
ส ำหรบัเจำ้หน้ำท่ี 

ชื่อ-นามสกุลของเจา้หน้าทีผู่ร้บัเรื่อง : …………………………………………………………… เบอรโ์ทรศพัท ์: …………………………………..    

เลขทีร่บัเรื่อง: …………………………………………………………………. วนัทีร่บัเรื่อง : ………………………………………………………………..  

 

 
 
 
 ตามทีพ่ระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใ้หส้ทิธแิก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในการขอใชส้ทิธิ
อนัเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคล   มลูนิธดิ ารงชยัธรรม (“ มลูนิธฯิ ”)ในฐานะทีเ่ป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน จงึได้
จดัท าแบบค ารอ้งฉบบันี้เพื่อใหท้่านสามารถด าเนินการใชส้ทิธขิองท่านตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562   ดงันัน้ หากท่านประสงคจ์ะใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบค ารอ้งฉบบันี้และ
ด าเนินการตามทีม่ลูนิธฯิก าหนด 
 

ข้อมูลผูย้ื่นค ำรอ้งขอ 

กรณีเป็นเจ้ำของข้อมูล 
ช่ือ นำมสกลุ  

ท่ีอยู ่  

เบอรติ์ดต่อ  

อีเมลล ์  

กรณุำกรอก หำกท่ำนเป็นตวัแทนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบคุคล 

ช่ือ นำมสกลุ  
ท่ีอยู ่  
เบอรติ์ดต่อ  
อีเมลล ์  

 ทัง้นี้ ขา้พเจา้เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (หรอื ตวัแทนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล) ไดแ้นบเอกสารดงัต่อไปนี้ 
เพื่อการตรวจสอบตวัตน และถิน่ทีอ่ยู่ของผูย้ื่นค ารอ้ง (กรณีตวัแทน เพื่อการตรวจสอบอ านาจ ตวัตน และถิน่ทีอ่ยู่ของผูย้ื่น
ค ารอ้งและเจา้ของขอ้มลู) เพื่อให ้มลูนิธฯิ สามารถด าเนินการตามสทิธทิีร่อ้งขอไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูล หรอื ท่ำนเป็นตวัแทนของเจ้ำของข้อมูล  

เอกสำรพิสูจน์ตวัตน และ/หรือถ่ินท่ีอยู ่
กรณีเป็นเจ้ำของข้อมูล กรณีเป็นตวัแทน 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสญัชาตไิทย) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่ำนและเจำ้ของ
ข้อมูล (กรณีสญัชาตไิทย) 

ส าเนา Passport (กรณีต่างชาต)ิ ส าเนา Passport ท่ำนและเจำ้ของข้อมูล (กรณีต่างชาต)ิ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาทะเบยีนบา้นของเจำ้ของข้อมูล 
ใบเสรจ็ช าระค่าน ้า / ค่าไฟฟ้า หรอื ใบเสรจ็ช าระค่าบตัร
เครดติ (ยอ้นหลงั 3 เดอืน) หรอื ใบเสรจ็อื่นๆทีร่บัรอง
ตวัตนได ้

ใบเสรจ็ช าระค่าน ้า / ค่าไฟฟ้า หรอื ใบเสรจ็ช าระค่าบตัร
เครดติ (ยอ้นหลงั 3 เดอืน) หรอื ใบเสรจ็อื่นๆทีร่บัรอง
ตวัตนไดข้องเจ้ำของขอ้มูล 

แบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคล 
(Data Subject Request Form) 
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อื่นๆ (ถา้ม)ี หนงัสอืมอบอ านาจ  
 ระบุ “ใหอ้ านาจผูย้ื่นค ารอ้งในการด าเนินการ

ตดิต่อรอ้งขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูด าเนินการ
อนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล เปิดเผยการ
ไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่น
บุคคลผูม้อบอ านาจไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม รวมถงึ
ด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งจนเสรจ็การ” 

 ลงนามโดยผูม้อบอ านาจ 
 ลงวนัทีก่่อนวนัยื่นค ารอ้งขอ 

 มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ยื่นค าร้อง หากข้อมูลที่ได้รบัไม่
สามารถแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนได้ว่า ผู้ยื่นค าร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมอี านาจในการยื่นค าร้องขอดงักล่าว มูลนิธิฯ  
ขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธค ารอ้งขอของท่าน 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลกบัมูลนิธิฯ 

  ผูส้มคัรขอรบัทุน   นกัเรยีนทุน   อดตีพนกังาน  

  ผูส้มคัรงาน   พนกังาน   

  อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………… 
 

 

สิทธิอนัเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนต้องกำรให้ด ำเนินกำร 

หวัข้อ รำยละเอียด 

(1) สิทธิท่ีท่ำนต้องกำรให้
ด ำเนินกำร 
 
1 แบบค ำขอ  ต่อ  1 สิทธิท่ี
ต้ อ ง ก ำ ร ใ ห้ ด ำ เ นิ น ก ำ ร 
เท่ำนัน้  
 
หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิ
มากกว่า 1 ประเภท   โปรดส่ง
แบบค าร้องขอแยกฉบับกัน 
ทัง้นี้ เพื่อความรวดเร็วในการ
ปฏบิตัติามค าขอของท่าน 

     สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to access) 
 

     สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม (Right to withdraw consent)   
 

     สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถู้กตอ้ง (Right to rectification) 
 

     สทิธใินการลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to erasure) 
 

     สทิธใินการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to data portability) 
 

     สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to object) 
 

     สทิธใินการระงบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to restriction of processing) 

มลูนิธดิ ารงชยัธรรม  เลขที ่50 อาคารจเีอม็เอม็ แกรมมี ่เพลส  ถ.สขุุมวทิ 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรงุเทพฯ 10110  โทร 0 2669 9711 



 

 

3 

 

(2) โปรดระบุ รำยละเอียด
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต้องกำร
ให้ด ำเนินกำร 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

(3) โปรดระบุ เหตผุล
ประกอบกำรใช้สิทธิ  

 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ข้อสงวนสิทธิของผูค้วบคมุขอ้มูล 

 มูลนิธฯิ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากเกดิกรณีดงัต่อไปนี้ มูลนิธิฯ อาจจ าเป็นต้องปฏเิสธค าร้องขอของท่านเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(1) ท่านไม่สามารถแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนไดว้่าผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มูลหรอืมอี านาจในการยื่นค ารอ้งขอ
ดงักล่าว 

(2) ค าร้องขอดงักล่าวไม่สมเหตุผล อาทิ กรณีที่ผู้ร้องขอไม่มสีทิธใินการขอเข้าถึงขอ้มูลส่วนบุคคล หรอื ไม่มี
ขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ อยู่ทีม่ลูนิธฯิ เป็นตน้ 

(3) ค าร้องขอดงักล่าวเป็นค าร้องขอฟุ่มเฟือย อาทิ เป็นค าร้องขอลกัษณะที่มีลกัษณะเดียวกนั หรือมีเน้ือหา
เดยีวกนัซ ้าๆกนัโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 

(4) มลูนิธฯิ ไม่สามารถใหท้่านเขา้ถงึขอ้มลู ท าส าเนา หรอืเปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลได ้เนื่องจากเป็น
การปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืค าสัง่ศาล และการปฏบิตัิตามค าขอนัน้จะส่งผลกระทบทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น อาท ิการเปิดเผยขอ้มูลนัน้เป็นการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
บุคคลทีส่ามดว้ย หรอื เป็นการเปิดเผยทรพัยส์นิทางปญัญา หรอื ความลบัทางการคา้ของบุคคลทีส่ามนัน้ 
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(5) มูลนิธฯิ อาจปฏเิสธหรอืคดัค้านใชส้ทิธขิอลบขอ้มูลของท่านได้  หากการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ หรอื เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการจดัท า เอกสาร
ประวตัศิาสตร ์หรอืจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรอืทีเ่กีย่วกบัการศกึษาวจิยั หรอืสถติซิึง่ไดจ้ดัใหม้ี
มาตรการปกป้องทีเ่หมาะสมเพื่อคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพของเจา้ของขอ้มูล หรอื เป็นการจ าเป็นเพื่อการ
ปฏบิตัิหน้าทีใ่นการด าเนินภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะของมูลนิธฯิ หรอืการใช้อ านาจรฐัที่ได้มอบหมาย
ใหแ้ก่มลูนิธฯิ หรอื เป็นการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นดา้นเวชศาสตรป้์องกนั อา
ชวีเวชศาสตร ์ประโยชน์ สาธารณะด้านสาธารณะสุข ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบญัญติ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

(6) การเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้เป็นไปเพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใช้
สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื เพื่อปฏบิตัติามกฎหมาย 

