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เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)  

Privacy Notice for CCTV Use 

 

1. เกี่ยวกับเรา / About Us 

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน)์ ท่ีอยู่ 624 ถนนเยาวราช 
แขวงสมัพนัธวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพ 10100 เว็บไซต ์https://www.samitivejchinatown.com/ 

บริษัทฯ เป็นสถานพยาบาลท่ีใหบ้ริการตรวจ รกัษาโรค และบริการทางการแพทย ์ซึ่งมีฐานะเป็นผูค้วบคมุ
ขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงแจง้เอกสารฉบบันีใ้ห้
ท่านทราบถึงเหตผุลและวิธีการท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน รวมถึงแจง้ให้
ทา่นทราบสิทธิของทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

We, Bangkok Dusit Medical Services (SamitivejChinatown Hospital) 624 Yaowarat Road, 
Samphanthawong, Bangkok 10100 เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://www.samitivejchinatown.com/, a medical 
facility/hospital as a Data Controller persuant to the Personal Data Protection Act B.E. 2562, provide 
this notice to inform you regarding information on our collection, use, and disclosure of your personal 
data that we collected and about your rights 

 
2. วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูล / How We Process Your Personal Data 

บรษิัทฯ ใชร้ะบบกลอ้งวงจรปิด ในการเก็บภาพเคล่ือนไหวของทา่นเพ่ือ 

We use CCTV collect, use, disclose, or process your personal data for the following purposes: 

(ก) การคุม้ครองชีวิต รา่งกาย สขุภาพ ความปลอดภยัสว่นบคุคล และทรพัยส์ินของบคุคลตา่ง ๆ 

(a) to protect individuals’ life, body, health and well-being, personal safety, and 

belongings; 

(ข) การคุม้ครองและป้องกันสถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก และสินทรพัยข์องบริษัทจากความ

เสียหาย การถกูรบกวน การถกูท าลาย และอาชญากรรมอ่ืน ๆ 

(b) to protect and prevent our premises, facilities and assets from damage, disruption, 

vandalism, and other crimes; 

(ค) การสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน  สืบสวน และด าเนินคดีต่อ

อาชญากรรม และการด าเนินการเพ่ือการยบัยัง้อาชญากรรม 
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(c) to support law enforcement agencies in the prevention, detection, and prosecution of 

crimes and to act as a deterrent against crimes; 

(ง) การช่วยเหลือในการระงบัขอ้พิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ ตามท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการทางวินยั

หรือการรอ้งทกุข ์

(d) to assist in the effective resolution of disputes which arise in the course of disciplinary 

or grievance proceedings; 

(จ) การชว่ยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสและไตส่วน 

(e) to assist in the investigation or proceedings concerning a whistleblowing complaint; 

and loment proceedings 

 

3. หลักเกณฑห์รือฐานทางกฎหมาย / Legal Bases 

 บรษิัทอาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลองทา่น โดยอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทาง

กฎหมายดงัตอ่ไปนี ้

 We may collect, use, disclose, or process your personal data base on any of the following legal 

basis: 

(ก) ฐานประโยชนส์ าคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล

นัน้เป็นการจ าเป็น เพ่ือปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 

(a) Vital Interest. The collection, use, disclosure, or processing is necessary for the 

prevention or suppression of a danger to a person's life, body, or health. 

(ข) ฐานประโยชนอั์นชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านเป็นการด าเนินการเพ่ือประโยชนอ์นัชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท เพ่ือบรรลุ

วตัถปุระสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึ่งตามท่ีระบขุา้งตน้ 

(b) Legitimate Interest. It is in our legitimate interest to collect, use, disclose, or process, 

your personal data to achieve any of the purposes described above. 

(ค) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามภาระผูกพันตามท่ีก าหนดไว้โดย

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่  ากดัเพียง กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้มใน
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สถานท่ีท างาน บริษัทถือว่าการใชก้ลอ้งวงจรปิดเป็นมาตรการท่ีส าคญัซึ่งช่วยใหบ้ริษัทสามารถ

ปฏิบตัติามภาระผกูพนัเหลา่นีไ้ด ้

(c) Legal Obligations. We owe a duty to comply with the legal obligations prescribed by 

the applicable laws, including but not limited to the laws regarding safety and 

environment in the workplace. We consider the use of CCTV as a necessary measure to 

enable us to meet those obligations. 

