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นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

ของ โรงพยาบาลสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 1. บทนํา 
โรงพยาบาลสันปาตอง (ตอไปในนโยบายนี้เรียกวา “โรงพยาบาลสันปาตอง” หรือ “องคกร”) 

ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอ่ืนอันเก่ียวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพ่ือใหทาน
สามารถเชื่อม่ันไดวา โรงพยาบาลสันปาตอง มีความโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือ
เปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงไดถูก
จัดทําข้ึนเพ่ือชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา 
“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซ่ึงดําเนินการโดย โรงพยาบาลสันปาตอง รวมถึงเจาหนาท่ีและ ท่ีเก่ียวของ
ผูดําเนินการแทนหรือในนามของ โรงพยาบาลสันปาตอง โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี้ 

 
 2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 

นโยบายนี้ใชบังคับกับ ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธกับ โรงพยาบาลสันปาตอง ใน
ปจจุบันและท่ีอาจมีในอนาคต ซ่ึงถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย โรงพยาบาลสันปาตอง เจาหนาท่ี 
พนักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนท่ีดําเนินการโดย โรงพยาบาลสันปาตอง และรวมถึง
คูสัญญาหรือบุคคลภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ โรงพยาบาลสันปาตอง (“ผู
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เชน เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน 
เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย โรงพยาบาลสันปาตอง (รวมเรียกวา “บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพันธกับ โรงพยาบาลสันปาตอง ตามความในวรรคแรก รวมถึง 
 1) ลูกคาบุคคลธรรมดา 
 2) เจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงาน ลูกจาง 
 3) คูคาและผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา 
 4) กรรมการ ผูรับมอบอํานาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใน
รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับ โรงพยาบาลสันปาตอง 

 5) ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ โรงพยาบาลสันปาตอง  
 6) ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซท www.sanpatonghospital.go.th รวมท้ังระบบ แอปพลิเคชัน 
อุปกรณ หรือชองทางการสื่อสารอ่ืนซ่ึงควบคุมดูแลโดย โรงพยาบาลสันปาตอง 

 7) บุคคลอ่ืนท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัว
ของเจาหนาท่ี ผูคํ้าประกัน ผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภยั เปนตน 
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 ขอ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันวา “ทาน” 
นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว โรงพยาบาลสันปาตอง อาจกําหนดใหมีคําประกาศเกี่ยวกับความเปน

สวนตัว (“ประกาศ”) สําหรับผลิตภัณฑหรือบริการของ โรงพยาบาลสันปาตอง เพ่ือชี้แจงใหเจาของขอมูลสวน
บุคคลซ่ึงเปนผูใชบริการไดทราบถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวย
กฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ี
เจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเปนการเฉพาะเจาะจง 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความขัดแยงกันในสาระสําคัญระหวางความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวและ
นโยบายนี้ ใหถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น 

 
 3. คํานิยาม 

 - โรงพยาบาลสันปาตอง หมายถึง โรงพยาบาลสันปาตอง 
 - ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไม

วาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
 - ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีถูกบัญญัติไวในมาตรา 26 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ 
หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 

 - การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บ
รวบรวม บันทึก สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ 
เผยแพร โอน รวม ลบ ทําลาย เปนตน 

 - เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ี โรงพยาบาล
สันปาตอง เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 

 - ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 - ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
ท้ังนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 
 4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง เก็บรวบรวม 

  โรงพยาบาลสันปาตอง เก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จาก
แหลงขอมูลดังตอไปนี้  

 1) ขอมูลสวนบุคคลท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง
ในชองทางใหบริการตาง ๆ เชน ข้ันตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร 
ทําแบบสํารวจหรือใชงานผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางใหบริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย โรงพยาบาล
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สันปาตอง หรือเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับ โรงพยาบาลสันปาตอง ณ ท่ีทําการหรือ
ผานชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย โรงพยาบาลสันปาตอง เปนตน 

 2) ขอมูลท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง เก็บรวบรวมจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงาน
เว็บไซต ผลิตภัณฑหรือบริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใช
งานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือบริการของ โรงพยาบาลสันปาตอง ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจาก
ซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

