
แบบฟอร�มคำขอใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล (ผ�านสาขาของธนาคารกสิกรไทย)

พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได�ให�สิทธิแก�เจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลในการขอใช�สิทธิดำเนินการต�อข�อมูลส�วนบุคคล 
ซึ่งอยู�ในความรับผิดชอบของ บร�ษัท กสิกร โกลบอล เพย�เมนต� จำกัด (“บร�ษัท”) ในฐานะผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคล ข�อมูลที่ต�องระบุ
ในแบบฟอร�มน้ีจำเป�นต�อการดำเนินการตามคำขอของท�าน ดังน้ัน หากท�านประสงค�จะใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล โปรดกรอก
รายละเอียดในแบบฟอร�มนี้และดำเนินการตามที่บร�ษัทกำหนด และยื่นคำขอให�แก�บร�ษัทผ�านช�องทางสาขาของธนาคารกสิกรไทยในฐานะ
เป�นตัวแทนของบร�ษัทในการรับคำขอดังกล�าว

1. ข�อมูลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล

2. การจัดส�งสำเนาข�อมูลส�วนบุคคลตามที่ท�านร�องขอ

   

 

  
  
  
  
  
  

3. รายละเอียดคำขอ

ชื่อ-นามสกุล……………………………………..เลขประจำตัวประชาชน

เลขที่…………….อาคาร………………….ชั้นที่………..ห�องเลขที่………..หมู�ที่…………หมู�บ�าน……………………………

ตรอก/ซอย………………………………ถนน…………………………………แขวง/ตำบล …………………………………..

เขต/อำเภอ…………………………………………..จังหวัด…………………………………..รหัสไปรษณีย�

หมายเลขโทรศัพท�มือถือที่ลงทะเบียนใช�บร�การกับบร�ษัท

3.1 ความสัมพันธ�ของเจ�าของข�อมูลกับบร�ษัท
  ลูกค�าป�จจ�บัน                                            อื่นๆ.……………………………………………………………………………
3.2 สิทธิที่เจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลต�องการให�ดำเนินการ
   สิทธิขอแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคล (โปรดกรอกรายละเอียดในข�อ 4)
   สิทธิขอให�ส�งหร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลไปยังผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลอื่น (โปรดกรอกรายละเอียดในข�อ 5)
  สิทธิขอเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคล (โปรดกรอกรายละเอียดในข�อ 6)
   สิทธิขอคัดค�านการประมวลผล (โปรดกรอกรายละเอียดในข�อ 7)
   สิทธิขอระงับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคล (โปรดกรอกรายละเอียดในข�อ 8)
   สิทธิขอลบหร�อทำลายข�อมูลส�วนบุคคล (โปรดกรอกรายละเอียดในข�อ 9)

  
  
  

  
  
  

4. สิทธิขอแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคล

โปรดระบุข�อมูลส�วนบุคคลที่ท�านต�องการแก�ไข เพ�่อช�วยให�บร�ษัทดำเนินการตามคำขอของท�านได�  ดังนี้
   เปลี่ยน ชื่อ* จากเดิม.………………………………………………….เป�น…..…………………………………..………..
   เปลี่ยน นามสกุล* จากเดิม.…………………………………………เป�น…..………………………………………………
   เปลี่ยน ที่อยู�สำหรับการติดต�อ 
  เลขที่………………………….อาคาร……………………………………………………….ชั้นที่……………………….
  ห�องเลขที่……………..หมู�ที่……………..หมู�บ�าน………………………………….ตรอก/ซอย………………………….
  ถนน ……………………………….แขวง/ตำบล……………………………เขต/อำเภอ………………………………….
  จังหวัด……………………………………………………..รหัสไปรษณีย�
  เปลี่ยน EMAIL ADDRESS จากเดิม……………………………………………………………………………………….
  เป�น………………………………………………………………………………………………………………………….
   เปล่ียน หมายเลขโทรศัพท� จากเดิม                                                                   เป�น
   เปลี่ยน หมายเลขบัญชีธนาคาร* จากเดิม ธนาคาร……………………………….หมายเลขบัญชี…..…………………….
  เป�น  ธนาคาร……………………………………….หมายเลขบัญชี…..…………………………………………………..
  (ชื่อเจ�าของบัญชีธนาคารต�องตรงกับชื่อเจ�าของข�อมูล)

