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 แบบค ำรอ้งขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  

พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 ไดใ้หส้ทิธแิก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในการขอใชส้ทิธดิ าเนินการต่อ
ขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบของบรษิทั แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน)( “บรษิัท”) ในฐานะผู้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทีต่้องระบุในแบบค าร้องนี้จ าเป็นต่อการด าเนินการตามค าขอของท่าน ดงันัน้ หากท่าน
ประสงค์จะใช้สทิธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบค าร้องนี้และด าเนินการตามที่บรษิัท
ก าหนด 

รำยละเอียดของผูย้ื่นค ำรอ้ง 

ชื่อ: 
 

ทีอ่ยู่: 
 

เบอรต์ดิต่อ: 
 

Email: 
 

ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลหรอืไม่? 

□ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นบุคคลเดยีวกบัเจา้ของขอ้มลู 

□ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู 
 

เอกสำรพิสูจน์ตวัตน 
1. ส าหรบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสญัชาตไิทย) หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีต่างชาต)ิ พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

2. ส าหรบัตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู 
 หนงัสอืมอบอ านาจ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสญัชาติไทย) หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีต่างชาต)ิ ของตวัแทนและ

เจา้ของขอ้มลู พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

ประเภทสิทธิรอ้งขอให้ด ำเนินกำร 
โปรดเลอืกประเภทของสทิธทิี่ต้องการให้ด าเนินการ (เลอืกใชส้ทิธปิระเภทใดประเภทหนึ่งเท่านัน้ ถ้าท่านประสงคจ์ะใช้
สทิธมิากกว่า 1 ประเภท โปรดสง่แบบค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูแยกฉบบักนัเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตาม
ค ารอ้งของท่าน) 
□ กำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล และขอท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึการขอใหเ้ปิดเผยการ ไดม้าซึง่ขอ้มลู

สว่นบุคคลทีไ่ม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 
□ กำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล 
□ กำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง 
□ กำรขอคดัค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
□ กำรขอเพิกถอนควำมยินยอม ในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่ดใ้หค้วามยนิยอมไว ้
□ กำรขอระงบักำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
□ กำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล 
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ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต้องกำรให้ด ำเนินกำร 
 
 
 

 
แหล่งท่ีปรำกฎข้อมูลส่วนบุคคล (หำกมี) 

 
 
 

 
เหตผุลประกอบค ำรอ้งขอ 
  กรุณาชี้แจงเหตุผลประกอบในการร้องขอใช้สทิธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล พร้อมทัง้แสดงเอกสาร ข้อมูล 
หลกัฐานประกอบ เพื่อใหผู้ร้บัผดิชอบพจิารณาและด าเนินการตามสทิธขิองท่านต่อไป 

 
 
 

 
กำรรบัทรำบและยินยอม 
 ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจเนื้อหาของค ารอ้งและขอ้สงวนสทิธฉิบบันี้อย่างละเอยีดแลว้ และยนืยนัว่าขอ้มูลต่างๆที่
ได้แจ้งแก่บรษิัทนัน้เป็นความจรงิ ถูกต้อง ขา้พเจ้ารบัทราบว่าบรษิัทต้องด าเนินการพสิูจน์และยนืยนัตวัตนของขา้พเจา้ 
(รวมถึงอ านาจตามกฎหมายในการด าเนินการแทนเจ้าของขอ้มูล กรณีขา้พเจ้าเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มูล) และอาจ
จ าเป็นต้องไดร้บัขอ้มูลหรอืเอกสารเพิม่เตมิเพื่อด าเนินการตามค าขอของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ตระหนักว่าขา้พเจา้อาจถูก
ด าเนินคดทีางกฎหมายจากบรษิทัหากจงใจใหข้อ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้งโดยมเีจตนาทุจรติ 
 
     ลายมอืชื่อเจา้ของขอ้มลู / ตวัแทนเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 
 
  
                                                            ............................................................................ 

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

                                                               วนัที ่......................................................... 
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ส ำหรบัใชภ้ำยในบรษิทัเท่ำนัน้ 
ชื่อ-นามสกุลเจา้หน้าทีผู่ร้บัเรื่อง............................................................เบอรโ์ทร.............................วนัที.่........................ 

