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หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมลูสวนบคุคล 
 
ขาพเจา  
ยินยอมให บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ เก็บรวบรวม ใช ประมวลผล และ/หรือ เปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล ของขาพเจาที่มีอยูกับบริษัทฯ ภายใตขอกําหนด และเง่ือนไข ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลสวนบุคคลท่ีทางบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผย ไดแก 
1.1 ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปเกิด อายุ สัญชาติ อาชีพ ประวัติการทํางาน ประวัติการศึกษา สถานภาพทางการสมรส 

ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท รูปถาย การบันทึกภาพจากกลองวงจรปด และขอมูล
ประจําตัวอ่ืน ๆ อัตราสวนการถือหุน เปนตน   

1.2 ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน เปนตน 
1.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถามี) สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบอนุญาต

ขับข่ีรถยนต สําเนาใบคูมือจดทะเบียนรถยนต เลขทะเบียนรถยนต สําเนาโฉนดท่ีดิน สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หรือธุรกิจ เปนตน 

1.4 สําเนาหนาบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต เลขประจําตัวผูเสียภาษี เปนตน 
1.5 เชื้อชาติ ศาสนา หรือหมูเลือด ตามท่ีปรากฏรวมอยูในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (หากมี) ขอมูลความพิการ 

ขอมูลภาพจําลองใบหนา ขอมูลสุขภาพ ขอมูลลายพิมพน้ิวมือ ขอมูลประวัติอาชญากรรมรวมถึงความผิดที่ถูกกลาวหา
หรือฟองรองดําเนินคดี ความคิดเห็นทางการเมือง เปนตน 

1.6 ขอมูลอ่ืน ๆ ที่บริษัทฯ เก็บเพ่ือเปนประโยชนในการจางงาน การจัดสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร และการดําเนินการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2. วัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
2.1 เพ่ือใชในการดําเนินกระบวนการวาจาง การจัดสวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการทําสัญญาจาง การปฏิบัติ

ตามสัญญาจางงานกับเจาของขอมูล และ/หรือ สัญญาตามวัตถุประสงคดานอ่ืน ๆ 
2.2 เพ่ือเก็บขอมูลชีวภาพ ตลอดจนใชขอมูลในการตอบยืนยันสถานะพนักงาน ในการทํานิติกรรมทางการเงินหรือธุรกรรม

อื่น ๆ ของพนักงาน 
2.3 เพ่ือดําเนินการจัดทําฐานขอมูลพนักงาน และบุคคลากร ทั้งบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
2.4 เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการงานหรือดําเนินงานภายในของบริษัทฯ ที่จําเปนภายใตประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย 
2.5 เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพในการดําเนินงาน การใหบริการ และการดําเนินการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ของ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
2.6 เพ่ือวัตถุประสงคในการควบคุมการเขาถึง การปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือ

บุคคลอ่ืน การควบคุมและปองกันโรคติดตอ และเพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณพ้ืนที่ของบริษัทฯ 
2.7 เพ่ือใหขอมูลแกหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตามที่หนวยงานภาครัฐรองขอ เชน สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ศาล เปนตน 
2.8 เพ่ือดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เชน การตรวจสอบบัญชี การแจงและเรียกเก็บหน้ี การใชสิทธิสวัสดิการ

ตาง ๆ ภาษี และหลักฐานการดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนด 
2.9 เพ่ือประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ เชน การบันทึกเสียงการรองเรียน การบันทึกภาพผานกลอง CCTV 
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2.10 เพ่ือการวิเคราะหและติดตามการใชบริการทางเว็บไซต และวัตถุประสงคในการตรวจสอบยอนหลังในกรณีที่เกิดปญหา
การใชงาน 

