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คำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซตJ mhc7.dmh.go.th 

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

คำประกาศเกี่ยวกับความเป3นส6วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อใหGท6านซึ่งเป3นผูGใชGงานเว็บไซตJ 

mhc7.dmh.go.th (ซึ่งต6อไปในประกาศนี ้เรียกว6า “กิจกรรมการประมวลผล”) ไดGทราบและเขGาใจรูปแบบ 

การเก็บรวบรวม ใชG และเปQดเผย (“ประมวลผล”) ขGอมูลส6วนบุคคลท่ี ศูนยSสุขภาพจิตที่ ๗ (ซึ ่งต6อไปใน

ประกาศนี ้เรียกว6า“เรา”) ดำเนินการ ในฐานะผูGควบคุมขGอมูลส6วนบุคคลในขGอมูลส6วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจาก

ท6านเพ่ือการดำเนินการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลน้ี 

เราไดGดำเนินการพัฒนาเว็บไซตS mhc7.dmh.go.th เพื่อการสื่อสารงานสุขภาพจิตของประเทศไทย 

ใหGกGาวหนGาสู 6การเป3น Mental Health 4.0 รวมถึงเป3นช6องทางใหGบริการ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและ

ประชาชน ใหGไดGรับข6าวสารเพ่ือความรอบรูGงาน อันจะก6อใหGเกิดสุขภาพจิตดี มีความสุข 

ทั้งน้ี เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน ดังน้ี 

 

๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขZอมูลส5วนบุคคล 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านภายใตGฐาน ความจำเป3นเพื่อการปฏิบัติหนGาท่ี 

ตามกฎหมาย ไดGแก6 พระราชบัญญัติสุขภาพแห6งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐, พระราชบัญญัติสุขภาพจิต  (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติขGอมูลข6าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐, พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรS พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๒. วัตถุประสงคJในการเก็บรวบรวมขZอมูลส5วนบุคคลของท5าน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านเพ่ือวัตถุประสงคS ดังต6อไปน้ี 

๒.๑ เพื่อความจำเป3นในการยืนยันตัวบุคคลสำหรับการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซตS สำหรับผูGดูแล

ระบบ และผูGมีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซตS 

๒.๒ เพื่อความจำเป3นในการจัดทำทะเบียนบัญชีผูGใชGงานสำหรับการจัดการบัญชีผูGใชGบริการ เช6น 

การเพิ่ม การลบ และการขอเปลี่ยนแปลงขGอมูล สำหรับผูGดูแลระบบ และผูGมีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซตS 

เป3นตGน 

๒.๓ เพื่อความจำเป3นในการติดต6อประสานงาน การสอบถาม การแจGงข6าวสาร และการดำเนินงาน

ดGานสุขภาพจิต 

๒.๔ เพื่อการวิเคราะหSทางสถิติของการเยี่ยมชมสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การทำงาน 
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๓. ขZอมูลส5วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใชZ 

เพ่ือวัตถุประสงคSตามท่ีไดGแจGงในขGอ ๒. เราเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6านดังรายการต6อไปน้ี 

๓.๑ แหล6งขGอมูลและรายการขGอมูลส6วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังน้ี 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขZอมูลส5วนบุคคล 

๑. เก็บขGอมูลจากท6านโดยตรง ผ6าน

แบบฟอรSมร6วมมือกับเรา 

 ช่ือ นามสกุล เบอรSโทรศัพทS และอีเมล 

๒. เก็บขGอมูลจากท6านโดยตรง ผ6าน

แบบฟอรSมเพิ่มผูGใชGงานสำหรับผูGท่ีมี

สิทธิเป3นผูGดูแลระบบ และผูGมีสิทธิ

บริหารจัดการเว็บไซตS 

mhc7.dmh.go.th 

 ช่ือ นามสกุล เบอรSโทรศัพทS และอีเมล 

๓. เก็บขGอมูลผ6านการเยี ่ยมชมหรือ

การใช Gบร ิการในส 6วนต 6าง ๆ บน

เว็บไซตS mhc7.dmh.go.th 

 ขGอมูลภายในคุกก้ี (Cookie data) และ IP address 

 

