
 แบบฟอรม์การใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลู 
กรุณาท าเครือ่งหมายลงในช่อง □ และกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

1. สถานะของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 
□ เป็นลกูคา้ของบรษัิท พรอมิสฯ รหสัสมาชิก ................. 
รายละเอียดของเจา้ของขอ้มลู 
ช่ือ-สกลุ ............................................................................. 
เบอรต์ิดตอ่  ......................................................................... 
ที่อยู ่ ............................................................................. 

............................................................................. 
อีเมล ……………………………………………………………….......... 

2. กรุณากรอกข้อมูลของผู้ยืน่ค าร้อง 

□ ใชข้อ้มลูเดียวกบัขอ้ 1. 
ช่ือ-สกลุ ............................................................................. 
เบอรต์ิดตอ่  ......................................................................... 
ที่อยู ่ ............................................................................. 

............................................................................. 
อีเมล ……………………………………………………………….......... 

3. ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่  
3.1 □ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลู  
     □ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นบคุคลอา้งอิง 

  ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดงัตอ่ไปนี ้เพื่อการตรวจสอบการ     
ยืนยนัตวัตน และถ่ินท่ีอยูข่องขา้พเจา้เพื่อใหบ้รษัิทสามารถ 
  ด าเนินการตามสทิธิที่รอ้งขอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง    อนัไดแ้ก่  

□ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาใบขบัขี่ 
□ อื่นๆ ................................................................ 

3.2 □ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นผูร้บัมอบอ านาจกระท าการแทนเจา้ของ 
ขอ้มลู 
ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดงัต่อไปนี ้เพื่อการตรวจสอบอ านาจ  
ตวัตน และถ่ินที่อยู่ของขา้พเจา้และเจา้ของขอ้มลู เพื่อใหบ้รษัิท     
สามารถด าเนินการตามสทิธิที่รอ้งขอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยครบถว้น 
แลว้  

□ หนงัสอืมอบอ านาจที่ปิดอากรแสตมป์ครบถว้น(อากร
แสตมป์ 10 บาทส าหรบัครัง้เดียว ,อากรแสตมป์ 
30 บาทส าหรบัหลายครัง้) 

□ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอื 
     ส  าเนาใบขบัขี่ของเจา้ของขอ้มลู 
□ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอื 
     ส  าเนาใบขบัขี่ของผูร้บัมอบอ านาจ 
□ อื่นๆ ................................................................. 

 

 

4. เอกสารอื่นๆ 
บรษัิทอาจสอบถามขอ้มลูหรอืขอเอกสารเพิ่มเติมได ้ถา้การรอ้งขอ 
ของเจา้ของขอ้มลูจ าเป็นจะตอ้งตรวจสอบเอกสารอื่นใดประกอบ  
การพิจารณา และหากขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูย้ื่นค ารอ้งไม่สามารถ     
แสดงใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรือมี  
อ านาจในการยื่นค ารอ้งขอดงักลา่วบรษัิทขอสงวนสทิธิในการ       
ปฏิเสธค ารอ้งขอของทา่น 
5. สิทธิที่ผู้ยืน่ค าร้องต้องการร้องขอ  
   โดยให้เหตุผลประกอบ 
กรุณาท าเครือ่งหมายลงในช่องค ารอ้งที่ตอ้งการรอ้งขอ 
※กรณีที่ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นบคุคลอา้งองิ จะมีสทิธิเฉพาะขอ้มลูใน 
สว่นของบคุคลอา้งองิเทา่นัน้ 
5.1 □ ขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลู  
          □ ขอ้มลูสญัญา 
          □ ยอดคงเหลอืธุรกรรม 

□ เอกสารที่ไดร้บัจากลกูคา้ 
          □ ขอ้มลูที่บรษัิทบนัทกึไวร้ะหวา่งการท าธุรกรรม 
5.2 □ ขอใหแ้กไ้ขหรอืเพิ่มเติมขอ้มลู 
          □ แกไ้ขหรอืเพิ่มเติมขอ้มลูที่บรษัิทบนัทกึไวร้ะหวา่งการ
ท าธุรกรรม 
5.3 □ เพิกถอนความยินยอมในการใชข้อ้มลู 

□ เพิกถอนความยินยอมในการใชข้อ้มลูเพื่อปรบัปรุง   
การบรกิารในอนาคต 
□ เพิกถอนความยินยอมในการใชข้อ้มลูเพื่อท าการ 
ตลาด 
□ เพิกถอนความยินยอมในการใชข้อ้มลูเพื่อวเิคราะห ์
ลกูคา้ 
□ เพิกถอนความยินยอมในการใชข้อ้มลูเพื่อพฒันา 
ผลติภณัฑ ์

5.4 □ ขอใหล้บขอ้มลู 
          □ ลบขอ้มลูลกูคา้หรอืขอ้มลูผูถ้กูปฏิเสธสนิเช่ือ  

(ขอลบไดเ้ฉพาะขอ้มลูลกูคา้ที่สิน้สดุสญัญา ปิดบญัชีหรอื
ถกูปฏิเสธสนิเช่ือเป็นเวลากวา่15ปีเทา่นัน้) 

          □ ขอ้มลูบคุคลอา้งองิ 
  
กรุณาระบรุายละเอียดที่ตอ้งการรอ้งขอ พรอ้มเหตผุล 
.................................................................................................
.................................................................................................
............................................................................... 
.................................................................................................
.................................................................................................
............................................................................... 
 
