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

1

ข้อมูลของผู้ย่นื คําร้อง
ชื่อ:
…............................................................................................................................................
ที่อยู่:
…..........................................................................................................................................
เบอร์ติดต่อ:
…...........................................................................................................................................
Email:
…...........................................................................................................................................

2.

ผู้ย่นื คํา ร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลหรือไม่

ผูย้ ่นื คําร้องเป็ นบุคคลเดียวกับเจ้าของข้อมูล

ผูย้ ่นื คําร้องเป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล
ชื่อ:
…....................................................................................................................................
ที่อยู่:
…....................................................................................................................................
เบอร์ติดต่อ:
…....................................................................................................................................
Email:
…...................................................................................................................................

3.

เอกสารประกอบคําร้องขอ
ผูย้ ่นื คําร้องได้แนบเอกสารดังต่อไปนี ้ เพื่อการตรวจสอบตัวตนของเจ้าของข้อมูลและผูย้ ่ืนคําร้อง (ในกรณีท่ีผูย้ ่ืนคําร้อง
เป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล) รวมถึงอํานาจในการยื่นคําร้องขอฉบับนี ้ เพื่อให้บริษั ท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) หรือบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) สามารถดําเนินการตามสิทธิท่ีรอ้ งขอได้อย่างถูกต้อง
เอกสารพิสจู น์ตัวตนของเจ้าของข้อมูลและผู้ย่นื คําร้อง

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีสญ
ั ชาติไทย)

สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสญ
ั ชาติไทย)

อื่น ๆ เช่น สําเนาใบอนุญาตขับขี่ (ในกรณีท่ีไม่สามารถให้สาํ เนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา หนังสือ
เดินทางได้)
เอกสารพิสูจน์อาํ นาจดําเนินการแทน (เฉพาะในกรณีทผี่ ู้ย่นื คําร้องเป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล)

หนังสือมอบอํานาจที่เจ้าของข้อมูลให้อาํ นาจผูย้ ่ืนคําร้องดําเนินการติดต่อร้องขอใช้สิทธิแทนเจ้าของ ข้อมูล
ตามคําร้องขอ ฉบับนี ้ ซึ่งลงนามโดยเจ้าของข้อมูลและผูย้ ่นื คําร้อง และลงวันที่ก่อนวันที่ย่ืน คําร้องขอฉบับนี ้
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูย้ ่ืนคําร้องตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผูย้ ่นื คําร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลหรือมีอาํ นาจใน การยื่นคําร้อง
ขอดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคําร้องขอของผูย้ ่นื คําร้อง
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4.

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ



เจ้าของข้อมูลเป็ นลูกค้า หรือผูถ้ ือหุน้ กรรมการ หรือพนักงานของลูกค้าของบริษัทฯ (โปรดระบุช่อื บริษทั ลูกค้า)
…......................................................................................................................................................................
เจ้าของข้อมูลเป็ นคู่คา้ หรือผุถ้ ือหุน้ กรรมการ หรือพนักงานของคู่คา้ ของบริษัทฯ (โปรดระบุช่อื บริษทั คู่คา้ )
…......................................................................................................................................................................
เจ้าของข้อมูลเป็ นผุถ้ ือหุน้ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ(โปรดระบุช่อื ตําแหน่งงานของเจ้าของข้อมูลในบริษัทฯ)
…........................................................................................................................................................................
เจ้าของข้อมูลเป็ นผุส้ มัครงานเพื่อตําแหน่งงานที่บริษัทฯ(โปรดระบุช่อื ตําแหน่งงานที่เจ้าของข้อมูลสมัครกับบริษัทฯ)
…........................................................................................................................................................................
อื่นๆ(โปรดระบุ)
...........................................................................................................................................................................






5.









6.

สิทธิของเจ้าของข้อมูลทีป่ ระสงค์จะใช้
สิทธิในการถอนความยินยอม
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล
สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวมใช้ และเปิ ดเผย(“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถกู ต้อง
สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลเห็นว่าบริษัทฯ หรือพนักงานหรือผูค้ า้ ของบริษัทฯฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) หรือ ประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ ระสงคจ์ะใช้สิทธิ
ลําดับที่
ข้อมูลส่วนบุคคล

การดําเนินการทีร่ ้องขอ

1.
2.
กรุณาชีแ้ จงเหตุผลประกอบในการร้องขอข้างต้น พร้อมทัง้ เอกสาร ข้อมูล หลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ บริษัทฯ
ดําเนินการตอบสนองต่อคําร้องขอของผูย้ ่ืนคําร้องต่อไป
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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1)
2)
3)
4)
5)

ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผยู้ ่ืนคําร้องทราบว่า หากเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทฯ อาจจําเป็ นต้องปฏิเสธคําร้องขอของ ผูย้ ่ืนคํา
ร้องเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผูย้ ่ืนคําร้องไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผูย้ ่ืนคําร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลหรือมีอาํ นาจในการยื่นคําร้องขอ
ดังกล่าว
คําร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ท่บี ริษัทฯ หรือเจ้าของข้อมูลไม่มีสิทธิตามที่รอ้ ง
ขอ เป็ นต้น
คําร้องขอดังกล่าวเป็ นคําร้องขอฟุ่ มเฟื อย เช่น เป็ นคําร้องขอที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรือ มีเนือ้ หาเดียวกัน ซับซ้อนกันโดย
ไม่มีเหตุอนั สมควร
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกทําลาย ลบ หรือถูกทําให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านตามแนวทางและ
วิธีปฏิบตั ิของ การเก็บรักษาข้อมูลของคลินิคทันตกรรมแล้ว
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็น หรือที่เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจยั หรือสถิติซ่งึ ได้จดั ให้มี มาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของเจตนาของข้อมูล หรือ
เป็ นการจําเป็ นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือ การใช้อาํ นาจรัฐที่ได้
มอบหมายให้แก่เรา หรือเป็ นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ น ข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data) ที่เป็ นการจําเป็ นในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในด้านเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ ประโยชน์สาธารณะ
ด้านการสาธารณสุข ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี ้ โดยปกติ บ ริษั ท ฯ จะไม่ คิ ด ค่ าใช้จ่ า ยในการดํา เนิ น การตามคํา ร้อ งขอใช้สิ ท ธิ ข องเจ้า ของข้อ มูล อย่ างไรก็ ดี
หากปรากฏอย่างชัดเจนว่าคําร้องขอดังกล่าวเป็ นคําร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ คําร้องขอที่ซาํ้ ซ้อนเกินสมควร
บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามสมควร
อนึ่ ง ในกรณี ท่ี บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ เสธไม่ ด ํา เนิ น การตามคํา ร้อ งขอของผู้ย่ื น คํา ร้อ ง ผู้ย่ื น คํา ร้อ งสํา มารถร้อ งเรี ย นต่ อ
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการร้องขอตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลในการพิจารณา ให้ผยู้ ่ืน
คําร้องและเจ้าของข้อมูลทราบและดําเนินการที่เกี่ ยวข้องภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ได้รบั คําร้องขอที่สมบูรณ์ และ
สามารถพิสจู น์การยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งยื่นคําร้องขอใช้สิทธิได้อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี อาจใช้
เวลามากกว่า 30 วัน หากคําขอของผูย้ ่ืนคําร้องมีความซับซ้อน หรือมีการยื่นคําขอหลายคําขอ โดยในกรณีเช่นนี ้ บริษัท
ฯ จะแจ้งผูย้ ่นื คําร้องและคอยรายงานความคืบหน้าให้ทราบ
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การรับทราบและยินยอม
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและ/หรือผูย้ ่ืนคําร้องซึ่งเป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บ รวบรวมได้จาก
คําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลฉบับนี ้ จะถูกนําไปใช้เพื่อดําเนินการตามคําร้องขอใช้สิทธิของ เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลตามที่กาํ หนดไว้ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เท่านั้น โดยข้อมูลในคําร้องขอใช้สิทธิ ฉบับนี ้ อาจถูก
เปิ ดเผยไปยัง บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ เท่าที่จาํ เป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้น และจะถูก เก็บรวบรวมไว้
จนกว่าบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมูลเสร็จสิน้ หรือจนกว่ากระบวนการโต้แย้งหรือ ปฏิเสธคําขอใช้
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิน้ สุดในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่อาจปฏิบัติตาํ มคําร้องขอของเจ้าของ ข้อมูลได้โดยมี
เหตุผลอันสมควรตามที่พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
ผูย้ ่ืนคําร้องได้อ่านและเข้าใจเนือ้ หาของคําร้องขอฉบับนีอ้ ย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้แจ้ง ให้แก่
บริษัทฯ ทราบนัน้ เป็ นความจริง ถูกต้อง ผูย้ ่ืนคําร้องเข้าใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยันอํานาจและตัวตนของผูย้ ่ืน คํา
ร้องและเจ้าของข้อมูลนั้นเป็ นการจําเป็ นอย่างยิ่งเพื่อพิจารณาดําเนินการตามคําร้องขอของผูย้ ่ืนคําร้อง หากผูย้ ่ืนคํา
ร้องให้ขอ้ มูลที่ผิดพลาดด้วยเจตนาทุจริต บริษัทฯ อาจพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูย้ ่ืนคําร้อง และบริษัทฯ
อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผูย้ ่ืนคําร้องเพื่อการตรวจสอบดังกล่าว เพื่อให้การดําเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล
เป็ นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป

ลงนาม …………………………………………. ผูย้ ่นื คําร้อง
(……………………………………………..)

หมายเหตุ : กรุ ณ าส่ ง แบบคํา ร้อ งขอที่ ไ ด้ ก รอกข้ อ มู ล โดยครบถ้ ว น พร้อ มทั้ ง เอกสารประกอบทั้ ง หมดให้ บ ริ ษั ท ฯ ที่
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