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1. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

1.1 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้  

พนกังาน และบรษิัท ท าใหก้ารด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภยัเป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้

1.2 เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติให้ผู้บริหาร  พนักงาน  ลูกค้า  บริษัทร่วมค้า  บริษัทในเครือ  และบุคคลภายนอก 

ที่ปฏิบตัิงานใหก้ับบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการรกัษาความมั่นคงปลอดภยั ในการรวบรวม ใช ้เปิดเผย 

หรือเก็บรกัษาขอ้มลูตามที่กฎหมายก าหนด รบัรูส้ิทธิและหนา้ที่ในการเขา้ถึงหรือขอใชข้อ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

1.3 เพื่อป้องกันไม่ใหข้้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  พนักงาน คู่คา้ และบริษัท ถูกใช้เปิดเผย เปลี่ยนแปลง ถูกขโมย 

ท าลาย หรือการกระท าอื่นๆ ที่อาจสรา้งความเสียหายต่อลกูคา้ พนกังาน และบรษิัท 

1.4 เพื่อป้องกันไม่ใหทุ้กคนในองคก์ร  และบุคคลที่เก่ียวขอ้งการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

1.5 เพื่ อ เผยแพร่ให้ลูกค้า  ทุกคนในบริษัท  บริษัทในเครือ  และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติ งานให้กับบริษัท 

ซึ่งบรษิัทหรือหน่วยงานของบรษิัทอนญุาตใหม้ีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลู ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั 

 

2. นโยบาย (Policy) 

 ศนูยท์นัตกรรมฯ ไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัดา้นขอ้มลูส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูของบริษัท ขอ้มลูลกูคา้ 

ขอ้มลูพนกังาน และขอ้มลูส  าคญัอื่นๆ บรษิัทจึงก าหนดนโยบายในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อปอ้งกนัการลว่งละเมิด

สิทธิ ความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลและเพื่อใหบ้ริษัทมีการควบคมุ  ภายในดา้นการเก็บรวบรวมใชเ้ปิดเผน

เก็บรกัษาประมวลผลมาตรการคุม้ครอง ขอ้มลูส่วนบุคคลที่ดีมีความมั่นคงปลอดภยัเป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงให้สอดคล้องกับนโยบาย  และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ 

ที่บรษิัทจดัท าขึน้ดว้ย  

 

3. ขอบเขต (Scope) 

ครอบคลมุการปฏิบตัิงานของทุกแผนกที่มีส่วนเก่ียวขอ้งทัง้ในดา้นการเก็บรวบรวม ใช ้ประมวลผล  และเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถึงแบบฟอรม์และเอกอสารต่าง ๆ ทัง้หมดของศนูยท์นัตกรรมฯ 
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4. ค ำจ ำกัดควำม (Definition of Terms) 

● ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคล ซึ่งท าใหส้ามารถระบุตัวบุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ซึ่งในนโยบายนีใ้หค้วามหมายถึงข้อมูลลูกคา้  ข้อมูล

พนกังาน รวมถึงขอ้มลูติดต่อทางธุรกิจที่ระบถุึงตวับคุคลย่อมเป็นบคุคลตามความหมายของนโยบายนีด้ว้ย  

● ผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหนา้ที่ตดัสินใจเก่ียวกับการรวบรวม 

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ซึ่งในนโยบายนีใ้หห้มายถึง บรษิัท เดนทลั คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

● บริษัท หมายถึง บริษัท เดนทลั คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ซึ่งในนโยบายนี ้ถือเป็นผู้

ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562   

● ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายความบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามค าสั่ง หรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งนี  ้บุคคลหรือนิติบุคคล 

ซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งในนโยบายนี ้ให้หมายถึง  บริษัทร่วมค้า, คู่ค้า, 

Outsource, ที่ปรกึษา หรือผูร้บัจา้งที่ไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลจากบริษัท แลว้น าไปใชต้ามวตัถปุระสงคท์ี่แจง้ไว ้และ

ขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  

● การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การปฏิบตัิการหรือสว่นหนึ่งของการปฏิบตัิการ ซึ่งไดก้ระท าต่อขอ้มลูสว่นบคุคล

ไม่ว่าโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดโครงสรา้ง การจัดเก็บ 

การดดัแปลง ปรบัเปลี่ยน การกูค้ืน การใหค้ าปรกึษา การใช ้การเปิดเผยโดยการส่ง การแพร่กระจายหรือท าใหม้ี

อยู่การจดัวางใหถ้กูต าแหน่งหรือการรวม การจ ากดั การลบ และการท าลาย 

● เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ลกูคา้ ทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดา และนิติบคุคล คู่คา้ และพนกังาน (ขอ้มลูส่วน

