
นโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (Data Protection Policy)  

บริษัท โรงพยาบาลบางมด จ ากัด 

บริษทั โรงพยาบาลบางมด จ ากดั ในฐานะผูป้ระกอบกิจการโรงพยาบาลบางมด (“เรา” หรือ “โรงพยาบาลบางมด”)-

มุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องความเป็นส่วนตวัของท่าน ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ีคือแนวทางท่ีเราปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็น 

การเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย (เรียกรวมกนัว่า “การประมวลผล”) และการปกป้องซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้กบัเราใน

ระหว่างเยี่ยมชม เวบ็ไซต ์bangmodaesthetic.com หรือใชแ้อพพลิเคชัน่ของเรา หรือรับบริการจากเรา นโยบายความเป็นส่วนตวั

น้ีครอบคลุมถึงขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุถึงตวัท่านไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรือเป็น

การส่งต่อมาจากบุคคลท่ีสามก็ตาม (“ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของท่านนั้น 

นอกเหนือจากการปฏิบติัตามนโยบายน้ีแลว้ เราจะยึดถือปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย กฎ ประกาศ ค าสั่งหรือระเบียบของ

หน่วยงานท่ีมีอ  านาจก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม เราในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไดจ้ดัท า

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีขึ้น ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการให้บริการเวบ็ไซต์และแอพพลิเคชั่น

ของเรา รวมทั้งการเขา้รับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดงักล่าวในแต่ละครั้ งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับ

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล   หมายถึง  “ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางออ้ม แต่ไม่ 

   รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”  

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็น ในกรณีท่ีท่านเป็นผูย้ินยอมให้ขอ้มูลกบัเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้

ขอ้มูลเพ่ือการขอรับบริการจากเราผ่านช่องทางเวบ็ไซต ์แอพพลิเคชัน่บนมือถือ หรือช่องทางอื่นใดของเรา ตวัอย่างเช่น การนัด

หมายแพทย ์การลงทะเบียนแบบออนไลน์ การสมคัรรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการท าธุรกรรม

แบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผูป่้วยท่ีเคาน์เตอร์ลงทะเบียนของโรงพยาบาลนอกจากน้ี เราอาจได้รับขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านจากบุคคลท่ีสาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน โรงพยาบาลหรือบริษัทในเครือข่ายของบริษัท 

โรงพยาบาลบางมด จ ากดั (“โรงพยาบาลในเครือข่าย” หรือ “บริษทัในเครือข่าย”) ซ่ึงรวมถึงบริษทั โรงพยาบาลบางมด จ ากดั 

ด้วย ตัวแทนจ าหน่ายหรือผูใ้ห้บริการของเรา หรือหน่วยงานภาครัฐในกรณีท่ีท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

ดงักล่าวไว ้หรือเป็นการเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 



ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการประมวลผลขอ้มูลตามนโยบายความ

เป็นส่วนตวัน้ี ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลท่ีสาม มีดงัน้ี 

⚫ ขอ้มูลระบุตวัตน เช่น ช่ือ ภาพถ่าย เพศ วนัเดือนปีเกิด หนงัสือเดินทาง หมายเลขบตัรประชาชน หรือหมายเลข

ท่ีสามารถระบุตวัตนอื่นๆ 

⚫ ขอ้มูลส าหรับการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล 

⚫ ขอ้มูลการช าระเงิน เช่น ขอ้มูลการเรียกเก็บเงิน ขอ้มูลบตัรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบญัชีธนาคาร  

⚫ ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเก่ียวกับ

ห้องพกั และบริการเสริมอื่นๆ 

⚫ ขอ้มูลการสมคัรรับข่าวสารและเขา้ร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมสัมมนา, ลงทะเบียน

รับโปรโมชัน่ 

⚫ ขอ้มูลสถิติ เช่น จ านวนผูป่้วย และการเขา้ชมเวบ็ไซต์ 

⚫ ขอ้มูลจากการเขา้ใชเ้วบ็ไซตข์องเรา เช่น IP Address, Cookies, นดัหมายแพทยอ์อนไลน์ 