 



ข้อสงวนสิทธิของบริษัท 
บริษัทขอแจง้ใหท้า่นทราบว่า หากเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้    

บรษัิทอาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของทา่น เพื่อใหเ้ป็นไปตาม 
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(1) ทา่นไมส่ามารถแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนไดว้่าผูย้ื่นค า
รอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอดงักลา่ว 

(2) ค ารอ้งขอดงักลา่วไมส่มเหตสุมผล อาทิ กรณีที่ผูร้อ้ง 
ขอไม่มีสิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล หรือไม่มีขอ้มลูสว่น  
บคุคลนัน้อยูท่ี่บรษัิท เป็นตน้ 

(3) ค ารอ้งขอดงักลา่วเป็นค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย อาทิ เป็นค า
รอ้งขอที่มีลกัษณะเดียวกนั หรอื มีเนือ้หาเดียวกนัซ า้ๆ กนัโดยไมม่ี  
เหตอุนัสมควร เป็นตน้ 

(4) บรษัิทไมส่ามารถใหท้า่นเขา้ถึงขอ้มลู ท าส าเนา หรอื  
เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลไดเ้นื่องจากเป็น           
การปฏิบัติตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล และการปฏิบัติตาม     
ค าขอนัน้จะสง่ผลกระทบที่อาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่สทิธิและ 
เสรภีาพของบคุคลอื่น อาทิ การเปิดเผยขอ้มลูนัน้เป็นการเปิดเผย  
ขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที่สามดว้ย หรือ เป็นการเปิดเผยทรพัย์ 
สนิทางปัญญา หรอื ความลบัทางการคา้ของบคุคลที่สามนัน้ 

(5) การเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 
เป็นไปเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม    
หรอืการใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ตอ่สูส้ทิธิเรยีก
รอ้งตามกฎหมาย หรอื เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย 

โดยปกติ ทา่นจะไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการ 
ตามค ารอ้งขอของทา่น อยา่งไรก็ดี หากปรากฏอยา่งชดัเจนวา่ 
ค ารอ้งขอของท่านเป็นค ารอ้งขอที่ไม่สมเหตสุมผล หรือ ค ารอ้งขอ 
ฟุ่ มเฟือย บรษัิทอาจคิดคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการตามสทิธิแก่ทา่น
ตามสมควร 

อนึ่ง ในกรณีที่บรษัิทปฏิเสธไมด่  าเนินการตามค ารอ้งขอ  
ของทา่น ทา่นสามารถรอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการคุม้ครอง 
ขอ้มลูสว่นบคุคล  
เมื่อพิจารณาเหตผุลในการรอ้งขอตามสิทธิของท่านเรียบรอ้ยแลว้ 
บริษัทจะด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่ไดร้บั       
ค ารอ้งขอ 

ทา่นไดอ้า่นและเขา้ใจเนือ้หาของค ารอ้งขอฉบบันี ้
อยา่งละเอียดแลว้ และยืนยนัวา่ขอ้มลูตา่งๆ ท่ีไดแ้จง้ใหแ้ก่บรษัิท  
ทราบนัน้เป็นความจรงิ ถกูตอ้ง ทา่นเขา้ใจดีวา่            
การตรวจสอบเพื่อยืนยนัอ านาจ ตวัตน และถ่ินท่ีอยูน่ัน้เป็น    
การจ าเป็นอยา่งยิ่งเพื่อพิจารณาด าเนินการตามสิทธิที่ท่านรอ้งขอ 
หากท่านใหข้อ้มลูที่ผิดพลาดดว้ยเจตนาทจุริต ท่านอาจถกูด าเนิน 
คดีตามกฎหมายได ้และบริษัทอาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมจากท่านเพื่อ 
ด า เนินการอนญุาตตามสทิธิที่ทา่นรอ้งขอใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
ครบถว้นตอ่ไป 

                                                                                             

ในการนี ้ทา่นจึงไดล้งนามไว ้เพื่อเป็นหลกัฐาน 
 

ลงช่ือ………………………………………....ผูย้ื่นค ารอ้ง 
           (….......….....……………………...........) 
              วนัท่ี………………………………….. 
 

ประทบัตราพนกังาน 


