
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำรอ้งขอด ำเนินกำรต่อขอ้มลูส่วนบคุคล / DATA SUBJECT REQUEST FORM 

No. ประเภทขอ้มลูส่วนบคุคล 
วตัถปุระสงคท์ี่จะให ้KETH 

ด ำเนินกำร 
แหล่งที่พบ (ถำ้มี) 

1    
2    
3    
4    
5    

 

ตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 ไดใ้หส้ิทธิแก่ท่ำนในฐำนะ “เจำ้ของขอ้มลู” ในกำรรอ้งขอให ้KETH ในฐำนะ “ผูค้วบคมุขอ้มลู” ด ำเนินกำรตำมสิทธิรอ้งขอ

ต่ำง ๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยท่ำนจะตอ้งใหข้อ้มลูกบั KETH เพื่อตรวจสอบตวัตน พิจำรณำและด ำเนินกำรตำมสิทธท่ีรอ้งขอไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง ดงัต่อไปนี ้ 

1.ขอ้มลูของผูย้ื่นค ำรอ้งขอ 

ชื่อ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่:...…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

เบอรต์ิดต่อ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Email:……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

.. 2.ท่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มลูหรือไม่ (กรุณำเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึงระหวำ่ง 2.1 หรือ 2.2)  

2.1 ❒ ผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นบคุคลเดียวกบัเจำ้ของขอ้มลู ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรดงัต่อไปนี ้ 

❒ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (กรณีสญัชำติไทย)  

❒ ส ำเนำ Passport (กรณีต่ำงชำต)ิ  
เพ่ือกำรตรวจสอบตวัตนและถิ่นที่อยู่ของผูย้ื่นค ำรอ้ง เพ่ือให ้KETH สำมำรถด ำเนินกำรตำมสิทธิที่รอ้งขอไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง  

 
2.2 ❒ ผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นตวัแทนของเจำ้ของขอ้มลู โดยมรีำยละเอียดของเจำ้ของขอ้มลูดงันี ้ 

ชื่อ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
ที่อยู่:….……………………………………………………………………………………………..…………………………...……………………………… 
เบอรต์ิดต่อ:…………………………………………………………………………………...…………………………….….……………………………….. 
Email:……………………………………………………………………………………………….…………………………………..………………………. 

ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรดงัต่อไปนี ้ 

❒ หนงัสือมอบอ ำนำจ1 (เอกสำรพิสจูนอ์ ำนำจด ำเนินกำรแทน) และ 

❒ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของท่ำนและเจำ้ของขอ้มลู (กรณีสญัชำตไิทย)  

❒ ส ำเนำ Passport ของท่ำนและเจำ้ของขอ้มลู (กรณีต่ำงชำติ) 
เพ่ือกำรตรวจสอบอ ำนำจ ตวัตนและถิ่นที่อยู่ของผูย้ื่นค ำรอ้งและเจำ้ของขอ้มลู เพื่อให ้KETHสำมำรถด ำเนินกำรตำมสิทธิที่รอ้งขอไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 

3. ขอ้มลูส่วนบคุคลและวตัถปุระสงคท์ี่จะให ้KETH ด ำเนินกำร 

4. เหตผุลประกอบกำรรอ้งขอ (กรุณำชีแ้จงเหตผุลประกอบกำรรอ้งขอให ้KETH ด ำเนินกำรต่อขอ้มลูส่วนบคุคลของเจำ้ของขอ้มลู) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

* KETH ขอสงวนสิทธิในกำรสอบถำมขอ้มลู หรือเรียกเอกสำรเพิ่มเติมจำกผูย่ื้นค ำรอ้ง หำกขอ้มลูที่ไดร้บัไม่สำมำรถแสดงใหเ้ห็นอย่ำงชดัเจนไดว้่ำผูย่ื้นค ำรอ้งเป็นเจำ้ของขอ้มูลหรือมีอ ำนำจในกำรย่ืนค ำรอ้งขอดงักล่ำว KETH ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธค ำรอ้งขอของท่ำน 
1หนงัสือมอบอ ำนำจจะตอ้งมีลกัษณะดงันี ้ 
(1) เนือ้ควำมอย่ำงนอ้ยระบุ “ใหอ้ ำนำจผูย่ื้นค ำรอ้งในกำรด ำเนินกำรติดต่อเพื่อรอ้งขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูด ำเนินกำรต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มลูตำมที่เจ้ำของขอ้มูลมอบอ ำนำจแก่ผูร้บัมอบอ ำนำจ รวมถึงด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งจนเสร็จกำร”  
(2) มีกำรลงนำมโดยผูม้อบอ ำนำจอย่ำงชดัเจน  
(3) ลงวนัที่ก่อนวนัที่ย่ืนค ำรอ้งขอ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ขอ้สงวนสิทธิของ KETH 

