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เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสาํหรับผู้รับบริการ (Privacy Notice) 

ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ 
 
ร้านยาสร้างเสริมสขุภาพและควบคมุยาสบู (“ร้านยา”) ให้ความสําคญักบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
และในฐานะทีFร้านยาเป็นผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคลตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ร้านยามีหน้าทีFตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบบันี Tให้ทา่นทราบถึงเหตผุลและวิธีการทีFร้านยาเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของ
ข้อมลูสว่นบคุคล  
 
1. คาํนิยาม 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมลูสว่นบคุคลของคนทีFมีชีวิตอยู่ทีFสามารถระบตุวัตนของบคุคลนั Tนได้ไม่
วา่ทางตรงหรือทางอ้อม  
“ข้อมูลส่วนบุคคลทีS อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลทีFเกีFยวกับเชื Tอชาติ เผ่าพันธุ์  ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชืFอในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ข้อมลูสขุภาพ 
ความพิการ ข้อมลูสหภาพแรงงาน ข้อมลูพนัธุกรรม ข้อมลูชีวภาพ (เช่น ข้อมลูภาพจําลองใบหน้า ข้อมลู
จําลองม่านตา ข้อมลูจําลองลายนิ Tวมือ) หรือข้อมลูอืFนใดทีFกระทบต่อเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลในทํานอง
เดียวกนัตามทีFคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลประกาศกําหนด 
“ประมวลผล” หมายถงึ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลทีFมีอํานาจในการตดัสินใจเกีFยวกบัการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถงึ บคุคลหรือนิติบคุคลซึFงดําเนินการเกีFยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสัFงหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั Tงนี T บุคคลหรือนิติ
บคุคลซึFงดําเนินการดงักลา่วไมเ่ป็นผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล 
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีSร้านยา เกบ็รวบรวมจากท่าน 
ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นทีFร้านยาเก็บรวบรวม สามารถจําแนกเป็นประเภทดงัตอ่ไปนี T 
 
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 
1. ข้อมลูระบตุวัตน (Identification data) เช่น ชืFอ นามสกุล เลขทีFบัตรประชาชน ID รูปถ่าย

ใบหน้า เพศ วันเดือนปีเกิด หรือ หมายเลขทีFระบุ
ตวัตนอืFน ๆ 

2. ข้อมลูสําหรับการติดตอ่ (Contact data) เช่น ทีFอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล  

3. ข้อมลูการเงิน (Financial data) เชน่ ข้อมลูการเรียกเก็บเงิน ข้อมลูบตัรเครดิตหรือเด
บิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลเงินเดือน 
ข้อมลูใบเสร็จ ข้อมลูใบราคา 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 
4. ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข้า ร่วม
โครงการ 

เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพืFอรับข่าวสารและเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการ 

5. ข้อมลูสถิติ (Statistical Data) เช่น ข้อมลูทีFไม่ระบตุวัตน จํานวนผู้ เข้าร่วมโครงการ 
และจํานวนการเข้าชมเวบ็ไซต์ 

6.ข้อมลูทีFเกีFยวกบัการใช้งานคอมพิวเตอร์และอปุ
กรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อืFน ๆ	
(Computer and Electronic Device Usage 
Data) 	

เช่น ข้อมลูการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมายเลข 
MAC / IP Address ของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และหรืออปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ตา่ง ๆ 
หมายเลขคอมพิวเตอร์ลายพิมพ์นิ Tวมือในการเข้าใช้
งานเครืFองคอมพิวเตอร์ 
ข้อมลูจากการเข้าใช้เวบ็ไซต์ เช่น 
ชนิดของบราวเซอร์ทีFใช้งาน ข้อมลู Cookies 
การตั Tงคา่เรืFองเขตเวลา (Time Zone) 
ระบบปฏิบติัการ 
แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอปุกรณ์ทีFใช้เข้าเวบ็
ไซต์ และ Online Appointment System 

7. ข้อมลูด้านสขุภาพ (Health data) เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล รายงานทีFเกีFยวกับ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของ
ผู้ รับบริการ ผลการทดสอบจากห้องทดลอง การ
วินิจฉยั ชืFอโรคทีFได้รับการวินิจฉยั ข้อมลูทีFเกีFยวข้อง
กบัการใช้ยาและแพ้ยา ประวติัแพ้อาหาร ผลเลือด 
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจชิ Tนเนื Tอทาง
พยาธิวิทยา ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และรายงานผล
การตรวจทางรังสีวิทยารายการยาทีFแพทย์ได้สัFง 
ข้อมูลทีF จําเป็นต่อการให้บริการทางการแพทย์ 
ข้อมลู Feedback และผลการรักษา 

