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นโยบายความเป็นส่วนตวั 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) (“BCH”) และบริษัทในเครือตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 1 และ
บริษัทอื่นที่อาจมีในอนาคต (ซึง่จะมีการแจ้งให้ทราบตอ่ไป) (“บริษัทในเครือ”) ซึง่เป็นผู้ให้บริการโรงพยาบาลในกลุม่ ดงันี ้
(ก) กลุม่โรงพยาบาลเวิลด์เมดคิอล (ข) กลุม่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ค) กลุม่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
และ (ง) กลุม่โรงพยาบาลการุญเวช รวมถึงเป็นผู้ ให้บริการสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ (ในที่นีจ้ะเรียก BCH และ บริษัทใน
เครือ รวมกนัว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ค านึงถึงความเป็นสว่นตวัของท่าน และมุ่งมัน่ที่จะสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตัิงาน
และการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน BCH จึงจัดท านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้(“นโยบายความเป็น
ส่วนตัว”) เพื่อให้การด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้สอดคล้องและ เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)  

ทา่นควรตรวจสอบนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีร่้วมกบันโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้จดัท าและ
แจ้งต่อเจ้าของข้อมลูประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ อนัได้แก่ บคุคลที่เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย (ก) ผู้
เข้ารับบริการ (ข) คู่ค้า (ค) บคุลากร และ (ง) ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และกรรมการ รวมถึงบคุคลที่เก่ียวข้องกบับคุคลข้างต้น 
(เรียกรวมกนัวา่ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ทัง้นี ้ข้อก าหนดตา่ง ๆ ในนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีจ้ะใช้
บงัคบัเพิ่มเติมจากนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และไม่มีผลเป็นการยกเลิก แทนที่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดใด ๆ 
ในนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล โดยหากมีข้อความที่ขดัหรือแย้งกนั ให้ข้อก าหนดต่าง ๆ ในนโยบายคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคลมีผล เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ได้สง่มอบให้ทา่นพิจารณาและเลอืกที่จะให้ความยินยอมหรือไมเ่ป็นการเฉพาะ 

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล  

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมลูใด ๆ ท่ีเก่ียวโยงกบับคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึ่งสามารถระบตุวัตนของบคุคลนัน้
ได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่
ก าหนดโดย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

โดยทางกลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ข้อมูลที่ ระบุตัวตนได้  เช่น  ช่ือ  นามสกุล  ช่ือ เล่น  เพศ  อายุ  วัน เ กิด  สัญชาติ  รูปภาพ บันทึกวิดี โอ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส ต าแหน่ง ช่ือบริษัท องค์กรที่ท างาน 
ทะเบียนรถ ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับท่าน เช่น สมาชิกในครอบครัว หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุ
ตวัตนได้ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกนั 

1.2 ข้อมลูสว่นบคุคลออ่นไหว เช่น บนัทกึโครงสร้างใบหน้า (Facial Scan) บนัทกึลายนิว้มือ (Fingerprint Scan) ผล
ตรวจสขุภาพ เชือ้ชาติ ข้อมลูสขุภาพ ข้อมลูพนัธุกรรม ข้อมลูชีวภาพ ประวตัิอาชญากรรม 

1.3 ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ส่วนตวั อีเมลส่วนตวั Social Application เช่น Line 
ID/Facebook Account หรือข้อมลูอื่น ๆ ท่ีสามารถติดตอ่ได้ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกนั  

1.4 ข้อมลูสมาชิก เช่น หมายเลขสมาชิก ประเภทสมาชิก และวนัท่ีเร่ิมต้นและสิน้สดุการเป็นสมาชิก 
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1.5 ข้อมลูพนกังาน เช่น ต าแหนง่ อตัราเงินเดือน หรือคา่ตอบแทนอื่น สวสัดิการและสทิธิประโยชน์ภายใต้สญัญาจ้าง
แรงงาน ประวตัิการเบิกคา่ใช้จ่าย ข้อมลูการเข้าและออกงาน ผลการประเมินการปฏิบตัิงานและผลการประเมิน
อื่นใด ข้อมลูการร้องเรียน การร้องทกุข์ การสอบสวน และการลงโทษทางวินยั 

1.6 ข้อมลูทางการเงิน เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุใน BCH เลขที่บญัชีธนาคาร ประเภทบญัชีธนาคาร คา่ตอบแทน 
ข้อมลูทางภาษี การหกัคา่ลดหยอ่นหรือคา่ใช้จ่าย รายละเอียดการท าธุรกรรมกบัทางกลุม่บริษัทฯ  

1.7 ข้อมลูด้านความชอบและความสนใจ เช่น ความพงึพอใจ/ความคิดเห็นตอ่สนิค้า และ/หรือ บริการของกลุม่บริษัทฯ  

1.8 ข้อมลูด้านคณุวฒุิ เช่น ประวตัิการศกึษา ประวตัิและประสบการณ์การท างาน ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ใบอนญุาต
ความถนดัด้านวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลปะ และข้อมลูอื่น ๆ ด้านคณุวฒุิที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

1.9 ข้อมูลทางด้านความปลอดภัย เช่น บันทึกจากกล้องวงจรปิด หรือข้อมูลอื่น  ๆ ที่สามารถใช้เพื่อรักษาความ
ปลอดภยัของกลุม่บริษัทฯ  

1.10 ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) คุกกี ้(Cookie) และข้อมูลอื่น ๆ ด้านสารสนเทศที่มี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้หรือซือ้สินค้า และ/หรือบริการ ร่วมท างาน ร่วมเป็นสมาชิก ด าเนินกิจกรรม เป็น
คูส่ญัญาหรือด าเนินการใด ๆ กบักลุม่บริษัทฯ  กลุม่บริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของ
ท่าน ทัง้นี ้หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถเข้าท าสญัญากบัท่าน 
ด าเนินการใด ๆ ตามที่ทา่นร้องขอ หรือปฏิบตัิหน้าที่ในสญัญา ข้อตกลง หรือนิติสมัพนัธ์นัน้ ๆ รวมทัง้ไมส่ามารถ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายที่กลุม่บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตาม 

หากว่าท่านให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นแก่กลุม่บริษัทฯ  ท่านยืนยนัว่าบคุคลดงักลา่วได้พิจารณานโยบาย
ความเป็นสว่นตวัฉบบันีแ้ล้ว และบคุคลดงักลา่วได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของตน
ตามนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้หรือนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล โดยท่านต้องน าสง่หนงัสือยินยอม
ของบคุคลดงักลา่วให้แก่กลุม่บริษัทฯ  ตามที่กลุม่บริษัทฯ อาจร้องขอ 

