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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ส าหรับบุคลากร 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) (“BCH”) และบริษัทในเครือตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 1 และบริษัทอื่น
ที่อาจมีในอนาคต (ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป) (“บริษัทในเครือ”) ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการโรงพยาบาลในกลุม่ ดงันี ้(ก) กลุ่ม
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ข) กลุม่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ค) กลุม่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ (ง) 
กลุม่โรงพยาบาลการุญเวช รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ (ในที่นีจ้ะเรียก BCH และ บริษัทในเครือ รวมกนัวา่ 
“กลุ่มบริษัทฯ”) ค านงึถึงความเป็นสว่นตวัของทา่น และมุง่มัน่ท่ีจะสร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบตัิงานและการคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคลของท่าน BCH จึงจดัท านโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลส าหรับบคุลากรฉบบันี ้(“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล”) เพื่อให้การด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลนัน้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีจ้ะใช้ในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในฐานะ 

(1) ลกูจ้าง พนกังาน ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบคุลากรทางการแพทย์อื่นใด (“บุคลากร”) 
(2) บคุคลที่สมคัรงานกบักลุม่บริษัทฯ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาเข้าร่วมท างานกับกลุม่บริษัทฯ  (“ผู้สมัคร

งาน”) 
(3) ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุลากร และผู้สมคัรงาน เช่น สมาชิกในครอบครัว บิดา มารดา คู่สมรส บตุร ญาติ ผู้ รับประโยชน์ ผู้

ติดต่อฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง นายจ้างเดิม สถานที่ศึกษาเดิม สถานที่อบรม สภาวิชาชีพ หรือบุคคลที่เคยร่วมงานกับ
บคุลากรหรือผู้สมคัรงาน ผู้ค า้ประกนั และพยานในสญัญา (“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”) 

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล  

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวโยงกบับคุคลใดบคุคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได้ ไม่
ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ก าหนดโดย 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

1.1 หากทา่นเป็นบคุลากร ข้อมลูสว่นบคุคลที่กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากทา่นประกอบด้วย 

ล าดับ 
ประเภทของข้อมูลส่วน

บุคคล 
รายละเอียด 

1.  “ข้อมูลระบุตัวตน” (ก) ช่ือ นามสกลุ 
(ข) รูปถ่าย 
(ค) สญัชาต ิ
(ง) วนัเกิด 
(จ) อาย ุ
(ฉ) เพศ  
(ช) สถานภาพการสมรส 
(ซ) หมายเลขประจ าตวัประชาชน 
(ฌ) หมายเลขหนงัสอืเดินทาง 
(ญ) หนงัสอือนญุาตการท างาน 

(ฎ) เลขประจ าตวัพนกังาน 
(ฏ) หมายเลขใบอนญุาตขบัรถ 
(ฐ) ทะเบียนรถ 
(ฑ) บนัทกึวิดีโอจากกล้องวงจรปิด 
(ฒ) ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลที่เก่ียวข้อง

กบัทา่น เช่น สมาชิกใน
ครอบครัว 

(ณ) ข้อมลูการเกณฑ์ทหาร 
(ด) ลายมือช่ือ 
(ต) ช่ือผู้ เข้าใช้งาน และรหสัผา่น 
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ล าดับ 
ประเภทของข้อมูลส่วน

บุคคล 
รายละเอียด 

2.  “ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว” 

(ก) ศาสนา 
(ข) เชือ้ชาต ิ
(ค) โรคประจ าตวั ความพิการ และ

ความผิดปกติทางร่างกาย 
(ง) ผลตรวจสขุภาพ 
(จ) ประวตัิการท าหตัถการทางการ

แพทย์หรือนอนรักษา
โรงพยาบาล 

(ฉ) อาหารท่ีแพ้ 

(ช) ประวตัิอาชญากรรม 
(ซ) ข้อมลูชีวภาพ เช่น บนัทกึ

โครงสร้างใบหน้า(Facial Scan) 
บนัทกึลายนิว้มือ (Fingerprint 
Scan) การวเิคราะห์การกด
แปน้พิมพ์คอมพวิเตอร์ 

