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แบบฟอร์มคาํขอใช้สทิธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (สทิธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล) 

1. ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ชื#อ-นามสกลุ ...............................................................หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง.......................................

อาคาร/หมูบ้่าน............................ขั Eนที#.............บ้านเลขที#......................หมทีู#..................ตรอก/ซอย............................................... 

ถนน.......................................................แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ................................................. 

จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย์.....................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ...........................หมายเลขโทรศพัท์บ้าน..................

Email Address ……………………………………………………………………………………………………… 

ช่องทางรับทราบผลของคาํร้อง/ ผลการพจิารณาของธนาคารและผลการดาํเนินการตามคาํร้อง 

     o Email ที#ให้ไว้กบัธนาคาร หรือ Email …………………………………… 

     o ไปรษณีย์              

               �  ที#อยูต่ามบตัรประจําตวัประชาชน (ใช้ข้อมลูในระบบธนาคาร) 

               �  ที#อยูที่#ตดิตอ่ได้ (ใช้ข้อมลูในระบบธนาคาร) 

     oชอ่งทางในการตดิตอ่ และสง่ SMS 

        เบอร์โทร#1 …………………………………..          เบอร์โทร#2 …………………………………..      
 

2. ข้อมูลของผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ชื#อ-นามสกลุ ...............................................................หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง.......................................

อาคาร/หมูบ้่าน............................ขั Eนที#.............บ้านเลขที#......................หมทีู#..................ตรอก/ซอย............................................... 

ถนน.......................................................แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ................................................. 

จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย์.....................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ...........................หมายเลขโทรศพัท์บ้าน..................

Email Address ……………………………………………………………………………………………………… 

     o ผู้ ใช้อํานาจปกครองของผู้ เยาว์ 

                     �     บดิา                             �       มารดา                        �       ผู้ มีอํานาจปกครองตามกฎหมาย 

     o ผู้อนบุาลของผู้ ไร้ความสามารถ 

     o ผู้ รับมอบอํานาจ 

 

 (*ผู้ เยาว์ ในที&นี 4หมายถงึ บคุคลผู้ มีอายตํุ&ากวา่ 15 ปีบริบรูณ์และยงัไมบ่รรลนิุติภาวะโดยการสมรสหรือไมมี่ฐานะเสมือนบคุคลที&บรรลนิุติภาวะแล้วตามมาตรา 

27 ของ ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์) 
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3. เอกสารพสูิจน์ตัวตน 

เพื#อให้แน่ใจวา่ธนาคารจะสามารถดําเนินการตามคําขอ โปรดยื#นเอกสารพิสจูน์ตวัตนเพื#อยืนยนัวา่ทา่นมีสิทธิโอนย้ายข้อมลูสว่นบคุคล

ที#ร้องขอภายใต้พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ .ศ. 2562 ("พ.ร.บ.ฯ ")หากทา่นไมส่ามารถยื#นหลกัฐานในการยืนยนัตวัตนที#

เพียงพอธนาคารขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธที#จะดําเนินการตามคําขอ  

3.1 สาํหรับเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 
        สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน (กรณีสญัชาตไิทย) หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีตา่งชาต)ิ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3.2 สาํหรับผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลในข้อ 2.  
        หลกัฐานการแต่งตั Eงให้เป็นผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล (ผู้ มีอํานาจปกครองตามกฎหมาย, ผู้อนบุาล 
หรือผู้ รับมอบอํานาจ) กรณีใช้สําเนาเอกสารต้องมีการลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องให้ครบถ้วน และ 
        สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทางของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล หรือสําเนาสตูิบตัร/ทะเบียนบ้าน (กรณีเจ้าของข้อมลู
สว่นบคุคลเป็นผู้ เยาว์) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง และ  
        สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทางของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้อง  

4. รายละเอียดคาํขอและวัตถุประสงค์ของการขอใช้สิทธิ 

4.1 ความสมัพนัธ์ของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลกบัธนาคาร  
     o ลกูค้าปัจจบุนั                     o ลกูค้าเก่า                                    o  พนัธมิตรทางธรุกิจ          o   ผู้ ให้บริการ/ผู้จดัจําหนา่ย  
     o ผู้มาตดิตอ่                         o  ผู้ ใช้งานเวบ็ไซต์/แอปพลเิคชั#น       o อื#นๆ........................................................................... 

