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แบบฟอรมขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
แบบฟอรมขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
วันที่ ………………………………

เลขที่ ………... /………...

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหสิทธิแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการขอใช
สิทธิดำเนินการตอขอมูลสวนบุคคลของตนซึ่งอยูในความดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน) (“สถาบัน”) ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ทั้งนี้ ทานสามารถใชสิทธิดังกลาวไดโดยการกรอกรายละเอียดในแบบคำรองนี้ และยื่นคำขอนี้ดวยตนเอง
ที่สถาบันหรือแจงความประสงคทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) ที่ dpo@git.or.th
ขอมูลผูยื่นคำรองขอ
ชื่อ-นามสกุล
…………………………………….………………………………………..………….……………….
เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง ……………………………………………………………………….……..
ที่อยู
…………………………………….………………………………………………….…………………
…………………………………….………………………………………………….………………...
เบอรโทรศัพทติดตอ
…………………………………….…………………………………….………………………………
อีเมล
…………………………………….……………………………………………………………….……
ทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือไม
❒ ผูยื่นคำรองเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล
❒ ผูยื่นคำรองเปนผูแทนของเจาของขอมูลสวนบุคคล (โปรดระบุรายละเอียดของเจาของขอมูลสวนบุคคล)
รายละเอียดของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล …………………………………….………………………………………………….………………
ที่อยู
…………………………………………………………………………………………….….……..
…………………………………………………………………………………………….….……..
เบอรโทรศัพท ………………………………………………………………………………………….……………
อีเมล
………………………………………………………………………………………….……………
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เอกสารประกอบการขอใชสิทธิ
เอกสารเพื่อการยืนยันตัวตนของผูยื่นคำรอง
กรณียื่นคำขอดวยตนเองที่สถาบัน
❒ ยืนยันตัวตนดวยวิธีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
❒ ยืนยันตัวตนดวยวิธีการแสดงหนังสือเดินทาง (กรณีไมมีสัญชาติไทย)
❒ ยืนยันตัวตนดวยวิธีการแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให (ที่มีรูปถาย)
กรณียื่นคำขอทางอีเมล
❒ สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ทางราชการออกให (ที่มีรูปถาย) และรูปถาย
หนาตรงคูกับเอกสารฉบับจริงที่ใชในการยืนยันตัวตน
เอกสารประกอบการดำเนินการแทน (เฉพาะกรณียื่นคำรองแทนเจาของขอมูลสวนบุคคล)
❒ หนังสือมอบอำนาจที่เจาของขอมูลสวนบุคคลใหอำนาจผูยื่นคำรองใชสิทธิแทนเจาของขอมูลสวนบุคคล
ตามแบบคำรองขอฉบับนี้ ซึ่งลงนามโดยเจาของขอมูลสวนบุคคลและผูยื่นคำรองและลงวันที่กอนวันที่ยื่น
พรอมสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคล
โปรดระบุสถานะความสัมพันธของทานที่มีตอสถาบัน
❒
❒
❒
❒
❒
❒

