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(ร่าง) เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้รับบริการ (Privacy Notice) 

ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ 
 
รา้นยาสรา้งเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ (“รา้นยา”) ใหค้วามส าคัญกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
และในฐานะที่รา้นยาเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 รา้นยามีหนา้ที่ตามกฎหมายในการแจง้เอกสารฉบบันีใ้หท้่านทราบถึงเหตผุลและวิธีการที่รา้นยาเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจง้ใหท้่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคล  
 
1. ค านิยาม 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยู่ที่สามารถระบุตวัตนของบุคคลนัน้ไดไ้ม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับเชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ 
ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูลภาพจ าลองใบหนา้ ขอ้มูล
จ าลองม่านตา ขอ้มูลจ าลองลายนิว้มือ) หรือขอ้มูลอ่ืนใดที่กระทบต่อเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านอง
เดียวกนัตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลประกาศก าหนด 
“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอ  านาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บคุคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้ บุคคลหรือนิติ
บคุคลซึ่งด าเนินการดงักลา่วไม่เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีร้่านยา เก็บรวบรวมจากท่าน 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่รา้นยาเก็บรวบรวม สามารถจ าแนกเป็นประเภทดงัต่อไปนี ้
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 
1. ขอ้มลูระบตุวัตน (Identification data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ID รูปถ่าย

ใบหน้า เพศ วันเดือนปีเกิด หรือ หมายเลขที่ระบุ
ตวัตนอ่ืน ๆ 

2. ขอ้มลูส าหรบัการติดต่อ (Contact data) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล  
3. ขอ้มลูการเงิน (Financial data) เช่น ขอ้มลูการเรียกเก็บเงิน ขอ้มลูบตัรเครดิตหรือเด

บิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลเงินเดือน 
ขอ้มลูใบเสรจ็ ขอ้มลูใบราคา 

4. ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข้าร่วม
โครงการ 

เช่น ขอ้มูลการลงทะเบียนเพื่อรบัข่าวสารและเข้า
รว่มกิจกรรมโครงการ 

5. ขอ้มลูสถิต ิ(Statistical Data) เช่น ขอ้มลูที่ไม่ระบุตวัตน จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
และจ านวนการเขา้ชมเว็บไซต ์

6.ขอ้มลูที่เก่ียวกบัการใชง้านคอมพิวเตอรแ์ละอปุ
กรณอิ์เล็กทรอนิกสอ่ื์น ๆ 

(Computer and Electronic Device Usage 
Data) 
 

เช่น ขอ้มลูการใชง้านคอมพิวเตอร ์เช่น หมายเลข 
MAC / IP Address ของอปุกรณค์อมพิวเตอร ์
และหรืออปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสต่์าง ๆ 
หมายเลขคอมพิวเตอรล์ายพิมพน์ิว้มือในการเขา้ใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร ์
ขอ้มลูจากการเขา้ใชเ้ว็บไซต ์เช่น 
ชนิดของบราวเซอรท์ี่ใชง้าน ขอ้มลู Cookies 
การตัง้ค่าเรื่องเขตเวลา (Time Zone) 
ระบบปฏิบติัการ 
แพลตฟอรม์และเทคโนโลยีของอปุกรณท์ี่ใชเ้ขา้เว็บ
ไซต ์และ Online Appointment System 

7. ขอ้มลูดา้นสขุภาพ (Health data) เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล รายงานที่เก่ียวกับ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของ
ผู้รับบริการ ผลการทดสอบจากห้องทดลอง การ
วินิจฉัย ชื่อโรคที่ไดร้บัการวินิจฉัย ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง
กับการใชย้าและแพย้า ประวัติแพอ้าหาร ผลเลือด 
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจชิน้เนือ้ทาง
พยาธิวิทยา ภาพถ่ายทางรงัสีวิทยา และรายงานผล
การตรวจทางรังสีวิทยารายการยาที่แพทย์ได้สั่ง 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 
ข้อมูลที่จ  าเป็นต่อการให้บริการทางการแพทย์ 
ขอ้มลู Feedback และผลการรกัษา 

 
 