4.2 วตัถปุระสงค์ของการขอใช้สทิธิ   
      โปรดระบวุตัถปุระสงค์ของการขอใช้สทิธิ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….........……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
“โปรดให้ข้อมลูเบื 1องต้นมากที9สดุเทา่ที9จะเป็นไปได้ และโปรดให้ข้อมลูที9เฉพาะเจาะจงเกี9ยวกบักิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลู
สว่นบคุคลที9เกี9ยวกบัทา่น บริการ แผนก บคุคล หรือเหตกุารณ์ที9เกี9ยวข้อง โปรดระบบุระยะเวลา วนัที9 ชื9อหรือประเภทของเอกสาร การอ้างอิง
แฟม้ข้อมลู และข้อมลูอื9นใดที9อาจชว่ยเหลอืธนาคารในการดําเนินการตามคําขอของทา่น เทา่ที9ทา่นทราบ” 

4.3 ผลติภณัฑ์                                                o ไมร่ะบผุลติภณัฑ์ o ระบผุลติภณัฑ์ ตามด้านลา่ง 
……….........……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้าพเจ้าประสงค์ขอใช้สทิธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล / ผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
         โอนย้ายข้อมลูสว่นบคุคล ได้แก่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….........……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. ข้อสงวนสิทธิของธนาคาร 

6.1 คําขอใช้สทิธิของทา่นอาจถกูจํากดัโดยเงื#อนไขและข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายที#ใช้บงัคบั ทั Eงนี E ธนาคารอาจจําเป็นต้องปฏิเสธคําขอ
ของทา่นเชน่ในกรณีตอ่ไปนี E เพื#อให้เป็นไปตามกฎหมายที#เกี#ยวข้อง:  
      6.1.1 คําขอของทา่นไมส่มเหตสุมผล เชน่ ทา่นไมมี่อํานาจในการขอใช้สทิธิหรือทา่นได้ขอใช้สทิธิในลกัษณะเดียวกนัหรือมีเนื Eอหา
เดียวกนับอ่ยครั Eง โดยไมมี่สาเหตอุนัสมควร เป็นต้น 

6.1.v กรณีทา่นขอใช้สทิธิโอนย้ายข้อมลูสว่นบคุคลกบัการสง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของธนาคารซึ#งเป็นการปฏิบตัหิน้าที#เพื#อ
ประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบตัหิน้าที#ตามกฎหมาย หรือการใช้สทิธินั Eนละเมิดสทิธิหรือเสรีภาพของบคุคลอื#น  

      6.1.3 กรณีธนาคารต้องปฏิบตัติามกฎหมายหรือคําสั#งศาล 

6.2 ธนาคารจะไมเ่ก็บคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการตามคําขอของทา่น อยา่งไรก็ดี ธนาคารอาจเก็บคา่ใช้จา่ยตามสมควร หากปรากฏวา่
คําขอของทา่นเป็นคําขอที#มีลกัษณะเดียวกนัซํ Eาๆ หรือไมส่มเหตสุมผล หรือมากเกินสมควรทั Eงนี Eคา่ธรรมเนียมจะขึ Eนอยูก่บัคา่ใช้จ่ายใน
การจดัการข้อมลูของธนาคาร  

6.3 ธนาคารจะดําเนินการคําขอของทา่นภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที#ได้รับคําขอและข้อมลูตา่งๆ รวมถงึเอกสารหลกัฐานประกอบจาก
ทา่น ครบถ้วน อยา่งไรก็ตาม ธนาคารอาจขยายระยะเวลาเป็น 60 วนั (หากจําเป็น) ขึ Eนอยูก่บัความซบัซ้อนของข้อมลูและปริมาณของ
คําขอ  

