แบบคําร้ อ งขอใช้ ส ิท ธิข องเจ้ าของข้ อ มูล ส่ วนบุค คล
(Data Subject Request Form)
รายละเอีย ดของผู้ย่ นื คําร้ อ ง
ชื่อ:
ที่อยู่:
เบอร์ ติดต่อ:
Email:
ท่ านเป็ นเจ้ าของข้ อ มูล หรือ ไม่ ?
❒

ผู้ยื่นคําร้ องเป็ นบุคคลเดียวกับเจ้ าของข้ อมูล

❒

ผู้ยื่นคําร้ องเป็ นตัวแทนของเจ้ าของข้ อมูล

ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารพิสจู น์ตวั ตนและถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่นคําร้ อง เพื่อการตรวจสอบอํานาจ ตัวตน และ
ถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่นคําร้ องและเจ้ าของข้ อมูล ตามรายละเอียดแนบท้ ายแบบฟอร์ มนี ้แล้ ว
ประเภทสิท ธิร้ อ งขอให้ ด าํ เนิน การ
โปรดเลือกประเภทของสิทธิที่ต้องการให้ ดําเนินการ (เลือกใช้ สิทธิประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านัน้ ถ้ าท่าน
ประสงค์ จ ะใช้ สิท ธิ ม ากกว่า 1 ประเภท โปรดส่ง แบบคํ า ร้ องขอใช้ สิ ท ธิ ข องเจ้ า ของข้ อมูล แยกฉบับกัน
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามคําร้ องของท่าน)
❒ การขอเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลและขอทําสําเนา ❒ การขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล
ข้ อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้ เปิ ดเผยการได้ มา ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ ให้ ความยินยอมไว้
ซึง่ ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ ให้ ความยินยอม
❒ การขอลบข้ อมูลส่วนบุคคล
❒ การขอแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ถกู ต้ อง
❒ การขอคัดค้ านการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคล

❒ การขอระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
❒ การให้ โอนย้ ายข้ อมูลส่วนบุคคล

