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หนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(สำหรับการรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข)

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใหการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เปนไปตามท่ี 
กฎหมายกำหนด จึงขอแจงการประมวลผลขอมูลใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้

  โรงพยาบาลหางดง เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
จะทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลภายใตการควบคุมขอมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสุขภาพจากเจาของ 
ขอมูลโดยตรง และอาจเก็บขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสุขภาพทางออมจากขอมูลท่ีเจาของขอมูลหรือตัวแทนของ 
เจาของขอมูล ใหไวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับเจาของขอมูล โรงพยาบาล 
หรือหนวยงานภายในอื่น ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนวยงานพันธมิตร การใหบริการทาง 
โทรศัพท บริการทางดานดิจิทัลตาง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง การใชงานเว็บไซต การ 
ดาวนโหลดขอมูลจากแอปพลิเคชันจากแหลงขอมูลอ่ืนใดท่ีเชื่อถือได เชน สมาคม องคก รของรัฐ หนวยงานภาครัฐ 
องคกรเอกชน งานสัมมนา งานฝกอบรม งานออกราน ทั้งท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเอง หรือ 
องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้เปนไปเพื่อประโยชนในการ 
ใหบริการสุขภาพและเพื ่อการดูแลสุขภาพของเจาของขอมูล ตามภารกิจภายใตอำนาจหนาท่ีของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดเก็บ

  • ขอมูลระบุตัวตน เชน ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถายใบหนา เพศ วันเดือนป 
เกิด หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขระบุตัวตนอ่ืน ๆ

• ขอมูลสำหรับการติดตอ เชน ท่ีอยู อีเมล หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพทมือถือ

• ขอมูลออนไหว เชน ศาสนา ขอมูลสุขภาพ รวมถึง หมูโลหิต ประวัติการเจ็บปวย ประวัติการ

รักษาพยาบาล ประวัติการแพยาหรือแพอาหาร ประวัติการพบแพทยเวชกรรม แพทยแผนไทย ผูประกอบวิชาชีพ
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ดานสุขภาพ ประวัติทันตกรรม ประวัติกายภาพบำบัด ความตองการพิเศษในการรักษาพยาบาล ขอมูลชีวภาพ           

เชน ขอมูลพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ เปนตน  

• ขอมูลเพื ่อประกอบการวินิจฉัยโรค / เพื ่อติดตามการรักษา เชนขอมูลปจจัยเสี ่ยง ขอมูล           

การประสบอุบัติเหตุ พฤติกรรมการใชช ีว ิตการบริโภคหรือ พฤติกรรมการนอน รวมไปถึงการถายภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหวหรือกระทำการใด ๆ ตามหลักวิชาชีพท่ีเก่ียวของ เปนตน  

• ขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ขอมูลการทำธุรกรรม รวมถึงราคา

วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอ่ืน ๆ  

• ขอมูลสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาล เชน สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม 

สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดิการอ่ืนๆ การประกันสุขภาพและประกันภัย  

• ขอมูลบัญชีผูใช เชน ชื่อผูใช รหัสผาน ท่ีใชเพ่ือเขาถึงเว็บไซต หรือ แอปพลิเคชั่น 

• ช่ือบัญชีส่ือสังคมออนไลน การแสดงความเห็นการซักถามการโตตอบในสื่อสังคมออนไลนความ

สนใจของ ทาน และบริการท่ีทานใช  

• ขอมูลบุคคลในครอบครัว เชน ขอมูลบิดา มารดา พี่ นอง คูสมรส บุตร ผูปกครอง ญาติ 

และรายละเอียดการติดตอในกรณีฉุกเฉิน 

• ขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชนในการใหบริการสุขภาพและเพ่ือการดูแลสุขภาพของเจาของขอมูล 

๓. วัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล(การเก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผยขอมูล)สวนบุคคล  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้  

• เพื่อการใหบริการทางการแพทยแกทานในทุกชองทาง ซึ่งรวมถึง การระบุตัวตนของคนไข     

การจัดตาราง และแจงเตือนการนัดพบแพทยหรือตารางการรักษาพยาบาล การวิเคราะห วินิจฉัยและใหคำปรึกษา

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลแกทาน การดูแลใหความปลอดภัยแกทานขณะรักษาพยาบาลหรือเขาพักในสถานท่ีของ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การใหบริการที่เกี ่ยวของกับการรักษาพยาบาลแกทาน ประสานงานกับ

