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 หนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 (สำหรับการรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข)

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม  
 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อใหการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เปนไปตามที่  
 ้  กฎหมายกำหนด จึงขอแจงการประมวลผลขอมูลใหแกเจาของขอมลูสวนบุคคลทราบตามหนังสือฉบบันี 

 โรงพยาบาลส ิชล เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส ุข 
 ้  จะทำการประมวลผลขอมลสวนบคคลภายใตการควบคมขอมลของสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสข ดังน  ี ู ุ ุ ู ุ 

 ็      ๑. การเกบรวบรวมขอมลสวนบคคลของเจาของขอมล  ู ุ ู 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสุขภาพจาก  
 เจาของขอมูลโดยตรง  และอาจเก็บขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสุขภาพทางออมจากขอมูลที่เจาของขอมูลหรือ  
 ตัวแทนของเจาของขอมูล ใหไวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับเจาของขอมูล 

 โรงพยาบาลหรือหนวยงานภายในอื่น ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนวยงานพันธมิตร การ  
 ใหบ ิรการทางโทรศัพท บ ิรการทางดานดิจิทลัตาง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง การใชงาน 
 เว็บไซต การดาวนโหลดขอมูลจากแอปพลิเคชันจากแหลงขอมูลอื่นใดที่เชื่อถือได เชน สมาคม องคกรของรัฐ 

 หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน งานสัมมนา งานฝกอบรม งานออกราน ทั ้งท่ีสำนักงานปลัดกระทรวง  
 สาธารณสุขจัดขึ้นเอง หรือองคกรภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้  
 เปนไปเพื่อประโยชนในการใหบริการสุขภาพและเพื่อการดูแลสุขภาพของเจาของขอมูล  ตามภารกิจภายใต 
 อำนาจหนาทีข่องสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ๒. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดเก็บ 

 ่   ขอมูลระบุตัวตน เชน ชือ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถายใบหนา เพศ วนัเดือน 
 ปเกิด  หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขระบุตัวตนอ่ืน ๆ  

  ่  ขอมลสำหรบัการติดตอ เชน ทีอย อีเมล หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพทมือถอื  ู  ู
  ขอมูลออนไหว เชน ศาสนา ขอมูลสุขภาพ รวมถึง หมูโลหิต ประวัติการเจ็บปวย ประวัติการ 

รักษาพยาบาล ประวตัิการแพยาห รือแพอาหาร ประวัติการพบแพทยเวชกรรม แพทยแผนไทย ผประกอบ ิวชาชีพ   ู
ดานสุขภาพ ประวัติทันตกรรม ประวัติกายภาพบำบัด ความตองการพิเศษในการรักษาพยาบาล ขอมูลชีวภาพ 

เชน ขอมูลพันธกุรรม พฤติกรรมทางเพศ เปนตน
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 ขอมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค / เพื ่อติดตามการรักษา เชนขอมูลปจจัยเสี่ยง ขอมูลการ

ประสบอุบัติเหตุ พฤติกรรมการใชชีวิตการบริโภคหรือ พฤติกรรมการนอน รวมไปถึงการถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือ

กระทำการใด ๆ ตามหลักวิชาชีพที่เก่ียวของ เปนตน  

 ขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ขอมูลการทำธุรกรรม รวมถึงราคา

วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ  

 ขอมูลสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาล เชน สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม 

สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดกิารอ่ืนๆ การประกันสุขภาพและประกันภัย  

 ขอมูลบัญชีผูใช เชน ชื่อผูใช รหัสผาน ที่ใชเพ่ือเขาถึงเว็บไซต หรือ แอปพลิเคชั่น 

 ช่ือบัญชีสื่อสังคมออนไลน การแสดงความเห็นการซักถามการโตตอบในสื่อสังคมออนไลน

ความสนใจของ ทาน และบริการที่ทานใช  

 ขอมูลอื่นๆ เพื่อประโยชนในการใหบริการสุขภาพและเพ่ือการดูแลสุขภาพของเจาของขอมูล 

๓. วัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล(การเก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผยขอมูล)สวนบุคคล  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังน้ี  

 เพื่อการใหบริการทางการแพทยแกทานในทุกชองทาง ซึ่งรวมถึง การระบุตัวตนของคนไข     

การจัดตาราง และแจงเตือนการนัดพบแพทยหรือตารางการรักษาพยาบาล การวิเคราะห วินิจฉัยและให

คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแกทาน การดูแลใหความปลอดภัยแกทานขณะรักษาพยาบาลหรือเขาพัก

