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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ส าหรับผู้เข้ารับบริการ 

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
และการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน BCH จึงจดัท านโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลส าหรับผู้ เข้ารับบริการฉบบันี ้
(“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้การด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลนัน้สอดคล้อง
และเป็นไปตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีจ้ะใช้ในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในฐานะ 

(1) ผู้ ป่วย ผู้ เข้ารับบริการ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ติดตอ่ของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงบคุคลทัว่ไป (“ผู้เข้ารับบริการ”) 

(2) ญาติ สมาชิกในครอบครัว หรือบคุคลใกล้ชิดของผู้ เข้ารับบริการ รวมถึงพยานในเอกสารตา่ง ๆ (“ญาติ”) 

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล  

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวโยงกบับคุคลใดบคุคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได้ ไม่วา่
โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ก าหนดโดย พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

1.1 หากทา่นเป็นผู้ เข้ารับบริการ ข้อมลูสว่นบคุคลที่กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากทา่นประกอบด้วย 

ล าดับ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 
1.  “ข้อมูลระบุตัวตน” (ก) ช่ือ นามสกลุ 

(ข) วนัเกิด 
(ค) อาย ุ
(ง) เพศ 
(จ) สญัชาต ิ
(ฉ) รูปถ่าย 
(ช) สถานภาพการสมรส 
(ซ) สถานท่ีเกิด 
(ฌ) เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
(ญ) เลขหนงัสอืเดินทาง 
(ฎ) เลขใบอนญุาตขบัรถ 
(ฏ) เลขที่ประจ าตวัผู้ ป่วย 

(ฐ) สถานท่ีท างาน และต าแหนง่ 
(ฑ) รายละเอียดเก่ียวกบั

อบุตัิเหต ุ
(ฒ) บนัทกึเสยีง 
(ณ) ช่วงเวลาที่มีการโทร 
(ด) เลขประจ าตวัพนกังาน 
(ต) บตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
(ถ) บนัทกึวิดีโอจากกล้องวงจร

ปิด 
(ท) ทะเบียนรถยนต์ 
(ธ) ลายมือช่ือ 

2.  “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” (ก) ศาสนา 
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ล าดับ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 
(ข) เชือ้ชาต ิ
(ค) ข้อมลูสขุภาพ เช่น โรคประจ าตวั ประวตัิการรักษา ประวตักิาร

เจ็บป่วย พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิการตัง้ครรภ์และประจ าเดือน 
ประวตัิการใช้สารเสพตดิ การสบูบหุร่ี การดื่มเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร น า้หนกั สว่นสงูดชันมีวลกาย หมู่
โลหิต ประวตัิการเจ็บป่วยในครอบครัว ประวตักิารใช้ยาและการแพ้
ยาอาการไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยา อาการท่ีน ามาก่อนเข้าสู่
กระบวนการดแูลรักษาในครัง้นี ้การวินจิฉยัโรค ผลการตรวจร่างกาย 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ ผลการตรวจทางรังสวีิทยา การ
บนัทกึอาการของโรคเปลีย่นแปลงอาการของโรค แผนการรักษา-
แผนการจ าหนา่ย เฉพาะรายบคุคล  การท าหตัถการ การใช้ยาหรือ
การใช้เวชภณัฑ์ เป็นต้น 

(ง) ประวตัิการท าผิดกฎหมาย กรณีอบุตัิเหตจุากการเมาสรุาหรือสารเสพ
ติด 

(จ) ข้อมลูพนัธุกรรม 
(ฉ) ข้อมลูชีวภาพ 

3.  “ข้อมูลตดิต่อ” (ก) ที่อยู ่ 
(ข) อีเมล 
(ค) หมายเลขโทรศพัท์ 
(ง) Line ID 
(จ) ข้อมลูติดตอ่สถานท่ีท างาน 

4.  “ข้อมูลการเข้ารับบริการ” (ก) วนัท่ีเข้ารับการรักษา และสิน้สดุการรักษา 
(ข) ข้อมลูการนดัหมาย 
(ค) แผนกที่รักษา 
(ง) เลขที่ห้องพกั 
(จ) แบบประเมินความพงึพอใจ ข้อร้องเรียน 

5.  “ข้อมูลการช าระค่าบริการ” (ก) คา่รักษาพยาบาล 
(ข) รายละเอียดสทิธิการรักษา และกรมธรรม์ 
(ค) ข้อมลูบตัรเครดติ/เดบติ 
(ง) รายละเอียดบญัชีธนาคาร 
(จ) เงินเดือน คา่ตอบแทน 
(ฉ) ข้อมลูด้านภาษี รายการคา่ลดหยอ่น หรือคา่ใช้จ่าย 
(ช) ข้อมลูด้านประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทน กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ซ) ข้อมลูด้านประกนัวิชาชีพ 
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ล าดับ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 
6.  “ข้อมูลสารสนเทศ” ข้อมลูจราจรคอมพวิเตอร์ (Log file) ได้แก่ IP address และ mac 

address 

1.2 หากทา่นเป็นญาติของผู้ เข้ารับบริการ ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีกลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากทา่นประกอบด้วย 

