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แบบฟอรม์คาํขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล  

(สิทธิในการโอนย้ายขอ้มูลส่วนบุคคล) 

Right to Data Portability Form 

วนัท ี……………………………… 

 

พระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สทิธแิก่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลในการ

ขอใช้สิทธิดําเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึงอยู่ในความดูแลของ บริษัท วีอีท จาํกดั ในฐานะผู้

ควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล  

ทงันี ท่านสามารถใชส้ทิธดิงักล่าวไดโ้ดยการกรอกรายละเอยีดในแบบคํารอ้งนี และยนืคําขอนีด้วย

ตนเองแก่ บรษิทั ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์DPO@weeatco.com  

 

1. รายละเอียดเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ชอื-นามสกุล                     …………………………………….………………………………… 

เลขบตัรประจําตวัประชาชน / หนังสอืเดนิทาง  …………………………………………………… 

ทอียู่                              …………………………………….…………………………………. 

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

เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อ            …………………………………….………………………………… 

อเีมล                             …………………………………….…………………………………. 

ช่องทางรบัทราบผลของคาํรอ้ง / ผลการพจิารณาของบรษิทัวอีที และผลการดาํเนินการตามคํารอ้ง 

 อเีมล ทใีหไ้วก้บับรษิทั    …………………………………….…………………………………… 

 ไปรษณีย ์                      …………………………………….………………………………… 

           ทอียู่ตามบตัรประจําตวัประชาชน ทใีหไ้วก้บับรษิทั 

           ทอียู่ทตีดิต่อได ้ทใีหไ้วก้บับรษิทั 

ช่องทางในการตดิต่อ และสง่ขอ้ความ 

          เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อ    …………………………………….………………………………  
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2. รายละเอียดผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล 

ชอื-นามสกุล                     …………………………………….………………………………… 

เลขบตัรประจําตวัประชาชน / หนังสอืเดนิทาง  ……………………………………………… 

ทอียู่                              …………………………………….………………………………… 

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

เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อ            …………………………………….………………………………… 

อเีมล                             …………………………………….………………………………… 

 ผูใ้ชอํ้านาจปกครองของผูเ้ยาว ์…………………………….………………………………… 

           บดิา                มารดา                ผูม้อีํานาจปกครองตามกฏหมาย 

 ผูอ้นุบาลของผูไ้รค้วามสามารถ 

 ผุร้บัมอบอํานาจ 

 
(*ผูเ้ยาว ์ในทนีีหมายถงึ บคุคลผูม้อีายุตํากว่า  ปีบรบูิรณ์และยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะโดยการสมรสหรอืไมม่ฐีานะเสมอืนบคุคลทบีรรลุนิตภิาวะแลว้ตาม

มาตรา  ของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย)์) 

3. เอกสารพิสูจน์ตวัตน 

เพอืใหแ้น่ใจว่าบรษิทัจะสามารถดําเนินการตามคําขอ โปรดยนืเอกสารพสิูจน์ตวัตนเพอืยนืยนัว่าท่านมี

สทิธเิขา้ถงึ/ขอรบัสําเนาขอ้มลูสว่นบุคคลตามคําขอภายใตพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 

 ("พ.ร.บ.ฯ") หากท่านไม่สามารถยนืหลกัฐานในการยนืยนัตวัตนทเีพยีงพอ บรษิทัขอสงวนสทิธใิน

การปฏเิสธทจีะดาํเนินการตามคําขอ 

3.1 สําหรบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน (กรณีสญัชาตไิทย) หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีต่างชาต)ิ พรอ้มลง

นามรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 

3.2 สําหรบัผู้มอีํานาจกระทําการแทนของเจ้าของขอ้มลูสว่นบุคคลในขอ้ 2. 

          หลกัฐานการแต่งตงัใหเ้ป็นผูม้อีํานาจกระทําการแทนเจา้ของขอ้มลู ส่วนบุคคล (ผูม้อีํานาจ

ปกครองตามกฎหมาย, ผูอ้นุบาล หรอืผูร้บัมอบอํานาจ) กรณีใชส้าํเนาเอกสารตอ้งมกีารลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้งใหค้รบถว้น และ 

          สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนังสอืเดนิทางของเจา้ของขอ้มลู สว่นบุคคล หรอืสาํเนาสูตบิตัร/

ทะเบยีนบา้น (กรณีเจา้ของขอ้มลู สว่นบุคคล เป็นผูเ้ยาว)์ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และ 

          สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนังสอืเดนิทางของผูม้อีํานาจกระทาํการแทนเจา้ของขอ้มลูสว่น

บุคคล พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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4. รายละเอียดคาํขอและวตัถปุระสงคข์องการขอใช้สิทธิ 

4.1 ความสมัพนัธ์ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลกบับรษิทั  

 ลูกคา้ปัจจุบนั         ลกูคา้เก่า                   พนัธมติรทางธุรกจิ      ผูใ้หบ้รกิาร/ผูจ้ดัจําหน่าย  

 ผูม้าตดิต่อ             ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์         อนืๆ ...................................................................  