3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
รา้นยาเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านจากแหลง่ที่มาดงัต่อไปนี ้
1. ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดโ้ดยตรงจากท่านไม่ว่าจะดว้ยตนเอง หรือผ่านช่องทางออนไลน ์ไดแ้ก่  

• การท่ีท่านติดต่อกบัรา้นยาเพื่อสอบถามขอ้มลูเรื่องการใหบ้รกิารของรา้นยา 
• การท่ีท่านเป็นผูร้บับรกิารหรือเป็นคู่สญัญากบักบัรา้นยา  
• การท่ีท่านเขา้รว่มกิจกรรมโครงการของรา้นยา  
• ขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดม้าจากคุกกี ้(cookies) เมื่อท่านเขา้ชมเว็บไซตข์องรา้นยา ขอ้มลูเหล่านีช้่วย

ใหร้า้นยาสามารถจัดใหม้ีการบริการที่ดีขึน้ เร็วขึน้ ปลอดภัยขึน้เมื่อท่านใชบ้ริการจากเว็บไซต์ 
โปรดดขูอ้มลูเพิ่มเติมในสว่นของนโยบายคกุกีข้องรา้นยาดา้นลา่ง  

2. ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดร้บัโดยทางออ้ม ไดแ้ก่  

• การที่รา้นยาไดร้บัมอบหมายจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใหด้ าเนินการใด ๆ เก่ียวกับขอ้มูลส่วน
บุคคลในฐานะที่รา้นยาเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ของบุคคลหรือ
หน่วยงานนัน้ โดยรา้นยาจะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคท์ี่ รา้นยาได้รบั
มอบหมาย 

 
4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับกลุ่มร้านยาสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ 
1. ในฐานะที่รา้นยาเป็นรา้นยาในกลุ่มรา้นยาสรา้งเสริมสขุภาพและควบคมุยาสบู รา้นยาไดร้บัมอบหมาย
ใหเ้ป็นผูใ้หบ้ริการหลกัในเรื่องตรวจวิเคราะห์ขอ้มลู ใหก้บัโครงการของมลูนิธิเภสชักรรมชุมชน รา้นยาจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลซึ่งรวมถึงขอ้มลูสขุภาพกบัมลูนิธิและกลุม่รา้นยาในเครือข่าย เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกน าไปใช้นอกเหนือจาก
วัตถุประสงคท์ี่รา้นยาไดร้บัมอบหมายจากมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนตามวัตถุประสงคก์ารด าเนินการของ
โครงการ 
2. รา้นยาสรา้งเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบไดม้ีขอ้ก าหนดร่วมกันในการรกัษาความลับและคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามมาตรฐานที่ก าหนดในพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 
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5. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
รา้นยาประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตข้อบเขตที่ก าหนดไวโ้ดยพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมขอ้มลูเพียงเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการด าเนินการดงักลา่ว โดยรา้นยา 
ไดส้รุปการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน พรอ้มทัง้อธิบายฐานการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่ชอบดว้ย
กฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดงันี ้
 
 

วัตถุประสงค ์
ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลที่

ชอบด้วยกฎหมาย 
1. ให้บริการติดตามวิเคราะห์ผลตรวจ

ทางการแพทยเ์พื่อติดตามผลการใชย้า 
และให้ค าแนะน าในเรื่อง การใช้ยา   
โรคที่เป็นและอาการต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 
 
 
 

- ขอ้มลูระบตุวัตน 
- ขอ้มลูส าหรบัการติดต่อ 
- ขอ้มลูดา้นสขุภาพ 
- ขอ้มลูการเงิน 
- ขอ้มลูสถิติ  
 

1. เป็นการจ าเป็นเพื่อการ
ปฏิบติัตามสญัญาใหบ้ริการ
กับท่านในฐานะที่ท่านเป็น
คู่ สัญญากับ ร้า นยา  (ม .
24(3)) 
2. ส าหรบัขอ้มลูสขุภาพ รา้น
ยาจะด าเนินการเมื่อได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากท่าน (ม.26) 