บุคคลที่ไดใ้หไ้วก้ับบริษัท)คู่สญัญาทางธุรกิจ และบริษัท (ขอ้มูลส าคัญทางธุรกิจหรือขอ้มูลภายในของบริษัทที่

ไม่ไดเ้ปิดเผยใหบ้คุคลภายนอก) 

● ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหาร และผู้อ  านวยการหรือรองผู้อ  านวยการ  ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

ในฐานะผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

● เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง พนกังานเจา้หนา้ที่ของบรษิัทหรือ Outsource ที่บริษัทแต่งตัง้ให้

ท าหนา้ที่ตามมาตรา 42  แห่ง พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562   
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● บุคคล หมายความว่า บคุคลธรรมดา 

 

5. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

5.1 หนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท 

5.1.1 อนุมตัินโยบาย และอนุมตัิแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกับการรวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคล และอื่นๆ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคล  

(พนกังาน หรือ  Outsource) ไดร้ายงาน 

5.1.2 ปฏิบตัิตามนโยบายและกฎหมาย ควบคมุก ากบัดแูลรบัทราบปัญหา 

 

5.2 หนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 

5.2.1 จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี ้  ก าหนดกลยุทธ์และ

ภาพรวม ควบคมุการปฏิบตัิงานในบรษิัท  

5.2.2 แต่งตัง้เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.2.3 สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี ้  

โดยทัง้จดัหาเครื่องมือและอปุกรณอ์ย่างเพียงพอ รวมทัง้อ านวยความสะดวกใน การเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล 

เพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่  

5.3 หนา้ที่ของศนูยค์ณุภาพ 

5.3.1 ก าหนดนโยบายในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  โดยก าหนดใหไ้ปใน

ทิศทางเดียวกนักบัการปฏิบตัิงาน และด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

5.3.2 จดัการพฒันานโยบายในการรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อใหบ้ริษัทสามารถเก็บรวบรวมขอ้มลู ใช ้เปิดเผย 

และเก็บรกัษาขอ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน  และตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคล พ.ศ. 2562   

5.3.3 น าเสนอกรรมการบริหาร หรือ ผูบ้ริหารระดับสูง เช่น ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เรื่องแผนการปฏิบัติงาน 

นโยบาย งบประมาณ อตัราก าลงั ในดา้นการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 



 

 
หมายเลขเอกสาร :  PO-BIDC 037 คร้ังที่แก้ไข :  000 

วันทีม่ีผลบังคับใช ้:  01/04/2021 หน้า / จ านวนหน้า :  7 of 17 

นโยบายเร่ือง :  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

โลโกห้น่วยงาน 

5.3.4 จัดใหม้ีการประเมิน และการบริหารความเสี่ยง ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลของลกูคา้ พนักงาน และของบริษัท 

รายงานต่อต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุไตรมาส 

5.3.5 เตรียมพรอ้มรับสถานการณ์และเทคนิคใหม่ๆ  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ทางด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดา้นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไดเ้ก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือเก็บรักษาและท าลาย เมื่อพน้ก าหนด

ระยะเวลาอย่างถกูตอ้งเหมาะสม 

5.4 หนา้ที่ของแผนกบคุคล 

5.4.1 ร่างนโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล  จัดท าระเบียบ ข้อมูลปฏิบัติงาน และติดตามอัพเดทกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง ประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ที่

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษิัทแต่งตัง้ขึน้ 

5.4.2 จดัใหม้ีการอบรมพนกังาน ผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการ และผูบ้ริหาร ใหเ้ขา้ใจถึงการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ตามนโยบายนี ้และที่สอดคลอ้งกบันโยบายอื่น เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.4.3 แก้ไข เพิ่ ม เติมข้อความในสัญญาจ้างให้มีข้อความเ ก่ียวกับการรักษาข้อมูลที่ เ ป็นความลับ  

และหนังสือให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

โดยให้ทั้งบริษัทร่วมคา้ Outsource กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทเซ็นสัญญารักษา

ความลับนี  ้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน้  และปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 

รวมถึงจดัท าแบบฟอรม์ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.5 หนา้ที่ของผูอ้  านวยการฝ่าย  

5.5.1 จัดใหม้ีมาตรการคุม้ครองความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้  พนักงาน และบริษัท โดยมีการ

ตรวจสอบการเขา้ถึง มีรหัสผ่าน แบ่งกลุ่มข้อมูลตามระดับความลับ และจากความจ าเป็นในการเขา้ถึง

ขอ้มูลเพื่อใช ้เปิดเผยขอ้มูลของแต่ละฝ่าย ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายนี ้และที่ก าหนดไวแ้ลว้ในนโยบาย

และแนวปฏิบตัิในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.5.2 ประเมินว่าระบบการจดัเก็บเอกสารภายในฝ่าย หรือขอ้มลูใน Server มีการจดัเก็บไดอ้ย่างเหมาะสม และมี