ส าหรับข้อมลูสว่นบคุคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวนัท่ี 1 มิถนุายน 2565 กลุม่บริษัทฯ จะด าเนินการกบัข้อมลูสว่น
บคุคลดงักลา่วให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลก าหนดไว้ ทัง้นี ้หากทา่นไมป่ระสงค์ที่จะให้กลุม่
บริษัทฯ เก็บรวมรวม และใช้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วตอ่ไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็
ได้ โดยติดตอ่กลุม่บริษัทฯ  หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามรายละเอียดในข้อ 15. 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลจากทา่นโดยตรงหรือช่องทางอื่น ซึง่รวมถึงช่องทางดงัตอ่ไปนี  ้

2.1 การใช้งานเว็บไซต์: กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน่
ของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านคุกกี ้(Cookie) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกนั รวมถึงเมื่อท่านใช้บริการ หรือเข้าถึงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของกลุม่บริษัทฯ 
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2.2 บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับท่าน: กลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ประสานงาน เลขานุการ ผู้
ติดต่อของท่าน หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้องกับท่าน เช่น ผู้ รับมอบอ านาจ ผู้ แทนโดยชอบธรรม สมาชิกใน
ครอบครัว รวมถึงบคุคลอ้างอิง หรือบคุคลที่ร่วมงานกบัทา่น 

2.3 บริษัท/องค์กรที่ เกี่ยวข้องกับท่าน: กลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท/องค์กรที่
เก่ียวข้องกบัท่าน เช่น บริษัทท่ีท่านท างานหรือมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนั รวมถึงบริษัทท่ีเป็นคู่ค้าหรือผู้
ให้บริการของท่านซึง่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ  

2.4 แหล่งข้อมูลสาธารณะ: กลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น 
หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานก ากบัดแูล รวมถึงเว็บไซต์สาธารณะหรือ Social Media 

3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุม่บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเทา่ที่จ าเป็น เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบายความเป็น
สว่นตวัฉบบันี ้โดยระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลนัน้เป็นไปตามที่ระบใุนนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของท่านตอ่ไปตราบเท่าที่ (ก) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องจะอนญุาต (ข) ท่านและกลุม่บริษัทฯ ยงัคงมีนิติสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  
(ค) กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ง) ท่านได้ให้ความยินยอมแก่กลุม่
บริษัทฯ และ/หรือ (จ) มีความจ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ในการประมวลผลตาม
นโยบายความเป็นสว่นตวันี ้

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมถึง
วตัถุประสงค์อื่นใดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้  หรือที่ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 

4.1 ฐานการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย 

(1) เพื่อด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัการประชุมผู้ ถือหน่วย BCH และบริษัทในเครือ รวมถึง การบอกกลา่ว
เชิญประชุม การยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การด าเนินการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ตลอดจนการจดัท าเอกสารตา่ง ๆ เช่น รายงานการกระจายหน่วย การตรวจสอบธุรกรรมที่เข้าขา่ยเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการด าเนินการเก่ียวกบัภาษี 

(2) เพื่อด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ BCH และบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึง การจ่ายเงิน
ปันผล การเพิ่มทนุ การออกและเสนอขายหุ้นกู้  เป็นต้น 
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(3) เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น  

1. ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ พ.ศ. 2535 2. พระราชบญัญตัิสถานพยาบาล พ.ศ. 
2541 

3. ประมวลรัษฎากร 4. พระราชบญัญตักิารแพทย์ฉกุเฉิน พ.ศ. 
2551 

5. พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 

6. พระราชบญัญตัิโรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 

7. พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

8. พระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

9. พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

10. พระราชบญัญตัิสง่เสริมการพฒันาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 

11. พระราชก าหนดวา่ด้วยการประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

12. พระราชบญัญตัคิวบคมุโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิง่แวดล้อม 
พ.ศ. 2562 

13. พระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 14. พระราชบญัญตัจิดัหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 

15. พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 16. พระราชบญัญตัิทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2534 

17. พระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 18. พระราชบญัญตัิ วา่ด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 

19. พระราชบญัญตัิประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 20. พระราชบญัญตัิหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาติ พ.ศ. 2545 

21. พระราชบญัญตัเิงินทดแทน พ.ศ. 2537 22. พระราชบญัญตัคิุ้มครองผู้ประสบภยั
จากรถ พ.ศ. 2535 

23. พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 

24. พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 

 

25. พระราชบญัญตัิความมัน่คงด้านวคัซีนแหง่ชาติ         
พ.ศ. 2561 
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ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานข้อมูลของท่านต่อหน่วยงานรัฐตามกฎหมาย การบริหารและดูแลด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลากรตามกฎหมาย และการรายงานข้อมูลผู้ เข้ารับบริการต่อ
หนว่ยงานรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 

(4) เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายด้านสาธารณสขุ ซึ่งรวมถึงการด าเนินการรายงานข้อมูลผู้ เข้ารับบริการ
ตามที่กฎหมายก าหนดต่อหน่วยงานรัฐ การขึน้ทะเบียนและรายงานข้อมลูผู้ติดเชือ้ HIV การคดักรอง
โรคผู้ที่เข้ามาในสถานพยาบาล การรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรค การด าเนินการรับ -ส่งผู้ ป่วย
มาตรฐาน และการด าเนินการตามมาตรฐานว่าด้วย Alternative Hospital Quarantine (AHQ) และ 
Alternative State Quarantine (ASQ) รวมถึง หลักเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานที่กักกันที่รัฐ
ก าหนด และการรายงานใด ๆ ที่เก่ียวข้องตามที่กฎหมายก าหนด  

(5) เพื่อการช่วยเหลือเยียวยา หรือเพื่อประสานงานกับศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 
สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติเพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสขุภาพ รวมถึง
กรณีที่มีการสง่ตอ่ผู้ ป่วยฉกุเฉิน หรือการปฏิบตัิอื่นใดตามกฎหมายวา่ด้วยผู้ ป่วยฉกุเฉิน 

(6) เพื่อการปฏิบตัิตามค าสัง่ศาลและ/หรือค าสัง่จากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ เช่น กรมบงัคบัคดี และ
กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา 

(7) เพื่อใช้ข้อมลูสขุภาพสมาชิกในครอบครัวของผู้ เข้ารับบริการเพื่อคดักรอง หรือวินิจฉยัโรคผู้ เข้ารับบริการ 

(8) เพื่อใช้ข้อมูลของท่านประกอบการขอคืนค่ารักษาพยาบาลของผู้ เข้ารับบริการที่ได้รับสวสัดิการตาม
กฎหมาย รวมถึงการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัคา่รักษาพยาบาล และคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ 

(9) เพื่อจัดท าประวัติผู้ เข้ารับบริการ รวมถึง การจัดให้มีเอกสารบันทึก รวมถึงเอกสารเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลตามกฎหมาย 

