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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ส าหรับคู่ ค้า 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) (“BCH”) และบริษัทในเครือตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 1 และบริษัท
อื่นที่อาจมีในอนาคต (ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป) (“บริษัทในเครือ”) ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการโรงพยาบาลในกลุ่ม ดงันี ้(ก) 
กลุม่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ข) กลุม่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ค) กลุม่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ 
(ง) กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช รวมถึงเป็นผู้ ให้บริการสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ (ในที่นีจ้ะเรียก BCH และ บริษัทในเครือ 
รวมกนัว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ค านึงถึงความเป็นสว่นตวัของท่าน และมุ่งมัน่ที่จะสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตัิงานและการ
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น BCH จึงจดัท านโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลส าหรับคูค้่าฉบบันี ้(“นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้การด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้สอดคล้องและเป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีจ้ะใช้ในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นในฐานะ 

(1) คู่ค้า คู่สญัญา และ/หรือคูธุ่รกิจที่เป็นบคุคลธรรมดา ซึ่งรวมถึงผู้ ให้บริการ ผู้ รับจ้าง ผู้ เช่าพืน้ที่ ผู้ เช่าที่จอดรถ ตวัแทน
ประกนั บริษัทตวัแทน (Agency) จดัหาผู้ให้บริการตา่ง ๆ (“คู่ ค้า”) 

(2) กรรมการ ผู้ รับมอบอ านาจ ผู้แทน ผู้ติดต่อ หรือบคุลากรของคู่ค้าที่เป็นนิติบคุคล ซึ่งรวมถึง บคุลากรทางการแพทย์
ของสถานพยาบาลอื่น (“ตัวแทนคู่ ค้านิติบุคคล”) 

(3) บคุลากรของผู้ ให้บริการตามสญัญาจ้างเหมาแรงงาน เช่น พนกังานรักษาความปลอดภยั พนกังานท าความสะอาด
(“คู่ ค้าตามสัญญาจ้างเหมาฯ”) 

(4) ผู้ที่เก่ียวข้องกบัคูค้่า เช่น พยานในสญัญา (“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”) 

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล  

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวโยงกบับคุคลใดบคุคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได้ 
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมลูของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรือข้อมลูสว่นบคุคลอื่นใดที่ก าหนดโดย 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
ข้อมลูสว่นบคุคลที่กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมจากทา่นประกอบด้วย 

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

(ข) รูปถ่าย 
(ค) สญัชาต ิ
(ง) วนัเกิด 
(จ) อาย ุ
(ฉ) เพศ  
(ช) สถานภาพ 
(ซ) เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
(ฌ) เลขหนงัสอืเดินทาง 
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ล าดับ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด 
(ญ) เลขหนงัสอือนญุาตขิบัขี่ 
(ฎ) บนัทกึวิดีโอจากกล้องวงจรปิด 
(ฏ) สถานท่ีท างาน 
(ฐ) ต าแหนง่ 
(ฑ) เวลาเข้า-ออกพืน้ท่ี 
(ฒ) สว่นสงู และน า้หนกั 

2.  “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” (ก) ข้อมลูสขุภาพ  
(ข) บนัทกึลายนิว้มือ (Fingerprint Scan) 
(ค) บนัทกึโครงสร้างใบหน้า (Facial Scan) 
(ง) ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

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

4.  “ข้อมูลทางการเงนิ” (ก) รายละเอียดบญัชีธนาคาร 
(ข) คา่ตอบแทน 

5.  “ข้อมูลด้านคุณวุฒ”ิ (ก) ประวตัิการศกึษา และอบรม 
(ข) ประสบการณ์การท างาน 
(ค) รายละเอียดใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 

6.  “ข้อมูลสารสนเทศ” (ก) ข้อมลูการใช้งาน และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Log files) 
(ข) IP Address 
(ค) ช่ือผู้ เข้าใช้งาน และรหสัผา่น 

หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมท างาน เข้าท าสญัญาหรือก่อนิติสมัพนัธ์ใด ๆ กับกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน ทัง้นี ้หากท่านไม่ให้ข้อมลูสว่นบคุคลแก่กลุม่บริษัทฯ กลุม่
บริษัทฯ อาจไม่สามารถเข้าท าสญัญากับท่าน ด าเนินการใด ๆ ตามที่ท่านร้องขอ หรือปฏิบัติหน้าที่ในสญัญา 
ข้อตกลง หรือนิติสมัพนัธ์นัน้ ๆ รวมทัง้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายทีก่ลุม่บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตาม 