การก าหนดระยะการเก็บเอกสาร และท าลายตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยใหพ้นกังานในฝ่ายช่วยกันดแูล

ปฏิบตัิตาม  

5.5.3 ดแูลใหก้ารสนบัสนนุการปฏิบตัิงานตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลู 
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สว่นบคุคล และของพนกังาน 

5.5.4 ชีแ้จงและส่งเสริมใหผู้้ใช้งานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล  และ

ตกัเตือนลงโทษทางวินยั กรณีที่พบเห็นการปฏิบตัิที่ไม่ถกูตอ้งเหมาะสม 

5.6 หนา้ที่ของพนกังาน 

5.6.1 เรียนรู ้ท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวปฏิบตัิในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัท

โดยเครง่ครดั  

5.6.2 ให้ความร่วมมือกับบริษัทอย่างเต็มที่  ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสอดส่องดูแล  

ขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัทใหม้ีความปลอดภยั 

5.6.3 รายงานต่อบรษิัททนัที เม่ือพบเห็นการละเมิด ขโมย ท าลาย ใช ้เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล  

ที่อาจสรา้งความเสียหายต่อบรษิัท และลกูคา้ 

5.6.4 เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย จดัเก็บขอ้มลู และท าลายตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

5.7 หนา้ที่ของเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.7.1 ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการ พนกังาน ผูร้่วมคา้ และผูร้บัจา้งของบรษิัทเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย

นี ้ 

5.7.2 ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทหรือของบริษัทร่วม  รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัท 

เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและนโยบายนี ้

5.7.3 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานในกรณีที่มี ปัญหาเก่ียวกับการเก็บรวบรวม  ใช้ 

หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษิัท หรือบรษิัทรว่ม ในการปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายนี ้

5.7.4 รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู ้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  

และนโยบายนี ้

5.7.5 แจง้เหตกุารณล์ะเมิดขอ้มลูสว่นบคุคลแก่ส  านกังานโดยไม่ชกัชา้ภายใน 72 ชั่วโมง  นบัแต่ทราบเหตเุท่าที่จะ

สามารถกระท าได ้เวน้แต่การละเมิดดงักลา่วไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบคุคล  

ใหแ้จง้เหตุการละเมิดใหเ้จา้ของขอ้มูลบุคคลทราบ  พรอ้มกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักชา้ดว้ย ทัง้นี ้

การแจง้ดงักลา่วและขอ้ยกเวน้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
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5.7.6 จัดใหม้ีขอ้ตกลงระหว่างกันของบริษัทกับผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล   เพื่อควบคุมการด าเนินงานตาม

หนา้ที่ของผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

พ.ศ. 2562 

5.8 หนา้ที่ของผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล (คู่คา้, Outsource, ที่ปรกึษา หรือผูร้บัจา้ง) 

5.8.1 ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้และสญัญารกัษาความลบัที่ไดต้กลงไวก้ับบรษิัท โดยการไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของ

บรษิัท บรษิัท หรือที่บรษิัทควบคมุดแูลอยู่นัน้ และปฏิบตัิตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

5.8.2 ด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าสั่งที่ไดร้บัจากผูค้วบคมุขอ้มลู

สว่นบคุคลนัน้ เวน้แต่เป็นค าสั่งที่ขดัต่อกฎหมายนี ้

5.8.3 จดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข 

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ รวมทัง้แจง้ใหผู้ค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ทราบถึง เหตกุารละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล 

5.8.4 จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

5.8.5 ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ซึ่งไม่ปฏิบตัิตาม ขอ้ 4.8.1 ส าหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูล

สว่นบคุคลใดใหถื้อว่าผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัการเก็บรวบรวม 

ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ซึ่งตอ้งรบัเช่นเดียวกบัการเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

 

6. ข้ันตอนการท างาน (Procedures) 

6.1 ลูกค้า/คนไข้ ผู้มารับบริการ 

บริษัทก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการทันตกรรมผ่านการจัดท า

เวชระเบียน (แบบบนัทึกขอ้มลูประวตัิส่วนตวั การเจ็บป่วย และการตรวจรกัษาทัง้ที่เป็นเอกสาร และขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์

ของผูป่้วยแต่ละรายที่มารบับริการตรวจรกัษา) ส  าหรบัผูป่้วยทุกรายที่ไดร้บัการประเมินอาการ และการรกัษา โดยก าหนด

หนา้ที่ของบคุคล ซึ่งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูเวชระเบียนไดด้งันี ้
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● เจา้หนา้ที่ลูกคา้สมัพันธ์ มีหนา้ที่คัดกรองและบันทึกขอ้มูลการคัดกรองเบือ้งตน้ และสิทธิในการบนัทึก