 3) ขอมูลสวนบุคคลท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของขอมูล
สวนบุคคล โดยท่ีแหลงขอมูลดังกลาวมีอํานาจหนาท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความ
ยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก โรงพยาบาลสันปาตอง เชน การ
เชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการใหบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก
เจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนในฐานะท่ี 
โรงพยาบาลสันปาตอง มีหนาท่ีตามพันธกิจในการดําเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจาก
ความจําเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญาท่ีอาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได   
  นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก 
โรงพยาบาลสันปาตอง ดังนี้ ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือ
ประกาศของผลิตภัณฑหรือบริการ ตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจาก
บุคคลนั้นหากเปนกรณีท่ีตองไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแก โรงพยาบาลสันปาตอง  
   
 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธมใหขอมูลท่ีมีความจําเปนในการใหบริการของ 

โรงพยาบาลสันปาตอง อาจเปนผลให โรงพยาบาลสันปาตอง ไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวน
บุคคลดังกลาวไดท้ังหมดหรือบางสวน 

 
 5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

 โรงพยาบาลสันปาตอง พิจารณากําหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน
ตามความเหมาะสมและตามบริบทของการใหบริการ ท้ังนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง ใช ประกอบดวย 
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน
ส า ธ า รณะห รื อ ก า ร ใ ช อํ า น า จ รั ฐ ท่ี 
โรงพยาบาลสันปาตอง ไดรับ 

เพ่ือให โรงพยาบาลสันปาตอง สามารถใชอํานาจรัฐและ
ดําเนินภารกิจเ พ่ือประโยชนสาธารณะตามพันธกิจ 
โรงพยาบาลสันปาตอง ซ่ึงกําหนดไวตามกฎหมาย เชน 
- พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงพยาบาลสันปาตอง พ.ศ. 
2561  
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ
ผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  
รวมถึง กฎ ระเบียบ คําสั่งและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย เ พ่ือให โรงพยาบาลสันปาตอง สามารถปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายท่ีควบคุม โรงพยาบาลสันปาตอง เชน  
- การเก็บรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตาม
พระราชบัญญัติว าดวยการกระทําความผิดเ ก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560  
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
- พระราขบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542  
- กฎหมายวาดวยภาษีอากร  
รวมถึง การดําเนินการตามคําสั่งศาล เปนตน 

เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ โรงพยาบาลสัน
ป าตอง  และของบุคคล อ่ืน  ซ่ึ งประโยชน ดั งกล าว มี
ความสําคัญไมนอยไปกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวน
บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน เพ่ือการรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานท่ีของ โรงพยาบาลสันปาตอง 
หรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือกิจการภายในของ 
โรงพยาบาลสันปาตอง เปนตน 

เปนการจําเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับ
อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล 

เ พ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล เชน การใหบริการแอปพลิเคชันเพ่ือเฝา
ระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให โรงพยาบาลสันปาตอง สามารถปฏิบัติหนาท่ีตาม
สัญญา หรือดําเนินการอันเปนความจําเปนตอการเขาทํา
สัญญาซ่ึงทานเปนคูสัญญากับ โรงพยาบาลสันปาตอง เชน 
การจางงาน จางทําของ การทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน เปนตน 
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพ่ือการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร วิจัย
หรือสถิติท่ีสําคัญ 

เพ่ือให โรงพยาบาลสันปาตอง สามารถจัดทําหรือสนับสนุน
การจัดทําเอกสารประวัติศาสตร วิจัยหรือสถิติตามท่ี 
โรงพยาบาลสันปาตอง อาจไดรับมอบหมาย เชน การ
จัด ทํ า ทํ า เนี ยบผู ดํ า ร ง ตํ าแหน งผู อํ านวยการ  หรื อ
คณะกรรมการ การจัดทําสถิติการใชบริการดิจิทัลภาครัฐ 
งานติดตามการดําเนินนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใน
กรณีท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง จําเปนตองไดรับความ
ยินยอมจากทาน โดยไดมีการแจงวัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอนการขอความ
ยินยอมแลว  เชน  การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
ออนไหวดวยวัตถุประสงคท่ีไมเปนไปตามขอยกเวนมาตรา 
24 หรือ 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 หรือการนําเสนอ ประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑและบริการของคูสัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
แกทาน เปนตน 

 
ในกรณีท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง มีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือการ

ปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือเพ่ือความจําเปนในการเขาทําสัญญา หากทานปฏิเสธ
ไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือ คัดคานการดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทําให 
โรงพยาบาลสันปาตอง ไมสามารถดําเนินการหรือใหบริการตามท่ีทานรองขอไดท้ังหมดหรือบางสวน  

