ประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (สําหรับบุคคลภายนอก)
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อิน เตอรเ นชั่น แนล (บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํา กัด)
และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของ
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อิ นเตอร เนชั่ น แนล (บริ ษั ท บางปะกอก ฮอสพิ ทอล กรุ ป จํ ากั ด) ซึ่ งต อไปนี้
จะเรียกรวมว า “โรงพยาบาล” มุ งมั่ น ที่จะปกปองความเปนสวนตัวของผูใชบริการ คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ
(เรียกรวมกันวา “ทาน” หรือ “เจาของขอมูล”) ไมวาจะเปนการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย (เรียกรวมกันวา
“การประมวลผลขอมูล”) เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โรงพยาบาล
จึงออกประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจงขอมูลใหแกผูใชบริการอันเกี่ยวกับ สิทธิและหนาที่ ตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ
ในการเก็บ รวมรวบ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ดังนี้

o ขอมูลสวนบุคคล
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรง
หรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
“ข อมู ล ที่ มีค วามอ อนไหว” หมายถึง ขอมูล สว นบุคคลเกี่ย วกับ เชื้อชาติ เผาพัน ธุ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ
ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ เชน ขอมูลจําลองใบหนา ขอมูลจําลองมานตา
หรือขอมูลจําลองลายนิ้วมือ

o ขอมูลสวนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม
ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลโรงพยาบาล จะใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมายและ
จํากัดเพียงเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคการดําเนินงานของโรงพยาบาล อันประกอบดวย
1. ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ - นามสกุล, วันเดือนปเกิด, อายุ, สัญชาติ, เลขประจําตัวประชาชน, เลขที่
หนังสือเดินทาง, หมูโลหิต, ลายมือชื่อ, รูปถาย, อาชีพ
2. ขอมูลสําหรับการติดตอ เชน ที่อยู, หมายเลขโทรศัพท, อีเมล
3. ข อมู ลเอกสารทางราชการ เชน สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาหนังสือ
เดินทาง, เลขที่ใบตางดาว

4. ขอมูลทางการเงิน เชน สําเนาหนาบัญชีธนาคาร, ขอมูลเลขบัตรเครดิต
5. ข อมู ลที่ ไ ด จ ากเก็ บรวบรวมของโรงพยาบาล หรือระบบอัต โนมัติจ ากอุปกรณตา ง ๆ ของ
โรงพยาบาล เชน หมายเลข HN, หมายเลข IP Address, Cookie, พฤติกรรมการใชบริการ, ประวัติการใช
บริการ, เสียง, ภาพถาย, ภายเคลื่อนไหว, ชื่อบัญชี Social Media, Chat, Geolocation
โดยโรงพยาบาล จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเมื่อไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวน
บุคคลกอน ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้
1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อความจําเปนตอการ
ใหบริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหวางเจาของขอมูลและโรงพยาบาล
2. เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
4. เพื่อผลประโยชนอันชอบโดยกฎหมายของโรงพยาบาล กรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนอันชอบธรรม
ในการดําเนินงานของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาล จะพิจารณาถึงสิทธิของเจาของขอมูลเปนสําคัญ เชน เพื่อ
ปองกันการฉอโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขาย การปกปองสิทธิเสรีภาพ และประโยชนของเจาของ
ขอมูลเปนตน
5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทําเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน
สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งไดจัดใหมีมาตรการปกปองที่เหมาะสมเพื่อคุมครองสิทธิ และ
เสรีภาพของเจาของขอมูล
6. เพื่ อปฏิ บั ติภารกิ จของรั ฐ กรณีมีความจําเปนตอการปฏิบัติตามภารกิ จเพื่ อประโยชนสาธารณะ
หรือการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจรัฐที่ โรงพยาบาล ไดรับมอบหมาย

o ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว
โรงพยาบาลอาจจํ าเปนต องเก็ บรวบรวมข อมู ลที่มีความอ อนไหว เชน เชื้อชาติ ขอมูลทางการแพทย
ขอมูลความพิ การ ศาสนา ขอมูลชีวภาพ โดยโรงพยาบาลจะทํ าการขอคํ ายิ นยอมจากท านทุ กครั้งในการเก็ บ
รวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย เวนแต
1. เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล
2. เปนการดําเนินกิจกรรมโดยชอบดวยกฎหมายที่มีการคุมครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือ
องคกรที่ไมแสวงหากําไรที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงาน ใหแกสมาชิก
ผูซึ่งเคยเปนสมาชิก หรือผูซึ่งมีการติดตออยางสม่ําเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองคกร ที่ไมแสวงหากําไรตาม
วัตถุประสงคดังกลาวโดยไมไดเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรที่ไมแสวงหา
กําไรนั้น
3. เปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะดวยความยินยอมโดยชัดแจงของเจาของขอมูลสวนบุคคล
4. เปนการจําเปนเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตาม
กฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
5. เปนการจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับ

5.1. เวชศาสตรปองกันหรืออาชีวเวชศาสตร การประเมินความสามารถในการทํางานของลูกจาง การ
วินิจฉัยโรคทางการแพทย การใหบริการดานสุขภาพหรือดานสังคม การรักษาทางการแพทย
การจัดการดานสุขภาพ หรือระบบการใหบริการดานสังคมสงเคราะห
5.2. ประโยชนดานการสาธารณะสุข เชน การปองกันดานสุขภาพจากโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด
5.3. การคุ มครองแรงงาน การประกั นสั งคม หลั กประกั นสุ ขภาพแห งชาติ สวั สดิ การเกี่ ยวกั บการ
รักษาพยาบาลของผูมีสิทธิตามกฎหมาย การคุมครองผูประสบภัยจากรถ หรือการคุมครองทาง
สังคม
5.4. การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ หรือประโยชนสาธารณะอื่น
5.5. ประโยชนสาธารณะที่สําคัญ

o แหลงที่มาของขอมูล
1. ข อ มู ล จากเจ า ของข อ มู ล โดยตรง ที่ ท า นได ใ ห ไ ว ใ นกิ จ กรรมต า ง ๆ เช น เข า รั บ การรั ก ษา,
ตอบแบบสอบถาม, สมัครรับขอมูลขาวสาร, เขารวมกิจกรรมทางการตลาด ชองทางเว็บไซต แอพพลิเคชั่น
หรื อช องทางอื่ น ของโรงพยาบาล, การเขา - ออก ภายในโรงพยาบาล, การจัดอบรม, การจัดซื้อจัดจาง,
การตอบโตทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) หรือการกรอก/ใหขอมูลประกอบการสมัครงาน หรือชอง
ทางการสื่อสารอื่นๆ ระหวางโรงพยาบาลและทาน
2. ขอมูลจากบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวของ เชน ญาติ, คนในครอบครัว
3. ข อมู ล จากระบบอั ตโนมั ติ เชน ภาพจากกลองวงจรป ด ขอมูล จากแอพพลิเ คชั่น ขอมูล จาก
เครื่องมือทางการแพทย
4. ขอมูลจากแหลงอื่น เชน ขอมูลสาธารณะ ขอมูลจากหนวยงานพันธมิตร หนวยงานราชการ หรือ
โรงพยาบาลในเครือ ตลอดจนขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ ที่ผูใชบริการไดมอบไวให

o วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาลอาจนําขอมูลสวนบุคคลไปใชตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้หรือตามวัตถุประสงคอื่น ๆ ที่
แจงขณะเก็บรวบรวมขอมูลหรือที่ทานไดใหความยินยอมหลังจากโรงพยาบาลดําเนินการเก็บขอมูลไปแลว
1. จัดหาหรือสงมอบบริการทางการแพทย
2. สรางและจัดเก็บขอมูลประวัติการรักษาของทาน
3. นัดหมาย แจงเตือน ประสานงานระหวางทานและแพทย หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพ
4. ประสานงานและสงตอขอมูลใหแกโรงพยาบาลในเครือขาย และสถานพยาบาลอื่น ๆ ในกรณีที่มี
การสงตอผูปวย
5. ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เชน การตรวจสอบบัญชี การแจงและเรียกเก็บหนี้
การใชสิทธิสวัสดิการตาง ๆ ภาษี และหลักฐานการดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนด

6. เพื่อประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของโรงพยาบาล เชน การบันทึกเสียงการรองเรียนผานระบบ
Call Center, การบันทึกภาพผานกลอง CCTV
7. ใช ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบีย บ หรือหนาที่ตามกฎหมายของ
โรงพยาบาล
8. ใชขอมูลในการยืนยันตัวตนผูปวย
9. ใชในการประเมินผลและปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ
10.ตอบสนองตอคําขอของทาน เชน การรับเรื่องรองเรียน
11.วัตถุประสงคอื่น ๆ ที่ไดรับคํายินยอมชัดแจงจากทาน

o การสงตอและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาล จะไมเปดเผยและสงตอขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังหนวยงานภายนอก เวนแตได
รับคํายินยอมชัดแจงจากทาน หรือเปนไปตามกรณีดังตอไปนี้
1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุในนโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้ โรงพยาบาล อาจจําเปนตอง
เปดเผยหรือแบงปนขอมูลเฉพาะเทาที่จําเปนแกคูคา ผูใหบริการ หรือหนวยงานภายนอก ดังตอไปนี้
1.1 ธุรกิจคูคา และธุรกิจพันธมิตร
1.2 ตั ว แทน หรื อ คู ค า ที่ ใ ห บ ริ ก ารแก โ รงพยาบาล หรื อ ดํ า เนิ น การใดๆ ในฐานะตั ว แทนของ
โรงพยาบาล เชน ผูใหบริการขนสง, ผูใหบริการเก็บและทําลายเอกสาร ผูรับจางทํากิจกรรม
ทางการตลาดและสื่อโฆษณา ผูรับจางพัฒนาและดูและระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายหรือภาษี เปนตน
1.3 หุนสวนทางธุรกิจ
1.4 ธนาคาร และผูใหบริการชําระเงิน เชน บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต เปนตน
ทั้งนี้ โรงพยาบาล จะจัดทําขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด
2. โรงพยาบาล อาจเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหแกโรงพยาบาลในเครือ โดยจะเปนการ
ประมวลผลขอมูลภายใตวัตถุประสงคที่ระบุในนโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้เทานั้น
3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคั บ ใหเปดเผยข อมู ล หรือเปดเผยต อเจาพนั กงาน
เจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานที่มีอํานาจเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําขอที่ชอบดวยกฎหมาย

o การถายโอนหรือสงตอขอมูลไปยังตางประเทศ
โรงพยาบาล อาจจะสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ โดยจะทําใหแนใจวาประเทศ
ปลายทางหรือหนวยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุมครองความเปนสวนตัวที่เพียงพอ

o การปกปองขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาล ไดจัดทําและ/หรือเลือกใชระบบการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลใหมีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม
พรอมทั้งมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมทั้งจํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานจากพนักงาน ลูกจาง และตัวแทนของโรงพยาบาล เพื่อ
ปองกันไมใหขอมูลสวนบุคคลของทานถูกนําไปใช เปดเผย ทําลาย หรือเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต

o ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล
โรงพยาบาล จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไวตลอดระยะเวลาตราบเทาที่จําเปนต อการ
ประมวลผลตามวัตถุประสงคในนโยบายฉบับนี้เทานั้น เวนแตมีความจําเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลไวดวย
เหตุอื่นใด เชน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบกรณีการเกิดขอพิพาท โรงพยาบาล อาจมีความ
จําเปนตองเก็บขอมูลไวเปนระยะเวลาเกินกวาที่ระบุ

o การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัว
โรงพยาบาล อาจแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม นโยบายความเป น ส ว นตั ว โดยจะประกาศบนเว็ บ ไซต https://
www.bangpakokhospital.com พรอมระบุวันที่แกไขเพิ่มเติมครั้งลาสุด โรงพยาบาล แนะนําใหทานตรวจสอบ
นโยบายนี้เปนประจํา โดยการที่ทานใชผลิตภัณฑหรือบริการทางเว็บไซตของโรงพยาบาล ตอไปหลังจากที่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวจะถือวาทานยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแลว

o สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ทานสามารถขอใชสิทธิตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และตามที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้ไดดังตอไปนี้
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ทานมีสิทธิจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได เวนแต มีขอจํากัด
สิทธิโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ใหประโยชนแกทาน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไมสงผลกระทบตอการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมแกโรงพยาบาล กอนหนาแลวโดยชอบดวยกฎหมาย
2. สิทธิในการขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคล เวนแต กรณีที่โรงพยาบาล มีสิทธิปฏิเสธ
คําขอของทานตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่คําขอของทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
3. สิทธิในการขอแกไขขอมูลบุคคลใหเปนปจจุบัน ถูกตอง สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
ทั้งนี้ การแกไขดังกลาว โรงพยาบาล สามารถดําเนินการไดแมทานจะไมรองขอ
4. สิทธิในการขอลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได
ในกรณีดังตอไปนี้

4.1. เมื่อขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคในการเก็บ รวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
4.2. เมื่ อท า นถอนความยิ น ยอมในการเก็ บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยข อ มูล สว นบุค คลและ
โรงพยาบาล ไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอไป
4.3. เมื่อทานคัดคานการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และโรงพยาบาล ไมมี
อํานาจตามกฎหมายที่จะปฏิเสธได
เวนแต กรณีโรงพยาบาล มีเหตุโดยชอบดวยกฎหมายในการปฏิเสธคําขอของทาน
5. สิทธิในการขอรับหรือขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทาน ในกรณีที่โรงพยาบาล ไดทําให
ขอมูลสวนบุคคลนั้น อยู ในรูปแบบที่สามารถอ านหรื อใชงานโดยทั่ว ไปไดดว ยเครื่ องมื อหรืออุป กรณ ที่
ทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ เวนแต โดย
สภาพทางเทคนิคไมสามารถทําได หรือเปนการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสาธารณะหรือเปนการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย หรือการใชสิทธิละเมิดตอสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
6. สิทธิในการขอคัดคาน ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเมื่อใด
ก็ได ในกรณีดังตอไปนี้
6.1. กรณีที่เปนขอมูลสวนบุคคล ซึ่งโรงพยาบาล ดําเนินการภายใตฐานประโยชนชอบดวยกฎหมาย
เวนแตโรงพยาบาล ไดแสดงใหเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายที่สําคัญยิ่งกวา หรือเพื่อกอตั้งสิทธิเรียกรองตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
6.2. เพื่อวัตถุประวัตถุประสงคเกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
6.3. เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ เวนแตโรงพยาบาลมีความ
จําเปนเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของโรงพยาบาล
7. สิทธิในการขอระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ในกรณีดังตอไปนี้
7.1. เมื่อโรงพยาบาล อยูในระหวางการตรวจสอบตามที่ทานได ขอใหแก ไขข อมูลสวนบุ ค คล
ถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
7.2. เมื่อเปนขอมูลสวนบุคคลที่ตองลบหรือหรือทําลาย
7.3. เมื่อขอมูลสวนบุคคลดังกลาวหมดความจําเปน เนื่องจากทานมีความจําเปนตองขอใหเก็บ
รักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเพื่อใชในการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการ
ใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
7.4. เมื่ อโรงพยาบาล อยู ในระหวางการพิสูจ นสิทธิในการปฏิเสธคําขอการคั ดคานการเก็ บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
8. ทานมีสิทธิในการรองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562 หากโรงพยาบาล ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
หากทานมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะแกไข ลบขอมูล ใชสิทธิ หรือติดตอเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขอมูล
ของทาน กรุณาติดตอผานชองทางการติดตอดานลาง

o ชองทางการติดตอ
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล (บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํากัด)
362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 0-2109-9111
โทรสาร. 0-2877-2222
E-mail: dpobpk9@bangpakokhospital.com
• โดยแจงขอมูลดังตอไปนี้ประกอบการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
♦ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง
♦ ขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล หรือสิทธิที่ตองการใชตามกฎหมาย
♦ หมายเลขโทรศัพท ที่อยู และอีเมลที่สามารถติดตอกลับได

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายแพทยพณะ จันทรกมล)
กรรมการผูมีอํานาจ
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล
(บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํากัด)

