นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
สาหรับบุคลากร
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จากัด (มหาชน) (“BCH”) และบริ ษัทในเครื อตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ าย 1 และบริ ษัทอื่น
ที่อาจมีในอนาคต (ซึ่งจะมีการแจ้ งให้ ทราบต่อไป) (“บริ ษัทในเครื อ”) ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การโรงพยาบาลในกลุม่ ดังนี ้ (ก) กลุ่ม
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ข) กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ค) กลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ (ง)
กลุม่ โรงพยาบาลการุญเวช รวมถึงเป็ นผู้ให้ บริ การสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ (ในที่นี ้จะเรี ยก BCH และ บริ ษัทในเครื อ รวมกันว่า
“กลุ่มบริษัทฯ”) คานึงถึงความเป็ นส่วนตัวของท่าน และมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั ิงานและการคุ้มครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน BCH จึงจัดทานโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลสาหรับบุคลากรฉบับนี ้ (“นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วน
บุคคล”) เพื่อให้ การดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลนันสอดคล้
้
องและเป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล”)
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้จะใช้ ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะ
(1)
(2)
(3)

1.

ลูกจ้ าง พนักงาน ผู้บริ หาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นใด (“บุคลากร”)
บุคคลที่สมัครงานกับกลุม่ บริ ษัทฯ หรื ออยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาเข้ าร่ วมทางานกับกลุม่ บริ ษัทฯ (“ผู้สมัคร
งาน”)
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากร และผู้สมัครงาน เช่น สมาชิกในครอบครัว บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ญาติ ผู้รับประโยชน์ ผู้
ติดต่อฉุกเฉิน บุคคลอ้ างอิง นายจ้ างเดิม สถานที่ศึกษาเดิม สถานที่อบรม สภาวิชาชีพ หรื อบุคคลที่เคยร่ วมงานกับ
บุคลากรหรื อผู้สมัครงาน ผู้ค ้าประกัน และพยานในสัญญา (“ผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง”)
ประเภทของข้ อมูลส่ วนบุคคล
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุตวั ตนของบุคคลนันได้
้ ไม่
ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม โดยไม่รวมถึงข้ อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่กาหนดโดย
พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
1.1

หากท่านเป็ นบุคลากร ข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากท่านประกอบด้ วย

ลาดับ
1.

ประเภทของข้ อมูลส่ วน
บุคคล
“ข้ อมูลระบุตัวตน”

รายละเอียด
(ก) ชื่อ นามสกุล
(ข) รูปถ่าย
(ค) สัญชาติ
(ง) วันเกิด
(จ) อายุ
(ฉ) เพศ
(ช) สถานภาพการสมรส
(ซ) หมายเลขประจาตัวประชาชน
(ฌ) หมายเลขหนังสือเดินทาง
(ญ) หนังสืออนุญาตการทางาน
1

(ฎ) เลขประจาตัวพนักงาน
(ฏ) หมายเลขใบอนุญาตขับรถ
(ฐ) ทะเบียนรถ
(ฑ) บันทึกวิดีโอจากกล้ องวงจรปิ ด
(ฒ) ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กับท่าน เช่น สมาชิกใน
ครอบครัว
(ณ) ข้ อมูลการเกณฑ์ทหาร
(ด) ลายมือชื่อ
(ต) ชื่อผู้เข้ าใช้ งาน และรหัสผ่าน
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ลาดับ
2.

ประเภทของข้ อมูลส่ วน
บุคคล
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล
อ่ อนไหว”

รายละเอียด
(ก) ศาสนา
(ข) เชื ้อชาติ
(ค) โรคประจาตัว ความพิการ และ
ความผิดปกติทางร่างกาย
(ง) ผลตรวจสุขภาพ
(จ) ประวัติการทาหัตถการทางการ
แพทย์หรื อนอนรักษา
โรงพยาบาล
(ฉ) อาหารที่แพ้
(ก) ที่อยู่
(ข) อีเมล์
(ค) หมายเลขโทรศัพท์
(ก) ตาแหน่ง แผนก
(ข) สวัสดิการ และผลประโยชน์
(ค) ข้ อมูลการเข้ าออกงาน
(ง) ข้ อมูลการขาดลา-มาสาย
(จ) ระยะเวลาการทางาน
(ก) รายละเอียดบัญชีธนาคาร
(ข) เงินเดือน ค่าตอบแทน
(ค) ข้ อมูลด้ านภาษี รายการค่า
ลดหย่อน หรื อค่าใช้ จา่ ย

3.