ในสถานที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การใหบริการที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลแกทาน 

ประสานงานกับหนวยงานภายใน หรือหนวยงานภายนอก เก่ียวกับการรักษาพยาบาลของทาน เปนตน  

 เพื่อการคนควา วิจัย ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทย การรักษาพยาบาล หรือ              

การใหบริการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชน การวิจัยวัคซีนชนิดตาง ๆ หรือ การวิเคราะห และ

ทดลองการตอบสนองตอการ รักษาดวยวิธีการตาง ๆ เปนตน 

 เพื่อการศึกษาวิจัยหรือการจัดทำสถิติ รายงานที่เปนไปตามวัตถุประสงคการดำเนินงานของ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กฎหมายกำหนด 

 เพื่อใหสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถใหความชวยเหลือตอบขอซักถามและ                

ขอรองเรียนของทาน  

 เพื่อเชิญทานเขารวมกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ

ชวยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาปรบัปรุงบริการ และการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ บรกิาร หรือรวม

กิจกรรมตาง ๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการเขารวมดังกลาวขึ้นอยูกับความสมัครใจและจะ

ไมกระทบตอการเขาถึงบริการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา เชน เพื่อใหการศึกษาตอนักศึกษาแพทย และนักศึกษา

พยาบาล ซึ่งปฏิบัตงิาน ภายในโรงพยาบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนตน  

 เพื่อเปนการปองกันการกระทำที่ไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อาจมีการตรวจสอบขอมูลที่เก็บ รวบรวม รวมถึงขอมูลในกลอง CCTV เพื่อสอดสองดูแล ตรวจจับ และปองกันไมใหมี

การกระทำที่ไม เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย  
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 เพื ่อปกปองและระงับอันตรายที ่อาจเกิดกับทาน อาจมีการใชขอมูลของทานในกรณีที่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นวาอาจมีความเสี่ยงหรืออันตรายอยางรายแรงหรือมีการละเมิดตอทาน

หรือผูใดก็ตาม  

 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับหรือปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

๔. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนระยะเวลา 

ตราบเทาที ่ว ัตถุประสงคของการนำขอมูลดังกลาวไปใชยังคงมีอยู  หลังจากนั ้น สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข จะลบ ทำลายขอมูล หรือทำใหขอมูลไมสามารถระบุตัวตนได เวนแตกรณีจำเปนตองเก็บ รักษา

ขอมูลตอไปตามที ่กฎหมายที ่เก ี ่ยวของกำหนด หรือเพื ่อเปนการคุ มครองสิทธิประโยชนของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 โดยปกติในกรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บขอมูลจะไมเกินกำหนดระยะเวลา ๑๐ (สิบ) ป เวนแตจะ

มีกฎหมายกำหนดใหเก็บรักษา ขอมูลไวเปนระยะเวลานานกวาที่กำหนดไวดังกลาวขางตน หรือหากมีความ

จำเปนเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ เชน เพื่อความปลอดภัย เพื่อการปองกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือ

เพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน  

 

๕. การเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคล  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลโดยไมมี                

ฐานการประมวลผลขอมูลโดยชอบดวย กฎหมาย โดยขอมูลของทานอาจถูกเปดเผย หรือโอนไปยังองคกร 

หน วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึงโรงพยาบาลหรือหนวยงานภายในอื ่น ๆ ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินการดังนี้  

 เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจรักษาโรคและใหบริการทางการแพทย  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ ทานไปให

หนวยงานภายนอก เชน การประสานงานกับโรงพยาบาลอื่น นอกเหนือจากโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือติดตอปรึกษาแพทยหรือบุคลากรหรือระบบอ่ืน ที่มีความเชี่ยวชาญในดานที่จำเปน

แกการบำบัดรักษาทาน ซึ่งจะทำใหทานไดรับบริการทางการแพทยที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 เพื่อการใหบริการทางการแพทยในกรณีจำเปนตองเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานพยาบาล 

การสง “สิ่งสงตรวจ” ของทานไปยังหนวยงานเฉพาะทาง การรองขอสิ่งสนับสนุนที่จำเปนเชน การขอโลหิตหรือ

การขอรับบริจาคอวัยวะ เพื่อการรับ-สงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล (Refer) การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานใหแกโรงพยาบาล หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อประโยชนดานการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทาง

การแพทยและพยาบาล  

 เพื่อวัตถุประสงคในการเชื่อมโยงฐานขอมูลสุขภาพรายบุคคล  
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะนำขอมูลสวนบุคคลของทานเขาสูระบบคอมพิวเตอร                  

เพ่ือเชื่อมโยงฐานขอมูลสุขภาพระหวางสถานพยาบาลในเครือขาย ใหสามารถเรียกดูขอมูลสุขภาพสวนบุคคลของ

ทานผานอุปกรณตาง ๆ เพื่อประโยชนในการใหบริการสุขภาพและเพ่ือการดูแลสุขภาพของเจาของขอมูล 

 เพื่อใชสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อใชสิทธิประโยชนใน

การรักษาพยาบาลจาก กองทุนประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดิการอื ่นๆ 

ตามท่ีทานไดข้ึนทะเบียนไว หรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 สถาบันการเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานไปใหสถาบันการเงินธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทประกันภัยที่เปนคูสัญญาของทาน หรือหนวยงานทวง

ถามหนี้ ตามที ่จำเปนในการทำการจายและรับชำระเงินตามที ่มีการรองขอ โดย สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอบุคคลที่มีอำนาจในการเขาถึง ขอมูลดังกลาวตามที่กฎหมายกำหนด 

และสามารถพิสูจนไดวาตนมีอำนาจในการเขาถึงดังกลาวเทานั้น  

 หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทำการเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานไปยังหนวยงาน ราชการที่เก่ียวของเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การรายงานกับหนวยงาน

กำกับดูแลตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของ หรือการปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมายอื ่นใดที่สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ตองปฏิบัติตาม 

 ผูใหบริการภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทำเก็บขอมูลสวนบุคคลไวใน

ระบบประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) โดยใชบริการจากบุคคลที่สามไมวาตั้งอยูในประเทศไทยหรือ

ตางประเทศ  หรือ ผูใหบริการเซิรฟเวอร สำหรับเว็บไซต การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลการจายและรับ

ชำระเงนิ การทำคำสั่งซื้อ การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  

ในกรณีท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำเปนตองสงขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล

ใหแกบุคคลภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวา 

บุคคลภายนอกจะดูแลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล ไมใหเกิด การสูญหาย การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับ

อนุญาต การใช การดัดแปลง หรือการเปดเผยและการใชงานที่ไมถูกตอง  

 

๖. การโอนขอมูลไปตางประเทศ  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอผู ร ับขอมูลใน

ตางประเทศ เฉพาะกรณีที ่กฎหมายคุ มครอง ขอมูลสวนบุคคลกำหนดใหทำไดเทาน ั ้น ทั ้งนี ้ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑการโอนขอมูลระหวางประเทศ โดยเขาทำขอสัญญา

มาตรฐานหรือใชกลไกอื่นที่พึงมี ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลที่ใชบังคับ และ สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขอาจอาศัยสัญญา การโอนขอมูล หรือกลไกอื่นที่ไดรับการอนุมัติ เพื่อการโอนขอมูลสวนบุคคลไปยัง

ตางประเทศ 
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๗. มาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะใชมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

ซึ ่งครอบคลุมถึงมาตรการปองกัน ดานการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการปองกันดาน

เทคนิค (Technical Safeguard) และมาตรการปองกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเขาถึงหรือ

ควบคุมการใชงานขอมูลสวนบุคคล (Access Control) เพื่อปองกันการเขาถึงและเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

และสอดคลองกับการดำเนินงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานท่ีรับรองโดยทั่วไป  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหเจาหนาที่ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขารับ

การฝกอบรมเก่ียวกับ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล  

 การจัดจางผูใหบริการภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีการสอบทานและปรับปรุง

มาตรการตาง ๆ เพื่อใหแนใจวาผูใหบริการภายนอกที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำการวาจางจะมีการใช

มาตรการในการ เก็บรวบรวม ประมวลผล โอนยาย จัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอ

ในการใหบริการภายใตวัตถุประสงคของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนไปตามมาตรฐานตาง ๆ ของ

ประเทศ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำนโยบายและขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เพื่อการจัดการขอมูล

อยางปลอดภัย และปองกันการ เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีรายละเอียดดงัตอไปน้ี  

 กำหนดนโยบายและขั ้นตอนวิธีการตาง ๆ เพื ่อจัดการขอมูลอยางปลอดภัย และอาจกำหนด

เพ่ิมเติมในสัญญาระหวางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ กับคูสัญญาแตละราย  