(10) เพื่อประเมิน คดักรอง ตรวจวินิจฉยั รักษาและดแูลทา่น รวมถึงวางแผนการรักษา วางแผนการจ าหนา่ย
ผู้ ป่วย วางแผนการสง่ตอ่ ติดตอ่นดัหมาย แจ้งผลตรวจ และติดตามอาการ 

(11) เพื่อใช้ข้อมลูของทา่นประกอบการออกหนงัสอืรับรองการเกิด และหนงัสอืรับรองการตายตามกฎหมาย 

(12) เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องส าหรับผู้ ถือหุ้น นกัลงทุนและกรรมการ เช่น การจดทะเบียน 
การเปิดเผยและรายงานข้อมลูต่อหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง การพิจารณาคณุสมบตัิตามกฎหมายของทา่น
และรายการท่ีเก่ียวโยง และการด าเนินการด้านภาษี  

(13) การด าเนินการตามกฎหมายมรดก และการปฏิบตัิตามค าสัง่ศาลเมื่อผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุเสยีชีวิต 

4.2 ฐานสญัญา 

(1) เพื่อการสรรหา รับสมคัร คดัเลือก ประเมิน และพิจารณาบคุคลและ/หรือคู่ค้าในการเข้าร่วมท างานกบั
กลุม่บริษัทฯ การเข้าท าสญัญาจ้างและการปฏิบตัิตามสญัญาจ้าง หรือสญัญาทนุเรียนฟรีระหวา่งท่าน
และกลุม่บริษัทฯ 
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(2) เพื่อเข้าท าสญัญา หรือธุรกรรมใด ๆ กบัท่านตลอดจนการปฏิบตัิตามข้อสญัญาระหว่างท่านและกลุม่
บริษัทฯ หรือตามค าสัง่ของท่านตามที่ท่านมีสิทธิในสญัญาดงักล่าว เช่น การจ่ายค่าตอบแทน และ
จ่ายเงินคืนกรณีทา่นส ารองจ่ายไปก่อน  

(3) เพื่อบริหารจดัการและตรวจสอบเก่ียวกบัเวลาเข้าออกงาน การขาดลามาสาย การท างานลว่งเวลา การ
ท างานในวนัหยดุ 

(4) เพื่อการบริหารจัดการด้านสวสัดิการ ผลประโยชน์ และประเมินการท างานและการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร รวมถึงการตรวจสอบควบคุมให้พนกังานมีคุณสมบัติในการปฏิบตัิงานได้ตามสัญญาจ้าง 
กลา่วคือ มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลปะ และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

(5) เพื่อการจัดให้มีการอบรม หรือการส่งพนกังานไปอบรมหลกัสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานตาม
สญัญาจ้าง หรือสง่บคุลากรไปบรรยายให้ความรู้กบัองค์กรภายนอก รวมถึงการจองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
โรงแรมกรณีปฏิบตัิงานตา่งสถานท่ี  

(6) เพื่อการจดัท าฐานข้อมลู (Intranet) เพื่อยืนยนัตวับคุคลของบคุลากรทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉยั
ผู้ ป่วย 

(7) เพื่อทวนสอบการวินิจฉัยโรค การรักษา หรือการให้บริการทางการแพทย์ใด  ๆ ของบุคลากรทาง
การแพทย์รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ให้บริการทางการแพทย์ภายนอกองค์กรเพื่อด าเนินการ
ดงักลา่ว 

(8) เพื่อท าแผนอตัราก าลงั และผงัองค์กร และติดประกาศที่หนว่ยงานทกุแผนก 

(9) เพื่อท าสญัญาค า้ประกนัการท างานของพนกังานบางต าแหนง่ 

(10) เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ และการจัดให้มีหลกัฐานเก่ียวกับผู้ เข้ารับบริการและเอกสารอื่นที่
เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล รวมถึงเพื่อการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่บคุลากรทางการแพทย์ 
หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อด าเนินกิจกรรมตามวตัถปุระสงค์การให้บริการทางการแพทย์ 

(11) เพื่อประสานงาน และเปิดเผยข้อมลูของทา่นให้กบัสถานพยาบาลร่วมบริการของกลุม่บริษัทฯ เช่น ศนูย์
ความงาม ศนูย์เวชศาสตร์ชะลอวยั ศนูย์ทนัตกรรม และศนูย์ไตเทียม เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่
ทา่น รวมทัง้ประสานงานด้านการช าระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

(12) กรณีทา่นใช้บริการห้องพยาบาล ณ สถานประกอบการของนายจ้าง กลุม่บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมลู
ของท่านเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ท่าน และเปิดเผยข้อมลูของท่านให้กบันายจ้าง รวมทัง้จดัท า
และจดัเก็บเวชระเบียน รายงาน และสถิติตามสญัญาระหวา่งกลุม่บริษัทฯ และนายจ้างของทา่น 

(13) กรณีท่านใช้บริการคลินิกในเครือ กลุ่มบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการทาง
การแพทย์แก่ทา่นและจดัเก็บเวชระเบียน 



 

  7 SD-BCH-SBD-018 

(14) เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ รวมถึงประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมอื่นใด ตามที่จ าเป็นเพื่อการด าเนิน
กิจการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง การบอกกล่าวเชิญประชุม การยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การ
ด าเนินการประชมุและการออกเสยีงลงคะแนน 

(15) เพื่อการเข้าท านิติกรรม หรือธุรกรรมใด ๆ ในนามของกลุ่มบริษัทฯ เช่น การจัดการด้านธุรกรรมทาง
การเงินกบัธนาคาร การเข้าลงนามในสญัญาตา่ง ๆ การติดต่อกบัหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานใด 
ๆ ที่เก่ียวข้อง และการมอบอ านาจให้บคุคลอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนดเพื่อเข้าท านิติกรรม หรือธุรกรรม
ใด ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินกิจการของกลุม่บริษัทฯ 

(16) เพื่อการด าเนินการจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นกู้ของกลุม่บริษัทฯ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นกู้  

4.3 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุม่บริษัทฯ  

(1) เพื่อยืนยนัตวัตนของทา่น และ/หรือ อ านาจในการด าเนินการแทน  

(2) เพื่อป้องกนั รับมือ และบริหารความเสี่ยง ก ากบัตรวจสอบ บริหารจดัการภายในกลุม่บริษัทฯ รวมถึง
เพื่อตรวจสอบภายใน และปรึกษากบัท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย บญัชี ภาษีในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

(3) เพื่อเก็บข้อมลูผู้สมคัรงานเพื่อโอกาสในการจ้างงานตอ่ไป 

(4) เพื่อพิจารณาคณุสมบตัิและความเหมาะสมของคู่ค้าตามสญัญาจ้างเหมาแรงงาน และเพื่อจดัเก็บเป็น
ฐานข้อมลูระหวา่งที่มีการปฏิบตัิงาน 

