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บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรยีกว่า “บรษิทั”) 
ก าลงัด าเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) ส าหรบัการเฝ้าระวงัสงัเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบรเิวณ 
อาคารส านักงานของบริษัท (พื้นที่) เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรพัย์สิน ทัง้นี้ บริษัทท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้ปฏิบตัิงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รบัเหมา ผู้มาติดต่อ หรอืบุคคลใด ๆ   
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกรวมกนัว่า “ท่าน”) ทีเ่ขา้มายงัพืน้ที ่โดยผ่านการใชง้านอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิดดงักล่าว 

ประกาศความเป็นสว่นตวัในการใชก้ลอ้งวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบบัน้ีใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการ
เกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย ซึง่ขอ้มลูทีส่ามารถท าใหส้ามารถระบุตวัท่านได ้(“ขอ้มลูสว่นบุคคล”) รวมทัง้สทิธิ
ต่าง ๆ ของท่าน ดงันี้ 
 
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทัหรอืบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดงักล่าวมคีวามส าคญัไม่น้อยไปกว่า
สทิธขิ ัน้พืน้ฐานในขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 
 
2. วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บรษิทัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพือ่วตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
1. เพือ่การปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัสว่นตวัของท่าน ซึง่รวมไปถงึทรพัยส์นิของท่าน 
2. เพือ่การปกป้องอาคาร สิง่อ านวยความสะดวกและทรพัยส์นิของบรษิทัจากความเสยีหาย การขดัขวาง 

การท าลายซึง่ทรพัยส์นิหรอือาชญากรรมอื่น 
3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคบัใช้กฎหมายเพื่อการยบัยัง้ ป้องกัน สืบค้น และ 

ด าเนินคดทีางกฎหมาย 
4. เพื่อการให้ความช่วยเหลอืในกระบวนการระงบัขอ้พพิาทซึ่งเกดิขึ้นในระหว่างที่มกีระบวนการทาง

วนิยัหรอืกระบวนการรอ้งทุกข ์
5. เพือ่การใหค้วามช่วยเหลอืในกระบวนการสอบสวน หรอืกระบวนการเกีย่วกบัการสง่เรื่องรอ้งเรยีน  
6. เพื่อการใหค้วามช่วยเหลอืในกระบวนการรเิริม่หรอืป้องกนัการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถงึแต่ไม่

จ ากดัเพยีงการด าเนินการทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน 
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3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวมและใช้ 
ตามวตัถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในขอ้ 2. บรษิทัท าการติดตัง้กล้องวงจรปิดในต าแหน่งที่มองเห็นได้ 

โดยจะจดัวางป้ายเตอืนว่ามกีารใชง้านกลอ้งวงจรปิด ณ ทางเขา้และทางออก รวมถงึพืน้ทีท่ี่บรษิทัเหน็สมควร
ว่าเป็นจุดทีต่อ้งมกีารเฝ้าระวงั เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเมื่อท่านเขา้มายงัพืน้ที ่ดงัต่อไปนี้ 
 

รายการข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม 

• ภาพนิ่ง 
• ภาพเคลื่อนไหว 
• เสยีง 
• ภาพทรพัยส์นิของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นตน้ 

 
ทัง้นี้ บรษิทัจะไม่ท าการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในพื้นที่ทีอ่าจล่วงละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของท่านจนเกิน

สมควร ไดแ้ก่ หอ้งพกั หอ้งน ้า หอ้งอาบน ้า หรอืสถานทีเ่พือ่ใชใ้นการพกัผ่อนของผูป้ฏบิตังิาน 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 บรษิทัจะเก็บรกัษาขอ้มูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกบัท่านไว้เป็นความลบั และจะไม่ท าการเปิดเผย 
เวน้แต่ กรณีทีบ่รษิทัมคีวามจ าเป็นเพือ่ใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเฝ้าระวงัสงัเกตการณ์ตามทีไ่ด้ระบุ
ในประกาศฉบบัน้ี บรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มลูในกลอ้งวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรอืนิตบิุคคล ดงัต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อช่วยเหลอื สนับสนุนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
หรอืเพือ่การด าเนินการสบืสวน สอบสวน หรอืการด าเนินคดคีวามต่าง ๆ 

2. ผู้ให้บรกิารซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจ าเป็นในการสร้างความมัน่ใจในเรื่องการป้องกันหรอื
ระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย สุขภาพ รวมทัง้ทรพัยส์นิของท่านหรอืบุคคลอื่น 

 
5. สิทธิตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่าน
อยู่ในความควบคุมของท่านไดม้ากขึน้ โดยท่านสามารถใชส้ทิธติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบญัญตัใินส่วนทีเ่กี่ยวกบัสทิธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบั ซึ่งมรีายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 
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1. สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล : เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถขอดขูอ้มลูสว่นบุคคลของตนเอง
ทีอ่ยู่ในความครอบครองของบรษิทั และสามารถขอรบัส าเนาขอ้มลูดงักล่าวได้ 

2. สทิธใินการแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งให้บรษิทัแก้ไข
ขอ้มลูสว่นบุคคลของตนเองได ้หากพบว่าขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวนัน้ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่สมบูรณ์ 

3. สทิธใินการลบขอ้มูลส่วนบุคคล : เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถขอให้บรษิทัลบขอ้มูลส่วนบุคคล
ของตนเองทีพ่บว่าบรษิทัไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชอ้กีต่อไปได้ 