 มีการบริหารจัดการสทิธิของพนักงานและลูกจางในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล อยางเหมาะสม  

 ปองกันการเขาถึงขอมูลของทานโดยไมไดรับอนุญาต โดยใชการเขารหัสขอมูล การตรวจสอบ

ตัวตนและเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจำเปน รวมถึงจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับ 

ขอมูลดังกลาวดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน  

 บริหารจัดการให ผูใหบริการภายนอกท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำการวาจาง ตอง

ปฏิบัตติามหลักเกณฑ ตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

 มีติดตามตรวจสอบเว็บไซตและระบบออนไลนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผาน

หนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

 จัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลแกบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

 ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การจัดการขอมูล และการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประจำ  

อยางไรก็ดีแมวาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะทุมเทและใชความพยายามในการดูแลขอมูลใหมี

ความปลอดภัย ดวยการใชเครื่องมือ ทางเทคนิครวมกับการบริหารจัดการโดยบุคคล เพื่อควบคุมและรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล มิใหมีการเขาถึงขอมูลสวนตัวหรือขอมูลที่เปนความลับของเจาของขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

แตไมอาจรับประกันไดวาจะสามารถปองกันความผิดพลาดไดทุกประการ  
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๘. สิทธิของเจาของขอมูล  

 ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลทานมีสิทธิรองขอให สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตใหกระทำได ดังนี้ 

๘.๑ สิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของตน 

และมีสิทธิท่ี จะรองขอให เปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลของเจาของขอมูล  

 ๘.๒ สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะคัดคานการเก็บ 

รวบรวม ใชหรอื เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวของกับตนได ดวยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกำหนด 

๘.๓ สิทธิในการขอใหลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหลบหรือทำลาย หรือ

ทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได ดวยเหตุบางประการไดตามที่

กฎหมายกำหนด 

 ๘.๔ สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิขอให สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของตนเองดวยเหตุบางประการตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๘.๕ สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง: ในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลมีการเปลี ่ยนแปลง 

เจาของขอมูลสามารถดำเนินการยื่นคำขอแกไขขอมูลดังกลาวได เพื่อทำใหขอมูลสวนบุคคลของ เจาของขอมูล

นั้นถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

๘.๖ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได โดย

การถอนความยินยอมดังกลาวจะไมกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใด ๆ ที่เจาของขอมูลไดใหความ

ยินยอมไปแลวกอนหนานี้ ทั้งนี้หากการถอนความยินยอมจะสงผลกระทบตอขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด สป.สธ. 

จะแจงใหเจาของขอมูล ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม  

 อนึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจปฏิเสธคำขอใชสิทธิขางตน หากการดำเนินการใด ๆ 

เปนไปเพ่ือวัตถุประสงคหรือเปนกรณีที่ ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเปนกรณีที่อาจสงผลกระทบ

และกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิหรือเสรีภาพของเจาของขอมูลหรือบุคคลอ่ืน หรือเปนการดำเนินการเพื่อการ

ศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกปองขอมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรอง การปฏิบัติตามหรือ

การใชสิทธิเรียกรองหรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย  

 หากทานตองการใชสิทธิ สามารถติดตอมายังเจาหนาที่คุ มครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection 

Officer: DPO) เพ่ือดำเนินการ ย่ืนคำรองขอดำเนินการตามสิทธิขางตน ไดตามชองทางใน ขอ ๑๐ 

 

๙. การปรับปรุงหนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจมีปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือแจงการประมวลผลนี้เปนครั้ง

คราว เพ่ือใหแนใจวาเน้ือหาจะมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน หาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการ

ปรับปรุงและแกไขหนังสือแจงฉบับนี้จะแสดงบนทางเว็บไซต https://pdpa.moph.go.th  ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 

หนังสือแจงการประมวลผลขอมลูสวนบุคคล สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เดือนมถิุนายน พ.ศ. 2565 7 | 7 
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๑๐. ชองทางการติดตอ  

 ในกรณีที่เจาของขอมูลตองการใชสิทธิ หรือมีคำถามเกี่ยวกับการใชสิทธิของตน หรือความยินยอมที่

เจาของขอมูลไดใหไว ทานสามารถติดตอไดที่  

สงถึง :   เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  

 อาคาร ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๘๘/๒๐ หมู๔  ถนนติวานนท  

 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐                                                                    

อเีมล dpo@moph.go.th  

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๑๒๑๔  

หนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลน้ี มผีลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

        

 

 

 




