
 
 
 
 
 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

--------------------------------------- 
 

เพ่ือใหการดำเนินการท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล สอดคลองกับกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล (Personal Data Protection Act; PDPA) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ ่งมีผลบังคับใชในวันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงเห็นสมควรใหกำหนดนโยบายคุมครองขอมลู

สวนบุคคล หรือ นโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Policy) เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่คณะทันตแพทยศาสตรปฏิบัติตอขอมูลสวน

บุคคล โดยอางมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสวนงาน คณะทันตแพทยศาสตร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน พฤษภาคม 

๒๕๖๕ ดังน้ี 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี ้เร ียกวา ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร เร ื ่อง “นโยบายคุ มครองขอมูลสวนบุคคล                     

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” 

ขอ ๒ ในประกาศน้ี 

คณะทันตแพทยศาสตร     หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
คณบดี        หมายถึง คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาใน

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรม
โดยเฉพาะ 

ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล หมายถึง ขอมูลหรือสิ ่งใด ๆ ที ่ออกมาในรูปแบบเอกสาร รายงาน 
หนังส ือ แผนผัง แผนที ่  ภาพถาย ภาพวาด ฟล ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง โดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธี
อ่ืนใดท่ีทำใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฎข้ึนในเรื่องท่ีเก่ียวกับสุขภาพ
ของบุคคลท่ีสามารถระบุตัวตนได 

เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาที ่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลนั ้น รวมท้ัง
นักศึกษา เจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร 
และรวมถึงบุคคลภายนอกคณะทันตแพทยศาสตรที ่ติดตอ
ประสานงานหรือทำธุรกรรมกับคณะทันตแพทยศาสตร 

เจาหนาท่ี หมายถึง ข  าราชการพลเร ือนในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา พน ักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได ทันตแพทยปฏิบัติงานคลินิก
ในเวลาราชการ ทันตแพทย/เจาหนาที่ปฏิบัติงานคลินิกนอก
เวลาราชการ เจาหนาที ่รายคาบ ลูกจางประจำ/โครงการ       
ที่สังกัดและปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร ทั้งนี้ อาจ
เปนบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร หรือบุคคลภายนอก
ที่ไมไดสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร โดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณบดี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณบดี 
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นักศึกษาสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ขอ ๓ การเคารพสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

๓.๑ คณะทันตแพทยศาสตร เคารพและใหความสำคัญถึงสิทธิ ขอมูลสวนบุคคล และการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล และตระหนักดีวา ผู ใชบริการดานการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาชีพ การวิจัย และบริการวิชาการตามพันธกิจของ        

คณะทันตแพทยศาสตร หรือบริการอ่ืนใดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ยอมมีความประสงคท่ีจะไดรับความมั่นคงปลอดภัยในการ

ใชบริการผานเว็บไซต หรือบริการอ่ืนใดของคณะทันตแพทยศาสตร 

๓.๒ ขอมูลสวนบุคคลท่ีคณะทันตแพทยศาสตรไดรับมา ซึ่งสามารถบงบอกตัวบุคคลได และเปนขอมูลสวนบุคคล

ที ่ม ีความสมบูรณ ถูกตอง เปนปจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใชใหเปนไปตามวัตถุประสงคการดำเนินงานของ                   

คณะทันตแพทยศาสตรเทาน้ัน และคณะทันตแพทยศาสตรจะดำเนินมาตรการท่ีเขมงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจน

การปองกันมิใหมีการนำขอมูลสวนบุคคลไปใชโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของขอมลูกอน 

ขอ ๔ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคณะทันตแพทยศาสตร ตองสอดคลองกับหลักการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล  

๔.๑ เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได 

๔.๒ เป นการเก ็บรวบรวม ใช   หร ือเป ดเผยข อม ูลส วนบ ุคคล  ภายใต ขอบเขตและว ัตถ ุประสงค  ท่ี                      

คณะทันตแพทยศาสตรกำหนด 

๔.๓ เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ มีความเก่ียวของและเทาท่ีจำเปน และ

ตรงตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

๔.๔ เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ท่ีถูกตองและดำเนินการใหขอมูลเปนปจจุบัน 

