
สาํหรบัเจา้หน้าที� 

ชื�อ-นามสกุลของเจา้หน้าที�ผูร้บัเรื�อง : …………………………………………………………… เบอรโ์ทรศพัท ์: …………………………………..    

เลขที�รบัเรื�อง: …………………………………………………………………. วนัที�รบัเรื�อง : ………………………………………………………………..  

 

แบบคาํร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

(Data Subject Request Form) 

ตามที�พระราชบญัญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ใหส้ทิธิแก่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลในการขอใช้สทิธิอัน
เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล   บรษิทั จเีอม็เอม็ มวิสคิ พบัลชิชิ�ง อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั (“ บรษิทัฯ ”)  ในฐานะที�เป็นผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จดัทําแบบคําร้องฉบับนี�เพื�อให้ท่านสามารถดําเนินการใช้สิทธิของท่านตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562   ดงันั �น หากทา่นประสงคจ์ะใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล โปรด
กรอกรายละเอยีดในแบบคาํรอ้งฉบบันี�และดาํเนินการตามที�บรษิทัฯกาํหนด 
 

ข้อมูลผูย้ื�นคาํรอ้งขอ 

กรณีเป็นเจ้าของขอ้มลู 

ชื�อ นามสกลุ  

ที�อยู่  

เบอรติ์ดต่อ  

อีเมลล ์  

กรณุากรอก หากท่านเป็นตวัแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื�อ นามสกลุ  

ที�อยู่  

เบอรติ์ดต่อ  

อีเมลล ์  

 ทั �งนี� ขา้พเจา้เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล (หรอื ตวัแทนของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล) ไดแ้นบเอกสารดงัต่อไปนี� 

เพื�อการตรวจสอบตวัตน และถิ�นที�อยู่ของผูย้ ื�นคํารอ้ง (กรณีตวัแทน เพื�อการตรวจสอบอาํนาจ ตวัตน และถิ�นที�อยู่ของผูย้ื�น

คาํรอ้งและเจา้ของขอ้มลู) เพื�อให ้บรษิทัฯ สามารถดาํเนินการตามสทิธทิี�รอ้งขอไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ท่านเป็นเจ้าของขอ้มูล หรอื ท่านเป็นตวัแทนของเจ้าของขอ้มลู  

เอกสารพิสจูน์ตวัตน และ/หรอืถิ�นที�อยู่ 

กรณีเป็นเจ้าของขอ้มลู กรณีเป็นตวัแทน 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีสญัชาตไิทย) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของท่านและเจา้ของ

ข้อมูล (กรณีสญัชาตไิทย) 

สาํเนา Passport (กรณีต่างชาต)ิ สาํเนา Passport ท่านและเจา้ของขอ้มูล (กรณตี่างชาต)ิ 

สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาทะเบยีนบา้นของเจา้ของข้อมูล 

ใบเสรจ็ชาํระค่านํ�า / ค่าไฟฟ้า หรอื ใบเสรจ็ชาํระคา่บตัร
เครดติ (ยอ้นหลงั 3 เดอืน) หรอื ใบเสรจ็อื�นๆที�รบัรอง
ตวัตนได ้

ใบเสรจ็ชาํระค่านํ�า / ค่าไฟฟ้า หรอื ใบเสรจ็ชาํระคา่บตัร
เครดติ (ยอ้นหลงั 3 เดอืน) หรอื ใบเสรจ็อื�นๆที�รบัรอง

ตวัตนไดข้องเจ้าของข้อมูล 
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อื�นๆ (ถา้ม)ี หนงัสอืมอบอํานาจ  

 ระบุ “ใหอ้าํนาจผูย้ ื�นคาํรอ้งในการดาํเนนิการ
ตดิต่อรอ้งขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูดาํเนินการ
อนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล เปิดเผยการ
ไดม้าซึ�งขอ้มลูสว่นบุคคลที�เจา้ของขอ้มลูสว่น
บุคคลผูม้อบอาํนาจไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม รวมถงึ
ดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งจนเสรจ็การ” 

 ลงนามโดยผูม้อบอาํนาจ 

 ลงวนัที�ก่อนวนัยื�นคาํรอ้งขอ 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิในการสอบถามขอ้มูล หรอืเรยีกเอกสารเพิ�มเติมจากผู้ยื�นคําร้อง หากขอ้มูลที�ได้รบัไม่

สามารถแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนไดว้่า ผูย้ ื�นคํารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมอีํานาจในการยื�นคํารอ้งขอดงักล่าว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธใินการปฏเิสธคาํรอ้งขอของทา่น 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกบับริษทัฯ 