(5) เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และพฒันาการบริหารด้านทรัพยากรส่วนบุคคล และด้านการให้บริการของ
โรงพยาบาล และการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน 

(6) เพื่อตอบสนองตอ่ข้อร้องเรียน และด าเนินการทางวินยั 

(7) เพื่อเปิดเผยให้มีการตรวจสอบรับรองโดยองค์กรที่เก่ียวข้อง เช่น  Joint Commission International 
(JCI) สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

(8) เพื่อบนัทึกภาพและภาพเคลื่อนไหวของการประชมุเพื่อใช้ในการประชาสมัพนัธ์โดยไมม่ีการระบตุวัตน
ของทา่น 

(9) เพื่อเปิดเผยเป็นข้อมลูส าหรับการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ การเข้าสูก่ระบวนการ
ล้มละลายหรือฟืน้ฟกิูจการ การเพิ่มทนุจดทะเบียน หรือกระบวนการอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั 

(10) เพื่อตรวจสอบยืนยนัข้อมลูของท่านกบับุคคลอ้างอิง เช่น สถานที่ท างานเดิม สถาบนัการศึกษา ก่อน
รับเข้าท างาน 

(11) เพื่อเปิดเผยให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน Thailand 
Labor Standard และมาตรฐาน Good Labor Practice โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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(12) เพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องเพื่อจดัท าและจดัเก็บข้อมลู และเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นหลกัฐานเมื่อมี
ข้อร้องเรียน รวมทัง้เพื่อด าเนินคดี หรือสู้คดีตามกฎหมาย 

(13) เพื่อให้สวสัดิการแก่ทา่นในฐานะผู้ รับประโยชน์ 

(14) เพื่อใช้ในการติดตอ่ฉกุเฉิน 

(15) เพื่อเป็นหลกัฐานการเข้าท าสญัญา 

(16) เพื่อใช้ติดตอ่ทา่นในฐานะบคุคลอ้างอิงในการตรวจสอบยืนยนัข้อมลูของบคุลากรก่อนรับเข้าท างาน 

(17) เพื่อบริหารคา่ใช้จ่ายของผู้ เข้ารับบริการ 

(18) เพื่อเปิดเผยข้อมลูเทา่ที่จ าเป็นตอ่บริษัทผู้ให้บริการระบบช าระเงิน และ/หรือ สถาบนัการเงิน เพื่อยืนยนั
ความถกูต้องของธุรกรรมระหวา่งทา่นและกลุม่บริษัทฯ 

(19) เพื่อก่อตัง้ ปฏิบัติตาม ใช้ หรือยกขึน้ต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย เช่น เพื่อตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน และการด าเนินคดี ตอ่สูค่ดี รวมถึงการฟอ้งร้องตอ่ศาลเมื่อมีข้อพิพาท 

(20) เพื่อการวิเคราะห์และวจิยักิจกรรมและการสง่เสริมด้านการตลาด เพื่อพฒันาสนิค้า บริการและกิจกรรม
อื่น ๆ ของกลุม่บริษัทฯ 

(21) เพื่อบันทึกภาพ หรือวิดี โอในงานกิจกรรมและเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ (โดยไม่ใช่ Targeted 
Advertisement) 

(22) เพื่อบนัทึกเป็นฐานข้อมูลส าหรับการจ้างงานในอนาคต และใช้ในการเปรียบเทียบราคาและบริหาร
คา่ใช้จ่ายภายในกลุม่บริษัทฯ 

(23) เพื่อตรวจสอบคณุสมบตัิของบคุลากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลอื่นกรณีกลุม่บริษัทฯ ใช้บริการ
ทางการแพทย์จากบคุคลภายนอก 

(24) กรณีท่านเป็นตัวแทนนิติบุคคล กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและ
อ านาจในการเข้าท าสญัญา รวมถึงเพื่อติดตอ่ประสานงานกบัทา่นเก่ียวกบันิติสมัพนัธ์ที่มีตอ่กนั 

(25) เพื่อการบริหารงานเก่ียวกบัคู่ค้าตามสญัญาจ้างเหมาแรงงาน เพื่อพิจารณาคณุสมบตัิ และตรวจสอบ
และประเมินผลการท างานของท่านตามสญัญาจ้างเหมาแรงงาน และเก็บเป็นฐานข้อมลูระหว่างที่มี
การปฏิบตัิงาน 

(26) เพื่อการตรวจสอบและการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคารหรือสถานท่ีของโรงพยาบาล และ
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการเข้าและออกเพื่อปฏิบัติงานในสถานที่ของ
โรงพยาบาล การแลกบตัรเข้าออกอาคารหรือสถานท่ีของโรงพยาบาล และการบนัทกึข้อมลูการเข้าออก
สถานท่ีของโรงพยาบาล และการบนัทกึภาพภายในอาคารหรือส านกังาน หรือบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบด้วย
กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
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(27) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้ ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่เข้ามาภายในอาคารและ
สถานท่ี รวมถึงการดแูลทรัพย์สนิของบริษัทไมใ่ห้ผู้ที่ไมเ่ก่ียวข้องสามารถเข้าออกเขตหวงห้าม 

(28) เพื่อปกปอ้งสขุภาพและความปลอดภยั รวมถึงทรัพย์สนิของทา่น 

(29) เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินจากความเสียหาย ความขดัข้อง การท าลายทรัพย์สิน และ
อาชญากรรมอื่นๆ 

(30) เพื่อสนบัสนนุหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายในการขดัขวาง ป้องกนั และตรวจจบัอาชญากรรม รวมถึง
การฟอ้งร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม 

(31) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ หรือใช้เพื่อเป็น
พยานหลกัฐานกรณีเกิดเหตอุาชญากรรม หรืออบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้ภายในหรือบริเวณอาคารและสถานท่ี 

(32) เพื่อช่วยเหลอืในกระบวนการระงบัข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(33) เพื่อช่วยเหลอืในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เก่ียวข้องกบัการแจ้งเบาะแส 

(34) เพื่อสนบัสนนุในการก่อตัง้สิทธิหรือยกขึน้เป็นข้อต่อสู้ ในการด าเนินการทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเฉพาะ คดีทางแพง่ และคดีแรงงาน 

4.4 ฐานความยินยอม 

(1) เพื่อตรวจสอบข้อมลูของทา่นจาก Social Media ก่อนการรับเข้าท างาน 

(2) เพื่อรับรองสถานะการเป็นบคุลากรของทา่นตอ่บคุคลภายนอก 

(3) เพื่อใช้ข้อมลูของท่านเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลและความคิดเห็นต่อบริการของกลุม่บริษัทฯ ในการ
ประชาสมัพนัธ์และเปิดเผยข้อมลูของทา่นผา่นช่องทางตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัทฯ 

(4) กรณีท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มบริษัทฯ อาจส่งข้อมูลของท่านให้บริษัทประกันที่เป็น
พนัธมิตรของกลุม่บริษัทฯ เพื่อการท าประกนัด้านวิชาชีพ 

