพท์......................... 

(“เจ้าของข้อมูล”) ตกลงยินยอมให้ สภากาชาดไทยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพ่ือวัตถุประสงค์
ตามท่ีข้าพเจ้า ได้ท าเครื่องหมาย  ไว้ในช่อง “ยินยอม” 

 วัตถุประสงค์หลัก รายละเอียดวัตถุประสงค์หลัก ยินยอม 
1. เก็บผลตรวจทาง

การแพทย์และผลตรวจ
สารเสพติด 

เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยผลตรวจทางการแพทย์และผลตรวจสารเสพ
ติดเพื่อรับรองว่าสุขภาพของข้าพเจ้าอยู่ในระดับที่จะสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างดีที่สุดและไม่มีโรคติดต่อ 

 

2. บันทึกประวัติสุภาพ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย สภาพร่างกาย ประวัติสุขภาพ และประวัติ
การลาป่วย ต่อสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถในการ
ท างานจากสุขภาพ การจัดหรือให้สวัสดิการแก่บุคลากร และการให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคลากรในการท างาน 

 

3. ข้อมูลศาสนา เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลศาสนา  เพื่อการจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมให้กับเจ้าของข้อมูลผู้นับถือศาสนาต่างๆ 

 

4. ข้อมูลชีวภาพ (ได้แก่
ภาพสแกนลายนิว้มือ
และภาพสแกนหน้า) 

ให้สภากาชาดไทย เก็บรวบรวม ใช้ภาพสแกนลายนิ้วมือและภาพสแกน
หน้าเพื่อใช้ในระบบควบคุมประตูเข้า-ออก และบันทึกเวลาการเข้า-ออก
งาน 

 

5. ประวัติอาชญากรรม เก็บรวบรวม และใช้ประวัติอาชญากรรมของข้าพเจ้า เพื่อรับรองประวัติ
ของเจ้าของข้อมูล 

 

6. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
ภายนอก 

เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 1 - ข้อ 2 ไปยังผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการภายนอก
ของสภากาชาดไทย เพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 - 
ข้อ 2 

 

7. ให้ความยินยอมตามข้อ 1- ข้อ 6 ข้างต้นทุกข้อ  
*หมายเหตุ : ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใดข้อหนึ่งข้างตน้ 
สภากาชาดไทยจะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อน้ันได้ ด้วยเหตุนี้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากสภากาชาดไทยหรือไม่สามารถเข้าท าธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งกับสภากาชาด
ไทยได้ หากสภากาชาดไทยจ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลไม่
ยินยอมนั้น 
 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมฉบับนี้ และ
ได้ลงนามด้วยความสมัครใจ โดยทราบถึงสิทธิในการให้หรือปฏิเสธที่จะให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิในการเพิกถอน
ภายหลัง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้ส าเนาภาพถ่าย หรือการบันทึกในรูปแบบใด ๆ มีผลเป็นหลักฐานยืนยันถึงการให้
ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 



                                                ใบสมัครสอบแขงขัน 
                                  เพื่อบรรจุ/จางเปนบุคลากรสภากาชาดไทย 

 

1.  ตําแหนงงานท่ีสมัครสอบ............................................................................................................ 

 ฝาย............................................ศูนยชํานัญพิเศษ/สํานักงาน......................................................... 
 

2.  วุฒิการศึกษา...............................................สาขา/วิชาเอก........................................................... 
 

3.  ขอมูลสวนตัว 
 

 3.1 ชื่อ-นามสกุล 

  (นาย, นาง, นางสาว).....................................................นามสกุล............................................ 
 

 3.2 สัญชาต.ิ...........................................................................ศาสนา........................................... 
 

 3.3 วัน/เดือน/ปเกิด..................................................................อายุ....................ป (นับถึงวันสมัคร) 
 

 3.4 บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี.......................................ออกให ณ อําเภอ/เขต........................... 

  จังหวัด...........................................เม่ือวันท่ี...........................หมดอายุวันท่ี............................. 
 

 3.5 ท่ีอยูตามสําเนาทะเบียนบาน บานเลขท่ี....................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย............................ 

  ถนน.............................................................ตําบล/แขวง........................................................ 

  อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................................โทรศัพท............................ 
 

 3.6 ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี....................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย................................................... 

  ถนน.................................................................ตําบล/แขวง.................................................... 

  อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................................โทรศัพท............................ 

  E-mail ……………..…………………………………โทรศัพทมือถือ……………………………...  
 

 3.7 บิดาชื่อ....................................นามสกุล.........................สัญชาต.ิ...............อาชีพ.................... 

  มารดาชื่อ.................................นามสกุล.........................สัญชาติ................อาชีพ.................... 
 

