
 

 

 

แบบค ำร้องขอใช้สทิธิของเจ้ำของขอ้มูล (Right of Data Subject Form) 

 

สิทธิของเจ้ำของข้อมูล  

ทา่นมีสทิธิในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สทิธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ทา่นมีสทิธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลขอ้มลู

สวนบคุคลที่ทา่นไดใ้หค้วามยินยอมกบับรษัิทฯ ไดต้ลอดระยะเวลาที่ ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอยูก่บับรษัิทฯ 

(2) สทิธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล (right of access): ทา่นมสีทิธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของ ทา่นและขอใหบ้รษัิทฯ ท า

ส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว รวมถงึขอใหบ้รษัิทฯ เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยินยอมตอ่บรษัิทฯ ใหแ้ก่ทา่นได ้ 

(3) สทิธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง (right to rectification): ทา่นมีสทิธิในการขอใหบ้รษัิทฯ แกไ้ขขอ้มลูที่ไมถ่กูตอ้ง หรอื 

เพิ่มเติมขอ้มลูที่ไมส่มบรูณ ์ 

(4) สทิธิในการลบขอ้มลูสว่นบคุคล (right to erasure): ทา่นมีสทิธิในการขอใหบ้รษัิทฯ ท าการลบขอ้มลูของ ทา่นดว้ยเหตบุางประการ

ได ้ 

(5) สทิธิในการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล (right to restriction of processing): ทา่นมีสทิธิในการใหบ้รษัิทฯ ระงบัการใชข้อ้มลูสว่น

บคุคลของทา่นดว้ยเหตบุางประการได ้ 

(6) สทิธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล (right to data portability): ทา่นมีสทิธิในการโอนยา้ย ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีทา่นให้

ไวก้บับรษัิทฯ ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูรายอื่น หรอืตวัทา่นเองดว้ยเหตบุาง ประการได ้ 

(7) สทิธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล (right to object): ทา่นมีสทิธิในการคดัคา้นการ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล

ของทา่นดว้ยเหตบุางประการได ้

ทา่นสามารถติดตอ่มายงัเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer: DPO) / เจา้หนา้ที่เวชระเบียน ของเราได ้เพือ่

ด าเนินการ ยื่นค ารอ้งขอด าเนินการตามสทิธิขา้งตน้ ไดท้ี ่bkn.medicalrecord@bangkokhospitalkhonkaen.com บรษัิท โรงพยาบาลกรุงเทพ

ขอนแก่น จ ากดั เลขที่ 888 หมู ่16  ถนนมะลวิลัย ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  เบอรโ์ทรศพัท ์043-042-762 

หรอื ทา่นสามารถ ศกึษารายละเอียดเง่ือนไข ขอ้ยกเวน้การใชส้ทิธิตา่งๆ ไดท้ี ่เว็บไซตก์ระทรวง ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

http://www.mdes.go.th 

ทัง้นี ้ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในการด าเนินตามสทิธิขา้งตน้ โดยเราจะพิจารณา และแจง้ผลการพิจารณาตามค ารอ้งของ

ทา่นภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีเราไดร้บัค ารอ้งขอดงักลา่ว 

ในกรณีที่เราหรือ ลกูจา้งหรือพนกังานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกับการ คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่าน

สามารถรอ้งเรียนต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (สคส.) ได ้ท่ีกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  120 หมู่ 3 

ชัน้ 6-9 อาคารรฐัประศาสนภกัดี ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืที่ E-mail: http://www.mdes.go.th หรอืโทร  02-141-6747 (ในวนัและเวลาราชการ) 
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ข้อมูลของผู้ยืน่ค ำร้องขอ  

 รำยละเอียดผู้ยืน่ค ำขอ 

ชื่อ: [ช่ือภาษาไทย และองักฤษ (ถา้ม)ี] 

ที่อยู:่ [ที่อยู]่ 

เบอรต์ิดต่อ: [โทรศพัท]์ 

Email: [email] 

 

