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แบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data Subject Action Request Form) 

ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ไดใ้หส้ิทธิแก่เจา้ของขอ้มลูเพื่อใหด้  าเนินการตามที่กฎหมายรบัรอง 

รวมถึง การขอเพิกถอนความยินยอม การขอเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล การขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง การขอลบขอ้มลู

ส่วนบุคคล การขอห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และการ ขอคัดค้านการ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  

ทัง้นี ้ท่านสามารถขอใชส้ิทธิไดผ้่านการกรอกรายละเอียดในแบบค ารอ้งนี ้และยื่นแบบค ารอ้งนีด้ว้ยตนเอง หรือโดยการมอบ

อ านาจมาที่ บรษัิทฯ หรอืน าสง่โดยทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(e-mail) : compliancerm@prospectrm.com  

รายละเอียดเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

ช่ือ-นามสกลุ              

หมายเลขโทรศพัทต์ิดตอ่            

ที่อยูจ่ดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail)           

ที่อยูเ่พื่อการติดตอ่             

              

ความสมัพนัธต์อ่บรษัิทฯ (โปรดเลอืก)     ผูถื้อหน่วยทรสัต ์/ คูค่า้ / ผูเ้ชา่ / บคุลากร / อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ                     

 

  ยื่นค าขอดว้ยตนเอง  ยื่นค าขอโดยตวัแทน 

 (แนบเอกสารประกอบการมอบอ านาจ1) 
เพื่อขอใชส้ทิธิ:   

  สทิธิในการขอเพิกถอนความยินยอม  สทิธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

  สทิธิในการเขา้ถึงและขอรบัส าเนา  
  หรอืเปิดเผยที่มาของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 สทิธิในการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

 สทิธิในการขอใหส้ง่หรอืโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 

  สทิธิในการลบขอ้มลูสว่นบคุคล  สทิธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการสอบถามขอ้มลู หรอืเรยีกเอกสารเพิ่มเติมจากผูย้ื่นค ารอ้ง หากขอ้มลูที่ไดร้บัไมส่ามารถแสดงใหเ้หน็

อย่างชดัเจนไดว้า่ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรือมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งดงักลา่ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค า

รอ้งของทา่น 

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ตอ้งการด าเนนิการ            

              

ลายมือช่ือผูข้อใชส้ทิธิ :       วนัท่ี :     

                                                           
1 ชดุเอกสารการมอบอ านาจ ประกอบดว้ย 1) หนงัสือมอบอ านาจท่ีลงนามแลว้ พรอ้มติดอากรแสตมป์  2) ส  าเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกให้
โดยหน่วยงานราชการท่ียงัไมห่มดอายขุองผูม้อบอ านาจ เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาหนงัสือเดินทาง  
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ค าอธิบายค ารอ้งของทา่น2 (โปรดระบเุหตผุล หรอืความจ าเป็นในการใชส้ทิธิของทา่นโดยสงัเขป) 

              

              

              

              

              

แหลง่ที่พบ (ถา้มี)              

ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ขอแจง้ใหท้่านทราบว่า หากเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทฯ อาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของท่าน เพื่อให้

เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(1) ท่านไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนไดว้่าผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรือมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอ

ดงักลา่ว 

(2) ค ารอ้งขอดงักลา่วไม่สมเหตสุมผล อาทิ กรณีที่ผูร้อ้งขอไม่มีสิทธิในการขอลบขอ้มลูสว่นบคุคล หรือไม่มีขอ้มลู

สว่นบคุคลนัน้อยูท่ี่บรษัิทฯ เป็นตน้ 

(3) ค ารอ้งขอดงักลา่วเป็นค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย อาทิ เป็นค ารอ้งขอที่มีลกัษณะเดียวกนั หรอืมีเนือ้หาเดียวกนัซ า้ ๆ กนั

โดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 

(4) การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรอืเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคใ์นการจดัท า เอกสารประวตัิศาสตร ์หรือจดหมายเหตเุพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือที่เก่ียวกบัการ

ศึกษาวิจยั หรือสถิติซึ่งไดจ้ดัใหม้ีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลู 

หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบริษัทฯ หรือการใช้

อ านาจรฐัที่ไดม้อบหมายใหแ้ก่บรษัิทฯ หรอืเป็นการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลที่เป็นขอ้มลูออ่นไหว (Sensitive Data) 

