นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สาหรับผู้เข้ ารับบริการ
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (“BCH”) และบริ ษัทในเครื อตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ าย 1 และ
บริ ษัทอื่นที่อาจมีในอนาคต (ซึง่ จะมีการแจ้ งให้ ทราบต่อไป) (“บริษัทในเครือ”) ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การโรงพยาบาลในกลุม่ ดังนี ้
(ก) กลุม่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ข) กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ค) กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
และ (ง) กลุม่ โรงพยาบาลการุ ญเวช รวมถึงเป็ นผู้ให้ บริ การสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ (ในที่นี ้จะเรี ยก BCH และ บริ ษัทใน
เครื อ รวมกันว่า “กลุ่มบริ ษัทฯ”) คานึงถึงความเป็ นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
และการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน BCH จึงจัดทานโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลสาหรับผู้เข้ ารับบริ การฉบับนี ้
(“นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”) เพื่อให้ การดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลนันสอดคล้
้
อง
และเป็ นไปตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”)
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้จะใช้ ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะ

1.

(1)

ผู้ป่วย ผู้เข้ ารับบริ การ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม หรื อผู้ติดต่อของกลุม่ บริ ษัทฯ รวมถึงบุคคลทัว่ ไป (“ผู้เข้ ารับบริการ”)

(2)

ญาติ สมาชิกในครอบครัว หรื อบุคคลใกล้ ชิดของผู้เข้ ารับบริ การ รวมถึงพยานในเอกสารต่าง ๆ (“ญาติ”)

ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุตวั ตนของบุคคลนันได้
้ ไม่วา่
โดยตรงหรื อโดยอ้ อม โดยไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่กาหนดโดย พ.ร.บ.
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
1.1

หากท่านเป็ นผู้เข้ ารับบริ การ ข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากท่านประกอบด้ วย

ลาดับ ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายละเอียด
“ข้ อมูลระบุตวั ตน”
1.
(ก) ชื่อ นามสกุล
(ฐ) สถานที่ทางาน และตาแหน่ง
(ข) วันเกิด
(ฑ) รายละเอียดเกี่ยวกับ
(ค) อายุ
อุบตั ิเหตุ
(ง) เพศ
(ฒ) บันทึกเสียง
(จ) สัญชาติ
(ณ) ช่วงเวลาที่มีการโทร
(ฉ) รูปถ่าย
(ด) เลขประจาตัวพนักงาน
(ช) สถานภาพการสมรส
(ต) บัตรโดยสารเครื่ องบิน
(ซ) สถานที่เกิด
(ถ) บันทึกวิดีโอจากกล้ องวงจร
(ฌ) เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ปิ ด
(ญ) เลขหนังสือเดินทาง
(ท) ทะเบียนรถยนต์
(ฎ) เลขใบอนุญาตขับรถ
(ธ) ลายมือชื่อ
(ฏ) เลขที่ประจาตัวผู้ป่วย
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลอ่ อนไหว” (ก) ศาสนา
2.

1
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ลาดับ ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล

3.

“ข้ อมูลติดต่ อ”

4.

“ข้ อมูลการเข้ ารับบริการ”

5.

“ข้ อมูลการชาระค่ าบริการ”

รายละเอียด
(ข) เชื ้อชาติ
(ค) ข้ อมูลสุขภาพ เช่น โรคประจาตัว ประวัติการรักษา ประวัตกิ าร
เจ็บป่ วย พฤติกรรมทางเพศ ประวัติการตังครรภ์
้
และประจาเดือน
ประวัติการใช้ สารเสพติด การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่ องดืม่ แอลกอฮอล์
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร น ้าหนัก ส่วนสูงดัชนีมวลกาย หมู่
โลหิต ประวัติการเจ็บป่ วยในครอบครัว ประวัตกิ ารใช้ ยาและการแพ้
ยาอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ ยา อาการที่นามาก่อนเข้ าสู่
กระบวนการดูแลรักษาในครัง้ นี ้ การวินจิ ฉัยโรค ผลการตรวจร่างกาย
ผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ ผลการตรวจทางรังสีวิทยา การ
บันทึกอาการของโรคเปลีย่ นแปลงอาการของโรค แผนการรักษาแผนการจาหน่าย เฉพาะรายบุคคล การทาหัตถการ การใช้ ยาหรื อ
การใช้ เวชภัณฑ์ เป็ นต้ น
(ง) ประวัติการทาผิดกฎหมาย กรณีอบุ ตั ิเหตุจากการเมาสุราหรื อสารเสพ
ติด
(จ) ข้ อมูลพันธุกรรม
(ฉ) ข้ อมูลชีวภาพ
(ก) ที่อยู่
(ข) อีเมล
(ค) หมายเลขโทรศัพท์
(ง) Line ID
(จ) ข้ อมูลติดต่อสถานที่ทางาน
(ก) วันที่เข้ ารับการรักษา และสิ ้นสุดการรักษา
(ข) ข้ อมูลการนัดหมาย
(ค) แผนกที่รักษา
(ง) เลขที่ห้องพัก
(จ) แบบประเมินความพึงพอใจ ข้ อร้ องเรี ยน
(ก) ค่ารักษาพยาบาล
(ข) รายละเอียดสิทธิการรักษา และกรมธรรม์
(ค) ข้ อมูลบัตรเครดิต/เดบิต
(ง) รายละเอียดบัญชีธนาคาร
(จ) เงินเดือน ค่าตอบแทน
(ฉ) ข้ อมูลด้ านภาษี รายการค่าลดหย่อน หรื อค่าใช้ จ่าย
(ช) ข้ อมูลด้ านประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ซ) ข้ อมูลด้ านประกันวิชาชีพ
2

SD-BCH-SBD-019

ลาดับ ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายละเอียด
“ข้ อมูลสารสนเทศ”
6.
ข้ อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log file) ได้ แก่ IP address และ mac
address
1.2

หากท่านเป็ นญาติของผู้เข้ ารับบริการ ข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากท่านประกอบด้ วย

ลาดับ ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
“ข้ อมูลระบุตวั ตน”
1.
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
2.