ข้ อ มูล ส่ วนบุค คลที่ต้ อ งการให้ ด าํ เนิน การ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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แหล่ งที่ป รากฎข้ อ มูล ส่ วนบุค คล (หากมี)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
เหตุผ ลประกอบคําร้ อ งขอ
กรุ ณาชี แ้ จงเหตุผลประกอบในการร้ องขอใช้ สิทธิ ของเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคล พร้ อมทัง้ แสดง
เอกสาร ข้ อมูล หลักฐานประกอบ เพื่อให้ ผ้ รู ับผิดชอบพิจารณาและดําเนินการตามสิทธิของท่านต่อไป
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
การรับ ทราบและยิน ยอม
ท่านได้ อ่านและเข้ าใจเนื ้อหาของคําร้ องและข้ อสงวนสิทธิฉบับนี ้อย่างละเอียดแล้ ว และยืนยันว่า
ข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ แจ้ งแก่บริ ษัทนัน้ เป็ นความจริ ง ถูกต้ อง ท่านเข้ าใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยันอํานาจ
ั ้ นการจําเป็ นอย่างยิ่งเพื่อพิจารณาดําเนินการตามสิทธิที่ท่านร้ องขอ หากท่านให้
ตัวตน และถิ่นที่อยู่นนเป็
ข้ อมูลที่ผิดพลาดด้ วยเจตนาทุจริ ตท่านอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได้ และบริ ษัทอาจขอข้ อมูลเพิ่มเติม
จากท่านในการตรวจสอบดังกล่าว เพื่อให้ การดําเนินการอนุญาต ให้ เข้ าถึง การทําสําเนา หรื อการเปิ ดเผย
การได้ มาของข้ อมูลเป็ นไปอย่างถูกต้ องครบถ้ วนต่อไป
ในการนี ้ ท่านจึงได้ ลงนามไว้ เพื่อเป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ………………………………………………………ผู้ยื่นคําร้ อง
(……………………………………………………...)
วันที่……………………………………………………….....
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เอกสารพิส ูจ น์ ต ัวตนและถิ่น ที่อ ยู่ข องผู้ย่ นื คําร้ อ ง
1. กรณีเป็ นเจ้ าของข้ อมูล
 สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อหลักฐานสําคัญประจําตัวบุคคลที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการ
ออกให้ เช่น ใบขับขี่ เป็ นต้ น (กรณีสญ
ั ชาติไทย)
 สําเนา Passport (กรณีตา่ งชาติ)
2. ผู้ยื่นคําร้ องเป็ นตัวแทนของเจ้ าของข้ อมูล
 หนังสือมอบอํานาจ
 สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อหลักฐานสําคัญประจําตัวบุคคลที่มีรูปถ่ายที่ ทางราชการ
ออกให้ เช่น ใบขับขี่ เป็ นต้ น ของตัวแทนและเจ้ าของข้ อมูล (กรณีสญ
ั ชาติไทย)
 สําเนา Passport ของตัวแทนและเจ้ าของข้ อมูล (กรณีตา่ งชาติ)
หมายเหตุ กรณีมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) บนเอกสารพิสจู น์ตวั ตน เช่น ศาสนา เชื ้อชาติ
หรื อหมู่โลหิต เป็ นต้ น ท่านสามารถทําการปกปิ ดข้ อความดังกล่าวได้ และหากมีการส่งเอกสารมาโดยมิได้
ทําการปกปิ ด Sensitive Data ทางบริ ษัทจะทําการปกปิ ดข้ อความนันเอง
้ โดยมิให้ ถือว่าบริ ษัทได้ รับข้ อมูล
Sensitive Data จากเจ้ าของข้ อมูล
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการสอบถามข้ อมูลหรื อเรี ยกเอกสารเพิ่มเติม จากผู้ยื่นคําร้ อง หากข้ อมูลที่ได้ รับ
ไม่สามารถแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนได้ ว่าผู้ยื่นคําร้ องเป็ นเจ้ าของข้ อมูลหรื อมีอํานาจในการยื่นคําร้ องขอ
ดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคําร้ องขอของท่าน
ข้ อ สงวนสิท ธิข องบริษัท
บริ ษัทขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า หากเกิดกรณี ดังต่อไปนี ้ บริ ษัทอาจจําเป็ นต้ องปฏิเสธคําร้ องขอของท่าน
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(1) ท่านไม่สามารถแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนได้ ว่าผู้ยื่นคําร้ องเป็ นเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อมีอํานาจใน
การยื่นคําร้ องดังกล่าว
(2) คําร้ องดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อาทิ กรณีที่ผ้ ูร้องขอไม่มีสิทธิ ในการขอเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อ
ไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลนันเก็
้ บอยู่ที่บริษัท เป็ นต้ น
(3) คําร้ องดังกล่าวเป็ นคําร้ องขอฟุ่ มเฟื อย อาทิ เป็ นคําร้ องที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรื อ มีเนื ้อหาเดียวกันซํ ้า ๆ
กันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
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(4) การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลนันเพื
้ ่อวัตถุประสงค์ในการใช้ เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น หรื อ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดทํา เอกสารประวัติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อ
ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรื อสถิติซึ่งได้ จดั ให้ มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ
ของเจ้ าของข้ อมูล หรื อ เป็ นการจําเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของบริ ษัท หรื อ การใช้ อํานาจรัฐที่ได้ มอบหมายให้ แก่บริ ษัท หรื อเป็ นการประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลที่เป็ น
ข้ อมู ล อ่ อ นไหว (sensitive data) ที่ เ ป็ นการจํ า เป็ นในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามกฎหมายเพื่ อ ให้ บรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นด้ า นเวชศาสตร์ ป้ อ งกัน อาชี ว เวชศาสตร์ ประโยชน์ ส าธารณะด้ า นการสาธารณสุข
ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
(5) การประมวลผลข้ อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นไปเพื่อการก่อตั ้งสิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
หรื อการใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการยกขึ ้นต่อสู้สิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อ เพื่อปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
(6) การดําเนินการดังกล่าวกระทบในด้ านลบต่อสิทธิเสรี ภาพของบุคคลอื่น ๆ
(7) การประมวลผลข้ อมูลเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(8) การประมวลผลข้ อมูลนัน้ เป็ นความจําเป็ นเพื่อการปฏิบัติหน้ าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะของบริ ษัท หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ในการใช้ อํานาจรัฐที่ได้ มอบให้ แก่บริษัท หรื อหน้ าที่ตามกฎหมาย
(9) การประมวลผลข้ อมูลนันมี
้ ความจําเป็ นในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาระหว่างเจ้ าของข้ อมูลกับบริษัท
(10) การประมวลผลข้ อมูลมีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้ วยกฎหมาย
โดยทั่วไป ผู้ยื่นคําร้ องจะไม่เสียค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการตามคําร้ องขอ อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่าง
ชัด เจนว่ า คํ า ร้ องของท่ า นเป็ น คํ า ร้ องขอที่ ไ ม่ ส มเหตุส มผล หรื อ ฟุ่ มเฟื อย บริ ษั ท อาจคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดําเนินการตามสิทธิแก่ท่านตามสมควร
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการร้ องขอตามสิทธิของท่านเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ทราบ
และดําเนินการที่เกี่ยวข้ องภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําร้ อง
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