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วนัท่ี................................................... 

1  ข้อมูลของผู้ย่ืนคาํร้อง  

ชื่อ:              …............................................................................................................................ ................ 

ท่ีอยู่:                      ….......................................................................................................................................... 

เบอรต์ิดต่อ: …........................................................................................................................................... 

Email:  …........................................................................................................................................... 

 

2. ผู้ย่ืนคาํ ร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือไม่  
  ผูย้ื่นคาํรอ้งเป็นบคุคลเดียวกบัเจา้ของขอ้มลู  
  ผูย้ื่นคาํรอ้งเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู  

  รายละเอียดเจา้ของขอ้มลู  

  ชื่อ:   ….................................................................................................................................... 

  ท่ีอยู่:   ….................................................................................................................................... 

  เบอรต์ิดต่อ:  ….................................................................................................................................... 

  Email:  …................................................................................................................................... 

 

3. เอกสารประกอบคาํร้องขอ  

ผูย้ื่นคาํรอ้งไดแ้นบเอกสารดงัต่อไปนี ้เพ่ือการตรวจสอบตวัตนของเจา้ของขอ้มลูและผูย้ื่นคาํรอ้ง (ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํรอ้ง

เป็นตัวแทนของเจ้าของขอ้มูล) รวมถึงอาํนาจในการยื่นคาํรอ้งขอฉบับนี ้เพ่ือให้บริษัท เดนทัลคอรป์อเรชั่น จาํกัด 

(มหาชน) หรือบรษิัทในเครือ (“บรษิัทฯ”) สามารถดาํเนินการตามสิทธิท่ีรอ้งขอไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

  เอกสารพิสูจนต์ัวตนของเจ้าของข้อมูลและผู้ย่ืนคาํร้อง  
  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีสญัชาติไทย)  
  สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีไม่มีสญัชาติไทย)  
  อ่ืน ๆ เช่น สาํเนาใบอนุญาตขบัขี่ (ในกรณีท่ีไม่สามารถใหส้าํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนา หนงัสือ

เดินทางได)้ 

  เอกสารพิสูจนอ์าํนาจดาํเนินการแทน (เฉพาะในกรณีทีผู้่ย่ืนคาํร้องเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล)  
  หนงัสือมอบอาํนาจท่ีเจา้ของขอ้มลูใหอ้าํนาจผูย้ื่นคาํรอ้งดาํเนินการติดต่อรอ้งขอใชสิ้ทธิแทนเจา้ของ ขอ้มูล

ตามคาํรอ้งขอ ฉบบันี ้ซึ่งลงนามโดยเจา้ของขอ้มลูและผูย้ื่นคาํรอ้ง และลงวนัท่ีก่อนวนัท่ียื่น คาํรอ้งขอฉบบันี ้

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามขอ้มลู หรือเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากผูย้ื่นคาํรอ้งตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร 

หากขอ้มลูท่ีไดร้บัไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนไดว้่าผูย้ื่นคาํรอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรือมีอาํนาจใน การยื่นคาํรอ้ง

ขอดงักล่าว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคาํรอ้งขอของผูย้ื่นคาํรอ้ง  
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4. ความสัมพันธร์ะหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ 
 

   เจา้ของขอ้มลูเป็นลกูคา้ หรือผูถื้อหุน้ กรรมการ หรือพนกังานของลกูคา้ของบรษิัทฯ (โปรดระบชุื่อบรษิทัลกูคา้) 

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

   เจา้ของขอ้มลูเป็นคู่คา้ หรือผุถื้อหุน้ กรรมการ หรือพนกังานของคู่คา้ของบรษิัทฯ (โปรดระบชุื่อบรษิทัคู่คา้) 

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

   เจา้ของขอ้มลูเป็นผุถื้อหุน้ กรรมการ หรือพนกังานของบรษิัทฯ(โปรดระบชุื่อตาํแหน่งงานของเจา้ของขอ้มลูในบรษิัทฯ) 

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

   เจา้ของขอ้มลูเป็นผุส้มคัรงานเพ่ือตาํแหน่งงานท่ีบรษิัทฯ(โปรดระบชุื่อตาํแหน่งงานท่ีเจา้ของขอ้มลูสมคัรกบับรษิัทฯ) 

