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หนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(สําหรับการรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข) 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อใหการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เปนไปตามที่

กฎหมายกําหนด จึงขอแจงการประมวลผลขอมูลใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้ 

         สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองหอยโขง เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขจะทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลภายใตการควบคุมขอมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ดังนี้ 
 

๑. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล  

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสุขภาพจากเจาของ

ขอมูลโดยตรง  และอาจเก็บขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสุขภาพทางออมจากขอมูลที่เจาของขอมูลหรือตัวแทนของ

เจาของขอมูล ใหไวกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผูมีสวนเก่ียวของกับเจาของขอมูล โรงพยาบาล

หรือหนวยงานภายในอื่น ๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนวยงานพันธมิตร การใหบริการทาง

โทรศัพท บริการทางดานดิจิทัลตาง ๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง การใชงานเว็บไซต การ

ดาวนโหลดขอมูลจากแอปพลิเคชันจากแหลงขอมูลอื่นใดที่เชื่อถือได เชน สมาคม องคกรของรัฐ หนวยงานภาครัฐ 

องคกรเอกชน งานสัมมนา งานฝกอบรม งานออกราน ทั้งที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดข้ึนเอง หรือ

องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนอ่ืน ๆ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้เปนไปเพ่ือประโยชนในการ

ใหบริการสุขภาพและเพื่อการดูแลสุขภาพของเจาของขอมูล ตามภารกิจภายใตอํานาจหนาที่ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๒. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดเก็บ  

 ขอมูลระบุตัวตน เชน ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน รูปถายใบหนา เพศ วันเดือนป

เกิด  หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขระบุตัวตนอ่ืน ๆ   

 ขอมูลสําหรับการติดตอ เชน ที่อยู 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           

เชนขอมูลพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ เปนตน  

 ขอมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค / เพื่อติดตามการรักษา เชนขอมูลปจจัยเสี่ยง ขอมูล           

การประสบอุบัติเหตุ พฤติกรรมการใชชีวิตการบริโภคหรือ พฤติกรรมการนอน รวมไปถึงการถายภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหวหรือกระทําการใด ๆ ตามหลักวิชาชีพที่เกี่ยวของ เปนตน  

 ขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ขอมูลการทําธุรกรรม รวมถึงราคา

วิธีการชําระเงิน และรายละเอียดการชําระเงินอ่ืน ๆ  

 ขอมูลสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาล เชน สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม 

สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดิการอ่ืนๆ การประกันสุขภาพและประกันภัย  

 ขอมูลบัญชีผูใช เชน ชื่อผูใช รหัสผาน ที่ใชเพ่ือเขาถึงเว็บไซต หรือ แอปพลิเคชั่น 

 ช่ือบัญชีสื่อสังคมออนไลน การแสดงความเห็นการซกัถามการโตตอบในสื่อสังคมออนไลนความ

สนใจของ ทาน และบริการที่ทานใช  

 ขอมูลบุคคลในครอบครัว เชน ขอมูลบิดา มารดา พี่ นอง คูสมรส บุตร ผูปกครอง ญาติ 

และรายละเอียดการติดตอในกรณีฉุกเฉิน 

 ขอมูลอื่น ๆ เพื่อประโยชนในการใหบริการสุขภาพและเพ่ือการดูแลสุขภาพของเจาของขอมูล 

๓. วัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล(การเก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผยขอมูล)สวนบุคคล  

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้  

 เพ่ือการใหบริการทางการแพทยแกทานในทุกชองทาง ซึ่งรวมถึง การระบุตัวตนของคนไข     

การจัดตาราง และแจงเตือนการนัดพบแพทยหรือตารางการรักษาพยาบาล การวิเคราะห วินิจฉัยและใหคําปรึกษา

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลแกทาน การดูแลใหความปลอดภัยแกทานขณะรักษาพยาบาลหรือเขาพักในสถานที่ของ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การใหบริการที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลแกทาน ประสานงานกับ

หนวยงานภายใน หรือหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของทาน เปนตน  

 เพ่ือการคนควา วิจัย ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทย การรักษาพยาบาล หรือ              

การใหบริการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชน การวิจัยวัคซีนชนิดตาง ๆ หรือ การวิเคราะห และ