๓.๒ จุดประสงคSการใชGงานขGอมูลส6วนบุคคล 

จุดประสงคJในการใชZขZอมูล รายการขZอมูลส5วนบุคคลท่ีใชZ 

เพ่ือความจำเป3นในการยืนยันตัวบุคคลสำหรับการ

บริหารจัดการเว็บไซตS สำหรับผูGดูแลระบบ และผูGมีสิทธิ

บริหารจัดการเว็บไซตS mhc7.dmh.go.th 

 ช่ือ นามสกุล เบอรSโทรศัพทS และอีเมล 

เพ่ือความจำเป3นในการจัดทำทะเบียนบัญชีผูGใชGงาน

สำหรับการจัดการบัญชีผูGใชGบริการ สำหรับผูGดูแลระบบ 

และผูGมีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซตS mhc7.dmh.go.th 

เช6น การเพิ่ม การลบ และการขอเปล่ียนแปลงขGอมูล 

เป3นตGน 

 ช่ือ นามสกุล เบอรSโทรศัพทS และอีเมล 

เพ่ือความจำเป3นในการติดต6อประสานงาน การสอบถาม 

การแจGงข6าวสาร และการดำเนินการอ่ืนที่เก่ียวขGองกับ

งานมาตรฐานดิจิทัล 

 ช่ือ นามสกุล เบอรSโทรศัพทS และอีเมล 

เพ่ือการวิเคราะหSทางสถิติของการเย่ียมชมสำหรับการ

ติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ

เว็บไซตS mhc7.dmh.go.th 

 ขGอมูลภายในคุกกี ้(Cookie data) และ IP address 

เพ่ือใชGในการจัดประชาพิจารณS รับฟ�งความคิดเห็นต6อ

ร6างมาตรฐานฯ 

 ชื่อ นามสกุล เบอรSโทรศัพทS อีเมล ตำแหน6ง และ 

 ช่ือหน6วยงาน 
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๔. คุกก้ี 

 เราเก็บรวบรวมและใชGคุกก้ี (คุกก้ี หมายถึง ไฟลSเล็ก ๆ เพื ่อจัดเก็บขGอมูลการเขGาใชGงานเว็บไซตS 

เช6น วันเวลา ลิงกSที่คลิก หนGาที่เขGาชม เงื่อนไขการตั้งค6าต6าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณSคอมพิวเตอรS 

และ/หรือ เครื ่องมือสื ่อสารที ่เขGาใชGงานของท6าน เช6น โนGตบุ �ก แท็บเล็ต หรือสมารSทโฟน ผ6านทางเว็บ

เบราวSเซอรSในขณะที่ท6านเขGาสู6เว็บไซตS โดยคุกกี้จะไม6ก6อใหGเกิดอันตรายต6ออุปกรณSคอมพิวเตอรS และ/หรือ 

เครื่องมือสื่อสารของท6าน ในกรณีดังต6อไปนี ้ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใชGเพิ่มประสบการณS

การใชGงานบริการทางออนไลนS โดยจะจำเอกลักษณSของภาษาและปรับแต6งขGอมูลการใชGงานตามความตGองการ

ของท6าน เป3นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ขGอมูลความปลอดภัยของท6าน รวมถึงบริการที ่ท6านสนใจ 

นอกจากน้ีคุกกี้ยังถูกใชGเพื่อวัดปริมาณการเขGาใชGงานบริการทางออนไลนS การปรับเปล่ียนเน้ือหาตามการใชGงาน

ของท6าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเขGาใชGงานครั ้งก6อน ๆ และ ณ ป�จจุบัน และอาจมีวัตถุประสงคS 

เพ ื ่ อการโฆษณาประชาส ัมพ ันธ Sท ั ้ งนี้  ท 6 านสามารถค Gนหาข Gอม ูล เพ ิ ่ ม เต ิมเก ี ่ ย วก ับค ุกก ี ้ ไ ด Gที่  

www.allaboutcookies.org) รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตS mhc7.dmh.go.th และ

เว็บไซตSที่เกี่ยวขGอง หรือบนอุปกรณSของท6าน ตามแต6บริการที่ท6านใชGงาน ทั้งน้ี เพื่อการดำเนินการดGานความ

ปลอดภัยในการใหGบริการ และเพื่อใหGท6านซึ่งเป3นผูGใชGงานไดGรับความสะดวกและประสบการณSที่ดีในการใชGงาน

เว็บไซตS mhc7.dmh.go.th ของเรา และขGอมูลเหล6านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซตSของเราใหGตรงกับความ

ตGองการของท6านมากยิ่งขึ้น โดยท6านสามารถตั้งค6าหรือลบการใชGงานคุกกี้ไดGดGวยตนเองจากการตั้งค6าในเว็บ

เบราวSเซอรS (Web Browser) ของท6าน 

 

๕. ขZอมูลส5วนบุคคลของผูZเยาวJ คนไรZความสามารถและคนเสมือนไรZความสามารถ 

กรณีที่เราทราบว6าขGอมูลส6วนบุคคลที ่จำเป3นตGองไดGรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป3นของ

เจGาของขGอมูลส6วนบุคคลซึ่งเป3นผูGเยาวS คนไรGความสามารถหรือคนเสมือนไรGความสามารถ เราจะไม6ทำการเกบ็

รวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลนั้น จนกว6าจะไดGรับความยินยอมจากผูGใชGอำนาจปกครองที่มอีำนาจกระทำการแทน

ผูGเยาวS หรือ ผูGอนุบาล หรือผูGพิทักษSตามแต6กรณี ทั้งน้ี เป3นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 

กรณีที่เราไม6ทราบมาก6อนว6าเจGาของขGอมูลส6วนบุคคลเป3นผูGเยาวS คนไรGความสามารถหรือคนเสมือนไรG

ความสามารถ และมาพบในภายหลังว6าเราไดGเก็บรวบรวมขGอมูลของเจGาของขGอมูลส6วนบุคคลดังกล6าว โดยยัง

มิไดGรับความยินยอมจากผูGใชGอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูGเยาวS หรือผู Gอนุบาล หรือผู GพิทักษS

ตามแต6 กรณี เราจะดำเนินการลบทำลายขGอมูลส6วนบุคคลนั้นโดยเร็วหากเราไม6มีเหตุอันชอบดGวยกฎหมาย

ประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชGหรือเปQดเผยขGอมูลดังกล6าว 

 

๖. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุZมครองขZอมูลส5วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท6านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต6อไปน้ี 

๖.๑ สิทธิในการเขGาถึง รับสำเนาขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน รวมถึงขอใหGเปQดเผยท่ีมาของขGอมูลส6วน

บุคคลของท6านที ่เราเก็บรวบรวมโดยไม6ไดGรับความยินยอมจากท6าน เวGนแต6กรณีที ่เราตGองดำเนินการ 
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ตามกฎหมายหรือคำส ั ่ งศาล หร ือกรณ ีท ี ่การเข G าถ ึงและร ับสำเนาของท 6านจะส 6งผลกระทบ 

ที่อาจก6อใหGเกิดความเสียหายต6อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

๖.๒ สิทธิในการขอแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของท6านที่ไม6ถูกตGองหรือไม6ครบถGวน เพื่อใหGมีความ

ถูกตGองเป3นป�จจุบัน สมบูรณS และไม6ก6อใหGเกิดความเขGาใจผิด 

๖.๓ สิทธิในการลบหรือทำลายขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน โดยท6านมีสิทธิขอใหGเราลบหรือทำลาย

ขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน หรือทำใหGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไม6สามารถระบุตัวบุคคลผูGเป3นเจGาของขGอมลู

ไดG ทั้งน้ี การใชGสิทธิลบหรือทำลายขGอมูลส6วนบุคคลน้ีจะตGองอยู6ภายใตGเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด 

๖.๔ สิทธิในการขอใหGเราระงับการใชGขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน ในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต6อไปน้ี 

๖.๔.๑ เมื ่ออยู 6ในช6วงเวลาที ่เราไดGตรวจสอบตามคำรGองขอของท6านเพื ่อใหGแกGไขขGอมูล 

ส6วนบุคคลของท6านใหGถูกตGอง สมบูรณSและเป3นป�จจุบัน 

๖.๔.๒ ขGอมูลส6วนบุคคลของท6านถูกเก็บรวบรวม ใชGหรือเปQดเผยโดยมิชอบดGวยกฎหมาย 

๖.๔.๓ เมื่อขGอมูลส6วนบุคคลของท6านหมดความจำเป3นในการเก็บรักษาไวGตามวัตถุประสงคS 

ที่เราไดGแจGงแก6ท6านในการเก็บรวบรวม เวGนแต6ท6านประสงคSใหGเราเก็บรักษาขGอมูลน้ันต6อไปเพ่ือประกอบการ