จัดส�งทางไปรษณีย�ลงทะเบียน โดยจัดส�งไปยังที่อยู�ตามข�อ 1
จัดส�งทาง e-mail: ……………………………………………..(*กรุณากรอกตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพ�มพ�ใหญ�เท�านั้น)



5. สิทธิขอให�ส�งหร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลไปยังผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลอื่น

สิทธิในการส�งหร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลของท�านไม�สามารถใช�ได�กับข�อมูลส�วนบุคคลที่อยู�ในรูปเอกสาร ในการดำเนินการตามคำขอของท�าน
บร�ษัทจะส�งหร�อโอนข�อมูลส�วนบุคคลของท�านไปยังผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลอ่ืนตามคำขอของท�าน เม่ือสามารถทำได�ด�วยว�ธีการอัตโนมัติ
และหากสภาพทางเทคนิคสามารถทำได� โปรดระบุข�อมูลส�วนบุคคลที่ท�านจะขอให�ส�งหร�อโอนข�อมูล และข�อมูลผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลอื่น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…..…………… …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………………………………

โปรดระบุข�อมูลส�วนบุคคล (เช�น ชื่อ, วันเดือนป�เกิด, ที่อยู�ติดต�อได� และหมายเลขโทรศัพท�) ที่ท�านต�องการเข�าถึง เพ�่อช�วยให�บร�ษัทดำเนินการ
ตามคำขอของท�านได� 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. สิทธิขอเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคล

โปรดระบุการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลของท�านที่ต�องการ
คัดค�าน
…………………………………………………………………
…..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………

โปรดระบุเหตุผลการขอคัดค�านการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล
ของท�าน
…………………………………………………………………
…..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………

7. สิทธิขอคัดค�านการประมวลผล

โปรดระบุข�อมูลส�วนบุคคลที่ท�านต�องการให�ระงับการใช�ข�อมูล
…………………………………………………………………
…..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………

โปรดระบุเหตุผลการขอให�ระงับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน
…………………………………………………………………
…..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………

8. สิทธิขอระงับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคล

โปรดระบุข�อมูลส�วนบุคคลที่ท�านต�องการให�ลบหร�อทำลาย
…………………………………………………………………
…..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………

โปรดระบุเหตุผลการขอให�ลบหร�อทำลายข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน
…………………………………………………………………
…..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………

9. สิทธิขอลบหร�อทำลายข�อมูลส�วนบุคคล

หมายเหตุ: * กรณีเปลี่ยนชื่อ หร�อนามสกุล หร�อเปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคาร โปรดแสดงสำเนาหน�า Passbook (สำหรับบัญชีออมทรัพย�) หร�อ Statement 
(สำหรับบัญชีกระแสรายวัน) ของท�านเพ�่อยืนยันว�าชื่อบัญชีธนาคารที่ใช�รับเง�นของท�านตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท�านต�องการแก�ไข กรณีบัตรประชาชนของท�าน
ไม�ใช�บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค� (Smart Card) โปรดแสดงเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หร�อนามสกุลของท�าน หร�อ สำเนาทะเบียนบ�าน หร�อใบขับข�เ่พ�่อยืนยัน



