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คำรองขอเลขที่ ................/25....

แบบคำรองขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
Data Subject Rights Request Form
วันที่ ………………....………………

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดใหสิทธิแกเจาของขอมูลสวนบุคคลใน
การขอใชสิทธิ ดำเนิ น การต อข อมู ล ส วนบุ คคลของตนซึ่งอยู ในความดู แลของสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค (สคบ.)ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ทั้งนี้ ทานสามารถใชสิทธิดังกลาวไดโดยการกรอกรายละเอียดในแบบคำรองนี้ และยื่นคำขอนี้ดวย
ตนเองแก สคบ. ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) (ระบุชองทางอื่น หากมี)
ขอมูลผูยื่นคำรองขอ
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เบอรโทรศัพทติดตอ
อีเมล

…………………………………….…………………………………
…………………………………….…………………………………
…………………………………….…………………………………
…………………………………….…………………………………
ทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือไม

❒ ผูยื่นคำรองเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล

❒ ผูยื่นคำรองเปนผูแทนของเจาของขอมูลสวนบุคคล (โปรดระบุรายละเอียดของเจาของขอมูลสวนบุคคล)
รายละเอียดของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล …………………………………….…………………………………
ที่อยู
……………………………………………………………….……..
เบอรโทรศัพท ………………………………………………………………………
อีเมล
………………………………………………………………………
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เอกสารประกอบการขอใชสิทธิ
เอกสารเพื่อการยืนยันตัวตนของผูยื่นคำรอง

❒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญญาชาติไทย)
❒ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไมมีสัญญาชาติไทย)

เอกสารประกอบการดำเนินการแทน (เฉพาะกรณียื่นคำรองแทนเจาของขอมูลสวนบุคคล)

❒ หนังสือมอบอำนาจที่เจาของขอมูลสวนบุคคลใหอำนาจผูยื่นคำรองใชสิทธิแทนเจาของขอมูลสวน
บุคคลตามแบบคำรองขอฉบับนี้ ซึ่งลงนามโดยเจาของขอมูลสวนบุคคลและผูย ื่นคำรองและลงวันที่กอนวันที่
ยื่น
โปรดระบุสถานะความสัมพันธของทานที่มีตอ สคบ.
❒ ผูบริโภค /ผูรองเรียน

❒ ผูประกอบธุรกิจ/ผูถูกรองเรียน
❒ ผูใ ชงานแอปพลิเคชัน /ผูเขาชมเว็บไซต

❒ เจาหนาที่/ผูปฏิบัติงาน
❒ ผูสมัครงาน

❒ คูสัญญา/ผูรับเหมา

❒ ผูติดตอ

❒ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................
โปรดระบุสิทธิที่ทานประสงคจะดำเนินการ
❒ เพิกถอนความยินยอม

❒ ขอเขาถึงหรือรับสำเนาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอให สคบ. เปดเผยที่มาของขอมูลที่ทานไมไดใหความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวม
❒ ขอแกไขขอมูลสวนบุคคล
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❒ ขอใหลบขอมูลสวนบุคคล

❒ ขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
❒ ขอระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

❒ ขอให สคบ. โอนยายขอมูลสวนบุคคลแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น
โปรดระบุวัตถุประสงคและเหตุผลประกอบคำรองขอของทาน
……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...…………………
…………...……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...……………..…
……...……………………………...……………………………...……………………………...……………..………...……………………………...………………………
……...……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...……………………….
..……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...………………………...…
…………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...………………………...………
……………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...………………………...……………
………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...………………………...…………………
…………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...………………………...………………………
……...……………..………...……………………………...……………………………...…………………………........................................................…...…

