ประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว(สําหรับบุคคลภายนอก)
โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 (บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํากัด (สาขา3)และบริษัทในเครือรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของโรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 (บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํากัด
(สาขา3))ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมวา “โรงพยาบาล”มุงมั่นที่จะปกปองความเปนสวนตัวของผูใชบริการ คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ (เรียกรวมกันวา
“ทาน”หรือ “เจาของขอมูล”) ไมวาจะเปนการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย (เรียกรวมกันวา “การประมวลผลขอมูล”)เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลจึงออกประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจงขอมูลใหแกผูใชบริการอันเกี่ยวกับ สิทธิ
และหนาที่ ตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ ในการเก็บ รวมรวบ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังนี้
o ขอมูลสวนบุคคล
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึง
ขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
“ขอมูลที่มีความออนไหว” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ
เชน ขอมูลจําลองใบหนา ขอมูลจําลองมานตา หรือขอมูลจําลองลายนิ้วมือ
o ขอมูลสวนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม
ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลโรงพยาบาล จะใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมายและจํากัดเพียงเทาที่จําเปนตาม
วัตถุประสงคการดําเนินงานของโรงพยาบาล อันประกอบดวย
1. ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ - นามสกุล, วันเดือนปเกิด, อายุ, สัญชาติ, เลขประจําตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง,หมูโลหิต,
ลายมือชื่อ, รูปถาย, อาชีพ
2. ขอมูลสําหรับการติดตอ เชน ที่อยู, หมายเลขโทรศัพท, อีเมล
3. ขอมูลเอกสารทางราชการ เชน สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาหนังสือเดินทาง, เลขที่ใบตางดาว
4. ขอมูลทางการเงิน เชน สําเนาหนาบัญชีธนาคาร, ขอมูลเลขบัตรเครดิต
5. ขอมูลที่ไดจากเก็บรวบรวมของโรงพยาบาล หรือระบบอัตโนมัติจากอุปกรณตาง ๆ ของโรงพยาบาลเชน หมายเลข HN,
หมายเลข IP Address, Cookie, พฤติกรรมการใชบริการ, ประวัติการใชบริการ, เสียง, ภาพถาย, ภายเคลื่อนไหว, ชื่อบัญชี Social Media,
Chat, Geolocation
โดยโรงพยาบาล จะดําเนิ นการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเมื่อไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอน ยกเวนในกรณี
ดังตอไปนี้
1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อความจําเปนตอการใหบริการหรือปฏิบัติตามสัญญา
ระหวางเจาของขอมูลและโรงพยาบาล
2. เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
4. เพื่ อผลประโยชน อั นชอบโดยกฎหมายของโรงพยาบาล กรณี มี ความจํ าเป นเพื่ อประโยชน อั นชอบธรรมในการดํ าเนิ นงานของ
โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาล จะพิจารณาถึงสิทธิของเจาของขอมูลเปนสําคัญ เชน เพื่อปองกันการฉอโกง การรักษาความปลอดภัยใน
ระบบเครือขาย การปกปองสิทธิเสรีภาพ และประโยชนของเจาของขอมูลเปนตน

5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทําเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชนสาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งไดจัดใหมีมาตรการปกปองที่เหมาะสมเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูล
6. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจําเปนตอการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือการปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจรัฐที่
โรงพยาบาล ไดรับมอบหมาย
o ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว
โรงพยาบาลอาจจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลที่มีความออนไหว เชน เชื้อชาติ ขอมูลทางการแพทย ขอมูลความพิการ ศาสนา ขอมูล
ชีวภาพ โดยโรงพยาบาลจะทําการขอคํายินยอมจากทานทุกครั้งในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย เวนแต