(7) มลูนิธฯิ อาจปฏเิสธหรอืคดัคา้นใชส้ทิธขิอใหโ้อนยา้ยขอ้มูลของท่านได ้หากมูลนิธฯิ พจิารณาตรวจสอบแลว้ 
เหน็ว่า 

a. เหตุผลของท่านอยู่นอกเหนือเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี้ 
b. มเีหตุแห่งการปฏเิสธตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้เช่น การปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์สาธารณะ การ

อา้งผลประโยชน์โดยชอบธรรมเพื่อประมวลผล เป็นตน้ 
c. หน่วยงานรฐัผูเ้ป็นผูค้วบคุมขอ้มลูใชอ้ านาจรฐั 
d. การด าเนินการดงักล่าวกระทบในดา้นลบต่อสทิธ ิเสรภีาพของบุคคลอื่นๆ เช่น การเปิดเผยขอ้มลูทีม่ี

ความลบัทางการค้า (Trade Secret) หรอื มทีรพัย์สนิทางปญัญาของบุคคลอื่นเป็นส่วนหน่ึงของ
ขอ้มลูดงักล่าว เป็นตน้ 

(8) มูลนิธฯิ อาจปฏเิสธหรอืคดัค้านการใช้สทิธหิ้ามมใิห้ประมวลผล  หรอืสทิธคิดัคา้นการประมวลของท่านได ้
หากมลูนิธฯิพจิารณาตรวจสอบแลว้ เหน็ว่า 

a. ขอ้มลูสว่นบุคคลทีป่ระมวลผลดงักล่าวนัน้ถูกตอ้งครบถว้นสมบรูณ์ 
b. มเีหตุแห่งการปฏเิสธตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้เช่น การปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์สาธารณะ การ

อา้งผลประโยชน์โดยชอบธรรมเพื่อประมวลผล เป็นตน้ 

โดยปกตทิ่านจะไม่เสยีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน อย่างไรกด็ ีหากปรากฎอย่างชดัเจนว่า
ค ารอ้งขอของท่านเป็นค ารอ้งขอทีไ่ม่สมเหตุสมผล หรอื ค ารอ้งขอฟุ่มเฟือย มูลนิธฯิ อาจคดิค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตาม
สทิธแิก่ท่านตามสมควร 

อนึ่ง ในกรณีที่มูลนิธิฯ ปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

เมื่อพจิารณาเหตุผลในการรอ้งขอตามสทิธขิองท่านเรยีบรอ้ยแลว้ มูลนิธฯิจะแจง้ผลในการพจิารณาใหท้่านทราบ
และด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ   อย่างไรกด็ ีมูลนิธฯิ อาจขยายระยะเวลาเป็น 60 วนั 
(หากจ าเป็น) ขึน้อยู่กบัความซบัซอ้น และปรมิาณของค าขอและจะตดิต่อ/แจง้การด าเนินการแก่ท่านทางอเีมลลท์ีท่่านได้แจง้
ไว ้
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กำรรบัทรำบและยินยอม 

 ท่านไดอ้่านและเขา้ใจเน้ือหาของค ารอ้งขอฉบบันี้อย่างละเอยีดแลว้และยนืยนัว่าขอ้มูลต่างๆทีไ่ดแ้จง้ใหแ้ก่มูลนิธฯิ
ทราบนัน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง ท่านเขา้ใจดวี่าการตรวจสอบเพื่อยนืยนัอ านาจ ตวัตน และถิน่ทีอ่ยู่นัน้ เป็นการจ าเป็นอย่าง
ยิง่เพื่อพจิารณาด าเนินการตามสทิธทิีท่่านรอ้งขอ หากท่านใหข้อ้มูลทีผ่ดิพลาดดว้ยเจตนาทุจรติท่านอาจถูกด าเนินคดตีาม
กฎหมายได้ และมูลนิธฯิ อาจขอข้อมูลเพิม่เติมจากท่านเพื่อการตรวจสอบดงักล่าวเพื่อให้การด าเนินการตามสทิธขิอง
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่่านรอ้งขอใหม้ลูนิธฯิด าเนินการเป็นไปไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นต่อไป 

 ในการนี้ ท่านจงึไวล้งนามไว ้เพือ่เป็นหลกัฐาน 

 

ลงชื่อ ……………………………………………… ผูย้ื่นค ารอ้ง 

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

 

  วนัที ่………………………………………………. 
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