๔.๕ เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ตามระยะเวลาเทาท่ีจำเปน 

๔.๖ เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล    

ท่ีเหมาะสม 

ขอ ๕ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคณะทันตแพทยศาสตร 

๕.๑ ตองเปนไปเพ่ือการดำเนินงานตามอำนาจและหนาท่ีของคณะทันตแพทยศาสตร ในภารกิจดานตาง ๆ 

๕.๒ ตองเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงไวกอนหรือในขณะท่ีเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

๕.๓ ตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงรายละเอียดตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กำหนด 

๕.๔  กรณีที่คณะทันตแพทยศาสตรตองใชฐานความยินยอม การขอความยินยอมตองทำโดยชัดแจงเปนหนังสือ

หรือทำโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส และในการขอความยินยอมคณะทันตแพทยศาสตร จะแจง

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหชัดเจน 

๕.๕ คณะทันตแพทยศาสตร จะขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบคุคลกอนทำการเก็บรวบรวมขอมลูสวน

บุคคล เวนแต 

(๑) เปนกรณีท่ีกฎหมายกำหนด 

(๒) เปนไปเพ่ือประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล และการขอความยินยอมไมอาจกระทำไดในเวลาน้ัน 

(๓) เปนไปเพื่อประโยชนเกี ่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจาของขอมูลสวนบุคคล และ

ผูใชบริการบุคคลอ่ืน 

(๔) เพ่ือประโยชนแกการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

(๕) เพ่ือประโยชนในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิต ิ

 

 



-3- 

 

๕.๖ ในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคล เปนขอมูลดานสุขภาพของบุคคล จะนำไปเปดเผยในประการที่จะทำใหเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลเสียหายไมได เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายวาดวยการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปดเผยได ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ 

๕.๗ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว คณะทันตแพทยศาสตรมีหนาท่ีคุมครอง

ขอมูลดังกลาวเปนพิเศษ 

ขอ ๖ คณะทันตแพทยศาสตรจะการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพื่อการดำเนินการของคณะทันตแพทยศาสตรได

เทาที่จำเปน ตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่จำเปนและเหมาะสมของขอมูลนั้น ๆ ภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมาย และ

สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

ขอ ๗ คณะทันตแพทยศาสตรอาจรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล กับขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับมา

จากแหลงอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเปน และอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อการปฏิบัติงานประจำที่อยู

ภายใตความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลใหเปนปจจุบัน และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

และประสิทธิภาพของการดำเนินงานหรือการใหบริการของคณะทันตแพทยศาสตรใหดียิ่งข้ึน 

ขอ ๘ คณะทันตแพทยศาสตร ไมอนุญาตใหเจาหนาท่ี นักศึกษา หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด นำขอมูลสวนบุคคลไปเปดเผย 

ในทางท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอเจาของขอมูลท้ังทางตรงและทางออม 

ขอ ๙ การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ คณะทันตแพทยศาสตรจะดำเนินการเพื่อใหมั่นใจวาประเทศ

ปลายทางหรือองคการระหวางประเทศที่รับขอมูลสวนบุคคลดังกลาวมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ เวนแต

เปนกรณีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

ขอ ๑๐ คณะทันตแพทยศาสตรจะตองจัดใหมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยาง

เหมาะสม และสอดคลองกับการรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคล เพ่ือปองกันการสูญหาย การเขาถึง ทำลาย ใช ดัดแปลง แกไข

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีสิทธิหรือโดยไมชอบดวยกฎหมาย และตองทบทวนมาตรการดังกลาวเมื่อมีความจำเปนหรอื

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม  

ขอ ๑๑ คณะทันตแพทยศาสตรจะตองจัดใหมีชองทางและอำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือ  ผูมี
อำนาจกระทำแทนในการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิ
ดังตอไปน้ี 

๑๑.๑ สิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของคณะทันตแพทยศาสตร 
๑๑.๒ ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกตองเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของตน 
๑๑.๓ ขอแกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของตนใหถูกตองสมบูรณ 
๑๑.๔ ขอระงับการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน 
๑๑.๕ ขอใหดำเนินการลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน 
๑๑.๖ ขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เปนขอมูลซึ่งผูใชบริการไมไดใหความ

ยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ 
อยางไรก็ตาม คณะทันตแพทยศาสตรอาจปฏิเสธสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดในกรณีท่ีกฎหมายกำหนด 

หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือสิ ่งบอกลักษณะอัน

สามารถระบุตัวของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดอีก 
 

ขอ ๑๒ เจาของขอมูลสามารถแจงใหคณะทันตแพทยศาสตร แกไข เปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลสวนบุคคลน้ันไดในกรณี

ขอมูลสวนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไมถูกตองตามที่เปนจริง โดยคณะทันตแพทยศาสตรจะจัดทำบันทึกคำคัดคานการจัดเก็บ ความ

ถูกตอง หรือการกระทำใด ๆ เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลไวเปนหลักฐานดวย 

ขอ ๑๓ ในกรณีที ่ม ีเหตุการณละเมิดขอมูลสวนบุคคล ผู พบเห็นการกระทำ จะตองรีบแจง/ รองเรียน ไปยัง

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร ทันที (โทร. ๐๗๔-๒๘๗๗๓๔) 
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ขอ ๑๔ คณะทันตแพทยศาสตรอาจปรับปรุงนโยบายสวนบุคคลนี้เปนครั้งคราวเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของการใหบริการ การดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผูใชบริการโรงพยาบาล        

โดยคณะทันตแพทยศาสตรจะประกาศแจงการเปลี่ยนแปลงใหทราบอยางชัดเจนกอนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจสง

ประกาศแจงเตือนใหเจาของขอมูลทราบโดยตรง 

ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  
 
ประกาศ ณ วันท่ี  31  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

    (ศาสตราจารย ดร.ทพญ.ชิดชนก  ลีธนะกุล) 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 

 
 

  

Chidchanok
signature



 

สำเนา 

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

--------------------------------------- 
 

เพ่ือใหการดำเนินการท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล สอดคลองกับกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล (Personal Data Protection Act; PDPA) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ ่งมีผลบังคับใชในวันที ่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และประกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปนไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงเห็นสมควรใหกำหนดนโยบายคุมครองขอมลู

สวนบุคคล หรือ นโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Policy) เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่คณะทันตแพทยศาสตรปฏิบัติตอขอมูลสวน

บุคคล โดยอางมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสวนงาน คณะทันตแพทยศาสตร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๑๘ เดือน พฤษภาคม 

๒๕๖๕ ดังน้ี 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี ้เร ียกวา ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร เร ื ่อง “นโยบายคุ มครองขอมูลสวนบุคคล                     

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” 

ขอ ๒ ในประกาศน้ี 

คณะทันตแพทยศาสตร     หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
คณบดี        หมายถึง คณบดคีณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลทันตกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาใน

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรม
โดยเฉพาะ 

ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล หมายถึง ขอมูลหรือสิ ่งใด ๆ ที ่ออกมาในรูปแบบเอกสาร รายงาน 
หนังส ือ แผนผัง แผนที ่  ภาพถาย ภาพวาด ฟล ม การ
บันทึกภาพหรือเสียง โดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธี
อ่ืนใดท่ีทำใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฎข้ึนในเรื่องท่ีเก่ียวกับสุขภาพ
ของบุคคลท่ีสามารถระบุตัวตนได 

เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาที ่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลนั ้น รวมท้ัง
นักศึกษา เจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร 
และรวมถึงบุคคลภายนอกคณะทันตแพทยศาสตรที ่ติดตอ
ประสานงานหรือทำธุรกรรมกับคณะทันตแพทยศาสตร 

เจาหนาท่ี หมายถึง ข  าราชการพลเร ือนในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา พน ักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได ทันตแพทยปฏิบัติงานคลินิก
ในเวลาราชการ ทันตแพทย/เจาหนาที่ปฏิบัติงานคลินิกนอก
เวลาราชการ เจาหนาที ่รายคาบ ลูกจางประจำ/โครงการ       
ที่สังกัดและปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร ทั้งนี้ อาจ
เปนบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร หรือบุคคลภายนอก
ที่ไมไดสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร โดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณบดี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณบดี 
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หมายถึง 