2. ใหบ้รกิารอ่ืนๆ ของรา้นยา ไดแ้ก่ 

• บรกิารงาน… 
• บรหิาร… 
• บรกิาร… 
• บริการจ าหน่ายเครื่ องมือ

อปุกรณท์างการแพทย ์ 
• บริการจดัการซพัพลายเชนใน

ธุรกิจสขุภาพ 

- ขอ้มลูระบตุวัตน 
- ขอ้มลูส าหรบัการติดต่อ 
- ขอ้มลูการเงิน 
- ขอ้มลูสถิติ  
 
 

เ ป็นการจ า เ ป็น เพื่ อการ
ปฏิบติัตามสญัญาใหบ้ริการ
กับท่านในฐานะที่ท่านเป็น
คู่ สัญญากับ ร้า นยา  (ม .
24(3)) 

3. เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับท่านใน
ฐานะผูร้บับริการ โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายและกิจกรรมโครงการ
ต่าง ๆ 

- ขอ้มลูระบตุวัตน 
- ขอ้มลูส าหรบัการติดต่อ 
- ขอ้มลูสถิติ  
- ข้อมูลจากการเข้า ใช้
เว็บไซต ์

เ ป็นการจ า เ ป็น เพื่ อการ
ปฏิบติัตามสญัญาใหบ้ริการ
กับท่านในฐานะที่ท่านเป็น
คู่ สัญญากับ ร้า นยา  (ม .
24(3)) 
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วัตถุประสงค ์

ประเภทข้อมูล ฐานการประมวลผลที่
ชอบด้วยกฎหมาย 

4. รวบรวมสถิ ติของผู้รับบริการ เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการของรา้น
ยา โดยไม่มีการใช้ข้อมูลบ่งชี ้ตัวตน
ของเจา้ของขอ้มลู และรา้นยาจะรกัษา
ความลับของขอ้มูลดังกล่าวของท่าน
อย่างเครง่ครดั 

- ขอ้มลูสถิติ  
- ข้อมูลจากการเข้า ใช้
เว็บไซต ์

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ร้ า น ย า 
(Legitimate Interest) ใ น
การวิเคราะหข์อ้มูลสถิติโดย
ไม่ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลที่ระบุ
ตวัตนไดเ้พื่อพฒันาและเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ใหบ้รกิาร (ม.24(5)) 

5. เพื่อบริหารจัดการเว็บไซตข์องรา้นยา
เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมเว็บไซตใ์ชง้านไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพื่อแก้ปัญหาใน
เชิงเทคนิคที่เกิดขึน้ในการใชเ้ว็บไซต ์

- ขอ้มลูสถิติ  
- ข้อมูลจากการเข้า ใช้
เ ว็ บ ไ ซ ต์ - ข้ อ มู ล ด้ า น
เทคนิค 
 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ร้ า น ย า 
(Legitimate Interest) ใ น
การวิเคราะหข์อ้มูลสถิติโดย
ไม่ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลที่ระบุ
ตวัตนไดเ้พื่อพฒันาและเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ใหบ้รกิาร (ม.24(5)) 

6. เพื่อท าการตลาดแบบตรงกับท่านใน
การเสนอสินคา้หรือบริการอ่ืนของรา้น
ยาที่ท่านอาจสนใจ (เฉพาะกรณีที่ท่าน
ใหค้วามยินยอม) 
 

- ขอ้มลูระบตุวัตน 
- ขอ้มลูการติดต่อ 
- ขอ้มลูการสมคัรข่าวสาร
และการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางการตลาด 

ร้านยาจะขอความยินยอม
จากท่านในการให้เราน า
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่านไปท า
การตลาดแบบตรง (ม.24) 

 
นอกจากวตัถปุระสงคท์ี่ระบขุา้งตน้แลว้ รา้นยา จะไม่น าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น 
ยกเวน้ในกรณีที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนญุาต เช่น  

• เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายของรา้นยา ตาม พรบ.ยา 
• เพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย  
• เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน การให้สวัสดิการ

รกัษาพยาบาล การประกนัสงัคม  
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• เพื่อประโยชนด์า้นสาธารณสุข หรือการคุม้ครองทางสงัคมอ่ืนใดโดยรา้นยา จัดใหม้ีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐานและประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