 

4. การตั้งกล้องวงจรปิด / CCTV Installation 

 กลอ้งวงจรปิดมีจ านวน 63 ตวั 

There are 63 CCTV cameras on our premises. 

 บริษัทไดต้ิดตัง้ปา้ยท่ีเหมาะสมไวใ้นพืน้ท่ีภายใตก้ารสอดส่องดแูล เพ่ือแจง้ใหท้่านทราบถึงการใช้

กลอ้งวงจรปิดและการ 

We place appropriate signage in the monitored areas to alert you that a CCTV operation 

is in use and your personal data is recorded. 

 

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล / Period of Personal Data Retention 

 บริษัทอาจเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไวไ้ม่เกินกว่าระยะเวลา30วนั หรือเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือ

การบรรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีระบใุนประกาศฉบบันี ้ หรือเท่าท่ีจ  าเป็นตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั อนึ่ง 

บริษัทอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือการ

จดัการขอ้พิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทางศาลซึ่งอาจเกิดขึน้ 

We may retain your personal data no longer than 30 days or as is necessary to achieve 

the purposes described in this notice or as is required by applicable laws. We may need 

to retain your personal data for so long as it is necessary for any disputes or legal 

proceedings that may arise. 

 ระบบกลอ้งวงจรปิด จะเก็บภาพเคล่ือนไหวของบคุคลท่ีเขา้มาในระยะท่ีกลอ้งสามารถจบัภาพได้

ตลอด 24 ชั่วโมง  



 

S/D-03-SCT-001 (01 JUN 2022) 

Our CCTV will record movement of all person within the proximity to the CCTV cameras 

in our premises at all times (24 hours). 

 ถา้บริษัทหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจท าลาย ลบ น า

ออกจากระบบ หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็น

เจา้ของขอ้มลูได ้

If we no longer need to retain your personal data, we may destroy, delete, remove or 

anonymize your personal 

data. 

 

6. มาตรการด้านความปลอดภัย 

บริษัทฯ จะจดัการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยมาตรการเชิงองคก์รและเชิงเทคนิคไม่นอ้ยกว่าระดบัท่ี

กฎหมายก าหนด และดว้ยระบบท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันและรกัษาความปลอดภัยขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ และ

จดัเก็บในสถานท่ีท่ีมีระบบปอ้งกนัการเขา้ถึงท่ีจ  ากดั 

The Company will manage the retention of personal data with organizational and technical 

measures not less than the level required by law and with appropriate system to protect and secure 

your personal data.  This includes storing your personal data in a secured facility with authorized 

personnel access only. 

กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานใดต้องการตรวจสอบภาพหรือขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด จะต้อง

ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

The following steps are required in case when authorized personnel or other agencies’ personnel 

request access to inspect or access to information from the CCTV footage: 

 กรอกแบบฟอรม์แจง้ความจ านงขอขอ้มลูจากกลอ้งวงจรปิด 

Fill out the form requesting data/information from the CCTV. 

 สง่แบบฟอรม์มายงั Security supervisor เพ่ือน าเสนอผูบ้งัคบับญัชาอนมุตัติามขัน้ตอน 

Submit the request form to Security Supervisor for appropriate procedures for approval. 



 

S/D-03-SCT-001 (01 JUN 2022) 

 เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัประจ าหอ้งควบคมุกลอ้งวงจรปิด รบัแจง้ขอ้มลูเรื่องการขอดหูรือขอ

ขอ้มลูจากกลอ้งวงจรปิดจาก Security supervisor 

Submit the request form to Security Supervisor for appropriate procedures for approval. 

 ในกรณีอนุญาตให้ดูข้อมูลได้ ให้มี Security supervisor และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ประจ าหอ้งควบคมุกลอ้งวงจรปิด รว่มอยูใ่นขณะท่ีผูร้อ้งขอดขูอ้มลูจากลอ้งวงจรปิด   

In the case the permission is authorized, there must be a Security Supervisor and a 

Security Officer present in the CCTV Control Room along with the authorized personnels 

or other agencies’ personnels while such personnels view data/information from the CCTV 

footage. 