10. ข�อสงวนสิทธิ์ของบร�ษัท

10.1 บร�ษัทอาจจำเป�นต�องปฏิเสธคำขอของท�านในกรณีต�อไปนี้ เพ�่อให�เป�นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง:
 10.1.1 คำขอของท�านไม�สมเหตุสมผล เช�น ท�านไม�มีสิทธิในการขอเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคล หร�อท�านได�ขอใช�สิทธิในลักษณะเดียวกันหร�อมี
  เนื้อหาเดียวกันบ�อยครั้งโดยไม�มีสาเหตุอันสมควร เป�นต�น
 10.1.2 คำขอของท�านอาจถูกจำกัดภายใต�กฎหมายและมีบางกรณีท่ีมีเหตุจำเป�นท่ีบร�ษัทไม�สามารถดำเนินการตามคำขอได� เน่ืองจากเป�น
  การปฏิบัติตามกฎหมายหร�อคำสั่งศาล หร�อการปฏิบัติตามคำขอนั้นจะส�งผลกระทบที่อาจก�อให�เกิดความเสียหายต�อสิทธิและเสร�ภาพ
  ของบุคคลอื่น เช�น การเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลนั้นเป�นการเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของบุคคลที่สามด�วย หร�อเป�นการเป�ดเผย
  ทรัพย�สินทางป�ญญาหร�อความลับทางการค�าของบุคคลที่สาม หร�อเหตุอื่นตามกฎหมาย
 10.1.3  กรณีท�านขอใช�สิทธิคัดค�านการประมวลผลโดยใช�ฐานผลประโยชน�อันชอบธรรมของบร�ษัท หากบร�ษัทสามารถพ�สูจน�ได�ว�า 
  การใช�ข�อมูลนั้นเป�นไปเพ�่อเหตุอันชอบด�วยกฎหมายที่สำคัญยิ�งกว�าสิทธิของท�าน หร�อเพ�่อการก�อตั้งสิทธิเร�ยกร�องตามกฎหมาย 
  การปฏิบัติตามหร�อการใช�สิทธิเร�ยกร�องตามกฎหมาย หร�อการยกข�น้ต�อสู�สิทธิเร�ยกร�องตามกฎหมาย หร�อเพ�อ่ปฏิบัติตาม
  กฎหมายตามมาตรา 32 ของพ.ร.บ.ฯ บร�ษัทอาจประมวลผลข�อมูลน้ันต�อไป 
 10.1.4 ในกรณีท่ีการลบหร�อทำลายข�อมูลน้ันจะส�งผลกระทบต�อเสร�ภาพในการแสดงความคิดเห็น ภาระผูกพันตามกฎหมาย 
  ประโยชน�สาธารณะด�านการสาธารณสุข การศึกษาว�จัยทางว�ทยาศาสตร�และประวัติศาสตร� หร�อการยกข�น้ต�อสู�หร�อการก�อต้ัง
  สิทธิเร�ยกร�อง ตามกฏหมาย บร�ษัทอาจจะไม�ลบหร�อทำลายข�อมูลตามคำขอของท�านตามมาตรา 33 ของพ.ร.บ.ฯ 
 10.1.5 ข�อมูลส�วนบุคคลของท�านได�ถูกทำลาย ลบ หร�อถูกทำให�เป�นข�อมูลท่ีไม�สามารถระบุตัวตนของท�านตามแนวทางและว�ธีปฏิบัติ
  ของการเก็บรักษาข�อมูลของบร�ษัทแล�ว 
10.2 บร�ษัทจะไม�เก็บค�าใช�จ�ายในการดำเนินการตามคำขอของท�าน อย�างไรก็ดี บร�ษัทอาจเก็บค�าใช�จ�ายตามสมควร หากปรากฏว�าคำขอของท�าน
 เป�นคำขอฟ��มเฟ�อยที่มีลักษณะเดียวกันซ้ำๆ หร�อไม�มีมูลความจร�ง หร�อมากเกินความจำเป�น ทั้งนี้ ค�าธรรมเนียมจะข�้นอยู�กับค�าใช�จ�าย
 ในการจัดการข�อมูลของบร�ษัท
10.3 บร�ษัทจะดำเนินการคำขอของท�านภายใน 30 วัน นับแต�วันที่ได�รับคำขอและข�อมูลต�างๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท�านครบถ�วน 
 อย�างไรก็ตาม บร�ษัทอาจขยายระยะเวลาเป�น 60 วัน (หากจำเป�น) ข�้นอยู�กับความซับซ�อนและปร�มาณของคำขอ
10.4 บร�ษัทอาจติดต�อท�านเพ�่อขอข�อมูลหร�อเอกสารเพ��มเติมในกรณีที่คำขอของท�านไม�ชัดเจน หร�อท�านไม�ได�ให�ข�อมูลหร�อเอกสารหลักฐาน
 ที่เพ�ยงพอแก�บร�ษัทเพ�่อดำเนินการตามคำขอของท�าน
10.5 บร�ษัทจะจัดส�งสำเนาข�อมูลส�วนบุคคลตามที่ท�านร�องขอ หร�อแจ�งผลการตอบกลับตามว�ธีการจัดส�งท่ีท�านเลือกในข�อ 2 ท้ังน้ี บร�ษัทจะไม�
 รับผิดชอบหากข�อมูลสูญหายระหว�างการจัดส�งของไปรษณีย� หร�อถูกส�งไปผิดที่ หร�อข�อมูลที่จัดส�งถูกเป�ดออกโดยบุคคลในครอบครัวของท�าน