 
 
3. แหล่งทีSมาของข้อมูลส่วนบุคคล 
ร้านยาเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นจากแหลง่ทีFมาดงัตอ่ไปนี T 
1. ข้อมลูสว่นบคุคลทีFได้โดยตรงจากทา่นไมว่า่จะด้วยตนเอง หรือผา่นช่องทางออนไลน์ ได้แก่  

• การทีFทา่นติดตอ่กบัร้านยาเพืFอสอบถามข้อมลูเรืFองการให้บริการของร้านยา 
• การทีFทา่นเป็นผู้ รับบริการหรือเป็นคูส่ญัญากบักบัร้านยา  
• การทีFทา่นเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของร้านยา  
• ข้อมลูส่วนบคุคลทีFได้มาจากคกุกี T (cookies) เมืFอท่านเข้าชมเว็บไซต์ของร้านยา ข้อมลูเหล่านี Tช่วย

ให้ร้านยาสามารถจัดให้มีการบริการทีFดีขึ Tน เร็วขึ Tน ปลอดภัยขึ TนเมืFอท่านใช้บริการจากเว็บไซต์ 
โปรดดขู้อมลูเพิFมเติมในสว่นของนโยบายคกุกี Tของร้านยาด้านลา่ง  
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2. ข้อมลูสว่นบคุคลทีFได้รับโดยทางอ้อม ได้แก่  

• การทีFร้านยาได้รับมอบหมายจากบุคคลหรือหน่วยงานอืFนให้ดําเนินการใด ๆ เกีFยวกบัข้อมลูส่วน
บุคคลในฐานะทีFร้านยาเป็นผู้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ของบุคคลหรือ
หน่วยงานนั Tน โดยร้านยาจะไม่ใช้ข้อมลูส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวตัถุประสงค์ทีFร้านยาได้รับ
มอบหมาย 

 
4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับกลุ่มร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ 
1. ในฐานะทีFร้านยาเป็นร้านยาในกลุม่ร้านยาสร้างเสริมสขุภาพและควบคมุยาสบู ร้านยาได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ ให้บริการหลกัในเรืFองตรวจวิเคราะห์ข้อมลู ให้กบัโครงการของมลูนิธิเภสชักรรมชมุชน ร้านยาจึงมี
ความจําเป็นต้องแบง่ปันข้อมลูสว่นบคุคลซึFงรวมถงึข้อมลูสขุภาพกบัมลูนิธิและกลุม่ร้านยาในเครือขา่ย เพืFอ
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึFงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนําไปใช้นอกเหนือจาก
วตัถุประสงค์ทีFร้านยาได้รับมอบหมายจากมูลนิธิเภสชักรรมชุมชนตามวตัถุประสงค์การดําเนินการของ
โครงการ 
2. ร้านยาสร้างเสริมสขุภาพและควบคุมยาสบูได้มีข้อกําหนดร่วมกันในการรักษาความลบัและคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตามมาตรฐานทีFกําหนดในพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

 
5. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
ร้านยาประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นภายใต้ขอบเขตทีFกําหนดไว้โดยพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมข้อมลูเพียงเท่าทีFจําเป็นสําหรับการดําเนินการดงักลา่ว โดยร้านยา 
ได้สรุปการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน พร้อมทั Tงอธิบายฐานการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีFชอบด้วย
กฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดงันี T 
 
 

วัตถุประสงค์ 
ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลทีS

ชอบด้วยกฎหมาย 
1. ให้บริการติดตามวิเคราะห์ผลตรวจ

ทางการแพทย์เพืFอติดตามผลการใช้ยา 
และให้คําแนะนําในเรืF อง การใช้ยา   
โรคทีFเป็นและอาการตา่งๆทีFเกีFยวข้อง 
 
 
 

- ข้อมลูระบตุวัตน 
- ข้อมลูสําหรับการติดตอ่ 
- ข้อมลูด้านสขุภาพ 
- ข้อมลูการเงิน 
- ข้อมลูสถิติ  
 