(5) กรณีทา่นเป็นบคุลากรทางการแพทย์ กลุม่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมลูของทา่นให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบ
คณุสมบตัิของทา่น 

(6) กรณีท่านกู้ เงินกบัธนาคารที่เป็นพนัธมิตรของกลุม่บริษัทฯ กลุม่บริษัทฯ อาจด าเนินการหกัเงินเดือน
ของทา่นเพื่อช าระเงินกู้  

(7) เพื่อตรวจสอบข้อมลูสว่นบคุคลอ่อนไหวเก่ียวกบัข้อมลูด้านสขุภาพ ประวตัิอาชญากรรม และศาสนา
เพื่อประเมิน และตรวจสอบคณุสมบตัิ ข้อมูลด้านสขุภาพ และความประพฤติของท่านก่อนเข้าร่วม
ท างานกบักลุม่บริษัทฯ หรือในระหวา่งการปฏิบตัิงานใด ๆ 

(8) เพื่อเก็บข้อมลูผู้สมคัรงาน และสง่ตอ่ให้บริษัทในเครือของกลุม่บริษัทฯ เพื่อโอกาสในการจ้างงานตอ่ไป 

(9) เพื่อช่วยเหลอื ปอ้งกนั ดแูลบคุลากรท่ีอาจโดนเลอืกปฏิบตัิ 
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(10) เพื่อจดัการด้านการลาป่วย การจดัสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล และการตรวจสขุภาพ 

(11) เพื่อจดัให้มีการรักษาพยาบาลและการเตรียมอาหารให้ตรงตามศาสนาและสขุภาพของทา่น 

(12) เพื่อจดัให้มีสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา 

(13) เพื่อเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบประกอบการขึน้ทะเบียนสถานพยาบาลตรวจสุขภาพ
คนหางานท าในตา่งประเทศ 

(14) เพื่อจดัเก็บ ใช้ และเปิดเผยเอกสารระบตุวัตนของทา่น เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน (ซึ่งมีข้อมลูด้าน
ศาสนา) 

(15) เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเก่ียวกบัข้อมูลด้านลายนิว้มือ และ/หรือ สแกนใบหน้าของ
ท่านเพื่อตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงาน และอ านาจในการเข้า-ออกพืน้ที่ รวมถึงเฝ้าระวงั และรักษา
ความปลอดภยั 

(16) เพื่อการเปิดเผยข้อมลูผู้ เข้ารับบริการตอ่สถานพยาบาลอื่น หรือหนว่ยงานของรัฐ ส าหรับการให้บริการ
ทางการแพทย์ของสถานพยาบาลอื่น  

(17) เพื่อประสานงานกบับริษัทประกนัท่ีเก่ียวข้องกบัสทิธิและการขอคืนคา่รักษาพยาบาลของทา่น (รวมถงึ
สถานทตูหากทา่นเป็นชาวตา่งชาติที่มีสทิธิตามกฎหมาย) 

(18) เพื่อติดตามและสอบถามอาการท่าน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการนอนรักษาพยาบาล และโน้มน้าวให้
นอนรักษาพยาบาล 

(19) เพื่อติดตามและสอบถามอาการทา่นกรณีปฏิเสธการท าหตัถการ และโน้มน้าวให้ท าหตัถการ 

(20) เพื่อติดตามความพงึพอใจในการเข้ารับบริการ 

(21) เพื่อติดตามความพงึพอใจในการสง่ตอ่สถานพยาบาล 

(22) เพื่อจดัอบรม และให้ค าแนะน าในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมด้านสขุภาพแก่ทา่น 

(23) เพื่อติดตอ่ประสานงานกบัผู้ประกอบการโรงแรมที่ทา่นเข้ากกัตวัตามกฎหมาย รวมถึงเปิดเผยข้อมลูผู้
เข้ารับบริการเทา่ที่จ าเป็นตอ่ผู้ประกอบการโรงแรม 

(24) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ทา่นในการด าเนินการด้านทะเบียนราษฎร์ เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย 

(25) กรณีทา่นใช้บริการตรวจสขุภาพและตรวจรักษาโรคในฐานะลกูจ้าง กลุม่บริษัทฯ อาจรายงานผลตรวจ
สขุภาพให้กบันายจ้างของทา่นตามสญัญา และเพื่อด าเนินการด้านคา่ใช้จ่าย 

(26) เพื่อประชาสมัพนัธ์สนิค้า และ/หรือ บริการ รวมถึงโปรโมชัน่ และกิจกรรม (event) ที่อาจตรงกบัความ
สนใจของทา่น 

(27) เพื่อสมัภาษณ์ความเห็นเก่ียวกบัการใช้บริการของทา่น และเผยแพร่เพื่อประชาสมัพนัธ์ 

(28) เพื่อด าเนินการรองรับผู้ เข้ารับบริการท่ีได้รับการแนะน าจากบริษัทหรือตวัแทนประกนัภยั หรือตวัแทน
บริษัท (Agency) รวมถึงการประสานงานกบับคุคลดงักลา่ว 
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(29) เพื่อบริหารความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่บริษัทฯ ผู้ รับเข้าบริการ และบริษัทหรือตวัแทนประกนัภยั เช่น 
การออกเยี่ยม และมอบของขวญัให้กบัผู้ เข้ารับบริการในนามของบริษัทหรือตวัแทนประกนัภยั 

(30) เพื่อจดัท าระเบียนสขุภาพตามระเบียบกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยการคุ้มครองและจดัการข้อมลูด้าน
สขุภาพของบคุคล พ.ศ. 2561 

(31) กรณีท่านโทรติดต่อกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีการบนัทึกเสียงสนทนาเพื่อพฒันาคณุภาพการ
ให้บริการ 

5. บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล 

ตามวตัถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้ นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และหนงัสือ
ยินยอมของท่าน และวตัถปุระสงค์อื่น ๆ ตามที่ได้รับอนญุาต หรือก าหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  
และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นอาจถกูเปิดเผย หรือโอนไปยงับคุคลที่สาม และ/หรือ 
หนว่ยงานของรัฐ ดงักลา่วตอ่ไปนี ้

5.1 วิทยากร ตลอดจนผู้ เข้าร่วมในการอบรม การบรรยาย การสมัมนา หรือกิจกรรมอื่นใดของกลุม่บริษัทฯ 

5.2 บริษัทในเครือของกลุม่บริษัทฯ สถานพยาบาลอื่น สถานพยาบาลร่วมบริการ บคุลากรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ภายนอก รวมถึงองค์กรตรวจสอบรับรอง และผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ ด้านการด าเนินธุรกิจ 

5.3 ผู้ เข้ารับบริการทางการแพทย์ของกลุม่บริษัทฯ 

5.4 บคุคลทัว่ไป หรือผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุม่บริษัทฯ หรือสือ่ Social Media และ Social Application  

