
บุคลากรภายใน

ผูถื้อหุ้น กรรมการ พนกังานประจ า 
ลูกจา้งชัว่คราว อดีตพนกังาน ผูส้มคัรงาน

คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูรั้บจา้ง ลูกคา้ ผูใ้ช้บริการ บุคคลทัว่ไป

1 ตอ้นรับ ท าทะเบียนคนไขใ้หม่ ช่ือ นามสกลุ ประวติัการแพย้า N/A N/A คนไข้ ใช่ ญาติ (กรณีท่ีไม่สามารถ เพ่ือเป็นการเกบ็ขอ้มูลรักษาให้ถูกตอ้ง มี ฐานสัญญา มี เง่ือนไขตาม 26(5)(ก) ไม่ ไม่ แฟ้มประวติัคนไข้ โปรแกรมทนัตกรรม อยา่งนอ้ย 5 ปี มี มี มี ใช่
HN ประวติัทางการเเพทย(์โรคประจ าตวั) ส่ือสารกบัคนไขไ้ด)้ ในแต่ละคน การให้บริการด้านสุขภาพ พรบ.สถานพยาบาล
ท่ีอยู่
หมายเลขโทรศพัท์
อีเมล

2 ห้องรักษา บนัทึกขอ้มูลการรักษา N/A ขอ้มูลสุขภาพ N/A N/A คนไข้ ใช่ ผลรังสีจากจากห้องรังสี เพ่ือประโยชนใ์นการรักษา มี ฐานสัญญา มี เง่ือนไขตาม 26(5)(ก) เอกสารบนัทึกการรักษา โปรแกรมทนัตกรรม อยา่งนอ้ย 5 ปี มี N/A มี ใช่
ภาพถ่ายรังสี ผลแลปจากจากห้องแลป การวินิจฉยัโรคทางการแพทย์ พรบ.สถานพยาบาล
รูปภาพ วิดีโอ การให้บริการด้านสุขภาพ
ผลแลป การรักษาทางการแพทย์

3 ห้องรักษา การส่งแลปทนัตกรรม ช่ือ นามสกลุ ขอ้มูลสุขภาพ N/A แลปทนัตกรรม N/A N/A จากเอกสารหรือโปรแกรม เพ่ือประโยชนใ์นการรักษา มี ฐานสัญญา มี เง่ือนไขตาม 26(5)(ก) แลปทนัตกรรม.... แลปทนัตกรรม.... เอกสารบนัทึกการรักษา โปรแกรมทนัตกรรม อยา่งนอ้ย 5 ปี มี มี มี ใช่
และแลปอ่ืนๆ HN ของคลินิก การรักษาทางการแพทย์ พรบ.สถานพยาบาล

4 ห้องรักษา การขอใบรับรองแพทย์ ช่ือ นามสกลุ ขอ้มูลสุขภาพ N/A N/A คนไข้ N/A จากเอกสารหรือโปรแกรม เพ่ือประโยชนใ์นการรักษา มี ฐานสัญญา มี เง่ือนไขตาม 26(5)(ก) N/A N/A เอกสารบนัทึกการรักษา โปรแกรมทนัตกรรม อยา่งนอ้ย 5 ปี มี มี มี ใช่
HN ของคลินิก การให้บริการด้านสุขภาพ พรบ.สถานพยาบาล

5 ตอ้นรับ การขอใบเสร็จรับเงิน ช่ือ นามสกลุ ขอ้มูลสุขภาพ N/A N/A คนไข้ N/A จากเอกสารหรือโปรแกรม เพ่ือประโยชนใ์นการรักษา มี ฐานสัญญา มี เง่ือนไขตาม 26(5)(ก) N/A N/A เอกสารบนัทึกการรักษา โปรแกรมทนัตกรรม อยา่งนอ้ย 5 ปี มี มี มี ใช่
HN ของคลินิก หรือ คณะฯ การให้บริการด้านสุขภาพ พรบ.สถานพยาบาล

6 ส านกังาน รับสมคัรพนกังาน ช่ือ นามสกลุ N/A ผูส้มคัรงาน N/A N/A ใช่ N/A เพ่ือการสมคัรงาน มี ฐานสัญญา N/A N/A N/A ใบสมคัรงาน โปรแกรมสมคัรงาน 1 ปี มี N/A มี ใช่
และทนัตแพทย์

ตวัอย่างบันทกึรายการกจิกรรมการประมวลผล Records of Processing Activitives (ROPA)

ความเส่ียง
แนวทางการเเกไ้ข

ระยะเวลาส้ินสุดในการ
เกบ็รักษาขอ้มูล พร้อม
เง่ือนไข (เช่น กฎหมายท่ี

ให้สิทธิ)

มีการแจง้กิจกรรม
ดงักล่าวให้เจา้ของ
ขอ้มูลทราบอยา่ง
ชดัเจนและเขา้ใจ
ง่ายแลว้หรือไม่ 

อยา่งไร

หากเป็นกรณี
ตอ้งขอความ
ยนิยอมมีการ
ขอความ

ยนิยอมตาม
แบบในมาตรา 
19 แลว้หรือไม่

มีช่องทางให้เจา้ของ
ขอ้มูลฯใช้สิทธิท่ี

เก่ียวกบักิจกรรมน้ีแลว้
หรือไม่

ใช้ขอ้มูลเท่าท่ีจ  าเป็นต่อ
การบรรลุวตัถุประสงค์

แลว้หรือไม่

ล  าดบัท่ี ฝ่าย/แผนก
กิจกรรมการท่ีเก่ียวกบัการใช้ขอ้มูล

ส่วนบุคคล
(โปรดระบุ)

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
(โปรดระบุ เช่น ช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู ่

หมายเลขโทรศพัท)์

ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษตาม
มาตรา 26 เช่น ขอ้มูลสุขภาพ เช้ือชาติ 

ศาสนา เป็นตน้

สิทธิในการเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย การส่งหรือโอนขอ้มูลไปยงับุคคลอ่ืน การจดัเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคล
การรักษาความเป็นส่วนตวั

บุคคลภายนอก

ได้จากเจา้ของขอ้มูลโดยตรง

            เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล แหล่งท่ีได้มาซ่ึงขอ้มูล

ได้จากแหล่งอ่ืน (โปรดระบุวา่
ได้มาจากแหล่งใด)

วตัถุประสงค์ในการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล
(โปรดระบุ)

มีฐานในการ
ประมวลผลฐานใด
ฐานหน่ึงแลว้

หรือไม่ และฐานใด 
(ดูมาตรา 24)

หากมีขอ้มูลประเภทพิเศษตาม
มาตรา 26 มีเง่ือนไขในการ
ประมวลผลตามมาตรา 26 

เพ่ิมเติมแลว้หรือไม่ เง่ือนไขใด

ส่งหรือโอนขอ้มูลไปยงั
บุคคลภายนอกอ่ืน (โปรดระบุ

ช่ือผูรั้บ)

ส่งหรือโอนขอ้มูลไปยงั
ต่างประเทศ หรือองค์กร

ระหวา่งประเทศ (โปรดระบุ
ประเทศปลายทางและช่ือ
หน่วยงานปลายทาง)

เอกสาร (โปรดระบุช่ือเอกสาร
 ช่ือแฟ้ม หรือตูเ้อกสารท่ี

จดัเกบ็)

อิเลก็ทรอนิกส์ (โปรด
ระบุช่ือระบบท่ีจดัเกบ็)


