
 

นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลราชวิถี มีการติดตั้งและใชอุปกรณกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในการเฝาดูแลพื้นท่ี

ภายในและโดยรอบสถานที่ อาคาร เพื่อคุมครองชีวิต สุขภาพ และทรัพยสินของผูเขารับบริการ ผูมาติดตอ 

บุคลากรภายในโรงพยาบาล ผูรับจาง ลูกจาง หรือบุคคลใดๆทั้งหมด ที่เขามาในพื้นที่ที่มีการเฝาดูแลภายใน

อาคารและสถานที่ผานกลองโทรทัศนวงจรปด (เรียกรวมกันวา “ทาน”) ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

โรงพยาบาลมีหนาที่ตามกฎหมายในการชี้แจงเอกสารฉบับนี้ใหทานถึงเหตุผลและวิธีการที่โรงพยาบาล เก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน รวมถึงแจงใหทานทราบถึงสิทธิของทานในฐานะเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ โรงพยาบาลยืนยันวาไดดำเนินการตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของทาน 

1. วัตถุประสงค 

 เอกสารนโยบายฉบับนี้ใชเปนแนวทางชี้แจงใหผูเขารับบริการ ผูมาติดตอ บุคลากรภายในโรงพยาบาล 

ผูรับจาง ลูกจาง หรือบุคคลใดๆทั้งหมด ที่เขามาในพื ้นที่ที ่มีการเฝาดูแลภายในอาคารและสถานที่ผาน

กลองโทรทัศนวงจรปด ทราบถึงเหตุผลและวิธีการท่ีโรงพยาบาล เก็บรวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ของทาน 

2. ขอบขาย 

 ทุกพ้ืนท่ี ท่ีมีการเขาดูแลภายในอาคารและสถานท่ีผานกลองโทรทัศนวงจรปด 

3. คำนิยาม 

 นโยบายฉบับนี้ มีคำหรือขอความสามารถนิยามไดดังนี้ 

คำหรือขอความ คำนิยาม 

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล พระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 

2562 และที ่จะมีการแกไขเพิ ่มเติม รวมถึงกฎ 

ระเบียบ และคำสั่งท่ีเก่ียวของ 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลราชว ิถ ี กรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข 



คำหรือขอความ คำนิยาม 

ขอมูลสวนบุคคล  ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคล

นั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูล

ของผูถึงแกกรรม 

เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล เจาหนาท่ีซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลเพื่อใหทำหนาที่เปนเจาหนาที่คุมครองขอมูล

สวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอำนาจตัดสินใจเก่ียวกับการ

เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้น ๆ 

ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่ง

หรือในนามผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

สถานพยาบาลในเครือขาย สถานพยาบาลในเครือขายของโรงพยาบาลราชวิถี

หรือสังกัดกรมการแพทย ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและท่ี

จะมีข้ึนในอนาคต ซ่ึงใชระบบจัดเก็บขอมูลรวมกัน 

4. ผูรับผิดชอบ 

 4.3 คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี 

4.2 กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 4.2 หนวยงานรักษาความปลอดภัย 

5. วิธีปฏิบัติ 

 5.1 บทท่ัวไป 

  นโยบายฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของการเก็บรวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลของทาน รวมถึงวิธีการในการปกปองคุมครองขอมูลสวนบุคคลและแนวทางการจัดการขอมูล

ดังกลาวอยางเหมาะสม โดยโรงพยาบาลอาจดำเนินการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายคุมครองขอมูลสวน

บุคคลนี้ ไมวาบางสวนหรือทั้งหมดเปนครั้งคราว เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานของ

โรงพยาบาลและหลักเกณฑของกฎหมายที่อาจมีการเปลี ่ยนแปลงไป ดังนั้น ทานจึงควรติดตาม

รายละเอียดนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีกำหนดนี้อยูเสมอ อยางไรก็ดี โรงพยาบาลจะเผยแพร

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในหนาเว็บไซต และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใน

สาระสำคัญ โรงพยาบาลจะแจงใหทานทราบ 

 



 5.2 ขอมูลสวนบุคคลท่ีโรงพยาบาลเก็บรวบรวมจากทาน 

  5.2.1 ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีโรงพยาบาลมีการจัดเก็บ 

  ขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใตนโยบายฉบับนี้ ไม

วาจะเปนขอมูลสวนบุคคลที ่ทานใหไวกับโรงพยาบาลโดยตรง หรือขอมูลสวนบุคคลท่ี

โรงพยาบาลไดรับมาจากบุคคลภายนอกหรือโรงพยาบาลไดรับมาจากแหลงที่มาอื่น สามารถ

จำแนกเปนประเภทดังตอไปนี้ 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล คำอธิบาย 

ขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปด บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ เสียง และ

ภาพสิ่งของของทาน เชน ทรัพยสิน ยานพาหนะ 

ทะเบียนรถยนต หรือขอมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุ

ตัวตนบุคคลได เม่ือทานเขาสูพ้ืนท่ีท่ีมีการสอดสอง

ดูแลภายในอาคารและสถานที่ผานกลองโทรทัศน

วงจรปดของโรงพยาบาล 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว ขอมูลชีวภาพ เชน ขอมูลการจดจำใบหนา (Face 

Scan/ Face Recognition) ขอมูลการจดจำเสียง 

เปนตน 

  5.2.2 แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล 

โรงพยาบาลเก็บรวบรวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของทาน และภาพสิ่งของ หรือขอมูลอื่น ๆ 

ที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได เมื ่อทานเขาสูพื ้นที่ที่มีการสอดสองดูแลภายในอาคารและ

สถานที่ผานกลองโทรทัศนวงจรปด ในบางกรณีโรงพยาบาลอาจจะเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เปนขอมูลออนไหวของทาน (เชน การภาพสแกนใบหนา (Face 

Scan/ Face Recognition) ตอเมื่อไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน หรือกฎหมาย

อนุญาตใหกระทำไดเทานั้น 

 5.3 วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

  โรงพยาบาลจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานเทาที่จำเปนตอการดำเนินงานของโรงพยาบาล

เทานั้น โดยโรงพยาบาลไดสรุปการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน พรอม

ท้ังอธิบายฐานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีชอบดวยกฎหมาย ดังนี้ 

5.3.1 วัตถุประสงคที่โรงพยาบาลดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑหรือฐานทางกฎหมาย

ในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยอาศัย

หลักเกณฑหรือฐานทางกฎหมายดังตอไปนี้เพ่ือเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวน

บุคคลของทาน ซ่ึงไดแก 



1) ฐานการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 

2) ฐานการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทหรือของ

บุคคลภายนอก เพื ่อใหสมดุลกับประโยชนและสิทธิและเสรีภาพข้ัน

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน 

3) ฐานการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

4) ฐานการขอความยินยอมกรณีเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลท่ีเปนขอมูลออนไหว 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะอาศัยหลักเกณฑหรือฐานทางกฎหมายใน (1) ถึง (4) ขางตน เพื่อการ

เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

5.3.2 เพื่อการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานท่ี

ของโรงพยาบาล และการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัย รวมถึงการเขา

และออกเพื่อปฏิบัติงานในสถานที่ของโรงพยาบาล การแลกบัตรเขาออกอาคาร

หรือสถานที ่ของโรงพยาบาล และการบันทึกขอมูลการเขาออกสถานที ่ของ

โรงพยาบาล และการบันทึกภาพภายในอาคารหรือสำนักงาน หรือบริเวณพื้นท่ี

โดยรอบดวยกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

5.3.3 เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกบุคลากร ผูใชบริการ และบุคคลอื่นที่เขามา

ภายในอาคารและสถานที่ รวมถึงการดูแลทรัพยสินของโรงพยาบาลไมใหผูที่ไม

เก่ียวของสามารถเขาออกเขตหวงหาม 

5.3.4 เพ่ือปกปองสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพยสินของทาน 

5.3.5 เพื่อปกปองอาคาร สถานที่ และทรัพยสินจากความเสียหาย ความขัดของ การ

ทำลายทรัพยสิน และอาชญากรรมอ่ืนๆ 

5.3.6 เพื่อสนับสนุนหนวยงานบังคับใชกฎหมายในการขัดขวาง ปองกัน และตรวจจับ

อาชญากรรม รวมถึงการฟองรองเม่ือเกิดอาชญากรรม 

5.3.7 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่หนวยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรองขอ 

หรือใชเพื่อเปนพยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดข้ึน

ภายในหรือบริเวณอาคารและสถานท่ี 

5.3.8 เพ่ือชวยเหลือในกระบวนการระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

5.3.9 เพื ่อชวยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี ่ยวของกับการแจง

เบาะแส 



5.3.10 เพื ่อชวยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เก่ียวของกับการแจง

เบาะแส 

5.3.11 เพ ื ่อการกระทำการอ ื ่นใดเพ ื ่อให  เป นไปตามว ัตถ ุประสงค ในการต ิดตั้ ง