ลูกคา / ผูเขาชมเว็บไซต
พนักงาน
ผูสมัครงาน
คูสัญญา / ผูรับเหมา
ผูติดตอ
อื่น ๆ (โปรดระบุ) .............................................
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หนวยงาน / บุคคลที่ทานตองการติดตอ
……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...…………………………….
..……………………………...……………………………...……………..………...……………………………...………………………..……...
……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...…
…………..………...……………………………...……………………………...……………………………...……………..………...……….…
…………………...……………………………...……………………………...………………………...……………………………...…………….
โปรดระบุสิทธิที่ทานประสงคจะดำเนินการ
❒ เพิกถอนความยินยอม
❒ ขอเขาถึงหรือรับสำเนาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอใหสถาบันเปดเผยที่มาของขอมูลที่ทานไมได ให
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม
❒ ขอแกไขขอมูลสวนบุคคล
❒ ขอใหลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล
❒ ขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
❒ ขอระงับหรือจำกัดการใชงานขอมูลสวนบุคคล
❒ ขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น
โปรดระบุวัตถุประสงคและเหตุผลประกอบคำรองขอของทาน
.……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...……………………………
...……………………………...……………………………...……………..………...……………………………...………………………..……...
……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...…
…………..………...……………………………...……………………………...……………………………...……………..………...……….…
…………………...……………………………...……………………………...………………………...……………………………...…………….
.………...……………………………...……………………………...……………………………...………………………...………………….…
………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...…………………….….
..……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...…
……………………...……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...…………
…………………...………………………...……………………………...……………..………...……………………………...……………….…
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หมายเหตุ :
สถาบันสงวนสิทธิในการดำเนินการเมื่อทานกรอกขอมูลที่จำเปนครบถวน รวมถึงการติดตอทานตามขอมูล
การติดตอที่ทานไดใหไวในคำรองนี้ เพื่อขอขอมูลหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคำขอเพิ่มเติม รวมถึงสงวนสิทธิ
ในการดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบวาขอมูลที่ทานระบุในแบบคำรองขอนี้ไมเปนความจริงโดยเจตนาทุจริต
การใช ส ิทธิ ของท า นอาจมี เงื่ อนไขที่กำหนดไวตามกฎหมายหรือกฎ ระเบีย บอื่น ทั้งนี้ จำเปน ตองมี
การพิจารณาคำขอเปนรายกรณีไป สถาบันขอความรวมมือใหทานโปรดใหขอมูลประกอบคำรองขอของทานอยาง
ครบถวน เพื่อใหสถาบันสามารถดำเนินการตามสิทธิของทานไดอยางเหมาะสม หากขอมูลที่ไดรับไมสามารถแสดง
ใหเห็นอยางชัดเจนไดวาผูยื่นคำรองเปนเจาของขอมูลหรือมีอำนาจในการยื่นคำรองขอดังกลาว หรือไมมีขอมูล
สวนบุคคลของผูยื่นคำรองนั้นอยูที่สถาบัน สถาบันขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำรองขอตอสถาบัน รวมทั้งสถาบัน
ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอของทานในกรณีที่สถาบันมีความจำเปนตองดำเนินการตามเงื่อนไขกฎหมายหรือ
คำสั ่ งศาล หรื อเป น กรณี การใช สิ ทธิ ของท า นอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภ าพของบุคคลอื่น
หรือในกรณีที่ทานยังมีสัญญากับสถาบันที่ใหประโยชนแกทานอยู ซึ่งการใชสิทธิของทานอาจเปนผลใหสถาบัน
ไมสามารถใหบริการตามสัญญาแกทานได โดยสถาบันจะดำเนินการแจงใหทานทราบถึงผลกระทบของการใชสิทธิ
ตอไป
สถาบันจะดำเนินการตามคำรองขอของทานภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคำขอพรอมเหตุผลและขอมูล
ประกอบคำขอตาง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากทานครบถวน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิในการขยายเวลา
ดังกลาวออกไป หากสถาบันไดรับขอมูลไมเพียงพอในการประกอบการดำเนินการ
ในกรณีที่สถาบันมีความจำเปนตองปฏิเสธคำรองขอใชสิทธิของทาน สถาบันจะแจงเหตุผลการปฏิเสธแก
ทานทราบ
สถาบันเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลซึ่งทานไดใหไวในคำรองขอนี้เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบ
เพื่อยืนยันสิทธิของทานทั้งในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลและผูแทน และดำเนินการตามคำขอใชสิทธิของทาน
โดยอาจมีความจำเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกบุ คคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ มีความเกี่ยวข องใน
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ การเปดเผยดังกลาวจะเปนไปเพื่อความจำเปนในการดำเนิน
การตาม คำรองขอใชสิทธิของทานเทานั้น และขอมูลดังกลาวจะถูกเก็บรักษาไวจนกวาบริษัทจะปฏิบัติตามคำรอง
ขอของทานเสร็จสิ้น หรือจนกวากระบวนการโตแยงหรือปฏิเสธคำขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลจะสิ้นสุด
ในกรณีที่สถาบันไมอาจปฏิบัติตามคำรองขอของทานไดโดยมีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายหรือคำสั่งศาล
กำหนด
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ผูยื่นคำรองไดอานและเขาใจเนื้อหาของแบบคำรองขอฉบับนี้แลว และยืนยันวาขอมูลที่ไดแจงแกสถาบันมี
ความถูกตอง ครบถวน สมบูรณทุกประการ รวมทั้งขอยืนยันและรับประกันวาผูยื่นคำรองมีสิทธิอยางถูกตองตาม
กฎหมาย จึงไดลงลายมือชื่อตามที่ระบุขางลางนี้

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

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