ขอ้มลูเรื่องการนดัหมาย และจดัล าดบัการพบแพทยใ์นระบบคอมพิวเตอร ์ 

● พยาบาล มีหนา้ที่บนัทกึประวตัิโรคประจ าตวั ยาที่รบัประทาน สญัญาญชีพ โดยสามารถเขา้ถึงขอ้มลูเวช

ระเบียนไดเ้ฉพาะผูป่้วยเฉพาะรายที่พยาบาลไดท้ าการดแูล 

● ทนัตแพทย ์มีหนา้ที่บนัทึกขอ้มลูการรกัษาและการสั่งยา โดยสามารถเขา้ถึงขอ้มลูเวชระเบียนไดเ้ฉพาะ

รายที่พยาบาลไดท้ าการดแูลรกัษาหรือใหบ้รกิาร 

● เจา้หนา้ที่การเงิน มีหนา้ที่บนัทกึรายละเอียดค่าใชจ้่ายและการรบัช าระเงิน และมีสิทธิในการบนัทกึราคา 

ค่าใชจ้่าย ยอดคา้งช าระ การช าระเงินลว่งหนา้ 

โดยก าหนดแบบฟอรม์ที่ใชใ้นการกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้คือ “แบบฟอรม์การลงทะเบียนผูป่้วยใหม่และการซกัประวตั”ิ 

โดยในแบบฟอรม์ดังกล่าวจะส่วนที่ใหค้นไขไ้ดเ้ซ็นรบัทราบว่า  “ไดอ้่าน และรบัทราบสิทธิในการรกัษา จากเอกสารสิทธิ 

และหนา้ที่ของผูป่้วยเป็นที่เรียบรอ้ย และเขา้ใจในสิทธินัน้แลว้ รวมทัง้ไดร้บัการอธิบายเหตผุลในการขออนุญาตถ่ายภาพ 

เพื่อการระบตุวัผูป่้วย”  

แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย  แผนกเวชระเบียนต้องก าหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา  และติดตามกลับคืน 

เพื่อจดัเก็บในหอ้งเวชระเบียนภายหลงัการรกัษา เมื่อมีการยืมออกจากแผนกเวชระเบียนเจา้หนา้ที่แผนกเวชระเบียนตอ้ง

ติดตาม และน ามาจดัเก็บในแผนกเวชระเบียนภายใน 24 ชั่วโมง ผูท้ี่สามารถเขา้หอ้งเวชระเบียนไดจ้ะเป็นผูท้ี่ไดร้บัอนุญาต

เท่านัน้  

ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยจะตอ้งไดร้ับการดูแลอย่างเหมาะสมและก าหนดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารที่  5 ปี 

เอกสารซึ่งมีขอ้มูลผูป่้วยปรากฏอยู่ แต่ไม่สามารถใชง้านได้ เช่น เอกสารซึ่งพิมพผ์ิดพลาด เอกสารส าเนาเลิกใช้ หรือครบ

อายกุารเก็บ ก าหนดไม่ใหน้  ากลบัมาใชซ้  า้ (Recycle) ใหท้ าลายดว้ยย่อยเอกสารเท่านัน้ 

6.2 พนักงานและผู้สมัครงาน 

บริษัทก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อประกอบการท าสัญญาจ้างงาน  

รวมถึงในกรณีการสมคัรงานของผูส้มคัรงาน โดยอยู่ในความรบัผิดชอบของแผนกทรพัยากรมนุษย ์ในกระบวนการรบัสมคัร

งาน บริษัทก าหนดให้ผู้สมัครงานกรอกใบสมัครงาน  ควบคู่ไปกับการแสดงเอกสารประกอบการสมัครงาน  เช่น 
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บัตรประชาชน ทะเบียนบา้น เอกสารการศึกษา เอกสารการผ่านเกณฑท์หาร ใบผ่านงานรูปถ่าย และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทจะไม่ขอเอกสารดังกล่าวมาจัดเก็บจนกว่าผู้สมัครงานดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นพนักงานของบริษัท  

และก าหนดให้ผู้สมัครงานทุกรายลงนามใน  “หนังสื อ ให้ความยินยอม  การ เก็บรวบรวม  ประมวลผล  ใช้  

และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ส าหรบัผูส้มคัรงาน” ซึ่งจะระบุรายละเอียดของขอ้มลูที่บริษัทเก็บรวบรวม วตัถุประสงค ์

และขอ้จ ากัดต่างๆในการใชข้อ้มลู เอกสารประกอบการสมคัรงานตามที่กล่าวไวใ้นวรรคก่อน จะถูกเก็บรวบรวมไวใ้นแฟ้ม

ประวัติพนัก งานภายหลังการลงนามในสัญญา ว่าจ้า งพนัก งาน  และพนัก งานของบริษั ทจะลงนามใน 