“ข้ อมูลส่ วนบุคคลอ่ อนไหว”

3.

“ข้ อมูลติดต่ อ”

(ก)
(ข)
(ค)
(ก)
(ข)
(ค)

รายละเอียด
ชื่อ นามสกุล
(ช) สถานภาพ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน (ซ) ความสัมพันธ์กบั ผู้เข้ ารับ
เลขหนังสือเดินทาง
บริ การ
สัญชาติ
(ฌ) รูปถ่าย
วันเกิด
(ญ) บันทึกวิดีโอจากกล้ องวงจรปิ ด
เพศ
(ฎ) ทะเบียนรถยนต์
โรคประจาตัว และประวัตกิ ารเจ็บป่ วย
ศาสนา
เชื ้อชาติ
ที่อยู่
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์

หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้ ารับบริ การ เข้ าทาสัญญาหรื อก่อนิติสมั พันธ์ ใด ๆ กับกลุม่ บริ ษัทฯ กลุม่ บริ ษัทฯ มีความ
จาเป็ นที่จะต้ องรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุม่ บริ ษัทฯ กลุม่ บริ ษัทฯ อาจ
ไม่สามารถเข้ าทาสัญญากับท่าน ดาเนินการใด ๆ ตามที่ท่านร้ องขอ หรื อปฏิบัติหน้ าที่ในสัญญา ข้ อตกลง หรื อนิติ
สัมพันธ์นนั ้ ๆ รวมทังไม่
้ สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในกฎหมายที่กลุม่ บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตาม
หากว่าท่านให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่กลุม่ บริ ษัทฯ ท่านยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ พิจารณานโยบายคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้แล้ ว และบุคคลดังกล่าวได้ ให้ ความยินยอมในการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลของตนตาม
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ (กรณีไม่มีฐานในการประมวลผล) โดยท่านต้ องนาส่งหนังสือยินยอมของ
บุคคลดังกล่าวให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ ตามที่กลุม่ บริ ษัทฯ อาจร้ องขอ
2.

ข้ อมูลที่เก็บก่ อนพ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลกาหนดมีผลใช้ บังคับ
สาหรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 กลุม่ บริ ษัทฯ จะดาเนินการกับข้ อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลกาหนดไว้ ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ กลุม่ บริ ษัทฯ เก็บ
รวบรวม และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อ กลุม่
บริ ษัทฯ หรื อเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้ อ 9.

3.

การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรงหรื อแหล่งอื่น ดังนี ้
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.

บริ ษัทในเครื อของกลุม่ บริ ษัทฯ
สถานพยาบาลอื่น สถานพยาบาลร่วมบริ การ บุคลากรทางการแพทย์
ญาติ ผู้เข้ ารับบริ การ
ผู้ให้ บริ การภายนอก
นายจ้ างของผู้เข้ ารับบริ การ
บริ ษัทหรื อตัวแทนประกัน เอเจนซีธุรกิจประกันภัย
สถานทูต
บริ ษัทตัวแทน (Agency)
ผู้ประกอบกิจการโรงแรม
หน่วยงานของรัฐ

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุม่ บริ ษัทฯ จะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 10 ปี นบั แต่ผ้ เู ข้ ารับบริ การใช้ บริ การครัง้ สุดท้ าย อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทฯ
อาจเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตราบเท่าที่ (ก) พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ องจะอนุญาต (ข) ท่านและกลุม่ บริ ษัทฯ ยังคงมีนิติสมั พันธ์ ระหว่างกัน (ค) กลุม่ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ตามกฎหมายใน
การเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล (ง) ท่านได้ ให้ ความยินยอมแก่กลุม่ บริ ษัทฯ และ/หรื อ (จ) มีความจาเป็ นภายใต้ กรอบของ
กฎหมายเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการประมวลผลตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้

5.

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ ด้านล่าง หรื อที่ทา่ นได้ ให้ ความยินยอม
ไว้ หรื อที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ลาดับ

วัตถุประสงค์

ผู้เข้ ารับบริการ
5.1 การให้ บริ การทางการแพทย์ และการจัด
ให้ มี ห ลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ผู้ เข้ ารั บ บริ ก าร
และเอกสารอื่ นที่ เกี่ ยวกั บ การรั ก ษา
พยาบาล
(ก) เพื่อให้ บริ การแก่ทา่ น
(ข) เพื่อจัดทาประวัติ และยืนยันตัวตนท่าน
(ค) เพื่ อ ประเมิ น คั ด กรอง ตรวจวิ นิ จ ฉั ย
รักษา และดูแลท่าน รวมถึงวางแผนการ
รั ก ษา การส่ ง ต่ อ และวางแผนการ
จาหน่ายผู้ป่วย

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ก) สัญญา
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ข) กฎหมาย
(ค) ข้ อมู ล การเข้ ารั บ
บริ การ
(ง) ข้ อ มู ล ก า ร ช า ร ะ
ค่าบริ การ
(จ) ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล
อ่อนไหว

กฎหมาย

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
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5.2

