คำร้องขอดำเนินกำรต่อข้อมูลส่วนบุคคล / DATA SUBJECT REQUEST FORM
ตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ให้สิทธิแก่ท่ำนในฐำนะ “เจ้ำของข้อมูล” ในกำรร้องขอให้ KETH ในฐำนะ “ผูค้ วบคุมข้อมูล” ดำเนินกำรตำมสิทธิรอ้ งขอ
ต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยท่ำนจะต้องให้ขอ้ มูลกับ KETH เพื่อตรวจสอบตัวตน พิจำรณำและดำเนินกำรตำมสิทธที่รอ้ งขอได้อย่ำงถูกต้อง ดังต่อไปนี ้

1.ข้อมูลของผูย้ ่ืนคำร้องขอ
ชื่อ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่:...…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Email:……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
..

2.ท่ำนเป็ นเจ้ำของข้อมูลหรือไม่ (กรุณำเลือกข้อใดข้อหนึ่งระหว่ำง 2.1 หรือ 2.2)

2.1 ❒ ผูย้ ื่นคำร้องเป็ นบุคคลเดียวกับเจ้ำของข้อมูล ทัง้ นี ้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรดังต่อไปนี ้
❒ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (กรณีสญ
ั ชำติไทย)
❒ สำเนำ Passport (กรณีต่ำงชำติ)
เพื่อกำรตรวจสอบตัวตนและถิ่นที่อยู่ของผูย้ ื่นคำร้อง เพื่อให้ KETH สำมำรถดำเนินกำรตำมสิทธิที่รอ้ งขอได้อย่ำงถูกต้อง
2.2 ❒ ผูย้ ื่นคำร้องเป็ นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล โดยมีรำยละเอียดของเจ้ำของข้อมูลดังนี ้
ชื่อ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
ที่อยู่:….……………………………………………………………………………………………..…………………………...………………………………
เบอร์ติดต่อ:…………………………………………………………………………………...…………………………….….………………………………..
Email:……………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………………….
ทัง้ นี ้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรดังต่อไปนี ้
❒ หนังสือมอบอำนำจ1 (เอกสำรพิสจู น์อำนำจดำเนินกำรแทน) และ
❒ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของท่ำนและเจ้ำของข้อมูล (กรณีสญ
ั ชำติไทย)
❒ สำเนำ Passport ของท่ำนและเจ้ำของข้อมูล (กรณีต่ำงชำติ)
เพื่อกำรตรวจสอบอำนำจ ตัวตนและถิ่นที่อยู่ของผูย้ ื่นคำร้องและเจ้ำของข้อมูล เพื่อให้ KETHสำมำรถดำเนินกำรตำมสิทธิที่รอ้ งขอได้อย่ำงถูกต้อง

3. ข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ท่จี ะให้ KETH ดำเนินกำร
No.

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ที่จะให้ KETH
ดำเนินกำร

แหล่งที่พบ (ถ้ำมี)

1
2
3
4
5

4. เหตุผลประกอบกำรร้องขอ (กรุณำชีแ้ จงเหตุผลประกอบกำรร้องขอให้ KETH ดำเนินกำรต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
* KETH ขอสงวนสิทธิในกำรสอบถำมข้อมูล หรือเรียกเอกสำรเพิ่มเติมจำกผูย้ ื่นคำร้อง หำกข้อมูลที่ได้รบั ไม่สำมำรถแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนได้ว่ำผูย้ ื่นคำร้องเป็ นเจ้ำของข้อมูลหรือมีอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอดังกล่ำว KETH ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธคำร้องขอของท่ำน
1
หนังสือมอบอำนำจจะต้องมีลกั ษณะดังนี ้
(1) เนือ้ ควำมอย่ำงน้อยระบุ “ให้อำนำจผูย้ ื่นคำร้องในกำรดำเนินกำรติดต่อเพื่อร้องขอให้ผคู้ วบคุมข้อมูลดำเนินกำรต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลตำมที่เจ้ำของข้อมูลมอบอำนำจแก่ผรู้ บั มอบอำนำจ รวมถึงดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องจนเสร็จกำร”
(2) มีกำรลงนำมโดยผูม้ อบอำนำจอย่ำงชัดเจน
(3) ลงวันที่ก่อนวันที่ยื่นคำร้องขอ