(ฌ) ผลการตรวจสอบยาเสพติด 

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

(ง) Social Media 
(จ) Line ID 

4.  “ข้อมูลการจ้างงาน” (ก) ต าแหนง่ แผนก 
(ข) สวสัดิการ และผลประโยชน์ 
(ค) ข้อมลูการเข้าออกงาน 
(ง) ข้อมลูการขาดลา-มาสาย 
(จ) ระยะเวลาการท างาน 

(ฉ) ผลการประเมิน 
(ก) ผลการปฏิบตัิงาน 
(ข) ข้อร้องเรียน 
(ช) ข้อมลูเก่ียวกบัการสอบสวน และ

ลงโทษทางวินยั 
5.  “ข้อมูลทางการเงนิ” (ก) รายละเอียดบญัชีธนาคาร 

(ข) เงินเดือน คา่ตอบแทน 
(ค) ข้อมลูด้านภาษี รายการคา่

ลดหยอ่น หรือคา่ใช้จา่ย 

(ง) ข้อมลูด้านประกนัสงัคม กองทนุ
เงินทดแทน กองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ 

(จ) ข้อมลูด้านประกนัวิชาชีพ 
(ฉ) ข้อมลูด้านเงินกู้  
(ช) ข้อมลูเงินค า้ประกนั 

6.  “ข้อมูลด้านคุณวุฒ”ิ 
 

(ก) ประวตัิการศกึษา 
(ข) ประวตัิการเข้าอบรม  
(ค) ประสบการณ์การท างาน 
(ง) รายละเอียดใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ 

(จ) รายละเอียดใบอนญุาตประกอบ
โรคศิลปะ 

(ฉ) สาขา ทกัษะ ความช านาญ 
ความถนดั 

(ช) ผลงาน และรางวลัเกียรติคณุ 
(ซ) ผลการทดสอบวดัระดบั  
(ฌ) ข้อมลู Privilage แพทย์ 

7.  “ข้อมูลสารสนเทศ” (ก) ข้อมลูการใช้งาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Log files)  
(ข) ประวตัิการใช้งานบราว์เซอร์ 
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1.2 หากทา่นเป็นผู้สมคัรงาน ข้อมลูสว่นบคุคลที่กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากทา่นประกอบด้วย 

ล าดับ 
ประเภทของ
ข้อมูลส่วน
บุคคล 

รายละเอียด 

1.  “ข้อมูลระบุ
ตัวตน” 

(ก) ช่ือ นามสกลุ 
(ข) รูปถ่าย 
(ค) สญัชาต ิ
(ง) วนัเกิด 
(จ) อาย ุ
(ฉ) เพศ  
(ช) สถานภาพการสมรส 
(ซ) หมายเลขประจ าตวัประชาชน 

(ฌ) หมายเลขหนงัสอืเดินทาง 
(ญ) หนงัสอือนญุาตการท างาน 
(ฎ) หมายเลขใบอนญุาตขบัรถ 
(ฏ) ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลที่เก่ียวข้อง

กบัทา่น เช่น สมาชิกในครอบครัว 
(ฐ) ข้อมลูการเกณฑ์ทหาร 
(ฑ) ลายมือช่ือ 

 
2.  “ข้อมูลส่วน

บุคคล
อ่อนไหว” 

(ก) ศาสนา 
(ข) เชือ้ชาต ิ
(ค) โรคประจ าตวั ความพิการ และความ

ผิดปกติด้านร่างกาย 
(ง) ข้อมลูชีวภาพ เช่น การวิเคราะห์การกด

แปน้พิมพ์คอมพวิเตอร์ 

(จ) ประวตัิอาชญากรรม 
(ฉ) ประวตัิการท าหตัถการทางการ

แพทย์หรือนอนรักษาโรงพยาบาล 
(ช) เร่ืองร้องเรียนหรือฟอ้งร้องถึง

องค์กรภายนอก 

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

(ง) Social Media 
(จ) Line ID 

4.  “ข้อมูล
ทางการเงนิ” 

(ก) เงินเดือน คา่ตอบแทนเดมิ 
(ข) ข้อมลูด้านประกนัวิชาชีพ 

 

5.  “ข้อมูลด้าน
คุณวุฒ”ิ 
 

(ก) ประวตัิการศกึษา 
(ข) ประวตัิการเข้าอบรม  
(ค) ประสบการณ์การท างาน 
(ง) รายละเอียดใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ

รายละเอียดใบอนญุาตประกอบโรค
ศิลปะ 

(จ) สาขา ทกัษะ ความช านาญ ความ
ถนดั 

(ฉ) ผลงาน และรางวลัเกียรติคณุ  
(ช) ผลการทดสอบวดัระดบั 

1.3 หากทา่นเป็นผู้ที่เก่ียวข้อง ข้อมลูสว่นบคุคลที่กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากทา่นประกอบด้วย 

ล าดับ 
ประเภทของข้อมูลส่วน

บุคคล 
รายละเอียด 

1.  “ข้อมูลระบุตัวตน” (ก) ช่ือ นามสกลุ 
(ข) รูปถ่าย 
(ค) สญัชาต ิ
(ง) วนัเกิด 

(ซ) ต าแหนง่ 
(ฌ) ความสมัพนัธ์กบับคุลากร หรือ

ผู้สมคัรงาน 
(ญ)  ลายมือช่ือ 
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ล าดับ 
ประเภทของข้อมูลส่วน

บุคคล 
รายละเอียด 

(จ) อาย ุ
(ฉ) เพศ  
(ช) ช่ือบริษัท หรือองค์กรที่ท างาน 

(ฎ) เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
(ฏ) เลขบตัรข้าราชการ 

2.  “ข้อมูลทางการเงนิ” (ก) เงินเดือนคา่ตอบแทน 
(ข) รายละเอียดบญัชีธนาคาร 

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

(ค) หมายเลขโทรศพัท์ 

หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมท างาน เข้าท าสญัญาหรือก่อนิติสมัพนัธ์ใด ๆ กบักลุม่บริษัทฯ กลุม่บริษัทฯ มีความ
จ าเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้นี ้หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ 
อาจไม่สามารถเข้าท าสญัญากบัทา่น ด าเนินการใด ๆ ตามที่ท่านร้องขอ หรือปฏิบตัิหน้าที่ในสญัญา ข้อตกลง หรือนิติ
สมัพนัธ์นัน้ ๆ รวมทัง้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายที่กลุม่บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตาม 

หากวา่ทา่นให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นแก่กลุม่บริษัทฯ ทา่นยืนยนัวา่บคุคลดงักลา่วได้พิจารณานโยบายคุ้มครอง
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 ้หากทา่นไมป่ระสงค์ที่จะให้กลุม่บริษัทฯ เก็บ
รวบรวม และใช้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อกลุม่
บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามรายละเอียดในข้อ 9. 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นจากทา่นโดยตรงหรือแหลง่อื่น ดงันี ้

3.1 บริษัทในเครือ 
3.2 ผู้ ให้บริการจัดหางาน หรือเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางในการสมคัรงานและจัดหางาน เช่น www.jobsdb.com 

www.jobbkk.com, www.jobthai.com ฯลฯ 
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัท่าน เช่น บคุคลอ้างอิง นายจ้างเดิม สถานที่ศึกษาเดิม สถานที่อบรม สภาวิชาชีพ บคุคลที่เคย
ร่วมงานกบัท่าน สมาชิกในครอบครัว บิดา มารดา คู่สมรส บตุร ญาติ ผู้ รับประโยชน์ บคุคลที่ท่านให้ติดต่อใน
กรณีฉุกเฉิน บุคคลอ้างอิง ผู้ ร้องเรียนทางวินยั หรือธนาคารพาณิชย์ที่ท่านท าสญัญากู้ ด้วย ผู้ค า้ประกัน และ
พยานในสญัญา 

3.3 กรณีทา่นเป็นบคุคลที่เก่ียวข้อง กลุม่บริษัทฯ อาจะได้รับข้อมลูของทา่นจากบคุลากร 
3.4 แหลง่ข้อมลูสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริษัท หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานก ากบัดแูล หรือโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุม่บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบาย
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันี ้ทัง้นี ้ไมเ่กินระยะเวลาตามที่ระบไุว้ด้านลา่ง อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรักษา
ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านต่อไปตราบเท่าที่ (ก) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องจะ
อนุญาต (ข) ท่านและกลุ่มบริษัทฯ ยงัคงมีนิติสมัพนัธ์ระหว่างกัน (ค) กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ง) ท่านได้ให้ความยินยอมแก่กลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ (จ) มีความจ าเป็นภายใต้กรอบของ
กฎหมายเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ในการประมวลผลตามนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี ้

