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หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

(ส าหรับผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์และผู้ป่วยของโรงพยาบาล) 

 สภากาชาดไทย (เรียกว่า “เรา” หรือ “สภากาชาดไทย”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งท าให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล1 ของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ด าเนินการโดยสภากาชาดไทย 
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด รวมถึงการแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ
ตามหนังสือฉบับนี้ และการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (บางกรณี) ตามเอกสารแนบหนังสือฉบับนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 

 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากข้อมูลที่เจ้า ของข้อมูล 
หรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูล ให้ไว้กับเรา หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับเจ้าของข้อมูล หน่วยงานพันธมิตรของเรา โรงพยาบาล
หรือหน่วยงานภายในอ่ืน ๆ ของเรา  การให้บริการทางโทรศัพท์ บริการทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ ของ เรา รวมถึง การใช้งาน
เว็บไซต์ การดาวน์โหลดข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น แหล่งข้อมูลอ่ืนใดที่เชื่อถือได้ เช่น สมาคม องค์กรของรัฐ หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชน งานสัมมนา งานฝึกอบรม งานออกร้าน ทั้งที่เราจัดขึ้นเอง หรือองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนอ่ืน ๆ 
รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สภากาชาดไทยจัดเก็บ 

 ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของท่าน และครอบครัวของท่าน 

 ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ และข้อมูลอ่ืนที่สามารถติดต่อได้ เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ  

 ข้อมูลอ่อนไหวเช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพรวมถึง หมู่โลหิต ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการรักษาพยาบาล 
ประวัติการแพ้ยาหรือแพ้อาหาร ประวัติการพบแพทย์และประวัติการกายภาพบ าบัด ความต้องการพิเศษใน
การรักษาพยาบาล ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลพันธุกรรม และพฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น 

 ข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค เช่น ข้อมูลการประสบอุบัติเหตุ พฤติกรรมการใช้ชีวิต การบริโภค หรือ

                                              

1 การประมวลผลข้อมูล คือ การด าเนินการใด ๆ ซ่ึงกระท าต่อข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ บันทึก จัดระบบ การเก็บรักษา การ
เปลี่ยนแปลง ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูล เผยแพร่ หรือการกระท าอื่นใดเพื่อให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลไป
ใช ้
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พฤติกรรมการนอน เป็นต้น 

 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ 

 ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ การแสดงความเห็น การซักถาม การโต้ตอบในสื่อสังคมออนไลน์ ความสนใจของ
ท่าน และบริการที่ท่านใช้ 

 ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ข้อมูลการท าธุรกรรมรวมถึง ราคา วิธีการช าระเงิน และรายละเอียดการ
ช าระเงินอ่ืน ๆ 

 ข้อมูลประกันสุขภาพและประกันภัย ซึ่งรวมถึงประกันสังคม สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประโยชน์
การรักษาพยาบาลต่าง ๆ 

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราเมื่อท่านโต้ตอบกับเราผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ประเภท
ระบบปฏิบัติการ ประเภทเบราว์เซอร์ การตั้งค่า ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ หรือข้อมูลประเภท Uniform 
Resource Locator, ที่อยู่ไอพี (IP Address) เป็นต้น 

 
3. คุกกี้     

เรามีการใช้คุ้กกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ก าหนดไว้ตามนโยบายคุ้กก้ี (โปรดคลกิลิงก์) 
 

4. ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูล 

 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลดังกล่าวไป
ใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น เราจะลบ และท าลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก าหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเรา โดยปกติในกรณีทั่วไป ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุด
จะเท่ากับ 10 (สิบ) ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่ก าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น  
หรือหากมีความจ าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ 
หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน 

5. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

 เพื่อการให้บริการทางการแพทย์แก่ท่านในทุกช่องทาง ซึ่งรวมถึง การระบุตัวตนของคนไข้ การจัดตาราง
และแจ้งเตือนการนัดพบแพทย์หรือตารางการรักษาพยาบาล การวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้ค าปรึกษาเก่ียวกบั
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การรักษาพยาบาลแก่ท่าน การดูแลให้ความปลอดภัยแก่ท่านขณะรักษาพยาบาลหรือเข้าพักในสถานที่ของ
เรา การให้บริการที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลแก่ท่าน ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงาน
ภายนอกซึ่งเป็นพันธมิตรกับเราเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของท่าน เป็นต้น 

 เพื่อการค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล หรือการให้บริการ
ของเรา เช่น การวิจัยวัคซีนชนิดต่าง ๆ หรือ การวิเคราะห์ และทดลองการตอบสนองต่อการรักษาด้วย
วิธีการต่าง ๆ เป็นต้น 

 เพื่อให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนของท่าน 

 เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ ของเรา เพื่อช่วยเราพัฒนาปรับปรุงบริการ และการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของเรา บริการ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเรา โดยการเข้าร่วมดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสมัคร
ใจของท่านและจะไม่กระทบต่อท่านในการเข้าถึงบริการของเรา  

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา เช่น เพื่อให้การศึกษาต่อนักศึกษาแพทย์ และพยาบาล ซึ่งปฏิบัติงาน
ภายในโรงพยาบาลของเรา เป็นต้น 

 เพื่อป้องกันการกระท าที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย เราอาจมีการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวม รวมถึง
ข้อมูลในกล้อง CCTV เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีการกระท าที่ไม่เหมาะสมหรือผิด
กฎหมาย  

 เพื่อปกป้องและระงับอันตรายที่อาจเกิดกับท่าน เราอาจมีการใช้ข้อมูลของท่านในกรณีที่ เราเห็นว่าอาจมี
ความเสี่ยงหรืออันตรายอย่างร้ายแรงหรือมีการละเมิดต่อท่านหรือผู้ใดก็ตาม  

 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา  

ในกรณีที่เราใช้บริการจากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก เรา จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่
เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไว้ (ในกรณีที่จ าเป็น) เรา จะไม่เปิดเผย หรือท าให้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไปเปิดเผย แสดง 
หรือท าให้ปรากฏในลักษณะอ่ืนใดที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้ เว้นแต่ เรา จะได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลก่อน หรือเป็นกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดให้สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล  

หากเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตามสัญญา หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เราจะไม่สามารถปฏิบัติตาม
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สัญญาที่มีต่อเจ้าของข้อมูล หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ 

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ เราได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา 

6. ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจาก สภากาชาดไทย  

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย โดย
ข้อมูลของท่าน อาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึง 

 โรงพยาบาลหรือหน่วยงานภายในอื่น ๆ ของเรา เราอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้กับ
โรงพยาบาลหรือหน่วยงานภายในอ่ืน ๆ ของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในหนังสือ
แจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เช่น เพื่อการประสานงานขอโลหิตในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้ 
การติดต่อปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่จ าเป็นแก่การรักษาท่าน เป็นต้น 

 ผู้ให้บริการภายนอก เราอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้กับผู้ให้บริการภายนอกในบาง
กิจกรรม เช่น การให้บริการเซิร์ฟเวอร์ส าหรับเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการจ่ายและรับ
ช าระเงิน การท าค าสั่งซื้อ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 หน่วยงานหรือพันธมิตรภายนอกเรา เราอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้หน่วยงานหรือ
พันธมิตรภายนอกเรา เช่น การประสานงานกับโรงพยาบาลอ่ืนนอกเหนือจากโรงพยาบาลในเครือของเรา
เพื่อติดต่อปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่จ าเป็นแก่การรักษาท่าน ซึ่งจะท าให้ท่าน
ได้รับบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้แก่โรงพยาบาล หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์และพยาบาล 

 สถาบันการเงิน เราอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทบัตร
เครดิต บริษัทประกันภัย หรือ หน่วยงานทวงถามหนี้ ตามที่จ าเป็นในการท าการจ่ายและรับช าระเงินตามที่มี
การร้องขอ โดยเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่มีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมาย
ก าหนด และสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีอ านาจในการเข้าถึงดังกล่าวเท่านั้น 