5. ข้อสงวนสิทธิของ KETH
KETH ขอแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำ หำกเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ KETH อำจจำเป็ นต้องปฏิเสธคำร้องขอของท่ำน เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
•

ท่ำนไม่สำมำรถแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนได้ว่ำผูย้ ื่นคำร้องเป็ นเจ้ำของข้อมูลหรือเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอดังกล่ำว

•
•

คำร้องขอดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล อำทิ กรณีที่ผรู้ อ้ งขอไม่มีสิทธิในกำรขอลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ที่เรำ เป็ นต้น
คำร้องขอดังกล่ำวเป็ นคำร้องขอฟุ่มเฟื อย อำทิ เป็ นคำร้องขอที่มีลกั ษณะเดียวกันหรือมีเนือ้ หำเดียวกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร

•

กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำเอกสำรประวัติศำสตร์ หรือจดหมำยเหตุ
เพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัย หรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรปกป้องที่เหมำะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิและเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูล หรือเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของ KETH หรือกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบหมำยให้แก่ KETH หรือเป็ นกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลอ่อนไหว (sensitive
data) ที่จำเป็ นในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎหมำย เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในด้ำนเวชศำสตร์ป้องกัน อำชีวเวชศำสตร์ ประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำรสำธำรณสุข ตำมมำตรำ 26 (5) (ก)
และ (ข) แห่งพระรำชบัญญัติ คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

•

กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นไปเพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำร ปฏิบตั ิตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
หรือ เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
โดยปกติ ท่ำนจะไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอของท่ำน อย่ำงไรก็ดี หำก ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำคำร้องขอของท่ำนเป็ นคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเป็ นคำร้องขอฟุ่มเฟื อย
เรำอำจคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมสิทธิแก่ท่ำนตำมสมควร
เมื่อพิจำรณำเหตุผลในกำรร้องขอตำมสิทธิของท่ำนเรียบร้อยแล้ว เรำจะแจ้งผลในกำรพิจำรณำให้ท่ำนทรำบและดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั คำร้องขอ

6. กำรรับทรำบและยินยอม
❒ ท่ำนได้อ่ำนและเข้ำใจเนือ้ หำของคำร้องขอฉบับนีอ้ ย่ำงละเอียดแล้วและยืนยันว่ำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้แจ้งให้แก่ KETH ทรำบนัน้ เป็ นควำมจริง ถูกต้อง อีกทัง้ ท่ำน
เข้ำใจดีว่ำกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันอำนำจ ตัวตนและถิ่นที่อยู่นนั้ มีควำมสำคัญอย่ำงมำกต่อกำรพิจำรณำอนุมตั ิให้ดำเนินกำรตำมสิทธิที่ท่ำนร้องขอ หำกท่ำนให้ขอ้ มูล
ที่ผิดพลำดด้วยเจตนำทุจริต ท่ำนอำจถูกปฏิเสธคำร้องขอและอำจถูก ดำเนินคดีตำมกฎหมำยได้ อย่ำงไรก็ตำม KETH อำจขอข้อมูลเพิ่มเติ มจำกท่ ำนเพื่ อ กำร
ตรวจสอบดังกล่ำวเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตั ิให้ดำเนินกำรต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมคำขอเป็ นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วนต่อไป ในกำรนี ้ ท่ำนจึงได้ลงนำมไว้
เพื่อเป็ นหลักฐำน
ลงชื่อ……………………………………………ผูย้ ื่นคำร้อง
(…………………………………………………)
วันที่……………………………………………..

สำหรับเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผลกำรพิจำรณำคำร้อง
❒ อนุมตั ิ
❒ ไม่อนุมตั ิ เพรำะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………………………เจ้ำหน้ำทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(…………………………………………………)
วันที่……………………………………………..
ท่านสามารถส่งคำร้องขอดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายัง“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้ที่ TH.EX.DPO@kerrylogistics.com
*** กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ท่านจะต้องส่งคำร้องและหนังสือมอบอำนาจตัวจริง มาที่ “เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”ของบริษัทฯ ที่อยู่ 906 ชั้น
9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เท่านั้น ***

หนังสือมอบอำนำจ กรณีผยู้ ่ืนคำร้องเป็ นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล
- สำหรับติดอำกรแสตมป์ 10 บำท เขียนที่……………………………………………….
วันที่……….เดือน…………….…….พ.ศ…………..

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว....................................................................................................................... อำยุ..........ปี ที่อยู่ เลขที่............................
ซอย…………..ถนน..................................ตำบล.......................................อำเภอ..............................จังหวัด.................................. (ผู้มอบอำนำจ/เจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคล)
ได้มอบอำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว.......................................................................................................... อำยุ..........ปี ที่อยู่ เลขที่............................
ซอย………….ถนน..................................ตำบล.......................................อำเภอ..............................จังหวัด.................................. (ผู้รับมอบอำนำจโดยชอบ
ด้วยกฎหมำย)
เป็ นผูม้ ีอำนำจดำเนินกำร.......................................................................................................................................................................ต่อเจ้ำหน้ำที่
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) แทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร
กำรใดที่ผรู้ บั มอบอำนำจได้กระทำในขอบเขตอำนำจที่ได้รบั มอบหมำยข้ำงต้น ให้ถือเสมือนข้ำพเจ้ำได้กระทำด้วยตนเองและข้ำพเจ้ำยินดีรั บผิดชอบทุก
ประกำร โดยข้ำพเจ้ำและผูร้ บั มอบอำนำจได้อ่ำนข้อควำมข้ำงต้นแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง เพื่อเป็ นหลักฐำน จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน ณ วัน เดือน ปี
ดังระบุขำ้ งต้น

ลงชื่อ……………………………………………ผูม้ อบอำนำจ
(…………………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………………ผูร้ บั มอบอำนำจ
(…………………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………………พยำน
(…………………………………………………)

หมำยเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.

ให้ระบุเรื่องและอำนำจจัดกำรให้ชดั เจนว่ำ มอบอำนำจให้ทำอะไร เช่น ยื่นคำร้องเพือ่ ทำกำรใด ฯลฯ ถ้ำมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมก็ให้ระบุไว้ดว้ ย
อย่ำกรอกข้อควำมให้ต่ำงลำยมือและใช้นำ้ หมึกต่ำงสีกนั ถ้ำใช้เครื่องพิมพ์ดีดก็ตอ้ งเป็ นเครื่องเดียวกัน ในกรณีที่มีกำรขูดลบ ตกเติม แก้ไข ขีดฆ่ำ ให้ผมู้ อบอำนำจต้องลงลำยมือชื่อกำกับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
อย่ำลงลำยมือชื่อผูม้ อบอำนำจ ก่อนกรอกข้อควำมครบถ้วนและถูกต้องตำมควำมประสงค์แล้วหรืออย่ำลงชื่อในกระดำษเปล่ำซึ่งยังมิได้กรอกข้อควำมเป็ นอันขำด
ให้มีพยำนอย่ำงน้อย 1 คน
ติดอำกรแสตมป์ ให้ครบถ้วนถูกต้องตำมที่กฎหมำยกำหนด

*** กรณีมอบอำนำจให้ผู้อื่นดำเนินกำรแทน ท่ำนจะต้องส่งคำร้องและหนังสือมอบอำนำจตัวจริง มำที่ “เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของ
่
บริษัท เคอรี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ที่อยู่ 906 ชั้น 9 อำคำรเจ้ำพระยำทำวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุ ง เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 เท่ำนั้น ***

