
ทีอ่ยูท่ ีส่ามารถตดิตอ่ได ้ 

ความสมัพันธข์องเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลกับมลูนธิ ิ      

รายการสทิธิ รายการขอ้มลูสว่นบคุคลที่

ขอใชส้ทิธ ิ(เชน่ ทีอ่ยู,่ เบอรโ์ทร,

 ชือ่สกลุ เป็นตน้)

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลู

สว่นบคุคลทีม่ลูนธิเิคยขอความ

ยนิยอมจากทา่นหรอืแจง้ไวต้อ่ทา่น

ทีท่า่นขอใชส้ทิธิ

รายละเอยีดการใชส้ทิธิ

      1.ขอถอนความยนิยอม โปรดระบเุหตผุล :_____________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

      2.1ขอเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล

      2.2ขอรับส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล

      2.3ขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่น

บคุคล

      3.ขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง จากเดมิ (โปรดระบ)ุ : __________________________________

__________________________________________________

เปลีย่นเป็น (โปรดระบ)ุ : ________________________________

___________________________________________________

      4.1ขอใหล้บขอ้มลูสว่นบคุคล

      4.2ขอใหท้ าลายขอ้มลูสว่นบคุคล

      4.3ขอใหท้ าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่

ไมส่ามารถระบตุัวบคุคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคลได ้

โอนยา้ยไปยัง(โปรดระบชุือ่/รายละเอยีดผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่):

__________________________________________________

__________________________________________________

      5.2ขอรับขอ้มลูสว่นบคุคล

      5.3ขอรับขอ้มลูสว่นบคุคลทีส่ง่หรอืโอนไปยัง

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่

ชอ่งทางการขอรับส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล (เฉพาะกรณี 5.2-5.3)

(  ) สง่ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทางไปรษณียต์ามทีร่ะบไุวใ้น

      สว่นที ่1 

(  ) สง่ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทางอเีมลตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1

(  ) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง

สว่นที ่4. สทิธทิ ีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตอ้งการใหด้าํเนนิการ 

คาํชีแ้จง : โปรดทาํเครือ่งหมาย √ หนา้รายการสทิธทิ ีป่ระสงคใ์หม้ลูนธิดิาํเนนิการ และโปรดกรอกรายละเอยีดการใชส้ทิธทิ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

ชอ่งทางการเขา้ถงึ/รับส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล

(  ) สง่ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทางอเีมลตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1

(  ) สง่ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทางไปรษณียต์ามทีร่ะบไุวใ้น

      สว่นที ่1

(  ) ตดิตอ่ดว้ยตนเอง

สาเหตทุีต่อ้งการใชส้ทิธิ

(  ) หมดความจ าเป็นในการจัดเก็บ

(  ) ไดถ้อนความยนิยอมในการประมวลผล

(  ) ไดท้ าการคัดคา้นการประมวลผล

(  ) การประมวลผลไมช่อบดว้ยกฎหมาย

      5.1ขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลไปยังผู ้

ควบคมุ

ขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่

สว่นที ่3. รายละเอยีดคาํขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

สว่นที ่2. ขอ้มลูผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

กรณีเจา้ของขอ้มลูเป็นผูเ้ยาว ์(ผูเ้ยาวอ์ายตุ า่กวา่ 20ปี) / ผูไ้รค้วามสามารถ* / ผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถ*  (*ตามทีก่ฎหมายก าหนด)

ชือ่-นามสกลุ ผูป้กครอง/ผูอ้นุบาล/ผูพ้ทัิกษ์ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล : ______________________________________________________________________

หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทาง: _______________________________________ เบอรต์ดิตอ่:___________________________ อเีมล:__________________________________ 

ความสมัพนัธก์บัเจา้ของขอ้มลู

ชือ่-นามสกลุ เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล: _____________________________________________ หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสอืเดนิทาง: _________________________________________

เบอรต์ดิตอ่:______________________________อเีมล:_____________________________

บา้นเลขที:่_________________ อาคาร/ หมูบ่า้น: ________________________________หมูท่ี:่ _____________ ตรอก/ ซอย: ________________________ ถนน: _________________________

แขวง/ ต าบล: ________________________ เขต/ อ าเภอ: ________________________ จังหวดั: ____________________________ รหัสไปรษณีย:์ ________________________________

แบบฟอรม์คาํขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ไดใ้หส้ทิธแิกเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ในการขอใชส้ทิธดิ าเนนิการตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูใ่นความรับผดิชอบของ

