
 
 
 
 

QF-DT 078:000 (THA) (04/21) p.1/5 

 
ค ำร้องขอใชส้ิทธิของเจำ้ของข้อมลูส่วนบุคคล 

 
 

โลโกห้น่วยงาน 

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

1. ข้อมูลของผู้ย่ืนค ำร้อง  
ชื่อ:   ………….…......................................................................................................................................... 
ที่อยู่:   ………………...................................................................................................................................... 
เบอรต์ิดต่อ:  ……………........................................................................................................................................... 
Email:   …......................................................................................................................................................... 

 
2. ผู้ย่ืนค ำ ร้องเป็นเจ้ำของขอ้มูลหรือไม่  
❑ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นบคุคลเดียวกบัเจา้ของขอ้มลู  
❑ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู  

     รายละเอียดเจา้ของขอ้มลู  
ชื่อ:   ………….…......................................................................................................................................... 
ที่อยู่:   ………………...................................................................................................................................... 
เบอรต์ิดต่อ:  ……………........................................................................................................................................... 
Email:   …......................................................................................................................................................... 

 
3. เอกสำรประกอบค ำร้องขอ  

ผูย้ื่นค ารอ้งไดแ้นบเอกสารดงัต่อไปนี ้เพื่อการตรวจสอบตวัตนของเจา้ของขอ้มลูและผูย้ื่นค ารอ้ง (ในกรณีที่ผูย้ื่นค า
รอ้งเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู) รวมถึงอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอฉบบันี ้เพื่อใหบ้รษิัท บางกอกอินเตอรเ์นชั่นแนล เดนทลั
เซ็นเตอร ์จ ากดั  (“บรษิัทฯ”) สามารถด าเนินการตามสิทธิที่รอ้งขอไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

     เอกสำรพิสูจนต์ัวตนของเจ้ำของข้อมูลและผู้ย่ืนค ำร้อง  
❑ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสญัชาติไทย)  
❑ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีไม่มีสญัชาติไทย)  
❑ อื่น ๆ เช่น ส าเนาใบอนญุาตขบัขี่ (ในกรณีที่ไม่สามารถใหส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนา หนงัสือเดินทางได)้ 

    เอกสำรพิสูจนอ์ ำนำจด ำเนินกำรแทน (เฉพำะในกรณีทีผู้่ย่ืนค ำร้องเป็นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล)  
 ❑ หนงัสือมอบอ านาจที่เจา้ของขอ้มลูใหอ้ านาจผูย้ื่นค ารอ้งด าเนินการติดต่อรอ้งขอใชสิ้ทธิแทนเจา้ของ ขอ้มลูตามค ารอ้ง

ขอ ฉบบันี ้ซึ่งลงนามโดยเจา้ของขอ้มลูและผูย้ื่นค ารอ้ง และลงวนัที่ก่อนวนัท่ียื่น ค ารอ้งขอฉบบันี ้
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามขอ้มลู หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูย้ื่นค ารอ้งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 
หากข้อมูลที่ไดร้บัไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนไดว้่าผู้ยื่นค ารอ้งเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอ านาจใน การยื่นค ารอ้งขอ
ดงักล่าว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค ารอ้งขอของผูย้ื่นค ารอ้ง  
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4. ควำมสัมพนัธร์ะหว่ำงเจ้ำของข้อมูลกับบริษทัฯ 

❑ เจา้ของขอ้มลูเป็นลกูคา้ หรือผูถื้อหุน้ กรรมการ หรือพนกังานของลกูคา้ของบรษิัทฯ (โปรดระบชุื่อบรษิัทลกูคา้) 
 …............................................................................................................................................................................. 

      ❑ เจา้ของขอ้มลูเป็นคูค่า้ หรือผุถื้อหุน้ กรรมการ หรือพนกังานของคู่คา้ของบรษิัทฯ (โปรดระบชุื่อบรษิัทคู่คา้) 
 …............................................................................................................................................................................. 

      ❑ เจา้ของขอ้มลูเป็นผุถื้อหุน้ กรรมการ หรือพนกังานของบรษิัทฯ (โปรดระบชุื่อต าแหน่งงานของเจา้ของขอ้มลูในบรษิัทฯ) 
 …............................................................................................................................................................................. 