“ข้ อมูลติดต่ อ”

4.

“ข้ อมูลการจ้ างงาน”

5.

“ข้ อมูลทางการเงิน”

6.

“ข้ อมูลด้ านคุณวุฒ”ิ

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

7.

“ข้ อมูลสารสนเทศ”

(ก)
(ข)

(ช) ประวัติอาชญากรรม
(ซ) ข้ อมูลชีวภาพ เช่น บันทึก
โครงสร้ างใบหน้ า(Facial Scan)
บันทึกลายนิ ้วมือ (Fingerprint
Scan) การวิเคราะห์การกด
แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
(ฌ) ผลการตรวจสอบยาเสพติด

(ง) Social Media
(จ) Line ID

ผลการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงาน
ข้ อร้ องเรี ยน
ข้ อมูลเกี่ยวกับการสอบสวน และ
ลงโทษทางวินยั
(ง) ข้ อมูลด้ านประกันสังคม กองทุน
เงินทดแทน กองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพ
(จ) ข้ อมูลด้ านประกันวิชาชีพ
(ฉ) ข้ อมูลด้ านเงินกู้
(ช) ข้ อมูลเงินค ้าประกัน
ประวัติการศึกษา
(จ) รายละเอียดใบอนุญาตประกอบ
ประวัติการเข้ าอบรม
โรคศิลปะ
ประสบการณ์การทางาน
(ฉ) สาขา ทักษะ ความชานาญ
รายละเอียดใบอนุญาต
ความถนัด
ประกอบวิชาชีพ
(ช) ผลงาน และรางวัลเกียรติคณ
ุ
(ซ) ผลการทดสอบวัดระดับ
(ฌ) ข้ อมูล Privilage แพทย์
ข้ อมูลการใช้ งาน และการเข้ าถึงระบบสารสนเทศ (Log files)
ประวัติการใช้ งานบราว์เซอร์

2

(ฉ)
(ก)
(ข)
(ช)
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1.2

หากท่านเป็ นผู้สมัครงาน ข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากท่านประกอบด้ วย

ประเภทของ
ลาดับ ข้ อมูลส่ วน
บุคคล
“ข้ อมูลระบุ
1.
ตัวตน”

“ข้ อมูลส่ วน
บุคคล
อ่ อนไหว”

2.

รายละเอียด
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

“ข้ อมูลติดต่ อ” (ก)
(ข)
(ค)
“ข้ อมูล
(ก)
ทางการเงิน” (ข)
“ข้ อมูลด้ าน
(ก)
คุณวุฒ”ิ
(ข)
(ค)
(ง)

3.

4.
5.

1.3

(ฌ) หมายเลขหนังสือเดินทาง
(ญ) หนังสืออนุญาตการทางาน
(ฎ) หมายเลขใบอนุญาตขับรถ
(ฏ) ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กับท่าน เช่น สมาชิกในครอบครัว
(ฐ) ข้ อมูลการเกณฑ์ทหาร
(ฑ) ลายมือชื่อ
(จ) ประวัติอาชญากรรม
(ฉ) ประวัตกิ ารทาหัตถการทางการ
แพทย์หรื อนอนรักษาโรงพยาบาล
(ช) เรื่ องร้ องเรี ยนหรื อฟ้องร้ องถึง
องค์กรภายนอก
(ง) Social Media
(จ) Line ID

(จ) สาขา ทักษะ ความชานาญ ความ
ถนัด
(ฉ) ผลงาน และรางวัลเกียรติคณ
ุ
(ช) ผลการทดสอบวัดระดับ

หากท่านเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากท่านประกอบด้ วย

ลาดับ
1.

