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 ส�ำนักงำนกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ของกระทรวงสำธำรณสุข (ฌกส.) ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดท�ำนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ขึ้น  
โดยนโยบำยนี้ได้อธิบำยถึงวิธีกำรที่ ฌกส. ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บรักษำ กำรใช้  
กำรเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่ำง ๆ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้เจ้ำของข้อมูลได้รับทรำบถึงนโยบำยในกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ฌกส. ฌกส. จึงประกำศนโยบำยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

 1. ฌกส. เคำรพและให้ควำมส�ำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคล และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  
และ ฌกส. ตระหนักดีว่ำ ท่ำนในฐำนะผู้ใช้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของ ฌกส. หรือบริกำรอื่นใดของ ฌกส.  
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมมีควำมประสงค์ที่จะได้รับควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ของ ฌกส. 
 2.  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ฌกส.ได้รับมำ เช่น ชื่อ อำยุ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขบัตรประชำชน 
ข้อมูลทำงกำรเงิน เป็นต้น ซ่ึงสำมำรถบ่งบอกตัวบุคคลของท่ำนได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน และมีคุณภำพ จะถูกน�ำไปใช้ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินงำนของ ฌกส. เท่ำนั้น และ ฌกส. 
จะด�ำเนินมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนกำรป้องกันมิให้มีกำรน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช ้
โดยมิได้รับอนุญำตจำกท่ำนก่อน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ�ากัด

 1.  ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีคุณภำพของท่ำน ฌกส.จะใช้วิธีกำรที่ชอบ 
ด้วยกฎหมำยและเป็นธรรมในกำรเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
อย่ำงจ�ำกัดเพียงเท่ำท่ีจ�ำเป็นแก่กำรให้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
ภำยใต้วัตถุประสงค์ของ ฌกส. เท่ำนั้น 
 2. ฌกส. จะขอควำมยินยอมจำกท่ำนก่อนท�ำกำรเก็บรวบรวม เว้นแต่ 
  (1)  เป็นกรณีที่กฎหมำยก�ำหนด 
  (2)  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่ำน และกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระท�ำได้ในเวลำนั้น 
  (3)  เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภำพ หรือควำมปลอดภัยของท่ำนและผู้ใช้บริกำรท่ำนอื่น 
  (4)  เพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 
  (5)  เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิจัย หรือกำรจัดท�ำสถิติ 
 3.  ฌกส. จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ซ่ึงเกี่ยวกับลักษณะทำงพันธุกรรม พฤติกรรมทำงเพศ หรือ 
ข้อมูลที่อำจเป็นผลร้ำย ท�ำให้เสียชื่อเสียงหรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกเกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือ 
ควำมไม่เท่ำเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่ 
  (1)  ได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกท่ำน
  (2)  เป็นกรณีที่กฎหมำยก�ำหนด 
  (3)  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่ำน และกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระท�ำได้ในเวลำนั้น 
  (4)  เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภำพ หรือควำมปลอดภัยของท่ำนและผู้ใช้บริกำรท่ำนอื่น 
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  (5)  เพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 
  (6)  เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิจัย หรือกำรจัดท�ำสถิติ

 4.  ฌกส. อำจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเข้ำกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ได้รับมำจำกแหล่งอ่ืนเฉพำะ 
ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นและได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนเท่ำนั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล 
ของท่ำนให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรของ ฌกส. ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 1.  ฌกส. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อกำรด�ำเนินงำนของ ฌกส. กำรศึกษำ วิจัย หรือกำรจัดท�ำ 
สถิติซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินงำนของฌกส. และเพื่อปรับปรุงคุณภำพของกำรให้บริกำรของ ฌกส.  
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่ำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 2.  หำกภำยหลังมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ฌกส.จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
และขอควำมยินยอมจำกท่ำน พร้อมทั้งจัดให้มีบันทึกกำรแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐำน 
 3.  ในกรณีที่ ฌกส. มีกำรเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อด�ำเนินกำรอื่น นอกเหนือ 
จำกวัตถุประสงค์ตำมท่ีได้ระบุไว้ ท่ำนมีสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกำรเลือกว่ำจะให้ 
ฌกส. เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
 4.  เพือ่วัตถุประสงค์ในกำรวเิครำะห์และติดตำมกำรใช้บรกิำรทำงเวบ็ไซต์ฌกส. และวตัถปุระสงค์ในกำรตรวจสอบ
ย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหำกำรใช้บริกำรทำงเว็บไซต์ ฌกส. ดังนั้น ฌกส. จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลกำรเข้ำออกเว็บไซต์  
(Log Files) ของท่ำนโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย 
  (1)  หมำยเลขไอพี (IP Address) 
  (2) ประเภทของโปรแกรมบรำวเซอร์ (Browser) นอกจำกนี้ ฌกส.ยังได้ใช้บริกำรของหน่วยงำนภำยนอก 
ที่มีกำรจัดเก็บบันทึกกำรเข้ำออกระบบให้บริกำรทำงเว็บไซต์ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดด้วย ส�ำหรับกรณีที่ ฌกส. 
 ใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอกในกำรให้บริกำรทำงเว็บไซต์ 
 5.  ฌกส. จะไม่กระท�ำกำรใดๆ แตกต่ำงจำกที่ระบุในวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ 
  (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ และได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้บริกำร 
  (2)  เป็นกรณีที่กฎหมำยก�ำหนด