5.3

5.4

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

(ง) เพื่อติดต่อนัดหมาย แจ้ งผลตรวจ หรื อ
ติดตามอาการ
(จ) เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า รใด ๆ เ กี่ ย ว กั บ ค่ า
รักษาพยาบาล และค่าใช้ จ่ายต่างๆ
(ฉ) เพื่ อ จัด ให้ มีเ วชระเบี ยน หรื อ เอกสารที่
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บา ลต า ม
กฎหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านต่ อ (ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บุ ค ลากรอื่ น ๆ ของ (ข) ข้ อมูลติดต่อ
สถานพยาบาล และผู้ให้ บริ การทางการ (ค) ข้ อมูลการเข้ ารับ
แพทย์ ภายนอกองค์ กร เพื่ อด าเนิ น
บริ การ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ในข้ อ 5.1
(ง) ข้ อมูลการชาระ
ค่าบริ การ
(จ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว
การเปิ ดเผยข้ อมู ล ผู้ เข้ ารั บ บริ ก ารต่ อ (ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
บุคคลภายนอก
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ก) เพื่ อ เป็ นข้ อมู ล ในการให้ บริ ก ารทาง (ค) ข้ อมูลการเข้ ารับ
การแพทย์ ข องสถานพยาบาลอื่ น เช่ น
บริ การ
ก ร ณี ผู้ ป่ ว ย รั บ ส่ ง ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง (ง) ข้ อมูลการชาระ
สถานพยาบาล และด าเนิ น การด้ าน
ค่าบริ การ
ค่าใช้ จ่าย
(จ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
(ข) เพื่อจัดทาระเบียนสุขภาพตามระเบียบ
อ่อนไหว
ก ระ ทรวงสาธ ารณสุ ข ว่ า ด้ วยการ
คุ้มครองและจัดการข้ อมูลด้ านสุขภาพ
ของบุคคล พ.ศ. 2561
ประโยชน์ โดยชอบของกลุ่มบริษัทฯ
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ก) เพื่ อ ตรวจสอบข้ อมู ล และเก็ บ ไว้ เป็ น (ข) ข้ อมูลติดต่อ
หลักฐานกรณีทา่ นมีคาขอต่าง ๆ เช่น คา (ค) ข้ อมูลการเข้ ารับ
ขอคืนเงิน คาขอค้ นประวัติการรักษา
บริ การ
(ข) เพื่อเป็ นหลักฐานกรณีมีข้อเรี ยกร้ อง หรื อ (ง) ข้ อมูลการชาระ
เพื่ อ ด าเนิน คดี หรื อ สู้ค ดี ตามกฎหมาย
ค่าบริ การ
เช่น การจัดทาหนังสือขอความยินยอม
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ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

สัญญา

(ก) กฎหมาย
(ข) ความ
ยินยอม

ความยินยอม

ความยินยอม

ประโยชน์โดย
ชอบฯ

ก่อตังสิ
้ ทธิ
เรี ยกร้ อง
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5.5

วัตถุประสงค์
ผู้ป่ วยในการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์
หนัง สื อ รั บ สภาพหนี ้ หนัง สื อ ยิ น ยอม
ชาระค่ารักษาพยาบาล
(ค) เพื่ อ ตรวจสอบ และตอบสนองต่ อ ข้ อ
ร้ องเรี ยน
การปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. สถานพยาบาล
พ.ศ. 2541 พรบ.การประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ.2542 และกฎหมายด้ านสาธารณสุข
อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการดาเนินการ ดังนี ้
(ก) การรายงานข้ อมูลผู้เข้ ารับบริ การตามที่
กฎหมายก าหนดต่ อ หน่ ว ยงานรั ฐ เช่ น
คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน
การรักษาโดยการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไต
เที ย ม (ตรต.) กรมสนั บ สนุ น บริ การ
สุขภาพ (สบส.) สานักงานประกันสังคม
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(สสจ.)
(ข) การขึน้ ทะเบียนและรายงานข้ อมูล ผู้ติด
เชื ้อ HIV ผู้ป่วยไตวายเรื อ้ รังระยะสุดท้ าย
ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยเบาหวาน ผ่านระบบ
ของส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ
(ค) การคั ด กรอง โรคของผู้ ที่ เ ข้ า ม า ใ น
สถานพยาบาล
(ง) การรายงานเจ้ าพนักงานควบคุมโรคกรณี
มีโรคติดต่อเกิดขึ ้น
(จ) ก า ร ด า เ นิ น ก า ร รั บ - ส่ ง ผู้ ป่ ว ย ต า ม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
(ฉ) การด าเนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ วย
หลักเกณฑ์ แนวทางการกาหนดสถานที่
กักกันที่รัฐกาหนด

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

กฎหมาย

กฎหมาย

(จ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลการเข้ ารับ
บริ การ
(ง) ข้ อมูลการชาระ
ค่าบริ การ
(จ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว
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5.6

5.7

5.8

วัตถุประสงค์
(ช) การดาเนินการเกี่ยวกับผู้ป่วย กรณีโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด
19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19))
(ซ) การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้ วย
Alternative Hospital Quarantine
(AHQ) และ Alternative State
Quarantine (ASQ)
(ฌ) การดาเนินการตามกฎหมายอื่น ๆ ของ
ฝ่ ายคุณภาพของสถานพยาบาล
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(ก) เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.
2535 ประมวลรัษฎากร พ.ร.บ. การบัญชี
พ.ศ. 2543 พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2534 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ และ
พ.ร.บ. ว่ า ด้ วยการกระท าความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็ นต้ น
(ข) เพื่อปฏิบตั ิตามคาสัง่ ศาล และ/หรื อคาสัง่
จากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
การป้ อ งกั น หรื อ ระงั บ อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต
ร่ างกาย และสุ ขภาพ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่ าด้ วยผู้ป่วยฉุกเฉิน
(ก) เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาท่ า น และ/หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นต่อสถานพยาบาล
อื่นในกรณี เจ็บป่ วยฉุกเฉิ น หรื อกรณีส่ง
ต่อผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมาย
(ข) เพื่ อ ประสานงานกั บ ศู น ย์ ประสาน
คุ้มครองสิทธิผ้ ปู ่ วยฉุกเฉินวิกฤติ สถาบัน
ก า รแ พทย์ ฉุ ก เฉิ นแ ห่ ง ชาติ เพื่ อ ขอ
คาปรึ กษาในการวินิจฉัยคัดกรองผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตตามกฎหมาย
ศาสนา และเชือ้ ชาติ