ชื่อ นามสกุล
รูปถ่าย
สัญชาติ
วันเกิด
อายุ
เพศ
สถานภาพการสมรส
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ศาสนา
เชื ้อชาติ
โรคประจาตัว ความพิการ และความ
ผิดปกติด้านร่างกาย
ข้ อมูลชีวภาพ เช่น การวิเคราะห์การกด
แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
ที่อยู่
อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดิม
ข้ อมูลด้ านประกันวิชาชีพ
ประวัติการศึกษา
ประวัติการเข้ าอบรม
ประสบการณ์การทางาน
รายละเอียดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
รายละเอียดใบอนุญาตประกอบโรค
ศิลปะ

ประเภทของข้ อมูลส่ วน
บุคคล
“ข้ อมูลระบุตัวตน”

รายละเอียด
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ชื่อ นามสกุล
รูปถ่าย
สัญชาติ
วันเกิด

(ซ) ตาแหน่ง
(ฌ) ความสัมพันธ์กบั บุคลากร หรื อ
ผู้สมัครงาน
(ญ) ลายมือชื่อ
3
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ลาดับ

ประเภทของข้ อมูลส่ วน
บุคคล

2.

“ข้ อมูลทางการเงิน”

3.

“ข้ อมูลติดต่ อ”

รายละเอียด
(จ) อายุ
(ฉ) เพศ
(ช) ชื่อบริ ษัท หรื อองค์กรที่ทางาน
(ก) เงินเดือนค่าตอบแทน
(ข) รายละเอียดบัญชีธนาคาร
(ก) ที่อยู่
(ข) อีเมล

(ฎ) เลขบัตรประจาตัวประชาชน
(ฏ) เลขบัตรข้ าราชการ

(ค) หมายเลขโทรศัพท์

หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่ วมทางาน เข้ าทาสัญญาหรื อก่อนิติสมั พันธ์ ใด ๆ กับกลุม่ บริ ษัทฯ กลุม่ บริ ษัทฯ มีความ
จาเป็ นที่จะต้ องรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มบริ ษัทฯ กลุ่มบริ ษัทฯ
อาจไม่สามารถเข้ าทาสัญญากับท่าน ดาเนินการใด ๆ ตามที่ท่านร้ องขอ หรื อปฏิบตั ิหน้ 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 ้
3.1
3.2

3.3
3.4

บริ ษัทในเครื อ
ผู้ให้ บริ การจัดหางาน หรื อเว็บไซต์ที่เป็ นศูนย์กลางในการสมัครงานและจัดหางาน เช่น www.jobsdb.com
www.jobbkk.com, www.jobthai.com ฯลฯ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับท่าน เช่น บุคคลอ้ างอิง นายจ้ างเดิม สถานที่ศึกษาเดิม สถานที่อบรม สภาวิชาชีพ บุคคลที่เคย
ร่ วมงานกับท่าน สมาชิกในครอบครัว บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ญาติ ผู้รับประโยชน์ บุคคลที่ท่านให้ ติดต่อใน
กรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้ างอิง ผู้ร้องเรี ยนทางวินยั หรื อธนาคารพาณิชย์ที่ท่านทาสัญญากู้ด้ วย ผู้ค ้าประกัน และ
พยานในสัญญา
กรณีทา่ นเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ อง กลุม่ บริ ษัทฯ อาจะได้ รับข้ อมูลของท่านจากบุคลากร
แหล่งข้ อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริ ษัท หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกากับดูแล หรื อโซเชียลมีเดีย เป็ นต้ น

4
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4.

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุม่ บริ ษัทฯ จะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบาย
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ไม่เกินระยะเวลาตามที่ระบุไว้ ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเก็บรักษา
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตราบเท่าที่ (ก) พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องจะ
อนุญาต (ข) ท่านและกลุ่มบริ ษัทฯ ยังคงมีนิติสมั พันธ์ ระหว่างกัน (ค) กลุ่มบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการเก็บ
รั กษาข้ อมูลส่วนบุคคล (ง) ท่านได้ ให้ ความยินยอมแก่กลุ่มบริ ษัทฯ และ/หรื อ (จ) มีความจาเป็ นภายใต้ กรอบของ
กฎหมายเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการประมวลผลตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนี ้

5.

