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“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 
สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

 
 

แบบค ำขอจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทั อสมท จ ำกดั (มหำชน) 

 บริษทั อสมท จ ำกดั (มหำชน) (“บมจ.อสมท”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรใหค้วำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

จึงไดด้ ำเนินกำรจดัท ำ “แบบค ำขอจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล” ทั้งน้ีเพ่ือเป็นกำรขอควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

อนัเป็นกำรปฏิบติัตำมบทบญัญติัแห่ง พระรำชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแสดงถึงควำมเคำรพต่อ

สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต่อกำรด ำเนินงำนของ บมจ.อสมท 

 เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิ และผลประโยชน์ของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดศึกษำข้อมูล 

 และรำยละเอียดต่ำง ๆ ดงัน้ี  

วตัถุประสงค์ในกำรจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพื่อกำรน ำเสนอขอ้มูล ข่ำวสำร ควำมบนัเทิง หรือกำรให้บริกำรอ่ืนใด ผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 
ส่ือวิทย ุส่ือโทรทศัน์ เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชนั ส่ือสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนใดท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนำคต อนัเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
  2. เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจของผูช้ม  ผู ้ฟัง หรือผู ้รับบริกำร และน ำมำวิเครำะห์ ปรับปรุงกำรให้บริกำร 
เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคอยำ่งสูงท่ีสุด 
  3. เพื่อกำรแจง้สิทธิประโยชน์ ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ กำรให้บริกำร กิจกรรมทำงกำรตลำด กำรส่งเสริมกำรขำยหรือ
แคมเปญ (Campaign) ต่อผูบ้ริโภค ผ่ำนช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรต่ำง ๆ ของบริษทั เช่น กำรออกอำกำศทำงโทรทศัน์ วิทยุ
ไปรษณีย ์กำรส่งขอ้ควำม SMS กำรส่ือสำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ หรือช่องทำงอ่ืนใดท่ีบริษทัก ำหนด  
 4. เพ่ือกำรด ำเนินกำรอนัเป็นปกติของกำรประกอบกิจกำรขององค์กร เช่น กำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรจดัซ้ือ 
จดัจำ้ง กำรสมคัรงำน กำรด ำเนินกำรเพ่ือรักษำควำมปลอดภยั หรือกำรติดต่ออ่ืนใดของ บมจ.อสมท  
 5. เพ่ือด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ของกำรประกอบกิจกำรของ บมจ.อสมท ตำมท่ีได้จดทะเบียนไวก้ับ  
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เช่น กำรประกอบกิจกำรส่ือสำรมวลชน กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 
กำรประกอบกิจกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำรประกอบกิจกำรเปิดศูนย์จัดอบรมและฝึกสอนนักแสดงทุกประเภท  
กำรประกอบกิจกำรอสงัหำริมทรัพย ์หรือ กำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด เป็นตน้   
 6. เพ่ือด ำเนินกำรทำงธุรกรรมในกำรสั่งซ้ือสินคำ้ของท่ำน ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรใด ๆ ของ บมจ.อสมท ทั้งน้ี 
ไม่วำ่กำรเสนอขำยสินคำ้ หรือบริกำรนั้นจะด ำเนินกำรโดย บมจ.อสมท หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจก็ตำม 
 7. เพ่ือด ำเนินกำรจดัส่งสินคำ้ หรือบริกำรของ บมจ.อสมท  หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจ ตำมธุรกรรมท่ีท่ำนไดมี้ต่อ 
บมจ.อสมท หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจ 
               8. กำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่จ ำต้องขออนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ตำมมำตรำ 24 แห่ง 
พระรำชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

                9. อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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ข้อมูลทีจั่ดเกบ็ และระยะเวลำในกำรจัดเกบ็ 

                 บมจ.อสมท จะด ำเนินกำรจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล โดยได้รับควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึง
จ ำแนกเป็นประเภทต่ำง ๆ ได ้ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลเพื่อกำรระบุตวัตน เช่น ช่ือ ช่ือสกุล เลขประจ ำตวับตัรประชำชน เลขหนังสือเดินทำง เลขประจ ำตวั 
ผูเ้สียภำษีอำกร วนั เดือน ปีเกิด สถำนภำพกำรสมรส หรือสถำนภำพทำงทหำร เป็นตน้  

2. ขอ้มูลเพ่ือกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์หรือจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) เป็นตน้   
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของ ผูเ้ยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ โดย บมจ.อสมท  

จะด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำก ผู ้ใช้อ  ำนำจปกครอง ผู ้อนุบำล หรือผูพิ้ทักษ์ แล้วแต่กรณีก่อนกำร
ด ำเนินกำรเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น  

4. ขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรขององคก์ร เช่น ขอ้มูลเพ่ือกำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำจำ้ง หรือสวสัดิกำรของพนกังำน 
หรือลูกจ้ำง กำรเก็บภำพจำกกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภยั กำรเก็บขอ้มูลเพ่ือเขำ้ 
อำคำรสถำนท่ี เป็นตน้ 

5. ขอ้มูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมำยเลข IP Address ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเขำ้สู่เวบ็ไซต ์(Cookies) หรือขอ้มูล
จำกกำรสมคัรรับบริกำรผำ่นแอปพลิเคชัน่      
 