 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เราอาจท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การรายงานกับหน่วยงานก ากับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายอื่นใดที่เราต้องปฏิบัติตาม 
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เราจะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลก าหนดให้ท าได้เท่านั้น ทั้งนี้ เราอาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยเข้าท าข้อสัญญา
มาตรฐานหรือใช้กลไกอ่ืนที่พึงมีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ และเราอาจอาศัยสัญญาการโอนข้อมูล 
หรือกลไกอ่ืนที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ในกรณีที่เราจ าเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก เรา จะด าเนินการตามขั้นตอน
ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ไม่ให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึง
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง 

7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

เราจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการ
บริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และมาตรการ
ป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเร่ืองการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) 
เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และสอดคล้องกับการด าเนินงานของเรา และมาตรฐานที่
รับรองโดยทั่วไป เราก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของเรา เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ เรายังมีการจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอกเพื่อด าเนินการตรวจสอบสถานะให้แนใ่จ
ว่า ผู้ให้บริการภายนอกที่เราท าการว่าจ้างจะมีการใช้มาตรการในการเก็บรวบรวม ประมวลผล โอนย้าย จัดการ และรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอในการให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ของเรา ในการนี้ เราจะมีการสอบทาน
และปรับปรุงมาตรการดังกล่าวตามความจ าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ 
ของประเทศและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

เราจัดท านโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้
รับอนุญาตโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ก าหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และตามที่อาจก าหนด
เพิ่มเติมในสัญญาระหว่างเรา กับท่านแต่ละราย 

 จัดให้มีการจ ากัดสิทธิลูกจ้างในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
 ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบตัวตนและ

เทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจ าเป็น รวมถึง จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยส าหรับ
ข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) 
protocol เป็นต้น 
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 ก าหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกที่เราท าการว่าจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตามกฎหมาย และระเบียบ
ต่าง ๆ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ติดตามตรวจสอบเว็บไซต์ของเรา ผ่านหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบออนไลน์ 

 จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่คณะท างานของเรา 
 ประเมินผลแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูล และการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของเราเป็นประจ า 

อย่างไรก็ดีแม้ว่าเราจะทุ่มเท และใช้ความพยายามในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิค
ร่วมกับการบริหารจัดการโดยบุคคล เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือ
ข้อมูลที่เป็นความลับของเจ้าของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่อาจไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทุกประการ เช่น 
การปกป้องข้อมูลของเจ้าของข้อมูลจากการถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจได้ เจ้าของ
ข้อมูลจึงควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภท personal firewall เพื่อ
ป้องกันคอมพิวเตอร์จากการจู่โจม หรือโจรกรรมข้อมูล   

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

การใช้สิทธิในเรื่องใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 ของหนังสือแจ้งฉบับนี้ อนึ่ง สิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 นี้ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจมีการออกหลักเกณฑ์โดยรัฐเป็นคราว ๆ โดย เรา จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป  

8.1 สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล: ในกรณีที่ เรามีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือที่นอกเหนือจากความยินยอมใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ เรา จะแจ้ง และ/หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่
จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล  

8.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
เจ้าของข้อมูลจะด าเนินการยื่นค าขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 ได้ เพื่อท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

8.4 สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล: ในกรณีที่ระบบของ เรา รองรับ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วน
บุคคลของตน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขอให้โอนโดยอัตโนมัติ
ได้  
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8.5 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้  ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้  

(1)  หมดความจ าเป็นอีกต่อไปในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ 

(2)  เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดย เรา ไม่มี
อ านาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป  

(3)  เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ  

(4)  เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

8.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ สภากาชาดไทยระงับการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลได้ดังนี้  

(1) เมื่อเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ด าเนินการปรับปรุงเพื่อท าให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