  ผูส้มคัรงาน   พนกังาน   อดตีพนักงาน  

  ลกูคา้   คู่คา้ พนัธมติรทางธุรกจิ   

  อื�นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………… 
 

 

สิทธิอนัเกี�ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลที�ท่านต้องการให้ดาํเนินการ 

หวัข้อ รายละเอียด 

(1) สิทธิ ที� ท่ า นต้องกา รใ ห้

ดาํเนินการ 

 

1 แบบคําขอ  ต่อ  1 สิทธิที�

ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร 

เท่านั �น  
 

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิ
มากกว่า 1 ประเภท   โปรดส่ง
แบบคําร้องขอแยกฉบับกัน 
ทั �งนี� เพื�อความรวดเร็วในการ
ปฏบิตัติามคาํขอของทา่น 

     สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to access) 
 

     สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม (Right to withdraw consent)   
 

     สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถู้กตอ้ง (Right to rectification) 
 

     สทิธใินการลบหรอืทาํลายขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to erasure) 
 

     สทิธใินการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to data portability) 
 

     สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to object) 
 

     สทิธใินการระงบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล (Right to restriction of processing) 
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(2) โปรดระบุ รายละเอียด

ข้อมูลส่วนบุคคลที� ต้องการ

ให้ดาํเนินการ 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

(3) โปรดระบ ุเหตุผล

ประกอบการใช้สิทธิ  

 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ข้อสงวนสิทธิของผูค้วบคมุขอ้มลู 

 บรษิัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากเกิดกรณีดงัต่อไปนี� บรษิัทฯ อาจจําเป็นต้องปฏเิสธคํารอ้งขอของท่านเพื�อให้

เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

(1) ท่านไม่สามารถแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนไดว้่าผูย้ ื�นคาํรอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมอีํานาจในการยื�นคํารอ้งขอ

ดงักล่าว 

(2) คําร้องขอดงักล่าวไม่สมเหตุผล อาท ิกรณีที�ผู้รอ้งขอไม่มสีทิธใินการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล หรอื ไม่มี

ขอ้มลูสว่นบุคคลนั �น อยู่ที�บรษิทัฯ เป็นตน้ 

(3) คําร้องขอดงักล่าวเป็นคําร้องขอฟุ่มเฟือย อาท ิเป็นคําร้องขอลกัษณะที�มลีกัษณะเดยีวกนั หรอืมเีนื�อหา

เดยีวกนัซํ�าๆกนัโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

(4) บรษิทัฯ ไมส่ามารถใหท้า่นเขา้ถงึขอ้มลู ทาํสาํเนา หรอืเปิดเผยการไดม้าซึ�งขอ้มลูสว่นบุคคลได ้เนื�องจากเป็น

การปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืคําสั �งศาล และการปฏบิตัติามคําขอนั �นจะส่งผลกระทบที�อาจก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื�น อาท ิการเปิดเผยขอ้มลูนั �นเป็นการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

บุคคลที�สามดว้ย หรอื เป็นการเปิดเผยทรพัยส์นิทางปัญญา หรอื ความลบัทางการคา้ของบคุคลที�สามนั �น 
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(5) บรษิทัฯ อาจปฏเิสธหรอืคดัคา้นใชส้ทิธขิอลบขอ้มลูของทา่นได ้ หากการเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลนั �นเพื�อ

วตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ หรอื เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการจดัทาํ เอกสาร

ประวตัศิาสตร ์หรอืจดหมายเหตุเพื�อประโยชน์สาธารณะ หรอืที�เกี�ยวกบัการศกึษาวจิยั หรอืสถติซิึ�งไดจ้ดัใหม้ี

มาตรการปกป้องที�เหมาะสมเพื�อคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลู หรอื เป็นการจําเป็นเพื�อการ

ปฏบิตัหิน้าที�ในการดาํเนินภารกจิเพื�อประโยชน์สาธารณะของบรษิทัฯ หรอืการใชอ้ํานาจรฐัที�ได้มอบหมาย

ใหแ้ก่บรษิทัฯ หรอื เป็นการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎหมายเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นดา้นเวชศาสตรป้์องกนั อา

ชวีเวชศาสตร์ ประโยชน์ สาธารณะดา้นสาธารณะสุข ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบญัญติ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

(6) การเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลนั �นเป็นไปเพื�อการก่อตั �งสทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใช้

สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึ�นต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื เพื�อปฏบิตัติามกฎหมาย 