6. ขอ้มูลทำงด้ำนกำรเงิน เช่น ขอ้มูลบัตรเครดิต เลขบัญชีธนำคำร หรือขอ้มูลด้ำนกำรช ำระเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด ในกรณีท่ีเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลด ำเนินธุรกรรม หรือมีนิติกรรมกับ บมจ.อสมท 
รวมถึงกำรท ำธุรกรรมของบริษทัในเครือ หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจดว้ย 

7. ขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหว ไดแ้ก่  
- ขอ้มูลชีวภำพ เช่น ลำยน้ิวมือ ระบบกำรจดจ ำใบหนำ้ เพ่ือใชบ้นัทึกระยะเวลำกำรท ำงำน เป็นตน้ 
- ขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหวตำมท่ีปรำกฏในเอกสำร เช่น เพศ ศำสนำ สญัชำติ หรือเช้ือชำติ เป็นตน้ 
- ขอ้มูลดำ้นสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล หรือควำมพิกำรของพนกังำน 
- ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัอำชญำกรรมของพนกังำน 
- ขอ้มูลของสหภำพแรงงำน                      

                     8.       อ่ื น ๆ (โปรดระบุ) _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
  บมจ.อสมท จะด ำเนินกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวต้ำมระยะเวลำท่ีจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติตำม
วตัถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ไว ้หรือตำมระยะเวลำท่ีมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย หรืออำยคุวำมทำงกฎหมำย หรือเพื่อเหตุอ่ืน
ตำมนโยบำย และขอ้ก ำหนดของ บมจ.อสมท 
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กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

             บมจ.อสมท อำจด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
บุคคลภำยนอก ซ่ึงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใตบ้ังคบัของ พระรำชบัญญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
อนัไดแ้ก่ 

1. บริษัทในเครือ พันธมิตรทำงธุรกิจ รวมถึงกรรมกำร ผู ้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำง ผู ้รับจ้ำง  ตัวแทน  
หรือท่ีปรึกษำ 
  2. หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงเจ้ำพนักงำน 
ซ่ึงใชอ้  ำนำจตำมกฎหมำย เช่น เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ พนกังำนอยักำร ศำล เป็นตน้ 

3. ตัวแทน ผู ้รับจ้ำง ผูรั้บจ้ำงช่วง หรือผูใ้ห้บริกำรเพ่ือด ำเนินกำรใด ๆ เช่น ผู ้ให้บริกำร ผู ้ให้บริกำรด้ำน 
กำรศึกษำวจิยั บริษทัรับพฒันำเทคโนโลย ีผูส้อบบญัชี หรือส ำนกังำนกฎหมำย เป็นตน้ 

4. ผูรั้บโอนสิทธิ หนำ้ท่ี หรือประโยชน์ใด ๆ ของ บมจ.อสมท  
5. ผูใ้หบ้ริกำรส่ือสงัคมออนไลน์ หรือบริษทัโฆษณำ เพ่ือแสดงขอ้ควำมโฆษณำเก่ียวกบับริกำรของ บมจ.อสมท     

 

สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

             บมจ.อสมท เคำรพต่อสิทธิของท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำม พระรำชบัญญัติ คุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงท่ำนสำมำรถด ำเนินกำรใชสิ้ทธิต่ำง ๆ อนัเป็นไปตำมบทบญัญติัทำงกฎหมำยได ้ดงัน้ี 
 1. สิทธิในกำรถอนควำมยนิยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล     
 2. สิทธิในกำรขอเขำ้ถึง และรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล  
 3. สิทธิในกำรใหส่้ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล        
 4. สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  
 5.สิทธิในกำรขอให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรลบ ท ำลำย หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูล 
                   ส่วนบุคคลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลเจำ้ของขอ้มูลได ้   
 6. สิทธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 
 7. สิทธิในกำรขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง  

8. สิทธิในกำรร้องเรียน       

กำรติดต่อ 

               บริษทั อสมท จ ำกดั (มหำชน)  
 เลขท่ี 63/1 ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
  โทรศพัท ์  :  02-201-6287 
 โทรสำร    :  02-245-1435 
  E-mail     :  dpo_compliance@mcot.net 
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“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปช่ัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความย่ังยืน” 

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่บคุลากรของ บมจ. อสมท ทกุระดบัต้องยดึถือปฏิบติั 
สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากบัดแูลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

 
 

 

ขำ้พเจำ้ในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ่้ำน และรับทรำบรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูล 

ส่วนบุคคลของ บมจ.อสมท โดยละเอียดครบถว้นแลว้ และยนิยอมใหด้ ำเนินกำรจดัเก็บ รวบรวม  ประมวลผล ใช ้และ

เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของขำ้พเจำ้ได ้

 

 

ลำยมือช่ือเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล   _______________________________ 

        (  _______________________________   ) 

   วนัท่ี     ______________________________ 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรณ ีผู้เยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

             ขำ้พเจำ้.................................................................................ในฐำนะ (ผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง/ ผูอ้นุบำล /ผูพ้ิทกัษ)์  ของ  
(ช่ือ –นำมสกลุ)............................................................................. (ผูเ้ยำว ์/ คนไร้ควำมสำมำรถ / คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ) 
ไดอ่้ำน และรับทรำบรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของ บมจ.อสมท โดยละเอียดครบถว้นแลว้ และ
ยนิยอมใหด้ ำเนินกำรจดัเก็บ รวบรวม  ประมวลผล ใช ้และเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

 
 
 

                    ลำยมือช่ือผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง/ ผูอ้นุบำล / ผูพ้ิทกัษ์                _______________________________ 

        (  _______________________________  ) 
   วนัท่ี     _______________________________ 
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