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

   อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ 

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

 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลทีป่ระสงคจ์ะใช้ 

  สิทธิในการถอนความยินยอม 

  สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลู 

  สิทธิในการเคล่ือนยา้ยขอ้มลู 

  สิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวมใช ้และเปิดเผย(“ประมวลผล”) ขอ้มลูส่วนบคุคล 

  สิทธิขอใหล้บขอ้มลูส่วนบคุคล 

  สิทธิในการขอใหร้ะงบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

  สิทธิในการขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไม่ถกูตอ้ง 

  สิทธิในการรอ้งเรียน ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มลูเห็นว่าบรษิัทฯ หรือพนกังานหรือผูค้า้ของบรษิัทฯฝ่าฝืนพระราชบญัญัติ 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) หรือ ประกาศท่ีออกตาม พ.ร.บ. คุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

6. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ระสงคจะ์ใช้สิทธิ 

ลาํดับที ่ ข้อมูลส่วนบุคคล การดาํเนินการทีร้่องขอ 

1.   

2.   

กรุณาชีแ้จงเหตุผลประกอบในการรอ้งขอขา้งตน้ พรอ้มทัง้เอกสาร ขอ้มลู หลกัฐานประกอบท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให ้บรษิัทฯ 

ดาํเนินการตอบสนองต่อคาํรอ้งขอของผูย้ื่นคาํรอ้งต่อไป  

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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7. ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอแจง้ใหผู้ย้ื่นคาํรอ้งทราบว่า หากเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้บรษิัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งปฏิเสธคาํรอ้งขอของ ผูย้ื่นคาํ

รอ้งเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

1) ผูย้ื่นคาํรอ้งไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนไดว้่าผูย้ื่นคาํรอ้งเป็นเจา้ของขอ้มูลหรือมีอาํนาจในการยื่นคาํรอ้งขอ

ดงักล่าว 

2) คาํรอ้งขอดงักล่าวไม่สมเหตสุมผล เช่น กรณีไม่มีขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้อยู่ท่ีบรษิัทฯ หรือเจา้ของขอ้มลูไม่มีสิทธิตามท่ีรอ้ง

ขอ เป็นตน้ 

3) คาํรอ้งขอดงักล่าวเป็นคาํรอ้งขอฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นคาํรอ้งขอท่ีมีลกัษณะเดียวกนั หรือ มีเนือ้หาเดียวกนั ซบัซอ้นกนัโดย 

ไม่มีเหตอุนัสมควร 

4) ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไดถู้กทาํลาย ลบ หรือถูกทาํใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถระบุตัวตนของท่านตามแนวทางและ 

วิธีปฏิบตัิของ การเก็บรกัษาขอ้มลูของคลินิคทนัตกรรมแลว้ 

5) การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเพ่ือวัตถุประสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความ คิดเห็น หรือท่ีเก่ียวกับการ

ศกึษาวิจยั หรือสถิติซึ่งไดจ้ดัใหม้ี มาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจตนาของขอ้มลู หรือ 

เป็นการจาํเป็นเพ่ือการปฏิบัติหนา้ท่ีในการดาํเนินภารกิจเพ่ือประโยชนส์าธารณะของเรา หรือ การใชอ้าํนาจรฐัท่ีได้

มอบหมายใหแ้ก่เรา หรือเป็นการเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเป็น ขอ้มลูอ่อนไหว (sensitive data) ท่ีเป็นการจาํเป็นในการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมาย เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นดา้นเวชศาสตรป้์องกัน อาชีวเวชศาสตร ์ประโยชนส์าธารณะ

ดา้นการสาธารณสขุ ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบญัญัติ คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

ทั้งนี ้ โดยปกติบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการตามคาํรอ้งขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล อย่างไรก็ดี  

หากปรากฏอย่างชัดเจนว่าคาํรอ้งขอดังกล่าวเป็นคาํรอ้งขอท่ีไม่สมเหตุสมผล หรือ คาํรอ้งขอท่ีซํา้ซอ้นเกินสมควร  

