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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ประกาศดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice) 

สำหรับบุคคลผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และบุคคลท่ัวไป 

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (“สปสช.”) ไดจัดทำและเผยแพรประกาศดานการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
สำหรับบุคคลผู มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมถึงกรรมการ ผูแทน ผูรับมอบอำนาจ หรือผูปฏิบัติงาน ในนามของหนวย
บริการและเครือขายหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิและบุคคลทั่วไป รวมถึงวิธีการในการ
ปกปองคุมครองขอมูลสวนบุคคล และแนวทางการจัดการขอมูลดังกลาวอยางเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

สปสช. มีการพิจารณาทบทวน และอาจแกไขเปลี่ยนแปลงประกาศดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยูเปนระยะ เพื่อใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล จะไดรับ
ความคุมครองอยางเหมาะสม หากประกาศดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสำคัญ สปสช. จะแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบดวยการเผยแพรผานชองทางท่ีเหมาะสม  
 

1. คำนิยาม 
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวา

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
“ขอมูลสวนบุคคลออนไหว” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามที ่ถูกบัญญัติไว ในมาตรา 26 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ 
ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคล
ในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

“เครือขายหนวยบริการ” หมายถึง หนวยบริการท่ีรวมตัวกันและข้ึนทะเบียนเปนเครือขายหนวยบริการ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 

“เจาของขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ี สปสช. เก็บ
รวบรวมขอมูล ใชขอมูล หรือเปดเผยขอมูล 

“บริการสาธารณสุข” หมายถึง บริการดานการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งใหโดยตรงแกบุคคล เพ่ือ 
การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ 
ที่จำเปนตอสุขภาพและการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการบริการการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 
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“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย 
หนวยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่น ที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกำหนดเพ่ิมเติม 

“หนวยบริการ” หมายถึง สถานบริการที่ไดขึ ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545  

 

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
2.1 ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

สปสช. จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีจำเปน ภายใตขอบเขตของประกาศดานการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลฉบับนี้ ในกรณีตอไปนี้ 

2.1.1 สำหรับขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป 

– เม่ือ สปสช. ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล สำหรับกรณีท่ีกฎหมายกำหนดให
ตองขอความยินยอม 

– เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
– เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญาหรือเพ่ือ 

ใชในการดำเนินการตามคำขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทำสัญญา 
– เปนการจำเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของ สปสช. 

หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอำนาจรัฐท่ีไดมอบใหแก สปสช.  
– เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ สปสช. หรือของบุคคลหรือนิติบุคคล

อื่น เวนแตประโยชนดังกลาว มีความสำคัญนอยกวาสิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล 

– เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของ สปสช. 
 

2.1.2 สำหรับขอมูลสวนบุคคลออนไหว 

ในการดำเนินงานของ สปสช. อาจมีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที่ สปสช. มีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
สปสช. จะขอความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเสมอ เวนแตเปนกรณีท่ีเขาเง่ือนไขท่ีไม
จำเปนตองไดรับความยินยอมโดยชัดแจงตามที่ระบุไวภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
2562 เชน  

– เพื ่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ ่งเจาของขอมูล 
สวนบุคคลไมสามารถใหความยินยอมได ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม 

– เปนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะดวยความยินยอมโดยชัดแจงของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
– เปนการจำเปนเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 
– เปนการจำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ เวชศาสตรปองกันหรืออาชีวเวชศาสตร การใหบริการดานสุขภาพหรือดานสังคม การ
จัดการดานสุขภาพ หรือระบบและการใหบริการดานสังคมสงเคราะห ประโยชนสาธารณะดาน
การสาธารณสุข ประโยชนสาธารณะที ่สำคัญ และวัตถุประสงคอ ื ่น ที ่ระบุไว ภายใต
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
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2.2 วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมเพ่ือการนำขอมูลสวนบุคคลไปใชหรือเปดเผย 
สปสช. เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล เพื่อวัตถุประสงคหลายประการโดย

ข้ึนอยูกับลักษณะความสัมพันธระหวางเจาของขอมูลสวนบุคคลกับ สปสช. ดังตอไปนี้  
2.2.1 วัตถุประสงคสำหรับบุคคลผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