1. เป็นการจําเป็นเพืFอการ
ปฏิบติัตามสญัญาให้บริการ
กับท่านในฐานะทีFท่านเป็น
คู่ สัญ ญ า กับ ร้ า น ย า  (ม .
24(3)) 
2. สําหรับข้อมลูสขุภาพ ร้าน
ยาจะดําเนินการเมืFอได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากทา่น (ม.26) 

2. ให้บริการอืFนๆ ของร้านยา ได้แก่ 

• บริการงาน… 
• บริหาร… 
• บริการ… 

- ข้อมลูระบตุวัตน 
- ข้อมลูสําหรับการติดตอ่ 
- ข้อมลูการเงิน 
- ข้อมลูสถิติ  

เ ป็ น ก า ร จํ า เ ป็ น เ พืF อ ก า ร
ปฏิบติัตามสญัญาให้บริการ
กับท่านในฐานะทีFท่านเป็น
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วัตถุประสงค์ 

ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลทีS
ชอบด้วยกฎหมาย 

• บริการ จําหน่ายเค รืF อง มือ
อปุกรณ์ทางการแพทย์  

• บริการจดัการซพัพลายเชนใน
ธรุกิจสขุภาพ 

 
 

คู่ สัญ ญ า กับ ร้ า น ย า  (ม .
24(3)) 

3. เพืFอจัดการความสัมพันธ์กับท่านใน
ฐานะผู้ รับบริการ โดยการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายและกิจกรรมโครงการ
ตา่ง ๆ 

- ข้อมลูระบตุวัตน 
- ข้อมลูสําหรับการติดตอ่ 
- ข้อมลูสถิติ  
- ข้อมูลจากการเ ข้าใ ช้
เวบ็ไซต์ 

เ ป็ น ก า ร จํ า เ ป็ น เ พืF อ ก า ร
ปฏิบติัตามสญัญาให้บริการ
กับท่านในฐานะทีFท่านเป็น
คู่ สัญ ญ า กับ ร้ า น ย า  (ม .
24(3)) 

4. รวบรวมสถิติของผู้ รับบริการเ พืF อ
พฒันาคณุภาพการให้บริการของร้าน
ยา โดยไม่มีการใช้ข้อมูลบ่งชี Tตัวตน
ของเจ้าของข้อมลู และร้านยาจะรักษา
ความลบัของข้อมูลดังกล่าวของท่าน
อยา่งเคร่งครัด 

- ข้อมลูสถิติ  
- ข้อมูลจากการเ ข้าใ ช้
เวบ็ไซต์ 

เพืFอประโยชน์โดยชอบด้วย
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ร้ า น ย า 
(Legitimate Interest) ใ น
การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติโดย
ไม่ใช้ข้อมลูส่วนบคุคลทีFระบุ
ตวัตนได้เพืFอพฒันาและเพิFม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ให้บริการ (ม.24(5)) 

5. เพืFอบริหารจัดการเว็บไซต์ของร้านยา
เพืFอให้ผู้ เข้าชมเว็บไซต์ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพืFอแก้ปัญหาใน
เชิงเทคนิคทีFเกิดขึ Tนในการใช้เวบ็ไซต์ 

- ข้อมลูสถิติ  
- ข้อมูลจากการเ ข้าใ ช้
เ ว็ บ ไ ซ ต์ - ข้ อ มู ล ด้ า น
เทคนิค 
 

เพืFอประโยชน์โดยชอบด้วย
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ร้ า น ย า 
(Legitimate Interest) ใ น
การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติโดย
ไม่ใช้ข้อมลูส่วนบคุคลทีFระบุ
ตวัตนได้เพืFอพฒันาและเพิFม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ให้บริการ (ม.24(5)) 

6. เพืFอทําการตลาดแบบตรงกับท่านใน
การเสนอสินค้าหรือบริการอืFนของร้าน
ยาทีFทา่นอาจสนใจ (เฉพาะกรณีทีFทา่น
ให้ความยินยอม) 
 

- ข้อมลูระบตุวัตน 
- ข้อมลูการติดตอ่ 
- ข้อมลูการสมคัรข่าวสาร
และการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการตลาด 

ร้านยาจะขอความยินยอม
จากท่านในการให้เรานํา
ข้อมูลส่วนบุคคลท่านไปทํา
การตลาดแบบตรง (ม.24) 

 
นอกจากวตัถปุระสงค์ทีFระบขุ้างต้นแล้ว ร้านยา จะไมนํ่าข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปใช้เพืFอวตัถปุระสงค์อืFน 
ยกเว้นในกรณีทีFพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 อนญุาต เชน่  