 KETH ขอแจง้ใหท้่ำนทรำบว่ำ หำกเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้KETH อำจจ ำเป็นตอ้งปฏิเสธค ำรอ้งขอของท่ำน เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง  

• ท่ำนไม่สำมำรถแสดงใหเ้ห็นอย่ำงชดัเจนไดว้่ำผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นเจำ้ของขอ้มลูหรือเป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรยื่นค ำรอ้งขอดงักล่ำว  

• ค ำรอ้งขอดงักล่ำวไม่สมเหตสุมผล อำทิ กรณีที่ผูร้อ้งขอไม่มีสิทธิในกำรขอลบขอ้มลูส่วนบคุคล หรือไม่มีขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้อยู่ที่เรำ เป็นตน้  

• ค ำรอ้งขอดงักล่ำวเป็นค ำรอ้งขอฟุ่มเฟือย อำทิ เป็นค ำรอ้งขอที่มีลกัษณะเดียวกนัหรือมีเนือ้หำเดียวกนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร  

• กำรเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลนั้นเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นกำรใชเ้สรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือเป็นไปตำมวตัถปุระสงคใ์นกำรจัดท ำเอกสำรประวตัิศำสตร ์หรือจดหมำยเหตุ
เพ่ือประโยชนส์ำธำรณะ หรือที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัย หรือสถิติซึ่งไดจ้ัดใหม้ีมำตรกำรปกป้องที่เหมำะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภำพของเจำ้ของขอ้มูล หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชนส์ำธำรณะของ KETH หรือกำรใชอ้ ำนำจรฐัที่ไดม้อบหมำยใหแ้ก่ KETH หรือเป็นกำรเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลที่เป็นขอ้มลูอ่อนไหว (sensitive 
data) ที่จ  ำเป็นในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นดำ้นเวชศำสตรป์้องกัน อำชีวเวชศำสตร ์ประโยชนส์ำธำรณะดำ้นกำรสำธำรณสขุ ตำมมำตรำ 26 (5) (ก) 
และ (ข) แห่งพระรำชบญัญัติ คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

• กำรเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้เป็นไปเพ่ือกำรก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย กำร ปฏิบตัิตำมหรือกำรใชส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 
หรือ เพ่ือปฏิบตัิตำมกฎหมำย  

โดยปกติ ท่ำนจะไม่เสียค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอของท่ำน อย่ำงไรก็ดี หำก ปรำกฏอย่ำงชดัเจนว่ำค ำรอ้งขอของท่ำนเป็นค ำรอ้งขอที่ไม่สมเหตสุมผลหรือเป็นค ำรอ้งขอฟุ่มเฟือย 
เรำอำจคิดค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิแก่ท่ำนตำมสมควร  

เมื่อพิจำรณำเหตผุลในกำรรอ้งขอตำมสิทธิของท่ำนเรียบรอ้ยแลว้ เรำจะแจง้ผลในกำรพิจำรณำใหท้่ำนทรำบและด ำเนินกำรที่เกี่ยวขอ้งภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัค ำรอ้งขอ 

6. กำรรบัทรำบและยินยอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❒ ท่ำนไดอ่้ำนและเขำ้ใจเนือ้หำของค ำรอ้งขอฉบบันีอ้ย่ำงละเอียดแลว้และยืนยันว่ำขอ้มูลต่ำงๆ ที่ไดแ้จง้ใหแ้ก่  KETH ทรำบนัน้เป็นควำมจริง ถูกตอ้ง อีกทัง้ท่ำน
เขำ้ใจดีว่ำกำรตรวจสอบเพ่ือยืนยนัอ ำนำจ ตวัตนและถิ่นที่อยู่นัน้มีควำมส ำคญัอย่ำงมำกต่อกำรพิจำรณำอนมุตัิใหด้  ำเนินกำรตำมสิทธิที่ท่ำนรอ้งขอ หำกท่ำนใหข้อ้มลู
ที่ผิดพลำดดว้ยเจตนำทุจริต ท่ำนอำจถูกปฏิเสธค ำรอ้งขอและอำจถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยได ้ อย่ำงไรก็ตำม KETH อำจขอขอ้มูลเพิ่มเติมจำกท่ำนเพื่อกำร
ตรวจสอบดงักล่ำวเพื่อใหก้ำรพิจำรณำอนุมตัิใหด้  ำเนินกำรต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมค ำขอเป็นไปอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นต่อไป ในกำรนี ้ท่ำนจึงไดล้งนำมไว ้
เพ่ือเป็นหลกัฐำน  

 
 

ลงช่ือ……………………………………………ผูย้ื่นค ำรอ้ง 

    (…………………………………………………) 

    วนัที่…………………………………………….. 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

ผลกำรพิจำรณำค ำรอ้ง 

❒ อนมุตัิ 

❒ ไม่อนมุตัิ เพรำะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลงช่ือ……………………………………………เจำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล

(…………………………………………………) 

วนัที่…………………………………………….. 