ล าดับ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 
1.  “ข้อมูลระบุตัวตน” (ก) ช่ือ นามสกลุ 

(ข) เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
(ค) เลขหนงัสอืเดินทาง 
(ง) สญัชาต ิ
(จ) วนัเกิด 
(ฉ) เพศ 

(ช) สถานภาพ 
(ซ) ความสมัพนัธ์กบัผู้ เข้ารับ

บริการ 
(ฌ) รูปถ่าย 
(ญ) บนัทกึวิดีโอจากกล้องวงจรปิด 
(ฎ) ทะเบียนรถยนต์ 

2.  “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” (ก) โรคประจ าตวั และประวตักิารเจ็บป่วย 
(ข) ศาสนา 
(ค) เชือ้ชาต ิ

3.  “ข้อมูลตดิต่อ” (ก) ที่อยู ่ 
(ข) อีเมล 
(ค) หมายเลขโทรศพัท์ 

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้ารับบริการ เข้าท าสญัญาหรือก่อนิติสมัพนัธ์ใด ๆ กบักลุม่บริษัทฯ กลุม่บริษัทฯ มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ทัง้นี ้หากทา่นไมใ่ห้ข้อมลูสว่นบคุคลแก่กลุม่บริษัทฯ กลุม่บริษัทฯ อาจ
ไม่สามารถเข้าท าสญัญากับท่าน ด าเนินการใด ๆ ตามที่ท่านร้องขอ หรือปฏิบัติหน้าที่ในสญัญา ข้อตกลง หรือนิติ
สมัพนัธ์นัน้ ๆ รวมทัง้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายที่กลุม่บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตาม 

หากว่าท่านให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นแก่กลุม่บริษัทฯ ท่านยืนยนัวา่บคุคลดงักลา่วได้พิจารณานโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันีแ้ล้ว และบุคคลดงักล่าวได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนตาม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี  ้ (กรณีไม่มีฐานในการประมวลผล) โดยท่านต้องน าส่งหนงัสือยินยอมของ
บคุคลดงักลา่วให้แก่กลุม่บริษัทฯ ตามที่กลุม่บริษัทฯ อาจร้องขอ 

2. ข้อมูลที่เกบ็ก่อนพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดมีผลใช้บังคับ 

ส าหรับข้อมลูสว่นบคุคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวนัที่ 1 มิถนุายน 2565 กลุม่บริษัทฯ จะด าเนินการกบัข้อมลูสว่นบคุคล
ดงักลา่วให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลก าหนดไว้ ทัง้นี ้หากท่านไมป่ระสงค์ที่จะให้กลุม่บริษัทฯ เก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อกลุม่
บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามรายละเอียดในข้อ 9. 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นจากทา่นโดยตรงหรือแหลง่อื่น ดงันี ้



  

 

4    SD-BCH-SBD-019 

3.1 บริษัทในเครือของกลุม่บริษัทฯ 
3.2 สถานพยาบาลอื่น สถานพยาบาลร่วมบริการ บคุลากรทางการแพทย์ 
3.3 ญาติ ผู้ เข้ารับบริการ 
3.4 ผู้ให้บริการภายนอก 
3.5 นายจ้างของผู้ เข้ารับบริการ 
3.6 บริษัทหรือตวัแทนประกนั เอเจนซีธุรกิจประกนัภยั 
3.7 สถานทตู 
3.8 บริษัทตวัแทน (Agency) 
3.9 ผู้ประกอบกิจการโรงแรม 
3.10 หนว่ยงานของรัฐ 

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุม่บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ตามนโยบาย
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันี ้ทัง้นี ้ไมเ่กิน 10 ปีนบัแตผู่้ เข้ารับบริการใช้บริการครัง้สดุท้าย อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ 
อาจเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของท่านตอ่ไปตราบเท่าที่ (ก) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้องจะอนญุาต (ข) ท่านและกลุม่บริษัทฯ ยงัคงมีนิติสมัพนัธ์ระหวา่งกนั (ค) กลุม่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายใน
การเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคล (ง) ทา่นได้ให้ความยินยอมแก่กลุม่บริษัทฯ และ/หรือ (จ) มีความจ าเป็นภายใต้กรอบของ
กฎหมายเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ในการประมวลผลตามนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี ้

5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นจะถกูเก็บ ใช้และเปิดเผยเพื่อวตัถปุระสงค์ตามที่ระบไุว้ด้านลา่ง หรือที่ทา่นได้ให้ความยินยอม
ไว้  หรือที ่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 

