
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การเปดิเผยข้อมูลสว่นบุคคลตามพระราชบญัญตัคิวบคุมโรค 

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
จากการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  การแจ้ง  หรือการรายงาน  ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญตัิ
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล  เช่น  ชื่อ  ที่อยู่   

เพศ  สัญชาติ  ประวัติสุขภาพ  ประวัติที่อยู่อาศัย  หรือประวัติการท างาน  บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือ  
มีเลขหมาย  รหัส  หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้  ซึ่งได้มาจากการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค   
การแจ้ง  หรือการรายงานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒   

“ประโยชน์สาธารณะ”  หมายความว่า  การด าเนินการใด ๆ  ที่มุ่งประสงค์จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมหรือสาธารณชนทั่วไป  โดยไม่มุ่งหมายแก่เอกชนหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ดังต่อไปนี้   

(๑) คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  และ
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๒) คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดและ
คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร   

(๓) กรมควบคุมโรค 
(4) สถานพยาบาล 
(5) หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



(6) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๗) หน่วยบริการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๔ กรณีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ได้  ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   
(๒) กรณีที่มิต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ  ๙   
ข้อ ๕ กรณีที่ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล  

ส่วนบุคคลตามข้อ  ๔  (๑)  ให้บุคคลดังกล่าวขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน   
การขอความยินยอมตามวรรคหนึ่งต้องท าโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้  ให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติสามารถขอความยินยอมด้วยวาจาหรือการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้  ทั้งนี้  
การขอความยินยอมต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลด้วย  รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านงา่ย  
และไม่เป็นการหลอกลวง  หรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้  โดยจะต้องถอนความยินยอม  
ได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม  เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ
สัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้  การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ 

กรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด  ผู้ซึ่งมีหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอน  
ความยินยอมนั้น   

ข้อ ๖ กรณีที่ขอความยินยอมด้วยวาจาหรือการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นตามข้อ  ๕   
ถ้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ร้องขอ  และการร้องขอได้กระท าภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ความยินยอม  ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติต้องยืนยันค าขอนั้นเป็นหนังสือ
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ ๗ กรณีที่ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นหนังสือตามข้อ  ๕  หรือยืนยันค าขอเป็นหนังสือตามข้อ  ๖  ในหนังสือดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

(๑) วัน  เดือน  และปีที่ท าค าขอ 
(๒) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะขอเปิดเผยและวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๕



(๓) วัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
(๔) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
(๕) ชื่อและลายมือชื่อของผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติที่ท าค าขอ 
ข้อ ๘ กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  หรือ  

ไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  การขอความยินยอม 
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการ
แทนผู้เยาว์ 

กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ 

กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  การขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนคน เสมือน 
ไร้ความสามารถ   

กรณีผู้เยาว์ไม่มีผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์  หรือคนไร้ความสามารถ  
ไม่มีผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถไม่มีผู้พิทักษ์ 
ที่มีอ านาจกระท าการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือผู้ใช้อ านาจปกครอง  ผู้อนุบาล  หรือผู้พิทักษ์
ดังกล่าวไม่สามารถกระท าการตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด  หรือกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
ถึงแก่กรรมและมิได้ท าพินัยกรรมก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ  
ในการให้ความยินยอมแทน  ได้แก่  ผู้สืบสันดานซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว  คู่สมรส  บิดาหรือมารดา   
พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ลุง  ป้า  น้า  อา   
หรือพนักงานฝ่ายปกครอง   

ข้อ ๙ กรณีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล  ในกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยอาศัยอ านาจ  
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ  หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน   

(๒) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

(๓) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต  ร่างกาย  
หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน   

้หนา   ๓
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(๔) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์สาธารณะในการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  และ
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๕) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนหากปล่อยเนิ่นช้าไปจะก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายของประชาชน  หรือก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ   

ข้อ ๑๐ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรครักษาการตามประกาศนี้   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามประกาศนี้  ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ค าสั่งหรือข้อวินิจฉัย
ของอธิบดีกรมควบคุมโรคถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  3  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕65 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๕