 
6. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล 
รา้นยาจะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหบุ้คคลภายนอก ยกเวน้เป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตเพื่อ
ความจ าเป็นในการปฏิบติังาน ซึ่งท าใหร้า้นยา อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลไดใ้นกรณีต่อไปนี ้  
 1. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานผู้มีอ  านาจหรือบุคคลใดๆ เมื่อมี
กฎหมายก าหนดหรือใหอ้ านาจ รวมถึงการปฏิบติัตามค าสั่งศาล 
 2. การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหก้บับุคคลหรือนิติบุคคลที่รา้นยา จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามสญัญา
เพื่อผลประโยชนข์องท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยรา้นยา ก าหนดใหบุ้คคลหรือนิติบุคคล
เหล่านีต้อ้งรกัษาความลบัและคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่พระราชบญัญัติคุ้มครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก าหนด ซึ่งบคุคลหรือนิติบคุคลในขอ้นีไ้ดแ้ก่ 

● กลุม่รา้นยาในเครือข่าย 
● แพลตฟอรม์โฆษณาออนไลน ์
● ที่ปรกึษาดา้นการตลาด 
● บคุลากรหรือรา้นยาที่เชี่ยวชาญดา้นการแพทย/์บรกิารการแพทย ์
● ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่จ  าเป็นต่อการปฏิบัติงานของรา้นยา เช่น ผูร้บัจา้ง หรือผู้

ใหบ้รกิารตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การจดัท าขอ้มลู การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร ์การ
ช าระเงิน หรือการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี (Technology Outsource)  

 รา้นยาก าหนดใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลภายนอกที่รา้นยาเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ท่านให้ไปข้างต้นต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด และใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดเ้ฉพาะ
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ระหว่างรา้นยาและบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกนั้น เพื่อป้องกันการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจาก
วตัถปุระสงคท์ี่ไดต้กลงกนัไว ้
 3. รา้นยา อาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นระบบประมวลผลแบบคลาวด ์(Cloud Computing) โดย
ใชบ้ริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยรา้นยา ไดเ้ขา้ท าสัญญากับ
บคุคลดงักล่าวดว้ยความระมดัระวงัและพิจารณาถึงระบบรกัษาความปลอดภยัในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วน
บคุคลที่ผูใ้หบ้รกิารระบบ Cloud Computing นัน้ใหก้บัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
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7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
1. รา้นยาเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวใ้นระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงคใ์นการ
ให้บริการ และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
2. ในการก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล รา้นยาจะพิจารณาถึงจ านวน ลักษณะการใช้งาน 
วตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการ ความอ่อนไหวของขอ้มลูส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการใช้
ขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
3. ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านที่ไดม้าจากคกุกี ้(Cookies) ในการเก็บขอ้มลูเมื่อท่านเขา้ใชเ้ว็บไซต ์จะเก็บไว้
ไม่เกิน 12 เดือน หรือตามที่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
2. ในกรณีที่ร ้านยาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามค าสั่งศาล หรือต้องก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมายเพื่อเขา้กระบวนการระงบัขอ้พิพาทใดๆ รา้นยา อาจจดัเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลไดต้ามระยะเวลาของ
อายคุวามตามกฎหมาย หรือจนกว่าขอ้พิพาทนัน้จะถึงที่สดุแลว้แต่กรณี 
 
8. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
1. รา้นยาจะจดัการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ยมาตรการไม่นอ้ยกว่าระดบัที่กฎหมายก าหนด และดว้ย
ระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เช่น ใช้โปรโตคอลความ
ปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) ปกป้องดว้ยไฟรว์อลล ์รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอ่ืนๆ 
ส าหรบัการเขา้รหัสขอ้มูลผ่านทางอินเตอรเ์น็ต และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเขา้ถึงที่จ  ากัด
บคุคลที่สามารถเขา้ถึงไดส้  าหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร 
2. รา้นยาจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลที่อาจจะเขา้ถึงไดโ้ดยพนกังาน ตวัแทน คู่คา้ หรือบคุคลภายนอก 
การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถท าไดต้ามเท่าที่ก าหนดไวห้รือตามค าสั่ง ซึ่ง
บคุคลภายนอกจะตอ้งมีหนา้ที่ในการรกัษาความลบัและคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
3. รา้นยาจดัใหม้ีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อปอ้งกนัไม่ใหม้ีการเขา้สูร่ะบบคอมพิวเตอรท์ี่ไม่ไดร้บัอนญุาต 
4. รา้นยา มีระบบตรวจสอบเพื่อจัดการท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไม่มีความจ าเป็นในการด าเนินการของ
รา้นยา 
5. ในกรณีที่เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที่อ่อนไหวรา้นยา จะจดัใหม้ีมาตรการการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของ
ขอ้มลู อิเล็กทรอนิกสใ์นดา้นการเขา้ถึงและควบคมุการใชง้าน มีระบบการใชง้านและระบบส ารองพรอ้มทัง้
แผนส าหรบักรณีฉกุเฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของระบบอย่างสม ่าเสมอ 

 
 
9. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 
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รา้นยาอาจด าเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือให้บุคคลภายนอกที่ รา้นยามี
ขอ้ตกลงดว้ยด าเนินการในกรณีดงัต่อไปนี ้

• ในกรณีที่ ร ้านยาน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการท าการตลาดแบบตรง (Direct 
Marketing) กบัท่าน รา้นยาจะด าเนินการไดเ้ฉพาะกรณีที่ท่านใหค้วามยินยอมโดยชดัแจง้กบัรา้น
ยา และรา้นยาไดม้ีการแจง้ถึงวตัถุประสงคข์องการใชข้อ้มลูท่านเพื่อการท าการตลาดแบบตรงนัน้
กบัท่านแลว้ ทัง้นี ้ท่านสามารถยกเลิกการใหค้วามยินยอมกบัรา้นยาในเรื่องการท าการตลาดแบบ
ตรงไดต้ลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรบัขอ้มลูของรา้นยา 

• ในการท าการตลาดแบบตรงกบัท่าน รา้นยาใชข้อ้มลูของท่านในการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการเลือก
โครงการที่อยู่เพื่อน าเสนอบรกิารและโครงการที่ตรงกบัความตอ้งการของท่าน 

• ในกรณีการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของรา้นยา เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมใน
ช่องทาง Social Network ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สินคา้และบริการของรา้นยาใหบุ้คคลทั่วไป
ทราบ รา้นยาจะไม่น าขอ้มลูของท่านไปประมวลผลเพื่อท าการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) 
ยกเวน้ท่านจะใหค้วามยินยอมโดยชดัแจง้ใหร้า้นยาน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปท าการตลาดแบบตรงได ้
โดยรา้นยาจะแจง้ท่านถึงวัตถุประสงคข์องการใชข้อ้มูลท่านเพื่อการท าการตลาดแบบตรง และ
ท่านสามารถยกเลิกการใหค้วามยินยอมกบัรา้นยาในเรื่องการท าการตลาดแบบตรงไดต้ลอดเวลา
โดยผ่านระบบการยกเลิกการรบัขอ้มลูของรา้นยา 

 
 
10. การใช้คุกกี ้(Cookies) 
Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอรข์องท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน
อินเทอรเ์น็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซตข์องท่าน รา้นยาใช ้Cookies ในการจดัเก็บขอ้มูล
การเขา้เยี่ยมชมเว็บไซตข์องท่านเพื่อช่วยให้รา้นยาสามารถจัดใหม้ีการบริการที่ดีขึน้ เร็วขึน้ และปลอดภยั
ขึน้ เมื่อท่านใชบ้รกิารผ่านเว็บไซต ์โดยรา้นยาใช ้Cookies ในกรณีดงัต่อไปนี ้