1. เพื่อปองกันหรือระงับอันตราตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล
2. เป นการดําเนิ นกิ จกรรมโดยชอบด วยกฎหมายที่ มี การคุ มครองที่ เหมาะสมของมู ลนิ ธิ สมาคม หรือองค กรที่ ไม แสวงหากําไรที่ มี
วัตถุประสงคเกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงาน ใหแกสมาชิก ผูซึ่งเคยเปนสมาชิก หรือผูซึ่งมีการติดตออยาง
สม่ําเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองคกร ที่ไมแสวงหากําไรตามวัตถุประสงคดังกลาวโดยไมไดเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นออกไป
ภายนอกมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรที่ไมแสวงหากําไรนั้น
3. เปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะดวยความยินยอมโดยชัดแจงของเจาของขอมูลสวนบุคคล
4. เปนการจําเปนเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสู
สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
5. เปนการจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับ
5.1. เวชศาสตรปองกันหรืออาชีวเวชศาสตร การประเมินความสามารถในการทํางานของลูกจาง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย การ
ให บริการดานสุขภาพหรือดานสังคม การรักษาทางการแพทย การจัดการดานสุขภาพ หรือระบบการให บริการดานสังคม
สงเคราะห
5.2. ประโยชนดานการสาธารณะสุข เชน การปองกันดานสุขภาพจากโรคติดตออันตรายหรือโรคระบาด
5.3. การคุมครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูมีสิทธิตามกฎหมาย
การคุมครองผูประสบภัยจากรถ หรือการคุมครองทางสังคม
5.4. การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ หรือประโยชนสาธารณะอื่น
5.5. ประโยชนสาธารณะที่สําคัญ
o แหลงที่มาของขอมูล
1. ขอมูลจากเจาของขอมูลโดยตรง ที่ทานไดใหไวในกิจกรรมตาง ๆ เชนเขารับการรักษา,ตอบแบบสอบถาม, สมัครรับขอมูล
ขาวสาร, เขารวมกิจกรรมทางการตลาดชองทางเว็บไซต แอพพลิเคชั่น หรือชองทางอื่นของโรงพยาบาล, การเขา - ออก ภายในโรงพยาบาล,
การจัดอบรม, การจัดซื้อจัดจาง,การตอบโตทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(e-mail) หรือการกรอก/ใหขอมูลประกอบการสมัครงาน หรือชอง
ทางการสื่อสารอื่นๆ ระหวางโรงพยาบาลและทาน
2. ขอมูลจากบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวของ เชน ญาติ, คนในครอบครัว
3. ขอมูลจากระบบอัตโนมัติ เชน ภาพจากกลองวงจรปด ขอมูลจากแอพพลิเคชั่น ขอมูลจากเครื่องมือทางการแพทย
4. ขอมูลจากแหลงอื่น เชน ขอมูลสาธารณะ ขอมูลจากหนวยงานพันธมิตร หนวยงานราชการหรือโรงพยาบาลในเครือ ตลอดจน
ขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ ที่ผูใชบริการไดมอบไวให

o วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาลอาจนําขอมูลสวนบุคคลไปใชตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้หรือตามวัตถุประสงคอื่น ๆ ที่แจงขณะเก็บรวบรวมขอมูลหรือ
ที่ทานไดใหความยินยอมหลังจากโรงพยาบาลดําเนินการเก็บขอมูลไปแลว
1. จัดหาหรือสงมอบบริการทางการแพทย
2. สรางและจัดเก็บขอมูลประวัติการรักษาของทาน
3. นัดหมาย แจงเตือน ประสานงานระหวางทานและแพทย หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพ
4. ประสานงานและสงตอขอมูลใหแกโรงพยาบาลในเครือขาย และสถานพยาบาลอื่น ๆ ในกรณีที่มีการสงตอผูปวย
5. ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เชน การตรวจสอบบัญชี การแจงและเรียกเก็บหนี้ การใชสิทธิสวัสดิการตาง ๆ ภาษี
และหลักฐานการดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนด
6. เพื่อประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของโรงพยาบาล เชน การบันทึกเสียงการรองเรียนผานระบบ Call Center, การบันทึกภาพ
ผานกลอง CCTV
7. ใชในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หรือหนาที่ตามกฎหมายของโรงพยาบาล
8. ใชขอมูลในการยืนยันตัวตนผูปวย
9. ใชในการประเมินผลและปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ
10. ตอบสนองตอคําขอของทาน เชน การรับเรื่องรองเรียน
11. วัตถุประสงคอื่น ๆ ที่ไดรบั คํายินยอมชัดแจงจากทาน
o การสงตอและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาลจะไมเปดเผยและสงตอขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังหนวยงานภายนอก เวนแตไดรับคํายินยอมชัดแจงจากทาน หรือ
