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เรื่อง “ส าหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด” 

 
วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ในอนาคต บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท”) จึงจัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี (“ประกาศ”)  
เพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการด าเนินการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส าหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ภายใน และรอบ
บริเวณอาคาร และสถานที่ของบริษัท เพ่ือการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งน้ี เราท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพ้ืนที่ โดย
ผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล 

บริษัทด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปน้ี   

 ฐานจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : บริษัทน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ใน
การประมวลผลเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่เข้ามาภายในอาคารและ
สถานที่ รวมถึงการดูแลทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าออกเขตหวงห้าม รวมถึงใช้ในการสอบสวน
เหตุต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในอาคารและสถานที่ 

 ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษัทอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือ
การปฏิบัติตามกฎหมายตามท่ีหน่วยงานรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ หรือใช้เพ่ือเป็นพยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุ
อาชญากรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดข้ึนภายในหรือบริเวณอาคาร และสถานที่ 
 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทบันทึก และจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่บริษัทติดต้ังไว้บริเวณอาคารและสถานที่ต่างๆ ของบริษัท ตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัยเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

1. เพ่ือการปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน 
2. เพ่ือการปกป้องอาคาร สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การขัดขวาง การท าลายซึ่งทรัพย์สินหรือ

อาชญากรรมอื่น 
3. เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ ด าเนินคดีทางกฎหมาย 
4. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดข้ึนในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์ 
5. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเก่ียวกับการส่งเรื่องร้องเรียน  
6. เพ่ือการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการด าเนินการทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช ้

บริษัทท าการติดต้ังกล้องวงจรปิดในต าแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและ
ทางออก รวมถึงพ้ืนที่ที่เราเห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพ้ืนที่ 
ดังต่อไปน้ี 
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ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลบันทึกภาพและ/หรือเสียงจากกล้องวงจร
ปิด (CCTV)  

ระยะเวลาอันพอสมควรตามความจ าเป็นในการเก็บรักษาเพ่ือวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 
หรือตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดให้เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณีใดจะ
ครบก าหนดก่อน 

 
ทั้งน้ี เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาข้างต้น ภาพจะถูกลบจากระบบโดยอัตโนมัติ หรือบริษัทจะท าการลบหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 
 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ท าการเปิดเผย เว้นแต่ กรณีที่บริษัทมีความจ าเป็น
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับน้ี เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่
ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปน้ี 

1. หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพ่ือการด าเนินการ
สืบสวน สอบสวน หรือการด าเนินคดีความต่าง ๆ 

2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพ่ือความจ าเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น  
 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาอันพอสมควรตามความจ าเป็นในการเก็บรักษาเพ่ือวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดให้เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณีใด
จะครบก าหนดก่อน   

 
สิทธิของท่านในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลสว่นบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังน้ี  
1.  สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม

ไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระท าก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมน้ัน 

2.  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้ 
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3.  สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่านเอง
ได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 

4.  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัทได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 

5.  สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย 

6.  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย 
7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  หรือ เพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่

สมบูรณ์ได้ 
8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทหรือพนักงานหรือผู้รับจ้าง

ของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีตามสมควรตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ
ความเหมาะสมทางธุรกิจ  

 
การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อของบริษัท 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท  
บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด  
ที่อยู่: 48 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
เบอร์โทรศัพท์: 0-2613-9243 – 4 
E-mail:  privacy@berichthailand.com 

 
 
 
 
 

 

 

 


