
 

คำประกาศเก่ียวกับความเป1นส4วนตัวสำหรับผู9สมัครงานและผู9ปฏิบัติงาน (v.๒๐๒๒๑๑๐๑-๙.๑) : หน9าที่ 1 

 

คำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัวสำหรับผู:สมัครงานและผู:ปฏิบัติงาน 

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

ศูนย%สุขภาพจิตที่ ๗  กรมสุขภาพจิต (ซึ่งต;อไปในประกาศนี้ เรียกว;า “สำนักงาน”) ตระหนักและใหLความสำคัญกับ

การคุLมครองขLอมูลส;วนบุคคลของบุคคลผูLที่สมัครงานกับสำนักงาน และบุคคลผูLที่ไดLรับการบรรจุเปRนผูLปฏิบัติงานของสำนักงาน 

และถือปฏิบัติอย;างเคร;งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเปRนส;วนตัวของผูLสมัครและผูLปฏิบัติงานเปRนสำคัญ 

คำประกาศเกี่ยวกับความเปRนส;วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อใหLท;านในฐานะผูLสมัครงานและ

ผูLปฏิบัติงาน ไดLทราบและเขLาใจรูปแบบ วัตถุประสงค% วิธีการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป[ดเผย (รวมเรียกว;า “ประมวลผล”) ขLอมูล

ส;วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต;าง ๆ ของท;านภายใตLพระราชบัญญัติคุLมครองขLอมูลส;วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้ การประมวลผลขLอมูลส;วนบุคคลของท;านตามวัตถุประสงค%ในประกาศนี้ สำนักงานดำเนินการในฐานะผูLควบคุม

ขLอมูลส;วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว;า สำนักงานเปRนผูLมีอำนาจหนLาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชL 

หรือเป[ดเผยขLอมูลส;วนบุคคล 
 

คำนิยาม 

“ขLอมูลส;วนบุคคล” หมายความว;า ขLอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหLสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดLไม;ว;าทางตรงหรือ

ทางอLอม แต;ไม;รวมถึงขLอมูลของผูLถึงแก;กรรมโดยเฉพาะ 

“สำนักงาน” หมายความว;า ศูนย%สุขภาพจิตที่ ๗  กรมสุขภาพจิต 

“ผูLปฏิบัติงาน” หมายความว;า เจLาหนLาที่และผูLปฏิบัติงานของศูนย%สุขภาพจิตที่ ๗  กรมสุขภาพจิต 

 

สำนักงานดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป[ดเผยขLอมูลส;วนบุคคลของท;าน ดังนี ้

๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขLอมูลส;วนบุคคล 

๑.๑. สำนักงานเก็บรวบรวมขLอมูลส;วนบุคคลของท;าน ภายใตLฐานกฎหมายดังต;อไปนี ้

      ๑.๑.๑. ความจำเปRนในการปฏิบัติตามสัญญาหรือความจำเปRนในการดำเนินการเพื่อเขLาทำสัญญาที่ท;านเปRน

คู;สัญญากับสำนักงาน เช;น สัญญาจLาง โดยขLอมูลส;วนบุคคลของท;านมีความจำเปRนอย;างยิ่งเพื่อประกอบการทำสัญญาจLางและ

การดำเนินการที่เกี่ยวขLองกับการเปRนผูLปฏิบัติงานของสำนักงาน เช;น การประเมินผล การจัดสวัสดิการ วันหยุด วันลา การ

จัดทำประกันภัยกลุ;ม สิทธิประโยชน%และการบริหารจัดการดLานการสมัครและการจLางแรงงาน ซึ่งการที่ท;านไม;ใหLขLอมูลส;วน

บุคคลที่มีความจำเปRนดังกล;าวจะมีผลทำใหLสำนักงานไม;สามารถดำเนินการรับสมัครและจLางแรงงานไดL 

      ๑.๑.๒. ความจำเปRนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เช;น พระราชบัญญัติองค%การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะ

บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติเจLาหนLาที่องค%การมหาชน มาตรา ๒๘ ๓๕ และ ๓๘ รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือขLอบังคับ

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามความพระราชบัญญัติดังกล;าว การบริหารจัดการดLานภาษีอากรของผูLปฏิบัติงาน 

รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล เปRนตLน 

      ๑.๑.๓. ความจำเปRนในการดำเนินงานตามภารกิจสาธารณะหรือการใชLอำนาจรัฐที่สำนักงานไดLรับภายใตLพระ

ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค%การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ
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เจLาหนLาที่ ตามมาตรา ๓๕ รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือขLอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามความพระราช

กฤษฎีกาดังกล;าว 

      ๑.๑.๔. ความจำเปRนเพื่อประโยชน%โดยชอบดLวยกฎหมายของสำนักงาน โดยประโยชน%ดังกล;าวมีความสำคัญไม;

นLอยไปกว;าสิทธิขั้นพื้นฐานในขLอมูลส;วนบุคคลของท;าน เช;น การดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ในความ

ดูแลของสำนักงาน หรือการเก็บรวบรวมขLอมูลส;วนบุคคลของท;านก;อนเขLาสู;กระบวนการทำสัญญา การตรวจสอบรายชื่อผูL

ลLมละลาย การตรวจสอบประวัติการทำงานยLอนหลังจากแหล;งขLอมูลอื่น การวิเคราะห%ความเหมาะสม เปรียบเทียบ คัดเลือก

ผูLสมัครงาน รวมถึงการบริหารจัดการหรือกิจกรรมภายในของสำนักงาน เปRนตLน 

      ๑.๑.๕. ไดLรับความยินยอมที่สมบูรณ%จากท;าน ในการประมวลผลขLอมูลส;วนบุคคลที่จำเปRนตLองไดLรับความ

ยินยอมของท;าน เช;น การตรวจประวัติอาชญากรรม การเก็บขLอมูลชีวภาพเพื่อการลงทะเบียนเขLาออกงาน การจัดการสื่อ

โฆษณาหรือประชาสัมพันธ%ของสำนักงานซึ่งมีผูLปฏิบัติงานปรากฎเปRนส;วนหนึ่งส;วนใด การประกาศวันเกิด หรือการแสดงความ

อาลัยเกี่ยวกับความสูญเสียบุคคลในครอบครัวของผูLปฏิบัติงาน เปRนตLน 

 

๑.๒. สำนักงานเก็บรวบรวมขLอมูลส;วนบุคคลที่อ;อนไหวตามมาตรา ๒๖ แห;งพระราชบัญญัติคุLมครองขLอมูลส;วน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเขLาเงื่อนไขที่ไม;จำเปRนตLองไดLรับความยินยอมโดยชัดแจLง เพื่อวัตถุประสงค%ดังต;อไปนี ้

      ๑.๒.๑. เปRนการจำเปRนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหLบรรลุวัตถุประสงค%เกี่ยวกับการคุLมครองแรงงาน ซึ่งการ

เก็บรวบรวมขLอมูลดังกล;าวเปRนสิ่งจำเปRนในการปฏิบัติหนLาที่ของสำนักงาน ตามพระราชบัญญัติองค%การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือขLอบังคับที่เกี ่ยวขLองเพื่อการดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดคุณสมบัติผู Lปฏิบัติงานของ

สำนักงาน 

 

๒. วัตถุประสงค%ในการเก็บรวบรวมและใชLขLอมูลส;วนบุคคลของท;าน 

    สำนักงานดำเนินการเก็บรวบรวมขLอมูลส;วนบุคคลของท;านเพื่อวัตถุประสงค% ดังต;อไปนี ้

๒.๑. เพื่อการรับสมัครงานที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ซึ่งผูLสมัครงานดำเนินการติดต;อเขLามาดLวยตนเอง หรือเปRนการ

ประกาศรับสมัครภายในสำนักงาน 

๒.๒. การตรวจสอบคุณสมบัติของผูLสมัครงาน เช;น อายุ สัญชาติ การตรวจสอบว;าเปRนบุคคลลLมละลาย ประวัติ

อาชญากรรม ประวัติการถูกไล;ออก ปลดออกหรือใหLออกจากราชการ การมีส;วนไดLเสียในกิจการที่กระทำกับหรือแข;งขันกับ

กิจการของสำนักงาน เปRนตLน 

๒.๓. เพื่อดำเนินการสัมภาษณ%งาน วิเคราะห%ตรวจสอบประวัติการศึกษา ประสบการณ%ทำงานที่เกี่ยวขLอง 

๒.๔. เก็บรักษาไวLเพื่อพิจารณาตำแหน;งงานที่เป[ดรับใหม;ในอนาคต สำหรับผูLสมัครงานที่ไม;ไดLรับการบรรจุเปRน