มลูนธิยิวุพฒัน ์(“มลูนธิ”ิ)  ขอ้มลูทีต่อ้งระบใุนแบบฟอรม์นี้จ าเป็นตอ่การด าเนนิการตามค าขอของทา่น

หากทา่นประสงคจ์ะใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์นี้และด าเนนิการตามทีม่ลูนธิกิ าหนด

คาํชีแ้จงของมลูนธิ ิ(ทา่นควรอา่นและท าความเขา้ใจค าชีแ้จง้นี้กอ่นท าการกรอกขอ้มลูลงในแบบฟอรม์)

1.โปรดระบรุายละเอยีดขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่า่นประสงคจ์ะใชส้ทิธขิองทา่นใหช้ดัเจนและครบถว้น เพือ่ใหม้ลูนธิใิชป้ระกอบการพจิารณาและ/หรอืด าเนนิการตามค าขอใชส้ทิธขิองทา่นได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมลูนธิจิะด าเนนิการตามค าขอใชส้ทิธขิองทา่นหรอืแจง้ผลการพจิารณาค าขอใชส้ทิธขิองทา่นภายในระยะเวลา 30 วันนับแตว่ันทีม่ลูนธิไิดรั้บค าขอใชส้ทิธนิี้ทีก่รอก

ขอ้มลูครบถว้นแลว้ หรอืตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด หรอืตามระยะเวลาอืน่อนัสมควร

2.มลูนธิอิาจขอเอกสารเพิม่เตมิ เชน่ ส าเนาบัตรประชาชนหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการยนืยันตัวตนของทา่นในการใชส้ทิธิ

3.ขอ้มลูสว่นบคุคลทีท่า่นระบไุวใ้นแบบฟอรม์นี้ ทา่นยนิยอมใหม้ลูนธิเิก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการพจิารณาและ/หรอืด าเนนิการตามค าขอใชส้ทิธิ

ของทา่น

4.มลูนธิจิะแจง้ผลการพจิารณาค าขอใชส้ทิธขิองทา่น ใหท้า่นทราบผา่นชอ่งทางอเีมล ขอ้ความทางโทรศัพท ์จดหมายไปรษณีย ์หรอืชอ่งทางอืน่ตามขอ้มลูตดิตอ่ทีท่า่นใหม้า

โดยชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่

สว่นที ่1. ขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

ผูป้กครอง(ผูเ้ยาว)์ ผูอ้นุบาล(ผูไ้รค้วามสามารถ) ผูพ้ทิกัษ์(ผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถ)

ผูบ้รจิาค ผูรั้บบรจิาค ผูป้กครอง

ผูป้กครอง(ผูเ้ยาว)์ ผูอ้นุบาล(ผูไ้รค้วามสามารถ) ผูพ้ทิกัษ์(ผูเ้สมอืนไร ้

บคุลากรของโรงเรยีน

อดตีพนักงาน อดตีนักศกึษาฝึกงาน ผูส้มัครงาน ผูม้าตดิตอ่

ภาคเีครอืขา่ย หรอืบคุคลากรของภาคเีครอืขา่ย

อาสาสมคัร ลกูคา้ พนักงานปัจจบุนั นักศกึษาอาสาสมัคร ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม พนักงานปัจจบุนั อดตีพนักงาน ผูส้มัครงาน

ผูป้กครอง(ผูเ้ยาว)์ ผูอ้นุบาล(ผูไ้รค้วามสามารถ)อดตีพนักงาน อดตีนักศกึษาฝึกงานอาสาสมคัร ลกูคา้ผูใ้หบ้รกิาร ผูม้าตดิตอ่ ผูป้กครอง(ผูเ้ ______________________________________________________________อืน่ๆ โปรดระบุ : 



รายการสทิธิ รายการขอ้มลูสว่นบคุคลที่

ขอใชส้ทิธ ิ(เชน่ ทีอ่ยู,่ เบอรโ์ทร,

 ชือ่สกลุ เป็นตน้)

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลู

สว่นบคุคลทีม่ลูนธิเิคยขอความ

ยนิยอมจากทา่นหรอืแจง้ไวต้อ่ทา่น

ทีท่า่นขอใชส้ทิธิ

รายละเอยีดการใชส้ทิธิ

(  ) น าไปประมวลผลเพือ่วตัถปุระสงค์

เกีย่วกับตลาดแบบตรง

(  ) น าไปประมวลผลเพือ่ปฏบิัตหินา้ที่

เพือ่ประโยชนส์าธารณะ/ตามอ านาจรัฐที่

ไดรั้บมอบหมาย
(  ) น าไปประมวลผลเพือ่การวจัิยทาง

วทิยาศาสตร/์สถิติ ิ

(  ) น าไปประมวลผลเพือ่ประโยชนโ์ดย

ชอบดว้ยกฎหมายของมลูนธิ ิ

สาเหตทุีต่อ้งการใชส้ทิธิ

(  ) ระหวา่งรอมลูนธิติรวจสอบเพือ่แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีร่อ้งขอ

