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แบบฟอรม์ค ำรอ้งขอใชส้ทิธขิองเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

Data Subject Right Request Form 
 

 

1. ขอ้มลูของผูย้ ืน่ค ำรอ้งขอ  

Requestor’s Information 

ชือ่ นามสกลุ Name-Family Name :   

ทีอ่ยู ่Address :  

เบอรโ์ทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ได ้Phone number :   

อเีมล ์Email :  

โปรดระบรุายละเอยีดอืน่ ๆ (ถา้ม)ี Others (If any) :  

 

● ทา่นเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืไม่  ผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นบคุคลเดยีวกบัเจา้ของขอ้มลู 

 

       ผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นผูร้ับมอบอ านาจจากเจา้ของขอ้มลู 

 

 

 

2. ขอ้มลูเจำ้ของขอ้มลูสว่นบคุคล (กรณีผูย้ ืน่ค ำรอ้งเป็นผูร้บัมอบอ ำนำจจำกเจำ้ของขอ้มลู) 

Details of Data Subject (In case of Requestor is NOT the same person as Data Subject.) 

 

ชือ่ นามสกลุ Name-Family Name :  

ทีอ่ยู ่Address :  

เบอรโ์ทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ได ้

Phone number : 

 

อเีมล ์ 

Email : 

 

โปรดระบรุายละเอยีดอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  

Others (If any): 

 

 

 

 

 

 

 

Are you being a data subject? YES, I am a Data Subject. 

NO, I am acting on behalf of the data subject 

as attorney/representative. 
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3. เอกสำรพสิจูนต์วัตน  

Evidence 

โปรดแนบเอกสารดังตอ่ไปนี้เพือ่การตรวจสอบยนืยันตัวตนของผูย้ืน่ค ารอ้ง เพือ่ใหบ้รษัิทฯ 

สามารถด าเนนิการตามสทิธทิีร่อ้งขอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

For the purpose of Requestor’s identity verification, Please attached herewith the following 

documents so that the company will perform your requested correctly. 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน กรณีสญัชาตไิทย 

ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลและ/หรอืผูร้ับมอบอ านาจ (โปรดลบหรอืขดีฆา่ขอ้มลูศาสนา 

หรอืกรุ๊ปเลอืดออก ถา้ม)ี 

For Thai nationals, ID of the Data Subject and/or (his/her) representative (if 

any) (please conceal information on religion and blood type (if any)) 

• ส าเนาหนังสอืเดนิทาง กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิ

ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลและ/หรอืผูร้ับมอบอ านาจ 

For foreign nationals, a copy of Data Subject’s Passport and/or (his/her) 

representative (if any) 

• หนังสอืมอบอ านาจ 

Power of attorney (in case the requestor represents the Data Subject) 

• อืน่ ๆ  (โปรดระบ)ุ ____________________________________ 

Others (Please specify)  

 

หมายเหต:ุ หนังสอืมอบอ านาจจะตอ้งมลีักษณะดังน้ี 

Note: The Power of Attorney must be described as follows. 

1) เน้ือความอยา่งนอ้ยระบ ุ

“ใหอ้ านาจผูย้ืน่ค ารอ้งในการด าเนนิการตดิตอ่รอ้งขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูด าเนนิการอนุญาตใหเ้ขา้ถงึ

ขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืท าส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล 

เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลผูม้อบอ านาจไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม 

รวมถงึด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งจนเสร็จการ 

At least, specified that “Authorize and appoint the requestor to request Controller to perform 

the permission of access, duplicate and source disclosure of Privacy data which the Data 

subject (Appointer) did not give consent and have authority to carry out the actions on behalf 

of the Data Subject until they are terminated.” 

2) มกีารลงนามโดยผูม้อบอ านาจและผูร้ับมอบอ านาจอยา่งชดัเจน 

There has been clearly signed by Appointer and Attorney. 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการสอบถามขอ้มลู หรอืเรยีกเอกสารเพิม่เตมิจากผูย้ืน่ค ารอ้ง 

หากขอ้มลูทีไ่ดร้ับไมส่ามารถแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนไดว้า่ผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลู 

หรอืมอี านาจในการยืน่ค ารอ้งขอดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธค ารอ้งขอของทา่น 

The company reserves the right to inquire the additional information or documents from 

Requestor. In addition, if the acquired information are NOT clearly evince that the Requestor is Data 

Subject or having authorize to submit this form, the company reserves the right to deny your 

request. 
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4. ประเภทของกำรขอใชส้ทิธ ิ

Type of right to be request 

โปรดระบวุา่ทา่นตอ้งการใชส้ทิธใินเรือ่งใด 

Please specified the type of right that you request to exercise. 

