เวอรชันกํากับ: แบบฟอรมคําขอใชสิทธิของเจาของขอมูล
สวนบุคคล (Data Subject Request Form)
Version 1.0
วันที่ออกเอกสาร วันที่ 13 ธันวาคม 2564

แบบฟอรมคําขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject Request Form)
ตามที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหสิทธิแกเจาของขอมูลสวนบุคคลใน
การขอใชสิทธิอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล (“มหาวิทยาลัยฯ”) ในฐานะที่เปนผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลของทาน จึงไดจัดทําแบบคํารองฉบับนี้เพื่อใหทานสามารถดําเนินการใชสิทธิของทานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น หากทานประสงคจะใชสิทธิของเจาของขอมูลสวน
บุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบคํารองฉบับนี้ และยื่นคําขอนี้ดวยตนเองตามชองทางที่มหาวิทยาลัยฯ
กําหนดผาน int.mahidol@gmail.com
ขอมูลผูยื่นคํารองขอ
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
เบอรโทรศัพทติดตอ
อีเมล

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

ทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือไม
❒ ผูยื่นคํารองเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล
❒ ผูยื่นคํารองเปนผูแทนของเจาของขอมูลสวนบุคคล (โปรดระบุรายละเอียดของเจาของขอมูลสวนบุคคล)
รายละเอียดของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล …………………………………….…………………………………
ที่อยู
……………………………………………………………….……..
เบอรโทรศัพท ………………………………………………………………………
อีเมล
………………………………………………………………………
เอกสารประกอบการขอใชสิทธิ
กรณีผูขอใชสิทธิเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล กรุณาแนบ
❒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไมใชสัญญาชาติไทย)
หรือสําเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่รับรองตัวตนได พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
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กรณีผูขอใชสิทธิเปนผูดําเนินการแทนเจาของขอมูล กรุณาแนบ
❒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของเจาของขอมูลสวนบุคคล พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
❒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผูดําเนินการแทนเจาของขอมูล พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
❒ หนังสือมอบอํานาจ หรือหนังสือแตงตั้งใหดําเนินการแทนเจาของขอมูล พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจลงวันที่กอนวันยื่นคํารองขอ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามขอมูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูยื่นคํารอง
หากขอมูลที่ไดรับไมสามารถแสดงใหเห็นอยางชัดเจนไดวา ผูยื่นคํารองเปนเจาของขอมูลหรือมีอํานาจในการ
ยื่นคํารองขอดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคํารองขอของทาน
ความสัมพันธระหวางเจาของขอมูลสวนบุคคลกับมหาวิทยาลัยฯ (เลือก 1 ขอ)
❒ นักศึกษา/ ผูเรียน
❒ ผูร ับบริการงานฝกอบรม
❒ ผูรับบริการงานวิจัย
❒ ผูรับบริการงานบริการวิชาการดาน……………………………………………………….
❒ คูสัญญา/ผูรับเหมา/ผูรับจาง
❒ ผูมาติดตอ
❒ ผูใชงานแอปพลิเคชัน/เว็บไซต…………………………………………………
❒ ลูกคา/ผูรับบริการของมหาวิทยาลัยฯ ดาน……………………………………………………….
❒ พนักงาน/เจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ
❒ ผูสมัครงาน
❒ อืน่ ๆ (โปรดระบุ) .................................
สิทธิที่ทานประสงคจะดําเนินการ (1 แบบคําขอ ตอ 1 สิทธิ ทั้งนี้ หากทานประสงคจะใชสิทธิมากกวา 1
ประเภท โปรดสงแบบคํารองขอแยกฉบับกัน เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคําขอของทาน)
❒ ขอเพิกถอนความยินยอม
❒ ขอเขาถึงหรือรับสําเนาขอมูลสวนบุคคล หรือขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลที่ทานไมไดใหความยินยอมใน
การเก็บรวบรวม
❒ ขอแกไขขอมูลสวนบุคคล
❒ ขอใหลบขอมูลสวนบุคคล หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลไมสามารถระบุตัวตนได
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❒ ขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
❒ ขอระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
❒ ขอใหมหาวิทยาลัยฯ โอนยายขอมูลสวนบุคคลแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น
โปรดระบุเหตุผลหรือความจําเปนในการใชสิทธิของทานโดยสังเขป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเหต
1. มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิในการติดตอทานตามขอมูลการติดตอท่ีทานไดใหไวในคํารองเพ่ือขอขอมูลหรือ
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับคําขอเพ่ิมเติม รวมถึงสงวนสิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมายหากพบวาขอมูลท่ีทาน
ระบุในแบบคํารองขอนี้ไมเปนความจริงโดยเจตนาทุจริต
2. การใช ส ิท ธิข องท า นอาจมีเ ง่ือ นไขทีก่ าํ หนดไว ต ามกฎหมายหรือ กฎ ระเบีย บอื น่ ทัง้ นี ้ จํา เป น ต อ งมีก าร
พิจารณาคําขอเปนรายกรณีไป โดยขอความรวมมือใหทานโปรดใหขอมูลประกอบคํารองขอของทานอยาง
ครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการตามสิทธิของทานไดอยางเหมาะสม
3. มหาวิท ยาลัย ฯ ขอสงวนสิทธิใ นการปฏิเ สธคํา ขอของท า นในกรณีท มี ่ หาวิท ยาลัย ฯ มีความจําเปนตอง
ดําเนินการตามเงือ่ นไขกฎหมายหรือคําสัง่ ศาลหรือเปนกรณีการใชสิทธิของทานอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ หรือในกรณีทีท่ านยังมีสญ
ั ญากับมหาวิทยาลัยฯ ทีใ่ หประโยชนแกทานอยู
ซึ่ง การใช ส ิท ธิข องท า นอาจเป น ผลให ม หาวิท ยาลัย ฯ ไมส ามารถให บ ริก ารตามสัญ ญาแก ท  า นได โดย
มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการแจงใหทานทราบถึงผลกระทบของการใชสิทธิตอไป
4. มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการตามคํารองขอของทานภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมเหตุผลและ
ขอมูลประกอบคําขอตาง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากทานครบถวน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิในการขยาย
เวลาดังกลาวออกไป หากมหาวิทยาลัยฯ ไดรับขอมูลไมเพียงพอในการประกอบการดําเนินการ
5. ในกรณีท่มี หาวิทยาลัยฯ มีความจําเปนตองปฏิเสธคํารองขอใชสทิ ธิของทาน มหาวิทยาลัยฯ จะแจงเหตุผล
การปฏิเสธแกทานทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
6. มหาวิทยาลัยฯ เก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลซึง่ ทานไดใหไวในคํารองขอนี้เพือ่ วัตถุประสงคในการ
ตรวจสอบเพือยืนยันสิทธิของทานทั้งในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลและผ ูแทน และดําเนินการตามคําขอใช
สิทธิของทาน โดยอาจมีความจําเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกบคุ คลหรือนิตบิ ุคคลอ่ืนทีมคี วาม
เก่่ียวของในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานทัง้ นี้ การเปดเผยดังกลาวจะเปนไปเพือความจําเปนใน
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การดําเนินการตามคํารองขอใชสิทธิของทานเทานั้น และขอมูลดังกลาวมหาวิทยาลัยฯ จะเก็บรักษาไวจนกวา
จะปฏิบัติตามคํารองขอของทานเสร็จสิ้น หรือจนกวากระบวนการโตแยงหรือปฏิเสธคําขอใชสิทธิของเจาของ
ขอมูลสวนบุ คคลจะสิ้นสุดในกรณี ที่มหาวิทยาลัยฯ ไมอาจปฏิ บัติตามคํารองขอของท านไดโดยมีเหตุผลอั น
สมควรตามที่กฎหมายหรือคําสั่งศาลกําหนด
ผูยื่นคํ ารองไดอานและเขาใจเนื้อหาของแบบคํารองขอฉบั บนี้ แลว และยื นยัน วาขอมูล ที่ได แจงแก
มหาวิทยาลัยฯ มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณทุกประการ รวมทั้งขอยืนยันและรับประกันวาผูยื่นคํารองมี
สิทธิอยางถูกตองตามกฎหมาย จึงไดลงลายมือชื่อตามที่ระบุขางลางนี้

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

สําหรับเจาหนาทีผ่ ูรับเรื่อง
วันที่ไดรับคํารองขอ ………………………………………...
วันที่บันทึกในระบบ …………………………………………
วันที่มีหนังสือตอบรับ …………………………………………
ผลการพิจารณา …………………………………………
เหตุผลในการปฏิเสธ (หากมี) …………………………………………
เจาหนาที่ผูดําเนินการ ………………………………………...
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