หากว่าท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่กลุ่มบริษัทฯ ท่านยืนยนัว่าบุคคลดงักล่าวได้พิจารณานโยบาย
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีแ้ล้ว และบคุคลดงักลา่วได้ให้ความยนิยอมในการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของ
ตนตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี  ้(กรณีไม่มีฐานในการประมวลผล) โดยท่านต้องน าส่งหนงัสือ
ยินยอมของบคุคลดงักลา่วให้แก่กลุม่บริษัทฯ ตามที่กลุม่บริษัทฯ อาจร้องขอ 
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2. ข้อมูลที่เกบ็ก่อนพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดมีผลใช้บังคับ 

ส าหรับข้อมลูสว่นบคุคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวนัที่ 1 มิถนุายน 2565 กลุม่บริษัทฯ จะด าเนินการกบัข้อมลูส่วน
บคุคลดงักลา่วให้เป็นไปตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลก าหนดไว้ ทัง้นี ้หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ กลุ่ม
บริษัทฯ เก็บรวบรวม และใช้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วตอ่ไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของทา่นเมื่อใดก็ได้ 
โดยติดตอ่กลุม่บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามรายละเอียดในข้อ 9. 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นจากทา่นโดยตรงหรือแหลง่อื่น ดงันี ้

3.1 บริษัทในเครือ 
3.2 บริษัทประกนั 
3.3 ตวัแทนประกนัรายอื่น ๆ 
3.4 บริษัทคูส่ญัญาจ้างเหมาแรงงานของกลุม่บริษัท เช่น บริษัทรักษาความปลอดภยั บริษัทท าความสะอาด 
3.5 คูค้่านิติบคุคล หรือตวัแทนคูค้่านิติบคุคล 
3.6 ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการห้องปฏิบตัิการ 
3.7 แหลง่ข้อมลูสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริษัท หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานก ากบัดแูล หรือโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันี ้ทัง้นี ้ไม่เกิน 10 ปีนบัแต่นิติสมัพนัธ์ระหว่างท่านและกลุม่บริษัทฯ สิน้สดุ
ลง อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่ไปตราบเทา่ที่ (ก) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องจะอนญุาต (ข) ทา่นและกลุม่บริษัทฯ ยงัคงมีนิติสมัพนัธ์ระหวา่งกนั (ค) 
กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบคุคล (ง) ท่านได้ให้ความยินยอมแก่กลุม่บริษัทฯ 
และ/หรือ (จ) มีความจ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในการประมวลผลตามนโยบาย
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี ้

5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านจะถูกเก็บ ใช้และเปิดเผยเพื่อวตัถปุระสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านลา่ง หรือที่ท่านได้ให้ความ
ยินยอมไว้  หรือที ่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 

ล าดับ วัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานตาม 
มาตรา 24  

ฐานตาม 
มาตรา26 

5.1  สัญญา 
เพื่อสรรหา คดัเลือก และพิจารณาคูค้่าเพื่อ
เข้าร่วมเป็นคู่สญัญากับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อ
เ ข้าท าสัญญากับท่าน และปฏิบัติตาม
สญัญานัน้ ๆ รวมถึง 
(ก) จ่ายคา่ตอบแทน 

คูค้่า 
(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูทางการเงิน 
 

(ก) สญัญา 
(ข) ประโยชน์โดย

ชอบฯ 

- 
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ล าดับ วัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานตาม 
มาตรา 24  

ฐานตาม 
มาตรา26 

(ข) เรียกให้ช าระค่าตอบแทน รวมถึงรับ
ช าระคา่ตอบแทน 

(ค) ออกใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี ใบ
แจ้งหนีห้รือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

(ง) เพื่ อยืนยันตัวตนของท่านในการ
ปฏิบตัิงานตามสญัญา 

(จ) เพื่อติดต่อประสานงานเก่ียวกับนิติ
สมัพนัธ์ หรือธุรกรรมที่เข้าท ากบัทา่น 

(ฉ) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการ
ท างานของทา่น 

(ช) เพื่อตรวจสอบคณุสมบตัิของบคุลากร
ทางการแพทย์ของสถานพยาบาลอื่น
กรณีกลุ่มบ ริ ษัทฯ  ใ ช้บ ริการทาง
การแพทย์จากบคุคลภายนอก 

5.2  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เ ช่ น  ประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิชย์ พ.ศ. 2535 ประมวลรัษฎากร 
พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 
ซึง่รวมถึงการบนัทกึและการตรวจสอบ
บญัชี และการด าเนินการด้านภาษี 

(ข) การปฏิบัติตามค าสั่งศาล และ/หรือ
ค าสัง่จากหนว่ยงานของรัฐที่มีอ านาจ 

คูค้่า/ตวัแทนคูค้่านิติ
บคุคล/คูค้่าตาม
สญัญาจ้างเหมาฯ/ผู้ที่
เก่ียวข้อง 
(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูทางการเงิน 
 