ผูLปฏิบัติงาน 

๒.๕. ดำเนินการบรรจุ ขึ ้นทะเบียนเปRนผูLปฏิบัติงาน จัดเตรียมบัตรประจำตัว เครื่องใชL อุปกรณ% คอมพิวเตอร% 

โทรศัพท%มือถือ อีเมล username password ของระบบต;าง ๆ ของสำนักงานเพื่อเตรียมความพรLอมในการปฏิบัติงาน 

๒.๖. เพื่อการจัดการและดำเนินการที่เกี่ยวขLองกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน%ของผูLปฏิบัติงานและครอบครัว  

๒.๗. การบริหารจัดการเรื่องเงินเดือน ค;าตอบแทนพิเศษ ค;าล;วงเวลา ค;าที่พัก ค;าเดินทาง รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยง

ชีพและผลประโยชน%อื่น ๆ ของผูLปฏิบัติงาน 

๒.๘. บริหารจัดการดLานภาษีของผูLปฏิบัติงาน เช;น ภาษีเงินไดLหัก ณ ที่จ;าย 

๒.๙. การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และทรัพย%สินอื่น ๆ ของสำนักงาน 

๒.๑๐. การบริหารจัดการดLานกิจกรรมของผูLปฏิบัติงาน เช;น งานเลี้ยงป}ใหม; การดูงาน สัมมนา หรืองานสังสรรค%อื่น 

ๆ ที่จัดใหLแก;ผูLปฏิบัติงาน 

๒.๑๑. การลงเวลาปฏิบัติงาน การบริหารจัดการดLานวันหยุด วันลา ขาดงาน สาย 
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๒.๑๒. การบริหารจัดการดLานสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ% ซึ่งมีผูLปฏิบัติงานเปRนพรีเซ็นเตอร% หรือปรากฎเปRนส;วนใด

ส;วนหนึ่งของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ%ของสำนักงาน 

๒.๑๓. ประกาศผูLปฏิบัติงานใหม;  ผูLปฏิบัติงานดีเด;น หรือไดLรับการคัดเลือกเปRนผูLปฏิบัติงานดีเด;น ประกาศครบอายุ

การทำงาน ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน;ง และการยLายหน;วยงานของผูLปฏิบัติงาน 

๒.๑๔. การกำหนดเป~าหมายในการทำงาน ประเมินผลการทำงานของผูLปฏิบัติงาน การพิจารณาปรับตำแหน;ง ปรับ

เงินเดือน และพิจารณาเรื่องค;าตอบแทนพิเศษ 

๒.๑๕. การเขLารับการอบรม และการสอบวัดความรูLสำหรับผูLปฏิบัติงาน 

๒.๑๖. การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดต;อกฎหมาย กฎระเบียบ และขLอบังคับการทำงาน

ของสำนักงาน การพิจารณาและลงโทษทางวินัย หรือการใชLสิทธิตามสัญญาหรือกฎหมาย 

๒.๑๗. การส;งรายงานขLอมูลเกี่ยวกับการทุจริตของผูLปฏิบัติงานใหLแก;หน;วยงานกำกับดูแล และหน;วยงานที่มีอำนาจ

ตามที่มีกฎหมายกำหนด เช;น สำนักงานตำรวจ สำนักงานป~องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป~องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห;งชาติ กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห;งชาติ เปRนตLน 

 

๓. ขLอมูลส;วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม 

   เพื่อวัตถุประสงค%ตามที่ไดLแจLงในขLอ ๒. สำนักงานเก็บรวบรวมขLอมูลส;วนบุคคลของท;านดังรายการต;อไปนี ้

๓.๑. แหล;งขLอมูลและรายการขLอมูลส;วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี ้

แหล;ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขLอมูลส;วนบุคคล 

๑. ขLอมูลที ่เก็บโดยตรงผ;านการกรอกขLอมูลในเว็บไซต% 

https://mhc7.dmh.go.th การกรอกใบสมัครงาน หรือ

การที ่ท;านส;งขLอมูลส;วนบุคคลของท;านใหLแก;สำนักงาน

โดยตรง 

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล;น วัน/เดือน/ป}เกิด อายุ เพศ รูปถ;าย 

สัญชาติ ที ่อยู ;ที ่ติดต;อไดL เบอร%โทรศัพท%มือถือ เลขบัตร

ประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ขLอมูลผูLติดต;อสำรอง สถานะ

ทางการทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เปRนตLน 

๒. ขLอมูลที่เก็บโดยการใชLเทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตาม

พฤติกรรมการใชLงานเว็บไซต% https:// mhc7.dmh.go.th 

ของท;าน 

เว็บไซต%คุกกี้ ขLอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร% ขLอมูลการ

ใชLอุปกรณ%สื่อสาร คอมพิวเตอร% อีเมล อินเตอร%เน็ต เปRนตLน 

๓. ขLอมูลที่เก็บรวบรวมระหว;างการปฏิบัติงาน  ขLอมูลครอบครัวของผูLปฏิบัติงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

รหัสพนักงาน เง ินเดือน ค;าตอบแทน โบนัส ตำแหน;ง 

สวัสดิการ ภาษีอากร วันที่เริ่มจLาง วันสิ้นสุดการจLาง งานที่

ไดLร ับมอบหมาย ผลการประเมิน ประวัติการฝ�กอบรม 

บันทึกการลา ขLอมูลความประพฤติ ขLอมูลจำลองใบหนLา 

ประวัติอาชญากรรม ศาสนา ขLอมูลสุขภาพ เปRนตLน 

 

๔. การเป[ดเผยขLอมูลส;วนบุคคลของท;าน 

    สำนักงานอาจเป[ดเผยขLอมูลส;วนบุคคลของท;านต;อบุคคลหรือนิติบุคคลประเภทดังต;อไปนี้  

๔.๑. บริษัทประกันภัย เพื่อการจัดทำประกันภัยกลุ;มใหLแก;ผูLปฏิบัติงานของสำนักงาน 

๔.๒. เจLาหนLาที่ของรัฐหรือหน;วยงานที่มีอำนาจหนLาที่ หรือมีคำสั่งโดยชอบดLวยกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามที่

กฎหมายกำหนด เช;น การรายงานขLอมูลที่กฎหมายกำหนด หรือการเป[ดเผยขLอมูลส;วนบุคคลตามคำสั่งศาล เปRนตLน 

๔.๓. คู;สัญญา พันธมิตรหรือองค%กรอื่น ๆ ที่เกี ่ยวขLองในการดำเนินการของสำนักงาน เช;น สถานศึกษา สถาน

ฝ�กอบรม องค%กรเอกชนซึ่งเปRนคู;สัญญา โรงแรม วัด มูลนิธิ เปRนตLน 
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๕. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุLมครองขLอมูลส;วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท;าน 

พระราชบัญญัติคุLมครองขLอมูลส;วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค%เพื่อใหLขLอมูลส;วนบุคคลของท;านอยู;ในความ

ควบคุมของท;านไดLมากขึ้น โดยท;านสามารถใชLสิทธิตามพระราชบัญญัติคุLมครองขLอมูลส;วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติ

ในส;วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจLาของขLอมูลส;วนบุคคลมีผลใชLบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต;อไปนี ้

๕.๑. สิทธิในการเขLาถึง รับสำเนาขLอมูลส;วนบุคคลของท;าน    รวมถึงขอใหLเป[ดเผยที่มาของขLอมูลส;วนบุคคลของท;าน

ที่สำนักงานเก็บรวบรวมโดยไม;ไดLรับความยินยอมจากท;าน เวLนแต;กรณีที่สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท;านตามกฎหมาย

หรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเขLาถึงและรับสำเนาของท;านจะส;งผลกระทบที่อาจก;อใหLเกิดความเสียหายต;อสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น  

๕.๒. สิทธิในการขอแกLไขขLอมูลส;วนบุคคลของท;านที่ไม;ถูกตLองหรือไม;ครบถLวน เพื่อใหLมีความถูกตLอง เปRนป�จจุบัน 

สมบูรณ% และไม;ก;อใหLเกิดความเขLาใจผิด  

๕.๓. สิทธิในการขอใหLองค%กรระงับการใชLขLอมูลส;วนบุคคลของท;านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต;อไปนี้ 

      ๕.๓.๑. เมื่ออยู;ในช;วงเวลาที่สำนักงานทำการตรวจสอบตามคำรLองขอของท;านใหLแกLไขขLอมูลส;วนบุคคลของ