ใชGสิทธิตามกฎหมายของท6าน 

๖.๔.๔ เมื่ออยู6ในช6วงเวลาที ่เราอยู6ระหว6างพิสูจนSถึงเหตุอันชอบดGวยกฎหมายในการเก็บ

รวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน หรือตรวจสอบความจำเป3นในการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปQดเผยขGอมูล

ส6วนบุคคลของท6านเพื่อประโยชนSสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท6านไดGใชGสิทธิคัดคGานการเก็บรวบรวม 

ใชG หรือเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน 

๖.๕ สิทธิในการคัดคGานการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน เวGนแต6กรณี 

ที่เรามีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท6านโดยชอบดGวยกฎหมาย (เช6น เราสามารถแสดงใหGเห็นว6าการเก็บ

รวบรวม ใชGหรือเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านมีเหตุอันชอบดGวยกฎหมายยิง่กว6า หรือเพื่อการก6อต้ังสิทธิ

เรียกรGองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชGสิทธิเรียกรGองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนSสาธารณะ

ตามภารกิจของเรา เป3นตGน) 

๖.๖ สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท6านไดGใหGความยินยอมแก6เราในการเก็บรวบรวม 

ใชGหรือเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคล ท6านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดGตลอดระยะเวลาที่ขGอมูลส6วนบุคคล

ของท6านถูกเก็บรักษา เวGนแต6มีข Gอจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือเงื ่อนไขการใชGบริการใหGเราจำเป3น 

ตGองเก็บรักษาขGอมูลต6อไป 

๖.๗ สิทธิในการขอรับ ส6งหรือโอนขGอมูลส6วนบุคคล โดยท6านมีสิทธิในการขอรับขGอมูลส6วนบุคคล

ของท6านจากเราไดGในกรณีที ่เราไดGทำใหGขGอมูลส6วนบุคคลนั ้นอยู 6ในรูปแบบที่สามารถอ6านหรือใชGงาน

โดยทั่วไปไดGดGวยเครื่องมือหรืออุปกรณSที่ทำงานไดGโดยอัตโนมัต ิและสามารถใชGหรือเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคล

ไดGโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอใหGเราส6งหรือโอนขGอมูลในรูปแบบดังกล6าวไปยังผู GควบคุมขGอมูล 

ส6วนบุคคลรายอ่ืน ทั้งน้ีการใชGสิทธิน้ีจะตGองอยู6ภายใตGเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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๗. การส5งหรือโอนขZอมูลส5วนบุคคลไปยังต5างประเทศ 

ในบางกรณ ีเราอาจจำเป3นตGองส6งหรือโอนขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไปยังต6างประเทศ เพื่อดำเนินการ

ตามวัตถุประสงคSในการใหGบริการแก6ท6าน เช6น เพื่อส6งขGอมูลส6วนบุคคลไปยังระบบคลาวดS (Cloud) ที ่มี

แพลตฟอรSมหรือเครื่องแม6ข6าย (Server) อยู6ต6างประเทศ (เช6น ประเทศสิงคโปรS หรือสหรัฐอเมริกา เป3นตGน) 

เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้ังอยู6นอกประเทศไทย ทั้งนี ้ขึ้นอยู6กับบริการของเราที่ท6านใชGงาน

หรือมีส6วนเกี่ยวขGองเป3นรายกิจกรรม โดยเราไดGดำเนินการตามหลักเกณฑSการใหGความคุGมครองขGอมูลส6วน

บุคคลที่ส6งหรือโอนไปยังต6างประเทศท่ีคณะกรรมการคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคลประกาศกำหนด เวGนแต6กรณี

ดังต6อไปน้ี 

๗.๑ เป3นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดใหGเราตGองส6งหรือโอนขGอมูลส6วนบุคคลไปต6างประเทศ 

๗.๒ ไดGแจGงใหGท6านทราบและไดGรับความยินยอมจากท6านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐาน

การคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคลที่ไม6เพียงพอ ทั้งน้ี ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุGมครองส6วน

บุคคลประกาศกำหนด 

๗.๓ เป3นการจำเป3นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท6านเป3นคู6สัญญากับเรา (ถGามี) หรือเป3นการทำตาม 