4.2 วตัถุประสงคข์องการขอใชส้ทิธ ิ 

       โปรดระบุวตัถุประสงคข์องการขอใชส้ทิธ ิ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……….........…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……….........…………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
“โปรดใหข้อ้มลูเบอืงต้นมากทสีุดเท่าทจีะเป็นไปได ้และโปรดใหข้อ้มลูทเีฉพาะเจาะจงเกยีวกบักจิกรรม

การเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทเีกยีวกบัท่าน บรกิาร แผนก บุคคล หรอื

เหตุการณ์ทเีกยีวขอ้ง โปรดระบุระยะเวลา วนัท ีชอืหรอืประเภทของ เอกสาร การอ้างองิแฟ้มขอ้มลู และ

ขอ้มลูอนืใดทอีาจช่วยเหลอืบรษิทัในการดําเนินการตามคาํขอของท่าน เท่าทที่านทราบ” 

 

5. สิทธิในการโอนย้ายข้อมลูส่วนบคุค 

ขา้พเจ้าประสงคข์อใชส้ทิธใินฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล / ผูม้อีํานาจกระทาํการแทนของเจ้าของขอ้มลู

สว่นบุคคล 

     โอนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

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

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

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

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

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

………………………………………………….…………………………………………………………….. 
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บรษิทั สงวนสทิธใินการตดิต่อท่านตามขอ้มูลการตดิต่อทที่านได้ใหไ้วใ้นคํารอ้งนี เพอืขอขอ้มูลหรอื

เอกสารหลกัฐานเกยีวกบัคําขอเพมิเตมิ รวมถงึสงวนสทิธใินการดําเนินคดตีามกฎหมายหากพบว่าขอ้มูลที

ท่านระบุในแบบคาํรอ้งขอนีไม่เป็นความจรงิโดยเจตนาทุจรติ 

การใช้สทิธขิองท่านอาจมเีงอืนไขทกีําหนดไวต้ามกฎหมายหรอืกฎ ระเบยีบอนื ทงันี จําเป็นต้องมี

การพจิารณาคําขอเป็นรายกรณีไป บรษิทั ขอความร่วมมอืใหท้่านโปรดใหข้อ้มูลประกอบคาํรอ้งขอของท่าน

อย่างครบถ้วน เพอืให้ บรษิทั สามารถดําเนินการตามสิทธขิองท่านได้อย่างเหมาะสม รวมทงั บรษิทั ขอ

สงวนสทิธใินการปฏเิสธคําขอของท่านในกรณีท ีบรษิทั มคีวามจําเป็นต้องดําเนินการตามเงอืนไขกฎหมาย

หรอืคําสงัศาล หรอืเป็นกรณีการใชส้ทิธขิองท่านอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล

อนื หรอืในกรณีทที่านยงัมสีญัญากบั บรษิทั ทใีหป้ระโยชน์แก่ท่านอยู่ ซงึการใชส้ทิธขิองท่านอาจเป็นผลให ้

บรษิทั ไม่สามารถใหบ้รกิารตามสญัญาแก่ท่านได ้โดย บรษิทั จะดําเนินการแจ้งใหท้่านทราบถงึผลกระทบ

ของการใชส้ทิธติ่อไป 

 บรษิทั จะดําเนินการตามคํารอ้งขอของท่านภายใน 30 วนั นับแต่วนัทไีด้รบัคําขอพรอ้มเหตุผลและ

ขอ้มูลประกอบคําขอต่าง ๆ รวมถงึเอกสารหลกัฐานประกอบจากท่านครบถ้วน ทงันี ขอสงวนสทิธใินการ

ขยายเวลาดงักล่าวออกไป หาก บรษิทั ไดร้บัขอ้มลูไม่เพยีงพอในการประกอบการดําเนินการ 

 ในกรณีที บรษิัท มคีวามจําเป็นต้องปฏิเสธคําร้องขอใช้สิทธิของท่าน บริษัท จะแจ้งเหตุผลการ

ปฏเิสธแก่ท่านทราบทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 

 บรษิทั เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึงท่านได้ให้ไว้ในคําร้องขอนีเพอืวตัถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบเพอืยนืยนัสทิธขิองทา่นทงัในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลและผูแ้ทน และดาํเนินการตามคําขอใช้

สทิธิของท่าน โดยอาจมคีวามจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวแก่บุคคลหรอืนิติบุคคลอนืทมีี

ความเกยีวขอ้งในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทงันี การเปิดเผยดงักล่าวจะเป็นไปเพอืความ

จําเป็นในการดําเนินการตามคํารอ้งขอใช้สทิธขิองท่านเท่านัน และขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเก็บรกัษาไว้จนกว่า 

บรษิทั จะปฏบิตัติามคํารอ้งขอของท่านเสรจ็สนิ หรอืจนกว่ากระบวนการโต้แยง้หรอืปฏเิสธคําขอใชส้ทิธขิอง

เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลจะสนิสุดในกรณีท ีบรษิทั ไม่อาจปฏบิตัิตามคําร้องขอของท่านได้โดยมเีหตุผลอนั

สมควรตามทกีฎหมายหรอืคาํสงัศาลกําหนด 

 ผู้ยนืคําร้องได้อ่านและเข้าใจเนือหาของแบบคําร้องขอฉบบันีแล้ว และยนืยนัว่าขอ้มูลทไีด้แจ้งแก่ 

บรษิทั มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ รวมทงัขอยนืยนัและรบัประกนัว่าผู้ยนืคําร้องมีสิทธิ

อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย จงึไดล้งลายมอืชอืตามทรีะบุขา้งล่างนี 

 

 

                                                          .......................................................... ผูย้นืคํารอ้งขอ 

(............................................................)   

    วนัท ี...............................................    
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6. ช่องทางการส่งแบบฟอรม์คาํรอ้ง 

เมอืท่านกรอกคาํรอ้งครบถว้นแลว้ กรุณาสง่คํารอ้งผ่าน อเีมล : DPO@weeatco.com  

หรอืสง่ไปรษณีย์มาท:ี เจา้หน้าทคีุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (DPO) ฝ่าย Data Protection เลขที่ 78 ตรอก

กัปตันบุช (เจริญกรุง 30) ถนนเจริญกรงุ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

 

หากพบขอ้สงสยัหรอืต้องการตดิตามผล ตดิต่อเจา้หน้าทคีุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (DPO) ฝ่าย Data 

Protection อเีมล : DPO@weeatco.com 

 


