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เรื่อง “ส าหรับผู้เข้ามาในสถานที่ของบริษัท” 

 
วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า 

(“บริษัท”) จึงจัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี (“ประกาศ”) เพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับน้ีจะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น ผู้เข้ามาในสถานที่ของบริษัทเพื่อกิจธุระใด ๆ ที่ท่านมีต่อบริษัทหรือ

บุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัท   

นิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปี
เกิด เพศ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ในใบอนุญาตท างาน ที่อยู่อีเมล ชื่อและเลขที่บัญชีเงิน
ฝากธนาคาร เลขบัตรเครดิต/เดบิต เป็นต้น ท้ังน้ี ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในท านองเดียวกันตามท่ีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 
“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ท้ังน้ี ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 
“ผู้เข้ามาในสถานที่ของบริษัท” หมายถึง บุคคลที่เดินทางเข้ามาติดต่อกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในสถานที่ท าการของ
บริษัท ไม่ว่าเพ่ือกิจธุระใด ๆ เช่น พนักงานรับส่งเอกสาร ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างของบริษัท ผู้มาดูงาน เป็นต้น 
 

ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน ท้ังน้ี ตามความจ าเป็นเพ่ือการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ของบริษัทที่แจ้งในประกาศฉบับน้ี 
“ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลติดต่อทั่วไป” ได้แก่ ค าน าหน้า ชื่อ ชื่อสกุล อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ รูปภาพ หมายเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลใบขับข่ี ลายมือชื่อ เบอร์ติดต่อ เป็นต้น 
“ข้อมูลรายละเอียดการเข้าสถานที่” ได้แก่ วันและเวลาเข้าออกสถานที่ เลขทะเบียนและลักษณะของพาหนะ จ านวนผู้มาติดต่อ 
จุดประสงค์ในการติดต่อ เป็นต้น 
“ข้อมูลอื่น ๆ” ได้แก่ บันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” ได้แก่ ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น อุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น 
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แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมดังต่อไปน้ี 

 จากตัวท่านเอง โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงดังต่อไปน้ี 
o ผ่านทางวาจา ได้แก่ กรณีการพูดคุยต่อหน้า เป็นต้น 
o ผ่านทางเอกสาร ได้แก่ บัตรประชาชน ใบขับข่ี หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีท่านแสดงเพ่ือใช้ในการอ้างอิง 
o ผ่านทางช่องทางการติดต่ออื่น ได้แก่ การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิดของบรษิัท และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

โดยบุคคลากรของบริษัท เป็นต้น 

 จากแหล่งอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม ได้แก่ บุคคลที่ท่านมาติดต่อ เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือน าไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมาย
ตามท่ีปรากฏในประกาศฉบับน้ีเท่าน้ัน หากบริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์
อย่างอื่นนอกเหนือจากท่ีปรากฏในประกาศน้ี บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจ้งให้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอม ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการรักษาความปลอดภัย 

ป้องกันอาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ รวมถึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

และเปิดเผยต่อพนักงานต ารวจเพ่ือการตรวจสอบกรณีมีเหตุการณ์

อันไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดข้ึนในบริเวณบริษัท รวมถึงการเปิดเผย

ต่อผู้เสียหายอื่น (ถ้ามี) การปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของ

บริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริษัท เช่น การด าเนินคดีตาม

กฎหมาย การริเริ่มคดี การต่อสู้คดี การระงับข้อพิพาทนอกศาล และ

การด าเนินการอื่นๆ เพ่ือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของ

บริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อบริษัทตามท่ีมีกฎหมายอนุญาต 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือ

บุคคลอื่น 

 

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน 

เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของท่าน เป็นต้น เพ่ือใช้

เป็นวิธีป้องกันเชื้อโรคหรือโรคติดต่อซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่กระจาย 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

- เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท  

- เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ
สุขภาพของบุคคล 
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

เชื้อในวงกว้าง รวมไปถึงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สุขภาพของบุคคลที่เข้ามาภายในบริษัท ทั้งน้ียังรวมไปถึงการเปิดเผย

ข้อมูลไปยังองค์กรภายนอกเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าว เช่น เปิดเผยแก่

กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของท่านกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอม
ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม 

- เพ่ือความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้
บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนด (เช่น 
กฎหมายเก่ียวกับประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข) 

- ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง  (กรณีไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มีความอ่อนไหวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) 

 
ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือตรวจสอบและระบุตัวตนของท่านตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ซึ่งในกรณีที่

ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทอาจตัดสินใจไม่ให้ท่านเข้าไปในสถานที่ของบริษัทได้ 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับน้ี บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงบุคคล หรือองค์กรดังต่อไปน้ี  

 ผู้ให้บริการ และตัวแทนที่บริษัทว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาด้านระบบความปลอดภัยและพนักงานของผู้ให้บริการ

ดังกล่าว เป็นต้น 

 พนักงานต ารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีและการ

ระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ตามกฎหมาย เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็น  
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ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือการรักษาความปลอดภัยและป้องกันโรคติดต่อ  เป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ท่านได้เข้ามาในสถานที่ของบริษัท  

 
ทั้งน้ี ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้นส าหรับการน าไปใช้ตาม

วัตถุประสงค์เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือโต้แย้งข้อกล่าวหาที่มีต่อ
บริษัท โดยในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
และหรือภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 
สิทธิของท่านในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลสว่นบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังน้ี  

1.  สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม
ไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระท าก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมน้ัน 

2.  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัทท าส าเนาข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทให้แก่ท่านได้ 

3.  สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหรือตัวท่าน
เองได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 

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 
 

ทั้งน้ี ท่านสามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวแก่บริษัทได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อมูลการติดต่อของบริษัทซึ่งอยู่ด้านล่างน้ี  
การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีบางกรณีที่บริษัทอาจปฏิเสธการ
คัดค้าน หรือค าขอ และ/หรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอการใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลได้ อาทิเช่น  ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือค าสั่งศาล  เพ่ือประโยชน์สาธารณะ กรณีส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น  โดยบริษัท
จะท าบันทึกการปฏิเสธการคัดค้านพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการ และรายละเอียดตามวิธีการและ/หรือแบบฟอร์มตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทก าหนด 
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วันที่เริ่มใช้งาน 13/1/2565 

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีตามสมควรตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และ
ความเหมาะสมทางธุรกิจ  

 

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อของบริษัท 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