 
 6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง เก็บรวบรวม 

โรงพยาบาลสันปาตอง อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลดังตอไปนี้ ซ่ึงอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคล
ของทาน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบริการท่ีทานใชหรือบริบทความสัมพันธท่ีทานมีกับ โรงพยาบาลสันปาตอง รวมถึง
ขอพิจารณาอ่ืนท่ีมีผลกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียง
กรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ โรงพยาบาลสันปาตอง เปนการท่ัวไป ท้ังนี้ เฉพาะขอมูลท่ี
เก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใช 
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการท่ีระบุ
ขอมูลเฉพาะตัวของทาน เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง 
ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ เลขท่ี
ใบขับข่ี เลขท่ีหนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สําหรับแต
ละอาชีพ) หมายเลขประจําตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม 
เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับคุณลกัษณะของบคุคล ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง 
น้ําหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร รูป
ถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปนบุคคล
ลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ เปนตน 

ขอมูลสําหรับการติดตอ ขอ มูล เ พ่ือการติดต อท าน  เช น  เบอร โทร ศัพทบ าน  เบอร
โทรศัพทเคลื่อนท่ี หมายเลขโทรสาร อีเมล ท่ีอยูทางไปรษณียบาน 
ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนท่ีตั้งของท่ี
พัก เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับการทํางานและ
การศึกษา 

รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทํางานและประวัติ
การศึกษา เชน ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตําแหนง หนาท่ี 
ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทํางาน ขอมูลบุคคลอางอิง 
หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี ประวัติการดํารงตําแหนง ประวัติการ
ทํางาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของผูปฏิบัติงาน 
ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา ผล
การศึกษา วันท่ีสําเร็จการศึกษา เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยผูปฏิบัติงาน เชน ผูรับ
ประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หมายเลขกรมธรรม 
ประเภทกรมธรรม วงเงินคุมครอง ขอมูลเก่ียวกับการเคลม เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธ 
ทางสังคม 

ขอมูลความสัมพันธทางสังคมของทาน เชน สถานภาพทางการเมือง 
การดํารงตําแหนงทางการเมือง การดํารงตําแหนงกรรมการ 
ความสัมพันธกับผูปฏิบัติงานของ โรงพยาบาลสันปาตอง ขอมูลการ
เปนผูมีสัญญาจางกับ โรงพยาบาลสันปาตอง ขอมูลการเปนผูมีสวน
ไดเสียในกิจการท่ีทํากับ โรงพยาบาลสันปาตอง เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของ 
โรงพยาบาลสันปาตอง 

รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ โรงพยาบาลสันปา
ตอง เชน ชื่อบัญชีผูใชงาน รหัสผาน หมายเลข PIN ขอมูล Single 
Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร 
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ขอมูลระบุพิกัด ภาพถาย วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรมการใช
งาน (เว็บไซตท่ีอยูในความดูแลของ โรงพยาบาลสันปาตอง เชน 
www.sanpatonghospital.go.th หรือแอปพลิเคชันตาง ๆ ประวัติ
การสืบคน คุกก้ีหรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลข
อุปกรณ (Device ID) ประเภทอุปกรณ รายละเอียดการเชื่อมตอ 
ขอมูล Browser ภาษาท่ีใชงาน ระบบปฏิบัติการท่ีใชงาน เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ
ละเอียดออน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติ 
ขอมูลศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง 
ประวัติอาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ (ขอมูลภาพจําลองใบหนา) 
ขอมูลเก่ียวกับสขุภาพ เปนตน 

 
 7. คุกกี้ 

โรงพยาบาลสันปาตอง เก็บรวบรวมและใชคุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตท่ีอยู
ภายใตความดูแลของ โรงพยาบาลสันปาตอง เชน www.sanpatonghospital.go.th หรือบนอุปกรณของทาน
ตามแตบริการท่ีทานใชงาน ท้ังนี้ เพ่ือการดําเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการของ โรงพยาบาลสัน
ปาตอง และเพ่ือใหทานซ่ึงเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณท่ีดีในการใชงานบริการของ 
โรงพยาบาลสันปาตอง และขอมูลเหลานี้จะถูกนําไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของ โรงพยาบาลสันปาตอง ใหตรง
กับความตองการของทานมากยิ่งข้ึน โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวยตนเองจากการตั้งคา
ในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน 

 
 

 8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 
กรณีท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง ทราบวาขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บ

