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          คือ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 โดยระบุ
ใหองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของที่เก็บขอมูลสวนบุคคลของ
ประชาชนไมวาจะเปนบริษัทเอกชน หรือหนวยงานภาครัฐ ตองไมนํา
เอาขอมูลสวนตัวของเราไปใชในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราไมยินยอม

จะบังคับใชเต็มรูปแบบ
1 มิถุนายน 2565

PDPA (Personal Data Protection Act)
หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มลูสว่นบคุคล

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์
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ข้อมูลส่วนบุคคล
มี 2 ประเภท
ขอมูลสวนบุคคล (ท่ัวไป)

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน

1.

2.
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ข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data)

ขอมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีทําใหระบุตัวบุคคลได

ไมวาทางตรงหรือทางออม เชน

งานวินัยและนิติการ คณะแพทยศาสตร

       ขอมูลคนตาย ขอมูลนิติบุคคล

 ไมเปนขอมูลสวนบุคคลตามกฏหมายน้ี

ม.24

ที�อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail

วนัเกดิ สัญชาติ

รูปโปรไฟล์ ข้อมูลการ
ศึกษา

ข้อมูลการ
จ้างงาน

เลขบัตร
ประชาชน



งานวินัยและนิติการ คณะแพทยศาสตร

ข้อมูลส่วนบุคคลที�มี
ความละเอียดอ่อน
(Sensitive Personal Data)

หรือขอมูลอ่ืนใดท่ีกระทบตอเจาของขอมูลสวน

บุคคลในทํานองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด

ม.26

เชื�อชาติ เผ่าพันธุ์เชื�อชาติ เผ่าพันธุ์

ความเชื�อในลัทธิความเชื�อในลัทธิ
ศาสนาหรอืปรชัญาศาสนาหรอืปรชัญา

ประวติัอาชญากรรมประวติัอาชญากรรม

ขอ้มลูสหภาพแรงงานขอ้มลูสหภาพแรงงาน

ความคิดเห็นความคิดเห็น
ทางการเมอืงทางการเมอืง

พฤตกิรรมทางเพศพฤตกิรรมทางเพศ

ขอ้มลูสขุภาพขอ้มลูสขุภาพ  
ความพิการความพิการ

ขอ้มลูพันธุกรรมขอ้มลูพันธุกรรม
ขอ้มลูชวีภาพขอ้มลูชวีภาพ



บุคคลที�เกี�ยวข้องกับบุคคลที�เกี�ยวข้องกับ
                              ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล

(Data Subject)(Data Subject)

ผู้ควบคุมผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล
(Data controller)(Data controller)

ผู้ประมวลผลผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล
(Data processor)(Data processor)

บุคคลท่ีข้อมูลระบุไปถึงบุคคลท่ีข้อมูลระบุไปถึง

บุคคล / นิติบุคคลบุคคล / นิติบุคคล

ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตัดสินใจท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตัดสินใจ

เก่ียวกับการเก็บรวบรวมเก่ียวกับการเก็บรวบรวม

ใช้ใช้    หรือ เปิดเผยข้อมูลหรือ เปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลส่วนบุคคล

บุคคล / นิติบุคคลบุคคล / นิติบุคคล

ท่ีดําเนินการเก่ียวกับท่ีดําเนินการเก่ียวกับ

การเก็บรวบรวม ใช้การเก็บรวบรวม ใช้    หรือ เปิดเผยหรือ เปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล ตามคําส่ังข้อมูลส่วนบุคคล ตามคําส่ัง

หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลส่วนบุคคล
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การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล

เชน เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู เบอรโทรศัพท e-mail

ขอมูลทางการเงิน

จัดทําเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมายเหตุ
เพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือเก่ียวกับการศึกษา
วิจัยหรือสถิติ

จะชอบดวยกฎหมาย

เม่ือทําตามหลักการใดหลักการหน่ึง ดังน้ี

ปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล

จําเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา

จําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือปฏิบัติ
หนาท่ีในการใชอํานาจรัฐ

จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือของบุคคล หรือ
นิติบุคคลอ่ืน

การปฏิบัติตามกฎหมาย

Scientific or
Historical Research

Vital Interest

Contract

Public Task

Legitimate intrest

Legal Obligations

ได้รับความได้รับความ
ยินยอมยินยอม

(Consent)(Consent)

ม.24
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การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล

จัดทําเอกสารประวัติศาสตรหรือ
จดหมายเหตุ เพ่ือประโยชนสาธารณะ
หรือเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

Scientific or
Historical
Research

ม.24

การเก็บประวัติอธิการบดี/ คณบดี 

ท่ีหอประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์
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การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล

ปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต
รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล

Scientific or
Historical Research

Vital Interest

Contract

ม.24

เชน การเขารับบริการทางการแพทย ณ โรงพยาบาล 

      สงขลานครินทร

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์
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การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล

จําเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาContract

ม.24

เชน การทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคาร

ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย

ขอมูลสวนไดตามวัตถุประสงคของสัญญา

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์
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การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล

จําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือ
ปฏิบัติหนาท่ีในการใชอํานาจรัฐ

Public Task

ม.24

เชน โรงเรียนสอนขับรถยนตท่ีกรมการขนสงทางบกไดใหอํานาจ
ใหบริการสอบใบอนุญาตขับข่ีรถยนต

เชน ตํารวจมีอํานาจในการตรวจคน ต้ังดาน ปรับ จับกุมหรือ
ขอขอมูลจากผูเก่ียวของเก่ียวกับการกระทําความผิดตาม

กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา 

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์
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การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล

จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน

Scientific or
Historical Research

Legitimate
intrest

ม.24

เชน 
        ผูใหบริการแจงเตือนเพ่ือใหชําระคาบริการตางๆ 

        การบันทึกภาพกลองวงจรปดในสถานท่ีสาธารณะ
        หรือ ตู ATM

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์
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หนวยงานท่ีมีหนาท่ีย่ืนภาษีใหกับกรมสรรพากร ซ่ึงกรม

สรรพากรอาจขอใหหนวยงาน เปดเผยขอมูลคาใชจายเงิน

เดือนพนักงาน เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน

การคํานวณภาษี

การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล

การปฏิบัติตามกฎหมายLegal Obligations

ม.24

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์
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ปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล

การดําเนินกิจกรรมโดยชอบดวยกฎหมายท่ีมี
การคุมครองท่ีเหมาะสมของมูลนิธิ สมาคมหรือ
องคกรท่ีไมแสวงหากําไร

ขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะดวยความยินยอม
โดยชัดแจงของเจาของขอมูลสวนบุคคล

จําเปนเพ่ือการกอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตาม
กฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตาม
กฎหมาย

จําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมาย เฉพาะท่ีเก่ียว
กับ 5 เร่ือง ดังน้ี

Vital Interest

Social Protection
       &
Non-Profit

Manifestly Made
Public

Legal Claims

Legal Obligations

การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที�มี
ความละเอียดอ่อน

เชน เช้ือชาติ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรม

ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ

จะชอบดวยกฎหมาย

เม่ือทําตามหลักการใดหลักการหน่ึง ดังน้ี

ได้รับความได้รับความ
ยินยอมยินยอม

(Consent)(Consent)

ม.26

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์
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เชน เม่ือเจาของขอมูลเกิดเหตุฉุกเฉินไมรูสึกตัว เจาหนาท่ีกูชีพ

สามารถขอขอมูลสุขภาพ (หมูโลหิต, ประวัติการรักษา) กับ

บุคคลใกลชิดได หรือโรงพยาบาลสามารถใหประวัติการรักษา

กับอีกโรงพยาบาลหน่ึงเพ่ือชวยเหลือผูปวยท่ีประสบอุบัติเหตุท่ี

หมดสติได

เชน พนักงานขอใหพยาบาลตรวจระดับแอลกอฮอลในเลือด ใน

ขณะคนไขหมดสติ (ตามป.วิ.อ.)

ปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต
รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลVital Interest

การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที�มี
ความละเอียดอ่อน

ม.26

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์
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การดําเนินกิจกรรมโดยชอบดวยกฎหมายท่ีมี
การคุมครองท่ีเหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม
หรือองคกรท่ีไมแสวงหากําไร ท่ีมีวัตถุประสงค
เก่ียวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือ
สหภาพแรงงาน

Social Protection
       &
Non-Profit

การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที�มี
ความละเอียดอ่อน

ม.26

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร

ขอขอมูลการรักษาเพ่ือจัดสรร

สิทธิประโยชน
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Manifestly Made
Public

ขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะดวยความ
ยินยอมโดยชัดแจงของเจาของขอมูล
สวนบุคคล

การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที�มี
ความละเอียดอ่อน

ม.26

การโพสเร่ืองสวนตัวลงใน Facebook Instragram

หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองลงใน Twitter

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์
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จําเปนเพ่ือการกอต้ังสิทธิเรียกรองตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ
เรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสู
สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย

Legal Claims

การเก็บรวบรวม ใช้
หรือเป�ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที�มี
ความละเอียดอ่อน

ม.26

      เชน รานทําผม A เก็บขอมูลทดสอบการแพตอสารเคมีท่ีนํา

มาใชทําผมของลูกคาไว แมวายังไมมีขอเรียกรองตามกฎหมาย

ระหวางผูใหบริการกับลูกคา แตการเก็บขอมูลดังกลาว เปนการ

เตรียมขอมูลเพ่ือใชยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองอันเกิดจากการให

บริการของตน

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์



01 เวชศาสตรปองกันหรือ

อาชีวเวชศาสตร 

ประโยชนสาธารณะดานการ

สาธารณสุข 03

การคุมครองแรงงาน ประกัน

สังคม สวัสดิการเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาลของผูมีสิทธิตาม

กฎหมาย

05 ประโยชนสาธารณะท่ีสําคัญ 04
การศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร

หรือสถิติ

02

0
5

จําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
เฉพาะท่ีเก่ียวกับ 5 เร่ือง ดังน้ีLegal Obligations

ม.26

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์



01
เวชศาสตรปองกันหรือ

อาชีวเวชศาสตร 
0302

0
5

ประโยชนสาธารณะดาน

การสาธารณสุข

การคุมครองแรงงาน
ประกันสังคม สวัสดิการเก่ียว
กับการรักษาพยาบาลของผูมี

สิทธิตามกฎหมาย

จําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
เฉพาะท่ีเก่ียวกับ 5 เร่ือง ดังน้ีLegal Obligations

ม.26

สายการบินขอประวัติการ
ฉีดวัคซีน

และผลการ Swab

หมูบานคลิต้ี
หนวยงาน A สงขอมูลสุขภาพ

ของพนักงานใหสํานักงาน
ประกันสังคมตามหนาท่ีของ
นายจางท่ีกฎหมายประกัน

สังคมกําหนด

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์



04
ประโยชนสาธารณะท่ี

สําคัญ
05

การศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร

ประวัติศาสตร หรือสถิติ

0
5

จําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
เฉพาะท่ีเก่ียวกับ 5 เร่ือง ดังน้ีLegal Obligations

ม.26

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดย
อางประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย
เก่ียวกับเพศเพ่ือปกปองเด็ก หรือ

เพ่ือปองกันการกระทําผิดกฎหมาย

โรงพยาบาลจัดโครงการทดลอง

ทางคลินิกเก่ียวกับยาชนิดใหมกับ

ผูปวย ซ่ึงอาศัยฐานการศึกษา

วิจัย

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์



หน้าที�ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหน้าที�ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
1

       จัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อปองกันการ
สูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดย
ปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ และตองทบทวนมาตรการดังกลาวเมื่อมีความ
จําเปน หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นตํ่าที่คณะ
กรรมการประกาศกําหนดงา