ที่เป็นการจ าเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นดา้นเวชศาสตรป์อ้งกนั อาชีวเวช

ศาสตร ์ประโยชน ์สาธารณะดา้นการสาธารณสขุ ตามมาตรา 26(5) (ก) และ (ข) แหง่พระราชบญัญตัิคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

(5) การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้เป็นไปเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้

สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ตอ่สูส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย 
 

ลายมือช่ือผูข้อใชส้ทิธิ :       วนัท่ี :      

                                                           
2 กรณีชีแ้จงเหตผุลประกอบในการรอ้งขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลู ใหแ้นบเอกสาร ขอ้มลู หลกัฐานประกอบเพื่อใหผู้ร้บัผิดชอบพิจารณาและ
ด าเนินการตามสิทธิของท่านตอ่ไป 
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(6) การด าเนินการดงักลา่วกระทบในดา้นลบตอ่สทิธิเสรภีาพของบคุคลอื่น ๆ  

(7) การประมวลผลขอ้มลูเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของบรษัิทฯ  

(8) การประมวลผลขอ้มูลนัน้เป็นความจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะ

ของบรษัิทฯ หรอืปฏิบตัิหนา้ที่ในการใชอ้  านาจรฐัที่ไดม้อบใหแ้ก่บรษัิทฯ หรอืหนา้ที่ตามกฎหมาย 

(9) การประมวลผลขอ้มลูนัน้มีความจ าเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาระหวา่งเจ้าของขอ้มลูกบับรษัิทฯ 

(10) การประมวลผลขอ้มลูมีความจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯ 

โดยปกติ ทา่นจะไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของทา่น อยา่งไรก็ดี หากปรากฏอยา่งชดัเจนวา่ค ารอ้งขอของ

ท่านเป็นค ารอ้งขอที่ไม่สมเหตสุมผล หรือค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย บริษัทฯ อาจคิดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามสิทธิแก่ท่านตาม

สมควร 

อนึง่ ในกรณีที่บรษัิทฯ ปฏิเสธไมด่  าเนินการตามค ารอ้งขอของทา่น ทา่นสามารถรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บุคคล ได้ที่ ส  านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม

หมายเลขโทรศพัท ์02-142-1033  หรอือีเมล: pdpc@mdes.go.th 

 
กำรรับทรำบและยนิยอม 

ท่านไดอ้่านและเขา้ใจเนือ้หาของค ารอ้งขอฉบบันีอ้ยา่งละเอียดแลว้ และยืนยนัวา่ขอ้มลูตา่ง ๆ ที่ไดแ้จง้ใหแ้ก่บรษัิทฯ 

ทราบนัน้เป็นความจริง ถกูตอ้ง ท่านเขา้ใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยนัอ านาจ ตวัตน และถ่ินที่อยู่นัน้เป็นการจ าเป็นอยา่งยิ่ง

เพื่อพิจารณาด าเนินการตามสิทธิที่ท่านรอ้งขอ หากท่านใหข้อ้มูลที่ผิดพลาดดว้ยเจตนาทุจริตท่านอาจถูกด าเนินคดีตาม

กฎหมายได ้และบรษัิทฯ อาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมจากทา่นเพื่อการตรวจสอบดงักลา่วเพื่อใหก้ารด าเนินการตามค ารอ้งขอของทา่น

อยา่งถกูตอ้งครบถว้นตอ่ไป  

ในการนี ้ทา่นจึงไดล้งนามไว ้เพื่อเป็นหลกัฐาน 

ลายมือช่ือผูข้อใชส้ทิธิ :       วนัท่ี :     
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำน้ัน 

ส าหรบัเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

วนัที่ไดร้บัค  ารอ้ง :          

วนัที่บนัทกึในระบบ :          

ผลการพิจารณาค ารอ้ง :          

 ด าเนินการตามค ารอ้ง วนัที่ด  าเนินการในระบบ       

 ด าเนินการโดย :          

 ปฏิเสธค ารอ้ง 

เหตผุลในการปฏิเสธ (ถา้มี) :          

 บนัทกึในระบบโดย :        วนัที่    

 เลขที่หนงัสือตอบกลบั  :        วนัที่    

คา่ธรรมเนียม (ถา้มี) :          

วนัที่ไดร้บัช  าระคา่ธรรมเนียม :          


