
 

แบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

 รำยละเอียดของผู้ยื่นค ำร้อง 

ชื่อ:  
ที่อยู่:  
เบอร์ติดต่อ:  
Email:  

 

 ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลหรือไม?่  

◻ ◻ ผู้ยืน่ค ำร้องเป็นบุคคลเดยีวกับเจ้ำของข้อมูล  

◻ ◻ ผู้ยืน่ค ำร้องเป็นตวัแทนของเจ  ำของข้อมูล 

 
ทั งนี  ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรพิสูจน์ตัวตนและถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่นค ำร้อง เพื่อกำรตรวจสอบอ ำนำจ ตัวตน และถิ่นที่อยู่ของผู้
ยื่นค ำร้องและเจ  ำของข้อมูล ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยแบบฟอร์มนี แล้ว 

 
ประเภทสิทธิร้องขอให้ด ำเนินกำร  
โปรดเลือกประเภทของสิทธิที่ต้องกำรให้ด ำเนินกำร (เลือกใช้สิทธิประเภทใดประเภทหนึ่งเท่ำนั น ถ้ำท่ำนประสงค์จะใช้
สิทธิมำกกว่ำ 1 ประเภท โปรดส่งแบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลแยกฉบับกัน เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำม
ค ำร้องของท่ำน) 

◻◻ กำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบคุคลและขอท ำส ำเนำข้อมูลสว่นบุคคล รวมถึงกำรขอให้เปิดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลสว่น
บุคคลที่ไมไ่ด้ให้ควำมยินยอม 

◻◻ กำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล 

◻ กำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

◻ กำรขอคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

◻◻ กำรขอเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ด้ให้คว ำมยินยอมไว้ 

◻◻ กำรขอระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

◻◻ กำรให้โอนย้ำยข้อมูลสว่นบุคคล 



 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องกำรให้ด ำเนินกำร  
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................  
 
แหล่งที่ปรำกฎข้อมูลส่วนบุคคล (หำกมี)  
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.......................................... 

เหตุผลประกอบค ำร้องขอ  
กรุณำชี แจงเหตุผลประกอบในกำรร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั งแสดงเอกสำร ข้อมูล หลักฐำน
ประกอบ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมสิทธิของท่ำนต่อไป  
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 
กำรรับทรำบและยินยอม  
ท่ำนได้อ่ำนและเข้ำใจเนื อหำของค ำร้องและข้อสงวนสิทธิฉบับนี อย่ำงละเอียดแล้ว และยืนยันว่ำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้แจ้งแก่
บริษัทนั นเป็นควำมจริง ถูกต้อง ท่ำนเข้ำใจดีว่ำกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันอ ำนำจ ตัวตน และถิ่นที่อยู่นั นเป็นกำรจ ำเป็นอย่ ำง
ยิ่งเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรตำมสิทธิที่ท่ำนร้องขอ หำกท่ำนให้ข้อมูลที่ผิดพลำดด้วยเจตนำทุจริตท่ำนอำจถูกด ำเนินคดีตำม
กฎหมำยได้ และบริษัทอำจขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกท่ำนในกำรตรวจสอบดังกล่ำว เพื่อให้กำรด ำเนินกำรอนุญำต ให้เข้ำถึง 
กำรท ำส ำเนำ หรือกำรเปิดเผยกำรได้มำของข้อมูลเป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วนต่อไป  

ในกำรนี  ท่ำนจึงได้ลงนำมไว้ เพื่อเป็นหลักฐำน 

          ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ยืน่ค ำร้อง  
       (……………………………………………………...)  

       วันที่………………………………………………………... 

 

 

 



 

เอกสำรพิสูจนต์ัวตนและถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่นค ำร้อง  
1. กรณีเป็นเจ้ำของข้อมูล  

• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหลักฐำนส ำคัญประจ ำตัวบคุคลที่มีรูปถ่ำยที่ทำงรำชกำร ออกให้ เช่น ใบขับขี่ 
เป็นต้น (กรณีสญัชำติไทย)  
• ส ำเนำ Passport (กรณีต่ำงชำต)ิ  

