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 แบบค ำร้องกำรใช้สิทธิของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีการก าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน 
บุคคลไว้ดังต่อไปนี้

1) สิทธิขอถอนความยินยอม  (Right to withdraw consent)
2) สิทธิขอเขา้ถงึข้อมลู (Right to access)
3) สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (Right to data portability)
4) สิทธิขอคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมลูส่วนบุคคล (Right to object)
5) สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมูล (Right to erasure)
6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมลู (Right to restriction of processing)
7) สิทธิขอให้แกไ้ขข้อมลู (Right to rectification)
1. ข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

 ชื่อ-นามสกุล......................................................................... บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนๆ 
โปรดระบุ.......................................เลขที่...............................................บ้านเลขที่........................ ชั้นที่.............. 
หมู่บ้าน/อาคาร.................................. หมู่ท่ี.......... ตรอก/ซอย ...............................ถนน .................................... 
แขวง/ต าบล........................................ เขต/อ าเภอ......................................จงัหวดั.................................................... 
รหัสไปรษณีย์..................หมายเลขโทรศัพท์บ้าน................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................... 
E-mail………………………………………………… 

2. ข้อมูลของตัวแทนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

(กรณีเป็นผู้ ใช้อ านาจปกครองของผู้ เยาว์ , ผู้อนุบาลของผู้ ไร้ความสามารถ , ผู้ พิทักษ์ของคนเสมือนไร้
ความสามารถ)  

 ชื่อ-นามสกุล......................................................................... บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนๆ 
โปรดระบุ.......................................เลขที่........................................บ้านเลขที่................ .......... ชั้นที่................. 
หมู่บ้าน/อาคาร............................... หมู่ที่............ ตรอก/ซอย ...... ....................ถนน ......................................... 
แขวง/ต าบล....................................... เขต/อ าเภอ.......... ..........................จังหวัด.................................................... 
รหัสไปรษณีย์..................หมายเลขโทรศัพท์บ้าน............................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................. 
E-mail………………………………………………… 

(ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือไม่มีฐานะ
เสมือนบุคคลที่บรรลุ นิติภาวะแล้วตามมาตรา 27 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) 

3. เอกสำรพิสูจน์ตัวตน
เพ่ือให้แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยจะส่งมอบข้อมูลไปยังบุคคลที่ถูกต้อง  โปรดยื่นเอกสารพิสูจน์ตัวตนเพ่ือยืนยันว่าท่านมี
สิทธิได้รับข้อมูลที่ร้องขอภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากท่านไม่สามารถยื่น
หลักฐานในการยืนยันตัวตนที่เพียงพอ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามค าขอ 
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3.1 ส ำหรับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ส า เนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีสัญชาติ ไทย)   หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2 ส ำหรับตัวแทนของเจ้ำของข้อมูลใน ข้อ 2. 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ส าเนาสูติบัตร หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์) 

 ส าเนาหลักฐานการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ใช้อ านาจปกครอง 
ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์) 

4. รำยละเอียดค ำขอ
4.1 ควำมสัมพันธ์ของเจ้ำของข้อมูลกับมหำวิทยำลัย

 นักศึกษา  
 บุคลากร  
 บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ 
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 

4.2 ช่วงระยะเวลำที่ต้องกำรร้องขอ 
วันที่เริ่มต้น….…/……./………….. วันที่สิ้นสุด....../……./………….. 

4.3 สิทธิที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลต้องกำรให้ด ำเนินกำร 
  สิทธิในการยินยอมเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (ใช้ได้เฉพาะเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับมหาวิทยาลัย) 
  สิทธิในการแก้ไขหรือท าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
  สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 
  สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
  สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
  สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  กรณีข้อร้องเรียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุขอให้ท่านโปรดระวังว่าการเลือกใช้สิทธิของท่าน

มากกว่า1 สิทธิ ซ่ึงอาจท าให้เกิดความสับสนของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามค าขอของ
ท่าน หากท่านเลือกใช้สิทธิมากกว่า 1 สิทธิ ท่านสามารถเขียนระบุเพ่ิมเติมอธิบายถึงการใช้
สิทธิของท่าน 
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5. รำยละเอียดของค ำร้อง 

ข้าพเจ้าต้องการยื่นค าขอฉบับนี้ต่อมหาวิทยาลัย (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) ดังนี้ 

