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ค ำร้องขอใช้สิทธิของเจำ้ของข้อมลูส่วน
บุคคล 

ช่ือผู้ป่วย 

CN. 
 

 
วนัที่................................................... 

1. ข้อมูลของผู้ยื่นค ำร้อง  
ชื่อ: ………….…....................................................................................................................................................... 
ที่อยู่: ……………….................................................................................................................................................. 
เบอรต์ิดต่อ: ……………........................................................................................................................................... 
Email: …................................................................................................................................................................. 
 
2. ผู้ยื่นค ำ ร้องเป็นเจ้ำของข้อมูลหรือไม่  
     ผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นบคุคลเดียวกบัเจำ้ของขอ้มลู  
     ผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นตวัแทนของเจำ้ของขอ้มลู  
รำยละเอียดเจำ้ของขอ้มลู  
ชื่อ: ………….…...................................................................................................................................................... 
ที่อยู่: ………………................................................................................................................................................. 
เบอรต์ิดต่อ: ……………........................................................................................................................................... 
Email: …................................................................................................................................................................ 
 
3. เอกสำรประกอบค ำร้องขอ  
ผูย้ื่นค ำรอ้งไดแ้นบเอกสำรดงัต่อไปนี ้ เพื่อกำรตรวจสอบตวัตนของเจำ้ของขอ้มูลและผูย้ื่นค ำรอ้ง (ในกรณีที่ผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นตวัแทนของเจำ้ของขอ้มูล) รวมถึง
อ ำนำจในกำรยื่นค ำรอ้งขอฉบบันี ้เพื่อให ้ระหว่ำง บริษัท เดนทลั คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) สำมำรถด ำเนินกำรตำมสิทธิที่รอ้งขอไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง  
เอกสำรพิสูจนต์ัวตนของเจ้ำของข้อมูลและผู้ยื่นค ำร้อง  
     ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (กรณีสญัชำติไทย)  
     ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีไม่มีสญัชำติไทย)  
     อ่ืน ๆ เช่น ส ำเนำใบอนญุำตขบัขี่ (ในกรณีที่ไม่สำมำรถใหส้  ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือส ำเนำ หนงัสือเดินทำงได)้ 
เอกสำรพิสูจนอ์ ำนำจด ำเนินกำรแทน (เฉพำะในกรณีทีผู่้ยื่นค ำร้องเป็นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล)  
     หนังสือมอบอ ำนำจที่เจำ้ของขอ้มูลใหอ้ ำนำจผูย้ื่นค ำรอ้งด ำเนินกำรติดต่อรอ้งขอใชส้ิทธิแทนเจำ้ของ ขอ้มูลตำมค ำรอ้งขอ ฉบบันี ้ซึ่งลงนำมโดยเจำ้ของ
ขอ้มลูและผูย้ื่นค ำรอ้ง และลงวนัที่ก่อนวนัที่ยื่น ค ำรอ้งขอฉบบันี ้
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรสอบถำมขอ้มูล หรือเรียกเอกสำรเพิ่มเติมจำกผูย้ื่นค ำรอ้งตำมที่บริษัทฯ เห็นสมควร  หำกขอ้มูลที่ไดร้บัไม่สำมำรถแสดงใหเ้ห็น
อย่ำงชดัเจนไดว้่ำผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นเจำ้ของขอ้มลูหรือมีอ ำนำจใน กำรยื่นค ำรอ้งขอดงักล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธค ำรอ้งขอของผูย้ื่นค ำรอ้ง 
 
4. ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงเจ้ำของข้อมูลกับบริษัทฯ 
     เจำ้ของขอ้มลูเป็นลกูคำ้ หรือผูถ้อืหุน้ กรรมกำร หรือพนกังำนของลกูคำ้ของบริษัทฯ (โปรดระบชุื่อบริษัทลกูคำ้) 
…................................................................................................................................................................................................................................... 
     เจำ้ของขอ้มลูเป็นคู่คำ้ หรือผุถ้ือหุน้ กรรมกำร หรือพนกังำนของคู่คำ้ของบริษัทฯ (โปรดระบชุื่อบริษัทคูค่ำ้) 
….................................................................................................................................................................................................................................. 
     เจำ้ของขอ้มลูเป็นผุถ้ือหุน้ กรรมกำร หรือพนกังำนของบริษัทฯ (โปรดระบชุื่อต ำแหน่งงำนของเจำ้ของขอ้มลูในบริษัทฯ) 
…................................................................................................................................................................................................................................. 
     เจำ้ของขอ้มลูเป็นผุส้มคัรงำนเพื่อต ำแหน่งงำนที่บริษทัฯ (โปรดระบชุื่อต ำแหน่งงำนที่เจำ้ของขอ้มลูสมคัรกบับริษัทฯ) 
…................................................................................................................................................................................................................................. 
     อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

5. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลทีป่ระสงคจ์ะใช้ 



     สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม 
     สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลู 
     สิทธิในกำรเคลื่อนยำ้ยขอ้มลู 
     สิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวมใช ้และเปิดเผย(“ประมวลผล”) ขอ้มลูส่วนบคุคล 
     สิทธิขอใหล้บขอ้มลูส่วนบคุคล 
     สิทธิในกำรขอใหร้ะงบักำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
     สิทธิในกำรขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่ถกูตอ้ง 
     สิทธิในกำรรอ้งเรียน ในกรณีที่เจำ้ของขอ้มูลเห็นว่ำบริษัทฯ หรือพนักงำนหรือผูค้ำ้ของบริษัทฯฝ่ำฝืนพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 
(“พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล”) หรือ ประกำศที่ออกตำม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
 
6. รำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ระสงคจะ์ใช้สิทธิ 

ล ำดับที ่ ข้อมูลส่วนบุคคล กำรด ำเนินกำรทีร้่องขอ 

1.   

2.   

กรุณำชีแ้จงเหตุผลประกอบในกำรรอ้งขอขำ้งตน้ พรอ้มทัง้เอกสำร ขอ้มูล หลกัฐำนประกอบที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรตอบสนองต่ อค ำรอ้งขอของผู้
ยื่นค ำรอ้งต่อไป................................................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
 
7. ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอแจง้ใหผู้ย้ื่นค ำรอ้งทรำบว่ำ หำกเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทฯ อำจจ ำเป็นตอ้งปฏิเสธค ำรอ้งขอของ ผูย้ื่นค ำรอ้งเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง  

1) ผูย้ื่นค ำรอ้งไม่สำมำรถแสดงใหเ้ห็นอย่ำงชดัเจนไดว้่ำผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นเจำ้ของขอ้มลูหรือมีอ ำนำจในกำรยื่นค ำรอ้งขอดงักล่ำว 
2) ค ำรอ้งขอดงักล่ำวไม่สมเหตสุมผล เช่น กรณีไม่มีขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้อยู่ที่บรษิัทฯ หรือเจำ้ของขอ้มลูไม่มีสิทธิตำมที่รอ้งขอ เป็นตน้ 
3) ค ำรอ้งขอดงักล่ำวเป็นค ำรอ้งขอฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นค ำรอ้งขอที่มีลกัษณะเดียวกนั หรือ มีเนือ้หำเดียวกนั ซบัซอ้นกนัโดย ไม่มีเหตอุนัสมควร 
4) ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนไดถ้กูท ำลำย ลบ หรือถกูท ำใหเ้ป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวัตนของท่ำนตำมแนวทำงและ 

วิธีปฏิบตัขิอง กำรเก็บรกัษำขอ้มลูของคลินิคทนัตกรรมแลว้ 
5) กำรเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นกำรใชเ้สรีภำพในกำรแสดงควำม คิดเห็น หรือที่เกี่ยวกบักำรศกึษำวิจยั หรือสถิติซึ่งไดจ้ดัใหมี้ 