 
2. ผู้ยื่นค ำร้องเป็นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล  

• หนังสือมอบอ ำนำจ  
• ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหลักฐำนส ำคัญประจ ำตัวบคุคลที่มีรูปถ่ำยที่ท ำงรำชกำร ออกให้ เช่น ใบขับขี่ 
เป็นต้น ของตัวแทนและเจำ้ของข้อมูล (กรณีสัญชำตไิทย)  
• ส ำเนำ Passport ของตัวแทนและเจ้ำของข้อมูล (กรณีต่ำงชำติ)  

 
หมำยเหตุ  
กรณีมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) บนเอกสำรพิสูจน์ตัวตน เช่น ศำสนำ เชื อชำติ หรือ หมู่โลหิต เป็นต้น 
ท่ำนสำมำรถทำกำรปกปิดข้อควำมดังกล่ำวได้ และหำกมีกำรส่งเอกสำรมำโดยมิได้ท ำกำรปกปิด Sensitive Data ท ำงบ
ริษัทจะท ำกำรปกปิดข้อควำมนั นเอง โดยมิให้ถือว่ำบริษัทได้รับข้อมูล Sensitive Data จำกเจ้ำของข้อมูล  
บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรสอบถำมข้อมูลหรือเรียกเอกสำรเพิ่มเติม จำกผู้ยื่นค ำร้อง หำกข้อมูลที่ได้รับ ไม่สำมำรถแสดงให้
เห็นอย่ำงชัดเจนได้ว่ำผู้ยื่นค ำร้องเป็นเจ้ำของข้อมูลหรือมีอ ำนำจในกำรยื่นค ำร้องขอดังกล่ำว บริษัทขอสงวนสิทธิในกำร
ปฏิเสธค ำร้องขอของท่ำน 

 

ข้อสงวนสิทธิของบริษัท  
บริษัทขอแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำ หำกเกิดกรณีดังต่อไปนี  บริษัทอำจจ ำเป็นต้องปฏิเสธค ำร้องขอของท่ำน เพื่อให้เป็นไปตำม
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
(1) ท่ำนไม่สำมำรถแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนได้ว่ำผู้ยื่นค ำร้องเป็นเจ  ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีอ ำนำจในกำรยื่นค ำร้อง
ดังกล่ำว  
(2) ค ำร้องดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล อ ำทิ กรณีที่ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ไม่ปรำกฏว่ำมี
ข้อมูลส่วนบุคคลนั นเก็บอยู่ที่บริษัท เป็นต้น 
(3) ค ำร้องดังกล่ำวเป็นค ำร้องขอฟุ่มเฟือย อ ำทิ เป็นค ำร้องที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ มีเนื อหำเดียวกันซ  ำ ๆ กันโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร  
(4) กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรใช้เสรีภ ำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำ เอกสำรประวัติศำสตร์ หรือจดหมำยเหตุเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัย 



หรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรปกป้องที่เหม ำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูล หรือ เป็นกำรจ ำเป็น
เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกิจ เพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษัท หรือ กำรใช้อ ำนำจรัฐที่ได้มอบหมำยให้แก่
บริษัท หรือ เป็นกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data) ที่เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้ำนเวชศำสตร์ป้องกัน อำชีวเวชศำสตร์ ประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำร
สำธำรณสุข ตำมมำตรำ 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(5) กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั นเป็นไปเพื่อกำรก่อตั งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือ เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย  
(6) กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวกระทบในด้ำนลบต่อสิทธิเสรีภ ำพของบุคคลอื่น ๆ  
(7) กำรประมวลผลข้อมูลเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  
(8) กำรประมวลผลข้อมูลนั นเป็นควำมจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษัท 
หรือปฏิบัติหน้ำที่ในกำรใช้อ ำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท หรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย  
(9) กำรประมวลผลข้อมูลนั นมีควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลกับบริษัท  
(10) กำรประมวลผลข้อมูลมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย  
โดยทั่วไป ผู้ยื่นค ำร้องจะไม่เสียค่ ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอ อย่ำงไรก็ดี หำกปรำกฏ อย่ำงชัดเจนว่ำค ำร้อง
ของท่ำนเป็นค ำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือฟุ่มเฟือย บริษัทอำจคิดค่ำใช้จ่ ำย ในกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิแก่ท่ำนตำม
สมควร  
เมื่อพิจำรณำเหตุผลในกำรร้องขอตำมสิทธิของท่ำนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบและด ำเนินกำรที่
เก่ียวข้องภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำร้อง 