-2- 
 
นักศึกษาสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ขอ ๓ การเคารพสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

๓.๑ คณะทันตแพทยศาสตร เคารพและใหความสำคัญถึงสิทธิ ขอมูลสวนบุคคล และการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล และตระหนักดีวา ผู ใชบริการดานการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาชีพ การวิจัย และบริการวิชาการตามพันธกิจของ        

คณะทันตแพทยศาสตร หรือบริการอ่ืนใดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ยอมมีความประสงคท่ีจะไดรับความมั่นคงปลอดภัยในการ

ใชบริการผานเว็บไซต หรือบริการอ่ืนใดของคณะทันตแพทยศาสตร 

๓.๒ ขอมูลสวนบุคคลท่ีคณะทันตแพทยศาสตรไดรับมา ซึ่งสามารถบงบอกตัวบุคคลได และเปนขอมูลสวนบุคคล

ที ่ม ีความสมบูรณ ถูกตอง เปนปจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใชใหเปนไปตามวัตถุประสงคการดำเนินงานของ                   

คณะทันตแพทยศาสตรเทาน้ัน และคณะทันตแพทยศาสตรจะดำเนินมาตรการท่ีเขมงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจน

การปองกันมิใหมีการนำขอมูลสวนบุคคลไปใชโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของขอมลูกอน 

ขอ ๔ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคณะทันตแพทยศาสตร ตองสอดคลองกับหลักการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล  

๔.๑ เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได 

๔.๒ เป นการเก ็บรวบรวม ใช   หร ือเป ดเผยข อม ูลส วนบ ุคคล  ภายใต ขอบเขตและว ัตถ ุประสงค  ท่ี                       

คณะทันตแพทยศาสตรกำหนด 

๔.๓ เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ มีความเก่ียวของและเทาท่ีจำเปน และ

ตรงตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

๔.๔ เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ท่ีถูกตองและดำเนินการใหขอมูลเปนปจจุบัน 

๔.๕ เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ตามระยะเวลาเทาท่ีจำเปน 

๔.๖ เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล    

ท่ีเหมาะสม 

ขอ ๕ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคณะทันตแพทยศาสตร 

๕.๑ ตองเปนไปเพ่ือการดำเนินงานตามอำนาจและหนาท่ีของคณะทันตแพทยศาสตร ในภารกิจดานตาง ๆ 

๕.๒ ตองเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงไวกอนหรือในขณะท่ีเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

๕.๓ ตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงรายละเอียดตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กำหนด 

๕.๔  กรณีที่คณะทันตแพทยศาสตรตองใชฐานความยินยอม การขอความยินยอมตองทำโดยชัดแจงเปนหนังสือ

หรือทำโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส และในการขอความยินยอมคณะทันตแพทยศาสตร จะแจง

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหชัดเจน 

๕.๕ คณะทันตแพทยศาสตร จะขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบคุคลกอนทำการเก็บรวบรวมขอมลูสวน

บุคคล เวนแต 

(๑) เปนกรณีท่ีกฎหมายกำหนด 

(๒) เปนไปเพ่ือประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล และการขอความยินยอมไมอาจกระทำไดในเวลาน้ัน 

(๓) เปนไปเพื่อประโยชนเกี ่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจาของขอมูลสวนบุคคล และ

ผูใชบริการบุคคลอ่ืน 

(๔) เพ่ือประโยชนแกการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

(๕) เพ่ือประโยชนในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิต ิ
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๕.๖ ในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคล เปนขอมูลดานสุขภาพของบุคคล จะนำไปเปดเผยในประการที่จะทำใหเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลเสียหายไมได เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายวาดวยการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปดเผยได ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ 

๕.๗ การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว คณะทันตแพทยศาสตรมีหนาท่ีคุมครอง

ขอมูลดังกลาวเปนพิเศษ 

ขอ ๖ คณะทันตแพทยศาสตรจะการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพื่อการดำเนินการของคณะทันตแพทยศาสตรได