กฎหมาย - 

5.3  การด าเนินการที่จ าเป็นต่อประโยชน์
ของกลุ่มบริษัทฯ 

(ก) ยืนยันตัวตนของท่านก่อนเ ข้าท า
สญัญา หรือก่อนเข้าปฏิบัติงานใด ๆ 
เพื่อรักษาความปลอดภยั 

(ข) เพื่อป้องกัน รับมือ และบริหารความ
เสี่ยง ก ากับตรวจสอบ บริหารจัดการ
ภายในกลุ่มบ ริ ษัทฯ  รวมถึ ง เพื่ อ
ตรวจสอบภายใน และปรึกษากับที่

คูค้่า/ตวัแทนคูค้่านิติ
บคุคล/คูค้่าตาม
สญัญาจ้างเหมาฯ/ผู้ที่
เก่ียวข้อง 
(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูทางการเงิน 
(ง) ข้อมลูสารสนเทศ 
 

ประโยชน์โดยชอบฯ - 
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ล าดับ วัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานตาม 
มาตรา 24  

ฐานตาม 
มาตรา26 

ปรึกษาด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง 

(ค) เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลส าหรับการ
จ้างงานในอนาคต และใช้ในการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร า ค า แ ล ะ บ ริ ห า ร
คา่ใช้จ่ายภายในกลุม่บริษัทฯ 

(ง) การเก็บข้อมลูของท่านในฐานะพยาน
เพื่อเป็นหลักฐานการท าสัญญาหรือ
เอกสารใด ๆ  

(จ) กรณีท่านเป็นตัวแทนนิติบุคคล กลุ่ม
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้
ในการยืนยนัตวัตนและอ านาจในการ
เ ข้าท าสัญญา รวมถึ ง เพื่ อติดต่อ
ประสานงานกับท่าน เ ก่ียวกับนิติ
สมัพนัธ์ที่มีตอ่กนั 

(ฉ) เพื่อก่อตัง้สิทธิ เ รียกร้อง เช่น เพื่อ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน และการ
ด าเนินคดี ตอ่สูค่ดี รวมถึงการฟอ้งร้อง
ตอ่ศาลเมื่อมีข้อพิพาท 

(ช) เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และพฒันาการ
ด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

(ซ) เพื่อให้มีการตรวจสอบรับรองโดย
อ ง ค์ ก ร ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  เ ช่ น   Joint 
Commission International ( JCI) 
สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) 

(ฌ) เพื่อควบคุมรักษาความปลอดภัย 
ความสะอาด ความเรียบร้อยของ
โรงพยาบาล 

(ญ) เพื่ อ เ ฝ้ า ระวัง  รั กษาความมั่นคง
ปลอดภัย  ป้ อ ง กันอุบัติ เ หตุ และ
อาชญากรรม รวมถึงสอบสวนการ
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ล าดับ วัตถุประสงค์ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานตาม 
มาตรา 24  

ฐานตาม 
มาตรา26 

กระท าอนัผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิด
ความอนัตราย 

(ฎ) เพื่อเปิดเผยเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
ควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง
ทางธุ ร กิจ  การเ ข้าสู่กระบวนการ
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ การเพิ่ม
ทนุจดทะเบียน หรือกระบวนการอื่นใด
ในลกัษณะเดียวกนั 

5.4  การบริหารงานเกี่ยวกับคู่ ค้าตามสัญญา
จ้างเหมาแรงงาน 

(ก) เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความ
เหมาะสมของคู่ค้าตามสัญญาจ้าง
เหมาแรงงาน และเพื่อจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมลูระหวา่งที่มีการปฏิบตัิงาน 

(ข) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการ
ท างานของทา่น 

คูค้่าตามสญัญาจ้าง
เหมาฯ 
(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 
(ค) ข้อมลูด้าน

คณุสมบตั ิ
(ง) ข้อมลูสว่นบคุคล

ออ่นไหว 

ประโยชน์โดยชอบฯ ความยินยอม 

5.5  ตัวแทนประกัน บริษัทตัวแทน (Agency) 
การเ ก็บข้อมูลตัวแทนประกันเพื่อเป็น
ฐานข้อมลูในการติดตอ่ประสานงานในด้าน
ต่าง ๆ และเพื่อรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
กัน เช่น การมอบของขวัญ การจัดเลีย้ง 
และการส่งข้อเสนอเก่ียวกับสินค้าและ
บริการของกลุม่บริษัทฯ 

คูค้่า 
(ก) ข้อมลูระบตุวัตน 
(ข) ข้อมลูติดตอ่ 

(ก) ประโยชน์โดย
ชอบฯ 

- 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอก 

กลุม่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับคุคลภายนอก และ/หรือหนว่ยงานของรัฐดงัตอ่ไปนี ้