เพ�่อให�แน�ใจว�าบร�ษัทจะส�งมอบข�อมูลไปยังบุคคลที่ถูกต�อง โปรดยื่นเอกสารพ�สจูน�ตัวตน เพ�อ่ยืนยันว�าท�านมีสิทธิได�รับข�อมูลท่ีร�องขอภายใต� 
พ.ร.บ.ฯ หากท�านไม�สามารถย่ืนหลักฐานในการยืนยันตัวตนท่ีเพ�ยงพอ บร�ษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธท่ีจะให�ข�อมูลส�วนบุคคลตามคำขอ

        บัตรประชาชน พร�อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง)
หมายเหตุ: กรณีบัตรประชาชนไม�ใช�บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค� (Smart Card) โปรดแสดงสำเนาทะเบียนบ�าน หร�อใบขับข�่เพ�่อยืนยัน

11. เอกสารพ�สูจน�ตัวตน

ข�าพเจ�าได�อ�านและเข�าใจเนื้อหาของแบบคำขอนี้แล�ว และยืนยันว�าข�อมูลที่ข�าพเจ�าระบุในแบบคำขอนี้เป�นความจร�งและข�าพเจ�าเป�นผู�มีสิทธิในการ
ยื่นคำขอใช�สิทธิที่ระบุข�างต�นภายใต�ข�อกำหนดของ พ.ร.บ.ฯ  ข�าพเจ�ารับทราบว�าบร�ษัทต�องดำเนินการพ�สูจน�และยืนยันตัวตนของข�าพเจ�า 
และอาจจำเป�นต�องได�รับข�อมูลหร�อเอกสารเพ��มเติมเพ�อ่ดำเนินการตามคำขอของข�าพเจ�า และข�าพเจ�าตระหนักว�าข�าพเจ�าอาจถูกดำเนินคดี
ทางกฎหมายจากบร�ษัทหากจงใจให�ข�อมูลที่ไม�ถูกต�องโดยมีเจตนาทุจร�ต

12. คำยืนยันของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล

 ลายมือชื่อเจ�าของข�อมูล

…………………………………………………………..
(…………………………………………………………)
วันที่ ……………………………………………………..



สำหรับใช�ภายในธนาคารเท�านั้น

ช่ือ-นามสกุล ของเจ�าหน�าท่ีผู�รับเร�อ่ง………………………………………………………สาขา………………………………………
เบอร�โทรศัพท�…………………………………………………………วันท่ีรับเร�อ่ง ……………………………………………………

ขอให�เจ�าหน�าที่ผู�รับเร�่องดำเนินการดังนี้
• ตรวจสอบผู�มาทำธุรกรรม เป�นบุคคลเดียวกันกับเจ�าของข�อมูลในแบบฟอร�มฯ 
• ตรวจสอบว�ามีการกรอกข�อมูลในแบบฟอร�มครบถ�วน โดยเฉพาะในข�อ “3.2 สิทธิที่เจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลต�องการให�ดำเนินการ” 
 เมื่อเลือกสิทธิแล�ว ให�กรอกรายละเอียดสิทธิในแต�ละข�อให�ครบถ�วน
• พ�สูจน�ตัวตนโดย Dip Chip บัตรประชาชน และพ�มพ�รายงานการพ�สูจน�ตัวตน 
• รวบรวมเอกสาร ได�แก�แบบฟอร�มคำขอใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลที่ลูกค�าลงนามแล�ว และเอกสารประกอบการใช�สิทธิอื่นๆ 
 และสแกนผ�าน SmartServe โดยเลือกผลิตภัณฑ� Digital Payment และเลือก Service “PDPA - KGP Facebook Pay” เพ�่อจัดส�ง 
 ฝ�ายจัดการคำขอใช�บร�การ (คช.) ตรวจสอบ และดำเนินการ 

หมายเหตุ: 
• กรณีเปลี่ยนชื่อ และ/หร�อนามสกุล และลูกค�ายังไม�ได�ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ และ/หร�อนามสกุล ในสมุดบัญชี หร�อ Statement ให�เจ�าหน�าที่ผู�รับเร�่องแจ�งลูกค�า
 ให�ไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หร�อนามสกุล เพ�่อออกสมุดบัญชีเล�มใหม� หร�อ Statement ใหม� ที่ตรงกับชื่อ นามสกุลที่เปลี่ยนแปลง ที่ธนาคาร/สาขา
 เจ�าของบัญชี ก�อนรับเร�่องการขอใช�สิทธิดำเนินการต�อข�อมูลส�วนบุคคล
• กรณีบัตรประชาชนไม�ใช�บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค� (Smart Card) โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ�านหร�อใบขับข�่