ท่านสามารถส่งคำร้องขอดำเนินการตอ่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายัง“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ได้ที่ TH.EX.DPO@kerrylogistics.com 

*** กรณีมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนดำเนินการแทน ท่านจะต้องส่งคำร้องและหนังสอืมอบอำนาจตัวจริง มาที ่“เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”ของบริษัทฯ ที่อยู่ 906 ชั้น 
9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เท่าน้ัน *** 

 



 หนงัสือมอบอ ำนำจ กรณีผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นตวัแทนของเจำ้ของขอ้มลู 

เขียนที่………………………………………………. 
วนัที่……….เดือน…………….…….พ.ศ………….. 

- ส ำหรบัตดิอำกรแสตมป์ 10 บำท - 

ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว....................................................................................................................... อำย.ุ.........ปี ที่อยู่ เลขที่............................

ซอย…………..ถนน..................................ต ำบล.......................................อ ำเภอ..............................จังหวดั.................................. (ผู้มอบอ ำนำจ/เจ้ำของ

ข้อมูลส่วนบุคคล) 

ไดม้อบอ ำนำจให ้นำย/นำง/นำงสำว.......................................................................................................... อำย.ุ.........ปี ที่อยู่ เลขที่............................

ซอย………….ถนน..................................ต ำบล.......................................อ ำเภอ..............................จังหวดั.................................. (ผู้รับมอบอ ำนำจโดยชอบ
ด้วยกฎหมำย) 

เป็นผูมี้อ ำนำจด ำเนินกำร.......................................................................................................................................................................ต่อเจำ้หนำ้ที่

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลแห่งบรษิัท เคอรี่ เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) แทนขำ้พเจำ้จนเสรจ็กำร 

กำรใดที่ผูร้บัมอบอ ำนำจไดก้ระท ำในขอบเขตอ ำนำจที่ไดร้บัมอบหมำยขำ้งตน้ ใหถ้ือเสมือนขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำดว้ยตนเองและขำ้พเจำ้ยินดีรับผิดชอบทกุ

ประกำร โดยขำ้พเจำ้และผูร้บัมอบอ ำนำจไดอ่้ำนขอ้ควำมขำ้งตน้แลว้ เห็นว่ำถูกตอ้ง เพื่อเป็นหลกัฐำน จึงไดล้งลำยมือชื่อไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน ณ วนั เดือน ปี 

ดงัระบขุำ้งตน้ 

 

 

หมำยเหต ุ

1. ใหร้ะบุเรื่องและอ ำนำจจดักำรใหช้ดัเจนว่ำ มอบอ ำนำจใหท้ ำอะไร เช่น ยื่นค ำรอ้งเพือ่ท ำกำรใด ฯลฯ ถำ้มีเง่ือนไขพิเศษเพิ่มเติมก็ใหร้ะบุไวด้ว้ย 
2. อย่ำกรอกขอ้ควำมใหต่้ำงลำยมือและใชน้ ำ้หมึกต่ำงสีกนัถำ้ใชเ้ครื่องพิมพดี์ดก็ตอ้งเป็นเครื่องเดียวกนั ในกรณีที่มีกำรขดูลบ ตกเติม แกไ้ข ขีดฆ่ำ ใหผู้ม้อบอ ำนำจตอ้งลงลำยมือชื่อก ำกบัไวด้ว้ยทกุแห่ง 
3. อย่ำลงลำยมือชื่อผูม้อบอ ำนำจ ก่อนกรอกขอ้ควำมครบถว้นและถกูตอ้งตำมควำมประสงคแ์ลว้หรืออย่ำลงชื่อในกระดำษเปล่ำซึ่งยงัมิไดก้รอกขอ้ควำมเป็นอนัขำด 
4. ใหม้ีพยำนอย่ำงนอ้ย 1 คน  
5. ติดอำกรแสตมป์ใหค้รบถว้นถกูตอ้งตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 
 

*** กรณีมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทน ท่ำนจะต้องส่งค ำร้องและหนังสือมอบอ ำนำจตัวจริง มำท่ี “เจ้ำหน้ำท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของ 
บริษัท เคอร่ี เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ท่ีอยู่ 906 ชั้น 9 อำคำรเจ้ำพระยำทำวเวอร ์89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 เท่ำน้ัน *** 

 

ลงช่ือ……………………………………………ผูม้อบอ ำนำจ 

    (…………………………………………………) 

     
ลงช่ือ……………………………………………ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

    (…………………………………………………) 

     
ลงช่ือ……………………………………………พยำน 

    (…………………………………………………) 

     