นว
นิัย

แล
ะนิ

ติก
าร

 ค
ณ

ะแ
พท

ยศ
าส

ตร
์



หน้าที�ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหน้าที�ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2

        ในกรณีที่ตองใหขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่

ไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ตองดําเนินการปองกันมิใหผูนั้นใช

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ
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          จดัใหมรีะบบการตรวจสอบเพือ่ดําเนนิการลบหรอืทําลายขอมลูสวนบคุคล
เมือ่พนกําหนดระยะเวลาการเกบ็รกัษา หรอืไมเกีย่วของหรอืเกนิความจําเปนตาม
วตัถปุระสงคในการเกบ็รวบรวมขอมลูสวนบคุคลนัน้ หรอืตามทีเ่จาของขอมลูสวน
บคุคลรองขอ หรอืทีเ่จาของขอมลูสวนบคุคลไดถอนความยนิยอม เวนแตการเกบ็รกัษา
ไวเพือ่วตัถปุระสงคในการใชเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ การเกบ็รกัษาเพือ่กอตัง้
สทิธเิรยีกรองตามกฎหมาย หรอืยกขึน้ตอสูสทิธเิรยีกรองตามกฎหมาย

หน้าที�ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหน้าที�ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
3
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1

2

3

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ตองแจง และ สรางเสริมความ
ตระหนักรู ถึงมาตรการความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม
เ ร่ือง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2563

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ตองจัดใหมีมาตรการความม่ันคง
ปลอดภัยของขอมูล

บริหารจัดการ

เทคนิค

กายภาพ

การเขาถึง + ควบคุมการใชงานขอมูลสวนบุคคล

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เลือกใชมาตรฐานการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยท่ีแตกตางจากประกาศฉบับน้ีได แตความ
ปลอดภัยน้ันตองไมต่ํากวาท่ีกําหนดในประกาศน้ี
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การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

1

2

3

4

5

อุปกรณในการจัดเก็บ

กําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล

เขาถึงขอมูลไดเฉพาะผูไดรับอนุญาตแลว

ความรับผิดชอบของผูใชงาน

สามารถตรวจสอบยอนหลังเก่ียวกับการเขาถึงขอมูล
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Subject Right)

สิทธิของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล

สิทธิขอเขาถึง
ขอมูลสวนบุคคล

สิทธิขอใหโอน
ขอมูลสวนบุคคล

สิทธิคัดคานการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปด
เผยขอมูลสวนบุคคล

สิทธิได รับการแจง
ใหทราบ

สิทธิขอใหลบหรือทําลาย
หรือทําใหขอมูลสวน
บุคคลเปนขอมูลท่ีไม
สามารถระบุตัวบุคคลได

สิทธิขอใหระงับการ
ใชขอมูลสวนบุคคล

สิทธิขอใหแกไข
ขอมูลสวนบุคคล

สิทธิขอถอนความ
ยินยอม

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์



0
2

0
1

ความรับผิดทางแพ่ง

เป นการป ฏิ บั ติ ตาม คํา ส่ั ง
ของ เจ าหน า ท่ี

เ กิ ดจาก เห ตุ สุด วิ สั ย  ห รือ เ กิ ด
จากการกระ ทําของ เจ าของ
ข อ มูลส วน บุคคล เอง

         ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ทําใหเกิด
ความเสียหายตอเจาของขอมูลสวนบุคคล ตองชดใชคาสินไหมทดแทน ไม
วาการดําเนินการน้ันเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ

ม.77

เวนแต
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2

1

3

4

5

ความรับผิดทางอาญา
         ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล นาจะทําใหผู อ่ืนเกิดความเสียหาย เสีย

ช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือได รับความอับอาย หรือ เพ่ือแสวงหา

ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ

         ผูใดลวงรูขอมูลเน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ี และนําไปเปดเผยแกผู อ่ืน