      ❑ เจา้ของขอ้มลูเป็นผุส้มคัรงานเพื่อต าแหน่งงานท่ีบรษิัทฯ (โปรดระบชุื่อต าแหน่งงานท่ีเจา้ของขอ้มลูสมคัรกบับรษิัทฯ) 
 …............................................................................................................................................................................. 

       ❑ อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
 ................................................................................................................................................................................ 

 
5. สิทธขิองเจ้ำของข้อมูลทีป่ระสงคจ์ะใช ้

  ❑ สิทธิในการถอนความยินยอม 
  ❑ สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลู 
  ❑ สิทธิในการเคล่ือนยา้ยขอ้มลู 
  ❑ สิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวมใช ้และเปิดเผย(“ประมวลผล”) ขอ้มลูส่วนบคุคล 
  ❑ สิทธิขอใหล้บขอ้มลูส่วนบคุคล 
  ❑ สิทธิในการขอใหร้ะงบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
  ❑ สิทธิในการขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่ถกูตอ้ง 

 ❑ สิทธิในการรอ้งเรียน ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูเห็นวา่บรษิทัฯ หรือพนกังานหรือผูค้า้ของบรษิัทฯฝ่าฝืนพระราชบญัญตัิ 
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) หรือ ประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. คุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล 

 
6. รำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ระสงคจะ์ใช้สทิธ ิ

ล ำดับที ่ ข้อมูลสว่นบคุคล กำรด ำเนินกำรทีร้่องขอ 

1.   

2.   

กรุณาชีแ้จงเหตผุลประกอบในการรอ้งขอขา้งตน้ พรอ้มทัง้เอกสาร ขอ้มลู หลกัฐานประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหบ้รษิัทฯ 
ด าเนินการตอบสนองต่อค ารอ้งขอของผูย้ื่นค ารอ้งต่อไป  
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 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

7. ข้อสงวนสิทธขิองบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอแจง้ใหผู้ย้ื่นค ารอ้งทราบว่า หากเกิดกรณีดังต่อไปนี ้บริษัทฯ อาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของ ผูย้ื่นค ารอ้ง

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  
1) ผูย้ื่นค ารอ้งไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนไดว้่าผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มูลหรือมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอ

ดงักล่าว 
2) ค ารอ้งขอดงักล่าวไม่สมเหตสุมผล เช่น กรณีไม่มีขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้อยู่ที่บรษิัทฯ หรือเจา้ของขอ้มลูไม่มีสิทธิตามที่รอ้ง

ขอ เป็นตน้ 
3) ค ารอ้งขอดงักล่าวเป็นค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นค ารอ้งขอที่มีลกัษณะเดียวกนั หรือ มีเนือ้หาเดียวกนั ซบัซอ้นกนัโดย 

ไม่มีเหตอุนัสมควร 
4) ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดถู้กท าลาย ลบ หรือถูกท าใหเ้ป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านตามแนวทางและ  

วิธีปฏิบตัิของ การเก็บรกัษาขอ้มลูของคลินิคทนัตกรรมแลว้ 
5) การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความ คิดเห็น หรือที่เก่ียวกับการ

ศกึษาวิจยั หรือสถิติซึ่งไดจ้ดัใหม้ี มาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจตนาของขอ้มลู หรือ 
เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือ การใชอ้  านาจรฐัที่ได้
มอบหมายใหแ้ก่เรา หรือเป็นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็น ขอ้มลูอ่อนไหว (sensitive data) ที่เป็นการจ าเป็นในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคใ์นดา้นเวชศาสตรป์้องกัน อาชีวเวชศาสตร ์ประโยชนส์าธารณะ
ดา้นการสาธารณสขุ ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติ คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้โดยปกติ
บริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค ารอ้งขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูล อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่าง
ชัดเจนว่าค ารอ้งขอดังกล่าวเป็นค ารอ้งขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ ค ารอ้งขอที่ซ  า้ซอ้นเกินสมควร บริษัทฯ อาจคิด
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามสมควร อนึ่ง ในกรณีที่บรษิัทฯ ปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค ารอ้งขอของผูย้ื่นค ารอ้ง ผูย้ื่น
ค ารอ้งส ามารถรอ้งเรียนต่อ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เมื่อพิจารณาเหตุผลในการรอ้งขอตามสิทธิของ
เจา้ของขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ บรษิัทฯ จะแจง้ผลในการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค ารอ้งและเจา้ของขอ้มลูทราบและด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัค ารอ้งขอที่สมบรูณ ์และสามารถพิสจูนก์ารยืนยนัตวัตนของเจา้ของขอ้มลูส่วน
บุคคลซึ่งยื่นค ารอ้งขอใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจใชเ้วลามากกว่า 30 วนั หากค าขอของผูย้ื่นค ารอ้งมี
ความซับซอ้น หรือมีการยื่นค าขอหลายค าขอ โดยในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะแจง้ผูย้ื่นค ารอ้งและคอยรายงานความ
คืบหนา้ใหท้ราบ  
 