5.5 หนว่ยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กรมสรรพากร กรมพฒันาธุรกิจการค้า และสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย รวมถึงศาล เจ้าหน้าที่ต ารวจ และผู้ เสยีหาย 

5.6 นายทะเบียน เช่น บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

5.7 สถาบนัการเงิน เช่น ธนาคารท่ีให้บริการด้านการเงินแก่ทา่น ธนาคารท่ีดแูลธุรกรรมทางการเงินให้แก่กลุม่บริษัทฯ  

5.8 กองทนุส ารองเลีย้งชีพ รวมถึงนายทะเบียนกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

5.9 ผู้จดัการกองทรัพย์สินหรือทรัสตี (Trustee) หรือบคุคลใด ๆ ท่ีทรัสตีของกลุม่บริษัทฯ จะก่อหรือได้ก่อนิติสมัพนัธ์
ด้วย 

5.10 บริษัทประกนัภยั รวมถึง บริษัทโบรกเกอร์ประกนัภยั และผู้จ าหน่ายและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่มีลกัษณะที่คล้ายคลงึ
กนั รวมถึงตวัแทนประกนัใด ๆ  
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5.11 ผู้ ให้บริการ ผู้จ าหน่าย ผู้จดัหา ผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างช่วง ที่ท างานกบักลุม่บริษัทฯ  เพื่อจดัเตรียมและจดัหาบริการ
และสินค้าหรือบริการให้แก่กลุ่มบริษัทฯ  เช่น ผู้ ให้บริการด้านสื่อ (Media Agency) ผู้ ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ ให้บริการด้านเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ สายการบิน และโรงแรม ตวัแทนการท่องเที่ยว ผู้ ให้บริการ
จดัสง่พสัด ุผู้ให้บริการด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาด หรือการค้นคว้าข้อมลูทางการตลาด การ
ท าธุรกรรม การจดัท าเงินเดือน (Payroll) ผู้จดักิจกรรม การให้บริการด้านสถานที่ อาหารและสินค้า หรือบริการ
อื่น ๆ รวมถึงคูส่ญัญา และหนว่ยงานท่ีกลุม่บริษัทฯ มีการติดตอ่ 

5.12 ที่ปรึกษาวิชาชีพ เช่น นกับญัชี ทนายความและผู้ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

5.13 บคุคลที่เก่ียวข้องกบัทา่น เช่น ผู้ติดตอ่ เลขานกุาร ผู้ประสานงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว รวมถึงบคุคลอ้างองิ 
เช่น นายจ้างเดิม สถานที่ศึกษาเดิม สถานที่อบรม สภาวิชาชีพ บุคคลที่เคยร่วมงานกับท่าน บุคคลที่ท่านให้
ติดตอ่ในกรณีฉกุเฉิน และผู้ ร้องเรียนทางวินยั 

6. การถ่ายโอนข้อมูลไปต่างประเทศ 

กลุม่บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไปยงับคุคล หรือองค์กรอื่นนอกราชอาณาจกัรไทย 
(หากมี) เช่น องค์กรผู้ ให้การสนบัสนนุของกลุม่บริษัทฯ องค์กรที่จดักิจกรรมร่วมกบักลุม่บริษัทฯ หรือองค์กรการ
ให้การรับรอง เช่น Joint Commission International (JCI) ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะเป็นไปเท่าที่จ าเป็น
ตามวตัถปุระสงค์ที่ระบใุนนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้และนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลเท่านัน้ โดย
กลุม่บริษัทฯ จะจดัให้มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภยัที่จ าเป็น และเหมาะสมส าหรับการโอนข้อมลูสว่นบคุคล
ไปนอกราชอาณาจกัรไทย เช่น การตรวจสอบความน่าเช่ือถือและมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคลของ
ผู้ รับข้อมลู หรือการจดัให้มีข้อตกลงรักษาความลบักบัผู้ รับข้อมลูในประเทศดงักลา่ว เป็นต้น  

ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไมเ่พียงพอ กลุม่บริษัทฯ จะก ากบัดแูลให้การโอนข้อมลูสว่นบคุคลเป็นไป
ตามข้อยกเว้นท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล หรือกฎหมายอื่นทีเ่ก่ียวข้องก าหนด 

7. คุกกี ้(Cookies) 

คกุกี ้(Cookies) คือ ข้อมลูขนาดเล็กที่ได้สง่จากเว็บไซต์ของกลุม่บริษัทฯ ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของท่านที่ได้
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุม่บริษัทฯ  เพื่อจดัเก็บรายละเอียดข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files) ของทา่น เชน่ 
ภาษาที่เลอืกใช้เป็นอนัดบัแรก ผู้ใช้ของระบบ หรือการตัง้คา่อื่น ๆ  กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมคกุกี ้(Cookies) 
และเทคโนโลยีในลกัษณะเดียวกนั เมื่อท่านมีปฏิสมัพนัธ์ หรือท าธุรกรรมใด ๆ กับกลุ่มบริษัทฯ ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต รวมถึงการเข้าชมเว็บไซต์ของกลุม่บริษัทฯ  หรือทีก่ลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคมุ 

คกุกี ้(Cookies) และเทคโนโลยีในลกัษณะเดียวกนัดงักลา่วไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่อนัตรายกบัคอมพิวเตอร์
ของทา่น โดยกลุม่บริษัทฯ อาจใช้คกุกี ้(Cookies) และเทคโนโลยีในลกัษณะเดียวกนัเพื่อวตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ ดงันี ้

7.1 เพื่อให้ทา่นสามารถใช้บริการ และ/หรือ เข้าถึงฟังก์ชนัตา่ง ๆ บนเว็บไซต์ หรือแอปพลเิคชัน่ของกลุม่บริษัทฯ ได้ 

7.2 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของเว็บไซต์ หรือแอปพลเิคชัน่ของกลุม่บริษัทฯ ในการด าเนินการให้บริการออนไลน์ 
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7.3 เพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจดจ า และตอบสนองท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การจดจ าช่ือ 
บญัชีผู้ใช้งาน รหสั หรือการตัง้คา่ที่ผา่นมาเมื่อทา่นเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลเิคชัน่ในครัง้ถดัไป 

7.4 เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาการด าเนินงานของเว็บไซต์ 

ท่านอาจลบคุกกี  ้(Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกกี  ้(Cookies) นัน้ท างานอีกต่อไปได้โดยการเข้าไปที่  
www.bangkokchainhospital.com ในกรณีที่ท่านลบคุกกี ้(Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกกี ้(Cookies) นัน้
ท างานอีกต่อไป ทัง้นี ้การกระท าดงักลา่วอาจท าให้ท่านใช้งานฟังก์ชนับางอยา่งหรือทัง้หมดของบริการดงักลา่ว
ได้อยา่งไมร่าบร่ืน 

8. ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ เยาว์เพื่อด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ใด 
ๆ ท่ีผู้ เยาว์ไมอ่าจด าเนินการได้โดยล าพงัตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ กลุม่บริษัทฯ ต้อง
ขอความยินยอมจากผู้ ใช้อ านาจปกครอง เว้นแต่กรณีที่ผู้ เยาว์อายุไม่เกิน 10 ปี กลุ่มบริษัทฯ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองทกุกรณี 

ในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลไร้ความสามารถ กลุม่บริษัทฯ ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้อนบุาลที่มีอ านาจกระท าการแทนเทา่นัน้ 

ในการขอความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ กลุม่บริษัท
ฯ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทกัษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ มีสถานะเป็นผู้ เยาว์ บุคคลไร้
ความสามารถ หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ และไมม่ีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมลูของบคุคลดงักลา่ว หาก
กลุม่บริษัทฯ ทราบว่าท่านมีสถานะเป็นผู้ เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ กลุม่บริษัทฯ 
จะรีบด าเนินการโดยไม่ชักช้าเพื่อขอความยินยอมจากผู้ ใช้อ านาจปกครอง  ผู้ อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของท่าน 
(ตามแตก่รณี) 

9. กล้องวงจรปิด 

กลุม่บริษัทฯ ได้มีการบนัทกึภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเก็บบนัทกึเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ของผู้ เข้าออก ณ บริเวณพืน้ท่ี
ของกลุม่บริษัทฯ  เพื่อการรักษาความปลอดภยั ป้องกนัภยนัตรายและอบุตัิเหตุ รวมถึงเพื่อการสบืสวนสอบสวน
กรณีเกิดเหตอุาชญากรรมขึน้ ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ จ ากัดการเข้าถึงบนัทึกกล้องวงจรปิดเฉพาะบุคคลที่เก่ียวข้อง
เทา่นัน้ 

10. มาตรการและแนวนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฎิบตัิให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและ พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคล ดงันัน้ เพื่อคุ้มครองและรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน กลุม่บริษัทฯ 
จึงใช้มาตรการและแนวนโยบายดงัตอ่ไปนี ้เพื่อดแูลรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้ปลอดภยั  

10.1 นโยบายการจดัท ามาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคล 
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10.2 นโยบายในการตอบสนองกรณีมีค าร้องขอหรือค าสัง่เข้าถึงข้อมลูสว่นบคุคลจากหนว่ยงานของรัฐ 

10.3 นโยบายการเปิดเผยข้อมลูระหวา่งบริษัทภายในกลุม่ 

11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

ท่านมีสิทธิตามที่ระบุใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธินัน้ ๆ ก าหนดไว้ด้วย  โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ท าการ
จัด เ ต รี ยมค าขอ ใ ช้สิ ท ธิ ขอ ง เ จ้ าของ ข้อมูล  และ ไ ด้ เ ผยแพ ร่ ไ ว้บน เ ว็ บ ไซ ต์ ขอ งกลุ่ มบ ริ ษัทฯ  ที่  
www.bangkokchainhospital.com เพื่อให้ทา่นสามารถเข้าถึงและใช้แบบค าขอในการใช้สทิธิของเจ้าของข้อมลู
ดังกล่าวในการแสดงเจตนาเพื่อใช้สิทธิตามหลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่
เก่ียวข้องให้ความคุ้มครองแก่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล โดยท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลู
สว่นบคุคล โดยติดตอ่กลุม่บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามรายละเอียดในข้อ 15.  

11.1 สิทธิในการเข้าถงึและขอรับส าเนา: ทา่นมีสทิธิเข้าถึง หรือขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ที่กลุม่บริษัท
ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความ
ยินยอม 

11.2 สิทธิในการขอรับและโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ทา่นมีสทิธิขอรับข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในกรณีที่กลุม่บริษัทฯ 
ได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทัว่ไปด้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่
ท างานได้โดยอตัโนมตัิและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอตัโนมตัิ รวมทัง้มีสิทธิขอให้
กลุม่บริษัทฯ สง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับคุคลภายนอก หรือขอรับข้อมลูสว่นบคุคลที่กลุม่บริษัทฯ 
ได้สง่หรือโอนไปยงับคุคลภายนอก เว้นแตโ่ดยสภาพทางเทคนิคไมส่ามารถท าได้ ทัง้นี ้ต้องเป็นข้อมลูสว่นบคุคล
ที่กลุม่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตามที่ทา่นได้ให้ความยินยอม หรือภายใต้ฐานสญัญา หรือภายใต้
หลกัเกณฑ์อื่นท่ีกฎหมายก าหนด 

11.3 สิทธิในการคัดค้าน: ทา่นมีสทิธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในกรณีที่กลุม่
บริษัทฯ ด าเนินการภายใต้ฐานประโยชน์สาธารณะ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวตัถปุระสงค์
เก่ียวกบัการตลาดแบบตรงหรือการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรือสถิติ 

11.4 สิทธิในการขอให้ลบ: ทา่นมีสทิธิขอให้กลุม่บริษัทฯ ลบหรือท าลายข้อมลูของทา่น หรือท าให้ข้อมลูของทา่นเป็น
ข้อมลูที่ไมส่ามารถระบตุวัตนด้วยเหตบุางประการได้ 

11.5 สิทธิในการขอให้ระงับ: ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กลุ่ม
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบค าขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้กลุ่มบริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือ
ท าลายข้อมลูส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบคุคลไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป แต่ท่านขอให้กลุ่มบริษัทฯ เก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สู้สทิธิเรียกร้อง 

11.6 สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอให้กลุม่บริษัทฯ แก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้ถกูต้อง เป็นปัจจุบนั และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
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11.7 สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนกบัคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล หากกลุม่บริษัทฯ หรือ
ลกูจ้างหรือผู้ รับจ้างของกลุม่บริษัทฯ มีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

11.8 สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม: ทา่นมีสทิธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กบักลุม่บริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ 
โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านัน้ หรือจะเพิกถอนทัง้หมดก็ได้ ตามขัน้ตอนและวิธีการที่กลุ่มบริษัทฯ 
ก าหนด ทัง้นี ้การถอนความยินยอมของท่านจะไม่สง่ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคลของทา่นท่ีได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดงักลา่ว 

ทา่นอาจใช้สทิธิเหลา่นีไ้ด้โดยการติดตอ่กบักลุม่บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามรายละเอียด
ในข้อ 15.  