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

6. ข้อสงวนสิทธิของมหำวิทยำลัย 
6.1 มหาวิทยาลัยอาจจ าเป็นต้องปฏิเสธค าขอของท่านในกรณีต่อไปนี้  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
6.1.1 ค าขอของท่านไม่สมเหตุสมผล เช่น ท่านไม่มีอ านาจในการขอใช้สิทธิหรือได้ขอใช้สิทธิใน

ลักษณะเดียวกันหรือมีเนื้อหาเดียวกันบ่อยครั้งโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร เป็นต้น 
6.1.2 กรณีท่านขอใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลโดยใช้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของ

มหาวิทยาลัย  หากมหาวิทยาลัยสามารถพิสูจน์ได้ว่า  การใช้ข้อมูลนั้นเป็นไปเพ่ือเหตุอันชอบ
ด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่าสิทธิของท่าน  หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือเพ่ือปฏิบัติตามมาตรา 32 มหาวิทยาลัยอาจจ าเป็นต้องปฏิเสธค าขอของท่านใน
กรณีต่อไปนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยอาจประมวลผลข้อมูลนั้น
ต่อไป 

6.1.3 ในกรณีที่การลบหรือท าลายข้อมูลนั้นจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ภาระผูกพันตามกฎหมายประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุขการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์หรือยกขึ้นต่อสู้หรือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ลบหรือท าลายข้อมูลตามค าขอของท่านตามมาตรา33 ของ
มหาวิทยาลัยอาจจ าเป็นต้องปฏิเสธค าขอของท่านในกรณีต่อไปนี้  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกท าลาย ลบหรือถูกท าให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนของท่านตามแนวทางและวิธีปฏิบัติของการเก็บรักษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยแล้ว  

6.2  มหาวิทยาลัยจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าขอของท่าน อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยอาจเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามสมควร  หากปรากฏว่าค าขอของท่านเป็นค าขอฟุ่มเฟือยที่มีลักษณะเดียวกันซ้ า  หรือไม่มี
มูลความจริง หรือมากเกินความจ าเป็นค่าธรรมเนียมจะมีขึ้น  ทั้งนี้อยู่กับค่าใช้จ่ายในการจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

6.3 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการค าขอของท่านภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและข้อมูลต่างๆ รวมถึง
เอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยอาจขยายระยะเวลาเป็น 60 
วัน(หากจ าเป็น) ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและปริมาณของค าขอ 

6.4 หากมหาวิทยาลัยปฏิเสธค าขอใช้สิทธิของท่าน มหาวิทยาลัยจะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์   โดยจะจัดส่งไปยังที่อยู่ตามข้อ 1 กรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ยื่นค าขอใช้สิทธิ และที่อยู่
ตามข้อ 2  กรณีที่ผู้แทนเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ยื่นค าขอใช้สิทธิ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบ หาก
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ข้อมูลสูญหายระหว่างการจัดส่งไป หรือถูกส่งไปผิดที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลที่จัดส่งถูกเปิด
ออกโดยบุคคลในครอบครัวของท่าน 

6.5 มหาวิทยาลัยอาจติดต่อท่านเพ่ือขอข้อมูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมในกรณีที่ค าขอของท่านไม่ชัดเจน หรือ
ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน เพียงพอแก่มหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการตามค าขอของท่าน 

7 ค ำยืนยันของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้แจ้งควำมประสงค์แทนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของแบบค าขอนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุในแบบค าขอนี้เป็น

ความจริง  และข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นค าขอใช้สิทธิที่ระบุข้างต้นภายใต้ข้อก าหนดของ มหาวิทยาลัย
อาจจ าเป็นต้องปฏิเสธค าขอของท่านในกรณีต่อไปนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ารับทราบ
ว่ามหาวิทยาลัยต้องด าเนินการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของข้าพเจ้า (รวมถึงอ านาจตามกฎหมายในการ
ด าเนินการแทนเจ้าของข้อมูล กรณีข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล) และอาจจ าเป็นต้องได้รับข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการตามค าขอของข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้าอาจถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย
จากมหาวิทยาลัยหากจงใจให้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาทุจริต 
 

ลายมือชื่อเจ้าของข้อมูล / ตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

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

                                                              วันที่............................................................ 

8 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น 
วันที่ได้รับค าร้องขอ……………………………………………….…………………………………………………………………….. 
วันที่บันทึกในระบบ …………………………………….……………………………………………………………………………… 
วันที่มีหนังสือตอบรับ ……………………………………….…………………………………………………………………………. 
ผลการพิจารณา ………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
เหตุผลในการปฏิเสธ (หากมี) ……………………………………………………………………………………………………….. 
เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ …………………………………….………………………………................................................ 
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