เปนไปตามกรณีดังตอไปนี้
1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุในนโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้โรงพยาบาลอาจจําเปนตองเปดเผยหรือแบงปนขอมูล
เฉพาะเทาที่จําเปนแกคูคา ผูใหบริการหรือหนวยงานภายนอก ดังตอไปนี้
1.1 ธุรกิจคูคา และธุรกิจพันธมิตร
1.2 ตัวแทน หรือคูคาที่ใหบริการแกโรงพยาบาล หรือดําเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของโรงพยาบาลเชน ผูใหบริการขนสง, ผู
ใหบริการเก็บและทําลายเอกสาร ผูรับจางทํากิจกรรมทางการตลาดและสื่อโฆษณา ผูรับจางพัฒนาและดูและระบบความ
ปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายหรือภาษี เปนตน
1.3 หุนสวนทางธุรกิจ
1.4 ธนาคาร และผูใหบริการชําระเงิน เชน บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต เปนตน
ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะจัดทําขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด
2. โรงพยาบาลอาจเป ดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหแกโรงพยาบาลในเครือ โดยจะเปนการประมวลผลขอมูลภายใต
วัตถุประสงคที่ระบุในนโยบายความเปนสวนตัวฉบับนี้เทานั้น
3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับใหเปดเผยขอมูลหรือเปดเผยตอเจาพนักงาน เจาหนาที่รัฐ หรือหนวยงานที่มี
อํานาจเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําขอที่ชอบดวยกฎหมาย
o การถายโอนหรือสงตอขอมูลไปยังตางประเทศ
โรงพยาบาลอาจจะสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ โดยจะทําใหแนใจวาประเทศปลายทางหรือหนวยงานปลายทางมี
มาตรฐานและนโยบายในการคุมครองความเปนสวนตัวที่เพียงพอ

o การปกปองขอมูลสวนบุคคล
โรงพยาบาล ไดจัดทําและ/หรือเลือกใชระบบการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลใหมีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม พรอมทั้งมีมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งจํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานจาก
พนักงาน ลูกจาง และตัวแทนของโรงพยาบาลเพื่อปองกันไมใหขอมูลสวนบุคคลของทานถูกนําไปใช เปดเผย ทําลาย หรือเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
o ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล
โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไวตลอดระยะเวลาตราบเทาที่จําเปนตอการประมวลผลตามวัตถุประสงคใน
นโยบายฉบับนี้เทานั้นเวนแตมีความจําเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลไวดวยเหตุอื่นใด เชน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบกรณี
การเกิดขอพิพาทโรงพยาบาลอาจมีความจําเปนตองเก็บขอมูลไวเปนระยะเวลาเกินกวาที่ระบุ
o การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัว
โรงพยาบาลอาจแกไขเพิ่มเติมนโยบายความเปนสวนตัวโดยจะประกาศบนเว็บไซตhttps://www.bangpakokrangsit.comพรอมระบุวันที่แกไข
เพิ่ม เติมครั้งลาสุด โรงพยาบาลแนะนําใหทานตรวจสอบนโยบายนี้เปนประจํา โดยการที่ทานใชผลิตภัณ ฑ หรือบริการทางเว็บไซตของ
โรงพยาบาลตอไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวจะถือวาทานยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแลว
o สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ทานสามารถขอใชสิทธิตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และตามที่ระบุไวในประกาศฉบับนี้ไดดังตอไปนี้
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ทานมีสิทธิจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได เวนแตมีขอจํากัดสิทธิโดยกฎหมายหรือสัญญาที่
ใหประโยชนแกทาน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไมสงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความ
ยินยอมแกโรงพยาบาล กอนหนาแลวโดยชอบดวยกฎหมาย
2. สิทธิในการขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคล เวนแตกรณีที่โรงพยาบาล มีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมาย
หรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่คําขอของทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
3. สิทธิในการขอแกไขขอมูลบุคคลใหเปนปจจุบัน ถูกตอง สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด ทั้งนี้ การแกไขดังกลาว