8. กำรรับทรำบและยินยอม 
ขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูและ/หรือผูย้ื่นค ารอ้งซึ่งเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลูที่บรษิัทฯ เก็บ รวบรวมไดจ้าก

ค ารอ้งขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลูฉบบันี ้จะถูกน าไปใชเ้พื่อด าเนินการตามค ารอ้งขอใชสิ้ทธิของ เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล
ตามที่ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เท่านั้น โดยขอ้มูลในค ารอ้งขอใช้สิทธิ ฉบับนี ้อาจถูกเปิดเผยไปยัง 
บรษิัทย่อย หรือบรษิัทในเครือของบรษิัทฯ เท่าที่จ  าเป็นเพื่อวตัถุประสงคข์า้งตน้ และจะถูก เก็บรวบรวมไวจ้นกว่าบรษิัทฯ จะ
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ปฏิบัติตามค ารอ้งขอของเจา้ของขอ้มลูเสรจ็สิน้ หรือจนกว่ากระบวนการโตแ้ยง้หรือ ปฏิเสธค าขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลจะสิน้สดุในกรณีที่บรษิัทฯ ไม่อาจปฏิบตัิต  ามค ารอ้งขอของเจา้ของ ขอ้มลูไดโ้ดยมีเหตุผลอนัสมควรตามที่พ.ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก าหนด  
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ผูย้ื่นค ารอ้งไดอ้า่นและเขา้ใจเนือ้หาของค ารอ้งขอฉบบันีอ้ย่างละเอียดแลว้ และยืนยนัว่าขอ้มลูตา่งๆ ที่ไดแ้จง้ ใหแ้ก่

บรษิัทฯ ทราบนัน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง ผูย้ื่นค ารอ้งเขา้ใจดวี่าการตรวจสอบเพื่อยืนยนัอ านาจและตวัตนของผูย้ื่น ค ารอ้งและ
เจา้ของขอ้มลูนัน้เป็นการจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อพิจารณาด าเนินการตามค ารอ้งขอของผูย้ื่นค ารอ้ง หากผูย้ื่นค ารอ้งใหข้อ้มลูที่
ผิดพลาดดว้ยเจตนาทจุรติ บรษิัทฯ อาจพิจารณาด าเนินคดตีามกฎหมายกบัผูย้ื่นค ารอ้ง และบรษิทัฯ อาจขอขอ้มลูเพิ่มเติม
จากผูย้ื่นค ารอ้งเพื่อการตรวจสอบดงักล่าว เพื่อใหก้ารด าเนินการตามสิทธิของเจา้ของขอ้มลู เป็นไปไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น
ต่อไป  

 
 
       ลงนาม …………………………………………. ผูย้ื่นค ารอ้ง  
              (……………………………………………..)  
 

หมายเหต:ุ กรุณาส่งแบบค ารอ้งขอท่ีไดก้รอกขอ้มลูโดยครบถว้น พรอ้มทัง้เอกสารประกอบทั้งหมดใหบ้รษิัทฯ ท่ี email…… (ส าหรบั
ลกูคา้) หรอื email……………………. (ส าหรบัพนกังานและทนัตแพทย)์ หากท่านมีปัญหาหรือขอ้สงสยัประการใดในการกรอกแบบ
ค าขอ กรุณาติดตอ่บรษิัทฯ ท่ีอเีมลดา้นบน หรือโทร………………… (ส าหรบัลกูคา้) หรอื  ……………….. ตอ่ …………. (ส าหรบั
พนกังานและทนัตแพทย)์ 

mailto:email……
mailto:hr@bangkokdentalcenter.com

