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ค ำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูล 

1. ค ำอธิบำย 

ส าหรับข้อมลูสว่นบคุคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทในเครือที่ปรากฏในข้อ 3.1 ของเอกสารฉบับนี  ้(“กลุ่มบริษัทฯ”) เจ้าของข้อมูลอาจใช้สิทธิภายใต้
พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลฯ”) โดยการยื่นค าขอฉบบันีพ้ร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบใุนค าขอฉบบันี ้และสง่มอบให้เจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลด้วยตนเอง ทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์ตามรายละเอียดที่อยู ่ดงันี  ้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

ถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
ที่อยู:่ 44 หมูท่ี่ 4 ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 
เบอร์ติดตอ่: 02-836-9999 
อีเมล: dpo@bangkokchainhospital.com 

2. รำยละเอียดของเจ้ำของข้อมูล และผู้ยื่นค ำขอแทนเจ้ำของข้อมูล 

2.1 โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างนี ้(เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯในการติดต่อกบัท่านเก่ียวกบัค าขอใช้สิทธิ และเพื่อ
ประโยชน์ในการค้นหาข้อมลูสว่นบคุคลตามข้อ 3.1) 

ข้อมูลของเจ้ำของข้อมูล 

ชื่อและนำมสกุล:  

ที่อยู่ :  

วันเดือนปีเกิด:   

หมำยเลขโทรศัพท์:   ที่อยู่อีเมล:  

ช่องทำงกำรรับข้อมูลส่วนบุคคล 
(กรณีทีท่่านใช้สิทธิขอรบัข้อมูล): 

 ทางอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นทางอเีมลท่ีมีความมัน่คงปลอดภยั 

 เข้ามารับด้วยตนเอง (ต้องมีการยืนยนัตวัตนเมื่อเข้ามาติดตอ่รับข้อมลูด้วย) 

หลักฐำนระบุตัวตนของเจ้ำของข้อมูล  

กลุม่บริษัทฯ ต้องใช้หลกัฐานยืนยนัตวัตนของท่านก่อนที่กลุม่บริษัทฯ จะสามารถพิจารณา และตอบสนองค าขอของ
ท่านได้ หากท่านสง่ค าขอนีใ้ห้กบักลุม่บริษัทฯ ด้วยตนเอง กลุม่บริษัทฯ อาจขอให้ท่านแสดงเอกสารที่สามารถยืนยนั
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ตวัตนัของทา่นได้ซึง่ออกโดยราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสอืเดินทาง ใบขบัขี่ (ที่ยงัไมห่มดอาย)ุ ในขณะ
ที่ท่านสง่ค าขอ และ/หรืออาจขอให้ทา่นสง่มอบส าเนาของเอกสารดงักลา่วพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยเจ้าของบตัร 
และขีดฆา่ข้อมลูที่มีความออ่นไหวก่อนสง่ให้แก่กลุม่บริษัทฯ  เช่น ศาสนา ข้อมลูพนัธุกรรม และกรุ๊ปเลอืด  

หากทา่นสง่ค าขอนีท้างอีเมล หรือทางไปรษณีย์ ทา่นต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายเอกสารที่สามารถยืนยนัตวัตนของทา่นได้
ซึ่งออกโดยราชการดงักลา่ว (ที่ยงัไมห่มดอายุ) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยเจ้าของบตัร และขีดฆ่าข้อมลูที่มีความ
ออ่นไหวก่อนสง่ให้แก่กลุม่บริษัทฯ  เช่น ศาสนา ข้อมลูพนัธุกรรม และหมูโ่ลหิต มาพร้อมกนัด้วย 

ผู้ยื่นค ำขอแทนเจ้ำของข้อมูล (เฉพำะกรณีท ำแทนเจ้ำของข้อมูล) 

หากทา่นสง่มอบค าขอนีแ้ทนเจ้าของข้อมลู โปรดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อและนำมสกุล:  

หมำยเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่
อีเมล: 

 

ควำมสัมพนัธ์ของท่ำนกับ
เจ้ำของข้อมูล: 

 

เอกสำรหลักฐำน: เพื่อการพิสจูน์ตวัตนของท่าน และเจ้าของข้อมลู รวมถึงอ านาจตามกฎหมาย