คำขอของท6านก6อนการเขGาทำสัญญาน้ัน 

๗.๔ เป3นการกระทำตามสัญญาของเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพ่ือประโยชนSของท6าน 

๗.๕ เพื่อป�องกันหรือระงับอันตรายต6อชีวิต ร6างกาย หรือสุขภาพของท6านหรือของบุคคลอื่น เม่ือ

ท6านไม6สามารถใหGความยินยอมในขณะน้ันไดG 

๗.๖ เป3นการจำเป3นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนSสาธารณะที่สำคัญ 

 

๘. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขZอมูลส5วนบุคคล 

เราจะเก็บรักษาขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไวGในระยะเวลาเท6าที ่ข Gอมูลนั ้นยังมีความจำเป3นตาม

วัตถุประสงคSในการเก็บรวบรวมขGอมูล และตามที่กฎหมายกำหนดเท6านั้น ทั้งน้ี เมื่อพGนระยะเวลาและขGอมูล

ส6วนบุคคลของท6านสิ้นความจำเป3น ตามวัตถุประสงคSและตามกฎหมายดังกล6าวแลGว เราจะดำเนินการลบ 

ทำลายขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน หรือทำใหGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไม6สามารถระบุตัวตนไดGต6อไป อย6างไรก็ด ี

ในกรณีที่มีขGอพิพาท การใชGสิทธิหรือคดีความอันเก่ียวขGองกับขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน เราขอสงวนสิทธิในการ

เก็บรักษาขGอมูลน้ันต6อไปจนกว6าขGอพิพาทน้ันจะไดGมีคำส่ังหรือคำพิพากษาถึงที่สุด 

 ในกรณีการเก็บขGอมูลส6วนบุคคลจากการประชาพิจารณSร6างมาตรฐาน ซึ่งเป3นกระบวนการสำคัญ 

เพื ่อปรับปรุงร6างมาตรฐานใหGมีความสมบูรณSมากยิ ่งขึ ้นเราจะเก็บรักษาขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไวG 

เป3นระยะเวลา ๑๐ ป� ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว6าดGวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เมื ่อสิ ้นสุด

ระยะเวลาการจัดเก็บขGอมูลส6วนบุคคลดังกล6าว เราจะดำเนินการลบ หรือทำลายขGอมูลส6วนบุคคล หรือทำใหG

ขGอมูลส6วนบุคคลเป3นขGอมูลที่ไม6สามารถระบุตัวบุคคลที่เป3นเจGาของขGอมูลไดG 
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๙. การใหZบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูZใหZบริการช5วง 

เราอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื ้อจัดจGางบุคคลที่สาม (ผูGประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคล) ใหGทำการ

ประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลแทนหรือในนามของเรา ซึ่งบุคคลที่สามดังกล6าวอาจเสนอบริการในลักษณะต6าง ๆ

เช6น การเป3นผู Gดูแล (Hosting) รับงานบริการช6วง (Outsourcing) หรือเป3นผู GใหGบริการคลาวดS (Cloud 

computing service/provider) หรือเป3นงานในลักษณะการจGางทำของในรูปแบบอื่นการมอบหมายใหGบุคคล

ที่สามทำการประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลในฐานะผูGประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลน้ัน เราจะจัดใหGมีขGอตกลงระบุ

สิทธิและหนGาที่ของเราในฐานะผูGควบคุมขGอมูลส6วนบุคคลและของบุคคลที่เรามอบหมายในฐานะผูGประมวลผล

ขGอมูลส6วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทขGอมูลส6วนบุคคลที่เรามอบหมายใหGประมวลผล รวมถงึ

วัตถุประสงคS ขอบเขตในการประมวลผลขGอมูล ส6วนบุคคลและขGอตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวขGอง ซึ่งผูGประมวลผล

ขGอมูลส6วนบุคคลมีหนGาที่ประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในขGอตกลงและตามคำสั่งของเรา

เท6าน้ัน 

ในกรณีที่ผูGประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลมีการมอบหมายผูGใหGบริการช6วง (ผูGประมวลผลช6วง) เพื่อทำ

การประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลแทนหรือในนามของผู GประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคล เราจะกำกับใหGผูG

ประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลจัดใหGมีเอกสารขGอตกลงระหว6างผูGประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลกับผูGประมวลผลช6วง 

ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม6ต่ำกว6าขGอตกลงระหว6างเรากับผูGประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคล 