2.11 เพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับ หรือขอกําหนดอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 
2.12 เพ่ือตอบคําถามและใหความชวยเหลือแกเจาของขอมูลสวนบุคคล 
2.13 เพ่ือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ 
2.14 เพ่ือเปดชองทางการสื่อสาร การประสานงานการทํางาน 
2.15 เพ่ือใชเปนขอมูลในการยืนยันตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
2.16 เพ่ือวัตถุประสงคอื่น ๆ ที่ไดรับคํายินยอมชัดแจงจากทาน 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาที่ขอมูลน้ันยังมีความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเทาน้ัน ทั้งน้ี เม่ือพนกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไมเกี่ยวของหรือเกินความจําเปนตามวัตถุประสงคใน
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลน้ัน บริษัทฯ จะทําการลบ หรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของทานตามรูปแบบและมาตรฐาน
การลบทําลายขอมูลสวนบุคคล อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปจนกวาขอพิพาทน้ันจะไดมีคําสั่งหรือพิพากษาถึงที่สุด 

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
ขอมูลสวนบุคคลภายใตการกํากับดูแลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับตามหลักเกณฑ และขอ
ปฏิบัติของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทั้งน้ี การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคของการ
ดําเนินการเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลการจางงาน การจัดสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร การยืนยันสถานะของพนักงานกับ
สถาบันการเงิน หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของการดําเนินการทางธุรกิจ และการปฏบิัติตามขอกําหนดของกฎหมาย 

5. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 
กรณีที่บริษัทฯ ถายโอนขอมูล สงตอขอมูล หรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ บริษัทฯ จะจัดมาตราการสรางความม่ันใจวา
องคกรระหวางประเทศ หนวยงานที่รับโอนขอมูล สงตอขอมูลในประเทศปลายทาง ไดมีการจัดมาตรการ วิธีการปองกันขอมูล
สวนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑที่กําหนดตามขอกําหนดกฎหมายของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือ 
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

6. สิทธิการเพิกถอนความยินยอม 
เจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมไมใหบริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูล การใช การประมวลผล หรือการ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยบริษัทฯ จะจัดชองทางใหเจาของขอมูลเขาถึงและสามารถแจงความประสงคเพิกถอนการยินยอม
ของขอมูลของเจาของขอมูลที่บริษัทฯ ดําเนินการเก็บรวบรวม การใช การประมวลผล และเปดเผยขอมูล โดยเจาของขอมูล
จะตองใหเหตุผลถึงการเพิกถอนน้ี การเพิกถอนการยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคลจะไมมีผลตอการเก็บรวบรวม ใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหการยินยอมไปกอนหนาน้ี โดยบริษัทฯ มีสิทธิขอยกเลิกการเพิกถอน 
หากเปนไปตามวัตถุประสงคเพ่ือการปฏิบัติตามกฏหมาย และการบริหารงานบุคคล 

7. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
7.1. สิทธิในการขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคล 
7.2. สิทธิในการขอแกไขขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันและถูกตอง 
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7.3. สิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ไดทําใหขอมูลสวนบุคคลน้ันอยูในรูปแบบที่สามารถอานหรือใช
งานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวย
วิธีการอัตโนมัติ 

7.4. สิทธิในการขอลบ หรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได เม่ือขอมูลน้ันหมด
ความจําเปน หรือเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคลถอนความยินยอม 

7.5. สิทธิในการขอระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ในกรณีเม่ือเปนขอมูลสวนบุคคลที่ตองลบ หรือเม่ือขอมูลดังกลาวหมด
ความจําเปน 

7.6. สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลขอมูลที่ผูใชบริการเคยใหไว 
7.7. สิทธิในการขอคัดคาน เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลเม่ือใดก็ได 

8.   ชองทางการติดตอ 
 หากทานตองการท่ีจะแกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของตนเอง สามารถติดตอบริษัทฯ ตามชองทางดังน้ี 
 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 10900 
 โทรศัพท : 02-2738351 โทรสาร : 02-2738359 E-mail : privacy@newsnetwork.co.th  
 

ขาพเจาไดอาน รับทราบ และเขาใจรายละเอียด ขอกําหนดและเง่ือนไขในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวน
บุคคล ซึ่งเกี่ยวกับขาพเจาในหนังสือฉบับน้ีโดยตลอดแลวเห็นวาถูกตองตามความประสงคของขาพเจาทุกประการ รวมทั้ง ขาพเจา
ยินยอมใหบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดําเนินการเก็บรวมรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูล
สวนบุคคลตามรายละเอียดที่ระบุขางตน 

 
 
 
    ลงชื่อ.......................................................................ผูใหความยินยอม 
             (                                )    

    