ล าดับ วัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานตาม
มาตรา 24 

ฐานตาม
มาตรา 26 

ผู้เข้ารับบริการ 
5.1  การให้บริการทางการแพทย์ และการจัด

ให้มีหลักฐานเกี่ ยวกับผู้เข้ารับบริการ 
และเอกสารอื่ นที่ เกี่ ยวกับการรักษา 
พยาบาล 
(ก) เพื่อให้บริการแก่ทา่น 
(ข) เพื่อจดัท าประวตัิ และยืนยนัตวัตนทา่น 
(ค) เพื่อประเมิน คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย 

รักษา และดแูลท่าน รวมถึงวางแผนการ
รักษา การส่งต่อ  และวางแผนการ
จ าหนา่ยผู้ ป่วย 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้ อมูลการ เ ข้า รับ

บริการ 
(ง) ข้ อ มู ล ก า ร ช า ร ะ

คา่บริการ 
(จ) ข้อมูลส่วนบุคคล

ออ่นไหว 

(ก) สญัญา 
(ข) กฎหมาย 

กฎหมาย 
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มาตรา 24 

ฐานตาม
มาตรา 26 

(ง) เพื่อติดต่อนัดหมาย แจ้งผลตรวจ หรือ
ติดตามอาการ 

(จ) เ พื่ อ ด า เ นิ นกา ร ใด  ๆ  เ ก่ี ย วกับค่ า
รักษาพยาบาล และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ 

(ฉ) เพื่อจัดให้มีเวชระเบียน หรือเอกสารที่
เ ก่ี ย ว กับ กา ร รั กษาพยาบาลตาม
กฎหมาย 

5.2  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรอื่น ๆ ของ
สถานพยาบาล และผู้ให้บริการทางการ
แพทย์ภายนอกองค์กร  เพื่ อด า เ นิน
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ในข้อ 5.1 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการเข้ารับ

บริการ 
(ง) ข้อมลูการช าระ

คา่บริการ 
(จ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

สญัญา (ก) กฎหมาย 
(ข) ความ

ยินยอม 

5.3  การเปิดเผยข้อมูลผู้เข้ารับบริการต่อ
บุคคลภายนอก 
(ก) เพื่อ เ ป็นข้อมูลในการให้บริการทาง

การแพทย์ของสถานพยาบาลอื่น เช่น 
ก ร ณี ผู้ ป่ ว ย รั บ ส่ ง ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง
สถานพยาบาล และด าเนินการด้าน
คา่ใช้จ่าย 

(ข) เพื่อจัดท าระเบียนสขุภาพตามระเบียบ
ก ระทรวงสาธารณสุขว่ า ด้ วยการ
คุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสขุภาพ
ของบคุคล พ.ศ. 2561 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการเข้ารับ

บริการ 
(ง) ข้อมลูการช าระ

คา่บริการ 
(จ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

ความยินยอม ความยินยอม 

5.4  ประโยชน์โดยชอบของกลุ่มบริษัทฯ 
(ก) เพื่อตรวจสอบข้อมูล และเก็บไว้เป็น

หลกัฐานกรณีทา่นมีค าขอตา่ง ๆ เช่น ค า
ขอคืนเงิน ค าขอค้นประวตัิการรักษา 

(ข) เพื่อเป็นหลกัฐานกรณีมีข้อเรียกร้อง หรือ
เพื่อด าเนินคดี หรือสู้ คดีตามกฎหมาย 
เช่น การจัดท าหนงัสือขอความยินยอม

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการเข้ารับ

บริการ 
(ง) ข้อมลูการช าระ

คา่บริการ 

ประโยชน์โดย
ชอบฯ 

ก่อตัง้สทิธิ
เรียกร้อง 
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ผู้ ป่วยในการให้บริการทางการแพทย์ 
หนังสือรับสภาพหนี  ้หนังสือยินยอม
ช าระคา่รักษาพยาบาล 

(ค) เพื่อตรวจสอบ และตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน 

(จ) ข้อมลูสว่นบคุคล
ออ่นไหว 

5.5  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล 
พ.ศ. 2541 พรบ.การประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ.2542 และกฎหมายด้านสาธารณสุข
อื่น ๆ ซึ่งรวมถงึการด าเนินการ ดังนี ้
(ก) การรายงานข้อมูลผู้ เข้ารับบริการตามที่

กฎหมายก าหนดต่อหน่วยงานรัฐ เช่น  
คณะอนกุรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน
การรักษาโดยการฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไต
เทียม (ตรต.)  กรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ (สบส.) ส านกังานประกนัสงัคม 
ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
(สสจ.) 