• เพืFอการปฏิบติัตามกฎหมายของร้านยา ตาม พรบ.ยา 
• เพืFอการก่อตั Tงสทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
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• เพืFอความจําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้ มครองแรงงาน การให้สวัสดิการ
รักษาพยาบาล การประกนัสงัคม  

• เพืFอประโยชน์ด้านสาธารณสขุ หรือการคุ้มครองทางสงัคมอืFนใดโดยร้านยา จดัให้มีมาตรการทีF
เหมาะสมเพืFอคุ้มครองสทิธิขั Tนพื Tนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 

 
6. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 
ร้านยาจะไม่เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้บคุคลภายนอก ยกเว้นเป็นกรณีทีFกฎหมายอนญุาตเพืFอ
ความจําเป็นในการปฏิบติังาน ซึFงทําให้ร้านยา อาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลได้ในกรณีตอ่ไปนี T  
 1. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานผู้ มีอํานาจหรือบุคคลใดๆ เมืFอมี
กฎหมายกําหนดหรือให้อํานาจ รวมถงึการปฏิบติัตามคําสัFงศาล 
 2. การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลให้กบับคุคลหรือนิติบคุคลทีFร้านยา จําเป็นต้องปฏิบติัตามสญัญา
เพืFอผลประโยชน์ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยร้านยา กําหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคล
เหลา่นี Tต้องรักษาความลบัและคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของท่านตามมาตรฐานทีFพระราชบญัญติัคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 กําหนด ซึFงบคุคลหรือนิติบคุคลในข้อนี Tได้แก่ 

● กลุม่ร้านยาในเครือขา่ย 
● แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ 
● ทีFปรึกษาด้านการตลาด 
● บคุลากรหรือร้านยาทีFเชีFยวชาญด้านการแพทย์/บริการการแพทย์ 
● ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีFจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของร้านยา เช่น ผู้ รับจ้าง หรือผู้

ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบติัการ การจดัทําข้อมลู การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การ
ชําระเงิน หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource)  

 ร้านยากําหนดให้บคุคลหรือนิติบคุคลภายนอกทีFร้านยาเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมลูส่วนบคุคลของ
ท่านให้ไปข้างต้นต้องรักษาความลับและคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานทีF
พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 กําหนด และใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านได้เฉพาะ
ตามวัตถุประสงค์ทีFได้กําหนดไว้ระหว่างร้านยาและบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกนั Tน เพืFอป้องกันการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจาก
วตัถปุระสงค์ทีFได้ตกลงกนัไว้ 
 3. ร้านยา อาจเก็บข้อมลูสว่นบคุคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดย
ใช้บริการจากบุคคลทีFสามไม่ว่าตั Tงอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยร้านยา ได้เข้าทําสญัญากับ
บคุคลดงักลา่วด้วยความระมดัระวงัและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภยัในการเก็บรักษาข้อมลูสว่น
บคุคลทีFผู้ ให้บริการระบบ Cloud Computing นั Tนให้กบัการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
 
7. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ร้านยาเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาทีFจําเป็นเพืFอดําเนินการตามวตัถุประสงค์ในการ
ให้บริการ และเป็นไปตามระยะเวลาทีFกําหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบอืFนทีFเกีFยวข้อง 
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2. ในการกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล ร้านยาจะพิจารณาถึงจํานวน ลักษณะการใช้งาน 
วตัถปุระสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมลูสว่นบคุคล และความเสีFยงทีFอาจเกิดขึ Tนจากการใช้
ข้อมลูสว่นบคุคลโดยมิชอบ และระยะเวลาทีFกําหนดโดยกฎหมายทีFเกีFยวข้อง 
3. ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านทีFได้มาจากคกุกี T (Cookies) ในการเก็บข้อมลูเมืFอท่านเข้าใช้เว็บไซต์ จะเก็บไว้
ไมเ่กิน 12 เดือน หรือตามทีFกฎหมายทีFเกีFยวข้องกําหนด 
2. ในกรณีทีFร้านยาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามคําสัFงศาล หรือต้องก่อตั Tงสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมายเพืFอเข้ากระบวนการระงบัข้อพิพาทใดๆ ร้านยา อาจจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลได้ตามระยะเวลาของ
อายคุวามตามกฎหมาย หรือจนกวา่ข้อพิพาทนั TนจะถงึทีFสดุแล้วแตก่รณี 
 
