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แบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

Data Subject Rights Request Form 

วันท่ี ………................……………………… 

 
ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลของตน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (“คณะฯ”) เป็นส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดท าแบบค าร้องฉบับนี้เพ่ือให้ท่านสามารถ
ด าเนินการขอใช้สิทธิของท่านได้ 

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบค าร้อง

ฉบับนี้ และยื่นค าขอนี้ด้วยตนเองตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ระบุไว้ท้ายแบบค าร้องนี้ 
 

ข้อมูลผู้ย่ืนค ำร้องขอ 

ชื่อ-นามสกุล                     …………………………………….…………………………………....... 

เลขประจ าตัวประชาชน       - --- 

ที่อยู่                               …....................................................................................................... 
                                    ….............................................................................. ......................... 

                                         ….............................................................................. ......................... 
หมายเลขโทรศัพท์              …………………………………….…………………………………....... 
อีเมล                             …………………………………….…………………………………....... 

ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ย่ืนขอใช้สิทธิด้วยตนเองหรือไม่ 

ท ำเครื่องหมำย  ใน  ที่ตรงกับกรณีของท่ำน 
ท่ำนเป็น 

 ผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง 
 ผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กระท าการแทน (โปรดระบุรายละเอียดผู้รับมอบอ านาจ) 
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                         รำยละเอียดผู้รับมอบอ ำนำจ 
ชื่อ-นามสกุล                     …………………………………….…………………………………........ 

เลขประจ าตัวประชาชน       - --- 

ที่อยู่                          ……………………………………………………………….…….................................... 
                                ........................................................................................................... ....... 

                                     ................................................................................ ................................. 
หมายเลขโทรศัพท์          ………………………………………………………………………............... 
อีเมล                         ………………………………………………………………………............... 

 

เอกสำรประกอบกำรขอใช้สิทธิ 

กรณีเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคคลด ำเนินกำรเอง 
1. แสดงบัตรประจ าตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
2. แนบแบบฟอร์มค าร้องที่เก่ียวข้องกับการใช้สิทธิ 

 

กรณีเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมอบอ ำนำจใหผู้้อ่ืนกระท ำกำรแทน 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้ด าเนินการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. หนังสือมอบอ านาจ ลงนามโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้มอบอ านาจ) และผู้กระท าการแทนเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (ผู้รับมอบอ านาจ) และลงวันที่ไว้ก่อนวันที่ยื่น 

 

โปรดระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลกับคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

  ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ/ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน/ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
  บุคลากร/พนักงาน/เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานของคณะฯ  
  ผู้สมัครงาน 
  คู่สัญญา/ผู้รับเหมา 
  ผู้มาติดต่อราชการ 
  อ่ืน ๆ   (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
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โปรดระบุสิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิ 

  เข้าถึงหรือรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล 
  เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม 
  ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 
  รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน 
  คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือท าให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล 
  ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
  แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน 
  ถอนความยินยอม 

 

 

โปรดระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบค าร้องขอของท่าน 

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

 

ช่องทำงยื่นค ำร้องขอใช้สิทธ ิ
(1) ทีมธรรมาภิบาลข้อมูล ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+) 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (SiMR) 
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 

email: sidata@mahidol.ac.th 
(2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) มหาวิทยาลัยมหิดล 

email: privacy@mahidol.ac.th 
 
 
 

mailto:privacy@mahidol.ac.th
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หมายเหตุ 
 คณะฯ ขอสงวนสิทธิในการติดต่อท่านตามข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้ในค าร้องนี้ เพ่ือขอข้อมูลหรือ
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับค าขอเพ่ิมเติม รวมถึงสงวนสิทธิในการด าเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่าข้อมูลที่ท่านระบุ
ในแบบค าร้องขอนี้ไม่เป็นความจริงโดยเจตนาทุจริต 

การใช้สิทธิของท่านอาจมีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบอ่ืน ทั้งนี้ จ าเป็นต้องมีการ
พิจารณาค าขอเป็นรายกรณีไป คณะฯ ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดให้ข้อมูลประกอบค าร้องขอของท่านอย่าง
ครบถ้วน เพ่ือให้ คณะฯ สามารถด าเนินการตามสิทธิของท่านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง คณะฯ ขอสงวนสิทธิใน
การปฏิเสธค าขอของท่านในกรณีที่ คณะฯ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามเงื่อนไขกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือ
เป็นกรณีการใช้สิทธิของท่านอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือในกรณีที่ท่านยังมี
สัญญากับ คณะฯ ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ซึ่งการใช้สิทธิของท่านอาจเป็นผลให้ คณะฯ ไม่สามารถให้บริการตาม
สัญญาแก่ท่านได้ โดย คณะฯ จะด าเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบของการใช้สิทธิต่อไป 
 คณะฯ จะด าเนินการตามค าร้องขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อมเหตุผลและข้อมูล
ประกอบค าขอต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิในการขยายเวลา
ดังกล่าวออกไป หาก คณะฯ ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอในการประกอบการด าเนินการ 
 ในกรณีที่ คณะฯ มีความจ าเป็นต้องปฏิเสธค าร้องขอใช้สิทธิของท่าน คณะฯ จะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธแก่
ท่านทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือช่องทางอ่ืนที่ท่านได้ให้ไว้กับคณะฯ 
 คณะฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้ในค าร้องขอนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
เพ่ือยืนยันสิทธิของท่านทั้งในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน และด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิของท่าน 
โดยอาจมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นในการด าเนินการตามค า
ร้องขอใช้สิทธิของท่านเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่า คณะฯ จะปฏิบัติตามค าร้องขอของท่าน
เสร็จสิ้น หรือจนกว่ากระบวนการโต้แย้งหรือปฏิเสธค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิ้นสุดในกรณีที่
คณะฯ ไม่อาจปฏิบัติตามค าร้องขอของท่านได้โดยมีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายหรือค าสั่งศาลก าหนด 
 ผู้ยื่นค าร้องได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของแบบค าร้องขอฉบับนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ได้แจ้งแก่ คณะฯ 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ รวมทั้งขอยืนยันและรับประกันว่าผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงได้ลงลายมือชื่อตามท่ีระบุข้างล่างนี้ 
 

.......................................................... ผู้ยื่นค าร้องขอ 
(............................................................)   
    วันที ่.......................................    
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*ส าหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น 

วันท่ีได้รับค าร้องขอ ………………………………………... 
วันท่ีบันทึกในระบบ ………………………………………… 

วันท่ีมีหนังสือตอบรับ ………………………………………… 

ผลการพิจารณา ………………………………………… 

เหตุผลในการปฏิเสธ (หากมี) ………………………………………… 

เจ้าหน้าท่ีผูด้ าเนินการ ………………………………………... 

  มีการยืนยันตัวบุคคลโดยแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 

 มีการแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจแล้ว  
  (กรณีไมไ่ดม้าด าเนินการด้วยตนเอง)  

  มีการแนบแบบฟอร์มค าร้องที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิแล้ว  
  ระบุช่ือแบบฟอร์ม.............................................................................................................. 
 

 