ในการด าเนินการแทนเจ้าของข้อมลู ทา่นต้องให้ข้อมลูตอ่ไปนีแ้ก่กลุม่บริษัทฯ 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของทา่น และเจ้าของข้อมลู (ทา่นต้อง

ขีดฆา่ข้อมลูที่มีความออ่นไหวที่มีอยูใ่นบตัรประจ าตวัประชาชน ก่อน

การยื่นให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เช่น ศาสนา ข้อมูลพันธุกรรม และกรุ๊ป

เลอืด) ทีม่ีการรับรองส าเนาถกูต้องโดยเจ้าของบตัร 

(2) หนังสือมอบอ านาจที่แต่งตัง้ให้ท่านด าเนินการแทนเจ้าของข้อมูล 

หรือ หลกัฐานอื่น ๆ ของการเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง ผู้อนบุาล หรือ ผู้

พิทกัษ์ (หากเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือ

บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ) ที่มีการติดอากรแสตมป์ถูกต้อง

ครบถ้วน 

2.2 หากท่านมีการเปลี่ยนค าน าหน้า ช่ือ หรือนามสกุล โปรดสง่มอบเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นหลกัฐานการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
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2.3 กลุม่บริษัทฯ จะใช้ข้อมลูที่ทา่นได้ให้ไว้ตามค าขอนีเ้พื่อระบตุวัตนของทา่น และข้อมลูสว่นบคุคลที่ทา่นได้ท าการขอ
ใช้สิทธิ ตามค าขอของท่าน กลุม่บริษัทฯ อาจขอข้อมลูเพิ่มเติมจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยนัตวัตน และอ านาจตาม
กฎหมายของทา่น  

3. กำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูล  

3.1 โปรดกรอกรายละเอียดเก่ียวกบัค าขอใช้สทิธิด้านลา่งนี ้

ชื่อของบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ที่ท่ำน
ต้องกำรยื่นค ำขอใช้สิทธิด้วย 

 บ ริ ษั ท  บา งกอก  เ ชน 
ฮ อ ส ปิ ท อ ล  จ า กั ด 
(มหาชน) 

 บ ริ ษั ท  โ ร ง พ ย า บ า ล
รัตนาธิเบศร์ จ ากดั 

 บ ริ ษั ท  ศ รี บุ ริ น ท ร์
การแพทย์ จ ากดั 

 บริษัท สระบุ รี  เวช กิจ 
จ ากดั 

 บริ ษัท  นวนครการแพทย์  
จ ากดั 

 บริษัท โสธรเวชกิจ จ ากดั 

 บริษัท บางกอก เชน แมเนจ
เมนท์ จ ากดั 

 Bangkok Chain 
International (Lao) Co., 
Ltd. 

ควำมสัมพนัธ์ของท่ำนกับบริษัท
ข้ำงต้น 

 ผู้ เข้ารับบริการ 

 ญาติ 

 ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุ 

 กรรมการ 

 ผู้บริหาร 

 ผู้สมคัรงาน 

 บคุลากร 

 คูค้่า 

 ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือ
แอปพลเิคชัน่ 

 อื่น ๆ โปรดระบ ุ
____________________ 

ท่ำนต้องกำรใช้สิทธิประเภทใด (ท่าน
อาจศึกษารายละเอียดของสิทธิแต่ละ
ประเภทได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของกลุ่มบริษัทฯ) 

 

 

 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคล รวมถึงการ
ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมลูสว่นบคุคลโดยที่ท่านคาดว่า
ทา่นไมไ่ด้ให้ความยินยอมมาก่อน 

 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้การขอให้โอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
กลุม่บริษัทฯ ได้โอนไปยงับคุคลภายนอก   
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 สิทธิในการคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคล 

 สิทธิในการขอให้ลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ข้อมลูที่ไมส่ามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจ้าของข้อมลูได้ 

 สทิธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล 

 สิทธิในการแก้ไขเพื่อให้ข้อมลูถกูต้อง เป็นปัจจุบนั สมบรูณ์ และ
ไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

 สทิธิในการเพิกถอนความยินยอม 

ท่ำนต้องกำรใช้สิทธิข้ำงต้นกับข้อมูล
ใด (โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ท่านต้องการขอใช้สิทธิให้
มากที่สุด โปรดระบุกรอบเวลา ประเภท
ธุรกรรม ประเภทเอกสาร หรือข้อมูลอืน่ ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง (ถา้มี)) 