“หนังสือให้ความยินยอม  การเก็บรวบรวม  ประมวลผล  ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  ส าหรับพนักงาน” 

ซึ่ งจะระบุรายละเอียดของข้อมูลที่ บริษัท เก็บรวบรวม  วัตถุประสงค์  และข้อจ ากัดต่าง  ๆ  ในการใช้ข้อมูล  

บริษัทจะบันทึกลายนิ ้วมื อของพนักงานในวัน เ ริ่ ม งานวันแรก เพื่ อ ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจเช็ ควัน -

เวลาเขา้ออกซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาจา้งงานแฟ้มประวัติพนกังาน   รวมถึงขอ้มูลผูส้มัครงานจะไดร้บัการดแูล

อย่างเหมาะสม โดยแผนกทรพัยากรมนษุย ์และท าลายภายหลงัครบก าหนดการจดัเก็บเอกสาร 

6.3 แนวทางปฎิบัติในการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลต่างๆทีเ่ก่ียวข้อง มีดังนี ้

1) เจา้ของขอ้มลู (ลกูคา้, พนกังาน) ส่งขอ้มลูส่วนบุคคลใหก้ับผูค้วบคุมขอ้มลู (บริษัท) เช่น เมื่อมีการใชบ้ริการ 

การซือ้สินคา้ เขา้ท าสญัญาต่างๆของผูค้วบคมุขอ้มลู (บรษิัท) หรือท าสญัญาเป็นพนกังานของบรษิัท เป็นตน้ 

2) ผู้ควบคุมข้อมูล (บริษัท) ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้ใหก้ับผู้ประมวลผลข้อมูล  (Outsource, คู่คา้) เช่น 

ตามขอ้ตกลงจา้งงานภายนอก (Outsourcing) เป็นตน้ 

3) เจา้ของขอ้มูล (ลูกคา้, พนักงาน) ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้ับผูป้ระมวลผลขอ้มูล (Outsource, คู่คา้) โดยตรง 

ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินงานในนามของผูค้วบคมุขอ้มลู (บรษิัท) 

4) ผูค้วบคมุขอ้มลู (บรษิัท) สง่ขอ้มลูสว่นบคุคลใหก้บัเจา้ของขอ้มลู เช่น  การด าเนินการตามที่เจา้ของขอ้มลูรอ้ง

ขอ เป็นตน้ 

5) ผูป้ระมวลผลขอ้มูล (Outsource, คู่คา้) ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้ับเจา้ของขอ้มูล เช่น ตามที่ผูค้วบคุมสั่งการ 

เป็นตน้ 
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6) ผู้ประมวลผลข้อมูล (Outsource, คู่คา้) ส่งข้อมูลส่วนบุคคลใหก้ับผู้ควบคุมข้อมูล  เช่น เมื่อไดท้  างานตาม

ขอ้ตกลงแลว้เสรจ็ เป็นตน้ 

7) ผูค้วบคมุขอ้มลู (บรษิัท) สง่ขอ้มลูสว่นบคุคลใหก้บับคุคลภายนอก เช่น การด าเนินการตามขอ้ตกลงทางธุรกิจ 

เป็นตน้ 

8) ผูป้ระมวลผลขอ้มลู (Outsource, คู่คา้) สง่ขอ้มลูใหก้บับคุคลภายนอก เช่น ตามที่ผูค้วบคมุสั่งการ เป็นตน้ 

6.4 การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

1) ให้พนักงานใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามความยินยอมของลูกค้าที่ เป็นการใช้ตาม

วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ขอ้มลูของบรษิัทเท่านัน้ บรษิัทจะก ากบัดแูลพนกังาน เจา้หนา้ที่หรือ

ผูป้ฏิบตัิงานของบริษัทฯ มิใหใ้ช้หรือเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ นอกเหนือไปจากวตัถุประสงคท์ี่ได้

แจ้ง และขอความยินยอมไวใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  เวน้แต่ 

เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด หรือไดร้ับควายินยอมจากลูกคา้แล้ว หรือเป็นไปเพื่อประโยชนเ์ก่ียวกับชีวิต 

สุขภาพหรือความปลอดภยัของเจา้ของขอ้มลู(ลูกคา้) หรือบุคคลอื่น หรือเพื่อประโยชนแ์ก่การสอบสวนของ

พนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือเพื่อประโยชนใ์นการศกึษา วิจยั หรือจดัท าสถิติ 

2) ในกรณีที่บริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลใหก้ับบุคคลรับจ้างงานของบริษัท  บริษัทร่วมค้า หรือให้กับที่ปรึกษา 

บรษิัทจะแจง้และขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูก่อน ทัง้นีบ้รษิัทไดม้ีรายละเอียดในหนงัสือยินยอมในการ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน และสามารถท าไดต้ามกฎหมายนี ้หรือกฎหมายอื่น 