หนวยงานภายใน หรือหนวยงานภายนอก เก่ียวกับการรักษาพยาบาลของทาน เปนตน  

• เพื่อการคนควา วิจัย ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทย การรักษาพยาบาล หรือ              

การใหบริการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชน การวิจัยวัคซีนชนิดตาง ๆ หรือ การวิเคราะห และ

ทดลองการตอบสนองตอการ รักษาดวยวิธีการตาง ๆ เปนตน 

• เพื่อการศึกษาวิจัยหรือการจัดทำสถิติ รายงานที่เปนไปตามวัตถุประสงคการดำเนินงานของ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

• เพื่อใหสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถใหความชวยเหลือตอบขอซักถามและ                

ขอรองเรียนของทาน  
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• เพื่อเชิญทานเขารวมกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อชวย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาปรับปรุงบริการ และการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ บริการ หรือรวม

กิจกรรมตาง ๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการเขารวมดังกลาวข้ึนอยูกับความสมัครใจและจะไม

กระทบตอการเขาถึงบริการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

• เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา เชน เพื่อใหการศึกษาตอนักศึกษาแพทย และนักศึกษา

พยาบาล ซ่ึงปฏิบัติงาน ภายในโรงพยาบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนตน  

• เพื ่อเปนการปองกันการกระทำที ่ไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขอาจมีการตรวจสอบขอมูลท่ีเก็บ รวบรวม รวมถึงขอมูลในกลอง CCTV เพ่ือสอดสองดูแล ตรวจจับ และ

ปองกันไมใหมีการกระทำท่ีไม เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย  

 

• เพื่อปกปองและระงับอันตรายที่อาจเกิดกับทาน อาจมีการใชขอมูลของทานในกรณีท่ีสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นวาอาจมีความเสี่ยงหรืออันตรายอยางรายแรงหรือมีการละเมิดตอทานหรือผูใด                

ก็ตาม  

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับหรือปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

๔. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนระยะเวลา ตราบ

เทาที่วัตถุประสงคของการนำขอมูลดังกลาวไปใชยังคงมีอยู หลังจากนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะ

ลบ ทำลายขอมูล หรือทำใหขอมูลไมสามารถระบุตัวตนได เวนแตกรณีจำเปนตองเก็บ รักษาขอมูลตอไปตามท่ี

กฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด หรือเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิประโยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 โดยปกติในกรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บขอมูลจะไมเกินกำหนดระยะเวลา ๑๐ (สิบ) ป เวนแตจะมี

กฎหมายกำหนดใหเก็บรักษา ขอมูลไวเปนระยะเวลานานกวาที่กำหนดไวดังกลาวขางตน หรือหากมีความจำเปน

เพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ เชน เพื่อความปลอดภัย เพื่อการปองกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพื่อการ

เก็บบันทึกทางการเงิน  

 

๕. การเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคล  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลโดยไมมี                

ฐานการประมวลผลขอมูลโดยชอบดวย กฎหมาย โดยขอมูลของทานอาจถูกเปดเผย หรือโอนไปยังองคกร 
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หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึงโรงพยาบาลหรือหนวยงานภายในอ่ืน ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินการดังนี้  

• เพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจรักษาโรคและใหบริการทางการแพทย  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ ทานไปใหหนวยงาน

ภายนอก เชน การประสานงานกับโรงพยาบาลอ่ืน นอกเหนือจากโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เพื ่อติดตอปรึกษาแพทยหรือบุคลากรหรือระบบอื ่น ที ่มีความเชี ่ยวชาญในดานที ่จำเปนแก                               

การบำบัดรักษาทาน ซ่ึงจะทำใหทานไดรับบริการทางการแพทยท่ีเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• เพื่อการใหบริการทางการแพทยในกรณีจำเปนตองเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานพยาบาล 

การสง “สิ่งสงตรวจ” ของทานไปยังหนวยงานเฉพาะทาง การรองขอสิ่งสนับสนุนที่จำเปนเชน การขอโลหิตหรือ

การขอรับบริจาคอวัยวะ เพื่อการรับ-สงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล (Refer) การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานใหแกโรงพยาบาล หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อประโยชนดานการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทาง

การแพทยและพยาบาล  

• เพ่ือวัตถุประสงคในการเช่ือมโยงฐานขอมูลสุขภาพรายบุคคล  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะนำขอมูลสวนบุคคลของทานเขาสูระบบคอมพิวเตอร                  

เพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลสุขภาพระหวางสถานพยาบาลในเครือขาย ใหสามารถเรียกดูขอมูลสุขภาพสวนบุคคลของ

ทานผานอุปกรณตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการใหบริการสุขภาพและเพ่ือการดูแลสุขภาพของเจาของขอมูล 

• เพ่ือใชสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อใชสิทธิประโยชนใน

การรักษาพยาบาลจาก กองทุนประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดิการอ่ืนๆ ตามท่ี

ทานไดข้ึนทะเบียนไว หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

• สถาบันการเงิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานไปใหสถาบันการเงินธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทประกันภัยที่เปนคูสัญญาของทาน หรือหนวยงานทวง

ถามหนี้ ตามท่ีจำเปนในการทำการจายและรับชำระเงินตามท่ีมีการรองขอ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอบุคคลที่มีอำนาจในการเขาถึง ขอมูลดังกลาวตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถ

พิสูจนไดวาตนมีอำนาจในการเขาถึงดังกลาวเทานั้น  

• หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทำการเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานไปยังหนวยงาน ราชการที่เกี่ยวของเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การรายงานกับหนวยงาน

กำกับดูแลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือการปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมายอ่ืนใดท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตองปฏิบัติตาม 
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• ผูใหบริการภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทำเก็บขอมูลสวนบุคคลไวใน

ระบบประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) โดยใชบริการจากบุคคลที่สามไมวาตั้งอยูในประเทศไทยหรือ

ตางประเทศ  หรือ ผูใหบริการเซิรฟเวอร สำหรับเว็บไซต การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลการจายและรับชำระ

เงิน การทำคำสั่งซ้ือ การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  

ในกรณีท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำเปนตองสงขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล

ใหแกบุคคลภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวา 

บุคคลภายนอกจะดูแลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล ไมใหเกิด การสูญหาย การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับ

อนุญาต การใช การดัดแปลง หรือการเปดเผยและการใชงานท่ีไมถูกตอง  

 

๖. การโอนขอมูลไปตางประเทศ  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอผูรับขอมูลในตางประเทศ 

เฉพาะกรณีท่ีกฎหมายคุมครอง ขอมูลสวนบุคคลกำหนดใหทำไดเทานั้น ท้ังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑการโอนขอมูลระหวางประเทศ โดยเขาทำขอสัญญามาตรฐานหรือใชกลไกอื่นที่พึงมี             

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลที่ใชบังคับ และ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจอาศัยสัญญา             

การโอนขอมูล หรือกลไกอ่ืนท่ีไดรับการอนุมัติ เพ่ือการโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

 

๗. มาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะใชมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการปองกัน ดานการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการปองกันดาน

เทคนิค (Technical Safeguard) และ มาตรการปองกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเขาถึง

หรือควบคุมการใชงานขอมูลสวนบุคคล (Access Control) เพื่อปองกันการเขาถึงและเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับ

อนุญาต และสอดคลองกับการดำเนินงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานที่รับรอง

โดยท่ัวไป  

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหเจาหนาที่ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขารับการฝกอบรมเก่ียวกับ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล  

 การจัดจางผูใหบริการภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีการสอบทานและปรับปรุง

มาตรการตาง ๆ เพ่ือใหแนใจวาผูใหบริการภายนอกท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำการวาจางจะมีการใช

มาตรการในการ เก็บรวบรวม ประมวลผล โอนยาย จัดการ และรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอ

ในการใหบริการภายใตวัตถุประสงคของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนไปตามมาตรฐานตาง ๆ ของ

ประเทศ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำนโยบายและข้ันตอนวิธีการตาง ๆ เพ่ือการจัดการขอมูล

อยางปลอดภัย และปองกันการ เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

• กำหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เพื่อจัดการขอมูลอยางปลอดภัย และอาจกำหนด

เพ่ิมเติมในสัญญาระหวางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับคูสัญญาแตละราย  

• มีการบริหารจัดการสิทธิของพนักงานและลูกจางในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล อยางเหมาะสม  