 ทำ่นเป็นเจ้ำของข้อมูลหรือไม?่ 

❒ ผูย้ื่นค ารอ้งขอเป็นบคุคลเดียวกบัเจา้ของขอ้มลู 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดงัตอ่ไปนีเ้พื่อการตรวจสอบตวัตน และถ่ินทีอ่ยูข่องผูย้ืน่ค ารอ้ง เพือ่ใหเ้ราสามารถด าเนินการตามสิทธิที่รอ้งขอได้

อยา่งถกูตอ้ง



 

 

เอกสารพิสจูนต์วัตนและ /หรอืพสิจูนถ่ิ์นท่ีอยู ่ 

❒ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสญัชาติไทย) 

❒ ส าเนา Passport (กรณีตา่งชาติ) 

❒  [อื่นๆ (ถา้ม)ี] 

❒ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู 

รายละเอียดเจา้ของขอ้มลู 

ช่ือ: [ช่ือภาษาไทย และองักฤษ (ถา้ม)ี] 

ที่อยู:่ [ที่อยู]่ 

เบอรต์ิดตอ่: [โทรศพัท]์ 

Email: [email] 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดงัตอ่ไปนี ้เพื่อการตรวจสอบอ านาจ ตวัตน และถ่ิน ที่อยูข่องผูย้ื่นค ารอ้งและเจา้ของขอ้มลู เพื่อใหเ้ราสามารถ

ด าเนินการตามสทิธิที่รอ้งขอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 เอกสารพิสจูนอ์  านาจด าเนินการแทน 

❒ หนงัสอืมอบอ านาจ 

หมายเหต:ุ หนงัสอืมอบอ านาจจะตอ้งมีลกัษณะดงันี ้

(1) เนือ้ความอย่างนอ้ยระบุ “ใหอ้ านาจผูย้ื่นค ารอ้งในการด าเนินการติดต่อรอ้งขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูด าเนินการ อนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลู

สว่นบคุคลหรือท าส าเนาขอ้มูลสว่นบคุคล เปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มูลสว่นบคุคลที่  เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลผูม้อบอ านาจไม่ไดใ้หค้วาม

ยินยอม รวมถึงด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งจนเสรจ็การ” 

(2) มีการลงนามโดยผูม้อบอ านาจอยา่งชดัเจน 

(3) ลงวนัท่ีก่อนวนัท่ียื่นค ารอ้งขอ 



 

 

 เอกสารพิสจูนต์วัตนและ/หรอืถ่ินที่อยู ่ 

❒ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ ทา่นและเจา้ของขอ้มลู (กรณีสญัชาติไทย) 

❒ ส าเนา Passport ของ ทา่นและเจา้ของขอ้มลู (กรณีตา่งชาติ) 

❒  [อื่นๆ (ถา้มี)] 

เราขอสงวนสทิธิในการสอบถามขอ้มลู หรอืเรยีกเอกสารเพิ่มเตมิจากผูย้ื่นค ารอ้ง หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไมส่ามารถแสดงใหเ้ห็นอยา่ง

ชดัเจนไดว้า่ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูในการยื่นค ารอ้งขอดงักลา่วหรอืผูม้ีอ  านาจ เราขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธค ารอ้งขอของทา่น 

ทา่นตอ้งการใชส้ทิธิในการด าเนนิการดงันี ้

❒ สทิธิในการเพิกถอนความยินยอม 

❒ สทิธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล (รวมถงึสทิธิในการขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล และการขอใหเ้ปิดเผยถึงการ

ไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยินยอม) 

❒ สทิธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

❒ สทิธิในการลบขอ้มลูสว่นบคุคล 

❒ สทิธิในการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

❒ สทิธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 

❒ สทิธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล



 

 

ข้อมูลสว่นบุคคลที่ประสงคจ์ะขอใหด้ ำเนินกำรตำมสทิธิ 

เหตุผลประกอบค ำร้องขอ 

 

 

 

ล าดบัท่ี ขอ้มลูสว่นบคุคล การด าเนินการ 

(สทิธิที่ระบขุา้งตน้) 

1.   

2.   

