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เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)  

 

1. เกี่ยวกับเรา  

บรษิัท บีเอ็นเอช เมดเิคลิ เซ็นเตอร ์จ  ำกดั ท่ีอยู ่9/1 ถนนคอนแวนต ์สีลม บำงรกั กทม. 10500  
เว็บไซต ์ WWW.BNHHOSPITAL.COM  
บริษัทฯ เป็นสถำนพยำบำลท่ีใหบ้ริกำรตรวจ รกัษำโรค และบริกำรทำงกำรแพทย ์ซึ่งมีฐำนะเป็นผูค้วบคมุ

ขอ้มูลส่วนบุคคลตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงแจง้เอกสำรฉบบันีใ้ห้
ท่ำนทรำบถึงเหตผุลและวิธีกำรท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน รวมถึงแจง้ให้
ทำ่นทรำบสิทธิของทำ่นในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 
2. วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูล  

บรษิัทฯ ใชร้ะบบกลอ้งวงจรปิด ในกำรเก็บภำพเคล่ือนไหวของทำ่นเพ่ือ 

(ก) กำรคุม้ครองชีวิต รำ่งกำย สขุภำพ ควำมปลอดภยัสว่นบคุคล และทรพัยส์ินของบคุคลตำ่ง ๆ 

(ข) กำรคุม้ครองและป้องกันสถำนท่ี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสินทรพัยข์องบริษัทจำกควำม

เสียหำย กำรถกูรบกวน กำรถกูท ำลำย และอำชญำกรรมอ่ืน ๆ 

(ค) กำรสนับสนุนหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยในกำรป้องกัน  สืบสวน และด ำเนินคดีต่อ

อำชญำกรรม และกำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรยบัยัง้อำชญำกรรม 

(ง) กำรช่วยเหลือในกำรระงบัขอ้พิพำทอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมท่ีเกิดขึน้ในกระบวนกำรทำงวินยั

หรือกำรรอ้งทกุข ์

(จ) กำรชว่ยเหลือในกำรสอบสวนหรือกระบวนกำรท่ีเก่ียวกบักำรแจง้เบำะแสและไตส่วน 
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3. หลักเกณฑห์รือฐานทางกฎหมาย 

บรษิัทอำจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลองทำ่น โดยอำศยัหลกัเกณฑห์รือฐำนทำง

กฎหมำยดงัตอ่ไปนี ้

  

(ก) ฐานประโยชนส์ าคัญต่อชีวิต กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล

นัน้เป็นกำรจ ำเป็น เพ่ือปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรำยตอ่ชีวิต รำ่งกำย หรือสขุภำพของบคุคล 

(ข) ฐานประโยชนอั์นชอบด้วยกฎหมาย กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่ำนเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือประโยชนอ์นัชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัท เพ่ือบรรลุ

วตัถปุระสงคอ์ยำ่งใดอยำ่งหนึ่งตำมท่ีระบขุำ้งตน้ 

(ค) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตำมภำระผูกพันตำมท่ีก ำหนดไว้โดย

กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่  ำกดัเพียง กฎหมำยวำ่ดว้ยควำมปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้มใน

สถำนท่ีท ำงำน บริษัทถือว่ำกำรใชก้ลอ้งวงจรปิดเป็นมำตรกำรท่ีส ำคญัซึ่งช่วยใหบ้ริษัทสำมำรถ

ปฏิบตัติำมภำระผกูพนัเหลำ่นีไ้ด ้

 

4. การตั้งกล้องวงจรปิด  

 กลอ้งวงจรปิดมีจ ำนวน 195  

 บริษัทไดต้ิดตัง้ปำ้ยท่ีเหมำะสมไวใ้นพืน้ท่ีภำยใตก้ำรสอดส่องดแูล เพ่ือแจง้ใหท้่ำนทรำบถึงกำรใช้

กลอ้งวงจรปิดและกำร 

 

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

 บริษัทอำจเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไวไ้ม่เกินกว่ำระยะเวลำ30วนั หรือเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพ่ือ

กำรบรรลวุตัถปุระสงคต์ำมท่ีระบใุนประกำศฉบบันี ้ หรือเท่ำท่ีจ  ำเป็นตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั อนึ่ง 

บริษัทอำจจ ำเป็นตอ้งเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพ่ือกำร