บรษิัทฯ อาจคิดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการตามสมควร  

 

อน่ึง ในกรณี ท่ีบริษัทฯ ปฏิเสธไม่ดําเนินการตามคําร้องขอของผู้ยื่นคํารอ้ง ผู้ยื่นคํารอ้งสํามารถรอ้งเรียนต่อ 

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

 

เมื่อพิจารณาเหตุผลในการรอ้งขอตามสิทธิของเจา้ของขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ บรษิัทฯ จะแจง้ผลในการพิจารณา ใหผู้ย้ื่น

คาํรอ้งและเจา้ของขอ้มูลทราบและดาํเนินการท่ีเก่ียวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีไดร้บัคาํรอ้งขอท่ีสมบูรณ์ และ

สามารถพิสจูนก์ารยืนยนัตวัตนของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งยื่นคาํรอ้งขอใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี อาจใช้

เวลามากกว่า 30 วนั หากคาํขอของผูย้ื่นคาํรอ้งมคีวามซบัซอ้น หรือมีการยื่นคาํขอหลายคาํขอ โดยในกรณีเช่นนี ้บรษิัท

ฯ จะแจง้ผูย้ื่นคาํรอ้งและคอยรายงานความคืบหนา้ใหท้ราบ  
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8  การรับทราบและยินยอม   

ขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูและ/หรือผูย้ื่นคาํรอ้งซึ่งเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลูท่ีบรษิัทฯ เก็บ รวบรวมไดจ้าก

คาํรอ้งขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลูฉบบันี ้จะถูกนาํไปใชเ้พ่ือดาํเนินการตามคาํรอ้งขอใชสิ้ทธิของ เจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลตามท่ีกาํหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล เท่านั้น โดยข้อมูลในคาํรอ้งขอใชสิ้ทธิ ฉบับนี ้อาจถูก

เปิดเผยไปยงั บรษิัทย่อย หรือบรษิัทในเครือของบรษิัทฯ เท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือวตัถปุระสงคข์า้งตน้ และจะถกู เก็บรวบรวมไว้

จนกว่าบรษิัทฯ จะปฏิบตัิตามคาํรอ้งขอของเจา้ของขอ้มลูเสรจ็สิน้ หรือจนกว่ากระบวนการโตแ้ยง้หรือ ปฏิเสธคาํขอใช้

สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะสิน้สุดในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่อาจปฏิบัติตาํมคาํรอ้งขอของเจา้ของ ขอ้มูลไดโ้ดยมี

เหตผุลอนัสมควรตามท่ีพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลกาํหนด  

 

ผูย้ื่นคาํรอ้งไดอ่้านและเขา้ใจเนือ้หาของคาํรอ้งขอฉบบันีอ้ย่างละเอียดแลว้ และยืนยนัว่าขอ้มลูต่างๆ ท่ีไดแ้จง้ ใหแ้ก่

บริษัทฯ ทราบนัน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง ผูย้ื่นคาํรอ้งเขา้ใจดีว่าการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัอาํนาจและตวัตนของผูย้ื่น คาํ

รอ้งและเจา้ของขอ้มูลนั้นเป็นการจาํเป็นอย่างยิ่งเพ่ือพิจารณาดาํเนินการตามคาํรอ้งขอของผูย้ื่นคาํรอ้ง หากผูย้ื่นคาํ

รอ้งใหข้อ้มลูท่ีผิดพลาดดว้ยเจตนาทุจริต บริษัทฯ อาจพิจารณาดาํเนินคดีตามกฎหมายกับผูย้ื่นคาํรอ้ง และบริษัทฯ 

อาจขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูย้ื่นคาํรอ้งเพ่ือการตรวจสอบดังกล่าว เพ่ือใหก้ารดาํเนินการตามสิทธิของเจ้าของขอ้มูล 

เป็นไปไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้นต่อไป  

 

 

       ลงนาม …………………………………………. ผูย้ื่นคาํรอ้ง  

              (……………………………………………..)  

 

 

 

 หมายเหตุ : กรุณ าส่งแบบคําร้องขอท่ีได้กรอกข้อมูลโดยครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดให้บริษัทฯ ท่ี 
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