(ข) การขึน้ทะเบียนและรายงานข้อมูลผู้ติด
เชือ้ HIV ผู้ ป่วยไตวายเรือ้รังระยะสดุท้าย 
ผู้ ป่วยวณัโรค ผู้ ป่วยเบาหวาน ผา่นระบบ
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ 

(ค) การคัดกรอง โ รคของผู้ ที่ เ ข้ า มา ใน
สถานพยาบาล  

(ง) การรายงานเจ้าพนกังานควบคมุโรคกรณี
มีโรคติดตอ่เกิดขึน้ 

(จ) กา รด า เ นิ น ก า ร รั บ - ส่ ง ผู้ ป่ ว ยตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

(ฉ) การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัเกณฑ์แนวทางการก าหนดสถานที่

กกักนัท่ีรัฐก าหนด 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการเข้ารับ

บริการ 
(ง) ข้อมลูการช าระ

คา่บริการ 
(จ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

กฎหมาย กฎหมาย 
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มาตรา 24 

ฐานตาม
มาตรา 26 

(ช) การด าเนินการเก่ียวกบัผู้ ป่วย กรณีโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) 

(ซ) การด าเนินการตามกฎหมายวา่ด้วย
Alternative Hospital Quarantine 
(AHQ) และ Alternative State 
Quarantine (ASQ) 

(ฌ) การด าเนินการตามกฎหมายอื่น ๆ ของ
ฝ่ายคณุภาพของสถานพยาบาล 

5.6  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(ก) เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 
2535 ประมวลรัษฎากร พ.ร.บ. การบญัชี 
พ.ศ. 2543 พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ และ
พ.ร .บ. ว่า ด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นต้น 

(ข) เพื่อปฏิบตัิตามค าสัง่ศาล และ/หรือค าสัง่
จากหนว่ยงานของรัฐที่มีอ านาจ 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการเข้ารับ

บริการ 
(ง) ข้อมลูการช าระ

คา่บริการ 
(จ) ข้อมลูสารสนเทศ 
(ฉ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

กฎหมาย กฎหมาย 

5.7  การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย และสุขภาพ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(ก) เพื่อช่วยเหลือเยียวยาท่าน และ/หรือ

เปิดเผยข้อมลูที่จ าเป็นต่อสถานพยาบาล
อื่นในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือกรณีส่ง
ตอ่ผู้ ป่วยฉกุเฉินตามกฎหมาย 

(ข) เพื่ อประสานงานกับศูน ย์ประสาน
คุ้มครองสิทธิผู้ ป่วยฉกุเฉินวิกฤติ สถาบนั
กา รแพท ย์ฉุก เ ฉิ นแห่ ง ชาติ เพื่ อขอ
ค าปรึกษาในการวินิจฉัยคดักรองผู้ ป่วย
ฉกุเฉินวิกฤตตามกฎหมาย 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการเข้ารับ

บริการ 
(ง) ข้อมลูการช าระ

คา่บริการ 
(จ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

(ก) กฎหมาย 
(ข) ปอ้งกนั

และระงบั
อนัตราย
ตอ่ชีวติฯ 

(ก) กฎหมาย 
(ข) ปอ้งกนั

และระงบั
อนัตราย
ตอ่ชีวติฯ 

5.8  ศาสนา และเชือ้ชาติ (ก) ข้อมลูระบตุวัตน สญัญา ความยินยอม 
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(ก) เพื่อจัดให้การรักษาพยาบาล และการ
ให้บริการด้านอาหารเป็นไปตามความ
เช่ือทางศาสนาของทา่น 

(ข) เพื่อจัดให้มีสถานที่ประกอบพิธีทาง
ศาสนา เช่น ห้องละหมาด 

(ค) เพื่อจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยเอกสารระบุ
ตัวตนของท่าน เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน (ซึง่มีข้อมลูด้านศาสนา) 

(ข) ข้อมลูสว่นบคุคล
ออ่นไหว 

5.9  การด าเนินการเกี่ ยวกับการขอคืนค่า
รักษาพยาบาลจากบริษัทประกัน 
(ก) เพื่อประสานงานกับบริษัทประกัน และ

เปิดเผยข้อมลูที่จ าเป็นของทา่นตอ่บริษัท
ประกนัเพื่อการขอคืนค่ารักษาพยาบาล 
( ร ว ม ถึ ง ส ถ า น ทู ต ห า ก ท่ า น เ ป็ น
ชาวตา่งชาติที่มีสทิธิตามกฎหมาย) 

(ข) เพื่อค้นสทิธิการรักษาของทา่น 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการเข้ารับ

บริการ 
(ง) ข้อมลูการช าระ

คา่บริการ 
(จ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

ความยินยอม ความยินยอม 

5.10  การด าเนินการเกี่ ยวกับการขอคืนค่า
รักษาพยาบาลจากหน่วยงานรัฐกรณีท่าน
เป็นผู้ได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย เช่น 
(ก) พระราชบญัญตัิเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
(ข) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาติ พ.ศ. 2545 
(ค) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 

2533 
(ง) พระราชบญัญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2551 
(จ) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 

2541 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ 
(ฉ) พระราชบัญญัติคุ้ มครองผู้ ประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการเข้ารับ

บริการ 
(ง) ข้อมลูการช าระ

คา่บริการ 
(จ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

กฎหมาย กฎหมาย 

5.11  การด าเนินการที่จ าเป็นต่อประโยชน์ของ
กลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้การให้บริการเป็นไป
ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 
(ก) เพื่อยืนยนัตวัตนของทา่น 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 