• Cookies เพื่อการท างานของเว็บไซต ์(Functionality Cookies): รา้นยาใช ้Cookies ประเภทนีเ้พื่อ
ช่วยให้ร้านยาจดจ าอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ร ้านยาสามารถจัดท าเนื ้อหาให้
เหมาะสมกบัความสนใจส่วนบุคคลของท่านไดร้วดเร็วขึน้ และช่วยใหก้ารบริการและแพลตฟอรม์
สะดวกสบายและเป็นประโยชนต่์อท่านมากขึน้ ในการปิดใชง้าน Cookies นี ้ท่านสามารถตัง้ค่า
อปุกรณข์องคณุโดยดวูิธีการช่วยเหลือของเบราเซอรห์รืออปุกรณข์องท่าน 

• Cookies เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies): รา้นยาใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย
บุคคลภายนอกเพื่อเก็บขอ้มลูว่าผูเ้ขา้ชมเว็บไซตข์องรา้นยามีการใชง้านอย่างไร รา้นยาท าขอ้มลูผู้
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เขา้ชมเว็บไซตเ์ป็นขอ้มลูนิรนามทัง้หมด (Anonymization) และส่งผ่านไปที่บุคคลภายนอกผูท้ี่จะ
สามารถใชข้อ้มูลเหล่านีห้รือเปิดเผยข้อมูลเหล่านีใ้หก้ับบุคคลอ่ืนที่ประมวลผลขอ้มูลให้ตามที่
กฎหมายอนุญาต บคุคลภายนอกจะไม่รวมขอ้มลูของท่านที่ไดไ้ปจากเว็บไซตข์องรา้นยากบัขอ้มลู
ที่บุคคลภายนอกมีอยู่แลว้ ท่านสามารถเลือกปิดการใชง้าน Cookies ลกัษณะนีบ้นหนา้เว็บไซต์
ของรา้นยา 

 
11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิรอ้งขอใหร้า้นยาด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
ตามขอบเขตที่กฎหมายอนญุาตใหก้ระท าได ้ดงันี ้
 
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ 
ยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสวนบุคคลที่ท่านไดใ้หค้วามยินยอมกบัรา้นยาได ้ตลอดระยะเวลาที่ ขอ้มลู
สว่นบคุคลของท่านอยู่กบัรา้นยา 
2. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ท่านและขอใหร้า้นยาท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอใหร้า้นยาเปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มูล
สว่น บคุคลที่ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอมต่อรา้นยาใหแ้ก่ท่านได ้ 
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้รา้นยา 
แกไ้ขขอ้มลูที่ไม่ถกูตอ้ง หรือ เพิ่มเติมขอ้มลูที่ไม่สมบรูณ์  
4. สิทธิในการลบขอ้มลูส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอใหร้า้นยาท าการลบขอ้มลูของ 
ท่านดว้ยเหตบุางประการได ้ 
5. สิทธิในการระงับการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการ ระงบั
การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านดว้ยเหตบุางประการได ้  
6. สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนยา้ย ขอ้มูล
สว่นบคุคลของท่านที่ท่านใหไ้วก้บัรา้นยาไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูรายอ่ืน หรือ ตวัท่านเองดว้ยเหตบุาง ประการ
ได ้ 
7. สิทธิในการคัดคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดคา้นการ 
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านดว้ยเหตบุางประการได ้ 
 
ท่านสามารถติดต่อมายังเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  ของรา้นยาได ้เพื่อด าเนินการยื่นค ารอ้งขอ
ด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้  
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12. การเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
รา้นยา อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื่อพัฒนาใหเ้กิด
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ดีขึน้ โดยรา้นยา จะแจง้ใหท้่านทราบทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดงักลา่ว 
 
13. ช่องทางการติดต่อ 
ท่านสามารถติดต่อผูค้วบคุมขอ้มูล สอบถามหรือใชส้ิทธิใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล ไดท้ี่  <ช่อง
ทางการตดิต่อทีส่ามารถก าหนดภายหลงั> และทางอีเมล <email address> 
รา้นยาสรา้งเสรมิสขุภาพและควบคมุยาสบู 
เลขที่ xxx เบอรโ์ทรศพัท ์XXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนีจ้ัดท าและเผยแพร่ โดย :   มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน ร่วมกับ ส านักรับรองร้านยาคุณภาพ  เพ่ือให้ร้านยาได้ใช้ประโยชน์ 
                                                         ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 