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลการเข้ ารับ
บริ การ
(ง) ข้ อมูลการชาระ
ค่าบริ การ
(จ) ข้ อมูลสารสนเทศ
(ฉ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

กฎหมาย

กฎหมาย

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลการเข้ ารับ
บริ การ
(ง) ข้ อมูลการชาระ
ค่าบริ การ
(จ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

(ก) กฎหมาย
(ข) ป้องกัน
และระงับ
อันตราย
ต่อชีวติ ฯ

(ก) กฎหมาย
(ข) ป้องกัน
และระงับ
อันตราย
ต่อชีวติ ฯ

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน

สัญญา

ความยินยอม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
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5.9

วัตถุประสงค์
(ก) เพื่อจัดให้ การรั กษาพยาบาล และการ
ให้ บริ การด้ านอาหารเป็ นไปตามความ
เชื่อทางศาสนาของท่าน
(ข) เพื่ อ จั ด ให้ มี ส ถานที่ ป ระกอบพิ ธี ท าง
ศาสนา เช่น ห้ องละหมาด
(ค) เพื่อจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยเอกสารระบุ
ตั ว ตนของท่ า น เช่ น บั ต รประจ าตั ว
ประชาชน (ซึง่ มีข้อมูลด้ านศาสนา)
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การขอคื น ค่ า
รักษาพยาบาลจากบริษัทประกัน
(ก) เพื่อประสานงานกับบริ ษัทประกัน และ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นของท่านต่อบริษัท
ประกันเพื่อการขอคืนค่ารักษาพยาบาล
( ร ว ม ถึ ง ส ถ า น ทู ต ห า ก ท่ า น เ ป็ น
ชาวต่างชาติที่มีสทิ ธิตามกฎหมาย)
(ข) เพื่อค้ นสิทธิการรักษาของท่าน

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

ความยินยอม

ความยินยอม

กฎหมาย

กฎหมาย

ประโยชน์โดย
ชอบ

ความยินยอม

(ข) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลการเข้ ารับ
บริ การ
(ง) ข้ อมูลการชาระ
ค่าบริ การ
(จ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลการเข้ ารับ
บริ การ
(ง) ข้ อมูลการชาระ
ค่าบริ การ
(จ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

5.10 การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การขอคื น ค่ า
รั กษาพยาบาลจากหน่ วยงานรัฐกรณีท่าน
เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการตามกฎหมาย เช่ น
(ก) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
(ข) พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ประกั น สุข ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545
(ค) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สัง คม พ.ศ.
2533
(ง) พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2551
(จ) พระราชบัญ ญัติ สถานพยาบาล พ.ศ.
2541 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ
(ฉ) พระราชบัญ ญัติ ค้ ุม ครองผู้ป ระสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535
5.11 การดาเนินการที่จาเป็ นต่ อประโยชน์ ของ (ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
กลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อให้ การให้ บริ การเป็ นไป (ข) ข้ อมูลติดต่อ
ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ
(ก) เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
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วัตถุประสงค์
(ข) เพื่ อ ป้ อ งกัน รั บ มื อ และบริ ห ารความ
เสี่ย ง ก ากับ ตรวจสอบ บริ ห ารจัด การ
ภ า ย ใ น ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ ร ว ม ถึ ง เ พื่ อ
ตรวจสอบภายใน และปรึ ก ษากั บ ที่
ปรึ ก ษาด้ านกฎหมาย บัญ ชี ภาษี ใ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
(ค) เพื่อการตรวจสอบรั บรองโดยองค์ กรที่
เกี่ยวข้ อง เช่น กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ Joint Commission
International ( JCI) สถ า บั น รั บรอ ง
คุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องค์ ก าร
มหาชน) คณะอนุกรรมการตรวจรับรอง
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือด
ด้ วยเครื่ อ งไตเที ย ม (ตรต.) สมาคม
แพทย์มณ
ั ฑนากรหัวใจและหลอดเลือด
แห่งประเทศไทย สมาคมโรคหัวใจแห่ง
ประเทศไทยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สภาเทคนิ ค การแพทย์ ส านั ก งาน
ปรมาณูเพื่อสันติ
(ง) เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และพัฒนาการ
ใ ห้ บ ริ ก า รข อ ง โ รง พ ย า บา ล แ ล ะ
ให้ บริ การที่เป็ นไปตามมาตรฐาน
(จ) เ พื่ อ เ ฝ้ า ระ วั ง รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง
ป ล อ ด ภั ย ป้ อ ง กั น อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ
อาชญากรรม รวมถึ ง สอบสวนการ
กระท าอัน ผิ ด กฎหมาย หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความอันตราย
(ฉ) เพื่อบริ หารค่าใช้ จ่ายของผู้เข้ ารับบริ การ
(ช) เพื่อควบคุมรักษาความปลอดภัย ความ
สะอาด ความเรี ยบร้ อยของโรงพยาบาล
(ซ) เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ นต่อบริ ษัท
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารระบบช าระเงิ น และ/หรื อ