ประโยชน์โดย
ชอบ 

ความยินยอม 
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(ข) เพื่อป้องกัน รับมือ และบริหารความ
เสี่ยง ก ากับตรวจสอบ บริหารจัดการ
ภาย ใ นกลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ  ร ว มถึ ง เ พื่ อ
ตรวจสอบภายใน และปรึกษากับที่
ปรึกษาด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง 

(ค) เพื่อการตรวจสอบรับรองโดยองค์กรที่
เก่ียวข้อง เช่น กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ Joint Commission 
International ( JCI)  สถาบัน รับ รอ ง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) คณะอนกุรรมการตรวจรับรอง
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือด
ด้วยเคร่ืองไตเทียม (ตรต.) สมาคม
แพทย์มณัฑนากรหวัใจและหลอดเลอืด 
แห่งประเทศไทย สมาคมโรคหวัใจแห่ง
ประเทศไทยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สภาเทคนิคการแพทย์  ส านักงาน
ปรมาณเูพื่อสนัติ 

(ง) เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และพฒันาการ
ใ ห้ บ ริ ก า รของ โ ร งพยาบาล  และ
ให้บริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน  

(จ) เ พื่ อ เ ฝ้ า ร ะ วั ง  รั กษ าความมั่นค ง
ปลอดภั ย  ป้ อ ง กั น อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ
อาชญากรรม รวมถึงสอบสวนการ
กระท าอันผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิด
ความอนัตราย 

(ฉ) เพื่อบริหารคา่ใช้จ่ายของผู้ เข้ารับบริการ 
(ช) เพื่อควบคมุรักษาความปลอดภยั ความ

สะอาด ความเรียบร้อยของโรงพยาบาล 
(ซ) เพื่อเปิดเผยข้อมลูเท่าที่จ าเป็นตอ่บริษัท

ผู้ ให้บริการระบบช าระเงิน และ/หรือ 

(ค) ข้อมลูการเข้ารับ
บริการ 

(ง) ข้อมลูการช าระ
คา่บริการ 

(จ) ข้อมลูสารสนเทศ 
(ฉ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 
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ฐานตาม
มาตรา 24 

ฐานตาม
มาตรา 26 

สถาบนัการเงิน เพื่อยืนยนัความถกูต้อง
ของธุรกรรมระหวา่งทา่นและกลุม่บริษัทฯ 

(ฌ) เพื่อเปิดเผยเป็นข้อมูลส าหรับการควบ
รวมกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ 
การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือ
ฟื้นฟูกิจการ การเพิ่มทุนจดทะเบียน 
หรือกระบวนการอื่นใดในลักษณะ
เดียวกนั 

5.12  การให้บริการอื่น ๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ 
(ก) เพื่อติดตามและสอบถามอาการท่าน

กรณีปฏิเสธการนอนรักษาพยาบาล 
และโน้มน้าวให้นอนรักษาพยาบาล  

(ข) เพื่อติดตามและสอบถามอาการท่าน
กรณีปฏิเสธการท าหัตถการและโน้ม
น้าวให้ท าหตัถการ 

(ค) เพื่อติดตามความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการ 

(ง) เพื่อติดตามความพึงพอใจในการสง่ต่อ
สถานพยาบาล 

(จ) เพื่อจัดอบรม และให้ค าแนะน าในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพแก่
ทา่น 

(ฉ) เ พื่ อ ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
ผู้ประกอบการโรงแรมที่ท่านเข้าหรือจะ
เข้ากกัตวั รวมถึงเปิดเผยข้อมลูผู้ เข้ารับ
บริการเท่าที่จ าเป็นต่อผู้ ประกอบการ
โรงแรม 

(ช) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่านใน
ด าเนินการด้านทะเบียนราษฎร์ เช่น 
แจ้งเกิด แจ้งตาย  

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการเข้ารับ

บริการ 
(ง) ข้อมลูการช าระ

คา่บริการ 
(จ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

ความยินยอม ความยินยอม 

5.13  สถานพยาบาลร่วมบริการ 
กรณีท่านใช้บริการสถานพยาบาลร่วมบริการ
ของกลุม่บริษัทฯ เช่น ศนูย์ความงาม ศนูย์เวช

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 

(ก) สญัญา 
(ข) ความ

ยินยอม 

ความยินยอม 



  

 

11    SD-BCH-SBD-019 
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ฐานตาม
มาตรา 24 

ฐานตาม
มาตรา 26 

ศาสตร์ชะลอวยั ศูนย์ทนัตกรรม และศูนย์ไต
เทียม เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ จะประสานงาน 
แ ล ะ เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ข อ ง ท่ า น ใ ห้ กั บ
สถานพยาบาลร่วมบริการเพื่อให้บริการทาง
การแพทย์แก่ท่าน รวมทัง้ประสานงานด้าน
การช าระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

