แบบฟอร์ มคํ าขอใช้ สิทธิ ของเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
พระราชบั ญญั ติคุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล พ.ศ. 2562 ได้ ให้ สิทธิ แก่ เจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคลในการขอใช้ สิทธิ ดําเนิ นการ

ต่ อ ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ซึ่ ง อ ยู่ ใน ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง บ ริ ษั ท ฮิ ว แ ม นิ ก้ า จํ า กั ด (ม ห า ช น ) (“บ ริ ษั ท ฯ ”) ใน ฐ า น ะ
ผู้ ควบคุ มข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ข้ อมู ลที่ ต้องระบุ ในแบบฟอร์ มนี้ จํ าเป็ นต่ อการดํ าเนิ นการตามคํ าขอของท่ าน ดั งนั้ นหากท่ านประสงค์ จะใช้
สิ ทธิ ของเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล โปรดกรอกรายละเอี ยดในแบบฟอร์ มนี้ และดํ าเนิ นการตามที่ บริ ษัทฯ กํ าหนด
ข้ อมู ลของผู้ ยื่นคํ าร้ อง
XXX
ชื่ อ-สกุ ล: __________________________________________________________________________________

หมายเลขบั ตรประชาชน/หนั งสื อเดิ นทาง: ____________________________________________________________

ที่ อยู่ : _____________________________________________________________________________________
เบอร์ ติดต่ อ: ________________________________________________________________________________

Email: ____________________________________________________________________________________
ท่ านเป็นเจ้ าของข้ อมู ลหรื อไม่
XXX
❒ ผู้ ยื่นคํ าร้ องเป็ นบุ คคลเดี ยวกั บเจ้ าของข้ อมู ล ทั้ งนี้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารดั งต่ อไปนี้ เพื่ อการตรวจสอบตั วตน และที่ อยู่ ของผู้ ยื่น
คํ าร้ อง เพื่ อให้ บริ ษัทฯ สามารถดํ าเนิ นการตามสิ ทธิ ที่ร้องขอได้ อย่ างถู กต้ อง
เอกสารพิ สูจน์ ตัวตนและ/หรื อพิ สูจน์ ถิ่นที่ อยู่
❒ สํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชน (กรณี สัญชาติ ไทย)
❒ สํ าเนา Passport (กรณี ต่างชาติ )

❒ อื่ น ๆ (ถ้ ามี ) โปรดระบุ .............................................................

❒ ผู้ ยื่นคํ าร้ องเป็ นตั วแทนของเจ้ าของข้ อมู ล
❒ ผู้ รับมอบอํ านาจ

❒ ผู้ ใช้ อํานาจปกครองผู้ เยาว์

❒ ผู้ อนุ บาลของผู้ ไร้ ความสามารถ

เอกสารพิ สูจน์ ตัวตนและ/หรื อพิ สูจน์ ถิ่นที่ อยู่

❒ ผู้ พิทักษ์ ของคนเสมื อนไร้ ความสามารถ

❒ สํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชน/สํ าเนาหนั งสื อเดิ นทางของตั วแทนเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล และ
❒ สํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนหรื อสํ าเนาหนั งสื อเดิ นทางของเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล และ
❒ หนั งสื อมอบอํ านาจ และ

❒ สํ าเนาสู ติ บัตรของผู้ เยาว์ (กรณี เจ้ าของข้ อมู ลเป็ นผู้ เยาว์ ) และ

❒ หนั งสื อแสดงการแต่ งตั้ งให้ เป็ นตั วแทนเจ้ าของข้ อมู ลส่ วนบุ คคล (ผู้ ใช้ อํานาจปกครอง, ผู้ อนุ บาล, ผู้ พิทักษ์ )
❒ อื่ น ๆ โปรดระบุ _____________________________________
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ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ประสงค์ จะใช้ สิทธิ
โปรดเลื อกประเภทของสิ ทธิ ที่ต้องการดํ าเนิ นการ
☐

สิ ทธิ ขอเพิ กถอนความยิ นยอม

☐

สิ ทธิ ขอเข้ าถึ งข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

☐

สิ ทธิ ขอให้ โอนย้ ายข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

☐

สิ ทธิ ขอคั ดค้ านการประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

☐

สิ ทธิ ขอให้ ลบข้ อมู ลส่ วนบุ คคล

☐

สิ ทธิ ขอให้ ระงั บการใช้ ข้อมู ลส่ วนบุ คคล

☐

สิ ทธิ ขอให้ แก้ ไขข้ อมู ลส่ วนบุ คคลให้ ถูกต้ อง

ข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ต้องการดํ าเนิ นการ

รายละเอี ยดคํ าขอ

ข้ อสงวนสิ ทธิ ของผู้ ควบคุ มข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่ า หากเกิ ดกรณี ดังต่ อไปนี้ บริ ษัทฯ อาจจํ าเป็ นต้ องปฏิ เสธคํ าร้ องขอของท่ าน เพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ ยวข้ อง
1.

ท่ านไม่ สามารถแสดงให้ เห็ นอย่ างชั ดเจนได้ ว่าผู้ ยื่นคํ าร้ องเป็ นเจ้ าของข้ อมู ลหรื อมี อํานาจในการยื่ นคํ าร้ องขอดั งกล่ าว

2.