หมายเหตุ
สคบ. สงวนสิทธิในการติดตอทานตามขอมูลการติดตอที่ทานไดใหไวในคำรองนี้ เพื่อขอขอมูลหรือเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับคำขอเพิ่มเติม รวมถึงสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบวาขอมูลที่ทานระบุในแบบ
คำรองขอนี้ไมเปนความจริงโดยเจตนาทุจริต
การใชสิทธิของทานอาจมีเงื่อนไขที่ กำหนดไวตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบอื่น ทั้งนี้ จำเป นตองมีการ
พิ จ ารณาคำขอเป น รายกรณี ไ ป สคบ. ขอความร ว มมื อ ให ท า นโปรดให ข อ มู ล ประกอบคำร อ งขอของท า น
อยางครบถวน เพื่อให สคบ. สามารถดำเนินการตามสิทธิของทานไดอยางเหมาะสม รวมทั้ง สคบ. ขอสงวนสิทธิใน
การปฏิเสธคำขอของทาน ในกรณีที่ สคบ. มีความจำเปนตองดำเนินการตามเงื่อนไขกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือ
เปนกรณีการใชสิทธิของทานอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่ทานยังมี
สั ญ ญากั บ สคบ. ที่ ให ป ระโยชน แก ท า นอยู ซึ่งการใช สิท ธิของท านอาจเปน ผลให สคบ. ไมส ามารถให บ ริก าร
ตามสัญญาแกทานได โดย สคบ. จะดำเนินการแจงใหทานทราบถึงผลกระทบของการใชสิทธิตอไป
สคบ. จะดำเนินการตามคำรองขอของทานภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคำขอพรอมเหตุผลและขอมูล
ประกอบคำขอตาง ๆ รวมถึ งเอกสารหลักฐานประกอบจากทานครบถวน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิในการขยายเวลา
ดังกลาวออกไป หาก สคบ. ไดรับขอมูลไมเพียงพอในการประกอบการดำเนินการ
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ในกรณี ที่ สคบ. มี ความจำเป น ต องปฏิ เสธคำรองขอใช สิ ทธิ ของท าน สคบ. จะแจ งเหตุ ผ ลการปฏิ เสธ
แกทานทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
สคบ. เก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลซึ่งทานไดใหไวในคำรองขอนี้เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบ
เพื่อยืนยันสิทธิของทานทั้งในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลและผูแทน และดำเนินการตามคำขอใชสิทธิของทาน
โดยอาจมีความจำเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของในการ
ประมวลผลข อมู ล ส ว นบุ คคลของท า น ทั้งนี้ การเป ดเผยดั งกลาวจะเปน ไปเพื่ อความจำเป น ในการดำเนิน การ
ตามคำรองขอใชสิทธิของทานเทานั้น และขอมูลดังกลาวจะถูกเก็บรักษาไวจนกวา สคบ. จะปฏิบัติตามคำรองขอ
ของทานเสร็จสิ้น หรือจนกวากระบวนการโตแยงหรือปฏิเสธคำขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลจะสิ้นสุด
ในกรณีที่ สคบ. ไมอาจปฏิบัติตามคำรองขอของทานไดโดยมีเหตุผลอันสมควรตามทีก่ ฎหมายหรือคำสั่งศาลกำหนด
ผูยื่นคำรองไดอานและเขาใจเนื้อหาของแบบคำรองขอฉบับนี้แลว และยืนยันวาขอมูลที่ไดแจงแก สคบ.
มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ทุกประการ รวมทั้งขอยืนยันและรับประกัน วาผูยื่นคำรองมีสิทธิอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย จึงไดลงลายมือชื่อตามที่ระบุขางลางนี้

.......................................................... ผูยื่นคำรองขอ
(............................................................)
วันที่ .........................................

*สำหรับเจาหนาที่เทานั้น
วันที่ไดรับคำรองขอ ………………………….........................................................................................................……...
วันที่บันทึกในระบบ ………………………….............................................................................................……………...…
วันที่มีหนังสือตอบรับ …………………………………………................................................................................................
ผลการพิจารณา ……………………………………................................................................................................……
เหตุผลในการปฏิเสธ (หากมี) …………………....................................................................................………………………
เจาหนาที่ผดู ำเนินการ ………………...............................................................................................………………………...

1 มิถุนายน 2565