3) การส่ง โอน หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับุคคลหรือบริษัทร่วมคา้ ที่ปรกึษาผูร้บัจา้งทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ บริษัทสามารถท าได้เมื่อขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนังสือหรือโดย  

อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน  ซึ่งบริษัทร่วมค้าที่ปรึกษา 

และผู้รับจ้างนั้น  จะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  โดยห้ามด าเนินการเก็บรวบรวม  ใช้ 

หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนอกเหนือจากที่บรษิัทก าหนด 

4) การเปิดเผย  หรือให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐ  ตามกฎหมายนี ้และกฎหมายอื่น 

สามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอม เช่น ปปง. ศาล กรมสรรพากร เป็นตน้ 

6.5 การควบคุมการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
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1) พนกังาน บริษัทร่วมคา้ ที่ปรกึษา และผูร้บัจา้ง จะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูหรือรบัทราบขอ้มลูตามความจ าเป็น  

ต่อการใช้ในการปฎิบัติงานเท่านั้น  ไม่อนุญาตใหก้ าหนดสิทธิ์เกินความจ าเป็นในการใช้งาน โดยแผนก

เทคโนโลยีสารสนเทศจะควบคุมการเห็นหรือใชข้้อมูลบนข้อมูลส่วนกลางของแต่ละหน่วยงานตามความ

เหมาะสมนัน้ 

2) บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการบริหารจัดการสิทธิในการเข้าถึงขอ้มูล  มีบัญชีรายชื่อ ก าหนดรหัสผ่านประจ าตัวของ

เจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อง่ายต่อการจ ากัดสิทธิ์และการตรวจสอบ มีการก าหนดระดับชั้นข้อมูลความลับ 

ซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภยัดา้นขอ้มลูที่บรษิัทก าหนดไวต้ามนโยบายและนวทางปฎิบตัิการรกัษาความ 

มั่นคงปลอดภยัและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระเบียบว่าดว้ยการรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 

3) ในการใชง้านและเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ จะเป็นไปตามวตัถปุระสงคท์ี่แจง้กบัลกูคา้ พนกังาน และคู่คา้ไว้

จะไม่มีการใชง้านนอกวตัถุประสงคน์อกเหนือจากที่แจง้ลกูคา้ไว้ ทัง้นีเ้จา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลจะ

เป็นผูต้รวจสอบการด าเนินงาน และการใชข้อ้มลูนัน้ 

6.6 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละหน่วยงาน 

1) ฝ่ายการตลาด มีการใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูภายในบริษัท ระหว่างแผนกที่เก่ียวขอ้ง และมีการเก็บรวบรวม เพื่อ

ท าสถิติ และปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มลูกคา้ นอกจากนีฝ่้าย

การตลาดอาจน าขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีลกัษณะเป็นรูปถ่ายของลกูคา้ในส่วนงานทนัตกรรมหรือพนกังานของ

บริษัทที่ซือ้สินคา้ในส่วนงานจ าหน่ายวัสดุทันกรรมไปใช้ เพื่อการโฆษณาในเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลนต์่าง ๆ 

ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการขอความยินยอมจากลูกคา้ทุกครัง้ โดยในส่วนงานทันตกรรมจะเป็นการขอความ

ยินยอมในแบบฟอรม์ “แบบสอบถามความคิดเห็น / Service Evaluation” และในส่วนงานจ าหน่ายวัสดุ

อุปกรณ์ทันตกรรมจะเป็นการขอความยินยอมในแบบฟอร์ม  “ใบบันทึกบริการ  / Service Job” ซึ่งเป็น

แบบฟอรม์ที่ใชใ้นการมอบหมายงานใหท้ีมติดตัง้ของบริษัทด าเนินการติดตัง้อุปกรณท์นัตกรรมใหก้ับลกูคา้ 

โดยจะมีขอ้ความใหก้ับลูกคา้ท าเครื่องหมายในช่องที่ก าหนด เพื่อแสดงความยินยอมใหบ้ริษัทถ่ายรูป เพื่อ

ใชใ้นการลงสื่อโฆษณาเพื่อวตัถปุระสงคท์างการตลาด 

2) แผนกลูกคา้สมัพันธ์ มีการใชข้อ้มูลในการคัดกรอง และบันทึกขอ้มูลการคัดกรองเบือ้งตน้ และสิทธิในการ

บันทึกข้อมูลเรื่องการนัดหมาย และจัดล าดับการพบแพทย์ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้ก าหนด
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แบบฟอรม์ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลเบือ้งตน้คือ “แบบฟอรม์การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ และการซักประวัติ” 

โดยในแบบฟอรม์ดังกล่าวจะส่วนที่ใหค้นไขไ้ดเ้ซ็นรบัทราบว่า  “ไดอ้่าน และรบัทราบสิทธิในการรกัษา จาก