6.4 กรณีที#ธนาคารปฏิเสธคําขอของทา่นได้โดยมีเหตผุลอนัควรและโดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 6. ธนาคารจะแจ้งเหตผุลให้ทา่น
ทราบถงึเหตผุลแหง่การปฏิเสธคําขอทางชอ่งทางที#ทา่นระบไุว้ในข้อ y. ของแบบฟอร์มนี E โดยจะจดัสง่ไปยงัที#อยูห่รือ Email Address 
ตามข้อ 1 กรณีที#เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลเป็นผู้ ยื#นคําขอใช้สทิธิและที#อยูห่รือ Email Address ตามข้อ 2 กรณีที#ผู้ มีอํานาจกระทําการ
แทนเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลเป็นผู้ ยื#นคําขอใช้ สทิธิ ทั Eงนี E ธนาคารจะไมรั่บผิดชอบหากข้อมลูสญูหายระหวา่งการจดัสง่ของไปรษณีย์
หรือถกูสง่ไปผิดที# หรือข้อมลูที#จดัสง่ถกูเปิดออกโดยบคุคลในครอบครัวของทา่น  

6.5 ธนาคารอาจตดิตอ่ทา่นเพื#อขอข้อมลูหรือเอกสารเพิ#มเตมิในกรณีที#คําขอของทา่นไมช่ดัเจน หรือทา่นไมไ่ด้ให้ข้อมลูหรือเอกสาร
หลกัฐานที# เพียงพอแก่ธนาคารเพื#อดําเนินการตามคําขอของทา่น 
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7. คาํยืนยันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ข้อมลูที#ให้ในแบบฟอร์มขอใช้สทิธินี Eถกูต้อง และข้าพเจ้าเป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลหรือเป็นผู้ มีอํานาจกระทําการ
แทนซึ#งมีชื#อปรากฏในแบบฟอร์มขอใช้สทิธินี E ข้าพเจ้าเข้าใจวา่ธนาคาร จําเป็นต้องยืนยนัตวัตนของข้าพเจ้าเพื#อปอ้งกนัการใช้สทิธิของ
เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลโดยมิชอบ และธนาคารอาจจําเป็นต้องตดิตอ่ข้าพเจ้าเพื#อขอข้อมลูเพิ#มเตมิ ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยวา่คําขอของ
ข้าพเจ้าจะไมไ่ด้รับการดําเนินการจนกวา่ธนาคารจะได้รับข้อมลูที#จําเป็นทั Eงหมดแล้ว นอกจากนี E ข้าพเจ้าเข้าใจวา่ธนาคารไมไ่ด้คดิ
คา่ใช้จา่ยสาํหรับคําขอนี E แตห่ากข้าพเจ้าร้องขอข้อมลูเดียวกนัอีกครั Eง หรือทําการร้องขออยา่งไมส่มเหตสุมผลหรือเกินสมควร ข้าพเจ้า
ยินดีให้ธนาคารอาจเรียกเก็บคา่ดําเนินการตามสมควรในการดําเนินการตามคําขอของข้าพเจ้าลายมือชื#อเจ้าของข้อมลู / ตวัแทน
เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล  

....................................................................  

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

 
 

ช่องทางการส่งแบบฟอร์มคาํร้อง 
เมื&อทา่นกรอกคําร้องครบถ้วนแล้ว กรุณาสง่คําร้องผา่น Email : right.dp@krungthai.com  
หรือสง่ไปรษณีย์มาที& : 
เจ้าหน้าที&คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (DPO) ฝ่าย Data Protection 
เลขที& rs ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร uvuuv 
หากพบข้อสงสยัหรือต้องการตดิตามผล ตดิตอ่ เจ้าหน้าที&คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (DPO) ฝ่าย Data Protection เบอร์โทรศพัท์ : 02-2083333 ตอ่ 6335 , 
6337 หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111 (24 ชั&วโมง) 

 