1) เพื่อการดำเนินการใหบุคคลมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 รวมถึงการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
การดำเนินการ เพื่อใหประชาชนมีหนวยบริการประจำ การขอเปลี่ยนแปลงหนวยบริการ
ประจำ หรือการดำเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
พ.ศ. 2545 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) เพ่ือการจัดใหมีทะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ เพ่ือการบริการ
สาธารณสุข และดำเนินการท่ีจำเปนในการทำหนาท่ีเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการ
ทะเบียนส ิทธ ิร ักษาพยาบาลของประชาชน ภายใตอำนาจหนาที ่ของ สปสช. ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี ่ยวของ
รวมถึงการตรวจสอบและดำเนินการตามสิทธิการรับบริการสาธารณสุขและสิทธิอื่นๆ ของ
ผูรับบริการ ตลอดจนประสานงานกับผูที่เกี่ยวของและการบริหารจัดการภายใน สปสช. ท่ี
เก่ียวของ 

3) เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหประชาชนไดรับ
บริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง รวมถึงในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี 

4) เพ่ือใหขอมูลและประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิการบริการ
สาธารณสุขและหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ ตลอดจนภารกิจของ สปสช. ให
ประชาชนทราบผานชองทางตางๆ ท้ังชองทางออนไลน และชองทางอ่ืนๆ 

5) เพื่อการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บคาใชจาย เพื่อบริการสาธารณสุขของหนวย
บริการ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสงมอบงานหรือรายงานผลการดำเนินงาน
สำหรับโครงการท่ีไดรับคาใชจายท่ี สปสช. สนับสนุนใหแกองคกรอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนดำเนินงาน
ท่ี สปสช. มอบใหทำกิจการในอำนาจหนาท่ีแทน สปสช.  

6) เพื่อการจัดทำและพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด (Birth Registry) ใหมีความเชื่อมโยง
ระหว างหนวยบริการในระบบหลักประกันส ุขภาพแหงชาต ิก ับหนวยทะเบียนของ
กระทรวงมหาดไทย 

7) เพื่อการพิจารณาคำขอและการประเมินสำหรับขึ้นทะเบียนหนวยบริการ และการจัดทำ
สัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุข ตลอดจนเพื่อการจัดทำขอตกลงหรือนิติกรรม
สัญญาสำหรับโครงการท่ี สปสช. มอบหมายใหทำกิจการในอำนาจหนาท่ีแทน สปสช.  

8) เพื่อการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติของ 
สปสช.  

9) เพื่อการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล ตรวจตรา และควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
การใหบริการสาธารณสุข 
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2.2.2 วัตถุประสงคสำหรับหนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 

1) เพ่ือการดำเนินการจัดใหมีการข้ึนทะเบียนหนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามอำนาจหนาที ่ของ สปสช. ภายใตพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการยื่นคำขอ
ขึ ้นทะเบียนเปนหนวยบริการหรือเครือขายหนวยบริการ การตรวจสอบเอกสารและ
คุณสมบัติ การพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ การเก็บ
ขอมูลพื้นฐานของหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ การประเมินตนเองของหนวย
บริการ การจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหนวยบริการ การกำกับดูแล การควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน การติดตอประสานงาน การรับ - สงเอกสาร ตลอดจนการบริหาร
จัดการภายใน สปสช. ท่ีเก่ียวของ  

2) เพื ่อการทำนิติกรรมสัญญาท่ีเกี ่ยวของกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติกับ สปสช. การ
ดำเนินการเพื ่อใหเปนไปตามนิติกรรมสัญญา การติดตามและตรวจสอบผลงาน การ
ดำเนินงาน การประเมินผลงานโครงการ รวมถึงการพัฒนาการดำเนินงานโครงการตางๆ ของ 
สปสช. และการบริหารจัดการภายในท่ีเก่ียวของของ สปสช. 