⚫ ขอ้มูลดา้นสุขภาพ รายงานท่ีเก่ียวกบัสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจาก

ห้องทดลอง และการวินิจฉัย 

⚫ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชย้าและการแพย้าของท่าน 

⚫  ขอ้มูล Feedback และผลการรักษาท่ีท่านให้ไว ้

เราจะไม่เก็บและใช้ขอ้มูลท่ีมีความละเอียดอ่อนของท่าน ดงัต่อไปน้ี ความเช่ือทางศาสนา ประวติัอาชญากรรม เวน้แต่

เป็นไปตามท่ีขอ้บงัคบัและกฎหมายก าหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน 

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจประมวลผลขอ้มูลของท่านโดยอาศยัความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบตัิตามสัญญาระหว่างกนั หรือการใดๆ 

เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเรา ส าหรับวตัถุประสงคด์งัน้ี 



1. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ ไดแ้ก่ 

⚫ จดัหาบริการ หรือส่งมอบบริการของเรา และการเขา้ถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ 

⚫ นดัหมายแพทย ์ส่งข่าวสาร แนะน าบริการของโรงพยาบาล 

⚫ การประสานงานและส่งต่อขอ้มูลให้กบัโรงพยาบาลในเครือข่าย และสถานพยาบาลอื่นซ่ึงจะช่วยให้การส่งต่อ

ผูป่้วย มีความรวดเร็วขึ้น 

⚫ การยืนยนัตวัตนของผูป่้วย 

⚫ ส่งขอ้ความแจง้เตือนการนดัหมายแพทย ์หรือการเสนอความช่วยเหลือจากเรา 

⚫ รักษาความปลอดภยั รวมถึงความปลอดภยัขณะพกัรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 

⚫ ปฏิบตัิตามกฎของโรงพยาบาล 

⚫ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบตัิ

ตามหมายเรียกพยาน หรือค าสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

⚫ วตัถุประสงคอ์ื่นๆ ท่ีสนับสนุนการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ หรือท่ีได้รับความยินยอมจากท่านเป็น

ครั้ งคราว 

2. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดของเรา ซ่ึงเราจะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เฉพาะกรณีท่ีท่านได้ให้ความ

ยินยอมในการประมวลผลแก่เรา ไดแ้ก่ 

⚫ อ านวยความสะดวกและน าเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

⚫ จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกคา้สัมพนัธ์ เช่น การส่งขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชั่น 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพนัธมิตร 

⚫ ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ วิจยัตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์และ

บริการ หรือสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ ๆ 

⚫ เพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสาร ตอบค าถาม หรือตอบสนองขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการของเรา เช่น 

ปัญหาการใชบ้ริการ หรือความสูญหายใด ๆ 

 



บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย 

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลท่ีสาม ซ่ึงอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย ซ่ึง

เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การให้ความคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีกฎหมายก าหนด และเราจะด าเนินตามมาตรการท่ีจ าเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามขอ้บงัคบัและกฎหมาย เพ่ือ

วตัถุประสงคท่ี์ตามระบุไวข้า้งตน้ ให้แก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

- โรงพยาบาลในเครือข่าย บริษทัในเครือข่าย ธุรกิจคู่คา้ และธุรกิจพนัธมิตร 

- ตวัแทน ผูใ้ห้บริการ หรือคู่คา้ท่ีให้บริการแก่เรา หรือด าเนินการใดๆ ในฐานะตวัแทนของเรา เช่น ผูใ้ห้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น บริษทัประกนั พนัธมิตรท่ีเขา้ร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และ

บริษทัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการให้บริการแก่ท่าน หรือตอบสนองตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ 

- ธนาคาร และผูใ้ห้บริการช าระเงิน เช่น บริษทับตัรเครดิต หรือเดบิต 

- เจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานรักษาความมัน่คงและความปลอดภยั 