 ใหบ้นัทึกขอ้มลูของผูร้่วมดขูอ้มูล และผลการตรวจสอบลงในแบบฟอรม์แจง้ความจ านงขอดูหรือ

ขอขอ้มูลจากกลอ้งวงจรปิด และส่งต่อแบบฟอรม์ใหก้ับหรือผูจ้ดัการฝ่ายท่ีรบัผิดชอบงานรกัษา

ความปลอดภยั เพ่ือรบัทราบ 

A log of personnels who access and view CCTV footage must be kept along with 

conclusion/findings from viewing the CCTV. This log must be provided to the Manager in 

-charge of Security for acknowledgement and record keeping. 

 กรณีท่ีมีการรอ้งขอขอ้มลูจากต ารวจ จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูอ้  านวยการบรษิัทฯ โดยเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร 

In the event of a request for information from the police, an approval from Managing 

Director (or equivalent) is required. 

 

7. การแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับบุคคลที่สาม / Disclosure of your Personal Data to Third 

Parties 

 บรษิัทฯ อาจแบง่ปันขอ้มลูในกลอ้งวงจรปิดกบัเจา้หนา้ท่ีรฐั เชน่ เฉพาะกรณีท่ีมีการรอ้งขอโดยเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร และการรอ้งขอนัน้เป็นไปเพ่ือกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจา้หนา้ท่ีรฐั หรือ

เพ่ือการด าเนินคดีในกระบวนการทางศาล 
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We may share information from CCTV footage with government officials, for example upon 

written request from government officials or such request is for the investigative process 

of government officials or for litigation in court proceedings. 

 บริษัทฯ อาจใหผู้ใ้หบ้ริการกลอ้งวงจรปิด (CCTV Vendor) เขา้ถึงขอ้มลูไดเ้พ่ือการซ่อมบ ารุงระบบ

เฉพาะในกรณีท่ีไดร้บัอนญุาตจากบริษัทฯ แลว้เท่านัน้ และผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีระบบรกัษาความ

ปลอดภัยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เห็นชอบแลว้เท่านัน้ในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลในกลอ้ง

วงจรปิด 

We may allow the CCTV Vendor to access our CCTV system for maintenance purpose 

whereby explicit authorization from us is required. The vendor must access the system 

and CCTV with appropriate security measures and on confidential basis. 

 

8. สิทธิของท่าน / Your Rights 

ทา่นมีสิทธิตามกฎหมายดงัตอ่ไปนี ้

You have the following rights pursuant to the laws: 

(ก) สิทธิการเข้าถึง ท่านมีสิทธิเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอใหมี้การ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยค าขอนั้นจะตอ้งท าเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยัง

ช่องทางตามท่ีระบุไวใ้นส่วน "การติดต่อบริษัท" ค  าขอของท่านจะไดร้ับการด าเนินการภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด บรษิัทอาจปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัติามค าขอของท่านไดใ้นกรณีท่ีค าขอนัน้

อาจมีผลกระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพของบคุคลอ่ืน ทัง้นีเ้พียงเทา่ท่ีไดร้บัอนญุาตโดยกฎหมายหรือ

ค าสั่งศาล 

(a) Right of Access. You have the right to access and obtain a copy of your personal data or 

request to disclose your personal data. The request must be in writing and sent to the channel 

provided in the "CONTACT US" section. Your request will be processed within the period 

required by law. We may, to the extent permitted by law or a court order, refuse to act on your 

request where such request could affect the rights and freedom of another person. 
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(ข) สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอใหมี้การด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้

ประมวลผลเก่ียวกบัทา่นใหส้มบรูณ ์ถกูตอ้ง ไมก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือเป็นปัจจบุนั 

(b) Right to Rectification. You have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or 

not up-to-date personal data that we process about you rectified. 

