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แบบค ำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคล 

ในฐานะทีท่่านเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านจงึมสีทิธทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ท่านภายใต้พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ) และ

เราเคารพสทิธคิวามเป็นส่วนตวัของท่าน และจะด าเนินการเกีย่วกบัขอ้กงัวลของท่านอยา่งเหมาะสม 

ท่านสามารถใชส้ทิธไิดโ้ดยการกรอกรายละเอยีดในค าขอนี้ และท าเครือ่งหมาย “X” ในช่องว่าง และยื่นค าขอ

นี้ดว้ยตนเองหรอืโดยการมอบอ านาจมายงับรษิทั................................................ (“บรษิทัฯ” หรอื “เรา”) 

และ/หรอื โดยทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 

รำยละเอียดผูย่ื้นค ำร้องขอ 
ชื่อ-นามสกุล:  

 
หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อ:  

 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(Email):  

 
ทีอ่ยูเ่พื่อการตดิต่อ:  

 

ท่านเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืไม่ 

 ผูย้ ืน่ค ารอ้งเป็นบุคคลเดยีวกบัเจา้ของขอ้มลู 

เอกสารพสิจูน์ตวัตน และ/หรอื พสิจูน์ถิน่ทีอ่ยู่ (อยา่งน้อยอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้) 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณสีญัชาตไิทย) 

 ส าเนา Passport (กรณต่ีางชาต)ิ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 ใบเสรจ็ช าระค่าน ้า/ค่าไฟ 

 ใบเสรจ็ช าระค่าบตัรเครดติ (ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

 อื่นๆ (ถา้ม)ี 
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 ผูย้ ืน่ค ารอ้งเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู 

รำยละเอียดเจ้ำของข้อมูล 
ชื่อ-นามสกุล:  

 
หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อ:  

 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(Email):  

 
ทีอ่ยูเ่พื่อการตดิต่อ:  

 

ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดงัต่อไปนี้ เพื่อการตรวจสอบอ านาจ ตวัตน และถิน่ทีอ่ยูข่องผูย้ ืน่ค ารอ้ง
และเจา้ของขอ้มลู เพื่อใหเ้ราสามารถด าเนินการตามสทิธทิีร่อ้งขอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เอกสารพสิจูน์อ านาจด าเนินการแทน 
 หนงัสอืมอบอ านาจ  

เอกสารพสิจูน์ตวัตน และ/หรอื พสิจูน์ถิน่ที่อยู ่(อยา่งน้อยอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้) 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่านและเจา้ของขอ้มลู (กรณสีญัชาตไิทย) 

 ส าเนา Passportของท่านและเจา้ของขอ้มลู (กรณต่ีางชาต)ิ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของเจา้ของขอ้มลู 

 ใบเสรจ็ช าระค่าน ้า/ค่าไฟของเจา้ของขอ้มลู 

 ใบเสรจ็ช าระค่าบตัรเครดติ (ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 3 เดอืน) ของเจา้ของขอ้มลู 

 อื่นๆ (ถา้ม)ี 

                                                           
 หนงัสือมอบอ ำนำจตอ้งมีลกัษณะดงันี ้

1. เนือ้ควำมอยำ่งนอ้ยระบ ุ“ใหอ้  ำนำจผูย้ื่นค  ำรอ้งในกำรด ำเนินกำรติดตอ่รอ้งขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูด ำเนินกำรอนญุำตใหเ้ขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลหรอื
ท ำส  ำเนำขอ้มลูส่วนบุคคล เปิดเผยกำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลที่เจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลผูม้อบอ ำนำจไม่ไดใ้หค้วำมยินยอม / ...(หรือสิทธิอ่ืนๆ
โปรดระบ)ุ....รวมถึงด  ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งจนเสรจ็กำร” 
2. มีกำรลงนำมโดยผูม้อบอ ำนำจอยำ่งชดัเจน 

3. ลงวนัที่ก่อนวนัที่ยื่นค  ำรอ้งขอ  
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เราขอสงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูล หรอืเรยีกเอกสารเพิม่เติมจากผู้ยื่นค าร้อง หากข้อมูลที่ได้รบัไม่

สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นค าร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรอืมอี านาจในการยื่นค าร้องขอ

ดงักล่าว เราขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธค ารอ้งขอของท่าน 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีป่ระสงคจ์ะขอใชส้ทิธ:ิ 

ล ำดบัท่ี ข้อมลูส่วนบคุคล เพ่ือขอใช้สิทธิ 
1   
2   
3   
4   

เพื่อขอใชส้ทิธ ิโปรดเลอืกระบุดงัต่อไปนี้: 

 สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลู/ท าส าเนา/เปิดเผยการไดม้า   สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง 

 สทิธใินการลบขอ้มลู      สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลู 

 สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผล     สทิธใินการโอนยา้ยขอ้มลู 

เหตุผลประกอบค ารอ้งขอ 

กรณุาชีแ้จงแหตุผลประกอบในการรอ้งขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล โดยใหท้่านแนบเอกสาร 

ขอ้มลู หลกัฐานประกอบเพื่อใหผู้ร้บัผดิชอบพจิารณาและด าเนินการต่อไป 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................. 
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ขอ้สงวนสทิธขิองผูค้วบคุมขอ้มลู  

