
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เน่ืองดว้ยพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) ให้สิทธิแก่เจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือให้ด าเนินการตามท่ีกฎหมายรับรอง รวมถึง การขอเพิกถอนความยินยอม การขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
การขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง การขอลบขอ้มูลส่วนบุคคล การขอห้ามมิให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล การขอให้
โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล และการขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  ดงันั้นเพ่ือให้ บริษทั ยูนิทีวีเวล จ ากดั สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าแบบฟอร์มขอใชสิ้ทธิฉบบัน้ีข้ึน เพ่ือท่าน
สามารถขอใชสิ้ทธิดงักล่าวไดโ้ดยจะตอ้งให้ขอ้มูลกบับริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที1่. ข้อมูลของผู้ย่ืนค าร้อง เพ่ือการยืนยนัตวัตนของผู้ย่ืนค าร้อง   

รายละเอียดของผูท่ี้ยืน่ค าขอ 

ช่ือ-สกุล  
ท่ีอยู ่  

เบอร์โทรศพัท ์  
E-mail  
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน/เลขหนงัสือเดินทาง  
วนัท่ีออกบตัรประชาชน  
วนัหมดอายบุตัรประชาชน  

เพ่ือประโยชน์ในการยืนยนัตวัตนของผูย้ื่นค าร้อง บริษทัฯขอให้ท่านแสดงบตัรประชาชนตวัจริงของท่านในขณะท่ี
ท่านได้ยื่นค าร้องฉบบัน้ี  ทั้งน้ีหากเป็นการยื่นค าร้องโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอ่ืน ขอให้ท่านใส่เลข
ประจ าตวับตัรประชาชน 13 หลกั พร้อมวนัท่ีออกบตัรและวนัท่ีหมดอายุ      

ส่วนที ่2. สถานะของผู้ย่ืนค าขอ  

ท่านเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตามค าร้องฉบบัน้ี   
[  ] ใช่ ขา้พเจา้เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและมีสิทธิตามพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในการยืน่ค าร้อง ฉบบัน้ี 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดงัต่อไปน้ี เพ่ือการตรวจสอบตวัตน และถ่ินท่ีอยูข่องผูย้ื่นค าร้อง เพ่ือให้บริษทัฯสามารถ

ด าเนินการตามสิทธิท่ีร้องขอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เอกสารพิสูจน์ตวัตนและ/หรือพิสูจน์ถ่ินท่ีอยู ่
[  ] ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) 
[  ] ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) 
[  ] อ่ืน ๆ (ถา้มี) 



[  ] ไม่ใช่ ขา้พเจา้ด าเนินการในนามของผูอ่ื้น (ระบุช่ือนามสกุลและเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเลขหนังสือ
เดินทาง ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการด าเนินการแทน)  

รายละเอียดของเจา้ของขอ้มูล 

ช่ือ-สกุล  
ท่ีอยู ่  

เบอร์โทรศพัท ์  
E-mail  
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน/เลขหนงัสือเดินทาง  
ความสัมพนัธ์กบับริษทั  
เหตุผลในการด าเนินการแทน  

 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดงัต่อไปน้ี เพ่ือการตรวจสอบอ านาจ ตวัตน และถ่ินท่ีอยู่ของผูย้ื่นค าร้อง เพ่ือให้บริษทัฯ

สามารถด าเนินการตามสิทธิท่ีร้องขอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เอกสารพิสูจน์อ  านาจด าเนินการแทน 
[  ] หนงัสือมอบอ านาจ 

หมายเหตุ : หนงัสือมอบอ านาจจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
(1) เน้ือความอย่างน้อยระบุ “ให้อ  านาจผูย้ื่นค าร้องในการด าเนินการติดต่อร้องขออนุญาตใชสิ้ทธิ (ระบุช่ือสิทธิ) ใน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลผูม้อบอ านาจต่อบริษทัฯ รวมถึงด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง จนเสร็จการ” 
(2) มีการลงนามโดยผูม้อบอ านาจอยา่งชดัเจน 
(3) ลงวนัท่ีก่อนหรือวนัเดียวกบัวนัท่ียืน่ค าร้องขอ 

เอกสารพิสูจน์ตวัตนและ/หรือถ่ินท่ีอยู ่
 [  ] ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่านและเจ้าของข้อมูล (กรณีสัญชาติไทย) 
 [  ] ส าเนาหนงัสือเดินทางของท่านและเจ้าของข้อมูล (กรณีต่างชาติ) 
 [  ]  อ่ืน ๆ (ถา้มี) 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามขอ้มูล หรือเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากผูย้ืน่ค  าร้อง หากขอ้มูลท่ีไดรั้บ ไม่สามารถ

แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนไดว้่า ผูย้ืน่ค าร้องเป็นเจา้ของขอ้มูลหรือมีอ านาจในการยืน่ค าร้องขอดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใน
การปฏิเสธค าร้องขอของท่าน 

 

 



ในการย่ืนค าขอแทนหรือในนามเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯสงวนสิทธิในการพิจารณาค าร้องขอของท่านและอาจปฏิเสธค าขอของท่าน เวน้แต่บริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ท่ีจะตอ้งพิจารณาและด าเนินการตามค าขอของท่านท่ีจดัท าแทนหรือในนามของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน  

ส่วนที ่3. รายละเอยีดของค าร้อง  

ขา้พเจา้ตอ้งการยืน่ค าขอฉบบัน้ีต่อบริษทัฯ (ผูค้วบคุมขอมูลส่วนบุคคล) ดงัน้ี  

..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... .......................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................  

ท่านมสีถานะหรือความสัมพันธ์อย่างไรกบับริษัทฯ  

[ ] ผูส้มคัรงาน   
[ ] พนกังาน 
[ ] อดีตพนกังาน 
[ ] ลูกคา้ปัจจุบนั 
[ ] ลูกคา้เก่า  
[ ] ผูใ้ห้บริการ/ จดัจ าหน่าย 
[ ] ผูใ้ชบ้ริการเวปไซด ์/แอพพลิเคชัน่ 
[ ] ผูม้าติดต่อ 
[ ] คู่คา้ / พนัธมิตรทางธุรกิจ 
[ ] พนกังานของบริษทัคู่คา้  
[ ] อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................. 

ท่านต้องการใช้สิทธิของท่านในเร่ืองใด  

[ ] สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล  
[ ] สิทธิในการเพิกถอนความยนิยอม (ใชไ้ดเ้ฉพาะเม่ือท่านให้ความยนิยอมไวก้บับริษทั)  
[ ] สิทธิในการแกไ้ขหรือท าให้ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั  
[ ] สิทธิในการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล  
[ ] สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 
[ ] สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล  
[ ] สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  
[ ] กรณีขอ้ร้องเรียนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ...................................................................  



หมายเหตุ  ควรขอใชเ้พียง 1 สิทธิต่อ 1 ค าขอ  ขอให้ท่านโปรดระวงัว่าการเลือกใชสิ้ทธิของท่านมากกว่า 1 สิทธิ อาจ
ท าให้เกิดความสับสนของบริษัทฯ ในการปฏิบติัตามค าขอของท่าน  หากท่านเลือกใชสิ้ทธิมากกว่า 1 สิทธิ  ท่านสามารถเขียน
ระบุเพ่ิมเติมอธิบายถึงการใชสิ้ทธิของ ท่าน  

ขอให้ท่านโปรด อธิบายรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าขอนั้น 

เหตุผลประกอบค าร้องขอ 
กรณีช้ีแจงเหตุผลประกอบในการร้องขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูล ให้แนบเอกสาร ขอ้มูล หลกัฐานประกอบเพ่ือให้

ผูรั้บผดิชอบพิจารณาและด าเนินการตามสิทธิของท่านต่อไป 
..........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... ...............
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 

ส่วนที ่4. การด าเนินงานของบริษัทฯ ภายหลงัจากทีไ่ด้รับค าขอ  

บริษัทฯขอขอบคุณท่ีท่านกรุณาส่งค าขอใช้สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งเอกสารและรายละเอียดท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีบริษทัฯจะพิจารณาเร่ืองดงักล่าวและด าเนินการติดต่อกลบัไปภายในระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอและ
เอกสารของท่านสมบูรณ์  ทั้งน้ีอาจขยายระยะเวลาเป็น 60 วนั หากบริษทัฯ มีความจ าเป็นข้ึนอยูก่บัความซับซอ้นและปริมาณค า
ขอ หากมีกรณีท่ีบริษทัฯอาจตอ้งการ การอธิบายเพ่ิมเติมหรือตอ้งโตแ้ยง้การใชสิ้ทธิของท่าน  บริษทัฯจะด าเนินการติดต่อ ท่าน
กลบัไปตามรายละเอียดท่ีท่านไดใ้ห้ไว ้ในส่วนท่ี 1. โดยไปรษณียล์งทะเบียน 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือระงบัการปฏิบติัตามค าขอของท่านเฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี  
1) บริษทัฯ ไม่มีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน  
2) ค าขอของท่านไม่สามารถท าให้บริษทัฯ เขา้ใจไดว้่า บริษทัฯ ตอ้งด าเนินการอย่างไร หรือท่านมีสิทธิตามพ.ร.บ.