โรงพยาบาล สามารถดําเนินการไดแมทานจะไมรองขอ
4. สิทธิในการขอลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได ในกรณีดังตอไปนี้
4.1 เมื่อขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคในการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล
4.2 เมื่อทานถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและโรงพยาบาล ไมมีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอไป
4.3 เมื่อทานคัดคานการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และโรงพยาบาล ไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะ
ปฏิเสธได เวนแต กรณีโรงพยาบาล มีเหตุโดยชอบดวยกฎหมายในการปฏิเสธคําขอของทาน
5. สิทธิในการขอรับหรือขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทาน ในกรณีที่โรงพยาบาล ไดทําใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูใน
รูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทําได หรือเปนการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน
สาธารณะหรือเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือการใชสิทธิละเมิดตอสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
6. สิทธิในการขอคัดคาน ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเมื่อใดก็ได ในกรณีดังตอไปนี้

6.1 กรณีท่ีเปนขอมูลสวนบุคคล ซึ่งโรงพยาบาลดําเนินการภายใตฐานประโยชนชอบดวยกฎหมาย เวนแตโรงพยาบาล ไดแสดงให
เห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายที่สําคัญยิ่งกวา หรือเพื่อกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ
เรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
6.2 เพื่อวัตถุประวัตถุประสงคเกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
6.3 เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ เวนแตโรงพยาบาลมีความจําเปนเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชนสาธารณะของโรงพยาบาล
7. สิทธิในการขอระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ในกรณีดังตอไปนี้
7.1 เมื่อโรงพยาบาล อยูในระหวางการตรวจสอบตามที่ทานไดขอใหแกไขขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และ
ไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
7.2 เมื่อเปนขอมูลสวนบุคคลที่ตองลบหรือหรือทําลาย
7.3 เมื่อขอมูลสวนบุคคลดังกลาวหมดความจําเปน เนื่องจากทานมีความจําเปนตองขอใหเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทาน
ไวเพื่อใชในการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้น
ตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
7.4 เมื่อโรงพยาบาล อยูในระหวางการพิสูจนสิทธิในการปฏิเสธคําขอการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล
7.5 ทานมีสิ ทธิในการรองเรียนต อคณะกรรมการผู เชี่ยวชาญตามพระราชบัญญั ติคุ มครองข อมู ลส วนบุ คคล พ.ศ. 2562 หาก
โรงพยาบาลฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
หากทานมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะแกไข ลบขอมูล ใชสิทธิ หรือติดตอเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขอมูลของทาน กรุณาติดตอผานชอง
ทางการติดตอดานลาง
o ชองทางการติดตอ
โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 (บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํากัด (สาขา3)
เลขที่ 757 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 2) ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร 02-028-1111
โทรสาร 02-028-1130-31
E-mail: info.rangsit2@bangpakokhospital.com
• โดยแจงขอมูลดังตอไปนี้ประกอบการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
♦ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง
♦ ขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล หรือสิทธิที่ตองการใชตามกฎหมาย
♦ หมายเลขโทรศัพท ที่อยู และอีเมลที่สามารถติดตอกลับได
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
.....................
(นายแพทยวิชัย เดชะทัตตานนท)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต-2
บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํากัด (สาขา3)