การที่ท่านเพิกถอนความยินยอม อาจสง่ผลกระทบให้กลุม่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามค าขอบางประการของ
ท่านได้ หรืออาจท าให้ท่านได้รับความสะดวกน้อยลง โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลงั การเพิก
ถอนดงักลา่วยอ่มไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล
ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ 

เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทฯ ค านึงถึง และมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยและ
คุ้มครองของข้อมลูสว่นบคุคล กลุม่บริษัทฯ อาจปฏิเสธค าขอใช้สทิธิของทา่นในกรณีที่ (ก) บคุคลที่ยื่นค าขอไม่มี
หลกัฐานยืนยนัวา่เป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล หรือไม่มีอ านาจในการยื่นค าขอดงักลา่ว หรือกลุม่บริษัทฯ ไม่ได้
รับข้อมูลครบถ้วนเพียงพอที่จะด าเนินการดงักล่าวได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลอย่างเคร่งครัด (ข) ค าขอดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น บุคคลที่ส่งค าขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย 
หรือไมม่ีข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วนัน้อยูท่ี่กลุม่บริษัทฯ (ค) ค าขอดงักลา่วเป็นค าขอที่ฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นค าขอที่มี
ลกัษณะเดียวกนั หรือมีเนือ้หาเดียวกนัซ า้ ๆ โดยไม่มีเหตอุนัสมควร (ง) กลุม่บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธค าขอ
ของทา่นตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 

12. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ  

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีใ้ช้เฉพาะส าหรับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ และการใช้งานเว็บไซต์ ของกลุ่ม
บริษัทฯ เท่านัน้ โดยบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน่ของกลุม่บริษัทฯ อาจมีลิงก์ (Link) ซึ่งสามารถเช่ือมโยงไปยงั
เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน่อื่น ๆ ได้ ทัง้นี ้หากท่านได้กดลิงก์ (Link) ไปยงัเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ท่าน
จะต้องศึกษานโยบายความเป็นสว่นตวัที่ปรากฏในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน่นัน้ ๆ แยกต่างหากจากของกลุม่
บริษัทฯ ก่อนที่จะกรอกและสง่ข้อมูลสว่นบุคคลใด ๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบส าหรับการประมวลผล
ข้อมลูสว่นบคุคล หรือการใช้คกุกี ้(Cookie) บนเว็บไซต์อื่นท่ีทา่นได้เข้าผา่นเว็บไซต์ของกลุม่บริษัทฯ  

13. การตรวจสอบและแก้ไข 

กลุม่บริษัทฯ จะตรวจสอบนโยบายความเป็นสว่นตวันีเ้ป็นประจ าเพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคล และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และทบทวนนโยบายความเป็นสว่นตวันีเ้มื่อมีความจ าเป็นหรือเมือ่
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัที่เหมาะสม ทัง้นี ้หากมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้กลุ่มบริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกลุม่
บริษัทฯ โดยเร็ว  
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14. บททั่วไป  

นโยบายความเป็นส่วนตวันีอ้ยู่ภายใต้การก ากับ และการตีความตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
กฎหมายแหง่ประเทศไทย   

15. ติดต่อกลุ่มบริษัทฯ  

หากท่านมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันี ้
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงการใช้สทิธิที่ระบใุนข้อ 11 ท่านสามารถติดตอ่ (ก) เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง และ (ข) กลุ่มบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดใน
เอกสารแนบท้าย 1 
 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

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

 นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีถ้กูทบทวน และให้มีผลใช้บงัคบัเมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565  
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เอกสารแนบท้าย 1 
รายชื่อและที่อยู่ตดิต่อกลุ่มบริษัทฯ 

 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 
ที่อยู:่ 44 หมูท่ี่ 4 ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
เบอร์ติดตอ่: 02-836-9999 
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 
ที่อยู:่ 44 หมูท่ี่ 4 ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
เบอร์ติดตอ่: 02-836-9999 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 
ที่อยู:่ 586,588 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
เบอร์ติดตอ่: 02-804-8959 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 
ที่อยู:่ 950 ถนนประชาช่ืน แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
เบอร์ติดตอ่: 02-910-1600 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 
ที่อยู:่ 58 หมูท่ี่ 15 ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรีุ 11110 
เบอร์ติดตอ่: 02-921-3400 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามค าแหง 
ที่อยู:่ 99/9 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 
เบอร์ติดตอ่: 02-339-0000 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ 
ที่อยู:่ 885 หมูท่ี่ 5 ต าบลบ้านใหมห่นองไทร อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว 27120 
เบอร์ติดตอ่: 037-640-000 

 

บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จ ากัด 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 
ที่อยู:่ 60 หมูท่ี่ 6 ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 11140 
เบอร์ติดตอ่: 02-594-0020  
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บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จ ากัด 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 
ที่อยู:่ 111/5 หมูท่ี่ 13 ต าบลสนัทราย อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 57000 
เบอร์ติดตอ่: 053-910-999 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย 
ที่อยู:่ 952 หมูท่ี่ 1 ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชียงราย 57130 
เบอร์ติดตอ่: 053-731-391 
คลินิกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สาขาอ าเภอเชียงแสน 
ที่อยู:่ 339 หมูท่ี่ 6 ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 57150 
เบอร์ติดตอ่: 053-777-213 

 

บริษัท สระบุรี เวชกจิ จ ากดั 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 
ที่อยู:่ 2/22 ถนนมิตรภาพ ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 18000 
เบอร์ติดตอ่: 036-315-555 

 

บริษัท นวนครการแพทย์ จ ากดั 
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
ที่อยู:่ 98 หมูท่ี่ 13 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
เบอร์ติดตอ่: 02-529-4533 
โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา 
ที่อยู:่ 61/9 หมูท่ี่ 4 ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
เบอร์ติดตอ่: 035-315-100 

 

บริษัท โสธรเวชกจิ จ ากดั 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 
ที่อยู:่ 29 หมูท่ี่ 3 ถนนสวุินทวงศ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 
เบอร์ติดตอ่: 038-812-702 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 
ที่อยู:่ 766 หมูท่ี่ 10 ต าบล ทา่ตมู อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25140 
เบอร์ติดตอ่: 037-627-000 
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บริษัท บางกอก เชน แมเนจเมนท์ จ ากัด 
ส านักงานใหญ่ 
ที่อยู:่ 44 หมูท่ี่ 4 ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
เบอร์ติดตอ่: 02-836-9999   
สาขา (1) 
ที่อยู:่ 223/2 หมูท่ี่ 4 ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
เบอร์ติดตอ่: 02-836-9999   
สหคลนิิก บางกอก เชน แลบบอราทอร่ี และพยาธิวทิยา 
ที่อยู:่ 141 หมูท่ี่ 12 ต าบลบางรักพฒันา แขวงบางบวัทอง นนทบรีุ 11120 
เบอร์ติดตอ่: 02-080-9445 

 

Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ 
ที่อยู:่ 999 ถนน 450 ปี บ้านดอนนกคุม่ เมืองสสีดัตะนาก นครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว 
เบอร์ติดตอ่: +85621 833333 

 

 