รวบรวม เปนของเจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
โรงพยาบาลสันปาตอง จะไมทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใช
อํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ท้ังนี้ เปนไปตาม
เง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

กรณีท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผู เยาว คนไร
ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวา โรงพยาบาลสันปาตอง ไดเก็บรวบรวม
ขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวโดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจ
กระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังนี้ โรงพยาบาลสันปาตอง จะดําเนินการลบ
ทําลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก โรงพยาบาลสันปาตอง ไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอ่ืน
นอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว 

 
 9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

http://www.sanpatonghospital.go.th/
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โรงพยาบาลสันปาตอง ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคหลาย

ประการ ซ่ึงข้ึนอยูกับประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมท่ีทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะ
ความสัมพันธของทานกับ โรงพยาบาลสันปาตอง หรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสําคัญ โดยวัตถุประสงค
ท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใชขอมูลสวนบุคคลของ โรงพยาบาลสันปาตอง เปนการท่ัวไป ท้ังนี้ 
เฉพาะวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผล
บังคับใชกับขอมูลของทาน 

 1) เพ่ือดําเนินการตามท่ีจําเปนในการดําเนินประโยชนสาธารณะท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จลุลวง หรือเปนการจําเปนเพ่ือใชอํานาจทางกฎหมายท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง มี
อํานาจหนาท่ีในการดําเนินการตามพันธกิจดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลสันปาตอง 
พ.ศ. 2561 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 2) เพ่ือใหบริการและบริหารจัดการบริการของ โรงพยาบาลสันปาตอง ท้ังบริการภายใตสัญญาท่ี
มีตอทาน หรือตามพันธกิจของ โรงพยาบาลสันปาตอง 

 3) เพ่ือการดําเนินการทางธุรกรรมของ โรงพยาบาลสันปาตอง 
 4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและ

สอดคลองกับความตองการของทาน 
 5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเก่ียวกับทาน รวมท้ังเอกสารท่ีมีการกลาวอางถึงทาน 
 6) จัดทําบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับบริการของ โรงพยาบาลสันปาตอง 
 8) เพ่ือดําเนินการตามท่ีจําเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การ

สรรหากรรมการหรือผูดํารงตําแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 
 9) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ

กระทําท่ีตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอท้ัง โรงพยาบาลสันปาตอง และ
เจาของขอมูลสวนบุคคล 

 10)การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเม่ือทานสมัครใชบริการของ โรงพยาบาล
สันปาตอง หรือติดตอใชบริการ หรือใชสิทธิตามกฎหมาย 

 11)ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย 
 12)การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
 13)สงการแจงเตือน การยืนยันการทําคําสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน 
 14) เพ่ือจัดทําและสงมอบเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความเก่ียวของและจําเปน 
 15)ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทําท่ีไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
 16)ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของ โรงพยาบาลสันปาตอง 

อยางไร ท้ังในภาพรวมและรายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับการคนควา และการวิเคราะห 
 17)ดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือปฏิบัติตามหนาท่ีท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง มีตอหนวยงานท่ีมี

อํานาจควบคุม หนวยงานดานภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ 
โรงพยาบาลสันปาตอง 
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 18)ดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมายของ โรงพยาบาลสันปาตอง หรือ

ของบุคคลอ่ืน หรือของนิติบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการการดําเนินการของโรงพยาบาลสันปาตอง 
 19)ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงรวมถึงการเฝาระวัง

โรคระบาด 
 20)จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพ่ือประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทําสถิติท่ี 

โรงพยาบาลสันปาตอง ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
 21) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งท่ีมีผลบังคับใช หรือการดําเนินการเก่ียวกับคดี

ความ การดําเนินการเก่ียวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเก่ียวกับขอมูลของทาน 
 
 10.ประเภทบุคคลท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ภายใตวัตถุประสงคท่ีไดระบุไวในขอ 9 ขางตน โรงพยาบาลสันปาตอง อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทานใหแกบุคคลดังตอไปนี้ ท้ังนี้ ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ โรงพยาบาลสันปาตอง เปนการท่ัวไป เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใช 

 

ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

หน วยงานของรั ฐหรือผู มี อํ านาจ ท่ี 
โรงพยาบาลสันปาตอง ตองเปดเผย
ขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคในการดําเนินการ
ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงคสําคัญอ่ืน 
(เชน  การดําเนินการเพ่ือประโยชน
สาธารณะ) 