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

(ค) ข้ อมูลการเข้ ารับ
บริ การ
(ง) ข้ อมูลการชาระ
ค่าบริ การ
(จ) ข้ อมูลสารสนเทศ
(ฉ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว
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สถาบันการเงิน เพื่อยืนยันความถูกต้ อง
ของธุรกรรมระหว่างท่านและกลุม่ บริ ษัทฯ
(ฌ) เพื่อเปิ ดเผยเป็ นข้ อมูลสาหรั บการควบ
รวมกิจการ การปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ
การเข้ า สู่ก ระบวนการล้ ม ละลายหรื อ
ฟื ้น ฟู กิ จ การ การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย น
หรื อกระบวนการอื่ น ใดในลั ก ษณะ
เดียวกัน
5.12 การให้ บริการอื่น ๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ
(ก) เพื่ อ ติ ด ตามและสอบถามอาการท่ า น
กรณี ป ฏิ เ สธการนอนรั ก ษาพยาบาล
และโน้ มน้ าวให้ นอนรักษาพยาบาล
(ข) เพื่ อ ติ ด ตามและสอบถามอาการท่ า น
กรณี ป ฏิ เ สธการท าหัต ถการและโน้ ม
น้ าวให้ ทาหัตถการ
(ค) เพื่อติดตามความพึงพอใจในการเข้ ารับ
บริ การ
(ง) เพื่อติดตามความพึงพอใจในการส่งต่อ
สถานพยาบาล
(จ) เพื่อจัดอบรม และให้ คาแนะนาในการ
ปรั บ เปลี่ย นพฤติกรรมด้ านสุขภาพแก่
ท่าน
(ฉ) เ พื่ อ ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
ผู้ประกอบการโรงแรมที่ท่านเข้ า หรื อจะ
เข้ ากักตัว รวมถึงเปิ ดเผยข้ อมูลผู้เข้ ารับ
บริ ก ารเท่า ที่ จ าเป็ น ต่อ ผู้ป ระกอบการ
โรงแรม
(ช) เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ท่ า นใน
ด าเนิ น การด้ า นทะเบี ย นราษฎร์ เช่ น
แจ้ งเกิด แจ้ งตาย
5.13 สถานพยาบาลร่ วมบริการ
กรณีท่านใช้ บริ การสถานพยาบาลร่ วมบริ การ
ของกลุม่ บริ ษัทฯ เช่น ศูนย์ความงาม ศูนย์เวช

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลการเข้ ารับ
บริ การ
(ง) ข้ อมูลการชาระ
ค่าบริ การ
(จ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

ความยินยอม

ความยินยอม

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ

(ก) สัญญา
(ข) ความ
ยินยอม

ความยินยอม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
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5.15

5.16

5.17

วัตถุประสงค์
ศาสตร์ ชะลอวัย ศูนย์ทนั ตกรรม และศูนย์ไต
เทียม เป็ นต้ น กลุ่มบริ ษัทฯ จะประสานงาน
แ ล ะ เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ข อ ง ท่ า น ใ ห้ กั บ
สถานพยาบาลร่ วมบริ การเพื่อให้ บริ การทาง
การแพทย์ แก่ท่าน รวมทัง้ ประสานงานด้ าน
การชาระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ห้ องพยาบาล ณ สถานประกอบการของ
นายจ้ าง
กรณี ท่า นใช้ บ ริ ก ารห้ องพยาบาล ณ สถาน
ประกอบการของนายจ้ าง กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จะ
ประมวลผลข้ อมูลของท่านเพื่อ
(ก) ให้ บริ การทางการแพทย์แก่ทา่ น
(ข) จัดทา และจัดเก็บเวชระเบียน
คลินิกในเครือ
กรณีท่านใช้ บริ การคลินิกในเครื อ กลุม่ บริ ษัทฯ
จะประมวลผลข้ อมูลของท่านเพื่อ
(ก) ให้ บริ การทางการแพทย์แก่ทา่ น
(ข) จัดทา และจัดเก็บเวชระเบียน
การเปิ ดเผยข้ อมูลให้ นายจ้ างหรื อบริ ษัท
คู่สัญญา
กรณี ท่า นใช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ใ นฐานะ
ลูกจ้ างของนายจ้ างที่มีสญ
ั ญากับกลุม่ บริ ษัท
ฯ กลุ่มบริ ษัทฯ อาจรายงานผลตรวจสุขภาพ
ให้ กับนายจ้ างของท่านตามสัญญา และเพื่อ
ดาเนินการด้ านค่าใช้ จ่าย
Alternative State Quarantine (ASQ)
ก ร ณี ท่ า น ใ ช้ บ ริ ก า ร Alternative State
Quarantine (ASQ) กับโรงแรมที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
กั บ กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ อาจมี ก าร
เปิ ดเผยข้ อมูลของท่านให้ กับโรงแรมเพื่อ การ
รายงานตามกฎหมายต่ อ ไป และเพื่ อ
ดาเนินการด้ านค่าใช้ จ่าย

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

(ก) สัญญา
(ข) กฎหมาย

(ก) กฎหมาย

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่
(ค) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

(ก) สัญญา
(ข) กฎหมาย

(ก) กฎหมาย

(ง) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(จ) ข้ อมูลติดต่อ
(ฉ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

ความยินยอม

ความยินยอม

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลการชาระ
ค่าบริ การ
(ง) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