(  ) ระหวา่งรอมลูนธิติรวจสอบการใชส้ทิธคิัดคา้นตามทีร่อ้งขอ

(  ) หมดความจ าเป็นในการจัดเก็บรวบรวมไวต้ามวตัถปุระสงคใ์นการ

      เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล แตเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมคีวาม

      จ าเป็นตอ้งขอใหเ้ก็บรักษาไว ้

(  ) แทนการลบขอ้มลู แตข่อใหร้ะงับการใชแ้ทน (โปรดระบ)ุ :

___________________________________________________

___________________________________________________

อนุมัตใิหด้ าเนนิการตามค าขอของเจา้ของขอ้มลู

ไมอ่นุมัต/ิปฏเิสธค าขอของเจา้ของขอ้มลู

วนัทีบ่ันทกึ______________________ ผูบ้ันทกึ__________________________________

เจา้หนา้ทีผู่ด้ าเนนิการ: ____________________________________________  วนัทีด่ าเนนิการ: ______________________________

เจา้หนา้ทีผู่แ้จง้สถานะค าขอใชส้ทิธใิหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบ: : ____________________________________________ วนัทีแ่จง้สถานะค าขอ:__________________________

ในกรณีทีม่ลูนธิปิฏเิสธไมด่ าเนนิการตามค าขอใชส้ทิธ ิมลูนธิไิดม้กีารบันทกึการปฏเิสธ

ค าขอใชส้ทิธพิรอ้มเหตผุลไวใ้นรายการตาม มาตรา 39 แลว้

สําหรบัเจา้หนา้ทีข่องมลูนธิ ิเทา่น ัน้

ค าขอใชส้ทิธเิลขที ่(DSAR#): ________________________________________ วนัทีรั่บเรือ่ง: ________________________________________

เจา้หนา้ทีผู่รั้บเรือ่ง: __________________________________________________________________ 

โปรดระบเุหตผุล: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ผูม้อี านาจอนุมัต ิ/ ไมอ่นุมัตใิหด้ าเนนิการ: ____________________________________________ วนัทีอ่นุมัต/ิไมอ่นุมัต:ิ __________________________

      6.ขอคัดคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล

      7.ขอระงับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล

รายละเอยีดการใชส้ทิธเิพิม่เตมิ (ถา้ม)ี คาํชีแ้จง : ทา่นสามารถกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิในการขอใชส้ทิธขิองทา่นขา้งตน้ อาท ิชือ่เอกสาร/แหลง่ทีม่ขีอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งการใช ้

สทิธ ิวันทีเ่อกสาร รายการขอ้มลูสว่นบคุคลทีต่อ้งการใชส้ทิธ ิและรายละเอยีดอืน่ๆ ไดท้ีช่อ่งดา้นลา่งนี้ เพือ่ใหบ้รษัิด าเนนิการตามค าขอของทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ขา้พเจา้ไดอ้า่นท าความเขา้ใจและยอมรับวา่การขอใชส้ทิธดิังกลา่วของขา้พเจา้ อาจท าใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถใชง้าน ไดรั้บบรกิาร รับขอ้มลูขา่วสารรับการเสนอสนิคา้หรอืผลติภัณฑต์า่ง ๆ 

(แลว้แตก่รณี) หรอือืน่ๆ จากมลูนธิใินบางสว่นไดอ้กีตอ่ไป และขา้พเจา้รับทราบวา่การขอใชส้ทิธขิองขา้พเจา้ตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบและเงือ่นไขของพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

 พ.ศ. 2562 และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดใ้หไ้วใ้นแบบฟอรม์ฯนี้ รวมถงึเอกสารประกอบการยนืยันตัวตน และเอกสารอืน่ใดทีไ่ดส้ง่ใหก้บัมลูนธิ ิ

เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิและถกูตอ้งทกุประการ

ลายมอืชือ่เจา้ของขอ้มลู /ตัวแทนเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล:______________________________________________ วันทีข่อใชส้ทิธ:ิ ___________________________________

หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัแบบฟอรม์ สามารถตดิตอ่ไดท้ีเ่จา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล E-Mail : DPO_YBF@ybf.premier.co.th


