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คาํชี&แจง 
 

ภายใต้พระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. >?@> ได้ให้สทิธิแก่ทา่นซึJงเป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล ในการ 
ขอใช้สทิธิดําเนินการตอ่ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น ซึJงอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษัท ในฐานะผู้ควบคมุข้อมลูสว่น 
บคุคล บริษัทเคารพสทิธิความเป็นสว่นตวัของทา่นและจะดําเนินการเกีJยวกบัการขอใช้สทิธิของทา่นอยา่งเหมาะสม 

 

• โปรดกรอกแบบฟอร์มการขอใช้สทิธิสาํหรับเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลให้ถกูต้องครบถ้วน และเป็นข้อมลูทีJตรงตามความเป็นจริงทกุ

ประการ โดยบริษัทจะดําเนินการตามคําขอของทา่น ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัทําการ นบัจากวนัทีJได้รับคําขอและข้อมลูตา่งๆ 

รวมถงึเอกสารหลกัฐานประกอบจากทา่นครบถ้วน  

• ข้อมลูสว่นบคุคลทีJทา่นกรอกในแบบคําขอ ฉบบันี Z จะถกูใช้เพืJอดําเนินการตามทีJทา่นขอใช้สทิธิ ซึJงการให้ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นใน
กรณีนี Zกระทําด้วยความสมคัรใจ เมืJอทา่นให้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วแล้ว ทา่นยินยอมให้บริษัทสามารถทําการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมลูสาํหรับวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 

• โปรดส่งแบบคําขอฉบบันี Z พร้อมทั Zงเอกสารการยืนยนัตวัตนของท่าน (สําเนาบตัรประชาชน หรือ สําเนาหนงัสือเดินทาง ) รวมถึง

ข้อมลูตา่งๆ และเอกสารหลกัฐานประกอบ ทาง E-Mail dpo.bangkok@merlinentertainments.biz  หรือจดัสง่ทางไปรษณีย์ ไป

ยงัเจ้าหน้าทีJคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ตามทีJอยูต่อ่ไปนี Z  
 

บริษัท สยามโอเชีJยนเวิร์ล กรุงเทพ จํากดั 
ชั Zน บี1-บี2 สยามพารากอน 
991 ถนนพระราม 1, ปทมุวนั, 

กรุงเทพฯ 10330, ประเทศไทย 
 

• ทา่นสามารถศกึษานโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัทได้ทีJนีJ      
( https://www.visitsealife.com/bangkok/policies/privacy-policy/ ) 

 
  

แบบฟอร์มคาํขอใช้สิทธิสาํหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท สยามโอเชีCยนเวร์ิล กรุงเทพ จาํกัด 
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ส่วนทีC 1 : รายละเอียดเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ชืJอ-นามสกลุ    

เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสอืเดนิทาง  

ทีJอยูที่Jสามารถตดิตอ่ได้ 
 

 
เบอร์โทรตดิตอ่  

Email  
 

c  ยืJนคําขอด้วยตวัเอง   
c  ยืJนคําขอโดยตวัแทน: ผู้ใช้อํานาจปกครองของผู้ เยาว์*, ผู้อนบุาลของผู้ ไร้ความสามารถ, ผู้ พิทกัษ์ของคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 

(*ผูเ้ยาว์ หมายถึง บคุคลผูมี้อายตํุ9ากว่า 20 ปีบริบูรณ์และยงัไม่บรรลนิุติภาวะโดยการสมรสหรือไม่มีฐานะเสมือนบคุคลที9บรรลนิุติภาวะแลว้ตามมาตรา 27  
  ของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์) 
 

รายละเอียดข้อมลูตวัแทน (ผู้ใช้อํานาจปกครองของผู้ เยาว์*, ผู้อนบุาลของผู้ไร้ความสามารถ, ผู้ พิทกัษ์ของคนเสมือนไร้ความสามารถ) 

ชืJอ-นามสกลุ    

เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสอืเดนิทาง  

ทีJอยูที่Jสามารถตดิตอ่ได้ 
 

 
เบอร์โทรตดิตอ่  

Email  

เอกสารยืนยนัตวัตน 
 

เพืJอให้แนใ่จวา่บริษัทจะสง่มอบข้อมลูไปยงับคุคลทีJถกูต้อง โปรดยืJนเอกสารพิสจูน์ตวัตน เพืJอยืนยนัวา่ทา่นมีสทิธิได้รับข้อมลูตามคําขอใช้สทิธิ  
ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ หากทา่นไมส่ามารถยืJนหลกัฐานในการยืนยนัตวัตนทีJเพียงพอ บริษัทขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธทีJจะให้ข้อมลูสว่นบคุคลตามคําขอ 
 

