
 

 

แบบค ำร้องขอใช้สิทธิ์ในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

วนัท่ี............................................ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลผู้ย่ืนแบบค ำร้อง 

ผู้ย่ืนแบบค ำร้อง  

ชื่อ  (ภาษาไทย)..................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ)................................................................................ 
เบอรติ์ดต่อ...................................................................................... 
Email.............................................................................................. 

ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลเองหรือไม่ 

  เป็นเจา้ของขอ้มลูเอง    

  เป็นผูร้บัมอบอ านาจจากเจา้ของขอ้มลู  

  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .............................................................................. 

โดยรำยละเอียดของเจ้ำของข้อมูลเป็นดังนี้ 
ชื่อ  (ภาษาไทย)....................................................................................

(ภาษาองักฤษ)............................................................................... 
เบอรติ์ดต่อ..................................................................................... 
Email............................................................................................. 

เอกสารประกอบการยื่นแบบค ารอ้ง 
1) กรณีท่านเป็นเจา้ของขอ้มลูเอง  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport)  
- เอกสารหลักฐานอ่ืนใดท่ีแสดงถึงความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านต้องการใช้สิทธิ์   

(กรณีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งการใชส้ิทธิ์ไม่ไดอ้ยู่ในส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนา 
หนงัสือเดินทาง ) 

2) กรณีท่านเป็นผูร้บัมอบอ านาจจากเจา้ของขอ้มลู 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่านและผู้มอบ
อ านาจ 

- หนังสือมอบอ านาจ ตอ้งมีขอ้ความที่มีสาระส าคัญว่า “ใหอ้  านาจผูย้ื่นค ารอ้งในการด าเนินการ
ติดต่อรอ้งขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูด าเนินการอนุญาตใหเ้ขา้ถึง ส าเนา ลบ ท าลาย ท าใหไ้ม่สามารถ
ระบุตัวเจ้าของได้ หรือเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 



 

 

ผูม้อบอ านาจไม่ไดใ้หค้วามยินยอม รวมถึงด าเนินการที่เก่ียวขอ้งจนเสร็จการ” โดยลงวนัที่ก่อนวนั
ยื่นค ารอ้งขอ และผูม้อบอ านาจลงนามชดัเจน 

- เอกสารหลกัฐานอ่ืนใดที่แสดงถึงความเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลท่ีตอ้งการใชส้ิทธิ์ (กรณีขอ้มลู
สว่นบคุคลท่ีตอ้งการใชส้ิทธิ์ไม่ไดอ้ยู่ในส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง)   
 

3) กรณีอ่ืนๆ  
- ส าเนาเอกสารท่ีแสดงถึงความเป็นผูม้ีสิทธิ์โดยชอบดว้ยกฎหมายท่ีจะขอใชส้ิทธิ์ในการด าเนินการ

เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ๆ 

ส่วนที ่2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่่ำนประสงคจ์ะขอให้ด ำเนินกำรตำมสิทธิ์ 

ล ำดับ ข้อมูลส่วนบุคคล 
(โปรดระบชุื่อ/ประเภท/
ค าอธิบายที่สื่อถึงขอ้มลูที่
ประสงคจ์ะด าเนินการ เช่น 
ขอ้มลูที่อยู่ เบอรโ์ทรติดต่อ 
พฤติกรรมการใชง้านเว็บไซต ์

เป็นตน้) 

กำรด ำเนินกำรทีท่่ำน
ต้องกำร  

(เขา้ถึง / ท าส าเนา / 
เปิดเผยการไดม้า / ลบ / 
ท าลาย / ท าใหไ้ม่สามารถ
ระบตุวัเจา้ของขอ้มลู) 

แหล่งทีพ่บ  
(โปรดระบ ุURL Link 
เว็บไซต ์หรือขอ้มลูอื่นๆ 
ที่ท าใหบ้รษิัทสามารถ
สืบคน้ขอ้มลูได)้ 

เหตุผล  
(โปรดระบเุหตผุลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
  



 