ลาดับ
4.1

เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง

ระยะเวลาการเก็บรักษา
ไม่เกิน 10 ปี นบั แต่สิ ้นสุดสถานะการเป็ นบุคลากร

4.2

ผู้สมัครงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
(กรณีที่ไม่ได้ เข้ าร่วมทางานกับ
กลุม่ บริ ษัทฯ)

ไม่เกิน 2 ปี นบั แต่วนั ที่ได้ รับข้ อมูล

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

ผู้สมัครงานและบุคลากร
5.1 เพื่อสรรหา รั บสมัคร คัดเลือก ประเมิ น
และพิจารณาท่านในการเข้ าร่ วมทางาน
กับกลุม่ บริ ษัทฯ การเข้ าทาสัญญาจ้ างกับ
ท่าน
(ก) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่ามี
คุณสมบัติในการปฏิบตั ิงานได้ ตาม
สัญญาจ้ าง กล่าวคือ มีใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ และมี คุณ สมบัติ
ตามที่กฎหมายกาหนด
(ข) รั บ สมัค ร คัด เลื อ ก ประเมิ น และ
พิจารณาท่านในการเข้ าทาสัญญา
(ค) เพื่อเก็บข้ อมูลของท่าน และส่งต่อให้
บริ ษัทในเครื อของกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่อ
พิจารณาการจ้ างงานต่อไป
5.2 เพื่อการวางแผนและการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การกากับดูแลให้ ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาจ้ างนัน้ ๆ รวมถึง

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผู้สมัครงาน
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลด้ านคุณวุฒิ
(ง) ข้ อมูลด้ านการเงิน
บุคลากร
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลการจ้ างงาน
(ง) ข้ อมูลทางการเงิน
(จ) ข้ อมูลด้ านคุณวุฒิ
(ฉ) ข้ อมูลสารสนเทศ

บุคลากร
(ช) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ซ) ข้ อมูลติดต่อ
5
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(ก) สัญญา
(ข) ประโยชน์โดย
ชอบฯ

ฐานตามมาตรา
26
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ลาดับ

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

(ก) จ่ า ยค่ า ตอบแทน และจ่ า ยเงิ น คื น
กรณีทา่ นสารองจ่ายไปก่อน
(ข) จัดการและตรวจสอบเกี่ ยวกับ เวลา
เข้ าออกงาน การขาดลามาสาย การ
ท างานล่ ว งเวลา การท างานใน
วันหยุด
(ค) ประเมิ น ความเหมาะสมในการ
ทางาน ผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อน
ตาแหน่ง การพ้ นจากตาแหน่ง
(ง) จั ด ก า ร ด้ า น ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ
ผลประโยชน์ (กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
การตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล
ที่พกั อาศัย)
(จ) จองตั๋ว เครื่ อ งบิ น หรื อ โรงแรมกรณี
ปฏิบตั ิงานต่างสถานที่
(ฉ) จัดให้ มีการศึกษาเพิ่มเติม ฝึ ก อบรม
ดูงานสัมมนา และกิ จกรรมต่างๆทัง้
ในประเทศและต่ า งประเทศเพื่ อ
ส่งเสริ มพนักงานตามสัญญาจ้ าง
(ช) ตรวจสอบควบคุ ม ให้ พนั ก งานมี
คุณ สมบัติ ในการปฏิ บัติงานได้ ตาม
สัญ ญาจ้ า ง กล่า วคื อ มี ใ บอนุญ าต
ประกอบวิ ช าชี พ และมี คุ ณ สมบั ติ
ตามที่กฎหมายกาหนด
(ซ) จั ด ท าฐานข้ อมู ล ( Intranet) เพื่ อ
ยื น ยั น ตั ว บุ ค คลของบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย
(ฌ) เพื่ อ ท าแผนอั ต ราก าลัง และผั ง
องค์กร และติดประกาศที่หน่วยงาน
ทุกแผนก
(ญ) ท านิ ติ ก รรมหรื อ ธุ ร กรรมใด ๆ ใน
นามของกลุ่มบริ ษัทฯ เมื่อได้ รับมอบ
อานาจ

(ฌ) ข้ อมูลการจ้ างงาน
(ญ) ข้ อมูลทางการเงิน
(ฎ) ข้ อมูลด้ านคุณวุฒิ
ข้ อมูลสารสนเทศ
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ฐานตามมาตรา
26