- หน่วยงานตรวจคนเขา้เมือง และหน่วยงานศุลกากร 

- หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก ากบัดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายอนุญาต หรือก าหนดไว้ 

 

การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม 

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา อาจมีลิงก์เช่ือมไปยงัเว็บไซต์บุคคลท่ีสาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่าน้ี 

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซตข์องบุคคลท่ีสาม ดงันั้น การท่ีบุคคลท่ีสามประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และโปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งและความรับผิดใดๆ จากการกระท าของ

บุคคลท่ีสามดงักล่าว 

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไวน้านเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือวตัถุประสงคต์่างๆ ท่ีอธิบายไว้ในนโยบายความเป็น

ส่วนตวัน้ี หรือภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย หรือเพ่ือการด าเนินการทางกฎหมาย เม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ หากท่านไม่



แสดงความยินยอมให้เราท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะด าเนินการท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นตาม

ขั้นตอนการท าลายขอ้มูลของเราและจะด าเนินการให้เสร็จโดยไม่ชกัชา้ 

เราจะใชม้าตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั และการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัและรักษาความปลอดภยั

ของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีโรงพยาบาลเก็บรวบรวม  

 

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ท่านอาจติดต่อเรา หรือเจ้าหน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือยื่นค าร้องขอด าเนินการใช้

สิทธิของท่านดงัต่อไปน้ี 

⚫ ท่านมีสิทธิเขา้ถึงข้อมูลของท่านท่ีเราเก็บรักษาไว ้รวมถึงขอรับส าเนาข้อมูลและขอให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านท่ีท่านให้ไวก้บัเราไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลรายอื่นหรือตวัท่านเอง 

⚫ ท่านมีสิทธิคดัคา้น หรือระงบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่านได้ 

⚫ ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้เราลบ หรือ

ท าลาย หรือเปิดเผยแหล่งท่ีมาของขอ้มูลของท่านในกรณีท่ีไม่ไดใ้ห้ความยินยอมได ้

⚫ ในกรณีท่ีท่านพบว่าเรา หรือบุคลากรของเราใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่าน ไม่เป็นไปตามท่ีท่านได้ให้ความ

ยินยอมไวห้รือไม่ เป็นการประมวลผลตามท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

⚫ ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีท่านได้ให้ความยินยอมกบั

เราไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กบัเรา เวน้แต่มีขอ้จ ากดัสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

โดยกฎหมายหรือโดยสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่ท่าน 

⚫ อย่างไรก็ตาม การท่ีท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดอาจส่งผลให้เรามี

ขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีไดแ้จง้ และท่านอาจขาดความสะดวกในการ

ไดร้ับบริการจากเรา 

 

 



ช่องทางการติดต่อเรา 

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี กรุณาด าเนินการเป็นลายลักษณ์อกัษร พร้อมแนบ

ส าเนาหลกัฐานเพ่ือแสดงตัวตน และหากท่านมีค าถาม ขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบันโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี ท่าน

สามารถติดต่อไดท่ี้อีเมล ์marketing@banfmodaesthetic.com หรือติดต่อตามท่ีอยู่ต่อไปน้ี 

บริษทั โรงพยาบาลบางมด จ ากดั (ชั้น 12)                   

747 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีตอ้งแจง้ให้เราทราบ ไดแ้ก่ 

- ช่ือ สกุล เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเลขหนงัสือเดินทาง 

- เร่ืองท่ีตอ้งการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 

- เบอร์โทรและท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้รวมทั้งท่ีอยู่ส าหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของท่าน 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเป็นครั้ งคราวเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของ

การให้บริการและการด าเนินงานของเรา ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนโยบาย

เวอร์ชนัล่าสุดจะประกาศบนเวบ็ไซตข์องเรา เพ่ือให้ท่านทราบแนวทางท่ีเราใชใ้นการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

นโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2563 