ท;านใหLถูกตLอง สมบูรณ%และเปRนป�จจุบัน 

      ๕.๓.๒. ขLอมูลส;วนบุคคลของท;านถูกเก็บรวบรวม ใชLหรือเป[ดเผยโดยมิชอบดLวยกฎหมาย 

      ๕.๓.๓. เมื่อขLอมูลส;วนบุคคลของท;านหมดความจำเปRนในการเก็บรักษาไวLตามวัตถุประสงค%ที่สำนักงานไดLแจLง

แก;ท;านในการเก็บรวบรวม แต;ท;านประสงค%ใหLสำนักงานเก็บรักษาขLอมูลนั้นต;อไปเพื่อประกอบการใชLสิทธิตามกฎหมายของ

ท;าน 

      ๕.๓.๔. เมื่ออยู;ในช;วงเวลาที่สำนักงานกำลังพิสูจน%ใหLท;านเห็นถึงเหตุอันชอบดLวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ขLอมูลส;วนบุคคลของท;าน หรือตรวจสอบความจำเปRนในการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป[ดเผยขLอมูลส;วนบุคคลของท;านเพื่อ

ประโยชน%สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท;านไดLใชLสิทธิคัดคLานการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป[ดเผยขLอมูลส;วนบุคคลของท;าน 

๕.๔. สิทธิในการคัดคLานการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป[ดเผยขLอมูลส;วนบุคคลของท;าน เวLนแต;กรณีที่สำนักงานมีเหตุใน

การปฏิเสธคำขอของท;านโดยชอบดLวยกฎหมาย (เช;น สำนักงานสามารถแสดงใหLเห็นว;าการเก็บรวบรวม ใชL หรือเป[ดเผยขLอมูล

ส;วนบุคคลของท;านมีเหตุอันชอบดLวยกฎหมายยิ่งกว;า หรือเพื่อการก;อตั้งสิทธิเรียกรLองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชL

สิทธิเรียกรLองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน%สาธารณะตามภารกิจของสำนักงาน) 

 

๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขLอมูลส;วนบุคคล 

สำนักงานเก็บรักษาขLอมูลส;วนบุคคลของท;านเปRนระยะเวลาดังต;อไปนี ้

๖.๑. สำหรับผูLสมัครงานที่ไม;ไดLรับการแต;งตั้งเปRนผูLปฏิบัติงาน เก็บรักษาไวL ๒ ป}นับแต;วันที่สำนักงานไดLรับขLอมูลส;วน

บุคคล หรือ 

๖.๑. สำหรับผูLปฏิบัติงาน เก็บรักษาไวLตลอดระยะเวลาการจLางงาน และเก็บรักษาไวLต;อไปเปRนเวลา ๑๐ ป}นับแต;วันที่

สัญญาจLางสิ้นสุดลง  

ทั้งนี้ เมื่อพLนระยะเวลาดังกล;าวแลLว สำนักงานจะทำการลบ ทำลายขLอมูลส;วนบุคคลของท;านเมื่อหมดความจำเปRนใน

การใชLขLอมูลส;วนบุคคลนั้น อย;างไรก็ตาม ในกรณีที่มีขLอพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับการสมัครงานหรือสัญญาจLางงานของท;าน 

สำนักงานขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขLอมูลนั้นต;อไปจนกว;าขLอพิพาทนั้นจะไดLมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแลLว 
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๗. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขLอมูลส;วนบุคคล 

สำนักงานมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขLอมูลส;วนบุคคลของท;านอย;างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและ

การบริหารจัดการ เพื่อป~องกันมิใหLขLอมูลสูญหาย หรือมีการเขLาถึง ทำลาย ใชL เปลี่ยนแปลง แกLไข หรือเป[ดเผยขLอมูลส;วน

บุคคลโดยไม;ไดLรับอนุญาต ซึ่งสอดคลLองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดLานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 

Security Policy) ของสำนักงาน 

นอกจากนี้ สำนักงานไดLกำหนดใหLมีนโยบายการคุLมครองขLอมูลส;วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศใหL

ทราบกันโดยทั่วทั้งองค%กร พรLอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหLเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใชL และเป[ดเผยขLอมูลส;วน

บุคคล โดยธำรงไวLซึ ่งความเปRนความลับ (Confidentiality) ความถูกตLองครบถLวน (Integrity) และสภาพพรLอมใชLงาน 