SD-BCH-SBD-020

ลาดับ

5.3

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

(ฎ) เพื่อการจัดกิจกรรมหรื อการเข้ าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทังภายในบริ
้
ษัทฯ
รวมถึงการประกาศผลหรื อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ซึง่ อาจ
มีการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล ภาพนิ่งหรื อภาพเคลือ่ นไหว
ของท่านจากเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
(ฏ) เพื่อป้องกัน รับมือ และบริ หารความ
เสี่ยง กากับตรวจสอบ บริ หารจัดการ
ภายในกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ รวมถึ ง เพื่ อ
ตรวจสอบภายใน และปรึ ก ษากับที่
ปรึ กษาด้ านกฎหมาย บัญชี ภาษี ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
(ฐ) เพื่ อ ทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ ท า
แบบทดสอบถามหรื อ ส ารวจความ
คิดเห็นของท่าน และประเมินผลจาก
การทดสอบหรื อสารวจดังกล่าว
การประมวลผลข้ อมู ล ด้ า นสุ ข ภาพ ผู้สมัครงาน/บุคลากร
ประวัติอาชญากรรม และศาสนา
ข้ อมูลส่วนบุคคล
(ก) เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ อ่อนไหว
คุณ สมบัติ แ ละข้ อ มูลด้ า นสุข ภาพ
และความประพฤติ ข องท่ า นก่ อ น
เข้ าร่ วมทางานกับกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อ
ในระหว่างการปฏิบตั ิงานใด ๆ
(ข) เพื่อเก็ บข้ อมูลของท่าน และส่งต่อ
ให้ บ ริ ษั ท ในเครื อ ของกลุ่ม บริ ษัทฯ
เพื่อพิจารณาการจ้ างงานต่อไป
(ค) เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน ดูแลบุคลากร
ที่อาจโดนเลือกปฏิบตั ิ
(ง) เพื่อจัดการด้ านการลาป่ วย การจัด
สวัสดิ ก ารด้ านการรั กษาพยาบาล
และการตรวจสุขภาพ
7
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5.4

5.5

วัตถุประสงค์
(จ) เพื่อจัดเตรี ยมอาหารให้ ตามศาสนา
และสุขภาพของท่าน
(ฉ) เพื่อจัดให้ มีสถานที่ประกอบพิธีทาง
ศาสนา
(ช) เพื่ อ เปิ ดเผยให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ตรวจสอบประกอบการขึ ้นทะเบียน
ส ถ า น พ ย า บ า ล ต ร ว จ สุ ข ภา พ
คนหางานไปทางานต่างประเทศ
(ซ) เพื่อให้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้ อ มูล ศาสนา ที่ ป รากฎบนสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(ก) การปฏิบัติ ตามคาสัง่ ศาล และ/หรื อ
คาสัง่ จากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
เช่น กรมบังคับคดี และกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(ข) กรณี ท่า นมี ภาระผูก พัน กับ ธนาคาร
พาณิ ช ย์ กั บ บริ ษั ท เอกชนอื่ น ที่ เ ป็ น
พันธมิตรของกลุม่ บริ ษัทฯ กลุม่ บริ ษัท
ฯ อาจใช้ ข้ อ มูลเพื่ อ หัก เงิ น ของท่าน
เพื่อชาระภาระผูกพันนัน้ ๆ ตามที่ได้
ตกลงกับท่าน
(ค) เพื่ อ ส่ ง ผลทดสอบสารเสพติ ด ของ
ข้ าพเจ้ า ให้ แก่หน่วงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง
เพื่ อ การตรวจคัด กรองสารเสพติ ด
เ พื่ อ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า
ความสามารถในการปฎิบตั ิงานของ
ข้ าพเจ้ า
เพื่อการบริหารงานบุคคล
(ก) ตรวจสอบเวลาปฏิ บั ติ ง านตาม
สัญญาจ้ าง
(ข) การบริ หารจัดการวันลา
(ค) เพื่อดาเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของบริ ษัท ที่สง่ มอบให้ กบั พนักงาน
เช่น บัตรเข้ า -ออกอาคาร, กุญแจ,