ตองระวางโทษจําคุก

ม.79

ม.80

เปดเผยตามหนาท่ี

เพ่ือประโยชนแกการสอบสวน หรือพิจารณาคดี

เปดเผยแกหนวยงานของรัฐ

ไดรับความยินยอมเปนหนังสือเฉพาะคร้ังจากเจาของขอมูล

การฟองรองคดีตาง ๆ

เวนแต

งา
นว

นิัย
แล

ะนิ
ติก

าร
 ค

ณ
ะแ

พท
ยศ

าส
ตร

์



ความรับผิดทางอาญา

       กรณี ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเปนนิติบุคคล  กรรมการ
หรือผู จัดการ หรือบุคคลใด  ผู น้ันตองรับโทษ

ม.81
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โทษทางปกครอง
กระทําความผิดท่ีเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด  เชน
          - ไมแจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลให
            เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ
          - ขอความยินยอมโดยหลอกลวงเจาของขอมูลสวนบุคคล

ม.77

โทษปรับทางปกครองสูงสุด

ไมเกิน 5,000,000 บาท

คณะกรรมการผูเ ช่ียวชาญ

มีอํานาจส่ังลงโทษปรับทางปกครอง
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ผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคล

ขอมูลสวนบุคคลท่ี
มีการเก็บรวบรวม

1.

2. วัตถุประสงคของ
การเก็บรวบรวม

3. ขอมูลเก่ียวกับผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคล

4. ระยะเวลาใน
การเก็บรักษา

5. สิทธิและวิธีเขา
ถึงขอมูลสวนบุคคล

6. การใชหรือเปดเผย

7. การปฏิเสธคําขอ
หรือการคัดคาน

8. มาตรการรักษา
ความปลอดภัย

ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลบันทึกรายการ
เพ่ือใหเจาของขอมูลสวนบุคคลและสํานักงาน

สามารถตรวจสอบได

ม.39

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์



ใช เปดเผย เก็บรักษา ทําลาย

ขอมูลสวนบุคคล เชน

- เพ่ือปฏิบัติตามสัญญา

- เปนหนาท่ีตามกฎหมาย

- เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย

- เพ่ือประโยชนสาธารณะ

- เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย

- เพ่ือวัตถุประสงคเ ก่ียวกับประวัติศาสตรหรือการ

ศึกษาวิจัย

ระบบการตรวจสอบเพ่ือดําเนิน

การลบหรือทําลายขอมูล เม่ือ

พนกําหนดระยะเวลาเก็บรักษา/

เม่ือไมจําเปน/ เม่ือถูกรองขอ/

เม่ือเจาของขอมูลถอนความ

ยินยอม

บันทึกกิจกรรมการประมวงลผลขอมูล

สิทธิในการแกไขขอมูลใหถูกตอง

สิทธิในการเขาถึงขอมูล

สิทธิในการขอใหโอนยายขอมูล

สิทธิในการคัดคาน

สิทธิในการขอใหลบขอมูล (สิทธิท่ีจะถูกลืม)

มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม

การตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย

การแจงการละเมิดขอมูล

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ความยินยอม หรือเหตุอ่ืนท่ีได รับอนุญาตตามกฎหมาย

เก็บรวบรวม

เก็บ ใช เปดเผยตามวัตถุประสงค

(ผูควบคุม/ผูประเมินผล)

ขอมูลสวนบุคคลละเอียดออน เชน
- เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย
สุขภาพซ่ึงเจาของขอมูลไมสามารถใหความยินยอมได
- เปนการดําเนินกิจกรรมโดยชอบดวยกฎหมายของ
มูลนิธิ สมาคม
- เพ่ือใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
- จําเปนในการปฏิบัติตตามกฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค
เ ก่ียวกับเวชศาสตรปองกัน ประโยชนสาธารณะดาน
สาธารณสุข วิจัยทางวิทยาศาสตร เปนตน
- เพ่ือประโยชนสาธารณะ

แจงนโยบายความเปนสวน

ตัว

เก็บขอมูลเทาท่ีจําเปนตาม

วัตถุประสงค (Data

Minimization)

