CPIAT. 01

สำหรั บเจ้ ำหน้ ำที่ สตท.

แบบฟอร์ มแจ้งกำรสะสม CPE ของผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำต CPIAT - รำยงำนทุกปี

เลขที่รับ ………….

สำหรับรอบปี เริ่ มต้นวันที่ 1 มกรำคม ……………... ถึง 31 ธันวำคม …………………

วันที่ ……………….

กรุ ณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบทุกส่วน

ชื่ อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………รหัสสมาชิ กฯเลขที่ ……………….
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………….. โทร ฯ ……………………….
ส่วนที่ 2 ส่วนที่1

CPIAT เลขที่ ……………

ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำต

สถำนะของผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำต (กรุ ณำทำเครื่ องหมำย √ ตำมควำมเป็ นจริ ง)
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ไม่ได้ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพตรวจสอบภายใน (สะสม 15 ชม.CPE)
เกษียณอายุ
แจ้งต่อสถานภาพ เนื่องจากขาดคุณสมบัติชวั่ คราว

ส่วนที่ 3

สถำนภำพ

CPIAT สะสม 30 ชม. CPE ทุกปี

กิจกรรมกำรศึกษำต่ อเนื่อง

จานวนชัว่ โมง/ปี

โปรดกรอกรำยละเอียดในเอกสำรแนบ
CPIAT
6.4.1 การฝึ กอบรม / สัมมนา
30
6.4.2 การศึกษา ผ่านหลักสู ตรของวิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัย
15
ภาคครึ่ งปี การศึกษา
15 / ภำค
ภาค 3 เดือนการศึกษา
10 / ภำค
6.4.3 การสอบเพือ่ รับประกาศนี ยบัตรต่าง ๆ
♦ ผ่านการสอบ CIA เมื่อวันที่ ……….…………….
30
♦ ผ่านการสอบอื่นๆ เช่น CCSA 2014 ระบุ ………………………20
6.4.4 งานเขียนหรื อแปลบทความทางวิชาการ
♦ การเขียนหรื อแปลหนังสื อ
15
♦ การเขียนหรื อแปลบทความ
10
♦ การเขียนบทวิจยั
10
6.4.5 งานบรรยาย
15
6.4.6 การร่ วมกิจกรรมของสมาคมฯ
10
6.4.7 External Quality Assessments-Onsite
15
รวม
30

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อควำมที่ปรำกฏดังรำยกำรข้ ำงต้ นพร้ อมรำยละเอียด
แนบเป็ นควำมจริงทุกประกำร

นับได้

อนุมตั ิ

ส่วนที่4

ส่วนที่4

MAX

บันทึกเจ้ ำหน้ ำที่ สตท.

ลงชื่ อ ……………………………………….
( …………………………………………..)
รายงาน ณ วันที่ …………………………..

ลงชื่ อ ...............................................................

CPIAT.01-1

แบบฟอร์ มรายละเอียดการสะสม CPE ของผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต CPIAT รหัสสมาชิกฯเลขที่ ……………………..
ลาดับ
ที่

สำหรับรอบปี เริ่ มต้นวันที่ 1 มกรำคม ……………... ถึง 31 ธันวำคม …………………
ระยะเวลา
ชื่ อหลักสู ตร
หน่ วยงานที่ดาเนินการ
ตั้งแต่ …. ถึง ……

จานวน ชม.
CPE

ก.

ทาเครื่องหมาย √ ตามประเภทกิจกรรม
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายละเอียดข้ างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่ อ ……………………………………….
( …………………………………………..)
รายงาน ณ วันที่ …………………………..

บันทึกเจ้ าหน้ าที่ สตท.

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7

กำรฝึ กอบรมสัมมนำ
กำรศึกษำ
กำรสอบเพื่อรับประกำศฯ
บทควำม / วิจยั
งำนบรรยำย
ร่ วมกิจกรรมของสมำคมฯ
External Quality Assessments-Onsite

ช.

หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)..................................................................................โดย (กรณีเป็นนิติบุคคล)
..............................................................................ซึ่งต่อไปในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ เรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล” ตกลงยินยอมให้สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้ า พเจ้ า ที ่ ม ี อ ยู่ ก ั บ สมาคมผู ้ ต รวจสอบภายในแห่ ง ประเทศไทย ซึ ่ งต่ อ ไปนี้ ในหนั งสื อ ให้ ค วามยิ น ยอมฉบั บ นี ้ เ รี ย กว่ า
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ
รวมถึ ง แจ้ งสิ ทธิ ประโยชน์ ที ่ สมาชิ ก พึ งได้ รั บ และเพื ่อ ประโยชน์ ต่ อกระบวนการพิ จารณาการตรวจสอบค าขออนุญาต
การตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล เช่น การสมัครสมาชิก การสมัครอบรมสัมมนา การสมัครสอบ การยื่นคาขอ อนุมัติ อนุญาต
การลงทะเบียน การสมัครงาน การลงนามในสัญญา เอกสารแบบสารวจ ผ่านช่องทางให้บริการที่ควบคุมดูแลโดยสมาคมหรือ
เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสมาคม ณ ที่ทาการ หรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยสมาคม หรือการ
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เป็นต้น
ทั ้ ง นี้ “ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมายความว่ า ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ บุ ค คลธรรมดา ซึ ่ ง ท าให้ ส ามารถระบุ
ตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สมาคม ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของสมาคมในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกัน
2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ สมาคมได้แจ้งไว้ในหนังสือฉบับนี้ ตามความ
จาเป็นที่กฎหมายกาหนด และสูงสุด 5 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับ สมาคม เว้นแต่สมาคมมีความจาเป็นอื่น ๆ
ตามที่กฎหมายกาหนด หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถลบหรือทาลายได้เนื่องจากข้อจากัดทางเทคนิค
3. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทาเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1. ข้างต้น
หรือตามหมายเรียกคาสั่งของศาล หรือคาสั่งของเจ้าพนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจตามกฎหมายเท่านั้น
4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
4.1 ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม เว้นแต่มี
ข้อจากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ รวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบตามที่กาหนดไว้
4.2 ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้
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4.3 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทา
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ
และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
4.4 คัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ตอ้ ง
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
4.5 ขอให้ ท าลายหรื อ ท าให้ไม่ส ามารถระบุ ตั ว บุ ค คลที ่ เป็น เจ้ าของข้อ มูลได้ ตามมาตรา 33 วรรคหนึ ่ งแห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4.6 ขอให้ดาเนินการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีตามที่กฎหมายกาหนด
4.7 แจ้งให้ดาเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดได้
4.8 มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ สมาคม ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
5. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ ได้ที่
5.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
สถานที่ติดต่อ สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-712-9124 -7
5.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
คุณรัฐวรรณ์ ปัญญาวิสุทธิกุล
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-712-9124 -7 อีเมล member@theiiat.or.th
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ ข้างต้นของ หนังสือให้
ความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว

ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม
(..............................................................)
วันที่................................................
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