ล าดับ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรักษา 
4.1  บคุลากร และผู้ที่เก่ียวข้อง ไมเ่กิน 10 ปีนบัแตส่ิน้สดุสถานะการเป็นบคุลากร 

4.2  ผู้สมคัรงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง
(กรณีที่ไมไ่ด้เข้าร่วมท างานกบั

กลุม่บริษัทฯ) 

ไมเ่กิน 2 ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับข้อมลู 

5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

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

ล าดับ วัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วนบุคคล ฐานตามมาตรา 24  
ฐานตามมาตรา 

26 
ผู้สมัครงานและบุคลากร  
5.1  เพื่อสรรหา รับสมัคร คัดเลือก ประเมิน 

และพิจารณาท่านในการเข้าร่วมท างาน
กบักลุม่บริษัทฯ การเข้าท าสญัญาจ้างกบั
ทา่น  
(ก) ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้สมคัรวา่มี

คุณสมบตัิในการปฏิบตัิงานได้ตาม
สญัญาจ้าง กล่าวคือ มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

(ข) รับสมัคร คัดเลือก ประเมิน และ
พิจารณาทา่นในการเข้าท าสญัญา 

(ค) เพื่อเก็บข้อมลูของทา่น และสง่ตอ่ให้
บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาการจ้างงานตอ่ไป  

ผู้สมคัรงาน 
(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูด้านคณุวฒุิ 
(ง) ข้อมลูด้านการเงิน 
บคุลากร 
(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการจ้างงาน 
(ง) ข้อมลูทางการเงิน 
(จ) ข้อมลูด้านคณุวฒุิ 
(ฉ) ข้อมลูสารสนเทศ 

(ก) สญัญา 
(ข) ประโยชน์โดย

ชอบฯ 

- 

5.2  เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบคุคล การก ากบัดแูลให้ปฏิบตัิ
ตามสญัญาจ้างนัน้ ๆ รวมถึง 

บคุลากร 
(ช) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ซ) ข้อมลูติดตอ่ 

(ก) สญัญา 
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26 
(ก) จ่ายค่าตอบแทน และจ่ายเงินคืน

กรณีทา่นส ารองจ่ายไปก่อน 
(ข) จัดการและตรวจสอบเก่ียวกับเวลา

เข้าออกงาน การขาดลามาสาย การ
ท า งานล่ว ง เวลา การท า งานใน
วนัหยดุ 

(ค) ประเมินความเหมาะสมในการ
ท างาน ผลการปฏิบตัิงาน การเลื่อน
ต าแหนง่ การพ้นจากต าแหนง่ 

(ง) จั ด ก า ร ด้ า น ส วั ส ดิ ก า ร  แ ล ะ
ผลประโยชน์ (กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
การตรวจสขุภาพ การรักษาพยาบาล 
ที่พกัอาศยั) 

(จ) จองตั๋วเคร่ืองบิน หรือโรงแรมกรณี
ปฏิบตัิงานตา่งสถานท่ี 

(ฉ) จัดให้มีการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม 
ดูงานสมัมนา และกิจกรรมต่างๆทัง้
ในประเทศและต่างประเทศเพื่ อ
สง่เสริมพนกังานตามสญัญาจ้าง 

(ช) ตรวจสอบควบคุมใ ห้พนักงานมี
คุณสมบัติในการปฏิบัติงานได้ตาม
สัญญาจ้าง กล่าวคือ มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

(ซ) จัดท าฐานข้อมูล  ( Intranet)  เพื่ อ
ยืนยันตัวบุคคลของบุคลากรทาง
การแพทย์ในการตรวจวินิจฉยัผู้ ป่วย 

(ฌ) เพื่อท าแผนอัตราก าลัง  และผัง
องค์กร และติดประกาศที่หน่วยงาน
ทกุแผนก 

(ญ) ท านิติกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ ใน
นามของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อได้รับมอบ
อ านาจ 