จดักำรขอ้พิพำทหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยและกระบวนกำรทำงศำลซึ่งอำจเกิดขึน้ 
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 ระบบกลอ้งวงจรปิด จะเก็บภำพเคล่ือนไหวของบคุคลท่ีเขำ้มำในระยะท่ีกลอ้งสำมำรถจบัภำพได้

ตลอด 24 ชั่วโมง  

 ถำ้บริษัทหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน บริษัทอำจท ำลำย ลบ น ำ

ออกจำกระบบ หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็น

เจำ้ของขอ้มลูได ้

 

6. มาตรการด้านความปลอดภัย 

บริษัทฯ จะจดักำรเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยมำตรกำรเชิงองคก์รและเชิงเทคนิคไม่นอ้ยกว่ำระดบัท่ี

กฎหมำยก ำหนด และดว้ยระบบท่ีเหมำะสม เพ่ือป้องกันและรกัษำควำมปลอดภัยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ และ

จดัเก็บในสถำนท่ีท่ีมีระบบปอ้งกนักำรเขำ้ถึงท่ีจ  ำกดั 

กรณีท่ีเจ้ำหน้ำท่ีหรือหน่วยงำนใดต้องกำรตรวจสอบภำพหรือขอข้อมูลจำกกล้องวงจรปิด จะต้อง

ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงันี ้

 กรอกแบบฟอรม์แจง้ควำมจ ำนงขอขอ้มลูจำกกลอ้งวงจรปิด 

 สง่แบบฟอรม์มำยงั Security units เพ่ือน ำเสนอผูบ้งัคบับญัชำอนมุตัติำมขัน้ตอน 

 เจำ้หนำ้ท่ีรกัษำควำมปลอดภยัประจ ำหอ้งควบคมุกลอ้งวงจรปิด รบัแจง้ขอ้มลูเรื่องกำรขอดหูรือขอ

ขอ้มลูจำกกลอ้งวงจรปิดจำกหวัหนำ้แผนกรกัษำควำมปลอดภยั (Head of Security unit) 

 ในกรณีอนญุำตใหด้ขูอ้มลูได ้ใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีรกัษำควำมปลอดภยัประจ ำหอ้งควบคมุกลอ้งวงจรปิด 

รว่มอยูใ่นขณะท่ีผูร้อ้งขอดขูอ้มลูจำกลอ้งวงจรปิด 

 ใหบ้นัทึกขอ้มลูของผูร้่วมดขูอ้มูล และผลกำรตรวจสอบลงในแบบฟอรม์แจง้ควำมจ ำนงขอดูหรือ

ขอขอ้มลูจำกกลอ้งวงจรปิด และส่งตอ่แบบฟอรม์ใหก้ับผูจ้ดักำรฝ่ำยท่ีรบัผิดชอบงำนรกัษำควำม

ปลอดภยั เพ่ือรบัทรำบ 

 กรณีท่ีมีกำรรอ้งขอขอ้มลูจำกต ำรวจ จะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัจิำกผูอ้  ำนวยกำรบรษิัทฯ โดยเป็นลำย

ลกัษณอ์กัษร 
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7. การแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับบุคคลทีส่าม  

 บรษิัทฯ อำจแบง่ปันขอ้มลูในกลอ้งวงจรปิดกบัเจำ้หนำ้ท่ีรฐั เชน่ เฉพำะกรณีท่ีมีกำรรอ้งขอโดยเป็น

ลำยลกัษณอ์กัษร และกำรรอ้งขอนัน้เป็นไปเพ่ือกระบวนกำรสืบสวนสอบสวนของเจำ้หนำ้ท่ีรฐั หรือ

เพ่ือกำรด ำเนินคดีในกระบวนกำรทำงศำล 

 บริษัทฯ อำจใหผู้ใ้หบ้ริกำรกลอ้งวงจรปิด (CCTV Vendor) เขำ้ถึงขอ้มลูไดเ้พ่ือกำรซ่อมบ ำรุงระบบ

เฉพำะในกรณีท่ีไดร้บัอนญุำตจำกบริษัทฯ แลว้เท่ำนัน้ และผูใ้หบ้ริกำรจะตอ้งมีระบบรกัษำควำม

ปลอดภัยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เห็นชอบแลว้เท่ำนัน้ในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลในกลอ้ง