กลองโทรทัศนวงจรปดตามท่ีไดระบุไวในนโยบายฉบับนี้ 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดในบริเวณที่ทานสามารถเห็นไดงาย และจะ

ติดตั้งปายแจง “สถานท่ีนี้มีกลองโทรทัศนวงจรปด” ท่ีจุดทางเขาและทางออก และในพ้ืนท่ีท่ี

มีการสอดสองดูแลโดยกลองโทรทัศนวงจรปด เพื ่อใหทานทราบวาในบริเวณนั ้นมี

กลองโทรทัศนวงจรปด 

5.4 การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

โรงพยาบาลจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตหลักเกณฑที ่กฎหมาย

กำหนดและตามวัตถุประสงคท่ีไดมีการแจงไวแกบุคคลหรือหนวยงาน ดังนี้ 

5.4.1 โรงพยาบาลจะเก็บขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปดที่เกี่ยวของกับทานไวเปน

ความล ับ และจะไม  เป ดเผยหร ือโอนข อม ูลด ังกล าวให แก ผู ใด ยกเวน 

สถานพยาบาลในเครือขาย และหนวยงานหรือบุคคลภายนอกเทาท่ีจำเปนเพ่ือให

เปนไปตามวัตถุประสงคและฐานตามกฎหมายในการประมวลผลท่ีไดแจงไวตามท่ี

ระบุไวในขอ 5.3 เทานั้น เชน บุคลากรและบริษัทที่โรงพยาบาลไดวาจางให

ดำเนินการเกี่ยวกับกลองโทรทัศนวงจรปดและรักษาความปลอดภัย โดยจะทำ

หนาท่ีเปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

5.4.2 หนวยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอขอมูลสวนบุคคล เชน สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เปนตน หรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีอำนาจในการ

ขอขอมูลสวนบุคคล เชน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เปนตน และอาจ

เปนการเปดเผยใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อประโยชนในการ

ดำเนินคดีของโรงพยาบาลเองดวย 

5.4.3 โรงพยาบาลอาจเปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานจากกลองโทรทัศน

วงจรปดไปยังสถานพยาบาลในเครือขาย และผูใหบริการจากภายนอกที่อยูนอก

ประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเปนในการปกปองสุขภาพ ความ

ปลอดภัย และทรัพยสินของทาน โดยหากเปนกรณีที่โรงพยาบาลตองขอความ

ยินยอมจากทานสำหร ับการสงหร ือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยัง

ตางประเทศ โรงพยาบาลจะดำเนินการขอความยินยอมจากทานกอน และ

โรงพยาบาลจะดำเนินการตรวจสอบวาประเทศปลายทาง องคการระหวาง



ประเทศ หรือผูรับขอมูลในตางประเทศมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ที่เพียงพอและเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลกำหนด 

5.4.4 บุคคลที่รองขอมูลจากกลองโทรทัศนวงจรปด โดยโรงพยาบาลจะคำนึงถึงการ

รักษาความลับเปนสำคัญ บุคคลที ่ร องขอจะตองดำเนินการตามขั ้นตอนท่ี

โรงพยาบาลกำหนด และอาจตองมีการแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อยืนยันตอ

โรงพยาบาล ทั้งนี้โรงพยาบาลจะพิจารณาการเปดเผยขอมูลจากกลองโทรทัศน

วงจรปดท่ีเก่ียวของกับทานใหกับบุคคลท่ีรองขอเปนรายกรณี 

5.5 ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

 โรงพยาบาลจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาที่จำเปนเพื่อการปฏิบัติ

ตามวัตถุประสงคที่ไดแจงตอทานหรือจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามอายุความ 

หรือเพื่อการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาว หรือเมื่อโรงพยาบาลไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานจาก

กลองโทรทัศนวงจรปดอีกตอไป หรือโรงพยาบาลหมดความจำเปนในการเก็บรวบรวมตอไป 

โรงพยาบาลจะทำการลบขอมูลออกจากระบบและบันทึกของโรงพยาบาล หรือทำลายขอมูลสวน

บุคคล หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลได 

5.6 สิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล 

 ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหโรงพยาบาล ดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคลของทานตามขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาตใหกระทำได ดังนี้ 

5.6.1 ในกรณีท่ีทานประสงคจะทราบหรือขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซ่ึง

อยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล หรือขอใหโรงพยาบาลเปดเผยการไดมา