3) เพื่อการกำกับดูแลหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ ในการใหบริการสาธารณสุข 
ใหเปนไปตามมาตรฐานที ่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด และการอำนวย 
ความสะดวกในการเสนอเรื่องรองเรียน รวมถึงการตรวจสอบ ประเมินผล ตรวจตรา และ
ควบคุมคุณภาพหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการในการดำเนินงานใหบริการ
สาธารณสุข การสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขแกประชาชน การดำเนินการ
ใหประชาชนมีหนวยบริการประจำและการดำเนินการเปลี ่ยนหนวยบริการประจำ แก
ผู ร ับบริการ การดำเนินการใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติไดอยางทั่วถึง การเบิกจายชดเชยคาบริการสาธารณสุขแก 
หนวยบริการ และการตรวจสอบความถูกตองของการเบิกจายคาบริการสาธารณสุขตามสิทธิ 
การรักษาของผูรับบริการ ตามอำนาจหนาที่ของ สปสช. ภายใตพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการสรางบัญชีผูใชงาน
ของหนวยบริการหรือเครือขายหนวยบริการ การจัดทำระบบขอมูลการใหบริการสาธารณสุข  
การควบคุมการเขาถึงขอมูลในระบบของ สปสช. การติดตอประสานงาน การจัดและเขารวม
การประชุมในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริการสาธารณสุข และการบริหารจัดการภายใน
ของ สปสช. ท่ีเก่ียวของ  

4) เพื่อการดำเนินภารกิจอื่นของ สปสช. ภายใตอำนาจหนาที่ของ สปสช. ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ตลอดจนการจัดทำ เผยแพร ประชาสัมพันธสื่อ 
ใหความรูหรือขอมูลขาวสารเพ่ือเสริมสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ การบริการสาธารณสุขและหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ 
ตลอดจนภารกิจของ สปสช. ใหประชาชนทราบ  
 

2.2.3 วัตถุประสงคอ่ืน ๆ 
1) เพื่อเก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริการสาธารณสุขตามอำนาจ

หนาที่ของ สปสช. ภายใตพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 และ 
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กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) เพื่อการดำเนินภารกิจอื่นของ สปสช. ภายใตอำนาจหนาที่ของ สปสช. ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาที่เกี ่ยวของกับ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติกับ สปสช. และการดำเนินการ เพื่อใหเปนไปตามนิติกรรม
สัญญา การติดตามและตรวจสอบผลงานการดำเนินงาน การประเมินผลงานโครงการ และ 
การบริหารจัดการภายในท่ีเก่ียวของของ สปสช.  

3) เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ และกิจกรรมเผยแพรความรูหรือขอมูลเกี่ยวกับการประชุม 
การดำเนินภารกิจ และการจัดฝกอบรม สัมมนา และกิจกรรมของ สปสช. แกประชาชนผาน
ทางชองทางตางๆ ซ่ึงอาจมีการบันทึกภาพหรือเสียงขณะเขารวมประชุมหรือเขารวมฝกอบรม 
สัมมนา และกิจกรรมขางตน รวมถึงการตอบคำถามหรือขอสงสัยเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติแกประชาชน การจัดกิจกรรมใหความรูผาน e-Learning การเยี่ยมชมและศึกษาดู
งานการดำเนินงานของ สปสช. การใหบริการหองสมุดของ สปสช. ตลอดจนการดำเนินการท่ี
จำเปนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การลงทะเบียน งานสารบรรณ การรับหรือสงเอกสาร และการ
ติดตอประสานงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก สปสช. เปนตน 

4) เพื่อการสงเสริมและพัฒนาโอกาสดานการศึกษาแกบุคคลทั่วไป โดยการพิจารณาคัดเลือก 
ใหบุคคลท่ัวไปซ่ึงมีคุณสมบัติผานเกณฑไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย  
ณ ตางประเทศ ตลอดจนการดำเนินการที่จำเปนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การสมัครเขารวม
โครงการ การพิจารณาคัดเลือก การจัดทำสัญญาท่ีเก่ียวของ (ถามี) 

5) เพื่อดำเนินการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ ผูใหบริการ ผูมีสวนไดเสีย นักวิชาการ 
หรือผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และครอบคลุมถึงประเด็นคาใชจาย 
เพื่อบริการสาธารณสุขใหกับหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