 

กรุณาชีแ้จงเหตผุลประกอบในการรอ้งขอใหด้  าเนินการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูพรอ้มทัง้เอกสาร ขอ้มลู หลกัฐานฐานประกอบ

เพื่อใหผู้ร้บัผิดชอบพิจารณา และด าเนินการตามสทธิของทา่นตอ่ไป 

❒ เจา้ของขอ้มลูประสงคจ์ะใหด้  าเนินการตามสิทธิกบัขอ้มลูสว่นบุคคล

เพื่อ…………………………………….................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

...................................................................................................... 



 

 

 

 

 ข้อสงวนสทิธิของผู้ควบคุมข้อมูล  

เราขอแจง้ใหท้า่นทราบวา่ หากเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้เราอาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของทา่น เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(1) ทา่นไมส่ามารถแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจนไดว้า่ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมีอ านาจ ในการย่ืนค ารอ้งขอดงักลา่ว 

(2) ค ารอ้งขอดงักลา่วไมส่มเหตสุมผล อาทิ กรณีที่ผูร้อ้งขอไม่มีสทิธิในการขอเขา้ถึงขอ้มลู สว่นบคุคล หรือไมม่ีขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้อยู่ที่

เรา เป็นตน้ 

(3) ค ารอ้งขอดงักลา่วเป็นค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย อาทิ เป็นค ารอ้งขอที่มีลกัษณะเดียวกนั หรอื มีเนือ้หาเดียวกนัซ า้ ๆ กนั โดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 

(4) เราไมส่ามารถใหท้า่นด าเนินการตามสทิธิซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลไดเ้นื่องจากเป็นการปฏิบตัติามกฎหมายหรอืค าสั่งศาล 

โดยปกติ ท่านจะไม่เสยีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของทา่น อย่างไรก็ดีหากปรากฏอยา่งชดัเจนวา่ ค ารอ้งขอของ

ทา่นเป็นค ารอ้งขอที่ไมส่มเหตสุมผล หรอืค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย เราอาจคิดคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการตามสทิธิแก่ทา่นตามสมควร 

อนึง่ในกรณีทีเ่ราปฏิเสธไมด่  าเนนิการตามค ารอ้งขอของทา่น ทา่นสามารถรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ไดท้ี่ กระทรวง

ดิจิทลัเพื่อิเศรษฐกิจและสงัคม  120 หมู ่3 ชัน้6-9 อาคารรฐัประศาสนภกัดี ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 ถนนแจง้

วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืที่ E-mail: http://www.mdes.go.th หรอืโทร  02-141-6747 (ในวนัและเวลา

ราชการ) 

เมื่อพิจารณาเหตผุลในการรอ้งขอตามสทิธิของทานเรยีบรอ้ยแลว้ เราจะแจง้ผลในการพิจารณาใหท้า่นทราบและด าเนินการท่ี

เก่ียวขอ้ง ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัค ารอ้งขอ 

http://www.mdes.go.th/


 

 

กำรรับทรำบและยนิยอม  

ทา่นไดอ้า่นและเขา้ใจเนือ้หาของค ารอ้งขอฉบบันีอ้ยา่งละเอียดแลว้ และยืนยนัวา่ขอ้มลูตา่ง ๆ ที่ไดแ้จง้ใหแ้กเ่ราทราบนัน้เป็นความ

จรงิ ถกูตอ้ง ทา่นเขา้ใจดวีา่การตรวจสอบเพื่อยืนยนัอ านาจตวัตน และถ่ินท่ีอยูน่ัน้เป็นการจ าเป็นอยา่งยิ่งเพื่อพิจารณาด าเนินการตามสทิธิที่

ทา่นรอ้งขอ หากทา่นใหข้อ้มลูทีผิ่ดพลาดดว้ยเจตนาทจุรติ ทา่นอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมายได ้ และเราอาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมจากทา่นเพื่อ

การตรวจสอบดงักลา่วเพื่อใหก้ารด าเนินการมสทิธิเป็นไปไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นตอ่ไป 

 

ในการนี ้ทา่นจึงไดล้งนามไว ้เพื่อเป็นหลกัฐาน 

 

ลงช่ือ  .............................................................................. ผูย้ื่นค ารอ้ง 

    (……………………………………………………...) วนัท่ี…………………… 

 

 

 

 