(2) เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือท าลายตามข้อ 8.5 แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน  

(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ เรา เก็บรักษาข้อมูลไว้
ก่อนเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

(4) เมื่อเราอยู่ในระหว่างการพิสูจน์การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรืออยู่ระหว่างตรวจสอบการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนด  

8.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นข้อมูลทีเราได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลดังกล่าว (ก) จากการปฏิบัติหน้าที่ของ เรา จากค าสั่งของรัฐ 
หรือ (ข) จากความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ เรา  หรือของนิติบุคคลอื่น  

(2) เป็นกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง  

(3) เป็นกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงทางสถิติ  
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8.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความ
ยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ 
ทั้งนี้ หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด เรา จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึง
ผลกระทบจากการถอนความยินยอม  

อนึ่ง  เราอาจปฏิเสธค าขอใช้สิทธิข้างต้น หากการด าเนินการใด ๆ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอ่ืน หรือเป็นการด าเนินการเพื่อการศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือ
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

  เจ้าของข้อมูลที่ประสงค์จะใช้สทิธิ ให้ยื่นแบบค าร้องขอใช้สิทธผิ่านทาง [ * ]  

 เจ้าของข้อมูลสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องขอใช้สิทธิหนังสือมอบอ านาจและเอกสาร

อ่ืนใดที่เก่ียวข้องได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ [ * ] หรือขอแบบค าร้องขอจาก [ * ] 

 เจ้าของข้อมูลจะต้องกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์การขอใช้สทิธิ และลงนามในค าร้องพร้อม

แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้เป็นผู้ลงนามในค าร้องขอใช้สิทธิด้วยตนเอง แต่ให้บุคคลภายนอก
เป็นผู้ยืน่ค าร้อง ต้องแนบหนังสอืมอบอ านาจตามแบบฟอร์มที่ก าหนดด้วย   

  ค าร้องจะถูกน าสง่มาที่เจา้หน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ บคุลากรผู้รับผิดชอบของเราเพื่อ

การตรวจสอบตัวตนของผูย้ื่นค าร้องขอ 

 ในการตรวจสอบตัวตนของผู้ยื่นค าร้องขอ หากไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของข้อมูล และ/
หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ยืน่ค าร้องขอได้ เราอาจขอให้มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือติดต่อผู้
ยื่นค าร้องขอเพื่อยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ บุคลากรผู้รับผิดชอบ จะตอ้งพิจารณาค าร้องวา่จะสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่ เช่น พิจารณาความสมเหตุสมผล หรือผลกระทบในทางลบที่อาจเกิด
ขึ้นกับผู้อื่น เปน็ต้น หรือมีเหตุปฏิเสธตามที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ 

  ในกรณีที่ค าร้องขออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนินการได้เจ้าหนา้ทีคุ่ม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล/
บุคลากรผู้รับผิดชอบจะด าเนินการตามค าร้องขอใช้สิทธิ และแจง้ให้ท่านทราบโดยเร็ว ตาม
ช่องทางการติดต่อที่เจ้าของข้อมูลได้แจ้งไว้ในแบบค าร้องขอใชส้ิทธิ 
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  ในกรณีที่ค าร้องขอใช้สิทธิ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด าเนนิการให้ได้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล/บุคลากรผู้รับผิดชอบจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยเร็ว ตามช่องทางการติดต่อที่
เจ้าของข้อมูลได้แจ้งไว้ในแบบค าร้องขอใช้สิทธิ พร้อมระบุเหตุผลของการปฏิเสธ ทั้งนี้ เจา้ของ
ข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อหน่วยงานก ากับดูแลตามที่กฎหมายก าหนดซึ่งจะแจง้ให้ท่านทราบ
ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

หมายเหตุ:  
1. การด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้น จะใช้เวลาไม่เกินกว่า 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับค าร้องขอ

และเอกสารประกอบค าร้องขอครบถ้วน 

2. การด าเนินการตามค าร้องขอข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดีหากการด าเนินการตามค าร้องขอส่วนใดมี
ค่าใช้จ่าย เรา จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนด าเนินการ 

10. การเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ตดิต่อ 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีค าถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิของตน หรือความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้ ท่าน
สามารถติดต่อได้ที่ 

ส่งถึง:   สภากาชาดไทย   
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 10 เลขที่ 1871 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 
 อีเมล  dpo@redcross.or.th โทรศัพท์ 0 2256 4015  

 
เราอาจมีปรับปรุงหนงัสือแจ้งนี้เป็นคร้ังคราว เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความเหมาะสมและเปน็ปัจจุบนั หากเรามี

การเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวปฏบิัติว่าดว้ยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปรับปรุงและแก้ไขหนังสือ
แจ้งฉบับนี้ และแสดงบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ท่านไดท้ราบถงึวิธีการที่เรา เก็บรวบรวม ใช้ จดัการ เปิดเผย และคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล  
  
 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ………………………………………. 
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หนังสือยินยอม 
(ส าหรับผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์และผู้ป่วยของโรงพยาบาล) 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว       (“เจ้าของข้อมูล”) ตกลงยินยอมให้ 
เรา ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ข้าพเจ้า ได้ท าเครื่องหมาย  ไว้ในช่อง “ยินยอม”  

 วัตถุประสงค์หลัก รายละเอียดวัตถุประสงค ์ ยินยอม 

1.  เปิดเผยข้อมูลท่านไป
ใ ห้หน่ ว ย ง านหรื อ
พันธมิตรภายนอกเรา  

เปิดเผยข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ หมู่โลหิต ประวัติการเจ็บป่วยและ
ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการแพ้ยาหรือแพ้อาหาร ประวัติการพบ
แพทย์และประวัติการกายภาพบ าบัด ความต้องการพิ เศษในการ
รักษาพยาบาล ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลพันธุกรรม ของท่าน ไปให้
โรงพยาบาลอื่น ๆนอกเหนือจากโรงพยาบาลของเรา เพื่อให้ท่านได้รับบริการ
ทางการแพทย์ที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

2.  เพื่อการค้นคว้า วิจัย 
ทดลอง และพฒันา
ผลิตภัณฑ์ทางการ 
แพทย์การรักษา 

พยาบาล หรือการ
ให้บริการของเรา 

เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อายุ 
วัน/เดือน/ปีเกิด อีเมล ข้อมูลสุขภาพ หมู่โลหิต ประวัติการเจ็บป่วยและ
ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการแพ้ยาหรือแพ้อาหาร ประวัติการพบ
แพทย์และประวัติการกายภาพบ าบัด  ความต้องการพิ เศษในการ
รักษาพยาบาล ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลพันธุกรรม ของท่าน เพื่อการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการให้บริการของเรา 



3.  เพื่อติดต่อและแจ้ง
ข่าวประชา สัมพันธ์
กิ จ ก ร รมของสภา 
กาชาดไทยให้กับท่าน 

เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพศ 
อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด อีเมล เพื่อติดต่อและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของเราให้กับท่านทราบ เช่น การรับบริจาค การระดมทุน กิจกรรมเพื่อการ
กุศล หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของเรา ซึ่งรวมไปถึงการเลือกน าเสนอสื่อ กิจกรรม 
และบริการต่าง ๆ ของเราเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ
ของท่าน 

 

4.  ให้ความยินยอมตามข้อ 1 – ข้อ 3 ข้างต้นทุกข้อ   

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมฉบับนี้ และได้ลง
นามด้วยความสมัครใจ โดยทราบถึงสิทธิในการให้หรือปฏิเสธที่จะให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิในการเพิกถอนภายหลัง  
ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงให้ส าเนา ภาพถ่าย หรือการบันทึกในรูปแบบใด ๆ มีผลเป็นหลักฐานยืนยันถึงการให้ความยินยอมของ
ข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 
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    ลงชื่อ       เจ้าของข้อมูล 
                               (                                             )   
     วันที่       