ทดลองการตอบสนองตอการ รักษาดวยวิธีการตาง ๆ เปนตน 

 เพ่ือการศึกษาวิจัยหรือการจัดทําสถิติ รายงานที่เปนไปตามวัตถุประสงคการดําเนินงานของ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กฎหมายกําหนด 

 เพ่ือใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถใหความชวยเหลือตอบขอซักถามและ                

ขอรองเรียนของทาน  

 เพ่ือเชิญทานเขารวมกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือชวย

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาปรับปรุงบริการ และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ บริการ หรือรวม



 

____________________________________________________________________________________________ 

หนังสือแจงการประมวลผลขอมลูสวนบุคคล สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2565  

กิจกรรมตาง ๆ ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการเขารวมดังกลาวขึ้นอยูกับความสมัครใจและจะไม

กระทบตอการเขาถึงบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา เชน เพ่ือใหการศึกษาตอนักศึกษาแพทย และนักศึกษา

พยาบาล ซึ่งปฏิบัติงาน ภายในโรงพยาบาลของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนตน  

 เพื่อเปนการปองกันการกระทําที่ ไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขอาจมีการตรวจสอบขอมูลที่เก็บ รวบรวม รวมถึงขอมูลในกลอง CCTV เพ่ือสอดสองดูแล ตรวจจับ และ

ปองกันไมใหมีการกระทําที่ไม เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย  

 

 เพ่ือปกปองและระงับอันตรายที่อาจเกิดกับทาน อาจมีการใชขอมูลของทานในกรณีท่ีสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นวาอาจมีความเสี่ยงหรืออันตรายอยางรายแรงหรือมีการละเมิดตอทานหรือผูใด                

ก็ตาม  

 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับหรือปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

๔. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล  

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนระยะเวลา ตราบ

เทาที่วัตถุประสงคของการนําขอมูลดังกลาวไปใชยังคงมีอยู หลังจากนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะ

ลบ ทําลายขอมูล หรือทําใหขอมูลไมสามารถระบุตัวตนได เวนแตกรณีจําเปนตองเก็บ รักษาขอมูลตอไปตามที่

กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด หรือเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิประโยชนของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 โดยปกติในกรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บขอมูลจะไมเกินกําหนดระยะเวลา ๑๐ (สิบ) ป เวนแตจะมี

กฎหมายกําหนดใหเก็บรักษา ขอมูลไวเปนระยะเวลานานกวาที่กําหนดไวดังกลาวขางตน หรือหากมีความจําเปน

เพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ๆ เชน เพื่อความปลอดภัย เพื่อการปองกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพ่ือการ

เก็บบันทกึทางการเงิน  

 

๕. การเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคล  

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลโดยไมมี                

ฐานการประมวลผลขอมูลโดยชอบดวย กฎหมาย โดยขอมูลของทานอาจถูกเปดเผย หรือโอนไปยังองคกร 

หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึงโรงพยาบาลหรือหนวยงานภายในอ่ืน ๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินการดังนี้  
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 เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจรักษาโรคและใหบริการทางการแพทย  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ ทานไปใหหนวยงาน

ภายนอก เชน การประสานงานกับโรงพยาบาลอ่ืน นอกเหนือจากโรงพยาบาลในสังกัดของสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อติดตอปรึกษาแพทยหรือบุคลากรหรือระบบอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญในดานที่จําเปนแก                               

การบําบัดรักษาทาน ซึ่งจะทําใหทานไดรับบริการทางการแพทยที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 เพื่อการใหบริการทางการแพทยในกรณีจําเปนตองเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานพยาบาล 

การสง “สิ่งสงตรวจ” ของทานไปยังหนวยงานเฉพาะทาง การรองขอสิ่งสนับสนุนที่จําเปนเชน การขอโลหิตหรือ

การขอรับบริจาคอวัยวะ เพื่อการรับ-สงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาล (Refer) การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานใหแกโรงพยาบาล หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อประโยชนดานการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทาง

การแพทยและพยาบาล  

 เพื่อวัตถุประสงคในการเช่ือมโยงฐานขอมูลสุขภาพรายบุคคล  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะนําขอมูลสวนบุคคลของทานเขาสูระบบคอมพิวเตอร                  

เพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลสุขภาพระหวางสถานพยาบาลในเครือขาย ใหสามารถเรียกดูขอมูลสุขภาพสวนบุคคลของ

ทานผานอุปกรณตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการใหบริการสุขภาพและเพ่ือการดูแลสุขภาพของเจาของขอมูล 

 

 เพื่อใชสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาล  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อใชสิทธิประโยชนใน

การรักษาพยาบาลจาก กองทุนประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม สวัสดิการราชการ หรือ สวัสดิการอ่ืนๆ ตามท่ี

ทานไดขึ้นทะเบียนไว หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

 สถาบันการเงิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานไปใหสถาบันการเงินธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทประกันภัยที่เปนคูสัญญาของทาน หรือหนวยงานทวง

ถามหนี้ ตามที่จําเปนในการทําการจายและรับชําระเงินตามที่มีการรองขอ โดย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอบุคคลที่มีอํานาจในการเขาถึง ขอมูลดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด และสามารถ

พิสูจนไดวาตนมีอํานาจในการเขาถึงดังกลาวเทานั้น  

 หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทําการเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของทานไปยังหนวยงาน ราชการที่เกี่ยวของเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การรายงานกับหนวยงาน

กํากับดูแลตาง ๆ ที่ เก่ียวของ หรือการปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมายอ่ืนใดที่สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ตองปฏิบัติตาม 

 ผูใหบริการภายนอก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจทําเก็บขอมูลสวนบุคคลไวใน

ระบบประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) โดยใชบริการจากบุคคลที่สามไมวาตั้งอยูในประเทศไทยหรือ

ตางประเทศ  หรือ ผูใหบริการเซิรฟเวอร สําหรับเว็บไซต การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลการจายและรับชําระ

เงิน การทําคําสั่งซื้อ การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  
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ในกรณีที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จําเปนตองสงขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล

ใหแกบุคคลภายนอก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการตามข้ันตอนที่เหมาะสม เพ่ือใหมั่นใจวา 

บุคคลภายนอกจะดูแลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล ไมใหเกิด การสูญหาย การเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับ

อนุญาต การใช การดัดแปลง หรือการเปดเผยและการใชงานที่ไมถูกตอง  
 

๖. การโอนขอมูลไปตางประเทศ  

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอผูรับขอมูลในตางประเทศ 

เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุมครอง ขอมูลสวนบุคคลกําหนดใหทําไดเทานั้น ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑการโอนขอมูลระหวางประเทศ โดยเขาทําขอสัญญามาตรฐานหรือใชกลไกอ่ืนที่พึงมี             

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลที่ใชบังคับ และ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจอาศัยสัญญา             

การโอนขอมูล หรือกลไกอ่ืนที่ไดรับการอนุมัติ เพ่ือการโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 
 

๗. มาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล  

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะใชมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการปองกัน ดานการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการปองกันดาน

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

หรือควบคุมการใชงานขอมูลสวนบุคคล (Access Control) เพ่ือปองกันการเขาถึงและเปดเผยขอมูลโดยไมไดรับ

อนุญาต และสอดคลองกับการดําเนินงานของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานที่รับรอง

โดยทั่วไป  

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหเจาหนาที่ของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขารับการฝกอบรมเก่ียวกับ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล  

 การจัดจางผูใหบริการภายนอก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีการสอบทานและปรับปรุง

มาตรการตาง ๆ เพ่ือใหแนใจวาผูใหบริการภายนอกที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทําการวาจางจะมีการใช

มาตรการในการ เก็บรวบรวม ประมวลผล โอนยาย จัดการ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอยาง

เพียงพอในการใหบริการภายใตวัตถุประสงคของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนไปตามมาตรฐานตาง ๆ 

ของประเทศ และกฎระเบียบที่เก่ียวของ  
 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทํานโยบายและขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เพ่ือการจัดการขอมูล

อยางปลอดภัย และปองกันการ เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 กําหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการตาง ๆ เพ่ือจัดการขอมูลอยางปลอดภัย และอาจกําหนด

เพ่ิมเติมในสัญญาระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับคูสัญญาแตละราย  

 มีการบริหารจัดการสิทธิของพนักงานและลูกจางในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล อยางเหมาะสม  
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 ปองกันการเขาถึงขอมูลของทานโดยไมไดรับอนุญาต โดยใชการเขารหัสขอมูล การตรวจสอบ

ตัวตนและเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจําเปน รวมถึงจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับ 

ขอมูลดังกลาวดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน  

 บริหารจัดการให ผูใหบริการภายนอกที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทําการวาจาง ตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

 มีติดตามตรวจสอบเว็บไซตและระบบออนไลนของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผาน

หนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

 จัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลแกบุคลากรของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การจัดการขอมูล และการรักษา

ความ มั่นคงปลอดภัยของขอมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประจํา  

อยางไรก็ดีแมวาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะทุมเทและใชความพยายามในการดูแลขอมูลใหมี

ความปลอดภัย ดวยการใชเครื่องมือ ทางเทคนิครวมกับการบริหารจัดการโดยบุคคล เพ่ือควบคุมและรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล มิใหมีการเขาถึงขอมูลสวนตัวหรือขอมูลท่ีเปนความลับของเจาของขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

แตไมอาจรับประกันไดวาจะสามารถปองกันความผิดพลาดไดทุกประการ  

 

๘. สิทธิของเจาของขอมูล  

 ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลทานมีสิทธิรองขอให สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตใหกระทําได ดังนี้ 

๘.๑ สิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิท่ีจะขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลของตน 

และมีสิทธิที่ จะรองขอให เปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลของเจาของขอมูล  

 

 

 ๘.๒ สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะคัดคานการเก็บ 

รวบรวม ใชหรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวของกับตนได ดวยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกําหนด 

๘.๓ สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิขอใหลบหรือทําลาย หรือทํา

ใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได ดวยเหตุบางประการไดตามที่

กฎหมายกําหนด 

 ๘.๔ สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล: เจาของขอมูลมีสิทธิขอให สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของตนเองดวยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกําหนด 
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๘.๕ สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง: ในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง เจาของ

ขอมูลสามารถดําเนินการยื่นคําขอแกไขขอมูลดังกลาวได เพ่ือทําใหขอมูลสวนบุคคลของ เจาของขอมูลนั้นถูกตอง 

เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

๘.๖ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจาของขอมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได โดย

การถอนความยินยอมดังกลาวจะไมกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใด ๆ ที่เจาของขอมูลไดใหความ

ยินยอมไปแลวกอนหนานี้ ทั้งนี้หากการถอนความยินยอมจะสงผลกระทบตอขอมูลสวนบุคคลในเรื่องใด สป.สธ. 

จะแจงใหเจาของขอมูล ทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม  

 อนึ่ง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจปฏิเสธคําขอใชสิทธิขางตน หากการดําเนินการใด ๆ เปนไป

เพื่อวัตถุประสงคหรือเปนกรณีท่ี ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือเปนกรณีที่อาจสงผลกระทบและ

กอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิหรือเสรีภาพของเจาของขอมูลหรือบุคคลอ่ืน หรือเปนการดําเนินการเพ่ือการ

ศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกปองขอมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรอง การปฏิบัติตามหรือการ

ใชสิทธิเรียกรองหรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย  

 หากทานตองการใชสิทธิ สามารถติดตอมายังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection 

Officer: DPO) เพ่ือดําเนินการ ยื่นคาํรองขอดําเนินการตามสิทธิขางตน ไดตามชองทางใน ขอ ๑๐ 

 

๙. การปรับปรุงหนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจมีปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือแจงการประมวลผลนี้เปนครั้งคราว 

เพ่ือใหแนใจวาเนื้อหาจะมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน หาก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการ

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

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 

หนังสือแจงการประมวลผลขอมลูสวนบุคคล สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2565  

๑๐. ชองทางการติดตอ  

 ในกรณีที่เจาของขอมูลตองการใชสิทธิ หรือมีคําถามเกี่ยวกับการใชสิทธิของตน หรือความยินยอมที่

เจาของขอมูลไดใหไว ทานสามารถติดตอไดที่  

สงถึง :   เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 อาคาร 2 ชั้น 1 เลขที่ 88/20 หมู 4 ถนนติวานนท   

 ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000   
 อีเมล dpo@moph.go.th  
โทรศพัท ๐ 2590 1214  

หนังสือแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนี้ มีผลบังคบัใชตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

        

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 