คํ าร้ องขอดั งกล่ าวไม่ สมเหตุ สมผล อาทิ กรณี ที่ ผู้ร้องขอไม่ มีสิทธิ ในการขอลบข้ อมู ลส่ วนบุ คคล หรื อไม่ มีข้อมู ลส่ วนบุ คคลนั้ น
อยู่ ที่บริ ษัทฯ เป็ นต้ น

3.

คํ าร้ องขอดั งกล่ าวเป็ นคํ าร้ องขอฟุ่ มเฟื อย อาทิ เป็ นคํ าร้ องขอที่ มีลักษณะเดี ยวกั น หรื อมี เนื้ อหาเดี ยวกั นซํ้ า ๆ กั นโดยไม่ มี
เหตุ อันสมควร

4.

การเก็ บรั กษาข้ อมู ลส่ วนบุ คคลนั้ นเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ในการใช้ เสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ น หรื อ เป็ นไปตาม
วั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดทํ าเอกสารประวั ติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุ เพื่ อประโยชน์ สาธารณะหรื อที่ เกี่ ยวกั บการศึ กษาวิ จัย
หรื อสถิ ติซ่ึ งได้ จัดให้ มีมาตรการปกป้ องที่ เหมาะสมเพื่ อคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของเจ้ าของข้ อมู ล หรื อเป็ นการจํ าเป็ นเพื่ อ
การปฏิ บัติหน้ าที่ ในการดํ าเนิ นภารกิ จเพื่ อประโยชน์ สาธารณะของบริ ษัทฯ หรื อการใช้ อํานาจรั ฐที่ ได้ มอบหมายให้ แก่ บริ ษัทฯ
หรื อเป็ นการเก็ บข้ อมู ลส่ วนบุ คคลที่ เป็ นข้ อมู ลอ่ อนไหว (Sensitive Data) ที่ เป็ นการจํ าเป็ นในการปฏิ บัติหน้ าที่ ตามกฎหมาย
เพื่ อให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ ในด้ านเวชศาสตร์ ป้องกั น อาชี วเวชศาสตร์ ประโยชน์ สาธารณะด้ านการสาธารณสุ ข ตามมาตรา
26 (5) (ก) และ (ข) แห่ งพระราชบั ญญั ติคุ้มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล พ.ศ.2562
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5.

การเก็ บรั กษาข้ อมู ลส่ วนบุ คคลนั้ นเป็ นไปเพื่ อการก่ อตั้ งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิ บัติตามหรื อการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง
ตามกฎหมาย หรื อการยกขึ้ นต่ อสู้ สิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อเพื่ อปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย โดยปกติ

ท่ านจะไม่ เสี ย

ค่ าใช้ จ่ายในการดํ าเนิ นการตามคํ าร้ องขอของท่ าน อย่ างไรก็ ดี หากปรากฏอย่ างชั ดเจนว่ าคํ าร้ องขอของท่ านเป็ นคํ าร้ องขอ
ที่ ไม่ สมเหตุ สมผล หรื อคํ าร้ องขอฟุ่ มเฟื อย บริ ษัทฯ อาจคิ ดค่ าใช้ จ่ายในการดํ าเนิ นการตามสิ ทธิ แก่ ท่านตามสมควร อนึ่ ง ใน
กรณี ที่ บริ ษัทฯ ปฏิ เสธไม่ ดําเนิ นการตามคํ าร้ องขอของท่ าน ท่ านสามารถร้ องเรี ยนต่ อคณะกรรมการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วน
บุ คคล ได้ โดยส่ งอี เมลไปที่ e-mail: pdpc@mdes.go.th เมื่ อพิ จารณาเหตุ ผลในการร้ องขอตามสิ ทธิ ของท่ านเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลในการพิ จารณาให้ ท่านทราบและดํ าเนิ นการที่ เกี่ ยวข้ องภายใน 30 วั นนั บแต่ วันที่ ได้ รับคํ าร้ องขอ
การรั บทราบและยิ นยอม
ท่ านได้ อ่านและเข้ าใจเนื้ อหาของคํ าร้ องขอฉบั บนี้ อย่ างละเอี ยดแล้ ว และยื นยั นว่ าข้ อมู ลต่ าง ๆ ที่ ได้ แจ้ งให้ แก่ บริ ษัทฯ ทราบนั้ นเป็ นความ
จริ งและถู กต้ อง ท่ านเข้ าใจดี ว่าการตรวจสอบเพื่ อยื นยั นอํ านาจ ตั วตน และถิ่ นที่ อยู่ นั้นเป็ นการจํ าเป็ นอย่ างยิ่ งเพื่ อพิ จารณาดํ าเนิ นการ
ตามสิ ทธิ ที่ท่านร้ องขอ หากท่ านให้ ข้อมู ลที่ ผิดพลาดด้ วยเจตนาทุ จริ ตท่ านอาจถู กดํ าเนิ นคดี ตามกฎหมายได้ และบริ ษัทฯ อาจขอข้ อมู ล

เพิ่ มเติ มจากท่ านเพื่ อการตรวจสอบดั งกล่ าว เพื่ อให้ การดํ าเนิ นการอนุ ญาตให้ เข้ าถึ ง การทํ าสํ าเนา หรื อการเปิ ดเผยการได้ มาซึ่ งข้ อมู ล
เป็ นไปอย่ างถู กต้ องครบถ้ วนต่ อไป

ในการนี้ ท่ านจึ งได้ ลงนามไว้ เพื่ อเป็ นหลั กฐาน
ลงชื่ อ………………………………………………………ผู้ ยื่นคํ าร้ อง
(……………………………………………………...)

วั นที่ ………………………………………………………
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