(ฌ) ข้อมลูการจ้างงาน 
(ญ) ข้อมลูทางการเงิน 
(ฎ) ข้อมลูด้านคณุวฒุิ 
ข้อมลูสารสนเทศ 
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26 
(ฎ) เพื่อการจดักิจกรรมหรือการเข้าร่วม

กิจกรรมตา่งๆ ทัง้ภายในบริษัทฯ 
รวมถงึการประกาศผลหรือ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตา่งๆ ซึง่อาจ
มีการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล เช่น ช่ือ-
นามสกลุ ภาพน่ิงหรือภาพเคลือ่นไหว
ของทา่นจากเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ
เผยแพร่เพื่อประชาสมัพนัธ์ตาม
วตัถปุระสงค์ของแตล่ะกิจกรรม 

(ฏ) เพื่อป้องกัน รับมือ และบริหารความ
เสี่ยง ก ากบัตรวจสอบ บริหารจดัการ
ภายในกลุ่มบริ ษัทฯ รวมถึ ง เพื่ อ
ตรวจสอบภายใน และปรึกษากับที่
ปรึกษาด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง 

(ฐ) เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ ท า
แบบทดสอบถามหรือส ารวจความ
คิดเห็นของท่าน และประเมินผลจาก
การทดสอบหรือส ารวจดงักลา่ว 

5.3  การประมวลผลข้อมูลด้านสุขภาพ 
ประวัติอาชญากรรม และศาสนา 
(ก) เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ ต ร ว จสอบ

คุณสมบัติและข้อมูลด้านสุขภาพ 
และความประพฤติของท่านก่อน
เข้าร่วมท างานกบักลุม่บริษัทฯ หรือ
ในระหวา่งการปฏิบตัิงานใด ๆ 

(ข) เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน และส่งต่อ
ให้บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาการจ้างงานตอ่ไป  

(ค) เพื่อช่วยเหลอื ปอ้งกนั ดแูลบคุลากร
ที่อาจโดนเลอืกปฏิบตัิ 

(ง) เพื่อจัดการด้านการลาป่วย การจดั
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 
และการตรวจสขุภาพ 

ผู้สมคัรงาน/บคุลากร 
ข้อมลูสว่นบคุคล
ออ่นไหว 

- ความยินยอม 
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26 
(จ) เพื่อจดัเตรียมอาหารให้ตามศาสนา 

และสขุภาพของทา่น 
(ฉ) เพื่อจดัให้มีสถานที่ประกอบพิธีทาง

ศาสนา 
(ช) เพื่อเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐ

ตรวจสอบประกอบการขึน้ทะเบียน
สถ านพยาบาลต ร ว จสุข ภาพ
คนหางานไปท างานตา่งประเทศ 

(ซ) เพื่อให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย 
ข้อมูลศาสนา ที่ปรากฎบนส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน  

5.4  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(ก) การปฏิบัติตามค าสัง่ศาล และ/หรือ

ค าสัง่จากหนว่ยงานของรัฐที่มีอ านาจ 
เช่น กรมบงัคบัคดี และกองทนุเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศกึษา 

(ข) กรณีท่านมีภาระผูกพันกับธนาคาร
พาณิชย์กับบริษัทเอกชนอื่นที่ เป็น
พนัธมิตรของกลุม่บริษัทฯ กลุม่บริษัท
ฯ อาจใช้ข้อมูลเพื่อหักเงินของท่าน
เพื่อช าระภาระผูกพันนัน้ๆ ตามที่ได้
ตกลงกบัทา่น 

(ค) เพื่อส่งผลทดสอบสารเสพติดของ
ข้าพเจ้า ให้ แก่หนว่งานรัฐที่เก่ียวข้อง 
เพื่อการตรวจคัดกรองสารเสพติด 
เ พื่ อ ใ ช้ ป ร ะ ก อบก า รพิ จ า รณา
ความสามารถในการปฎิบตัิงานของ
ข้าพเจ้า 

บคุลากร 
(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการจ้างงาน 
(ง) ข้อมลูทางการเงิน 
(จ) ข้อมลูด้านคณุวฒุิ 
(ฉ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

กฎหมาย กฎหมาย 

5.5  เพื่อการบริหารงานบุคคล   
(ก) ตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานตาม

สญัญาจ้าง 
(ข) การบริหารจดัการวนัลา  
(ค) เพื่อด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน

ของบริษัท ที่สง่มอบให้กบัพนกังาน
เช่น บัตรเข้า-ออกอาคาร, กุญแจ, 

บคุลากร 
(ก) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

- ความยินยอม 
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26 
โทรศพัท์, คอมพิวเตอร์/Notebook,
รถยนต์ รวมถึง ตรวจสอบการเข้า-
ออกพืน้ที่ เพื่อเฝ้าระวังและรักษา
ความปลอดภยั 

5.6  เพื่ อด าเนินการด้านกิจกรรมต่างๆ 
ส าหรับพนักงานภายนอกองค์กร 
(ก) กรณีทา่นเป็นบคุลากรทางการแพทย์ 

กลุม่บริษัทฯ อาจสง่ข้อมลูของทา่น
ให้บริษัทประกนัทีเ่ป็นพนัธมิตรของ
กลุม่บริษัทฯ เพื่อการท าประกนัด้าน
วิชาชีพ และแพทย์แตง่ตัง้ 

(ข) ทวนสอบการวินจิฉยัโรค การรักษา 
หรือการให้บริการทางการแพทย์ใด ๆ 
ของบคุลการทางการแพทย์รวมถงึ
การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้
ให้บริการทางการแพทย์ภายนอก
องค์กรเพื่อด าเนินการดงักลา่ว หรือ
เพื่อตรวจสอบคณุสมบตัิของทา่น  

(ค) เพื่อการจดักิจกรรมหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมตา่งๆ ภายนอกบริษัทฯ 
รวมถงึการประกาศผลหรือ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตา่งๆ ซึง่อาจ
มีการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล เช่น ช่ือ-
นามสกลุ ภาพน่ิงหรือภาพเคลือ่นไหว
ของทา่นจากเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ
เผยแพร่เพื่อประชาสมัพนัธ์ตาม
วตัถปุระสงค์ของแตล่ะกิจกรรม 

(ง) เพื่อการจดัอบรม สมัมนา/ดงูาน 
รวมถงึการท ากิจกรรมนอกสถานที่ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัทา่น 
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล
ทา่นเทา่ทีจ่ าเป็นให้กบัผู้ให้บริการ
ภายนอก เพื่อจดัเตรียม รถโดยสาร 
อาหาร ที่พกั และสภานท่ีตา่งๆ ให้กบั
ทา่น 

บคุลากร 
(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูเก่ียวกบัการ

จ้าง 
(ง) ข้อมลูทางการเงิน 
(จ) ข้อมลูด้านคณุวฒุิ 
(ฉ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

- ความยินยอม 
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5.7  เพื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ
ต่อการจ้างงาน  
(ก) เพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่านจาก

โซเชียลมีเดียก่อนการรับเข้าท างาน 
(ข) เพื่อตรวจสอบยืนยนัข้อมลูของท่าน

กับบุคคลอ้างอิ ง  เช่น  สถานที่
ท างานเดิม สถาบนัการศึกษา สภา
วิชาชีพตา่ง ๆ ก่อนรับเข้าท างาน 

ผู้สมคัรงาน 
(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูทางการเงิน 
(ง) ข้อมลูด้านคณุวฒุิ 
 

- ความยินยอม 

5.8  เพื่อใช้เป็นข้อมูลการด าเนินการตาม
ภารกิจของกลุ่มบริษัท  
(ก) เพื่อการตรวจสอบรับรองโดยกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการ
คุ้มครองแรงงาน เช่น มาตรฐาน 
Thailand Labor Standard และ
มาตรฐาน Good Labor Practice 
มาตรฐานโรงพยาบาลสขีาว 

(ข) เพื่อการตรวจสอบรับรองโดยองค์กร
ที่เก่ียวข้อง เช่น Joint Commission 
International (JCI) สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) 

(ค) เพื่อเปิดเผยเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ
ก า รค วบ ร วม กิ จ กา ร  ก า รป รั บ
โครงส ร้ า งทางธุ ร กิ จ  กา ร เ ข้ าสู่
กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟู
กิจการ การเพิ่มทุนจดทะเบียน หรือ
ก ระบวนกา รอื่ น ใ ด ในลักษณะ
เดียวกนั 