6) เพ่ือการจำเปนในการเปดเผยขอมูลแกหนวยงานรัฐอ่ืนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชนในการวิเคราะหและการวางแผนการดำเนินงานของ
หนวยงานท่ีรองขอ รวมถึงการศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

7) เพื่อการดำเนินการที่จำเปนในการจัดทำเอกสารประกอบการสมัครบัตรเติมคาน้ำมันหรือ 
คาทางดวน 

8) เพ่ือการรวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพ่ือพิจารณาตอบขอหารือหรือขอซักถามท่ีไดรับ
ท้ังจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก สปสช. 

9) เพื่อการดำเนินการวางแผน รายงาน ประเมิน และวิเคราะหขอมูลสำหรับการดำเนินงาน 
หรือการบริหารจัดการภายในของ สปสช. รวมถึงการบริหารจัดการระบบเกี่ยวกับ การ
ดำเนินการบริการสาธารณสุข ตามอำนาจหนาที ่ของ สปสช. ภายใตพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

10) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การปองกันและตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองคกร 
เชน การตรวจสอบภายในของ สปสช. การตรวจสอบและปองกันการทุจริตหรือการกระทำ
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อื่นใดที่ไมชอบดวยกฎหมาย การตรวจสอบการขอใชระบบสารสนเทศภายในของ สปสช. 
เปนตน 

11) เพ่ือการดำเนินการท่ีจำเปนเก่ียวกับการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนขอรองเรียน หรือคำรอง
ตางๆ ภายใตอำนาจหนาท่ีของ สปสช. ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
2545 และกฎหมายอ่ืนๆ รวมถึงกรณีการละเมิดสิทธิจากการใชบริการดานสาธารณสุข กรณี
ไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ กรณีที่หนวยบริการไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขท่ีกำหนด ผูรับบริการไมไดรับความสะดวกตาม
สมควรหรือตามสิทธิรับบริการสาธารณสุข หรือผู ใหบริการในหนวยบริการไดรับความ
เสียหายจากการใหบริการสาธารณสุข กรณีขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนของบุคคลทั่วไป
เก่ียวกับการดำเนินภารกิจของ สปสช. ตลอดจนการประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ การเยียวยา
และใหความชวยเหลือแกผูท่ีไดรับความเสียหาย ผูซ่ึงถูกละเมิดสิทธิ ผูรับบริการ ท่ีไดรับความ
เสียหาย หรือผูรองเรียนดังกลาว 

12) เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด เพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และเพื่อรายงานขอมูลตอหนวยงานราชการตามกฎหมาย หรือเมื่อไดรับ
หมายเรียก หมายบังคับคดีจากเจาหนาที่ตำรวจ หนวยงานราชการ ศาล หรือหนวยงาน
บังคับใชกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ
การใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

13) เพื ่อการรักษาความปลอดภัยภายในบร ิเวณอาคารและสถานที ่ของ สปสช. รวมถึง  
การบันทึกภาพภายในบริเวณอาคารและสถานที่ของ สปสช. ดวยกลองโทรทัศนวงจรปด  
การตรวจสอบและยืนยันตัวตนเพ่ือการเขา - ออกบริเวณอาคารและสถานท่ีของ สปสช. 

 

ในกรณีท่ีขอมูลสวนบุคคลท่ี สปสช. เก็บรวบรวมขางตนเปนขอมูลท่ีจำเปนตอ สปสช. ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับหรือการปฏิบัติตามสัญญา หากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมใหขอมูลสวนบุคคล 
ที่จำเปนดังกลาว สปสช. อาจมีความรับผิดตามกฎหมาย และ/หรือ ไมสามารถบริหารหรือจัดการสัญญาหรือ
อำนวยความสะดวกแกเจาของขอมูลสวนบุคคลได 

 

3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม  
3.1 ขอมูลสวนบุคคลท่ี สปสช. เก็บรวบรวม 

 สปสช. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงรวมถึงขอมูลดังตอไปนี้ 
3.1.1 ขอมูลที่ใชระบุตัวตน เชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือ

เดินทาง หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขประกันสังคม วัน เดือน ปเกิด เพศ อายุ น้ำหนัก 
สวนสูง สัญชาติ สถานภาพการสมรส รูปถาย ลายมือชื่อ เปนตน 

3.1.2 ขอมูลติดตอ เชน ที่อยูเดิม ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ขอมูลติดตอ
บนสื่อสังคมออนไลน เปนตน 

3.1.3 ขอมูลทางการเงินหรือขอมูลการทำธุรกรรม เชน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเดบิต
หรือเครดิต ขอมูลเกี่ยวกับภาษีอากรตางๆ เงินเดือน ขอมูลกรมธรรมประกันภัย ประวัติการ
เรียกคาสินไหมทดแทนจากประกันภัย เปนตน 

3.1.4 ขอมูลเกี ่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศของ สปสช. หรือขอมูลดานเทคนิคอื ่นๆ เชน 
หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร (IP Address) รหัสประจำตัวอุปกรณ ขอมูลที่ สปสช.  
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เก็บรวบรวมผานคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื ่นที่มีลักษณะเดียวกัน ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร (Log) ขอมูลการเขาใชงานเว็บไซตและระบบตางๆ ของ สปสช. ขอมูลบัญชีใชงาน
สำหรับใชงานระบบสารสนเทศของ สปสช. เปนตน 

3.1.5 ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงาน รวมถึงการฝกอบรมตางๆ เชน ประวัติการศึกษาและ
การทำงาน ประวัติการเขารับการฝกอบรม ขอมูลใบอนุญาตทำงาน ขอมูลเกี ่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอมูลใบประกอบวิชาชีพ ขอมูลสถานะการทำงาน ชื่อสถานท่ี
ทำงาน ตำแหนงงาน อายุงาน ชั่วโมงการทำงาน ประวัติการขาดและการลางาน วันที่เริ่ม
ทำงานและวันท่ีสิ้นสุดการทำงาน ประวัติการลงโทษทางวินัย เปนตน 

3.1.6 ขอมูลการติดตอกับ สปสช. เชน ขอมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเม่ือมีการติดตอกับ สปสช. เปนตน 
3.1.7 ขอมูลการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ สปสช. เชน การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง 

เปนตน 
3.1.8 ขอมูลสวนตัวอื่นๆ เชน สถานภาพการเกณฑทหาร ขอมูลบุคคลในครอบครัว ขอมูลบุคคล

อางอิง ขอมูลบุคคลติดตอกรณีฉุกเฉิน ขอมูลตำแหนงทางภูมิศาสตร ประวัติการทองเที่ยว 
ประวัติการซื้อสินคา ขอมูลบันทึกสินทรัพยสวนบุคคล ขอมูลใบสั่งหรือหมายศาลเกี่ยวกับ 
การขับข่ี ขอมูลการตรวจสอบภูมิหลัง ขอมูลหนวยบริการที่รับบริการสาธารณสุข รายละเอียด
การกลั่นแกลงและการลวงละเมิด (กรณีเปนขอมูลประวัติอาชญากรรมหรือมีขอมูลสุขภาพ) 
เปนตน  

 

ในบางกรณี สปสช. อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหว เชน เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลหิต ประวัติ
อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ อุณหภูมิรางกาย ขอมูลการรับรูประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการดมกลิ่น รหัสหัตถการ 
รหัสการรักษาโรค การจดจำเสียง รูปแบบหลอดเลือดดำ พฤติกรรมการนอน ขอมูลจำลองใบหนา รูปแบบหรือ
จังหวะการเดิน รูปแบบหรือจังหวะการกดแปนพิมพ การสแกนมานตา ความพิการหรือสภาพเฉพาะ สังกัด
หรือการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง (กรณีมีความคิดเห็นทางการเมือง) รสนิยมทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ 
ขอมูลสมาชิกสหภาพแรงงาน ลำดับพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ ผลทดสอบสารเสพติด ขอมูลจำลองลายนิ้วมือ 
การรายงานขอมูลสุขภาพและความปลอดภัย โดยไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

3.2 ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ 
ในบางกรณี สปสช. อาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเปนของเจาของขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเปน

ผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ ในกรณีดังกลาว สปสช. จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ 
ซึ ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู แทนโดยชอบธรรมหรือผู ใชอำนาจปกครองตามที ่กฎหมายกำหนด 
หาก สปสช. ไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลดังกลาว 
 

3.3 แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล  
สปสช. อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลจากแหลงตางๆ ไดแก 
3.3.1 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง เชน เมื ่อเจาของขอมูลติดตอ

สอบถามขอมูลตางๆ กับ สปสช. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการรับบริการสาธารณสุข  
การลงทะเบียนเลือกหนวยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจำ ขั้นตอนการขอข้ึน
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ทะเบียนเปนหนวยบริการหรือเครือขายหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
การทำแบบสอบถาม หรือลงทะเบียนตางๆ ขั้นตอนการยื่นขอเรียกรองหรือคำรองขอใชสิทธิ 
ตางๆ ตอ สปสช. การติดตอ สปสช. ผานทางชองทางตางๆ (เชน ทางโทรศัพท ทางไปรษณีย
อ ิเล ็กทรอนิกส) การเขาร วมกิจกรรมตางๆ ของ สปสช. (เช น การบันทึกภาพนิ ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว) นอกจากนี้ สปสช. อาจมีการจัดเก็บขอมูลโดยอัตโนมัติ (เชน เม่ือเจาของขอมูล
เขาใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปสช. หรือเม่ือเจาของขอมูลเขาใชงานเว็บไซตของ สปสช.) 

3.3.2 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่น เชน หนวยบริการ เครือขาย
หนวยบริการ โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย
จาก สปสช. หนวยงานตนสังกัดของเจาของขอมูลสวนบุคคล สำนักงานประกันสังคม 
โรงพยาบาลเอกสารของทางราชการ ตัวแทนหรือผูใหบริการของ สปสช. หนวยงานราชการ หรือ
แหลงขอมูลสาธารณะอื่นๆ (เชน เว็บไซตของหนวยงานตนสังกัดของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
ขอมูลท่ีคนหาไดทางอินเทอรเน็ต เปนตน) 

 

4. ระยะเวลาในการเก็บขอมูลสวนบุคคล 
สปสช. จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนระยะเวลาเทาท่ีจำเปนเพ่ือ

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดระบุไวในประกาศดานการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลฉบับนี ้ หลักเกณฑที ่ใชกำหนดระยะเวลาเก็บ ไดแก ระยะเวลาที ่ สปสช. ยังคงดำเนิน
ความสัมพันธกับเจาของขอมูลสวนบุคคล และอาจเก็บตอไปตามระยะเวลาที่จำเปนเพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช
สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและ
ขอกำหนดภายในของ สปสช. 
 

5. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
5.1 ประเภทของบุคคลหรือหนวยงานซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมอาจจะถูกเปดเผย 

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในประกาศดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ สปสช. 
อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลภายนอกดังตอไปนี้ 

5.1.1 หนวยบริการและเครือขายหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
5.1.2 หนวยงานที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ไดรับมอบหมายใหทำกิจการ

ในอำนาจหนาท่ีแทน สปสช.  
5.1.3 โรงพยาบาล 
5.1.4 หนวยงานราชการ หนวยงานกำกับดูแล องคกรอิสระ หรือหนวยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด 

รวมถึงเจาพนักงานซึ่งใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เชน ศาล ตำรวจ กรมบังคับคดี 
สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพากร กรมการปกครอง กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมราชทัณฑ 
กรมสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ กรมบัญชีกลาง สถาบันมะเร็งแหงชาติ องคการบริหารสวน
จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักงานประกันสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
องคการเภสัชกรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หนวยงานรัฐอ่ืนๆ เปนตน 

5.1.5 มูลนิธิ สมาคม สถาบัน หรือหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณสุขหรือทำวิจัย 
เชน มูลนิธิเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวีเอดส สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัย
ตางๆ สำนักพัฒนากลุมโรครวมไทย เปนตน 