(Availability) ของขLอมูลส;วนบุคคล โดยไดLจัดใหLมีการทบทวนนโยบายดังกล;าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

 

๘. การมีส;วนร;วมของเจLาของขLอมูลส;วนบุคคล 

สำนักงานอาจเป[ดเผยขLอมูลส;วนบุคคลของท;านเมื่อไดLรับคำรLองขอจากท;าน ผูLสืบสิทธิ์ ทายาท ผูLแทนโดยชอบธรรม 

หรือผูLอนุบาลหรือผูLพิทักษ%ตามกฎหมายของท;าน โดยส;งคำรLองขอผ;าน จดหมายอิเล็กทรอนิกส%...(หรือระบุวิธีการติดต;ออื่น) 

ในกรณีที่ท;าน ผูLสืบสิทธิ์ ทายาท ผูLแทนโดยชอบธรรม หรือผูLอนุบาลหรือผูLพิทักษ%ตามกฎหมายมีการคัดคLานการ

จัดเก็บ ความถูกตLอง หรือการกระทำใด ๆ เช;น การแจLงดำเนินการปรับปรุงแกLไขขLอมูลส;วนบุคคล สำนักงานจะดำเนินการ

บันทึกหลักฐานคำคัดคLานดังกล;าวไวLเปRนหลักฐานดLวย 

ทั้งนี้ สำนักงานอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดLในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ขLอมูลส;วนบุคคลของท;าน

ถูกทำใหLไม;ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท;านไดL 

 

๙. การเขLาถึงขLอมูลส;วนบุคคล 

สำนักงานไดLกำหนดใหLพนักงาน เจLาหนLาที่และบุคคลเฉพาะผูLที่มีอำนาจหนLาที่เกี่ยวขLองในการจัดเก็บรวบรวม ใชL 

และเป[ดเผยขLอมูลส;วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท;านั้นที่จะสามารถเขLาถึงขLอมูลส;วนบุคคลของท;านไดL โดยองค%กร

จะดำเนินการใหLเจLาหนLาที่และบุคคลดังกล;าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย;างเคร;งครัด 

 

๑๐. การเปลี่ยนแปลงแกLไขประกาศเกี่ยวกับความเปRนส;วนตัว 

สำนักงานอาจพิจารณาปรับปรุง แกLไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจLงใหLท;านทราบ

ผ;านช;องทาง https:// mhc7.dmh.go.th โดยมีวันที่ของเวอร%ชันล;าสุดกำกับอยู;ตอนทLาย อย;างไรก็ดี สำนักงานขอแนะนำใหL

ท;านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม;อย;างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก;อนที่ท;านจLะทำการเป[ดเผยขLอมูลส;วนบุคคล 

การยื่นสมัครงานของท;าน ถือเปRนการรับทราบตามขLอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการยื่นสมัครงานหรือ

ติดต;อฝ�ายทรัพยากรบุคคลท;านไม;เห็นดLวยกับขLอตกลงในประกาศฉบับนี้ มิเช;นนั้นสำนักงานจะถือว;าท;านไดLรับทราบการ

เปลี่ยนแปลงขLอตกลงในประกาศดังกล;าวแลLว 
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๑๑. การติดต;อสอบถาม  

ท;านสามารถติดต;อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ไดLที ่

๑๑.๑. ผูLควบคุมขLอมูลส;วนบุคคล (Data Controller) 

ศูนย%สุขภาพจิตที่ ๗  กรมสุขภาพจิต  

สถานที่ติดต;อ : อาคาร ๓ ชั้น ๔ เลขที่ ๘๘/๒๐ หมู; ๔  ถนนติวานนท%  

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

อีเมล dpo@dmh.mail.go.th  

โทรศัพท% ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๔ 

 

๑๑.๒. เจLาหนLาที่คุLมครองขLอมูลส;วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

ชื่อ นายเจษฎา โนนชัยยา 

สถานที่ติดต;อ ศูนย%สุขภาพจิตที่ ๗ เลขที่ ๑๖๙ หมู; ๔ ถนนชาตะผดุง  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก;น จังหวัดขอนแก;น ๔๐๐๐๐ 

อีเมล mhc7@mhc7.dmh.go.th 

โทรศัพท% ๐ ๔๓๔๒ ๔๗๓๙ 

 

 

 
(นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลปU) 

ผู9อำนวยการศูนยWสุขภาพจิตที่ ๗ 

 
 


