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แบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Subject Action Request Form) 

 

ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใ้หส้ิทธิแก่เจา้ของขอ้มลูเพื่อใหด้ าเนินการตามที่กฎหมาย
รบัรอง รวมถึงการขอเพิกถอนความยินยอม การขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล การขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง การขอลบ
ขอ้มูลส่วนบุคคล การขอห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การขอใหโ้อนยา้ยข้อมูลส่วนบุคคล และการขอคัดค้านการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นีเ้จา้ของขอ้มลูสามารถขอใชส้ิทธิดงักลา่วไดโ้ดยจะตอ้งใหข้อ้มลูกบับรษิัท ดงัต่อไปนี ้ 
 

ข้อมูลของผู้ยื่นค ำร้องขอ 

รายละเอียดผูย้ื่นค าขอ (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบทกุขอ้) 
ชื่อ-สกลุ:  
ที่อยู่:  
เบอรต์ิดต่อ:  
E-mail:  
ความสมัพนัธต์่อบรษิัท:  พนกังาน  

 คู่คา้/คู่สญัญา 
 ลกูคา้  
 ผูถื้อหุน้ 

 สมคัรงาน 
 ผูเ้ขา้รว่มสมัมนา/อบรม/กิจกรรมชมุชนสมัพนัธ ์
 อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ 

หน่วยงาน/บุคคลที่ท่านให้
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

- โปรดระบุ - 
 

 

ท่านเป็นเจา้ของขอ้มลูหรือไม่? 

 ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นบคุคลเดียวกบัเจา้ของขอ้มลู 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดังต่อไปนี ้เพื่อการตรวจสอบตัวตน และถิ่นที่อยู่ของผูย้ื่นค ารอ้ง เพื่อให ้บริษัท สามารถ
ด าเนินการตามสิทธิที่รอ้งขอไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

เอกสารพิสจูนต์วัตนและ/หรือพิสจูนถ์ิ่นที่อยู่ 

  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสญัชาติไทย) 
  ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) 
  อื่น ๆ (ถา้มี) ……………………………………………………………… 
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 ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู (ตอ้งกรอกรายละเอียดเจา้ของขอ้มลูตามตารางรายละเอียด) 

รายละเอียดเจา้ของขอ้มลู (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบทกุขอ้) 
ชื่อ-สกลุ:  
ที่อยู่:  
เบอรต์ิดต่อ:  
E-mail:  
ความสมัพนัธต์่อบรษิัท:  พนกังาน  

 คู่คา้/คู่สญัญา 
 ลกูคา้  
 ผูถื้อหุน้ 

 สมคัรงาน 
 ผูเ้ขา้รว่มสมัมนา/อบรม/กิจกรรมชมุชนสมัพนัธ ์
 อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ 

หน่วยงาน/บุคคลที่ท่าน
ใหข้อ้มลูสว่นบคุคล 

- โปรดระบุ - 

 

เอกสารพิสจูนอ์ านาจด าเนินการแทน 

  หนงัสือมอบอ านาจ 
  ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่านและเจา้ของขอ้มลู (กรณีสญัชาติไทย) 
  ส  าเนาหนงัสือเดินทางของท่านและเจา้ของขอ้มลู (กรณีต่างชาติ) 
  อื่น ๆ (ถา้มี) ……………………………………………………………… 

 

หมายเหต:ุ  หนงัสอืมอบอ านาจจะตอ้งมีลกัษณะดงันี ้

(1) เนือ้ความอย่างนอ้ยระบุ “ใหอ้ านาจผูย้ื่นค ารอ้งในการด าเนินการติดต่อรอ้งขออนญุาตใชส้ิทธิ [---ระบุชื่อสิทธิ--] ใน
ขอ้มูลส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มูลผูม้อบอ านาจต่อบริษัท รวมถึงด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งจนเสร็จการ” 

(2) มีการลงนามโดยผูม้อบอ านาจอย่างชดัเจน 
(3) ลงวนัทีก่่อนวนัทีย่ืน่ค ารอ้งขอ 
(4) เอกสารพสูิจนต์วัตนและ/หรือถิ่นทีอ่ยู่ 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิในการสอบถามขอ้มลู หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูย้ื่นค ารอ้ง หากขอ้มลูที่ไดร้บัไม่สามารถแสดง

ใหเ้ห็นอย่างชัดเจนไดว่้า ผู้ยื่นค ารอ้งเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิในการ
ปฏิเสธค ารอ้งขอของท่าน 
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ข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ระสงคจ์ะใช้สิทธิ 

โปรดเลือกประเภทของสิทธิที่ตอ้งการด าเนินการ (เลือกใชส้ิทธิประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านัน้ ถา้ท่านประสงคจ์ะใชส้ทิธิ
มากกว่า 1 ประเภท โปรดส่งแบบค ารอ้งขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มูลแยกฉบบักนั เพือ่ประโยชน์ในการด าเนินการตามค ารอ้งขอ
ของท่าน) 

 การขอเพิกถอนความยินยอม 

 การขอเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล 

 การขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

 การขอลบขอ้มลูสว่นบคุคล 

 การขอหา้มมิใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

 การขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 การขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ตอ้งการด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

แหลง่ที่พบ (ถา้มี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 

เหตุผลประกอบค ำร้องขอ 

กรณีชีแ้จงเหตุผลประกอบในการรอ้งขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ใหแ้นบเอกสาร ข้อมูล หลักฐานประกอบเพื่อให้
ผูร้บัผิดชอบพิจารณาและด าเนินการตามสิทธิของท่านต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 
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ข้อสงวนสิทธิของบริษัท 