วงจรปิด 

 

8. สิทธิของท่าน  

ทำ่นมีสิทธิตำมกฎหมำยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สิทธิการเข้าถึง ท่ำนมีสิทธิเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือขอใหมี้กำร

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยค ำขอนั้นจะตอ้งท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรและส่งไปยัง

ช่องทำงตำมท่ีระบุไวใ้นส่วน "กำรติดต่อบริษัท" ค  ำขอของท่ำนจะไดร้ับกำรด ำเนินกำรภำยใน

ระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด บรษิัทอำจปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัติำมค ำขอของท่ำนไดใ้นกรณีท่ีค ำขอนัน้

อำจมีผลกระทบตอ่สิทธิและเสรีภำพของบคุคลอ่ืน ทัง้นีเ้พียงเทำ่ท่ีไดร้บัอนญุำตโดยกฎหมำยหรือ

ค ำสั่งศำล 

(ข) สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ท่ำนมีสิทธิขอใหมี้กำรด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้

ประมวลผลเก่ียวกบัทำ่นใหส้มบรูณ ์ถกูตอ้ง ไมก่่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด หรือเป็นปัจจบุนั 

(ค) สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่ำนอำจมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษัทมีอยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสท่ี์มีกำรจดัเรียงแลว้ และส่งขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลรำยอ่ืน 

โดยตอ้งเป็น (1) ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีท่ำนไดใ้หก้บับริษัท และ (2) กรณีท่ีบรษิัทประมวลผลขอ้มลูนัน้โดย

อำศยัฐำนควำมยินยอมจำกทำ่น 
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(ง) สิทธิการคัดค้าน ทำ่นมีสิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้หรือกำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ

ท่ำนซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรบรรลปุระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัท (หรือของบคุคลอ่ืน) ได ้

บริษัทอำจปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัิตำมค ำขอของทำ่น ในกรณีท่ีบริษัทสำมำรถแสดงไดว้่ำมีเหตอุนัชอบดว้ย

กฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำวซึ่งอำจส ำคญัยิ่งกว่ำประโยชน์

ของท่ำน หรือถ้ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวเป็นไปเพ่ือก่อตัง้สิทธิ

เรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรือกำรใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิ

เรียกรอ้งตำมกฎหมำย 

(จ) สิทธิการลบหรือท าลายข้อมูล ทำ่นมีสิทธิขอใหบ้รษิัทด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคล

ของท่ำน หรือท ำใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเป็นขอ้มลูท่ีไม่สำมำรถระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูล

ได ้หำกท่ำนเช่ือว่ำ (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้หมดควำมจ ำเป็นส ำหรบัวัตถุประสงคท่ี์ระบุในประกำศ

ฉบับนีแ้ล้ว หรือ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไดถู้กเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมำย ทัง้นี ้บริษัทอำจปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัิตำมค ำขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนได้ 

เพ่ือกำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรือกำรใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำร

ยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรปฏิบตัติำมกฎหมำย 

(ฉ) สิทธิการจ ากัดการประมวลผล ทำ่นมีสิทธิขอใหบ้รษิัทระงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนหำก

ท่ำนเช่ือว่ำบริษัทหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้เพ่ือวตัถปุระสงคต์ำมท่ีระบใุน

ประกำศฉบบันีแ้ลว้ แตท่่ำนยงัตอ้งกำรใหเ้ก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไวเ้พ่ือกำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้ง

ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำมหรือกำรใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำรยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิเรียกรอ้งตำม

กฎหมำย หรือกำรปฏิบตัติำมกฎหมำย 

(ช) สิทธิการถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทำ่นไดย้ินยอมใหบ้รษิัทเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบคุคลของทำ่นทำ่นมีสิทธิท่ีจะถอนควำมยินยอมนัน้ ณ เวลำใดก็ได ้

 

9. การตดิต่อบริษัท  

ทำ่นสำมำรถตดิตอ่มำยงัเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Protection Officer: DPO) ของบรษิัท

ไดเ้พ่ือด ำเนินกำรย่ืนค ำรอ้งขอด ำเนินกำรตำมสิทธิขำ้งตน้ ไดท่ี้  E-mail: BNH-DPO@bnh.co.th 