เอกสารสิทธิและหนา้ที่ของผูป่้วยเป็นที่เรียบรอ้ย และเขา้ใจในสิทธินัน้แลว้ รวมทัง้ไดร้บัการอธิบายเหตผุลใน

การขออนญุาตถ่ายภาพเพื่อการระบตุวัผูป่้วย” เอกสารดงักลา่วจะถกูจดัเก็บไวใ้นแฟ้มทะเบียนประวตัิคนไข ้

3) แผนกบญัชีและการเงิน มีการใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูใหก้บักรมสรรพากรเรื่องภาษีตามประมวลกฎหมายรษัฏา

กร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

4) แผนกทรพัยากรบคุคล มีการใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของพนกังาน/ผูส้มคัรงานในการด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ .ศ . 2541 และกฎหมายอื่นที่ เ ก่ียวข้อง  ซึ่งพนักงาน /ผู้สมัครงาน 

ได้เซ็นรับทราบและยินยอมในฟอร์ม  “หนังสือให้ความยินยอม  การเก็บรวบรวม  ประมวลผล  ใช้ 

และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ส าหรบัพนกังาน/ผูส้มคัรงาน” แลว้ 

5) บริษัทร่วมคา้ คู่คา้ และที่ปรึกษา ที่บริษัทไดใ้ชห้รือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ตอ้งปฏิบตัิตามสญัญารกัษาความลบั และสญัญารว่มธุรกิจ ซึ่งไดก้ าหนดมาตรการในการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บคุคลไวใ้นสญัญาแลว้ รวมถึงกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการขอขอ้มลูทางการแพทยท์ี่รบัการรกัษาภายในโรงพยาบาล 

ศนูยท์นัตกรรม หรือคลินิกทนัตกรรมของบรษิัท เช่น สรุปการรกัษาและใบรบัรองแพทย ์เพื่อน าไปใหบ้คุคลอื่น 

ลูกคา้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลจะตอ้งลงนามใน  “หนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์” 

ซึ่งเป็นแบบฟอรม์ในการขอขอ้มลูและมีเนือ้หาในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นกระท าแทน 

 

6.7 แนวการปฏิบัติตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูล 

เมื่อเจ้าของข้อมูลยื่นค าร ้องขอต่อบริษัท  โดยการยื่นค าขอดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ  เช่น อิเล็กทรอนิกส์ 

(ไฟล์สแกนของ เอกสาร ) หรื อ เ ป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี ้  บริษัท  ก าหนดให้เจ้าของข้อมูล ใช้แบบฟอร์ม 

“ค า ร ้อ ง ขอ ใช้สิ ท ธิ ขอ ง เ จ้า ขอ งข้อมูลส่ วนบุ คคล ” เพื่ อ ค วามง่ า ยต่ อกา รด า เ นิ น กา รตามสิ ท ธิที่ ร ้อ งขอ 

และการจดัท าระบบส าหรบับนัทกึขอ้มลูเก่ียวกบัการรอ้งขอ 

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้รับค าร้องขอดังกล่าว  (ฝ่ายที่ เก่ียวข้องกับข้อมูลนั้นๆ  เช่น เจ้าหน้าที่การตลาด 

เจา้หนา้ที่ลกูคา้สมัพนัธ ์หรือเจา้หนา้ที่ทรพัยากรมนษุย)์ บรษิัทอาจจดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ดแูลเรื่องการด าเนินการตามค ารอ้งขอ
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นัน้ เพื่อประสานงานและติดตามใหภ้ายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอ โดยเจา้หนา้ที่ที่จะตอ้งตรวจสอบตวัตนของผู้

ยื่นค ารอ้งขอ พิจารณาความถกูตอ้งของค าขอ พิจารณาการด าเนินตามสิทธิที่รอ้งขอ และด าเนินการสง่เรื่องต่อใหก้บัแผนก

ที่รบัผิดชอบขอ้มลูสว่นนัน้ เม่ือไดร้บัขอ้มลูมาใหร้วบรวม และด าเนินการแจง้ผลตามสิทธิที่รอ้งขอนัน้ 

การตรวจสอบตวัตนของผูย้ื่นค ารอ้งขอใหพ้ิจารณาจากเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เพื่อระบุตวัตนว่าเป็นเจา้ของขอ้มูลที่

แทจ้รงิ และตรวจสอบว่าถกูตอ้งตรงกนักบัที่ใหข้อ้มลูไวห้รือไม่หรือหากมีความจ าเป็นใหผู้อ้ื่นยื่นค ารอ้งขอหรือเจา้ของขอ้มลู

เตรียม ขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อพิจารณายืนยนัตวัตน ใหแ้จง้แก่บคุคลดงักลา่วโดยไม่ชกัชา้ เมื่อไดต้รวจสอบตวัตนเรียบรอ้ยแลว้ 