8. มาตรการในการเกบ็รักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ร้านยาจะจดัการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดบัทีFกฎหมายกําหนด และด้วย
ระบบทีFเหมาะสม เพืFอป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนั Tน เช่น ใช้โปรโตคอลความ
ปลอดภยั (Secure Sockets Layer: SSL) ปกป้องด้วยไฟร์วอลล์ รหสัผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอืFนๆ 
สําหรับการเข้ารหสัข้อมลูผ่านทางอินเตอร์เน็ต และจดัเก็บในสถานทีFทีFมีระบบป้องกันการเข้าถึงทีFจํากัด
บคุคลทีFสามารถเข้าถงึได้สําหรับข้อมลูสว่นบคุคลทีFอยูใ่นรูปแบบเอกสาร 
2. ร้านยาจํากดัการเข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคลทีFอาจจะเข้าถงึได้โดยพนกังาน ตวัแทน คูค้่า หรือบคุคลภายนอก 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทําได้ตามเท่าทีFกําหนดไว้หรือตามคําสัFง ซึFง
บคุคลภายนอกจะต้องมีหน้าทีFในการรักษาความลบัและคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
3. ร้านยาจดัให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพืFอปอ้งกนัไมใ่ห้มีการเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ทีFไมไ่ด้รับอนญุาต 
4. ร้านยา มีระบบตรวจสอบเพืFอจดัการทําลายข้อมลูส่วนบคุคลทีFไม่มีความจําเป็นในการดําเนินการของ
ร้านยา 
5. ในกรณีทีFเป็นข้อมลูสว่นบคุคลทีFออ่นไหวร้านยา จะจดัให้มีมาตรการการรักษาความมัFนคงปลอดภยัของ
ข้อมลู อิเลก็ทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคมุการใช้งาน มีระบบการใช้งานและระบบสํารองพร้อมทั Tง
แผนสําหรับกรณีฉกุเฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสีFยงของระบบอยา่งสมํFาเสมอ 

 
 
9. กจิกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 
ร้านยาอาจดําเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือให้บุคคลภายนอกทีFร้านยามี
ข้อตกลงด้วยดําเนินการในกรณีดงัตอ่ไปนี T 

• ในกรณีทีF ร้านยานําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการทําการตลาดแบบตรง (Direct 
Marketing) กบัท่าน ร้านยาจะดําเนินการได้เฉพาะกรณีทีFท่านให้ความยินยอมโดยชดัแจ้งกบัร้าน
ยา และร้านยาได้มีการแจ้งถึงวตัถปุระสงค์ของการใช้ข้อมลูท่านเพืFอการทําการตลาดแบบตรงนั Tน
กบัท่านแล้ว ทั Tงนี T ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกบัร้านยาในเรืFองการทําการตลาดแบบ
ตรงได้ตลอดเวลาโดยผา่นระบบการยกเลกิการรับข้อมลูของร้านยา 

• ในการทําการตลาดแบบตรงกบัท่าน ร้านยาใช้ข้อมลูของท่านในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือก
โครงการทีFอยูเ่พืFอนําเสนอบริการและโครงการทีFตรงกบัความต้องการของทา่น 
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• ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมการขายของร้านยา เช่น กิจกรรมการเลน่เกม หรือกิจกรรมใน
ช่องทาง Social Network ต่างๆ เพืFอประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการของร้านยาให้บุคคลทัFวไป
ทราบ ร้านยาจะไม่นําข้อมลูของท่านไปประมวลผลเพืFอทําการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) 
ยกเว้นทา่นจะให้ความยินยอมโดยชดัแจ้งให้ร้านยานําข้อมลูสว่นบคุคลไปทําการตลาดแบบตรงได้ 
โดยร้านยาจะแจ้งท่านถึงวตัถุประสงค์ของการใช้ข้อมลูท่านเพืFอการทําการตลาดแบบตรง และ
ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกบัร้านยาในเรืFองการทําการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลา
โดยผา่นระบบการยกเลกิการรับข้อมลูของร้านยา 

 
 