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งไร  
3) ดว้ยหนา้ท่ีหรือขอ้ก าหนดตามกฎหมาย บริษทัฯไม่สามารถให้ขอ้มูลหรือด าเนินการตามค าขอของท่าน  
4) ค าขอของท่านไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีพ.ร.บ.คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด หรือ บริษัทฯ มีเหตุผลในการ

ปฏิเสธการด าเนินการตามสิทธิของท่าน ตามท่ี พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดไว ้และบริษทัฯสามารถใชเ้หตุดงักล่าว
ได ้โดยชอบดว้ยกฎหมาย  

5) การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ในการจดัท า เอกสารประวติัศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวิจยั หรือ
สถิติ ซ่ึงไดจ้ดัให้มีมาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูล หรือเป็นการจ าเป็นเพ่ือการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของบริษทัฯ หรือการใชอ้  านาจรัฐท่ีไดม้อบหมายให้แก่บริษทัฯ หรือ
เป็นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหว (sensitive data) ท่ีเป็นการจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายเพ่ือให้
บรรลุวตัถุประสงคใ์นดา้น เวชศาสตร์ป้องกนั อาชีวเวชศาสตร์ ประโยชน์ สาธารณะดา้นการสาธารณสุข ตามมาตรา 26 (5) (ก) 
และ (ข) แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 



6) ในกรณีท่ีการลบหรือท าลายข้อมูลนั้ นจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ภาระผูกพนัตาม
กฎหมาย ประโยชน์สาธารณะดา้นการสาธารณสุข การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์และประวติัศาสตร์  หรือการยกข้ึนต่อสู้หรือ
การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฏหมาย บริษทัฯอาจจะไม่ลบหรือท าลายขอ้มูลตามค าขอตามมาตรา 33 ของพ.ร.บ.ฯ 

 7) การด าเนินการดงักล่าวกระทบในดา้นลบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ๆ 
 8) การประมวลผลขอ้มูลนั้นเป็นความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ 
บริษทัฯ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้  านาจรัฐท่ีไดม้อบให้แก่บริษทัฯ หรือหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

9) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดถู้กทาํลาย ลบ หรือถูกทาํให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของท่านตามแนวทาง   
และวิธีปฏิบติัของการเก็บรักษาขอ้มูลของบริษทัฯแลว้ 

10) การประมวลผลขอ้มูลมีความจาํเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ โดยปกติ ท่านจะไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามคาํร้องขอของท่าน อย่างไรก็ดี หากปรากฏอยา่งชดัเจนว่าคาํร้องขอของท่านเป็นคาํร้องขอท่ีไม่
สมเหตุสมผล หรือคาํร้องขอฟุ่มเฟือย บริษทัฯ อาจคิดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามสิทธิแก่ท่านตามสมควร 

อน่ึง ในกรณีท่ี บริษทัฯ ปฏิเสธไม่ดาํเนินการตามคาํร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนต่อสาํนกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

ส่วนที ่5.  ค ารับรอง  

ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจเน้ือหาและขอ้ก าหนดของค าร้องฉบบัน้ีอยา่งละเอียดแลว้ พร้อมทั้งรับรอง
ว่าขอ้มูลดงักล่าวท่ีขา้พเจา้ให้ไวต้ามเอกสารฉบบัน้ี เป็นความจริง ถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์  หากขา้พเจา้ให้ขอ้มูลท่ีผดิพลาด
ดว้ยเจตนาทุจริต ขา้พเจา้อาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายได ้และ บริษทัฯ อาจขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากขา้พเจา้เพ่ือการตรวจสอบ
ดงักล่าวเพ่ือให้การด าเนินการตามค าร้องขอของขา้พเจา้อยา่งถูกตอ้งครบถว้นต่อไป ขา้พเจา้เขา้ใจดีว่าการตรวจสอบเพ่ือยนืยนั
อ านาจ ตวัตน และถ่ินท่ีอยูน่ั้นเป็นการจ าเป็นอยา่งยิ่งเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามสิทธิท่ีขา้พเจา้ร้องขอ และขา้พเจา้ขอรับรองว่า
ในการใชสิ้ทธิของขา้พเจา้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกบับุคคลใดหรือกบับริษทัฯ  

ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือ ตามท่ีระบุดา้นล่างน้ี   

 

        ลงช่ือ .............................................................. ผูย้ืน่ค าร้อง 

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

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

 