(ค) ข้อมลูสว่นบคุคล
ออ่นไหว 

5.14  ห้องพยาบาล ณ สถานประกอบการของ
นายจ้าง 
กรณีท่านใช้บริการห้องพยาบาล ณ สถาน
ประกอบการของนายจ้าง กลุ่มบริษัทฯ จะ
ประมวลผลข้อมลูของทา่นเพื่อ 
(ก) ให้บริการทางการแพทย์แก่ทา่น 
(ข) จดัท า และจดัเก็บเวชระเบยีน 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

(ก) สญัญา 
(ข) กฎหมาย 

(ก) กฎหมาย 

5.15  คลินิกในเครือ 
กรณีท่านใช้บริการคลินิกในเครือ กลุม่บริษัทฯ 
จะประมวลผลข้อมลูของทา่นเพื่อ 
(ก)  ให้บริการทางการแพทย์แก่ทา่น 
(ข)  จดัท า และจดัเก็บเวชระเบียน 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดต ่
(ค) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

(ก) สญัญา 
(ข) กฎหมาย 

(ก) กฎหมาย 

5.16  การเปิดเผยข้อมูลให้นายจ้างหรือบริษัท
คู่สัญญา 
กรณีท่านใช้บริการทางการแพทย์ในฐานะ
ลกูจ้างของนายจ้างที่มีสญัญากบักลุม่บริษัท
ฯ กลุ่มบริษัทฯ อาจรายงานผลตรวจสขุภาพ
ให้กับนายจ้างของท่านตามสญัญา และเพื่อ
ด าเนินการด้านคา่ใช้จ่าย 

(ง) ข้อมลูระบตุวัตน 
(จ) ข้อมลูติดตอ่ 
(ฉ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

ความยินยอม ความยินยอม 

5.17  Alternative State Quarantine (ASQ) 
ก ร ณี ท่ า น ใ ช้ บ ริ ก า ร  Alternative State 
Quarantine (ASQ) กบัโรงแรมที่เป็นคูส่ญัญา
กับกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีการ
เปิดเผยข้อมลูของท่านให้กับโรงแรมเพื่อการ
รายงานตามกฎหมายต่อ ไป  และ เพื่ อ
ด าเนินการด้านคา่ใช้จ่าย 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการช าระ

คา่บริการ 
(ง) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

กฎหมาย (ก) กฎหมาย 
(ข) ความ

ยินยอม 
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5.18  การด าเนินกิจกรรมด้านการตลาด และ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ก) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และ/หรือ 

บริการ รวมถึงโปรโมชั่น และกิจกรรม 
(event) ที่อาจตรงกับความสนใจของ
ทา่น  

(ข) เพื่อสมัภาษณ์ความเห็นเก่ียวกบัการใช้
บ ริกา รของท่ าน  และ เผยแพร่ เพื่ อ
ประชาสมัพนัธ์ 

(ค) เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
บริษัทฯ ผู้ รับเข้าบริการ และบริษัทหรือ
ตัวแทนประกันภัย เช่น การออกเยี่ยม 
และมอบของขวญัให้กับผู้ เข้ารับบริการ
ในนามของบริษัทหรือตวัแทนประกนัภยั 

(ง) กรณีท่านโทรติดต่อกลุ่มบริษัทฯ กลุ่ม
บริษัทฯ อาจมีการบันทึกเสียงสนทนา
เพื่อพฒันาคณุภาพการให้บริการ 

(จ) เ พื่ อ เ ผ ย แพ ร่ ป ร ะ ช าสัมพัน ธ์ ผ่ า น
สื่อมวลชน สื่อหนังสือพิมพ์ หรือผ่าน 
Social Media 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการช าระ

คา่บริการ 
(ง) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

ความยินยอม ความยินยอม 

5.19  การรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการแนะน าจาก
บริ ษัทห รือตั วแทนประกันภัย  ห รือ
ตัวแทนบริษัทอื่น ๆ  
เพื่อด าเนินการรองรับผู้ เข้ารับบริการที่ได้รับ
การแนะน าจากบริษัทหรือตวัแทนประกันภยั 
หรือเอเจนซีธุรกิจประกันภัย  รวมถึงการ
ประสานงานกบับคุคลดงักลา่วเก่ียวกบัการใช้
บริการของกลุม่บริษัทฯ 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการช าระ

คา่บริการ 
(ง) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

สญัญา ความยินยอม 

5.20  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ว า ง แผน
การตลาด 
วิเคราะห์และวิจัยกิจกรรมและการส่งเสริม
ด้านการตลาด เพื่อพฒันาสินค้า บริการและ
กิจกรรมอื่น ๆ ของกลุม่บริษัทฯ 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

ประโยชน์โดย
ชอบฯ 

ความยินยอม 
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5.21  การจัดงานกิจกรรม (event) 
(ก) เพื่อลงทะเบียน และยืนยันตัวตนท่าน

ก่อนเข้าร่วมงานกิจกรรม 
(ข) เพื่อบนัทกึภาพ หรือวิดีโอในงานกิจกรรม

และเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ (โดย
ไมใ่ช่ Targeted Advertisement) 

(ค) เพื่อใช้ข้อมูลของท่านประกอบการออก
หนังสือ รับรองการเ กิด และหนังสือ
รับรองการตายตามกฎหมาย 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 