บคุลากร 
(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูการจ้างงาน 
(ง) ข้อมลูทางการเงิน 
(จ) ข้อมลูด้านคณุวฒุิ 
(ฉ) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

ประโยชน์โดยชอบฯ ความยินยอม 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
5.9  สัญญา 

เพื่อท าสญัญาค า้ประกนัการท างานของ
พนกังานบางต าแหนง่ 

(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 

สญัญา - 
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5.10  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(ก) เพื่อให้สวัสดิการแก่ท่านในฐานะ
ผู้ รับประโยชน์ 

(ข) เพื่อใช้ในการติดตอ่ฉกุเฉิน 
(ค) การเ ก็บข้อมูลของท่านในฐานะ

พยานเพื่ อ เ ป็นหลักฐานการท า
สญัญา 
 

(ค) ข้อมลูทางการเงิน ประโยชน์โดยชอบฯ 
 

- 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอก 

กลุม่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับคุคลภายนอก และ/หรือหนว่ยงานของรัฐดงัตอ่ไปนี ้

6.1 บริษัทในเครือ     
6.2 ธนาคารพาณิชย์ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และนายทะเบียนกองทนุส ารองเลีย้งชีพ บริษัทหรือตวัแทนประกนั  
6.3 ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุลากร และผู้สมคัรงาน บคุคลอ้างอิง นายจ้างเดิม สถานท่ีศกึษาเดิม สถานท่ีอบรม          สภา

วิชาชีพ บคุคลที่เคยร่วมงานกบัทา่น บคุคลที่ทา่นให้ติดตอ่ในกรณีฉกุเฉิน และผู้ ร้องเรียนทางวินยั  
6.4 บคุคลที่ขอให้กลุม่บริษัทฯ รับรองสถานะความเป็นบคุลากรของทา่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือนายจ้างใหม่ 
6.5 ผู้ตรวจสอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆ  เช่น กฎหมาย บญัชี ภาษี นกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 
6.6 หน่วยงานของรัฐ เช่น ส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สภาวิชาชีพ กรมสรรพากร ส านกังาน

ประกนัสงัคม กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพฒันาผีมือแรงงาน กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต
คนพิการ กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา ส านกังานจัดหางาน ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง  กรมบงัคบัคดี 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบนั
การแพทย์ฉกุเฉิน ส านกังานเขต เป็นต้น รวมถึงศาล เจ้าหน้าที่ต ารวจ และผู้ เสยีหาย 

6.7 บคุคลทัว่ไป และผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์  โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลเิคชัน่ของกลุม่บริษัทฯ 
6.8 ผู้ ให้บริการ เช่น ผู้ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ จัดการอบรม ผู้ ให้เช่าหอพัก สายการบิน โรงแรม 

ตวัแทนการทอ่งเที่ยว ผู้ให้บริการท าวีซา่และใบอนญุาต เป็นต้น 
6.9 สถานพยาบาลอื่น หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ภายนอกองค์กร 
6.10 องค์กรตรวจสอบรับรอง เช่น Joint Commission International (JCI) สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) 
6.11 องค์กรหรือหนว่ยงานที่มีการไปบรรยายให้ความรู้ 
6.12 คูส่ญัญา และหนว่ยงานท่ีกลุม่บริษัทฯ มีการติดตอ่ 

7. สิทธิของท่าน 

ท่านมีสิทธิตามที่ระบใุน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ดงันี ้โดยสิทธิดงักลา่วตา่ง ๆ อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในสทิธินัน้ ๆ ก าหนดไว้ด้วย 
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7.1 สิทธิในการเข้าถงึและขอรับส าเนา: ทา่นมีสทิธิเข้าถงึ หรือขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ที่กลุม่
บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลโดยที่ทา่นไมไ่ด้ให้
ความยินยอม 

7.2 สิทธิในการขอรับและโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ทา่นมีสทิธิขอรับข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในกรณีที่กลุม่บริษัท
ฯ ได้ท าให้ข้อมลูสว่นบคุคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทัว่ไปด้วยเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ที่
ท างานได้โดยอตัโนมตัิและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลได้ด้วยวิธีการอตัโนมตัิ รวมทัง้มีสิทธิขอให้
กลุม่บริษัทฯ สง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมลูสว่นบคุคลที่กลุม่บริษัท
ฯ ได้ส่งหรือโอนไปยงับคุคลภายนอก เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้  ทัง้นี ้ต้องเป็นข้อมูลสว่น
บคุคลทีก่ลุม่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตามที่ทา่นได้ให้ความยนิยอม หรือภายใต้ฐานสญัญา หรือ
ภายใต้หลกัเกณฑ์อื่นท่ีกฎหมายก าหนด 

7.3 สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านในกรณีที่
กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการภายใต้ฐานประโยชน์สาธารณะ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อ
วตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการตลาดแบบตรงหรือการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรือสถิติ 

7.4 สิทธิในการขอให้ลบ: ท่านมีสิทธิขอให้กลุม่บริษัทฯ ลบหรือท าลายข้อมลูของท่าน หรือท าให้ข้อมลูของท่าน
เป็นข้อมลูที่ไมส่ามารถระบตุวัตนด้วยเหตบุางประการได้ 

7.5 สิทธิในการขอให้ระงับ: ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านในกรณีที่กลุม่
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบค าขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านขอให้กลุ่มบริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือ
ท าลายข้อมลูสว่นบคุคล หรือข้อมลูสว่นบคุคลไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป แต่ท่านขอให้กลุม่บริษัทฯ เก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สู้สทิธิเรียกร้อง 

7.6 สิทธิในการแก้ไข: ทา่นมีสทิธิขอให้กลุม่บริษัทฯ แก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นให้ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

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

7.8 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กบักลุม่บริษัทฯ เมื่อใดก็
ได้ โดยจะเพิกถอนบางวตัถปุระสงค์เท่านัน้ หรือจะเพิกถอนทัง้หมดก็ได้ ตามขัน้ตอนและวิธีการที่ กลุม่บริษัทฯ 
ก าหนด ทัง้นี ้การถอนความยินยอมของท่านจะไม่สง่ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่น
บคุคลของทา่นท่ีได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดงักลา่ว 

ท่านอาจใช้สทิธิเหลา่นีไ้ด้โดยการติดต่อกบักลุม่บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามรายละเอียดในข้อ 
9.  

การท่ีทา่นเพิกถอนความยินยอม อาจสง่ผลกระทบให้กลุม่บริษัทฯ ไมส่ามารถปฏิบตัิตามค าขอบางประการของท่านได้ 
หรืออาจท าให้ทา่นได้รับความสะดวกน้อยลง โดยหากทา่นเพิกถอนความยินยอมในภายหลงัการเพิกถอนดงักลา่วย่อม
ไม่สง่ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลได้ให้ความยินยอมไป
แล้วโดยชอบ 
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เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลที่กลุม่บริษัทฯ ค านงึถึง และมุง่มัน่ท่ีจะดแูลความปลอดภยัและคุ้มครองของ
ข้อมลูสว่นบคุคล กลุม่บริษัทฯ อาจปฏิเสธค าขอใช้สิทธิของท่านในกรณีที่ (ก) บคุคลที่ยื่นค าขอไม่มีหลกัฐานยืนยนัวา่
เป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล หรือไม่มีอ านาจในการยื่นค าขอดงักลา่ว หรือกลุม่บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมลูครบถ้วนเพียง
พอที่จะด าเนินการดงักลา่วได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลูอยา่งเคร่งครัด (ข) 
ค าขอดงักลา่วไมส่มเหตสุมผล เช่น บคุคลที่สง่ค าขอไมม่ีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วนัน้อยูท่ี่
กลุม่บริษัทฯ (ค) ค าขอดงักลา่วเป็นค าขอที่ฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นค าขอที่มีลกัษณะเดียวกนั หรือมีเนือ้หาเดียวกนัซ า้ ๆ โดย
ไม่มีเหตอุนัสมควร (ง) กลุม่บริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธค าขอของท่านตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และ/
หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 

8. นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) 

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

9. ติดต่อกลุ่มบริษัทฯ  

หากท่านมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคลฉบบันี ้หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิที่ระบใุนข้อ 7 ท่านสามารถติดต่อ (ก) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่น
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 

 

  



   

16    SD-BCH-SBD-020 

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 

 

 

 
 