กฎหมาย

(ก) กฎหมาย
(ข) ความ
ยินยอม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
(ค) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว
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5.18 การดาเนิ นกิจกรรมด้ านการตลาด และ
ด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ก) เพื่ อ ประชาสัม พั น ธ์ สิ น ค้ า และ/หรื อ
บริ ก าร รวมถึ ง โปรโมชั่น และกิ จ กรรม
(event) ที่ อ าจตรงกับ ความสนใจของ
ท่าน
(ข) เพื่อสัมภาษณ์ ความเห็นเกี่ยวกับการใช้
บริ การของท่ า น และเผยแพร่ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์
(ค) เพื่ อ บริ ห ารความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งกลุ่ม
บริ ษัทฯ ผู้รับเข้ าบริ การ และบริ ษัทหรื อ
ตัว แทนประกัน ภัย เช่ น การออกเยี่ยม
และมอบของขวัญให้ กับผู้เข้ ารับบริ การ
ในนามของบริ ษัทหรื อตัวแทนประกันภัย
(ง) กรณี ท่ า นโทรติ ด ต่อ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ กลุ่ม
บริ ษั ท ฯ อาจมี ก ารบัน ทึก เสีย งสนทนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การ
(จ) เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น
สื่ อ มวลชน สื่ อ หนัง สื อ พิ ม พ์ หรื อ ผ่ า น
Social Media
5.19 การรองรั บผู้ป่วยที่ได้ รับการแนะนาจาก
บริ ษั ทหรื อตั ว แทนประกั น ภั ย หรื อ
ตัวแทนบริษัทอื่น ๆ
เพื่อดาเนินการรองรับผู้เข้ ารับบริ การที่ได้ รับ
การแนะนาจากบริ ษัทหรื อตัวแทนประกันภัย
หรื อ เอเจนซี ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย รวมถึ ง การ
ประสานงานกับบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้
บริ การของกลุม่ บริ ษัทฯ
5.20 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ พื่ อ ว า ง แ ผ น
การตลาด
วิเคราะห์ และวิจัยกิ จกรรมและการส่งเสริ ม
ด้ านการตลาด เพื่อพัฒนาสินค้ า บริ การและ
กิจกรรมอื่น ๆ ของกลุม่ บริ ษัทฯ

ฐานตาม
มาตรา 24
ความยินยอม

ฐานตาม
มาตรา 26
ความยินยอม

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลการชาระ
ค่าบริ การ
(ง) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

สัญญา

ความยินยอม

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

ประโยชน์โดย
ชอบฯ

ความยินยอม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลการชาระ
ค่าบริ การ
(ง) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว
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5.21 การจัดงานกิจกรรม (event)
(ก) เพื่ อ ลงทะเบี ย น และยื น ยัน ตัว ตนท่า น
ก่อนเข้ าร่วมงานกิจกรรม
(ข) เพื่อบันทึกภาพ หรื อวิดีโอในงานกิจกรรม
และเผยแพร่ เ พื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ (โดย
ไม่ใช่ Targeted Advertisement)
(ค) เพื่อใช้ ข้อมูลของท่านประกอบการออก
หนั ง สื อ รั บ รองการเกิ ด และหนั ง สื อ
รับรองการตายตามกฎหมาย
ญาติของผู้รับบริการ
5.22 การปฏิบัติตามกฎหมาย
(ก) เพื่อใช้ ข้อมูลสุขภาพสมาชิกในครอบครัว
ของผู้เ ข้ า รั บ บริ ก ารเพื่ อ คัด กรอง หรื อ
วินิจฉัยโรคผู้เข้ ารับบริ การโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเท่านัน้
(ข) เพื่อใช้ ข้อมูลของท่านประกอบการขอคืน
ค่ารั กษาพยาบาลของผู้เข้ า รั บบริ การที่
ได้ รับสวัสดิการตามกฎหมาย
(ค) เพื่ อ ใช้ ข้ อ มูลประกอบการออกหนังสือ
รั บรองการเกิ ด และหนังสือรั บรองการ
ตายตามกฎหมาย
5.23 ความยินยอม
(ก) เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ผ้ ู เข้ ารั บ
บริ ก ารในการด าเนิ น การด้ า นทะเบี ย น
ราษฎร์
(ข) เพื่อจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยเอกสารระบุ
ตั ว ตนของท่ า น เช่ น บั ต รประจ าตั ว
ประชาชน (ซึง่ มีข้อมูลด้ านศาสนา)
5.24 การติดต่ อและการใช้ สิทธิท่ เี กี่ยวข้ อง
(ก) เพื่อยืนยันตัวตนและความสัมพันธ์ กบั ผู้
เ ข้ า รั บบริ การ ใ นก รณี ที่ ญ าติ เ ป็ น
ผู้ดาเนินการแทนผู้เข้ ารับบริ การ
(ข) เพื่อติดต่อในกรณีฉกุ เฉิน

ฐานตาม
มาตรา 24
ประโยชน์โดย
ชอบฯ

ฐานตาม
มาตรา 26
-

กฎหมาย

กฎหมาย

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว (ศาสนา)

ความยินยอม

ความยินยอม

(ง) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(จ) ข้ อมูลติดต่อ
(ฉ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

ประโยชน์โดย
ชอบฯ

-

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว
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ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานตาม
มาตรา 24

ฐานตาม
มาตรา 26

(ค) เพื่อเป็ นหลักฐานกรณีมีข้อเรี ยกร้ อง หรื อ
เพื่อดาเนินคดี หรื อสู้คดีตามกฎหมาย
6.

สิทธิของท่ านการเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก
กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก และ/หรื อหน่วยงานของรัฐ ดังนี ้
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6
6.7
6.8
7.