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย หรือมีอํานาจควบคุมกํากับดูแล
หรือมีวัตถุประสงค อ่ืนท่ีมีความสําคัญ เชน คณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีผูรักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สํานักงาน
ตํารวจ ศาล สํานักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานปลัดสํานักนายก กรมการ
กงสุล กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เปนตน  

คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินการตามกฎหมายของ
โรงพยาบาลสันปาตอง 

โรงพยาบาลสันปาตอง อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลผู
ดํารงตําแหนงกรรมการในคณะตาง ๆ เชน คณะอนุกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน 

คูสัญญาซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการ
ของผูปฏิบัติงานของ โรงพยาบาลสันปา
ตอง 

บุคคลภายนอกท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง จัดซ้ือจัดจางให
ดํ า เนิ นการ เ ก่ี ยว กับสวั สดิ การ  เ ช น  บริ ษั ทประ กันภั ย 
โรงพยาบาล บริษัทผูจัดทํา Payroll ธนาคาร ผูใหบริการ
โทรศัพท เปนตน 

พันธมิตรทางธุรกิจ โรงพยาบาลสันปาตอง อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลท่ี
รวมงานกับ โรงพยาบาลสันปาตอง เ พ่ือประโยชนในการ
ใหบริการแกทาน เชน หนวยงานผูใหบริการท่ีทานติดตอผาน
บริการของ โรงพยาบาลสันปาตอง ผูใหบริการดานการตลาด 
สื่อโฆษณา สถาบันการเงิน ผูใหบริการแพลตฟอรม ผูใหบริการ
โทรคมนาคม เปนตน 
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ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

ผูใหบริการ โรงพยาบาลสันปาตอง อาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผู
ใหบริการแทน หรือสนับสนุนการดําเนินการของ โรงพยาบาล
สันปาตอง เชน ผูใหบริการดานการจัดเก็บขอมูล (เชน คลาวด 
โกดังเอกสาร) ผูพัฒนาระบบ ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต 
ผูใหบริการจัดสงเอกสาร ผู ใหบริการดานการชําระเงิน ผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการโทรศัพท ผูใหบริการดาน 
Digital ID ผูใหบริการสื่อสังคมออนไลน ผูใหบริการดานการ
บริหารความเสี่ยง ท่ีปรึกษาภายนอก ผูใหบริการขนสง เปนตน 

ผูรับขอมูลประเภทอ่ืน โรงพยาบาลสันปาตอง อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคล
ผูรับขอมูลประเภทอ่ืน เชน ผูติดตอ โรงพยาบาลสันปาตอง 
สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิท่ีไมแสวงหากําไร วัด โรงพยาบาล 
สถานศึกษา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เปนตน ท้ังนี้ เ พ่ือการ
ดําเนินการเก่ียวกับบริการของ โรงพยาบาลสันปาตอง การ
ฝกอบรม การรับรางวัล การรวมทําบุญ บริจาค เปนตน 

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ โรงพยาบาลสันปาตอง อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะ
ในกรณีท่ีจําเปน เชน การดําเนินการท่ีกําหนดให โรงพยาบาล
สันปาตอง  ตองประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาหรือมติ
คณะรัฐมนตรี เปนตน 

 
 11.การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณี โรงพยาบาลสันปาตอง อาจจําเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยัง
ตางประเทศเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพ่ือสงขอมูลสวนบุคคลไปยังระบบ
คลาวด (Cloud) ท่ีมีแพลตฟอรมหรือเครื่องแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือ
สหรัฐอเมริกา เปนตน) เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้ังอยูนอกประเทศไทย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
บริการของ โรงพยาบาลสันปาตอง ท่ีทานใชงานหรือมีสวนเก่ียวของเปนรายกิจกรรม 

อยางไรก็ตาม ในขณะท่ีจัดทํานโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิไดมี
ประกาศกําหนดรายการประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ ดังนี้ เม่ือ 
โรงพยาบาลสันปาตอง มีความจําเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง 
โรงพยาบาลสันปาตอง จะดําเนินการเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลท่ีสงหรือโอนไปมีมาตรการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดําเนินการตามเง่ือนไขเพ่ือใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้นไดตาม
กฎหมาย ไดแก 
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 1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกําหนดให โรงพยาบาลสันปาตอง ตองสงหรือโอนขอมูลสวน
บุคคลไปตางประเทศ  

 2) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐาน
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอ ท้ังนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการ
คุมครองสวนบุคคลประกาศกําหนด  