 

๑๐. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขZอมูลส5วนบุคคล 

เพื่อเป3นการปกป�องคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคลของท6านใหGมีความมั่นคงปลอดภัย และป�องกันมิใหGผูGอืน่

ที่ไม6มีสิทธิเขGาถึงขGอมูล รวมถึงรักษาความถูกตGองของขGอมูล ท6านจะตGองไม6เปQดเผยรหัสผ6านหรือขGอมูลส6วน

บุคคลของท6านใหGแก6บุคคลภายนอกทราบ หากท6านไดGมีการแบ6งป�น หรือเปQดเผยรหัสผ6าน หรือขGอมูลส6วน

บุคคลของท6านใหGกับบุคคลอื่น หรือแมGว6าในกรณีใด ๆ ที่ท6านไม6สามารถรักษาความลับในรหัสผ6านส6วนตัว 

หรือไม6สามารถควบคุมการใชGงานของรหัสผ6านของท6านไดG ท6านจะตGองเป3นผูGรับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ 

ที่เกิดขึ้นภายใตGชื่อหรือบัญชีของท6าน โดยถือว6าเป3นการกระทำโดยท6านเองและตGองรับผิดตามกฎหมายใน

ฐานะท่ีท6านเป3นเจGาของบัญชี 

เรามีมาตรการปกป�องขGอมูลส6วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเขGาถึงขGอมูลส6วนบุคคลใหGสามารถ

เขGาถึงไดGโดยเจGาหนGาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนGาที่หรือไดGรับมอบหมายที่มีความจำเป3นตGองใชGขGอมลู

ดังกล6าวตามวัตถุประสงคSที่ไดGแจGงเจGาของขGอมูลส6วนบุคคลไวGแลGวเท6านั้น ซึ่งบุคคลดังกล6าวจะตGองยึดมั่น และ

ปฏิบัติตามมาตรการปกป�องขGอมูลส6วนบุคคลของเราอย6างเคร6งครัด ตลอดจนมีหนGาที่รักษาความลับของขGอมลู

ส6วนบุคคลที่ตนเองรับรูGจากการปฏิบัติการตามอำนาจหนGาที ่โดยเรามีมาตรการรักษา ความปลอดภัยขGอมูลทัง้

ในเชิงองคSกรหรือเชิงเทคนิคที่ไดGมาตรฐานสากล และเป3นไปตามที่คณะกรรมการคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล

ประกาศกำหนด 

นอกจากนี ้เมื่อเรามีการส6ง โอนหรือเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลแก6บุคคลที่สาม ไม6ว6า เพื่อการใหGบริการ

ตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขGอตกลงในรูปแบบอื่น เราจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยขGอมูลส6วน
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บุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป3นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว6าขGอมูลส6วนบุคคลท่ี 

เราเก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู6เสมอ 

ทั้งนี ้เราขอใหGขGอมูลกับท6านว6า ป�จจุบันยังไม6มีวิธีการรับส6งขGอมูลทางอิเล็กทรอนิกสSหรือวิธีการจัดเกบ็

ขGอมูลที่สมบูรณSแบบหรือไม6มีช6องโหว6ที่ไม6สามารถผ6านเขGาไปไดG ประกอบกับอาจมีบุคคลภายนอกท่ีพยายามดกั

ขGอมูลหรือทำการใด ๆ เพื่อเขGาถึงขGอมูลระหว6างการส6งขGอมูลหรือเขGามาในระบบของท6านหรือของเราอย6างไม6มี

สิทธิตามกฎหมาย และบุคคลดังกล6าวอาจนำขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไปใชGอย6างไม6ถูกตGอง 

อย6างไรก็ดี เรามีมาตรการในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยขGอมูลส6วนบุคคลอย6างเหมาะสม เพื่อ

ป�องกันมิใหGขGอมูลสูญหาย หรือมีการเขGาถึง ทำลาย ใชG เปลี่ยนแปลง แกGไข หรือเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลโดย

ไม6ไดGรับอนุญาต ซึ่งสอดคลGองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดGานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 

Security Policy) ของเรา 

 

๑๑. การมีส5วนร5วมของเจZาของขZอมูลส5วนบุคคล 

เราอาจเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของท6านก็ต6อเมื ่อไดGรับคำรGองขอจากเจGาของขGอมูลส6วนบุคคล 