1. ท่านต้องแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนได้ว่าผู้ยื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มูลหรอืมอี านาจในการยื่นค ารอ้งขอ

ดงักล่าว หากท่านไมส่ามารถแสดงใหเ้หน็ไดด้งักล่าว บรษิทัฯ อาจไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่ท่านตาม

ค าขอของท่านไดห้รอือาจตอ้งปฏเิสธค ารอ้งขอของท่าน 

2. ท่านต้องระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านประสงค์จะใช้สทิธขิองท่านโดยชดัเจนและเพยีงพอ 

เพื่อให้บรษิัทฯ ใช้ประกอบการด าเนินการตามค าขอของท่านได้ หากท่านไม่ให้รายละเอียดตามสมควรที่

เพยีงพอ บรษิทัฯ อาจไมส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่ท่านตามค าขอของท่านได้ 

3. บรษิทัฯ อาจขอเอกสารเพิม่เตมิจากท่าน หากบรษิทัฯเห็นว่าจ าเป็นต่อการพจิารณาในการใชส้ทิธต่ิางๆ

ของท่าน  

4. บรษิทัฯ จะใชข้อ้มลูส่วนบุคคลซึง่ท่านไดใ้หไ้วใ้นแบบค าขอนี้เพื่อพจิารณาการด าเนินการตามค าขอของ

ท่าน โดยอาจมกีารเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวภายต่อบรษิทัภายในเครอื/ภายในกลุ่ม หรอืต่อผูร้บัจา้ง 

หรอืต่อผูใ้หบ้รกิารของบรษิทัฯ หรอื บรษิทัในเครอื/บรษิทัในกลุ่ม ทัง้นี้ เพื่อการด าเนินการตามวตัถุประสงค์

ตามค าขอของท่าน  

5. นอกจากกรณีตามขอ้ 1-4 ขา้งต้น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธค าขอของท่าน หากเป็นกรณี

ดงัต่อไปนี้ 

 ค ารอ้งขอดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล อาท ิกรณีที่ผู้ร้องขอไม่มสีทิธใินการขอเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล 

หรอืไมม่ขีอ้มลูส่วนบุคคลนัน้อยูท่ีเ่รา เป็นตน้ 

 ค าร้องขอดงักล่าวเป็นค าร้องขอฟุ่มเฟือย อาทิ เป็นค าร้องขอที่มลีกัษณะเดยีวกนั หรอืมเีนื้อหา

เดยีวกนัซ ้าๆโดยไมม่เีหตุผลอนัควร 

 เราไม่สามารถใหท้่านเขา้ถงึขอ้มลู ท าส าเนา หรอืเปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลไดเ้นื่องจาก

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืค าสัง่ศาล และการปฏิบตัิตามค าขอนัน้จะส่งผลกระทบที่อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น อาทิ การเปิดเผยข้อมูลนัน้เป็นการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย หรือเป็นการเปิดเผยทรพัย์สินทางปัญญา หรือ

ความลบัทางการคา้ของบุคคลทีส่ามนัน้ 
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6. ในกรณีที่บรษิัทฯ ปฏเิสธไม่ด าเนินการตามค าร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรยีนต่อส านักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดต่้อไป 

7. โดยปกตทิ่านจะไม่เสยีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามค าร้องขอของท่าน อย่างไรกด็ ีหากปรากฎอย่าง

ชดัเจนว่าค ารอ้งขอของท่านเป็นค ารอ้งขอทีไ่มส่มเหตุผล หรอืค ารอ้งขอฟุ่มเฟือย เราอาจคดิค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนินการตามสทิธแิก่ท่านตามสมควร 

เมือ่พจิารณาเหตุผลในการรอ้งขอตามสทิธขิองท่านเรยีบรอ้ยแลว้ เราจะแจง้ผลในการพจิารณาใหท้่านทราบ

และด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ 

การรบัทราบและยนิยอม     

ท่านไดอ่้านและเขา้ใจเนื้อหาของค ารอ้งขอฉบบันี้อย่างละเอยีดแลว้ และยนืยนัว่าขอ้มลูต่างๆที่ไดแ้จง้ใหแ้ก่

บรษิทัฯ ทราบนัน้เป็นความจรงิ ถูกต้อง ท่านเขา้ใจดวี่าการตรวจสอบเพื่อยนืยนัอ านาจ ตวัตน และถิน่ทีอ่ยู่

นัน้เป็นการจ าเป็นอย่างยิง่เพื่อพจิารณาด าเนินการตามสทิธทิีท่่านรอ้งขอ หากท่านใหข้อ้มลูทีผ่ดิพลาดดว้ย

เจตนาทุจรติท่านอาจถูกด าเนินคดตีามกฎหมายได้ และ บรษิัทฯอาจขอข้อมูลเพิม่เติมจากท่านเพื่อการ

ตรวจสอบดงักล่าว เพื่อใหก้ารด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่านเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้นต่อไป 

ในการนี้ท่านจงึไดล้งนามไว ้เพื่อเป็นหลกัฐาน  

ลายมอืชื่อของผูข้อใชส้ทิธ:ิ ……………………………………………………. 

ชื่อ-นามสกุล (ตวับรรจง): (……………………………………………………) 

วนัที:่ …………………………………………………….. 

 

 