หมายเหตุ 

กรณีมขีอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) บนเอกสารพสิจูน์ตวัตน เช่น ศาสนา เชือ้ชาติ หรอื หมู่โลหติ เป็นต้น 
ท่านสามารถท าการปกปิดขอ้ความดงักล่าวได้ และหากมกีารส่งเอกสารมาโดยมไิด้ท าการปกปิด Sensitive Data ทาง
บรษิทัจะท าการปกปิดขอ้ความนัน้เอง โดยมใิหถ้อืว่าบรษิทัไดร้บัขอ้มลู Sensitive Data จากเจา้ของขอ้มลู  
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการสอบถามขอ้มลูหรอืเรยีกเอกสารเพิม่เตมิ จากผูย้ื่นค ารอ้ง หากขอ้มลูทีไ่ดร้บั ไม่สามารถแสดงให้
เหน็อย่างชดัเจนไดว้่าผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจ้าของขอ้มูลหรอืมอี านาจในการยื่นค าร้องขอดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธใินการ
ปฏเิสธค ารอ้งขอของท่าน  
 
ข้อสงวนสิทธิของบริษทั  
บรษิทัขอแจง้ใหท้่านทราบว่า หากเกดิกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัอาจจ าเป็นต้องปฏเิสธค ารอ้งขอของท่าน เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
(1) ท่านไม่สามารถแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนไดว้่าผูย้ื่นค าร้องเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืมอี านาจในการยื่นค าร้อง
ดงักล่าว  
(2) ค าร้องดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล อาท ิกรณีที่ผู้ร้องขอไม่มีสทิธใินการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล หรอื ไม่ปรากฏว่ามี
ขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้เกบ็อยู่ทีบ่รษิทั เป็นตน้  
(3) ค ารอ้งดงักล่าวเป็นค าร้องขอฟุ่มเฟือย อาท ิเป็นค ารอ้งทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอื มเีนื้อหาเดยีวกนัซ ้า ๆ กนัโดยไม่มี
เหตุอนัสมควร  
(4) การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้เพื่อวตัถุประสงค์ในการใช้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็  หรือ เป็นไปตาม
วตัถุประสงคใ์นการจดัท า เอกสารประวตัศิาสตร์ หรอืจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรอืทีเ่กีย่วกบัการศกึษาวจิยั 
หรอืสถิตซิึ่งไดจ้ดัใหม้มีาตรการปกป้องทีเ่หมาะสมเพื่อคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพของเจา้ของขอ้มูล  หรอื เป็นการจ าเป็น
เพื่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการด าเนินภารกจิ เพื่อประโยชน์สาธารณะของบรษิทั หรอื การใชอ้ านาจรฐัทีไ่ดม้อบหมายใหแ้ก่
บรษิัท หรอื เป็นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data) ที่เป็นการจ าเป็นในการปฏิบตัิ
หน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในด้านเวชศาสตร์ป้องกนั  อาชวีเวชศาสตร์ ประโยชน์สาธารณะด้านการ
สาธารณสขุ ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล  
(5) การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้เป็นไปเพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื เพื่อปฏบิตัติามกฎหมาย  
(6) การด าเนินการดงักล่าวกระทบในดา้นลบต่อสทิธเิสรภีาพของบุคคลอื่น ๆ  
(7) การประมวลผลขอ้มลูเป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย  
(8) การประมวลผลขอ้มูลนัน้เป็นความจ าเป็นเพื่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการด าเนินภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะของบรษิทั 
หรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใชอ้ านาจรฐัทีไ่ดม้อบใหแ้ก่บรษิทั หรอืหน้าทีต่ามกฎหมาย  
(9) การประมวลผลขอ้มลูนัน้มคีวามจ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาระหว่างเจา้ของขอ้มลูกบับรษิทั  
(10) การประมวลผลขอ้มลูมคีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย  
 
โดยทัว่ไป ผูย้ื่นค ารอ้งจะไม่เสยีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามค ารอ้งขอ อย่างไรกด็ ีหากปรากฏ อย่างชดัเจนว่าค าร้อง
ของท่านเป็นค าร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรอืฟุ่มเฟือย บรษิัทอาจคดิค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการตามสทิธแิก่ท่านตาม
สมควร  
 
เมื่อพจิารณาเหตุผลในการรอ้งขอตามสทิธขิองท่านเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจะแจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบและด าเนินการที่
เกีย่วขอ้งภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้ง 