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานตามมาตรา 24

ฐานตามมาตรา
26

บุคลากร
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลการจ้ างงาน
(ง) ข้ อมูลทางการเงิน
(จ) ข้ อมูลด้ านคุณวุฒิ
(ฉ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

กฎหมาย

กฎหมาย

บุคลากร
(ก) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว
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ความยินยอม
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5.6

วัตถุประสงค์
โทรศัพท์, คอมพิวเตอร์ /Notebook,
รถยนต์ รวมถึง ตรวจสอบการเข้ าออกพื น้ ที่ เพื่ อ เฝ้า ระวังและรั กษา
ความปลอดภัย
เพื่ อ ด าเนิ น การด้ า นกิ จ กรรมต่ างๆ
สาหรับพนักงานภายนอกองค์ กร
(ก) กรณีทา่ นเป็ นบุคลากรทางการแพทย์
กลุม่ บริ ษัทฯ อาจส่งข้ อมูลของท่าน
ให้ บริ ษัทประกันทีเ่ ป็ นพันธมิตรของ
กลุม่ บริ ษัทฯ เพื่อการทาประกันด้ าน
วิชาชีพ และแพทย์แต่งตัง้
(ข) ทวนสอบการวินจิ ฉัยโรค การรักษา
หรื อการให้ บริ การทางการแพทย์ใด ๆ
ของบุคลการทางการแพทย์รวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ู
ให้ บริ การทางการแพทย์ภายนอก
องค์กรเพื่อดาเนินการดังกล่าว หรื อ
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน
(ค) เพื่อการจัดกิจกรรมหรื อการเข้ าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ
รวมถึงการประกาศผลหรื อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ซึง่ อาจ
มีการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล ภาพนิ่งหรื อภาพเคลือ่ นไหว
ของท่านจากเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
(ง) เพื่อการจัดอบรม สัมมนา/ดูงาน
รวมถึงการทากิจกรรมนอกสถานที่
เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
บริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล
ท่านเท่าทีจ่ าเป็ นให้ กบั ผู้ให้ บริ การ
ภายนอก เพื่อจัดเตรี ยม รถโดยสาร
อาหาร ที่พกั และสภานที่ตา่ งๆ ให้ กบั
ท่าน

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานตามมาตรา 24

ฐานตามมาตรา
26

บุคลากร
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลเกี่ยวกับการ
จ้ าง
(ง) ข้ อมูลทางการเงิน
(จ) ข้ อมูลด้ านคุณวุฒิ
(ฉ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

-

ความยินยอม
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ลาดับ

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ
ต่ อการจ้ างงาน
(ก) เพื่อตรวจสอบข้ อมูลของท่านจาก
โซเชียลมีเดียก่อนการรับเข้ าทางาน
(ข) เพื่อตรวจสอบยืนยันข้ อมูลของท่าน
กั บ บุ ค คลอ้ างอิ ง เช่ น สถานที่
ทางานเดิม สถาบันการศึกษา สภา
วิชาชีพต่าง ๆ ก่อนรับเข้ าทางาน
5.8 เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลการดาเนินการตาม
ภารกิจของกลุ่มบริษัท
(ก) เพื่อการตรวจสอบรับรองโดยกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานด้ านการ
คุ้มครองแรงงาน เช่น มาตรฐาน
Thailand Labor Standard และ
มาตรฐาน Good Labor Practice
มาตรฐานโรงพยาบาลสีขาว
(ข) เพื่อการตรวจสอบรับรองโดยองค์กร
ที่เกี่ ยวข้ อง เช่น Joint Commission
International (JCI) สถาบัน รั บ รอง
คุณ ภาพสถานพยาบาล (องค์ ก าร
มหาชน)
(ค) เพื่ อ เปิ ด เผยเพื่ อ เป็ น ข้ อ มูล ส าหรั บ
ก า ร ค ว บ ร ว ม กิ จ ก า ร ก า ร ป รั บ
โครงสร้ างทางธุ ร กิ จ การเข้ าสู่
กระบวนการล้ มละลายหรื อ ฟื ้ น ฟู
กิจการ การเพิ่มทุนจดทะเบียน หรื อ
ก ระ บว นก า รอื่ นใ ด ใ นลั ก ษ ณะ
เดียวกัน
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
5.9 สัญญา
เพื่อทาสัญญาค ้าประกันการทางานของ
พนักงานบางตาแหน่ง
5.7