6.1 บริษัทในเครือของกลุม่บริษัทฯ 
6.2 ผู้ตรวจสอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆ เช่น กฎหมาย บญัชี ภาษี 
6.3 หนว่ยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร  
6.4 ศาล เจ้าหน้าที่ต ารวจ และผู้ เสยีหาย 
6.5 ธนาคารพาณิชย์ 
6.6 ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6.7 องค์กรตรวจสอบรับรอง เช่น Joint Commission International (JCI) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และสถาบนัรับรองคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ฯลฯ 

6.8 บคุคลที่เก่ียวข้องกบัทา่น เช่น นายจ้างของทา่น 

7. สิทธิของท่าน 

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

7.1 สิทธิในการเข้าถงึและขอรับส าเนา: ทา่นมีสทิธิเข้าถงึ หรือขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ที่กลุม่บริษัท
ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และขอให้เปิดเผยถงึการได้มาซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลโดยที่ทา่นไมไ่ด้ให้ความ
ยินยอม 

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

7.3 สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่
กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการภายใต้ฐานประโยชน์สาธารณะ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อ
วตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการตลาดแบบตรงหรือการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 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 
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7.8 สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม: ทา่นมีสทิธิเพิกถอนความยินยอมที่ทา่นได้ให้ไว้กบักลุม่บริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ 
โดยจะเพิกถอนบางวตัถุประสงค์เท่านัน้ หรือจะเพิกถอนทัง้หมดก็ได้ ตามขัน้ตอนและวิธีการที่ กลุ่มบริษัทฯ 
ก าหนด ทัง้นี ้การถอนความยินยอมของท่านจะไม่สง่ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคลของทา่นท่ีได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดงักลา่ว 

ทา่นอาจใช้สทิธิเหลา่นีไ้ด้โดยการติดตอ่กบักลุม่บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามรายละเอียดใน
ข้อ 9.  

การที่ท่านเพิกถอนความยินยอม อาจส่งผลกระทบให้กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามค าขอบางประการของ
ท่านได้ หรืออาจท าให้ท่านได้รับความสะดวกน้อยลง โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอมในภายหลงัการเพิกถอน
ดงักลา่วย่อมไม่สง่ผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลได้ให้
ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ 

เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลที่กลุม่บริษัทฯ ค านงึถึง และมุง่มัน่ท่ีจะดแูลความปลอดภยัและคุ้มครอง
ของข้อมลูสว่นบคุคล กลุม่บริษัทฯ อาจปฏิเสธค าขอใช้สิทธิของท่านในกรณีที่ (ก) บคุคลที่ยื่นค าขอไม่มีหลกัฐาน
ยืนยนัว่าเป็นเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล หรือไม่มีอ านาจในการยื่นค าขอดงักล่าว หรือกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมลู
ครบถ้วนเพียงพอที่จะด าเนินการดงักลา่วได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเจ้าของข้อมลู
อย่างเคร่งครัด (ข) ค าขอดงักลา่วไมส่มเหตสุมผล เช่น บคุคลที่สง่ค าขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีข้อมลูสว่น
บคุคลดงักลา่วนัน้อยูท่ี่กลุม่บริษัทฯ (ค) ค าขอดงักลา่วเป็นค าขอที่ฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นค าขอที่มีลกัษณะเดียวกนั หรือ
มีเนือ้หาเดียวกันซ า้ ๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควร (ง) กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธค าขอของท่านตามที่ พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 

8. นโยบายความเป็นส่วนตวั 

กลุ่มบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตวั ซึ่งก าหนดข้อมูลโดยทัว่ไปเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูทกุประเภท และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น การโอนข้อมลูไปต่างประเทศ 
คกุกี ้(Cookie) มาตรการความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้ข้อก าหนดตา่ง ๆ  ในนโยบายความเป็นสว่นตวั
จะใช้บังคับเพิ่มเติมจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ได้เป็นการยกเลิก แทนที่ หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดใด ๆ ในนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล โดยหากมีข้อความที่ขดัหรือแย้งกนั ให้ข้อก าหนดต่าง ๆ ใน
นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลมีผล เนื่องจากกลุม่บริษัทฯ ได้สง่มอบให้ท่านพิจารณาและเลือกที่จะให้ความ
ยินยอมหรือไมเ่ป็นการเฉพาะ โปรดพิจารณานโยบายความเป็นสว่นตวัที่ www.bangkokchainhospital.com 

9. ติดต่อเรา 

หากท่านมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลฉบบันี ้
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิที่ระบุในข้อ 7 ท่านสามารถติดต่อ (ก) เจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง และ (ข) กลุ่มบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดใน
เอกสารแนบท้าย 1 
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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 

 

 

 
 