 

ส่วนที ่3 ข้อสงวนสิทธิ์ 

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากเกิดกรณีดังต่อไปนี ้บริษัทอาจจ าเป็นต้องปฏิเสธค าร้องขอ  
ของท่าน เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(1) ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอ านาจในการ  
ยื่นค ารอ้งขอดงักลา่ว 

(2) ค ารอ้งขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อาทิ กรณีท่ีผูร้อ้งขอไม่มีสิทธิ์ในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
หรือไม่มีขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้อยู่ที่บรษิัท เป็นตน้ 

(3) ค ารอ้งขอดังกล่าวเป็นค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย อาทิ เป็นค ารอ้งขอที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ  มีเนือ้หา
เดียวกันซ า้ๆ กันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งนี ้บริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามสิทธิ ์
แก่ท่านตามสมควร 

(4) บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ใหท้่านเขา้ถึงขอ้มูล ท าส าเนา หรือ เปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลได ้
เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาลและการปฏิบัติตามค าขอนั้นจะส่งผลกระทบ  
ที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น  

(5) บรษัิทมีสิทธิป์ฏิเสธไม่ลบ ท าลาย หรือท าใหไ้ม่สามารถระบตุวัเจา้ของขอ้มลูได ้หากการเก็บรกัษาและ
ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลนัน้ บริษัทมีสิทธิ์ด  าเนินการไดต้ามค าสั่งศาล ตามฐานที่กฎหมายพระราชบญัญัติ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งใหส้ิทธิ์ไว ้เช่น เพื่อการใชเ้สรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น การใช้ส  าหรับจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือที่เก่ียวกบัการศกึษาวิจยั หรือสถิติ การปฏิบติัหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะของบรษิัท หรือการใชอ้  านาจรฐัที่ไดม้อบหมายใหแ้ก่บริษัท เป็นตน้ 

(6) บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ลบ ท าลาย หรือท าใหไ้ม่สามารถระบุตัวเจา้ของขอ้มูลได ้เนื่องจากการเก็บ
รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้เป็นไปเพื่อการก่อตัง้สิทธิ์เรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้
สิทธิ์เรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสู้สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

เมื่อพิจารณาเหตผุลในการรอ้งขอตามสิทธิ์ของท่านเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทจะแจง้ผลในการพิจารณาให้
ท่านทราบและด าเนินการที่เก่ียวขอ้งภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอ 

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลได ้ 
  



 

 

ส่วนที ่4 กำรรับทรำบและยินยอม 

ท่านได้อ่านและเข้าใจเนือ้หาของค ารอ้งขอฉบับนีอ้ย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลต่างๆ  
ที่ไดแ้จง้ใหแ้ก่บริษัททราบนัน้เป็นความจริง ถูกตอ้ง ท่านเขา้ใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยันอ านาจและ
ตัวตนนั้นเป็นการจ าเป็นอย่างย่ิงเพื่อพิจารณาด าเนินการตามสิทธิ์ที่ท่านร้องขอ หากท่านให้ข้อมูล 
ที่ผิดพลาดดว้ยเจตนาทจุริตท่านอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายได ้และบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการสอบถาม
ขอ้มลูหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากท่านประกอบการตรวจสอบดงักล่าวเพื่อใหก้ารด าเนินการอนุญาตให้
เขา้ถึง การท าส าเนา หรือการเปิดเผยการไดม้าของขอ้มลูเป็นไปไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้นต่อไป 

 

ลงชื่อ..................................................................ผูย้ื่นค ารอ้ง 

 (..................................................................) 

 

*ใช้เฉพำะบริษทัเท่ำน้ัน 

ลงช่ือ.........................................ผู้รับเร่ือง 

(............................................................) 

ลงช่ือ............................................ผู้พิจำรณำ 

(..............................................................) 

ลงช่ือ..........................................ผู้ด ำเนินกำร 

(................................................................) 

 