มำตรกำรปกป้องที่เหมำะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของเจตนำของขอ้มลู หรือ เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบตัหินำ้ที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อ
ประโยชนส์ำธำรณะของเรำ หรือ กำรใชอ้ ำนำจรฐัที่ไดม้อบหมำยใหแ้ก่เรำ หรือเป็นกำรเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลที่เป็น ขอ้มลูอ่อนไหว (sensitive data) ที่เป็น
กำรจ ำเป็นในกำรปฏบิตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นดำ้นเวชศำสตรป์้องกนั อำชีวเวชศำสตร ์ประโยชนส์ำธำรณะดำ้นกำรสำธำรณสขุ 
ตำมมำตรำ 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระรำชบญัญัติ คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ทัง้นี ้โดยปกติบรษิัทฯ จะไม่คิดค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอ
ใชส้ิทธิของเจำ้ของขอ้มลู อย่ำงไรก็ดี หำกปรำกฏอย่ำงชดัเจนว่ำค ำรอ้งขอดงักล่ำวเป็นค ำรอ้งขอที่ไม่สมเหตสุมผล หรือ ค ำรอ้งขอที่ซ  ำ้ซ้อนเกินสมควร 
บริษัทฯ อำจคิดคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิกำรตำมสมควร อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธไม่ด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอของผูย้ื่นค ำรอ้ง ผูย้ื่นค ำรอ้งส ำมำรถ
รอ้งเรียนต่อ คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล เม่ือพิจำรณำเหตผุลในกำรรอ้งขอตำมสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้ บรษิัทฯ จะแจง้ผลในกำร
พิจำรณำใหผู้ย้ื่นค ำรอ้งและเจำ้ของขอ้มลูทรำบและด ำเนินกำรที่เกี่ยวขอ้งภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัค ำรอ้งขอที่สมบรูณ ์และสำมำรถพิสจูนก์ำรยืนยนั
ตวัตนของเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งยื่นค ำรอ้งขอใชส้ิทธิไดอ้ย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี อำจใชเ้วลำมำกกว่ำ 30 วนั หำกค ำขอของผูย้ื่นค ำรอ้งมีควำม
ซบัซอ้น หรือมีกำรยื่นค ำขอหลำยค ำขอ โดยในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะแจง้ผูย้ื่นค ำรอ้งและคอยรำยงำนควำมคืบหนำ้ใหท้รำบ  

 
8. กำรรับทรำบและยินยอม 
ขอ้มลูส่วนบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูและ/หรือผูย้ื่นค ำรอ้งซึ่งเป็นตวัแทนของเจำ้ของขอ้มลูที่บริษัทฯ เก็บ รวบรวมไดจ้ำกค ำรอ้งขอใชส้ิทธิของเจำ้ของขอ้มลูฉบบันี ้
จะถกูน ำไปใชเ้พ่ือด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอใชส้ิทธิของ เจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตำมที่ก ำหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล เท่ำนัน้ โดยขอ้มลูในค ำรอ้ง
ขอใชส้ิทธิ ฉบบันี ้อำจถกูเปิดเผยไปยงั บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ เท่ำที่จ  ำเป็นเพ่ือวตัถปุระสงคข์ำ้งตน้ และจะถกู เก็บรวบรวมไวจ้นกว่ำบริษัทฯ 
จะปฏิบตัิตำมค ำรอ้งขอของเจำ้ของขอ้มลูเสรจ็สิน้ หรือจนกว่ำกระบวนกำรโตแ้ยง้หรือ ปฏิเสธค ำขอใชส้ิทธิของเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลจะสิน้สดุในกรณีทีบ่รษิทัฯ 
ไม่อำจปฏิบตัิต  ำมค ำรอ้งขอของเจำ้ของ ขอ้มลูไดโ้ดยมีเหตผุลอนัสมควรตำมที่พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก ำหนด  
 