10. การใช้คุกกี i (Cookies) 
Cookies คือ text files ทีFอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านทีFใช้เพืFอจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยีFยมชมเว็บไซต์ของท่าน ร้านยาใช้ Cookies ในการจดัเก็บข้อมลู
การเข้าเยีFยมชมเว็บไซต์ของท่านเพืFอช่วยให้ร้านยาสามารถจดัให้มีการบริการทีFดีขึ Tน เร็วขึ Tน และปลอดภยั
ขึ Tน เมืFอทา่นใช้บริการผา่นเวบ็ไซต์ โดยร้านยาใช้ Cookies ในกรณีดงัตอ่ไปนี T 

• Cookies เพืFอการทํางานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): ร้านยาใช้ Cookies ประเภทนี TเพืFอ
ช่วยให้ร้านยาจดจําอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพืFอให้ร้านยาสามารถจัดทําเนื Tอหาให้
เหมาะสมกบัความสนใจสว่นบคุคลของท่านได้รวดเร็วขึ Tน และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์ม
สะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ Tน ในการปิดใช้งาน Cookies นี T ท่านสามารถตั Tงค่า
อปุกรณ์ของคณุโดยดวิูธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออปุกรณ์ของทา่น 

• Cookies เพืFอการวิเคราะห์ (Analytic cookies): ร้านยาใช้ Analytics Cookies ทีFให้บริการโดย
บคุคลภายนอกเพืFอเก็บข้อมลูวา่ผู้ เข้าชมเว็บไซต์ของร้านยามีการใช้งานอย่างไร ร้านยาทําข้อมลูผู้
เข้าชมเว็บไซต์เป็นข้อมลูนิรนามทั Tงหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปทีFบคุคลภายนอกผู้ ทีFจะ
สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี Tหรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี Tให้กับบุคคลอืFนทีFประมวลผลข้อมูลให้ตามทีF
กฎหมายอนญุาต บคุคลภายนอกจะไม่รวมข้อมลูของท่านทีFได้ไปจากเว็บไซต์ของร้านยากบัข้อมลู
ทีFบุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลกัษณะนี Tบนหน้าเว็บไซต์
ของร้านยา 

 
11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐานะเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้ร้านยาดําเนินการเกีFยวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน
ตามขอบเขตทีFกฎหมายอนญุาตให้กระทําได้ ดงันี T 
 
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ 
ยินยอมในการประมวลผลข้อมลูสวนบคุคลทีFทา่นได้ให้ความยินยอมกบัร้านยาได้ ตลอดระยะเวลาทีF ข้อมลู
สว่นบคุคลของทา่นอยูก่บัร้านยา 
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2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ท่านและขอให้ร้านยาทําสําเนาข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าว รวมถึงขอให้ร้านยาเปิดเผยการได้มาซึFงข้อมลู
สว่น บคุคลทีFทา่นไมไ่ด้ให้ความยินยอมตอ่ร้านยาให้แก่ทา่นได้  
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้ร้านยา 
แก้ไขข้อมลูทีFไมถ่กูต้อง หรือ เพิFมเติมข้อมลูทีFไมส่มบรูณ์  
4. สิทธิในการลบข้อมลูส่วนบคุคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้ร้านยาทําการลบข้อมลูของ 
ทา่นด้วยเหตบุางประการได้  
5. สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการ ระงบั
การใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นด้วยเหตบุางประการได้  
6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมลูส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมลู
สว่นบคุคลของทา่นทีFทา่นให้ไว้กบัร้านยาไปยงัผู้ควบคมุข้อมลูรายอืFน หรือ ตวัทา่นเองด้วยเหตบุาง ประการ
ได้  
7. สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคดัค้านการ 
ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นด้วยเหตบุางประการได้  
 
ท่านสามารถติดต่อมายงัเจ้าหน้าทีFคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล ของร้านยาได้ เพืFอดําเนินการยืFนคําร้องขอ
ดําเนินการตามสทิธิข้างต้น  
 
 
12. การเปลีSยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ร้านยา อาจทบทวนและเปลีFยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลในอนาคตเพืFอพฒันาให้เกิด
การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลทีFดีขึ Tน โดยร้านยา จะแจ้งให้ท่านทราบทกุครั TงทีFมีการเปลีFยนแปลงนโยบาย
ดงักลา่ว 
 
13. ช่องทางการตดิต่อ 
ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคมุข้อมลู สอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ ทีFเกีFยวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคล ได้ทีF ร้านยา
สร้างเสริมสขุภาพและควบคมุยาสบู และ ทางอีเมล	support@compharmfund.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
 