บรษิัทขอแจง้ใหท้่านทราบว่า หากเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้บรษิัทอาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของท่าน เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(1) ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นค ารอ้งเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมี อ านาจในการยื่นค ารอ้งขอ
ดงักลา่ว 

(2) ค ารอ้งขอดงักล่าวไม่สมเหตสุมผล อาทิ กรณีที่ผูร้อ้งขอไม่มีสิทธิในการขอลบขอ้มลูส่วนบุคคล หรือไม่มีขอ้มลูส่วน
บคุคลนัน้อยู่ที่บรษิัท เป็นตน้ 

(3) ค ารอ้งขอดงักลา่วเป็นค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย อาทิ เป็นค ารอ้งขอที่มีลกัษณะเดียวกนั หรือมีเนือ้หาเดียวกนัซ า้ๆ กันโดย
ไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

(4) การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงคใ์นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงคใ์นการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร ์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เก่ียวกับการ
ศกึษาวิจยั หรือสถิติ ซึ่งไดจ้ดัใหม้ีมาตรการปกปอ้งที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลู หรือ
เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบรษิัท หรือการใชอ้ านาจรฐัที่
ไดม้อบหมายใหแ้ก่บริษัท หรือเป็นการเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลที่เป็นขอ้มลูอ่อนไหว (sensitive data) ที่เป็นการจ าเป็น
ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคใ์นดา้นเวชศาสตรป์้องกัน อาชีวเวชศาสตร ์ประโยชน ์
สาธารณะดา้นการสาธารณสขุ ตามมาตรา 26(5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

(5) การเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้เป็นไปเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชส้ิทธิ
เรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย 

(6) การด าเนินการดงักลา่วกระทบในดา้นลบต่อสิทธิเสรีภาพของบคุคลอื่นๆ 
(7) การประมวลผลขอ้มลูเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของบรษิัท 
(8) การประมวลผลขอ้มูลนั้นเป็นความจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของ

บรษิัท หรือปฏิบตัิหนา้ที่ในการใชอ้ านาจรฐัที่ไดม้อบใหแ้ก่บรษิัท หรือหนา้ที่ตามกฎหมาย 
(9) การประมวลผลขอ้มลูนัน้มีความจ าเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาระหว่างเจา้ของขอ้มลูกบับรษิัท 
(10) การประมวลผลขอ้มลูมีความจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัท 
 
โดยปกติท่านจะไม่เสียค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่างชดัเจนว่าค ารอ้ง

ขอของท่านเป็นค ารอ้งขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย บริษัทอาจคิดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามสิทธิแก่ท่าน
ตามสมควร 

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน ท่านสามารถรอ้งเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลได ้ 
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กำรรับทรำบและยินยอม 

ท่านไดอ้่านและเขา้ใจเนือ้หาของค ารอ้งขอฉบบันีอ้ย่างละเอียดแลว้ และยืนยนัว่าขอ้มลูต่างๆ ที่ไดแ้จง้ใหแ้ก่บรษิัททราบ
นั้นเป็นความจริง ถูกตอ้ง ท่านเขา้ใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยันอ านาจ ตัวตน และถิ่นที่อยู่นั้นเป็นการจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามสิทธิที่ท่านรอ้งขอ หากท่านใหข้อ้มลูที่ผิดพลาดดว้ยเจตนาทุจริตท่านอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายได ้
และบริษัทอาจขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อใหก้ารด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่านอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นต่อไป 

ลงนามรบัทราบและยินยอม 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูย้ื่นค ารอ้ง 
         (...................................................) 

           วนัที่ ................/................../...................... 
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ส ำหรับบริษัทเท่ำน้ัน 

HR
 

1) กำรตรวจสอบแบบค ำร้องและเอกสำรประกอบ 

วนัที่รบัเรื่อง :   .………………..……………ผูร้บัเรื่อง : ……………………………………..…….……..……. 
   เอกสารครบถว้น    และ แจง้ IT 
   ไม่ครบถว้น/ไม่ถกูตอ้ง เหตผุล…………………………………….…………………..……………………. 

……………………..……………….................................................……………………….…………. 
 

(..........................................) 
  วนัที่................................. 

IT
 

2) ตรวจสอบข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

วนัที่รบัเรื่อง :  ..………….…………………ผูร้บัเรื่อง : ……………………………….…………………….…. 
   มีขอ้มลู   หน่วยงาน/บคุคลที่จดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล .............................……………………………… 

 ประเภทที่จดัเก็บ.………….................................................................………...............…..………. 
   ไมม่ีขอ้มลู  HR 

(..........................................) 
  วนัที่................................. 

คณ
ะท

 ำง
ำน

 P
DP

A 

3) กำรพิจำรณำตำมค ำร้องขอ 

ประชมุรว่มกบัหน่วยงาน/บคุคลที่จดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล วนัที่ : …………….………………..…………… 
  ด าเนินการตามค ารอ้งขอ  

วนัที่ด  าเนินการ …….………...……… ผูด้  าเนินการ……………………..…..........................………… 
  ปฏิเสทการด าเนินการตามค ารอ้งขอ  เหตผุล ..……………….…………………………..………………. 

.………………..……………………………………….…………………………….………………………  
 

HR
 

4) กำรแจ้งผลกับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

  เอกสารไม่ครบถว้น/ไม่ถกูตอ้งพรอ้มแจง้เหตผุลเรียบรอ้ยแลว้ 
  ด าเนินการตามค ารอ้งขอ 
  ปฏิเสทการด าเนินการตามค ารอ้งขอพรอ้มแจง้เหตผุลเรียบรอ้ยแลว้ 

วนัที่แจง้ผล :   .…………….....……………ผูแ้จง้ : ……………………………………………….……..……. 
 

(...........................................) 
วนัที่................................... 