เทาที่จำเปน ตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่จำเปนและเหมาะสมของขอมูลนั้น ๆ ภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมาย และ

สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

ขอ ๗ คณะทันตแพทยศาสตรอาจรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล กับขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับมา

จากแหลงอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเปน และอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อการปฏิบัติงานประจำที่อยู

ภายใตความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลใหเปนปจจุบัน และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

และประสิทธิภาพของการดำเนินงานหรือการใหบริการของคณะทันตแพทยศาสตรใหดียิ่งข้ึน 

ขอ ๘ คณะทันตแพทยศาสตร ไมอนุญาตใหเจาหนาท่ี นักศึกษา หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด นำขอมูลสวนบุคคลไปเปดเผย 

ในทางท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอเจาของขอมูลท้ังทางตรงและทางออม 

ขอ ๙ การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ คณะทันตแพทยศาสตรจะดำเนินการเพื่อใหมั่นใจวาประเทศ

ปลายทางหรือองคการระหวางประเทศที่รับขอมูลสวนบุคคลดังกลาวมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ เวนแต

เปนกรณีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

ขอ ๑๐ คณะทันตแพทยศาสตรจะตองจัดใหมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยาง

เหมาะสม และสอดคลองกับการรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคล เพ่ือปองกันการสูญหาย การเขาถึง ทำลาย ใช ดัดแปลง แกไข

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีสิทธิหรือโดยไมชอบดวยกฎหมาย และตองทบทวนมาตรการดังกลาวเมื่อมีความจำเปนหรอื

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม  

ขอ ๑๑ คณะทันตแพทยศาสตรจะตองจัดใหมีชองทางและอำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือ  ผูมี
อำนาจกระทำแทนในการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิ
ดังตอไปน้ี 

๑๑.๑ สิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของคณะทันตแพทยศาสตร 
๑๑.๒ ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกตองเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของตน 
๑๑.๓ ขอแกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของตนใหถูกตองสมบูรณ 
๑๑.๔ ขอระงับการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน 
๑๑.๕ ขอใหดำเนินการลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน 
๑๑.๖ ขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เปนขอมูลซึ่งผูใชบริการไมไดใหความ

ยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ 
อยางไรก็ตาม คณะทันตแพทยศาสตรอาจปฏิเสธสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดในกรณีท่ีกฎหมายกำหนด 

หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือสิ ่งบอกลักษณะอัน

สามารถระบุตัวของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดอีก 
 

ขอ ๑๒ เจาของขอมูลสามารถแจงใหคณะทันตแพทยศาสตร แกไข เปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลสวนบุคคลน้ันไดในกรณี

ขอมูลสวนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไมถูกตองตามที่เปนจริง โดยคณะทันตแพทยศาสตรจะจัดทำบันทึกคำคัดคานการจัดเก็บ ความ

ถูกตอง หรือการกระทำใด ๆ เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลไวเปนหลักฐานดวย 

ขอ ๑๓ ในกรณีที ่ม ีเหตุการณละเมิดขอมูลสวนบุคคล ผู พบเห็นการกระทำ จะตองรีบแจง/ รองเรียน ไปยัง

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร ทันที (โทร. ๐๗๔-๒๘๗๗๓๔) 
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ขอ ๑๔ คณะทันตแพทยศาสตรอาจปรับปรุงนโยบายสวนบุคคลนี้เปนครั้งคราวเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของการใหบริการ การดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผูใชบริการโรงพยาบาล        

โดยคณะทันตแพทยศาสตรจะประกาศแจงการเปลี่ยนแปลงใหทราบอยางชัดเจนกอนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจสง

ประกาศแจงเตือนใหเจาของขอมูลทราบโดยตรง 

 
ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  

 
ประกาศ ณ วันท่ี  31  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

(ลงช่ือ)      ชิดชนก ลีธนะกุล 
    (ศาสตราจารย ดร.ทพญ.ชิดชนก  ลีธนะกุล) 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 

 
 

 

 
ทศวรรณ/ทาน/ราง/พิมพ 

 

สำเนาถูกตอง 
 

ทศวรรณ  รญัเพชร 
(นางสาวทศวรรณ  รัญเพชร) 
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