ประโยชน์โดย
ชอบฯ 

- 

ญาติของผู้รับบริการ 
5.22  การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(ก) เพื่อใช้ข้อมลูสขุภาพสมาชิกในครอบครัว
ของผู้ เข้ารับบริการเพื่อคัดกรอง หรือ
วินิจฉยัโรคผู้ เข้ารับบริการโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเทา่นัน้   

(ข) เพื่อใช้ข้อมลูของทา่นประกอบการขอคืน
ค่ารักษาพยาบาลของผู้ เข้ารับบริการที่
ได้รับสวสัดิการตามกฎหมาย 

(ค) เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการออกหนังสือ
รับรองการเกิด และหนังสือรับรองการ
ตายตามกฎหมาย 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

กฎหมาย กฎหมาย 

5.23  ความยนิยอม 
(ก) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ เ ข้า รับ

บริการในการด าเนินการด้านทะเบียน
ราษฎร์ 

(ข) เพื่อจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยเอกสารระบุ
ตัวตนของท่าน เช่น  บัตรประจ าตัว
ประชาชน (ซึง่มีข้อมลูด้านศาสนา) 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว (ศาสนา) 

ความยินยอม ความยินยอม 

5.24  การติดต่อและการใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง 
(ก) เพื่อยืนยนัตวัตนและความสมัพนัธ์กบัผู้

เ ข้ า รั บบ ริการ  ใ นก ร ณีที่ญาติ เ ป็น
ผู้ด าเนินการแทนผู้ เข้ารับบริการ 

(ข) เพื่อติดตอ่ในกรณีฉกุเฉิน 

(ง) ข้อมลูระบตุวัตน 
(จ) ข้อมลูติดตอ่ 
(ฉ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

ประโยชน์โดย
ชอบฯ 

- 
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(ค) เพื่อเป็นหลกัฐานกรณีมีข้อเรียกร้อง หรือ
เพื่อด าเนินคดี หรือสู้คดีตามกฎหมาย 

 

6. สิทธิของท่านการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอก 

กลุม่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับคุคลภายนอก และ/หรือหนว่ยงานของรัฐ ดงันี ้ 

6.1 สถานพยาบาลอื่น สถานพยาบาลร่วมบริการ บคุลากรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ภายนอก (เช่น ผู้
ให้บริการห้องปฏิบตัิการ ผู้ให้บริการยาและเวชภณัฑ์ และเคร่ืองมือแพทย์ ผู้จดัท ากายอปุกรณ์ ผู้ให้บริการรถ X-
Ray ผู้ให้บริการด้านอาชีวะอนามยั) 

6.2 ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการรับจ้างวางบิล) 
6.3 ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพ (เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย บญัชี หรือภาษี ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน) 
6.4 องค์กรตรวจสอบรับรอง (เช่น Joint Commission International (JCI)) สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) สมาคมแพทย์มณัฑนากรหวัใจและหลอดเลอืดแหง่ประเทศไทย สมาคมโรคหวัใจแหง่ประเทศ
ไทย สภาเทคนิคการแพทย์  

6.5 หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสขุ ส านกังานประกันสงัคม ส านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 
สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉิน ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ส านกังานสารสนเทศบริการสขุภาพ กองสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านกังานปรมาณเูพื่อสนัติ 
กรมควบคมุโรค สมาคมโรคหวัใจแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการ
ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ สถานทตู กระทรวงต่างประเทศ ส านกังานตรวจคน
เข้าเมือง พนกังานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ส านกังาน
เขต กรมสรรพากร รวมถึงศาล เจ้าหน้าที่ต ารวจ และผู้ เสยีหาย  

6.6 ธนาคาร และผู้ให้บริการช าระเงิน เช่น บริษัทบตัรเครดิต หรือเดบิต บริษัทหรือตวัแทนประกนั 
6.7 บริษัทในเครือของกลุม่บริษัท 
6.8 อื่น ๆ เช่น ญาติของผู้ เข้ารับบริการ นายจ้างของผู้ เข้ารับบริการ ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ตวัแทนบริษัทอื่น ๆ 

(Agency)  สถานทตู บคุคลอื่นที่เก่ียวข้องกบัผู้ เข้ารับบริการ ผู้ เสยีหาย 

7. สิทธิของท่าน 

ท่านมีสิทธิตามที่ระบใุน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ดงันี ้โดยสิทธิดงักลา่วต่าง ๆ อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในสทิธินัน้ ๆ ก าหนดไว้ด้วย 

7.1 สิทธิในการเข้าถงึและขอรับส าเนา: ทา่นมีสทิธิเข้าถึง หรือขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ที่กลุม่บริษัทฯ 
ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความ
ยินยอม 

7.2 สิทธิในการขอรับและโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ทา่นมีสทิธิขอรับข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในกรณีที่กลุม่บริษัทฯ 
ได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทัว่ไปด้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่
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ท างานได้โดยอตัโนมตัิและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอตัโนมตัิ รวมทัง้มีสิทธิขอให้
กลุม่บริษัทฯ สง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมลูสว่นบคุคลที่กลุม่บริษัทฯ 
ได้สง่หรือโอนไปยงับคุคลภายนอก เว้นแตโ่ดยสภาพทางเทคนิคไมส่ามารถท าได้ ทัง้นี ้ต้องเป็นข้อมลูสว่นบคุคล
ทีก่ลุม่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตามที่ทา่นได้ให้ความยินยอม หรือภายใต้ฐานสญัญา หรือภายใต้
หลกัเกณฑ์อื่นท่ีกฎหมายก าหนด 

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

7.4 สิทธิในการขอให้ลบ: ทา่นมีสทิธิขอให้กลุม่บริษัทฯ ลบหรือท าลายข้อมลูของทา่น หรือท าให้ข้อมลูของทา่นเป็น
ข้อมลูที่ไมส่ามารถระบตุวัตนด้วยเหตบุางประการได้ 

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

7.6 สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิขอให้กลุม่บริษัทฯ แก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้ถกูต้อง เป็นปัจจุบนั และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

7.7 สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนกบัคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล หากกลุม่บริษัทฯ หรือ
ลกูจ้างหรือผู้ รับจ้างของกลุม่บริษัทฯ มีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

7.8 สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม: ทา่นมีสทิธิเพิกถอนความยินยอมที่ทา่นได้ให้ไว้กบักลุม่บริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ 
โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านัน้ หรือจะเพิกถอนทัง้หมดก็ได้ ตามขัน้ตอนและวิธีการที่ กลุ่มบริษัทฯ 
ก าหนด ทัง้นี ้การถอนความยินยอมของท่านจะไม่สง่ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคลของทา่นท่ีได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดงักลา่ว 

ท่านอาจใช้สิทธิเหลา่นีไ้ด้โดยการติดต่อกบักลุม่บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามรายละเอียดในข้อ 
9.  
การที่ท่านเพิกถอนความยินยอม อาจสง่ผลกระทบให้กลุม่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามค าขอบางประการของทา่นได้ 
หรืออาจท าให้ท่านได้รับความสะดวกน้อยลง โดยหากทา่นเพิกถอนความยินยอมในภายหลงัการเพิกถอนดงักลา่วยอ่ม
ไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลที่เจ้าของข้อมลูสว่นบุคคลได้ให้ความยินยอมไป
แล้วโดยชอบ 
เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลที่กลุม่บริษัทฯ ค านึงถึง และมุ่งมัน่ที่จะดแูลความปลอดภยัและคุ้มครองของ
ข้อมลูสว่นบคุคล กลุม่บริษัทฯ อาจปฏิเสธค าขอใช้สิทธิของท่านในกรณีที่ (ก) บคุคลที่ยื่นค าขอไม่มีหลกัฐานยืนยนัว่า
เป็นเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล หรือไม่มีอ านาจในการยื่นค าขอดงักล่าว หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนเพียง
พอที่จะด าเนินการดงักลา่วได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูอย่างเคร่งครัด (ข) 
ค าขอดงักลา่วไม่สมเหตสุมผล เช่น บคุคลที่สง่ค าขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วนัน้อยูท่ี่
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กลุม่บริษัทฯ (ค) ค าขอดงักลา่วเป็นค าขอที่ฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นค าขอที่มีลกัษณะเดียวกนั หรือมีเนือ้หาเดียวกนัซ า้ ๆ โดย
ไมม่ีเหตอุนัสมควร (ง) กลุม่บริษัทฯ มีสทิธิในการปฏิเสธค าขอของทา่นตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 

8. นโยบายความเป็นส่วนตวั 

กลุม่บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายความเป็นสว่นตวั ซึ่งก าหนดข้อมลูโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูทกุประเภท และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น การโอนข้อมลูไปตา่งประเทศ คกุกี ้(Cookie) 
มาตรการความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้ข้อก าหนดต่าง ๆ ในนโยบายความเป็นสว่นตวัจะใช้บงัคบัเพิ่มเติม
จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล และไม่ได้เป็นการยกเลิก แทนที่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดใด ๆ ในนโยบาย
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล โดยหากมีข้อความที่ขดัหรือแย้งกนั ให้ข้อก าหนดตา่ง ๆ ในนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล
มีผล เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งมอบให้ท่านพิจารณาและเลือกที่จะให้ความยินยอมหรือไม่เป็นการเฉพาะ โปรด
พิจารณานโยบายความเป็นสว่นตวัที่ www.bangkokchainhospital.com  

9. ติดต่อกลุ่มบริษัทฯ  

หากท่านมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลฉบบันี ้หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิที่ระบใุนข้อ 7 ท่านสามารถติดต่อ (ก) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วน
บคุคลของกลุม่บริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดด้านลา่ง และ (ข) กลุม่บริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 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 

 

 

 