(ค) สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทมีอยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสท่ี์มีการจดัเรียงแลว้ และส่งขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลรายอ่ืน 

โดยตอ้งเป็น (1) ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีท่านไดใ้หก้บับริษัท และ (2) กรณีท่ีบรษิัทประมวลผลขอ้มลูนัน้โดย

อาศยัฐานความยินยอมจากทา่น 

(c) Right to Data Portability. You may have the right to obtain your personal data we hold, in 

a structured, electronic format, and transmit such data to another data controller, where this 

is (1) personal information which you have provided to us, and (2) if we are processing that 

data on the basis of your consent. 

(ง) สิทธิการคัดค้าน ทา่นมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม การใช ้หรือการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ

ท่านซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการบรรลปุระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท (หรือของบคุคลอ่ืน) ได ้

บริษัทอาจปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัิตามค าขอของทา่น ในกรณีท่ีบริษัทสามารถแสดงไดว้่ามีเหตอุนัชอบดว้ย

กฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวซึ่งอาจส าคญัยิ่งกว่าประโยชน์

ของท่าน หรือถ้าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพ่ือก่อตัง้สิทธิ

เรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิ

เรียกรอ้งตามกฎหมาย 

(d) Right to Object. You have the right to object to the collection, use, or disclosure of your 

personal data for the purposes of achieving our legitimate interest (or that of other persons). 

We may refuse to comply with your request if we can demonstrate compelling legitimate 

grounds for such collection, use, or disclosure, which may override your own interests or if 

such collection, use, or disclosure is for the purposes of establishment, compliance, exercise 

or defense of legal claims. 
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(จ) สิทธิการลบหรือท าลายข้อมูล ทา่นมีสิทธิขอใหบ้รษิัทด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล

ของท่าน หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านเป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถระบตุวับคุคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล

ได ้หากท่านเช่ือว่า (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้หมดความจ าเป็นส าหรบัวัตถุประสงคท่ี์ระบุในประกาศ

ฉบับนีแ้ล้ว หรือ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไดถู้กเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทอาจปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัิตามค าขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านได้ 

เพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การ

ยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการปฏิบตัติามกฎหมาย 

(e) Right of Erasure. You have the right to request us to erase or destroy your personal data 

or to anonymize your personal data if you believe that (1) the personal data is no longer 

needed for the purposes described in this notice or (2) the collection, use, or disclosure of 

your personal data is unlawful. We may refuse to comply with your request for erasure or 

destroy for the purposes of establishment, compliance, exercise or defense of legal claims, 

or compliance with laws. 

(ฉ) สิทธิการจ ากัดการประมวลผล ทา่นมีสิทธิขอใหบ้รษิัทระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านหาก

ท่านเช่ือว่าบริษัทหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้เพ่ือวตัถปุระสงคต์ามท่ีระบใุน

ประกาศฉบบันีแ้ลว้ แตท่่านยงัตอ้งการใหเ้ก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไวเ้พ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้ง

ตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิเรียกรอ้งตาม

กฎหมาย หรือการปฏิบตัติามกฎหมาย 

(f) Right to Restriction of Processing. You have the right to request us to suspend the use of 

your personal data if you believe that we no longer need to retain the personal data for the 

purposes described in this notice, but you still require the retention for the purposes of 

establishment, compliance, exercise or defense of legal claims, or compliance with laws. 

(ช) สิทธิการถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทา่นไดย้ินยอมใหบ้รษิัทเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบคุคลของทา่นทา่นมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมนัน้ ณ เวลาใดก็ได ้

(g) Right to Withdraw Consent. If you have consented to our collection, use, or disclosure of 

your personal data, you have the right to withdraw that consent at any time. 
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9. การตดิต่อบริษัท / Contact Us 

ทา่นสามารถตดิตอ่มายงัเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Protection Officer: DPO) ของบรษิัท

ไดเ้พ่ือด าเนินการย่ืนค ารอ้งขอด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้ ไดท่ี้ DPOoffice.sct@samitivej.co.th / 624 ถนน

เยาวราช แขวงสมัพนัธวงศ ์เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพ 10100 / 02-1187888. 

You can contact our Data Protection Officer (DPO) to exercises your rights or for any inquiries 

related to this notice at DPOoffice.sct@samitivej.co.th / Yaowarat Road, Samphanthawong, Bangkok 

10100 / 02-1187888. 
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