• ปองกันการเขาถึงขอมูลของทานโดยไมไดรับอนุญาต โดยใชการเขารหัสขอมูล การตรวจสอบ

ตัวตนและเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจำเปน รวมถึงจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับ 

ขอมูลดังกลาวดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน  

• บริหารจัดการให ผูใหบริการภายนอกท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำการวาจาง ตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

• มีติดตามตรวจสอบเว็บไซตและระบบออนไลนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผาน

หนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  

• จัดใหม ีการฝกอบรมเกี ่ยวกับการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลแกบ ุคลากรของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

• ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การจัดการขอมูล และการรักษา

ความ ม่ันคงปลอดภัยของขอมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประจำ  

อยางไรก็ดีแมวาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะทุมเทและใชความพยายามในการดูแลขอมูลใหมี

ความปลอดภัย ดวยการใชเครื่องมือ ทางเทคนิครวมกับการบริหารจัดการโดยบุคคล เพื่อควบคุมและรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล มิใหมีการเขาถึงขอมูลสวนตัวหรือขอมูลที่เปนความลับของเจาของขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

แตไมอาจรับประกันไดวาจะสามารถปองกันความผิดพลาดไดทุกประการ  

 

๘. สิทธิของเจาของขอมูล  

 ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลทานมีสิทธิรองขอให สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาตใหกระทำได ดังนี ้

๘.๑ สิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของตน 

และมีสิทธิท่ี จะรองขอให เปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลของเจาของขอมูล  

 ๘.๒ สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิที ่จะคัดคานการเก็บ 

รวบรวม ใชหรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับตนได ดวยเหตุบางประการตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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๘.๓ สิทธิในการขอใหลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหลบหรือทำลาย หรือทำ

ใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได ดวยเหตุบางประการไดตามท่ี

กฎหมายกำหนด 

 ๘.๔ สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิขอให สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของตนเองดวยเหตุบางประการตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๘.๕ สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง: ในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง เจาของ

ขอมูลสามารถดำเนินการยื่นคำขอแกไขขอมูลดังกลาวได เพื่อทำใหขอมูลสวนบุคคลของ เจาของขอมูลนั้นถูกตอง 

เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

๘.๖ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได โดย

การถอนความยินยอมดังกลาวจะไมกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใด ๆ ที่เจาของขอมูลไดใหความ

ยินยอมไปแลวกอนหนานี้ ทั้งนี้หากการถอนความยินยอมจะสงผลกระทบตอขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด สป.สธ. 

จะแจงใหเจาของขอมูล ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยนิยอม  

 อนึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจปฏิเสธคำขอใชสิทธิขางตน หากการดำเนินการใด ๆ เปนไป

เพื่อวัตถุประสงคหรือเปนกรณีท่ี ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเปนกรณีที่อาจสงผลกระทบและ

กอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิหรือเสรีภาพของเจาของขอมูลหรือบุคคลอื่น หรือเปนการดำเนินการเพื่อการ

ศึกษาวิจัยทางสถิติท่ีมีมาตรการปกปองขอมูลท่ีเหมาะสม หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรอง การปฏิบัติตามหรือการ

ใชสิทธิเรียกรองหรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย  

 หากทานตองการใชสิทธิ สามารถติดตอมายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection 

Officer: DPO) เพ่ือดำเนินการ ยื่นคำรองขอดำเนินการตามสิทธิขางตน ไดตามชองทางใน ขอ ๑๐ 

 

๙. การปรับปรุงหนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจมีปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือแจงการประมวลผลนี้เปนครั้งคราว 

เพื่อใหแนใจวาเนื้อหาจะมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน หาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการ

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

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 

หนังสือแจงการประมวลผลขอมลูสวนบุคคล สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 8 | 8
รหัสเอกสาร : F–IT–AC–07.02Rev.00 

๑๐. ชองทางการติดตอ  

 ในกรณีที่เจาของขอมูลตองการใชสิทธิ หรือมีคำถามเกี่ยวกับการใชสิทธิของตน หรือความยินยอมท่ี

เจาของขอมูลไดใหไว ทานสามารถติดตอไดท่ี  

สงถึง :   เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 อาคาร ๒ ชั้น ๑ เลขท่ี ๘๘/๒๐ หมู๔  ถนนติวานนท  

 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐                                                                    

อีเมล dpo@moph.go.th  

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๑๒๑๔  

หนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

        

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 