สถานพยาบาลอื่น สถานพยาบาลร่วมบริ การ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้ บริ การทางการแพทย์ภายนอก (เช่น ผู้
ให้ บริ การห้ องปฏิบตั ิการ ผู้ให้ บริ การยาและเวชภัณฑ์ และเครื่ องมือแพทย์ ผู้จดั ทากายอุปกรณ์ ผู้ให้ บริ การรถ XRay ผู้ให้ บริ การด้ านอาชีวะอนามัย)
ผู้ให้ บริ การภายนอก (เช่น ผู้ให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้ บริ การด้ านการตลาด ผู้ให้ บริ การรับจ้ างวางบิล)
ผู้ให้ บริ การด้ านวิชาชีพ (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย บัญชี หรื อภาษี ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน)
องค์กรตรวจสอบรับรอง (เช่น Joint Commission International (JCI)) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) สมาคมแพทย์มณ
ั ฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศ
ไทย สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สานักงานประกันสังคม สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสารสนเทศบริ การสุขภาพ กองสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมควบคุมโรค สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการ
ฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ สถานทูต กระทรวงต่างประเทศ สานักงานตรวจคน
เข้ าเมือง พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตาม พ.ร.บ. ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สานักงาน
เขต กรมสรรพากร รวมถึงศาล เจ้ าหน้ าที่ตารวจ และผู้เสียหาย
ธนาคาร และผู้ให้ บริ การชาระเงิน เช่น บริ ษัทบัตรเครดิต หรื อเดบิต บริ ษัทหรื อตัวแทนประกัน
บริ ษัทในเครื อของกลุม่ บริ ษัท
อื่น ๆ เช่น ญาติของผู้เข้ ารับบริ การ นายจ้ างของผู้เข้ ารับบริ การ ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ตัวแทนบริ ษัทอื่น ๆ
(Agency) สถานทูต บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับผู้เข้ ารับบริ การ ผู้เสียหาย

สิทธิของท่ าน
ท่านมีสิทธิตามที่ระบุใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ดังนี ้ โดยสิทธิดงั กล่าวต่าง ๆ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ในสิทธินนั ้ ๆ กาหนดไว้ ด้วย
7.1

7.2

สิทธิในการเข้ าถึงและขอรับสาเนา: ท่านมีสทิ ธิเข้ าถึง หรื อขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่กลุม่ บริ ษัทฯ
ได้ เก็ บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย และขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึ่งข้ อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านไม่ได้ ให้ ความ
ยินยอม
สิทธิในการขอรับและโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทฯ
ได้ ทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนันอยู
้ ่ในรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้ งานได้ โดยทัว่ ไปด้ วยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ที่
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7.3

7.4
7.5

7.6
7.7
7.8

ทางานได้ โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทังมี
้ สิทธิขอให้
กลุม่ บริ ษัทฯ ส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรื อขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ
ได้ สง่ หรื อโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้ นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล
ทีก่ ลุม่ บริ ษัทฯ ได้ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ตามที่ทา่ นได้ ให้ ความยินยอม หรื อภายใต้ ฐานสัญญา หรื อภายใต้
หลักเกณฑ์อื่นที่กฎหมายกาหนด
สิทธิในการคัดค้ าน: ท่านมีสทิ ธิคดั ค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กลุม่
บริ ษัทฯ ดาเนินการภายใต้ ฐานประโยชน์สาธารณะ ฐานประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อเพื่อวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรื อการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ
สิทธิในการขอให้ ลบ: ท่านมีสทิ ธิขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ลบหรื อทาลายข้ อมูลของท่าน หรื อทาให้ ข้อมูลของท่านเป็ น
ข้ อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนด้ วยเหตุบางประการได้
สิทธิ ในการขอให้ ระงับ : ท่านมีสิทธิ ขอให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ กลุ่ม
บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคาขอใช้ สิทธิ แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อคัดค้ านการเก็ บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อท่านขอให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรื อ
ทาลายข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจาเป็ นอีกต่อไป แต่ท่านขอให้ กลุ่มบริ ษัทฯ เก็บรักษา
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อใช้ ในการก่อตัง้ สิทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรื อการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ ้นต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ อง
สิทธิในการแก้ ไข: ท่านมีสิทธิ ขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ ถกู ต้ อง เป็ นปั จจุบนั และไม่
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
สิทธิในการร้ องเรี ยน: ท่านมีสิทธิร้องเรี ยนกับคณะกรรมการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล หากกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อ
ลูกจ้ างหรื อผู้รับจ้ างของกลุม่ บริ ษัทฯ มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสทิ ธิเพิกถอนความยินยอมที่ทา่ นได้ ให้ ไว้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ เมื่อใดก็ได้
โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านัน้ หรื อจะเพิกถอนทัง้ หมดก็ ได้ ตามขัน้ ตอนและวิธีการที่ กลุ่มบริ ษัทฯ
กาหนด ทังนี
้ ้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่ได้ ให้ ความยินยอมไปแล้ วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

ท่านอาจใช้ สิทธิเหล่านี ้ได้ โดยการติดต่อกับ กลุม่ บริ ษัทฯ หรื อเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้ อ
9.
การที่ท่านเพิกถอนความยินยอม อาจส่งผลกระทบให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาขอบางประการของท่านได้
หรื ออาจทาให้ ท่านได้ รับความสะดวกน้ อยลง โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลังการเพิกถอนดังกล่าวย่อม
ไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ให้ ความยินยอมไป
แล้ วโดยชอบ
เพื่อประโยชน์ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ คานึงถึง และมุ่งมัน่ ที่จะดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองของ
ข้ อมูลส่วนบุคคล กลุม่ บริ ษัทฯ อาจปฏิเสธคาขอใช้ สิท ธิของท่านในกรณีที่ (ก) บุคคลที่ยื่นคาขอไม่มีหลักฐานยืนยันว่า
เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อไม่มีอานาจในการยื่นคาขอดังกล่าว หรื อกลุ่มบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับข้ อมูลครบถ้ วนเพียง
พอที่จะดาเนินการดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลอย่างเคร่ งครัด (ข)
คาขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น บุคคลที่สง่ คาขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรื อไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนันอยู
้ ท่ ี่
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กลุม่ บริ ษัทฯ (ค) คาขอดังกล่าวเป็ นคาขอที่ฟมเฟื
ุ่ อย เช่น เป็ นคาขอที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรื อมีเนื ้อหาเดียวกันซ ้า ๆ โดย
ไม่มีเหตุอนั สมควร (ง) กลุม่ บริ ษัทฯ มีสทิ ธิในการปฏิเสธคาขอของท่านตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนด
8.

นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ นโยบายความเป็ นส่วนตัว ซึ่งกาหนดข้ อมูลโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลทุกประเภท และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น การโอนข้ อมูลไปต่างประเทศ คุกกี ้ (Cookie)
มาตรการความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี
้ ้ ข้ อกาหนดต่าง ๆ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวจะใช้ บงั คับเพิ่มเติม
จากนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และไม่ได้ เป็ นการยกเลิก แทนที่ หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดใด ๆ ในนโยบาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล โดยหากมีข้อความที่ขดั หรื อแย้ งกัน ให้ ข้อกาหนดต่าง ๆ ในนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
มีผล เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ส่งมอบให้ ท่านพิจารณาและเลือกที่จะให้ ความยินยอมหรื อไม่เป็ นการเฉพาะ โปรด
พิจารณานโยบายความเป็ นส่วนตัวที่ www.bangkokchainhospital.com

9.

ติดต่ อกลุ่มบริษัทฯ
หากท่านมีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ หรื อ
กิจกรรมอื่น ๆ ของกลุม่ บริ ษัทฯ รวมถึงการใช้ สิทธิ ที่ระบุในข้ อ 7 ท่านสามารถติดต่อ (ก) เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วน
บุคคลของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดด้ านล่าง และ (ข) กลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ าย 1
เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
ถึง:
ที่อยู:่
เบอร์ ติดต่อ:
อีเมล:

เจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
44 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด นนทบุรี 11120
02-836-9999
dpo@bangkokchainhospital.com

นโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนี ้ถูกทบทวน และให้ มีผลใช้ บงั คับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

16

SD-BCH-SBD-019

เอกสารแนบท้ าย 1
รายชื่อและที่อยู่ตดิ ต่ อกลุ่มบริษัทฯ
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
ที่อยู:่
44 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-836-9999
โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล
ที่อยู:่
44 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-836-9999
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ที่อยู:่
586,588 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เบอร์ ติดต่อ:
02-804-8959
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ที่อยู:่
950 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์ ติดต่อ:
02-910-1600
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ที่อยู:่
58 หมูท่ ี่ 15 ตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ ติดต่อ:
02-921-3400
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคาแหง
ที่อยู:่
99/9 ถนนรามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
เบอร์ ติดต่อ:
02-339-0000
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล อรัญประเทศ
ที่อยู:่
885 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้ านใหม่หนองไทร อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว 27120
เบอร์ ติดต่อ:
037-640-000
บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จากัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ที่อยู:่
60 หมูท่ ี่ 6 ตาบลเสาธงหิน อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์ ติดต่อ:
02-594-0020
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บริษัท ศรีบุรินทร์ การแพทย์ จากัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ที่อยู:่
111/5 หมูท่ ี่ 13 ตาบลสันทราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์ ติดต่อ:
053-910-999
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่ สาย
ที่อยู:่
952 หมูท่ ี่ 1 ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
เบอร์ ติดต่อ:
053-731-391
คลินิกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ สาขาอาเภอเชียงแสน
ที่อยู:่
339 หมูท่ ี่ 6 ตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
เบอร์ ติดต่อ:
053-777-213
บริษัท สระบุรี เวชกิจ จากัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ที่อยู:่
2/22 ถนนมิตรภาพ ตาบลปากเพรี ยว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์ ติดต่อ:
036-315-555
บริษัท นวนครการแพทย์ จากัด
โรงพยาบาลการุ ญเวช ปทุมธานี
ที่อยู:่
98 หมูท่ ี่ 13 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์ ติดต่อ:
02-529-4533
โรงพยาบาลการุ ญเวช อยุธยา
ที่อยู:่
61/9 หมูท่ ี่ 4 ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์ ติดต่อ:
035-315-100
บริษัท โสธรเวชกิจ จากัด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ที่อยู:่
29 หมูท่ ี่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ ตาบลหน้ าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์ ติดต่อ:
038-812-702
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ที่อยู:่
766 หมูท่ ี่ 10 ตาบล ท่าตูม อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
เบอร์ ติดต่อ:
037-627-000
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บริษัท บางกอก เชน แมเนจเมนท์ จากัด
สานักงานใหญ่
ที่อยู:่
44 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-836-9999
สาขา (1)
ที่อยู:่
223/2 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากเกร็ ด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-836-9999
สหคลินิก บางกอก เชน แลบบอราทอรี่ และพยาธิวทิ ยา
ที่อยู:่
141 หมูท่ ี่ 12 ตาบลบางรักพัฒนา แขวงบางบัวทอง นนทบุรี 11120
เบอร์ ติดต่อ:
02-080-9445
Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล เวียงจันทน์
ที่อยู:่
999 ถนน 450 ปี บ้ านดอนนกคุม่ เมืองสีสดั ตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
เบอร์ ติดต่อ:
+85621 833333
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