      - กอนหรือขณะเก็บรวบรวม

      - เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจาก       

บุคคลท่ีสาม

เ ก็บ ใช  เปด เผยตามวัตถุประสงค ( ผูควบคุม/ผูประเ มินผล)
การโอนให ผู ควบคุม
การโอนให ผูประมวลผล

การโอนไปตางประเทศ

การโอนไปยังบริ ษัทในเครือในตางประเทศ

      -  มีมาตรการปอง กันการใชห รือเปด เผยโดยไม ได รับอนุญาตหรือไมชอบดวยกฎหมาย
      -  มี สัญญาประมวลผลขอมูล

      -  โอนไปยังประเทศท่ี มีมาตรฐานคุมครองขอ มูล ท่ี เ พียงพอ หรือ
      -  ในกรณี ท่ี มีมาตรฐานคุมครองขอ มูล ท่ี ไม เ พียงพอ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ  ดัง น้ี
          + มีการแจ งให เจ าของขอ มูลทราบ และได รับความยินยอม
          + เ พ่ือปฏิบั ติตามสัญญา
          + เ พ่ือประโยชนของเจ าของขอ มูล
          + เปนหนา ท่ีตามกฎหมาย
          + เ พ่ือปอง กันหรือระ งับอันตรายตอ ชี วิต ร างกาย
          + เ พ่ือประโยชนสาธารณะ

      -  มีนโยบายคุมครองขอ มูลสวนบุคคลท่ีได รับการ รับรอง หรือ
      -  มีมาตรการคุมครองขอ มูล ท่ี เหมาะสม (สามารถบังคับตามสิทธิของเจ าของขอ มูล
และมีมาตรการเ ยียวยาทางกฎหมายท่ี มีประสิทธิภาพ)

สิทธิในการถอนความยินยอม งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์



ข้อยกเว้นการใช้บังคับ
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562

0
1

การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของบุคคลท่ีทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคล เพ่ือประโยชน

สวนตนหรือเพ่ือกิจกรรมในครอบครัว

ของบุคคลน้ันเทาน้ัน

การดําเนินการของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ใน

การรักษาความมั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถึงความมั่นคง

ทางการคลังของรัฐหรือการรักษาความปลอดภัย

ของประชาชน รวมทั้งหนาที่เกี่ยวกับการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร หรือ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร

0
2

บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงใชเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ท่ีทําการเก็บรวบรวมไวเฉพาะ เพ่ือกิจการส่ือมวลชน

งานศิลปกรรมหรืองานวรรณกรรมอันเปนไปตาม

จริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพหรือเปนประโยชน

สาธารณะเทาน้ัน

0
3

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์



ข้อยกเว้นการใช้บังคับ
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562

0
4

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา รวม

ถึงคณะกรรมาธิการท่ีแตงต้ังโดยสภาดังกลาว

ซ่ึงเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล ในการพิจารณาตามหนาท่ีและอํานาจ

ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา หรือ

คณะกรรมาธิการ แลวแตกรณี

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการ

ดําเนินงานของเจาหนาที่ ในกระบวนการ

พิจารณาคดี การบังคับคดีและการวางทรัพย

รวมทั้งการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา

0
5

การดําเนินการกับขอมูลของบริษัท ขอมูล

บัตรเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายวาดวย

การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต

0
6

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์



กฎหมายที�เกี�ยวข้อง
งาน

วินั
ยและนิ

ติการ

ต่อให้ไม่มี PDPA  คุณก็

"ไม่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลผู้อ่ืน"

นะจ้ะ



ประมวลกฎหมายอาญา ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษา
จริยธรรม แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549

คําประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป�วย พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

งา
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์



พรบ.สุขภาพแห่งขาติ พ.ศ.2550พรบ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
และที�แก้ไขเพิ�มเติม

งา
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ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื�อง
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื�อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติ

งานด้านสุขภาพ พ.ศ.2559

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์



กฎหมายเฉพาะ
งาน

วินั
ยและนิ

ติการ



พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541
และที�แก้ไขเพิ�มเติม

พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551

พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551

งานวนัิยและนิติการ คณะแพทยศาสตร์