• สทิธใินการขอถอนความยนิยอม Right to Withdraw Consent 

• สทิธใินการขอเขา้ถงึ และ/หรอืขอรับส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล Right to Access  

• สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง สมบรูณ์ และเป็นปัจจุบัน Right to 

Rectification 

• สทิธใินการขอลบ ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล 

หรอืท าใหไ้มส่ามารถระบตุัวตนของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้ Right to Forgotten/Erasure 

• สทิธคิัดคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  Right to Restrict of Processing 

• สทิธใินการขอใหร้ะงับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล Right to Data Posstability/Data Transfer 

• สทิธใินการสง่หรอืโอนยา้ยขอ้มลู Right to Object 

 

5. รำยละเอยีดขอ้มลูสว่นบคุคลทีป่ระสงคจ์ะขอใชส้ทิธ ิ

Details of Data requested 

ล ำดบั 

Number 

รำยละเอยีดขอ้มลูสว่นบคุคลทีข่อใชส้ทิธ ิ

Details of Personal Data 

  

  

 

6. ขอ้สงวนสทิธขิองผูค้วบคมุขอ้มลู 

Reserved matter of Data Controller 

บรษัิทฯ ขอแจง้ใหท้า่นทราบวา่ หากเกดิกรณีดังตอ่ไปน้ี บรษัิทฯ 

อาจจ าเป็นตอ้งปฏเิสธค ารอ้งขอของทา่น 

Please be informed that the company may refuse your request, if one or more of the 

following have occurred: 

● ทา่นไมส่ามารถแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนไดว้า่ผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมอี านาจในการ

ยืน่ค ารอ้งขอดังกลา่ว 

You cannot provided clearly evidence that the Requestor is a Data Subject or having 

authorize to submit this form. 

● บรษัิทฯ ไมม่ขีอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

The company is not collect your privacy data. 

● บรษัิทฯ ไมส่ามารถใหท้า่นเขา้ถงึขอ้มลู ท าส าเนา หรอื เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

เน่ืองจากเป็นการปฏบิัตติามกฎหมายหรอืค าสัง่ศาล 

และการปฏบิัตติามค าขอนัน้จะสง่ผลกระทบทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สทิธแิละเสรภีาพข

องบคุคลอืน่ อาท ิการเปิดเผยขอ้มลูนัน้เป็นการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลทีส่ามดว้ย 

หรอื เป็นการเปิดเผยทรัพยส์นิทางปัญญา หรอื ความลับทางการคา้ของบคุคลทีส่ามนัน้ 

The company unable to allow you to access, duplicate or disclose the source of privacy data 

since the company comply with laws or court order or such execution will impact on or 

cause the damage to other’s liberty and rights such as disclose privacy data, intellectual 

property or trade secret of third party. 
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● เหตใุนการปฏเิสธอืน่ตามที ่พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้และบรษัิทฯ สามารถใชเ้หตดุังกลา่วไดต้ามกฎหมาย 

Any others legal basis as defined in Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) and 

related regulations. Besides, the company have legitimate right to set up those basis against 

you. 

ทัง้น้ี เมือ่พจิารณาเหตผุลในการรอ้งขอตามสทิธขิองทา่นเรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทฯ 

จะแจง้ผลในการพจิารณาใหท้า่นทราบและด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 30 

วันนับแตวั่นทีไ่ดร้ับค ารอ้งขอ 

After considering your request to exercise legitimate rights, the Company will use reasonable 

efforts to notify and comply the related performance within 30 days from the requested date. 

 

 

7. กำรรบัทรำบและยนิยอม 

Acknowledgement and approval 

 

ทา่นไดอ้า่นและเขา้ใจเนื้อหาของค ารอ้งขอฉบับนี้อยา่งละเอยีดแลว้ และยนืยันวา่ขอ้มลูตา่ง 

ๆ ทีไ่ดแ้จง้ใหแ้กบ่รษัิทฯ ทราบนัน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง ทา่นเขา้ใจดวีา่การตรวจสอบเพือ่ยนืยันอ านาจ 

และตัวตน นัน้เป็นการจ าเป็นอยา่งยิง่ เพือ่พจิารณาด าเนนิการตามสทิธทิีท่า่นรอ้งขอ และบรษัิทฯ 

อาจขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากทา่น เพือ่การตรวจสอบดังกลา่วเพือ่ใหก้ารด าเนนิการอนุญาตใหเ้ขา้ถงึ 

การท าส าเนา หรอืการเปิดเผยการไดม้าของขอ้มลูเป็นไปไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นตอ่ไป 

ในการนี้ ทา่นจงึไดล้งนามไว ้เพือ่เป็นหลักฐาน 

I acknowledge that I have read and understood this Right Request Form in its entirety 

and hereby certify that the above information is true and correct. 

I also acknowledge that the verification of my authority and identity is absolutely 

necessary for considering to perform in accordance with my request. 

And, I perceived that the Company may contact me via the information provided above to require 

additional information for verification in order to accurately perform the permission of access, 

duplicate or source disclosure. 

IN WITNESS WHEREOF, I hereby provide signature and have caused this Data Subject 

Right Request Form to be executed. 

 

 

  ลงชือ่                                                       ผูย้ืน่ค ารอ้ง 

 

                                 (                                                       ) 

   

                                       วันที ่      

 


