
 

หนา้ที่ 1 จาก 3 
 

ค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะขอใชส้ิทธิในขอ้มลูส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
(“พระรำชบัญญัติฯ”) กรุณากรอกรายละเอียดในค ารอ้งขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ (“ค ำร้องฯ”) 
เพ่ือใหบ้ริษัท คมุอง (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) สามารถด าเนินการเก่ียวกบัค ารอ้งของท่านได ้ 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลของผู้ยืน่ค ำร้อง 
 

ชือ่-นำมสกุล   
ทีอ่ยู่   

หมำยเลขโทรศัพท ์  
ทีอ่ยู่อเีมล   

 

เพ่ือยืนยนัตวัตนของผูย่ื้นค ารอ้ง บริษัทฯ อาจขอใหท้่านแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารอื่นใดท่ีสามารถใชร้ะบุ
ตวัตนของท่านไดใ้นขณะท่ีย่ืนแบบค ารอ้งนี ้หรือหากท่านย่ืนแบบค ารอ้งฉบบันีผ้่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์บริษัทฯ อาจ
สอบถามขอ้มลู หรือเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีบริษัทฯ เห็นวา่เหมาะสม 
 

ส่วนที ่2  สถำนะของผู้ยืน่ค ำร้อง 

 ทำ่นเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ำ่นประสงคจ์ะใช้สิทธิใช่หรือไม่ 
 ใช่ ขา้พเจา้เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล   
 ไมใ่ช่ ขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล* (กรอกขอ้มลูในตารางดา้นลา่งนี)้  

 

ช่ือ-นามสกลุ   
 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง  

 

 

เหตผุลในการด าเนินการแทน
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

*ในกรณีท่ีท่านไม่ใช่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนต้องส่งมอบหนังสือมอบอ ำนำจที่ติดอำกรแสตมป์
ครบถ้วนให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจขอเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณข์อง
หนังสือมอบอ านาจดังกล่าว รวมถึง แต่ไม่จ  ากัดเพียง เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 
 
 

ส่วนที ่3  รำยละเอยีดของค ำร้อง 

 ทำ่นมีสถำนะหรือควำมสัมพันธก์ับบริษัทอย่ำงไร    
   ลกูคา้ (ผูป้กครอง)   ลกูคา้ (นกัเรียน)   ครูผูส้อน 

   ครูผูช้่วย    ผูส้มคัรงาน    พนกังาน   

   อดีตพนกังาน    บริษัทคูค่า้    พนกังานของบริษัทคูค่า้  

   อื่น ๆ (กรุณาระบ)ุ ______________________________________  
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 ทำ่นต้องกำรใช้สิทธิใดในข้อมูลส่วนบุคคลของทำ่น   
  สิทธิในการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้ท่ีอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ 
  สิทธิในการขอรบัส  าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้ท่ีอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ 
  สิทธิในการขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้ ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามยินยอม 
  สิทธิในการขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้ในรูปแบบท่ีสามารถอา่นไดด้ว้ยเครื่องมือ หรืออปุกรณท่ี์ท างานได้

โดยอตัโนมตัิ  
  สิทธิในการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านไดด้ว้ยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ี

ท างานไดโ้ดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลรายอื่น 
  สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม การใช ้หรือการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้ 
  สิทธิในการขอใหร้ะงบัการเก็บรวบรวม การใช ้หรือการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้ 
  สิทธิในการขอใหล้บ หรือท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้ 
  สิทธิในการขอใหท้ าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้เป็นขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบตุวัขา้พเจา้ได ้
  สิทธิในการขอใหด้  าเนินการใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั หรือสมบรูณ ์
  สิทธิในการถอนความยินยอม 

หมายเหต ุหากท่านไมใ่ช่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ค าวา่ “ขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้” ใหห้มายถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีไดม้อบอ านาจใหท้่านด าเนินการใชส้ิทธิตามค ารอ้งฯ นี ้
 

 ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
(1) กรุณำระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ำ่นประสงคท์ีจ่ะขอใช้สิทธ ิ 

 
 
 

 

(2) ในกรณีที่ท่ำนขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนได้ด้วยเคร่ืองมือ 
หรืออุปกรณท์ีท่ ำงำนได้โดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรำยอื่น กรุณำระบุรำยละเอียด
เพิม่เตมิดังนี ้ 
ช่ือผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล   

หมายเลขโทรศพัท ์  

ท่ีอยู่อีเมล   

ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีประสงคจ์ะใหส้ง่   

วนัท่ีประสงคจ์ะใหท้ าการสง่ขอ้มลู   
 

 ข้อมูลเพิม่เตมิอืน่ ๆ (หากมี)  
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ส่วนที ่4  กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ หลังจำกไดม้ีกำรยืน่แบบค ำร้อง 
บริษัทฯ จะพิจารณาขอ้มลูท่ีท่านไดใ้หไ้วใ้นค ารอ้งฯ และจะติดต่อกลบัไปภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด บริษัทฯ 
อาจติดตอ่ท่านตามรายละเอียดขอ้มลูการติดตอ่ท่ีท่านไดใ้หไ้วใ้นสว่นท่ี 1 เพ่ือขอขอ้มลูเพ่ิมเติม  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจ ากดัการด าเนินการตามค ารอ้ง การปฏิเสธ หรือการโตแ้ยง้ค ารอ้งขอใชส้ิทธิของท่านใน
กรณีดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัทฯ ไมม่ีขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีท่านขอใชส้ิทธิตามแบบค ารอ้งฉบบันีอ้ยู่ในครอบครอง 
2) บริษัทฯ ไมส่ามารถด าเนินการตามค ารอ้งฯ ไดเ้น่ืองดว้ยขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่งเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงาน

ท่ีมีอ  านาจ หรือค าสั่งศาล 
3) ขอ้มลูที่ท่านไดใ้หใ้นค ารอ้งฯ นีไ้มค่รบถว้น หรือไมถ่กูตอ้ง 
4) บริษัทฯ ไมส่ามารถยืนยนัตวัตนของท่านได ้ 
5) เน่ืองจากค ารอ้งขอใชส้ิทธิใด ๆ ในขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้เป็นไปตามเง่ือนไข และขอ้จ ากัดของพระราชบัญญัติฯ 

บริษัทฯ จงึอาจปฏิเสธการด าเนินการตามค ารอ้งของท่านตามท่ีพระราชบญัญตัิฯ ไดก้ าหนดไว ้
 

ส่วนที ่5 ค ำรับรอง 
ขา้พเจา้รบัรองว่าขา้พเจา้ไดอ้่าน และเขา้ใจขอ้ก าหนดในแบบค ารอ้งฯ นีโ้ดยตลอดแลว้ และรบัรองว่าขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ได้
ใหไ้วใ้นค ารอ้งฯ นัน้เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และขา้พเจา้มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายในการใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บคุคลตามค ารอ้งฯ นี ้เพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งลายมือช่ือไวด้า้นลา่งนี ้
 
 

ลายมือช่ือ         

ช่ือ-นามสกลุ         

วนัท่ี         

 
 

หมายเหต:ุ  
(1) กรุณน าสง่แบบค ารอ้งขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีท่านไดก้รอกขอ้มลูโดยครบถว้นสมบรูณ ์พรอ้มทัง้

เอกสารประกอบทัง้หมดใหบ้ริษัทฯ ท่ี privacy@kumon.co.th 
(2) หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสยัในการรกรอกแบบค ารอ้งขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล กรุณาติดตอ่ท่ี

อีเมล privacy@kumon.co.th หรือโทร. 02-626-6555 สว่นงานการรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 