ผูGสืบสันดาน ผูGแทนโดยชอบธรรม ผูGอนุบาลหรือผูGพิทักษSตามกฎหมาย โดยส6งคำรGองขอมาที ่สำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ กรมสุขภาพจิต เลขท่ี 88/20 หมู6 4 ถนนติวานนทS อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกสS dpo@dmh.mail.go.th 

ในกรณีที ่เจGาของขGอมูล ผู Gสืบสันดาน ผู Gแทนโดยชอบธรรม ผู GอนุบาลหรือผูGพิทักษSตามกฎหมาย 

มกีารคัดคGานการจัดเก็บ ความถูกตGอง หรือการกระทำใด ๆ เช6น การแจGงดำเนินการปรับปรุงแกGไขขGอมูลส6วนบุคคล 

เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคGานดังกล6าวไวGเป3นหลักฐานดGวย 

ทั้งนี ้เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดGตามกรณีทีม่กีฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ขGอมูลส6วนบุคคล

ของท6านถูกทำใหGไม6ปรากฏชื่อหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท6านไดG 

 

12. ความรับผิดชอบของบุคคลซึง่ประมวลผลขZอมูลส5วนบุคคล 

เราไดGกำหนดใหGเจGาหนGาที่เฉพาะผูGที่มีอำนาจหนGาท่ีเกี่ยวขGองในการจัดเก็บรวบรวม ใชG และเปQดเผย

ขGอมูลส6วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเท6านั ้นที ่จะสามารถเขGาถึงขGอมูลส6วนบุคคลของท6านไดG 

โดยเราจะดำเนินการใหGเจGาหนGาที่ปฏิบัติตามประกาศน้ีอย6างเคร6งครัด 

 

13. การเปลี่ยนแปลงแกZไขคำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว 

เราอาจพิจารณาปรับปรุง แกGไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจGงใหG

ท6านทราบผ6านทางเว็บไซตS mhc7.dmh.go.th อย6างไรก็ด ีเราขอแนะนำใหGท6านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบ

ประกาศฉบับใหม6อย6างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก6อนท่ีท6านจะเปQดเผยขGอมูลส6วนบุคคลแก6เรา 

การเขGาใชGงานผลิตภัณฑSหรือบริการภายใตGกิจกรรมการประมวลผลนี้ของท6าน ถือเป3นการรับทราบ

ตามขGอตกลงในประกาศน้ี ทั้งน้ี โปรดหยุดการใชGงานหากท6านไม6เห็นดGวยกับขGอตกลงในประกาศฉบับนี้และ



 

คำประกาศเก่ียวกับความเป1นส4วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซตJ mhc7.dmh.go.th (v.20221101-2.1) : หนWาที ่8 

โปรดติดต6อมายังเราเพื่อช้ีแจงขGอเท็จจริงต6อไป ทั้งนี ้หากท6านยังคงใชGงานต6อไปภายหลงัจากที่ประกาศน้ีมีการ

แกGไขและนำข้ึนประกาศในช6องทางขGางตGนแลGว จะถือว6าท6านไดGรับทราบการเปล่ียนแปลงดังกล6าวแลGว 

 

14. การติดต5อสอบถาม  

ท6านสามารถติดต6อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับน้ีไดGที ่

ผูZควบคุมขZอมูลส5วนบุคคล (Data Controller) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต  

สถานท่ีติดต6อ : อาคาร ๓ ช้ัน ๔ เลขท่ี ๘๘/๒๐ หมู6 ๔  ถนนติวานนทS  

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

อีเมล dpo@dmh.mail.go.th  

โทรศัพทS ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๔ 

 

เจZาหนZาท่ีคุZมครองขZอมูลส5วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ช่ือ นายเจษฎา โนนชัยยา 

สถานท่ีติดต6อ ศูนยSสุขภาพจิตท่ี ๗ เลขท่ี ๑๖๙ หมู6 ๔ ถนนชาตะผดุง  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก6น จังหวัดขอนแก6น ๔๐๐๐๐ 

อีเมล mhc7@mhc7.dmh.go.th 

โทรศัพทS ๐ ๔๓๔๒ ๔๗๓๙ 

 

 

 
(นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลปd) 

ผูWอำนวยการศูนยJสุขภาพจิตที ่๗ 

 