 
 
 



9. กำรรับทรำบและยินยอม   
ขอ้มลูส่วนบคุคลของเจำ้ของขอ้มลูและ/หรือผูย้ื่นค ำรอ้งซึ่งเป็นตวัแทนของเจำ้ของขอ้มลูที่บริษัทฯ เก็บ รวบรวมไดจ้ำกค ำรอ้งขอใชส้ิทธิของเจำ้ของขอ้มลูฉบบันี ้
จะถกูน ำไปใชเ้พ่ือด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอใชส้ิทธิของ เจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตำมที่ก ำหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล เท่ำนัน้ โดยขอ้มลูในค ำรอ้ง
ขอใชส้ิทธิ ฉบบันี ้อำจถกูเปิดเผยไปยงั บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ เท่ำที่จ  ำเป็นเพ่ือวตัถปุระสงคข์ำ้งตน้ และจะถกู เก็บรวบรวมไวจ้นกว่ำบริษัทฯ 
จะปฏิบตัิตำมค ำรอ้งขอของเจำ้ของขอ้มลูเสรจ็สิน้ หรือจนกว่ำกระบวนกำรโตแ้ยง้หรือ ปฏิเสธค ำขอใชส้ิทธิของเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลจะสิน้สดุในกรณีทีบ่ริษัท
ฯ ไม่อำจปฏิบตัิต  ำมค ำรอ้งขอของเจำ้ของ ขอ้มลูไดโ้ดยมีเหตผุลอนัสมควรตำมที่พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก ำหนด  
 

ผูย้ื่นค ำรอ้งไดอ่้ำนและเขำ้ใจเนือ้หำของค ำรอ้งขอฉบบันีอ้ย่ำงละเอียดแลว้ และยืนยนัว่ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่ไดแ้จง้ ใหแ้กบ่ริษัทฯ ทรำบนั้นเป็นควำมจริง ถกูตอ้ง ผูย้ื่น
ค ำรอ้งเขำ้ใจดีว่ำกำรตรวจสอบเพ่ือยืนยนัอ ำนำจและตวัตนของผูย้ื่น ค ำรอ้งและเจำ้ของขอ้มลูนัน้เป็นกำรจ ำเป็นอยำ่งยิ่งเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอ
ของผูย้ื่นค ำรอ้ง หำกผูย้ื่นค ำรอ้งใหข้อ้มลูที่ผิดพลำดดว้ยเจตนำทจุริต บริษัทฯ อำจพิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกบัผูย้ื่นค ำรอ้ง และบริษัทฯ อำจขอขอ้มลู
เพ่ิมเติมจำกผูย้ื่นค ำรอ้งเพื่อกำรตรวจสอบดงักล่ำว เพ่ือใหก้ำรด ำเนินกำรตำมสิทธิของเจำ้ของขอ้มลู เป็นไปไดอ้ย่ำงถกูตอ้งครบถว้นต่อไป  
 
 
 
       ลงนำม …………………………………………. ผูย้ื่นค ำรอ้ง   
                                  (……………………………………………..)  
 
หมำยเหต:ุ กรุณำส่งแบบค ำรอ้งขอที่ไดก้รอกขอ้มลูโดยครบถว้น พรอ้มทัง้เอกสำรประกอบทัง้หมดใหบ้ริษัทฯ ที่ contact@smilesignature.com (ส ำหรบัลกูคำ้) 
หรือ hrm.dcorp@gmail.com (ส ำหรบัพนกังำนและทนัตแพทย)์ หำกทำ่นมีปัญหำหรือขอ้สงสยัประกำรใดในกำรกรอกแบบค ำขอ กรุณำติดต่อบรษิัทฯ ที่อีเมล
ดำ้นบน หรือโทร.091-773-3157 (ส ำหรบัลกูคำ้) หรือ  0-2245-3911 ต่อ 502,503 (ส ำหรบัพนกังำนและทนัตแพทย)์ 
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