การน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจ�ากัด 

 1. ฌกส. จะใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ ต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนและจะต้องเป็นกำรใช ้
ตำมวัตถุประสงค์ของ ฌกส. เท่ำนั้น 
 2. ฌกส.จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงำนของ ฌกส. มิให้เปิดเผย แสดง หรือท�ำให้ปรำกฏในลักษณะอื่นใดซึ่ง ข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่ำนนอกเหนือไปจำกวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภำยนอก เว้นแต่ 
  (1)  เป็นกรณีที่กฎหมำยก�ำหนด 
  (2)  ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน 
  (3)  เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภำพ หรือควำมปลอดภัยของท่ำนและผู้ใช้บริกำรอื่น 
  (4)  เพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 
  (5)  เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ วิจัย หรือกำรจัดท�ำสถิติ 
 3.  ในบำงกรณี ฌกส. อำจให้บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นเข้ำถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ�ำเป็น  
และเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และอ�ำนำจหน้ำที่ของ ฌกส. ทั้งนี้ ฌกส. จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนก่อน
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การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

 1. ฌกส. ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรรกัษำควำมม่ันคงปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำน ฌกส. จงึก�ำหนด
ให้มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรรักษำ 
ควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันกำรสูญหำย กำรเข้ำถึง ท�ำลำย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดในนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ ฌกส.

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 1.  ในกรณีท่ีท่ำนประสงค์จะทรำบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่ำนสำมำรถมีค�ำร้องขอตำมหลักเกณฑ ์
และวิธีกำรที่ ฌกส. ก�ำหนด เมื่อ ฌกส.ได้รับค�ำร้องขอดังกล่ำวแล้ว ฌกส. จะรีบด�ำเนินกำรแจ้งถึงควำมมีอยู่ หรือ 
รำยละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวให้ท่ำนภำยในระยะเวลำอันสมควร 
 2. หำกท่ำนเห็นว่ำข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตำมที่เป็นจริง ท่ำนสำมำรถแจ้ง ฌกส. เพ่ือให ้
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในกำรนี้ ฌกส. จะจัดท�ำบันทึกค�ำคัดค้ำนกำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง  
หรือกำรกระท�ำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้เป็นหลักฐำนด้วย 
 3. ท่ำนมีสิทธิตรวจดูควำมมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของกำรน�ำข้อมูลไปใช้ และสถำนที ่
ท�ำกำรของ ฌกส. นอกจำกนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
  (1)  ขอส�ำเนำ หรือขอส�ำเนำรับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน 
  (2)  ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
  (3)  ขอระงับกำรใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
  (4)  ขอให้ด�ำเนินกำรลบ หรือท�ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
  (5)  ขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซ่ึงผู ้ใช้บริกำรไม่ได้  
ให้ควำมยินยอมในกำรรวบรวมหรือจัดเก็บ
 อย่ำงไรก็ตำม ฌกส. อำจปฏเิสธสทิธขิองท่ำนได้ในกรณทีีก่ฎหมำยก�ำหนด หรอืในกรณทีีข้่อมลูส่วนบคุคลของท่ำน
ถูกท�ำให้ไม่ปรำกฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวท่ำนได้อีก 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ฌกส. อำจท�ำกำรปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ  
ทั้งนี้เพ่ือควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ดังนั้น ฌกส. จึงขอแนะน�ำให้ผู้ใช้บริกำรอ่ำนนโยบำย 
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีกำรใช้บริกำรจำกเว็บไซต์ของ ฌกส. 

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ ฌกส. 

 ในกรณีที่ท่ำนมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ 
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ฌกส. ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และค�ำติชม 
ทั้งหลำย อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของ ฌกส. ต่อไป โดยท่ำนสำมำรถติดต่อกับ ฌกส. ตำมที่อยู่ 
ที่ปรำกฏข้ำงล่ำงนี้ 

 ส�านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฌกส.)
 เลขที่ 88/13 หมู่ 4 ซอยบ�าราศนราดูร ถนนติวานนท์ ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 
 โทรศัพท์ 02-589-9105-10     โทรสาร 02-591-7534 
 E-mail : chapanakij88@gmail.com