 

โปรดระบุเหตุผล และควำมจ ำเป็น
เกี่ยวกับกำรใช้สทิธิของท่ำน 

  

ท่ำนขอเพิกถอนควำมยนิยอมส ำหรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลใดและ/หรือ
วัตถุประสงค์ใด (กรุณาตอบเฉพาะกรณี
ทีท่่านใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอม
เท่านัน้) 

 ข้อมลูสว่นบคุคลทัง้หมดที่ได้ให้ความยินยอม 

 เ ฉ พ า ะ ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ดั ง ต่ อ ไ ป นี ้ ( โ ป ร ด ร ะ บุ ) 
________________________________________________ 

 วัตถุประสงค์ทัง้หมดที่อาศัยฐานความยินยอมในการเก็บ 
รวบรวม ใช้และเปิดเผย 

 เฉพาะวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้(โปรดระบ)ุ 
________________________________________________ 

3.2 กลุม่บริษัทฯ อาจจะติดต่อทา่นเพื่อขอข้อมลูเพิ่มเติมหากค าขอของท่านไม่ชดัเจนหรือท่านไม่ได้ให้ข้อมลูที่
เพียงพอเพื่อให้กลุม่บริษัทฯ พิจารณา และตอบสนองค าขอของทา่น 

3.3 กรณีกลุ่มบริษัทฯ ต้องส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลให้กบัเจ้าของข้อมลูตามค าขอใช้สิทธิฉบบันี ้และที่อยู่
หรืออีเมลของเจ้าของข้อมลูตามข้อ 1. ไม่ตรงกบัข้อมลูที่กลุม่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ กลุม่บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธิที่จะไมด่ าเนินการดงักลา่ว จนกวา่จะเป็นท่ีนา่เช่ือวา่ที่อยูห่รืออีเมลดงักลา่วเป็นของเจ้าของข้อมลูจริง 
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3.4 เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลที่กลุม่บริษัทฯ ค านึงถึง และมุ่งมัน่ที่จะดแูลความปลอดภยัและ
คุ้มครองของข้อมลูสว่นบคุคล กลุม่บริษัทฯอาจปฏิเสธค าขอใช้สทิธิของทา่นในกรณีที่ (ก) บคุคลที่ยื่นค าขอ
ไม่มีหลกัฐานยืนยนัว่าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีอ านาจในการยื่นค าขอดงักล่าว หรือกลุ่ม
บริษัทฯ ไมไ่ด้รับข้อมลูครบถ้วนเพียงพอท่ีจะด าเนินการดงักลา่วได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูอย่างเคร่งครัด (ข) ค าขอดงักลา่วไม่สมเหตสุมผล เช่น บคุคลที่สง่ค าขอไม่มี
สิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วนัน้อยู่ที่กลุม่บริษัทฯ (ค) ค าขอดงักลา่วเป็นค าขอที่
ฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นค าขอที่มีลกัษณะเดียวกนั หรือมีเนือ้หาเดียวกันซ า้ ๆ โดยไม่มีเหตอุนัสมควร (ง) กลุ่ม
บริษัทฯ มีสทิธิในการปฏิเสธค าขอของทา่นตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฯ และ/หรือกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องก าหนด 

4. กำรลงนำมและกำรรับทรำบ 

ท่านได้อ่าน และเข้าใจเนือ้หาของค าขอฉบบันีอ้ย่างละเอียด และยืนยนัว่าข้อมลูต่าง ๆ ที่ได้แจ้งให้แก่กลุม่บริษัทฯ
เป็นความจริง ถกูต้อง ทา่นเข้าใจดีกวา่การตรวจสอบดงักลา่วของกลุม่บริษัทฯ เป็นไปเพื่อยืนยนัตวัตนและคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน และการตรวจสอบอ านาจของท่านโดยกลุม่บริษัทฯเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินการตาม
ค าขอเพื่อคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูตามกฎหมาย ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ อาจขอข้อมลูเพิ่มเติมจาก
ทา่นเพื่อให้การด าเนินการค าขอเป็นไปอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนตอ่ไป 

ในการนี ้ทา่นจึงลงนามไว้เพื่อเป็นหลกัฐาน 

ลงนาม_____________________________________ ผู้ยื่นค าขอ 

ช่ือ __________________________________________ 

วนัท่ี _________________________________________ 

 

 