5.1.6 ตัวแทน ผูใหบริการ ผูรับจาง และ/หรือ ผูรับจางชวง สำหรับการดำเนินงานใดๆ ใหแก สปสช. 
เชน ผูใหบริการขนสง ผูใหบริการเก็บและทำลายเอกสาร โรงพิมพ ผูรับจางพัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที ่ปรึกษากฎหมายและภาษี  
ท่ีปรึกษาใดๆ  

5.1.7 ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเพื ่อการชำระคาใชจาย คาชดเชยบริการสาธารณสุข  
เงินชวยเหลือเบื้องตนของ สปสช. ท่ีเก่ียวของ 

5.1.8 บุคคลภายนอกอ่ืนตามความยินยอมจากทาน หรือตามขอกำหนดของสัญญา หรือตามขอกำหนด
ของกฎหมาย แลวแตกรณี รวมถึงชองทางตางๆ เชน สื่อสาธารณะ สื่อออนไลน เปนตน  

 

5.2 การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ 
ในบางกรณี สปสช. อาจมีการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ ท้ังนี้ ในการสงหรือโอนขอมูล

ดังกลาว สปสช. จะทำใหแนใจวาประเทศปลายทางหรือองคการระหวางประเทศที่รับขอมูลสวนบุคคล 
มีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ และ สปสช. จะจัดใหมีมาตรการการคุมครองและรักษา
ความปลอดภัยที่เหมาะสม และจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง 
การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลสำหรับการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 
หากจำเปนตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

6. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไวโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

รวมถึงสิทธิตางๆ ดังนี้ 
 

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ใหไวแก สปสช. ในการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลเม่ือใดก็ได เวนแตการเพิกถอนความยินยอมจะมีขอจำกัด
โดยกฎหมายหรือสัญญาท่ีใหประโยชนแกเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไมสงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูล
สวนบุคคลไดใหความยินยอมแก สปสช. กอนหนาแลวโดยชอบดวยกฎหมาย  

 

6.2 สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล  
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอเขาถึง และขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ สปสช. รวมถึงขอให สปสช. เปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ท่ีเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอม 
 

6.3 สิทธิในการใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล 
ในกรณีที่ สปสช. ไดทำใหขอมูลสวนบุคคลนั้น อยูในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวย

เครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ 
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เจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลจาก สปสช. ได รวมท้ังมีสิทธิ
ขอให สปสช. สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาว ไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่นไดตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

 

6.4 สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลไดตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 

6.5 สิทธิในการลบขอมูลสวนบุคคล 
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอให สปสช. ลบหรือทำลายหรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไม

สามารถระบุตัวตนไดดวยเหตุตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

6.6 สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล  
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอให สปสช. ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ดวยเหตุตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

6.7 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง 
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอให สปสช. แกไขขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลเพ่ือ 

ใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 
 

6.8 สิทธิในการรองเรียน  
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิในการรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่ผูมีอำนาจตามพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือ สปสช. ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาวได 
ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลยื่นคำรองขอใชสิทธิภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ สปสช. ไดรับคำรองขอดังกลาวแลว จะดำเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกำหนด อนึ่ง สปสช. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไมดำเนินการตามคำรองขอดังกลาวไดในกรณีท่ี
กฎหมายกำหนด 
 

7. มาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
สปสช. ไดกำหนดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและเขมงวดในการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ  

กรณีท่ี สปสช. มอบหมายใหบุคคลอ่ืนดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของ สปสช. 
สปสช. จะกำกับดูแลบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อใหมั ่นใจไดวาบุคคลดังกลาวจะรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 
 

8. ขอมูลสำหรับการติดตอ 
ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล การใชสิทธิของเจาของขอมูล
สวนบุคคล หรือมีขอรองเรียนใดๆ เจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถติดตอ สปสช. ไดท่ี 
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
สถานท่ีติดตอ :   เลขที่ 120 หมู 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหนวยงานราชการ ศูนยราชการเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

หมายเลขโทรศัพท : เบอรกลาง 02-141-4000 (เวลาราชการ)  
หมายเลขโทรสาร :  02-143-9730-1 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส :  pdpa@nhso.go.th  
เว็บไซต :   www.nhso.go.th 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 
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