 3.8 สถานภาพ        โสด         สมรส       หยา       หมาย        สมรสไมไดจดทะเบียน 

  คูสมรสชื่อ.................................นามสกุล.........................สัญชาต.ิ...............อาชีพ................... 

  ตําแหนง...............................................................................อายุงาน..............ป..............เดือน 

  สถานที่ทํางาน.....................................................................................โทรศัพท....................... 
 

 3.9 ประวัติทางทหาร        เรียน รด. 3 ป (ใบ สด.8)         ผานการเกณฑทหาร (ใบ สด.43) 

 
 

 

รูปถาย 

ขนาด 1  น้ิว 

ใบสมัครเลขท่ี........................  

2.  วุฒิการศึกษา...........................................สาขา / วิชาเอก.............................................................

      เงินเดือนที่ต้องการ....................................................บาท

3.  ข้อมูลส่วนตัว
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4.  ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิการศึกษาที่ไดรับใหครบ 3 ชอง โดยเรียงลําดับจากวุฒิสูงสุด) 
 

      ป พ.ศ.            สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

 
   คะแนนเฉลี่ย 
    ตอหลักสูตร  ตั้งแต    ถึง 

     

     

     
 

5.  ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดระบุรายละเอียดของงานท่ีทําเรียงลําดับจากปจุบัน) 
 

วัน เดือน ป 

ชื่อสถานที่ทํางาน/ฝกงาน 
ตําแหนงงาน และ 

ลักษณะงาน 

เงินเดือน 
ครั้งสุดทาย 
กอนออก 

(บาท) 

เหตุท่ีออก 
(ถามีความผิด 
ใหระบุดวย) ตั้งแต 

ว/ด/ป 
ถึง 

ว/ด/ป  
      

 
     

  
    

 

6. ความรูความสามารถพิเศษ (ถามี) 
 

ดาน รายละเอียด   ดีมาก     ด ี ปานกลาง 

ภาษา     

คอมพิวเตอร     

อ่ืนๆ     
 

 7. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุช่ือบุคคลท่ีคุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง     

โปรดอยาระบุช่ือบุคคลท่ีเปนญาติหรือเพื่อน) 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงปจจุบัน ท่ีทํางานปจจุบันและ
โทรศัพท 

ระบุความสัมพันธ
กับทาน 
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  8. ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศรับสมัครและคุณสมบัติท่ัวไปครบถวน    
ตามท่ีกําหนดไวใน ขอ 7 แหงระเบียบสภากาชาดไทย วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 ดังน้ี 

      (1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป สําหรับชายตองปลดพันธะทางทหารประจําการมาแลว หรือเปนทหารกองหนุน 

ยกเวนผูสําเร็จการศกึษาจากสถาบันการศึกษาของสภากาชาดไทย 

      (2) มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

       (3) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการเจาหนาที่กําหนด 

     (4) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี       (5) ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว      (6) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย 

     (7) ไมเปนผูเคยไดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

      (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสภากาชาดไทย หรือหนวยงานอื่น 
 

   9. ขาพเจาเคยมีประวัติการถูกดําเนินคดีมากอนหรือไม  

                       เคย  (ตอบคําถามขอตอไป)              ไมเคย 

           9.1 หากเคยเปนคดีประเภทใด 

                             คดีอาญา                                    คดีลมละลาย 

         9.2 กรณีคดีอาญาเปนความผิดเกี่ยวกับเรื่องใด 

                      ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด        ความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย       ความผิดเก่ียวกับเพศ                            

                      ความผิดเก่ียวกับทรัพย              ความผิดเก่ียวกับอาวุธปน                  ความผิดเก่ียวกับการพนัน 

                      ความผิดเกี่ยวกับจราจร (เฉพาะคดีท่ีขึ้นศาลเทานั้น)      ความผิดอ่ืนๆ โปรดระบ.ุ............................... 

        ผลคดีและพฤติการณเปนอยางไร (อธิบายพอสังเขป) 

        .............................................................................................................................................................. 

        .............................................................................................................................................................. 

       ขาพเจาขอรับรองวาขอความท้ังหมดท่ีใหไวตามใบสมัครฉบับนี้ถูกตองครบถวนและเปนความจริง     
ทุกประการ หากภายหลังมีการตรวจสอบพบวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งแลว        

ขาพเจายินดีใหทางสภากาชาดไทยดําเนินการใหออกเพราะเหตุขาดคุณสมบัติตอไป 
 

ลงชื่อ.................................................ผูสมัคร 

(....................................................)  

ย่ืนใบสมัครวันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ..............       

********************************************************************************************************************* 

        ทานทราบขาวการรับสมัคร 

                 หนังสือพิมพ......................................................       วิทยุ...............................................................   

                 Internet…………………………….…..………....      อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ............................................. 