(7) บรษิทัฯ อาจปฏเิสธหรอืคดัคา้นใชส้ทิธขิอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูของท่านได ้หากบรษิทัฯ พจิารณาตรวจสอบแลว้ 

เหน็ว่า 

a. เหตุผลของทา่นอยู่นอกเหนือเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี� 

b. มเีหตุแห่งการปฏเิสธตามที�กฎหมายกําหนดไว ้เช่น การปฏบิตัหิน้าที�เพื�อประโยชน์สาธารณะ การ

อา้งผลประโยชน์โดยชอบธรรมเพื�อประมวลผล เป็นตน้ 

c. หน่วยงานรฐัผูเ้ป็นผูค้วบคุมขอ้มลูใชอ้าํนาจรฐั 

d. การดาํเนนิการดงักล่าวกระทบในดา้นลบตอ่สทิธ ิเสรภีาพของบุคคลอื�นๆ เชน่ การเปิดเผยขอ้มลูที�ม ี

ความลบัทางการค้า (Trade Secret) หรอื มีทรพัย์สนิทางปัญญาของบุคคลอื�นเป็นส่วนหนึ�งของ

ขอ้มลูดงักล่าว เป็นตน้ 

(8) บรษิทัฯ อาจปฏเิสธหรอืคดัค้านการใช้สทิธหิา้มมใิหป้ระมวลผล  หรอืสทิธคิดัคา้นการประมวลของท่านได้ 

หากบรษิทัฯพจิารณาตรวจสอบแลว้ เหน็ว่า 

a. ขอ้มลูสว่นบุคคลที�ประมวลผลดงักล่าวนั �นถูกตอ้งครบถว้นสมบรูณ์ 

b. มเีหตุแห่งการปฏเิสธตามที�กฎหมายกําหนดไว ้เช่น การปฏบิตัหิน้าที�เพื�อประโยชน์สาธารณะ การ

อา้งผลประโยชน์โดยชอบธรรมเพื�อประมวลผล เป็นตน้ 

โดยปกตทิา่นจะไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการตามคาํรอ้งขอของท่าน อย่างไรกด็ ีหากปรากฎอย่างชดัเจนว่า

คาํรอ้งขอของทา่นเป็นคํารอ้งขอที�ไมส่มเหตุสมผล หรอื คาํรอ้งขอฟุ่มเฟือย บรษิทัฯ อาจคดิค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการตาม

สทิธแิก่ทา่นตามสมควร 

อนึ�ง ในกรณีที�บริษัทฯ ปฏิเสธไม่ดําเนินการตามคําร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรยีนต่อคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลไดต้ามที�กฎหมายกาํหนด 

เมื�อพจิารณาเหตุผลในการรอ้งขอตามสทิธขิองทา่นเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯจะแจง้ผลในการพจิารณาใหท้่านทราบ

และดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�ไดร้บัคํารอ้งขอ   อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ อาจขยายระยะเวลาเป็น �� วนั 

(หากจาํเป็น) ขึ�นอยูก่บัความซบัซอ้น และปรมิาณของคาํขอและจะตดิตอ่/แจง้การดําเนนิการแก่ทา่นทางอเีมลลท์ี�ทา่นได้แจง้

ไว ้



 

 

5 
 

การรบัทราบและยินยอม 

 ทา่นไดอ้่านและเขา้ใจเนื�อหาของคาํรอ้งขอฉบบันี�อย่างละเอยีดแลว้และยนืยนัว่าขอ้มลูต่างๆที�ไดแ้จง้ใหแ้ก่บรษิัทฯ

ทราบนั �นเป็นความจรงิ ถูกตอ้ง ทา่นเขา้ใดดวี่าการตรวจสอบเพื�อยนืยนัอํานาจ ตวัตน และถิ�นที�อยู่นั �น เป็นการจาํเป็นอย่าง

ยิ�งเพื�อพจิารณาดาํเนินการตามสทิธทิี�ท่านรอ้งขอ หากท่านใหข้อ้มลูที�ผดิพลาดดว้ยเจตนาทจุรติท่านอาจถูกดําเนินคดตีาม

กฎหมายได้ และบรษิัทฯ อาจขอขอ้มูลเพิ�มเติมจากท่านเพื�อการตรวจสอบดงักล่าวเพื�อให้การดําเนินการตามสทิธขิอง

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลที�ทา่นรอ้งขอใหบ้รษิทัฯดาํเนนิการเป็นไปไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นต่อไป 

 ในการนี� ทา่นจงึไวล้งนามไว ้เพื�อเป็นหลกัฐาน 

 

ลงชื�อ ……………………………………………… ผูย้ ื�นคาํรอ้ง 

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

 

  วนัที� ………………………………………………. 