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานตามมาตรา 24

ฐานตามมาตรา
26

ผู้สมัครงาน
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลทางการเงิน
(ง) ข้ อมูลด้ านคุณวุฒิ

-

ความยินยอม

บุคลากร
(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ
(ค) ข้ อมูลการจ้ างงาน
(ง) ข้ อมูลทางการเงิน
(จ) ข้ อมูลด้ านคุณวุฒิ
(ฉ) ข้ อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว

ประโยชน์โดยชอบฯ

ความยินยอม

สัญญา

-

(ก) ข้ อมูลระบุตวั ตน
(ข) ข้ อมูลติดต่อ

10

SD-BCH-SBD-020

ลาดับ

6.

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ฐานตามมาตรา 24

5.10 ประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย
(ค) ข้ อมูลทางการเงิน
(ก) เพื่ อ ให้ สวัส ดิ ก ารแก่ ท่ า นในฐานะ
ผู้รับประโยชน์
(ข) เพื่อใช้ ในการติดต่อฉุกเฉิน
(ค) การเก็ บ ข้ อมู ล ของท่ า นในฐานะ
พยานเพื่ อ เป็ นหลั ก ฐานการท า
สัญญา

ประโยชน์โดยชอบฯ

ฐานตามมาตรา
26
-

การเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก
กลุม่ บริ ษัทฯ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก และ/หรื อหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี ้
6.1
6.2
6.3

บริ ษัทในเครื อ
ธนาคารพาณิชย์ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และนายทะเบียนกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ บริ ษัทหรื อตัวแทนประกัน
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากร และผู้สมัครงาน บุคคลอ้ างอิง นายจ้ างเดิม สถานที่ศกึ ษาเดิม สถานที่อบรม
สภา
วิชาชีพ บุคคลที่เคยร่วมงานกับท่าน บุคคลที่ทา่ นให้ ติดต่อในกรณีฉกุ เฉิน และผู้ร้องเรี ยนทางวินยั
6.4 บุคคลที่ขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ รับรองสถานะความเป็ นบุคลากรของท่าน เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรื อนายจ้ างใหม่
6.5 ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงที่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ เช่น กฎหมาย บัญชี ภาษี นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
6.6 หน่วยงานของรัฐ เช่น สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สภาวิชาชีพ กรมสรรพากร สานักงาน
ประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาผีมือแรงงาน กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา สานักงานจัดหางาน สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง กรมบังคับคดี
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สานักงานสาธารณสุข จังหวัด สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบัน
การแพทย์ฉกุ เฉิน สานักงานเขต เป็ นต้ น รวมถึงศาล เจ้ าหน้ าที่ตารวจ และผู้เสียหาย
6.7 บุคคลทัว่ ไป และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรื อแอปพลิเคชัน่ ของกลุม่ บริ ษัทฯ
6.8 ผู้ให้ บริ การ เช่น ผู้ให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการอบรม ผู้ให้ เช่าหอพัก สายการบิน โรงแรม
ตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้ให้ บริ การทาวีซา่ และใบอนุญาต เป็ นต้ น
6.9 สถานพยาบาลอื่น หรื อผู้ให้ บริ การทางการแพทย์ภายนอกองค์กร
6.10 องค์กรตรวจสอบรับรอง เช่น Joint Commission International (JCI) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
6.11 องค์กรหรื อหน่วยงานที่มีการไปบรรยายให้ ความรู้
6.12 คูส่ ญ
ั ญา และหน่วยงานที่กลุม่ บริ ษัทฯ มีการติดต่อ
7.