4. สทิธใินการห้ามมใิห้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืสทิธใินการคดัค้านการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล : เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถขอใหบ้รษิทัหยุดหรอืระงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ของตนเองได ้

5. สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม : หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยนิยอมแก่บรษิทัในการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองในเรื่องใด เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถเพกิถอนความ
ยนิยอมดงักล่าวไดต้ลอดเวลา 

6. สทิธใินการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคล : เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถขอใหบ้รษิทัสง่ส าเนาขอ้มูล
ส่วนบุคคลของตนเองที่อยู่ในความครอบครองของบรษิัทไปยงัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ใน
รปูแบบทีม่กีารจดัเรยีงแลว้ (Structured) ใชก้นัทัว่ไป และเครื่องคอมพวิเตอรส์ามารถอ่านได้ 

 
ทัง้นี้ การใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวขา้งตน้อาจถูกจ ากดัภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

และมบีางกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่บรษิัทอาจปฏิเสธหรอืไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใช้สทิธิข้างต้นของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เช่น ต้องปฏบิตัติามกฎหมายหรอืค าสัง่ศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใชส้ทิธิ
ซึง่อาจละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพของบุคคลอื่น เป็นตน้ หากบรษิทัปฏเิสธค าขอขา้งตน้ บรษิทัจะแจง้เหตุผลของ
การปฏเิสธใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบดว้ย  

ในกรณีทีเ่จา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลไดร้บัแจง้ปฏเิสธค าขอใชส้ทิธขิา้งต้นหรอืเหน็ว่าบรษิทัปฏบิตัฝ่ิาฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถส่งค ารอ้งเรยีนต่อหน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรยีนของ
บรษิทัหรอืหน่วยงานก ากบัดแูลตามกฎหมายได ้
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6. ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการเฝ้าระวงัสงัเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้

ก าหนด บรษิทัจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวขอ้งกบัท่านไว้เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 90 
วนั นับแต่วนัทีท่่านไดเ้ข้าอาคารหรอืสถานทีข่องบรษิทั หรอืหลงัจากครบก าหนดอายุความในการด าเนินคดี
ตามกฎหมาย เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ภาพที่บนัทกึไว้โดยกล้องวงจรปิดนัน้จะถูกลบหรอืท าลาย
ต่อไป 
 
7. การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทัมมีาตรการในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทัง้ใน
เชงิเทคนิคและการบรหิารจดัการ เพือ่ป้องกนัมใิหข้อ้มลูสญูหาย หรอืมกีารเขา้ถงึ ลบ ท าลาย ใช ้เปลีย่นแปลง 
แก้ไข หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏบิตัสิ าหรบัการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศและไซเบอร ์ของบรษิทั 

นอกจากนี้ บรษิทัไดก้ าหนดใหม้นีโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลขึน้โดยประกาศใหท้ราบกนัโดยทัว่
ทัง้องค์กร พร้อมแนวทางปฏบิตัเิพื่อให้เกดิความมัน่คงปลอดภยัในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูล
สว่นบุคคล โดยธ ารงไว้ซึ่งความเป็นความลบั (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพ
พร้อมใช้งาน (Availability) ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบรษิทัได้จดัให้มกีารทบทวนนโยบายดงักล่าวรวมถึง
ประกาศนี้ในระยะเวลาตามทีเ่หมาะสม 
 
8. ความรบัผิดชอบของผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจดัเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของกจิกรรมการประมวลผลนี้เท่านัน้ทีจ่ะสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านได ้
โดยบรษิทัจะด าเนินการใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัติามประกาศนี้อย่างเคร่งครดั 
 
9. การเปล่ียนแปลงแก้ไขค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั 

ในการปรบัปรุงหรอืเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บรษิทัอาจพจิารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามทีเ่หน็สมควร 
และจะท าการแจง้ใหท้่านทราบผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยมวีนัทีข่องเวอรช์นัล่าสุดก ากบัอยู่ตอนทา้ย 
อย่างไรกด็ ีบรษิทัขอแนะน าใหท้่านโปรดตรวจสอบเพื่อรบัทราบประกาศฉบบัใหม่อย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะ
ก่อนทีท่่านจะเขา้มาในพืน้ทีข่องบรษิทั 

การเขา้มาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรบัทราบตามขอ้ตกลงในประกาศนี้ ทัง้นี้ โปรดระงบัการเขา้
พื้นที่ หากท่านไม่เหน็ด้วยกบัขอ้ตกลงในประกาศฉบบันี้ หากท่านยงัคงเขา้มาในพื้นที่ต่อไปภายหลงัจากที่
ประกาศนี้ มกีารแก้ไขและน าขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถอืว่าท่านได้รบัทราบการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวแลว้ 
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10. การติดต่อสอบถาม  
ท่านสามารถตดิต่อสอบถามเกีย่วกบัประกาศฉบบัน้ีไดท้ี่ 

1. ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
• ชื่อ : บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
• สถานทีต่ดิต่อ : 99 ถนนสุรศกัดิ ์แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 หรอืทีต่ ัง้ส านักงาน

ต่าง ๆ 
• ช่องทางการตดิต่อ : โทรศพัท ์0-2630-0700 ต่อ ฝ่ายบรหิารทัว่ไป /ส านกังานต่าง ๆ 

 
2. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 

• สถานทีต่ดิต่อ : 99 ถนนสุรศกัดิ ์แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
• ช่องทางการตดิต่อ : อเีมล : dpo@bam.co.th 

 
 
ประกาศ ณ วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2565 

mailto:dpo@bam.co.th