ซ่ึงขอมูลท่ีทานไมไดใหความยินยอม ทานสามารถมีคำรองขอตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีโรงพยาบาลกำหนด 

5.6.2 ในกรณีที่ทานเห็นวาขอมูลสวนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน 

ไมสมบูรณ หรืออาจกอใหเกิดความเขาใจผิด ทานสามารถขอใหโรงพยาบาล

ดำเนินการแกไขเพื่อใหขอมูลถูกตอง เปนปจจุบันสมบูรณและไมกอใหเกิดความ

เขาใจผิดได โดยทำคำรองขอตอโรงพยาบาลตามหลักเกณฑและวิธ ีการท่ี

โรงพยาบาลกำหนด ในกรณีที่โรงพยาบาลไมดำเนินการตามคำรองขอของทาน 

โรงพยาบาลจะจัดทำบันทึกคำรองขอของทาน พรอมดวยเหตุผลไวเปนหลักฐาน

เพ่ือใหทานสามารถตรวจสอบได 



5.6.3 ทานมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี ่ยวกับตนจากโรงพยาบาลได ในกรณีท่ี

โรงพยาบาลไดทำใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบท่ีสามารถอาน หรือ ใชงาน

โดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือ หรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใช

หรือเปดเผยไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งทานมีสิทธิขอใหโรงพยาบาลสงหรือ

โอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำ

ไดดวยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับขอมูลท่ีโรงพยาบาลสงหรือโอนขอมูลในรูปแบบ

ดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่นโดยตรง เวนแตสภาพทางเทคนิคไม

สามารถทำได 

5.6.4 ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับ

ตนเม่ือใดก็ได ในกรณีดังตอไปนี้ 

1) กรณีที่เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมไดดวยเหตุจำเปนเพื่อการดำเนินภารกิจ

เพื่อประโยชนสาธารณะของโรงพยาบาล หรือ เหตุจำเปนเพื่อประโยชน

โดยชอบดวยกฎหมายของโรงพยาบาล เวนแต โรงพยาบาลแสดงใหเห็นถึง

เหตุอันชอบดวยกฎหมายที ่สำคัญยิ ่งกวา หรือ เปนไปเพื ่อกอตั ้งสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใชสิทธิเรียกรองตาม

กฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

2) กรณีที ่เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือ

วัตถุประสงคเก่ียวกับการตลาดแบบตรง 

3) กรณีที ่เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือ

วัตถุประสงคเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือ

สถิติ เวนแตการจำเปนเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของ

โรงพยาบาล 

5.6.5 ทานมีสิทธิขอใหโรงพยาบาลลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำใหขอมูลสวนบุคคลเปน

ขอมูลที ่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที ่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได ในกรณี

ดังตอไปนี้ 

1) เม่ือขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงค

ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 

2) เมื่อทานคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และ

โรงพยาบาลไมอาจปฏิเสธคำขอคัดคาน หรือเปนการเก็บรวบรวม ใช หรือ 

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการตลาดแบบตรง 



3) เมื่อขอมูลสวนบุคคลไดถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยไมชอบดวย

กฎหมาย 

5.6.6 ทานมีสิทธิขอใหโรงพยาบาลระงับการใชขอมูลสวนบุคคลได ในกรณีดังตอไปนี้ 

1) เมื ่อโรงพยาบาลอยู  ในระหวางการตรวจสอบตามที ่ท านรองขอให

ดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลของทานถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ 

หรือไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

2) เม่ือเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีตองลบหรือทำลาย เพราะเปนขอมูลสวนบุคคล

ที่ถูกเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมาย แตทานขอให

ระงับการใชแทน 

3) เม่ือขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงค

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล แตทานมีความจำเปนตองขอใหเก็บ

รักษาไวเพื่อใชในการกอตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช

สิทธิเร ียกรองตามกฎหมาย หรือ การยกขึ ้นตอสู ส ิทธิเร ียกรองตาม

กฎหมาย 

4) เมื ่อโรงพยาบาลอยู ในระหวางการพิสูจนใหเห็นถึงเหตุอันชอบดวย

กฎหมายที่สำคัญยิ่งกวา หรือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การ

ปฏิบัติตาม หรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย ในกรณีที่ทานใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช 

หรือ เปดเผยขอมูล 

5.6.7 ทานมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการผู เชี ่ยวชาญตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที่โรงพยาบาลหรือผูประมวลผลขอมูลสวน

บุคคล รวมทั้งลูกจางหรือผูรับจางของโรงพยาบาลหรือผูประมวลผลขอมูลสวน

บุคคล ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

หรือประกาศท่ีออกตามกฎหมายดังกลาวไดท้ังนี้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการ

พิจารณาคำรองขอใชสิทธิดังกลาวและดำเนินการตามที่กฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคลกำหนด 

5.7 มาตรการความม่ันคงปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

โรงพยาบาลจะจัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงครอบคลุม

ถึงมาตรการปองกันดานการบริหารจัดการ มาตรการปองกันดานเทคนิค และมาตรการปองกันทาง

กายภาพในเรื่องการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานขอมูลสวนบุคคล อันประกอบไปดวยการดำเนินการ

ดังตอไปนี้ เปนอยางนอย 



1) การควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและอุปกรณในการจัดเก็บและประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลโดยคำนึงถึงการใชงานและความมั่นคงปลอดภัย โดยโรงพยาบาลจะ

จัดการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดวยมาตรการไมนอยกวาระดับที่กฎหมายกำหนด 

และดวยระบบที่เหมาะสม เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลนั้น 

เชน ใชโปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) ปกปองดวยไฟร

วอลล รหัสผาน และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ สำหรับการเขารหัสขอมูลผานทาง

อินเตอรเน็ต และจัดเก็บในสถานท่ีท่ีมีระบบปองกันการเขาถึงท่ีจำกัดบุคคลท่ีสามารถ

เขาถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในรูปแบบเอกสารได 

2) การกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือกำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล โดย

โรงพยาบาลจะจำกัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลไมวาที่จัดเก็บในระบบอินเทอรเน็ต 

ระบบโปรแกรมใดๆ หรือในรูปแบบเอกสารไวเฉพาะบุคลากร ที่มีความจำเปนตอง

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้นใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีทานไดใหความยินยอมไว 

3) การบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงานเพ่ือควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเฉพาะ

ผูท่ีไดรับอนุญาตแลว 

4) การกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูใชงานเพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลสวน

บุคคลโดยไมไดรับอนุญาต การเปดเผย หรือการลักลอบทำสำเนาขอมูลสวนบุคคล 

หรือการลักขโมยอุปกรณจัดเก็บหรือขอมูลสวนบุคคล 

5) การจัดใหมีวิธีการเพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเกี่ยวกับการเขาถึง เปลี่ยนแปลง 

ลบ หรือถายโอนขอมูลสวนบุคคล ใหสอดคลองเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใชในการ

ประมวลผลขอมูลสวนบคุคล 

5.8 การทบทวนนโยบาย 

นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้มีผลใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดที่โรงพยาบาล

เปนผูเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย และทานตกลงใหโรงพยาบาลมีสิทธิในการเก็บรวบรวม และนำ

ขอมูลสวนบุคคลของทานที่โรงพยาบาลไดเก็บรวบรวมไวแลว (หากมี) ตลอดจนขอมูลสวนบุคคลของ

ทานที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมในปจจุบัน และที่จะไดเก็บรวมรวมในอนาคต ไปใช หรือเปดเผยแก

บุคคลอ่ืนภายในขอบเขตตามท่ีระบุไวในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ 

โรงพยาบาลและหนวยงานที่เกี ่ยวของจะทบทวนนโยบายฉบับนี้ในอนาคตเพื่อพัฒนาใหเกิดการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ดีขึ้น โดยโรงพยาบาลจะแจงใหทานทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายดังกลาว 

 



5.9 กฎหมายท่ีใชบังคับและเขตอำนาจศาล 

นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้อยูภายใตการบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให

ศาลไทยเปนผูมีอำนาจในการพิจารณาขอพิพาทใดท่ีอาจเกิดข้ึน 

5.10 ชองทางการติดตอ 

 โรงพยาบาลราชวิถี 

 สถานท่ีติดตอ เลขท่ี 2 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศัพท 02-206-2900 

 

 เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

 สถานท่ีติดตอ งานเวชสารสนเทศ กลุมงานดิจิทัลทางการแพทย โรงพยาบาลราชวิถี 

   เลขท่ี 2 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศัพท 02-206-2900 ตอ 10814-5 

6. แบบฟอรมและบันทึกท่ีเกี่ยวของ 

 ไมมี 

7. เครื่องช้ีวัด 

 ไมมี 

8. เอกสารอางอิง 

 ประกาศหรือถอยแถลงความเปนสวนตัวสำหรับปาย CCTV (Privacy Notice for CCTV) 

 

 

 

  
 (นายจินดา โรจนเมธินทร) 

 ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
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