 3) เปนการจําเปนเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีทานเปนคูสัญญากับ โรงพยาบาลสันปาตอง หรือเปน
การทําตามคําขอของทานกอนการเขาทําสัญญานั้น 

 4) เปนการกระทําตามสัญญาของ โรงพยาบาลสันปาตอง กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือ
ประโยชนของทาน 

 5) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอ่ืน เม่ือ
ทานไมสามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได  

 6) เปนการจําเปนเพ่ือดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีสําคัญ 
 

 12.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 
โรงพยาบาลสันปาตอง จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลนั้นยังมีความ

จําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดท่ีไดกําหนดไวในนโยบาย ประกาศ
หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจําเปนตาม
วัตถุประสงคดังกลาวแลว โรงพยาบาลสันปาตอง จะทําการลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทําให
ขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทําลายขอมูลสวน
บุคคลท่ีคณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดประกาศกําหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอ
พิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน โรงพยาบาลสันปาตอง ขอสงวนสิทธิ
ในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

 
 13.การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 

โรงพยาบาลสันปาตอง อาจมีการมอบหมายหรือจัดซ้ือจัดจางบุคคลท่ีสาม (ผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคล) ใหทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ โรงพยาบาลสันปาตอง ซ่ึงบุคคลท่ีสาม
ดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) 
หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทําของ
ในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุคคลท่ีสามทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลนั้น โรงพยาบาลสันปาตอง จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาท่ีของ โรงพยาบาลสันปาตอง ในฐานะผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคลท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง มอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคล ซ่ึงรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคลท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง มอบหมายให
ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ซ่ึงผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตท่ีระบุในขอตกลงและตาม
คําสั่งของ โรงพยาบาลสันปาตอง เทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได 
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ในกรณีท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพ่ือทํา

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้ โรงพยาบาลสันปา
ตอง จะกํากับใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
กับผูประมวลผลชวง ในรูปแบบและมาตรฐานท่ีไมตํ่ากวาขอตกลงระหวาง โรงพยาบาลสันปาตอง กับผู
ประมวลผลขอมูลสวนบคุคล 

 
 14.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

โรงพยาบาลสันปาตอง มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจํากัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวน
บุคคลใหสามารถเขาถึงไดโดยเจาหนาท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายท่ีมีความ
จําเปนตองใชขอมูลดังกลาวตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซ่ึงบุคคลดังกลาว
จะตองยึดม่ันและปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของ โรงพยาบาลสันปาตอง อยางเครงครัด 
ตลอดจนมีหนาท่ีรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลท่ีตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ี โดย 
โรงพยาบาลสันปาตอง มีมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลท้ังในเชิงองคกรหรือเชิงเทคนิกท่ีได
มาตรฐานสากล และเปนไปตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 

 นอกจากนี้ เม่ือ โรงพยาบาลสันปาตอง มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลท่ีสาม ไม
วาเพ่ือการใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอ่ืน โรงพยาบาลสันปาตอง จะกําหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับท่ีเหมาะสมและเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด เพ่ือยืนยันวาขอมูลสวนบุคคลท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง เก็บรวบรวมจะมีความม่ันคงปลอดภัยอยูเสมอ 

 
 15.การเช่ือมตอเว็บไซทหรือบริการภายนอก 

 บริการของ โรงพยาบาลสันปาตอง อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซทหรือบริการของบุคคลท่ีสาม ซ่ึง
เว็บไซทหรือบริการดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีเนื้อหาสาระแตกตาง
จากนโยบายนี้ โรงพยาบาลสันปาตอง ขอแนะนําใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บ
ไซทหรือบริการนั้น ๆ เพ่ือทราบในรายละเอียดกอนการเขาใชงาน ท้ังนี้ โรงพยาบาลสันปาตอง ไมมีความ
เก่ียวของและไมมีอํานาจควบคุมถึงมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซทหรือบริการดังกลาวและไม
สามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทําอันเกิดจากเว็บไซทหรือบริการของบุคคล
ท่ีสาม 

 
 16.เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 โรงพยาบาลสันปาตอง ไดแตงตั้งเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ กํากับ

และใหคําแนะนําในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความ
รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
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 17.สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกําหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไว
หลายประการ ท้ังนี้ สิทธิดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือกฎหมายในสวนของสิทธินี้มีผลใชบังคับ โดย
รายละเอียดของสิทธติาง ๆ ประกอบดวย 