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
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7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6
7.7
7.8

สิทธิในการเข้ าถึงและขอรับสาเนา: ท่านมีสทิ ธิเข้ าถึง หรื อขอรับสาเนาข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่กลุม่
บริ ษัทฯ ได้ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย และขอให้ เปิ ดเผยถึงการได้ มาซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลโดยที่ทา่ นไม่ได้ ให้
ความยินยอม
สิทธิในการขอรับและโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล: ท่านมีสทิ ธิขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กลุม่ บริ ษัท
ฯ ได้ ทาให้ ข้อมูลส่วนบุคคลนันอยู
้ ่ในรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้ งานได้ โดยทัว่ ไปด้ วยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่
ทางานได้ โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทังมี
้ สิทธิขอให้
กลุม่ บริ ษัทฯ ส่งหรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรื อขอรับข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัท
ฯ ได้ ส่งหรื อโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้ นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นข้ อมูลส่วน
บุคคลทีก่ ลุม่ บริ ษัทฯ ได้ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย ตามที่ทา่ นได้ ให้ ความยินยอม หรื อภายใต้ ฐานสัญญา หรื อ
ภายใต้ หลักเกณฑ์อื่นที่กฎหมายกาหนด
สิทธิในการคัดค้ าน: ท่านมีสิทธิคดั ค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น การภายใต้ ฐ านประโยชน์ สาธารณะ ฐานประโยชน์ โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย หรื อ เพื่ อ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรื อการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรื อสถิติ
สิทธิในการขอให้ ลบ: ท่านมีสิทธิขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ลบหรื อทาลายข้ อมูลของท่าน หรื อทาให้ ข้อมูลของท่าน
เป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั ตนด้ วยเหตุบางประการได้
สิทธิในการขอให้ ระงับ : ท่านมีสิทธิ ขอให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ กลุม่
บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคาขอใช้ สิทธิ แก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรื อท่านขอให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรื อ
ทาลายข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจาเป็ นอีกต่อไป แต่ท่านขอให้ กลุม่ บริ ษัทฯ เก็บรักษา
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อใช้ ในการก่อตังสิ
้ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรื อการใช้ สิทธิ
เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ ้นต่อสู้สทิ ธิเรี ยกร้ อง
สิทธิในการแก้ ไข: ท่านมีสทิ ธิขอให้ 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: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ ให้ ไว้ กบั กลุม่ บริ ษัทฯ เมื่อใดก็
ได้ โดยจะเพิกถอนบางวัตถุประสงค์เท่านัน้ หรื อจะเพิกถอนทังหมดก็
้
ได้ ตามขันตอนและวิ
้
ธีการที่ กลุม่ บริ ษัทฯ
กาหนด ทังนี
้ ้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่ได้ ให้ ความยินยอมไปแล้ วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว

ท่านอาจใช้ สทิ ธิเหล่านี ้ได้ โดยการติดต่อกับกลุม่ บริ ษัทฯ หรื อเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้ อ
9.
การที่ทา่ นเพิกถอนความยินยอม อาจส่งผลกระทบให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามคาขอบางประการของท่านได้
หรื ออาจทาให้ ทา่ นได้ รับความสะดวกน้ อยลง โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลังการเพิกถอนดังกล่าวย่อม
ไม่สง่ ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลได้ ให้ ความยินยอมไป
แล้ วโดยชอบ
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เพื่อประโยชน์ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลที่กลุม่ บริ ษัทฯ คานึงถึง และมุง่ มัน่ ที่จะดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองของ
ข้ อมูลส่วนบุคคล กลุม่ บริ ษัทฯ อาจปฏิเสธคาขอใช้ สิทธิของท่านในกรณีที่ (ก) บุคคลที่ยื่นคาขอไม่มีหลักฐานยืนยันว่า
เป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อไม่มีอานาจในการยื่นคาขอดังกล่าว หรื อ กลุม่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับข้ อมูลครบถ้ วนเพียง
พอที่จะดาเนินการดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของเจ้ าของข้ อมูลอย่างเคร่งครัด (ข)
คาขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น บุคคลที่สง่ คาขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรื อไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนันอยู
้ ท่ ี่
กลุม่ บริ ษัทฯ (ค) คาขอดังกล่าวเป็ นคาขอที่ฟมเฟื
ุ่ อย เช่น เป็ นคาขอที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรื อมีเนื ้อหาเดียวกันซ ้า ๆ โดย
ไม่มีเหตุอนั สมควร (ง) กลุม่ บริ ษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคาขอของท่านตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และ/
หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนด
8.

นโยบายความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Policy)
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
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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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