     กรณียืJนคําขอด้วยตนเอง: 
    c  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(กรณีตา่งชาต)ิ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 

     กรณียืJนคําขอโดยตวัแทน: 
    c  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(กรณีตา่งชาต)ิ ของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง และ 
    c  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(กรณีตา่งชาต)ิ ของตวัแทนเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง และ 
    c  สาํเนาสตูบิตัร หรือ สาํเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลเป็นผู้ เยาว์) และ 
    c  สาํเนาหลกัฐานการแตง่ตั Zงให้เป็นตวัแทนของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล (ผู้ใช้อํานาจปกครอง, ผู้อนบุาล, หรือผู้ พิทกัษ์) 
 

ส่วนทีC 2 : ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ  
 

 

     c  ลกูค้าปัจจบุนั                          c  ลกูค้าเก่า                               c  พนัธมิตรทางธรุกิจ                   c  ผู้ ให้บริการ/ผู้จดัจําหนา่ย     

 

     c  ผู้สมคัรงาน                             c  พนกังานปัจจบุนั                     c  อดีตพนกังาน                          c  นกัศกึษาฝึกงาน 

 

     c  ผู้มาตดิตอ่                              c  ผู้ ใช้งานเวบ็ไซต์                       c  อืJน ๆ (โปรดระบ)ุ ................................................................ 
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ส่วนทีC 3 : สิทธิสาํหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สทิธิทีJเจ้าของข้อมลูสว่น
บคุคลต้องการให้ดําเนินการ 

c ขอถอนความยินยอมในการเก็บรวมรวม ใช้และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล   

c ขอเข้าถงึ ขอรับสาํเนาข้อมลูสว่นบคุคล หรือขอให้เปิดเผยถงึการได้มาซึJงข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว 
       ทีJตนไมไ่ด้ให้ความยินยอม 

c ขอรับข้อมลูสว่นบคุคล หรือขอให้โอนข้อมลูสว่นบคุคล  

c ขอคดัค้านการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 

c ขอให้ลบ ทําลาย ข้อมลูสว่นบคุคล หรือทําให้เป็นข้อมลูทีJไมส่ามารถระบตุวัตนได้   

c ขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูสว่นบคุคล 

c ขอให้แก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลเป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

รายละเอียดการขอใช้สทิธิ  

โปรดระบ ุข้อมลูสว่นบคุคลทีJต้องการให้ดําเนินการ โปรดระบ ุเหตผุลและรายละเอียดต้องการให้ดําเนินการ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ส่วนทีC 4 : ข้อสงวนสิทธิของบริษัท 
 

1. บริษัทอาจจําเป็นต้องปฏิเสธคําขอของทา่นในกรณีตอ่ไปนี Z เพืJอให้เป็นไปตามกฎหมายทีJเกีJยวข้อง 
1.1 คําขอของทา่นไมส่มเหตสุมผล เชน่ ทา่นไมมี่อํานาจในการขอใช้สทิธิ 
1.2 กรณีทา่นขอใช้สทิธิคดัค้านการประมวลผล หากบริษัทสามารถพิสจูน์ได้วา่ การใช้ข้อมลูดงักลา่วเป็นไปเพืJอเหตอุนัชอบด้วยกฎหมายทีJ

สาํคญัยิJงกวา่สทิธิของทา่น หรือเพืJอการก่อตั Zงสทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัติามหรือการใช้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ

ยกขึ Zนตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพืJอปฏิบตัติามมาตรา 32 ของพ.ร.บ.ฯ บริษัทอาจประมวลผลข้อมลูนั Zนตอ่ไป 
1.3 กรณีทา่นขอให้ลบหรือทําลายข้อมลูสว่นบคุคล โดยหากกรณีทีJการลบหรือทําลายข้อมลูดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบตอ่เสรีภาพในการ