 1) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสําเนาและขอใหเปดเผยท่ีมา
ของขอมูลสวนบุคคลท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน 
เวนแตกรณีท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง มีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคําสั่ง
ศาล หรือกรณีท่ีการใชสิทธิของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน  

 2) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวา
ขอมูลสวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหมี
ความถูกตอง เปนปจจุบนั สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

 3) สิทธิในการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให โรงพยาบาลสันปาตอง ลบ
หรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ี
เปนเจาของขอมูลไดตอไป ท้ังนี้ การใชสิทธิลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใต
เง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 4) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวน
บุคคลของทาน ท้ังนี้ ในกรณีดังตอไปนี้ 

 ก) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง ทําการตรวจสอบตามคํารองขอของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบนั 

 ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย 

 ค) เม่ือขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไว
ตามวัตถุประสงคท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูล
สวนบุคคลประสงคให โรงพยาบาลสันปาตอง เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการ
ใชสิทธิตามกฎหมาย 

 ง) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง กําลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายใน
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความ
จําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อัน
เนื่องมาจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 5) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน เวนแตกรณีท่ี โรงพยาบาลสันปาตอง มีเหตุในการ
ปฏิเสธคําขอโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน โรงพยาบาลสันปาตอง สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บ
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รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการ
กอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะของ โรงพยาบาลสันปาตอง) 

 6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทานไดใหความยินยอมแก โรงพยาบาลสันปาตอง 
ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลัง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอม
เม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดย โรงพยาบาลสันปาตอง เวน
แตมีขอจํากัดสิทธิโดยกฎหมายให โรงพยาบาลสันปาตอง จําเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคง
มีสัญญาระหวางทานกับ โรงพยาบาลสันปาตอง ท่ีใหประโยชนแกทานอยู 

 7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของ
ทานจาก โรงพยาบาลสันปาตอง ในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรือ
อุปกรณท่ีทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัต ิ
รวมถึงอาจขอให โรงพยาบาลสันปาตอง สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลรายอ่ืน ท้ังนี้ การใชสิทธินี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 18.โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของ โรงพยาบาล
สันปาตอง (สําหรับเจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานของ โรงพยาบาลสันปาตอง) หรือตามขอตกลงการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคล (สําหรับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ท้ังนี้ ตามแตกรณีและความสัมพันธท่ีทานมีตอ 
โรงพยาบาลสันปาตอง และอาจไดรับโทษตามท่ีกําหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
2562 รวมท้ังกฎหมายลําดับรอง กฎ ระเบียบ คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 
 19.การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล 
 ในกรณีท่ีทานพบวา โรงพยาบาลสันปาตอง มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมี

สิทธิรองเรียนไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลท่ีไดรับการ
แตงตั้งโดยคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ท้ังนี้ กอนการรองเรียนดังกลาว 
โรงพยาบาลสันปาตอง ขอใหทานโปรดติดตอมายัง โรงพยาบาลสันปาตอง เพ่ือให โรงพยาบาลสันปาตอง มี
โอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาส
แรก 

 
 20.การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

โรงพยาบาลสันปาตอง อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามท่ีเห็นสมควร 
และจะทําการแจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.sanpatonghospital.go.thโดยมีวันท่ีมีผล
บังคับใชของแตละฉบับแกไขกํากับอยู อยางไรก็ดี โรงพยาบาลสันปาตอง ขอแนะนําใหทานโปรด
ตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสมํ่าเสมอ ผานแอปพลิเคชั่น หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมท่ี 



บังคับใชเม่ือ 23 เมษายน 64 

 
โรงพยาบาลสันปาตอง ดําเนินการ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแก 
โรงพยาบาลสันปาตอง 

การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ โรงพยาบาลสันปาตอง ภายหลังการบังคับใชนโยบาย
ใหม ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ท้ังนี้ โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็น
ดวยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดตอมายัง โรงพยาบาลสันปาตอง เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริง
ตอไป 

 21.การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ 

หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล 
สวนบุคคลของ โรงพยาบาลสันปาตอง หรือเก่ียวกับนโยบายนี้ หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

โรงพยาบาลสันปาตอง 
ลขท่ี149  ม.15 ต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.ชียงใหม 50120 
- ชองทางการติดตอ :sanpatonghospital.go.th 

Call Center : 053-931-700  
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