อาจพิจารณาเก็บขอ้มลูเท่าที่จ  าเป็นเก่ียวกับกาารพิจารณายืนยนัตัวตน เช่น log ในการขอใชส้ิทธิ วนั เวลา รูปแบบค าขอ 

ผลส าเร็จในการตรวจสอบตัวตน  เพื่อเป็นหลักฐานไว้พิสูจน์ความน่าเชื่อถือ  และมาตรฐานในการตรวจสอบตัวตน 

หากเกิดกรณีมีการฟ้องรอ้งคดีในอนาคต 

การด าเนินการตามค าขอและการปฏิเสธค าร้องขอ  เจา้หนา้ที่ตอ้งด าเนินการตามค ารอ้งขอนัน้ โดยหลกัแลว้ตอ้ง

ไม่คิดค่าใชจ้่าย เม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่าจะตอ้งด าเนินการตามค ารอ้งขอแลว้ จะตอ้งติดต่อกบัฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง  เพื่อรวบรวม

ขอ้มลูต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อแจง้และด าเนินการตามค ารอ้งของเจา้ของขอ้มลู  แต่ในบางกรณีอาจปฏิเสธการด าเนินการ

ตามสิทธิ หรือคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ หากเป็นไปตามเหตุแห่งการปฏิเสธตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย  และมีสิทธิไม่

ด าเนินการตามค ารอ้งขอจนกว่าจะไดร้บัช าระค่าใชจ้่ายดงักลา่ว 

ในการด าเนินการตอ้งพิจารณาว่าค ารอ้งขอดงักลา่วถกูตอ้ง สมบรูณจ์ะเป็นค ารอ้งขอที่มีอาศยัสิทธิตามที่กฎหมาย

รับรองหรือไม่หรือมีข้อยกเว้นในการปฏิเสธ  หากเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการปฏิเสธข้างต้น  บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธ  

ไม่ด าเนินการตามค ารอ้งขอหรือคิดค่าใชจ้่ายตามสมควร ส าหรบัการด าเนินการดงักลา่วได ้โดยจะตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลู

ทราบถึงเหตผุลแห่งการปฏิเสธ สิทธิในการรอ้งทกุขต์่อหน่วยงานก ากบัดแูล และสิทธิในการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนทาง

ศาลใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูทราบดว้ย 

การแจ้งผลการพิจารณา ในกรณีที่มีการปฏิเสธ การก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น การคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับ

เจ้าของข้อมูลหรือเกิดความล่าช้าในการด าเนินการตามค ารอ้งขอ  บริษัทจะตอ้งแจ้งใหเ้จ้าของข้อมูลทราบถึงเหตุผล

สนับสนุนของการนัน้ โดยจะตอ้งระบุถึงสิทธิของเจา้ของขอ้มูลในการรอ้งทุกขต์่อหน่วยงานก ากับดูลที่เก่ียวขอ้งต่อไปได้  

และสิทธิในการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนทางศาล 
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การด าเนินการตามสิทธิที่รอ้งขออนัเป็นสิทธิของเจา้ของขอ้มลูที่ไดร้บัการรบัรองตามแนวปฏิบตัิจะตอ้งด าเนินการ

ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอ 

  

7. ข้อควรระวัง/ข้อแนะน า / สังเกตเพิ่มเติม (Precautions/Suggestions/additional observations)  

ไม่มี 

 

8. การเฝ้าติดตาม และการวัดกระบวนการ /การบริการ (Monitoring and Measurement)  

หน่วยงานจะก าหนดวิธีการและผูร้บัผิดชอบในการเฝา้ติดตามและการวดักระบวนการ/การบรกิารตามเวลาที่ก าหนด 

อย่างเหมาะสมและปฏิบตัิการแกไ้ข/ปอ้งกนัเม่ือผลการเฝา้ติดตาม/การวดัไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั 

 

9. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 

9.1. พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562, http://www.ratchakitcha.soc.go.th 

 

10. แบบฟอรม์อ้างอิง (Reference form) 

 

ล าดับที ่ เลขทีเ่อกสาร ช่ือเอกสาร 

1 QF_DT 078 ค ารอ้งขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล (Request to Exercise Rights of 

Data Subject) 

2 QF_HR 048 หนงัสือใหค้วามยินยอมขอ้มลูสว่นบคุคล ผูส้มคัรงาน (Data Consent for Job 

Applicant) 

3 QF_HR 049 หนงัสือใหค้วามยินยอมขอ้มลูสว่นบคุคลพนกังานและทนัตแพทย ์(Data Consent 

for Staff and Dentist) 

4 QF_DT 001 Treatment Expense Report 

5 QF_CR 001 Service Evaluation Form 
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