แสดงความคดิเหน็ ภาระผกูพนัตามกฎหมาย ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสขุ การยกขึ Zนตอ่สู้หรือการก่อตั Zงสทิธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย บริษัทอาจไมล่บหรือทําลายข้อมลูตามคําขอของทา่นตามมาตรา 33 ของ พ.ร.บ.ฯ 
1.4 ข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นได้ถกูลบ ทําลาย หรือถกูทําให้เป็นข้อมลูทีJไมส่ามารถระบตุวัตนของทา่นตามระเบียบและวิธีปฏิบตัใินการเก็บ

รักษาข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัทแล้ว 
2. บริษัทจะดําเนินการตามคําขอของทา่น ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัทําการ นบัจากวนัทีJได้รับคําขอและข้อมลูตา่งๆ รวมถงึเอกสารหลกัฐาน

ประกอบจากทา่นครบถ้วน  
3. บริษัทจะไมเ่ก็บคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการตามคําขอของทา่น อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยจากทา่นตามสมควร หากปรากฏวา่

คําขอของทา่น เป็นคําขอทีJมีลกัษณะเดียวกนัซํ Zาๆ หรือไมมี่มลูความจริง หรือมากเกินความจําเป็น ทั Zงนี Z คา่ธรรมเนียมจะขึ Zนอยูก่บัคา่ใช้จา่ยใน
การจดัการข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

4. หากบริษัทปฏิเสธคําขอของทา่น บริษัทจะแจ้งเหตผุลให้ทา่นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามทีJอยูที่Jทา่นได้ให้ไว้ในสว่นทีJ 1 ทั Zงนี Z บริษัทจะ

ไมรั่บผิดชอบหากข้อมลูสญูหายระหวา่งการจดัสง่โดยไปรษณีย์หรือถกูสง่ไปผิดทีJ หรือข้อมลูทีJจดัสง่ถกูเปิดออกโดยบคุคลในครอบครัวของทา่น 
5. บริษัทอาจตดิตอ่ทา่นเพืJอขอข้อมลูหรือเอกสารเพิJมเตมิในกรณีทีJคําขอของทา่นไมช่ดัเจน หรือทา่นไมไ่ด้ให้ข้อมลู หรือเอกสารหลกัฐานประกอบ

ทีJเพียงพอแก่บริษัท เพืJอดําเนินการตามคําขอของทา่น 
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ส่วนทีC 5 : คาํยืนยันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้แจ้งความประสงค์แทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
 

         ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจเนื Zอหาของแบบคําขอนี Zแล้ว และยืนยนัวา่ข้อมลูทีJข้าพเจ้าระบใุนแบบคําขอนี Zเป็นความจริง และข้าพเจ้าเป็นผู้ มีสทิธิ
ในการยืJนคําขอใช้สทิธิทีJระบขุ้างต้น ภายใต้ข้อกําหนดของ พ.ร.บ.ฯ ข้าพเจ้ารับทราบวา่บริษัทจําเป็นต้องดําเนินการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนของ
ข้าพเจ้า (รวมถงึอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการแทนเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล กรณีข้าพเจ้าเป็นตวัแทนของเจ้าของข้อมลู) และอาจ
จําเป็นต้องได้รับข้อมลูหรือเอกสารประกอบเพิJมเตมิ เพืJอดําเนินการตามคําขอของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าตระหนกัดีวา่ข้าพเจ้าอาจถกูดําเนินคดีทาง
กฎหมายจากบริษัทหากจงใจให้ข้อมลูทีJไมถ่กูต้องโดยมีเจตนาทจุริต 

 
ลายมือชืJอเจ้าของข้อมลู / ตวัแทนเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล พยาน (ถ้ามี) 

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

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

( .............................................................................. ) ( .............................................................................. ) 
วนัทีJ ........... /............ /............ วนัทีJ ........... /............ /............ 

 
 

 

สาํหรับบริษัท                                                                                                        เลขทีJรับเรืJอง ........................................... 

การรับเรื:อง: 
ชืJอ-นามสกลุผู้ รับเรืJอง ............................................................... 

เบอร์โทรผู้ รับเรืJอง .......................... E-Mail ............................... 

วนัทีJรับเรืJอง:    ............ /............. /............. 

การตดิต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ตวัแทน: 
ชืJอ-นามสกลุผู้ตดิตอ่ ............................................................................... 

เบอร์โทรผู้ตดิตอ่ ..................................... E-Mail .................................... 

วนัทีJตดิตอ่:   ............ /............. /............. 
 

รายละเอียดการดาํเนินการ :  

 


