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แบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

Data Subject Rights Request Form 

วันที่ ……………………………… 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้
สิทธิด าเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความดูแลของ (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยการกรอกรายละเอียดในแบบค าร้องขอนี้ และยื่นค าร้องขอนี้ด้วย
ตนเองแก่บริษัทฯ หรือส่งทางไปรษณีย์มายังท่ีอยู่บริษัทฯ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

ช่องทางการติดต่อบริษัทหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
 ชื่อ  : บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จ ากัด 

สาขาที่ 00001  : 80 หมู่ 8  ถนนศักดิเดช  ต าบลวิชิต  อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
 ติดต่อ  : (0)76371-111 (โทรศัพท์)  
    (0)76371-120 (โทรสาร) 
          จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   info@thaisarco.com  
 เว็บไซต์ของบริษัท www.thaisarco.com 
 

ส่วนที่ 1 : รำยละเอียดของผู้ย่ืนค ำร้องขอ 

ชื่อ-นามสกุล   …………………………………….………………………………………………………… 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน …………………………………….………………………………………………………… 
ที่อยู่    …………………………………….………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  …………………………………….………………………………………………………… 
อีเมล                          …………………………………….………………………………………………………… 
 

 ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 

❒ ผู้ยื่นค าร้องเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

❒ ผู้ยื่นค าร้องเป็นผู้แทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (โปรดระบุรายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) 

 
 
 
รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
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ชื่อ-นามสกุล      …………………………………….………………………………………………………… 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน    …………………………………….………………………………………………………… 
ที่อยู่               …………………………………….………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์     …………………………………….………………………………………………………… 
อีเมล              …………………………………….………………………………………………………… 

 

 เอกสำรประกอบกำรขอใช้สิทธิ 
เอกสารเพ่ือการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นค าร้อง 

❒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

❒ ส าเนาหนังสือเดินทาง  
 

เอกสารประกอบการด าเนินการแทน (เฉพาะกรณียื่นค าร้องแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) 

❒ หนังสือมอบอ านาจที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้อ านาจผู้ยื่นค าร้องใช้สิทธิแทนเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลตามแบบค าร้องขอฉบับนี้ ซึ่งลงนามโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ยื่นค าร้องและลงวันที่ก่อนหรือใน
วันที่ยื่นค าร้อง พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้รับมอบอ านาจ 

 

 โปรดระบุสถำนะควำมสัมพันธ์ของท่ำนที่มีต่อบริษัทฯ 

❒ ลูกค้า / คู่ค้า / คู่สัญญา 

❒ ผู้สมัครงาน / พนักงานปัจจุบัน / พนักงานที่พ้นสภาพการจ้าง 

❒ ผู้ติดต่อ / ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

❒ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 : สิทธิที่ท่ำนประสงค์จะด ำเนินกำร 



 

หน้า 3 จาก 5 

 

 

 ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด ดังนี้  

❒ เพิกถอนความยินยอม 

❒ ขอเข้าถึงหรือรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยที่มาของข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม 

❒ ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

❒ ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล 

❒ ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

❒ ขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

❒ ขอให้บริษัทฯโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น 

 

โปรดระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบค าร้องขอของท่าน 
……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...……………

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

 
 
ส่วนที่ 3 : กำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำร 

ข้าพเจ้าประสงค์จะให้บริษัทฯ แจ้งผลการด าเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านวิธีการ    

❒   Email          ❒ ไปรษณีย์ 
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บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาและการด าเนินการตามสิทธิที่ร้องขอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค า 
ร้องขอ หรือวันที่ยื่นเอกสารประกอบเพ่ิมเติมครบถ้วน (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบภายในระยะเวลา 30 วันดังกล่าว
ข้างต้น พร้อมเหตุผลประกอบ 
 
ส่วนที่ 4 : ข้อสงวนสิทธิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการติดต่อท่านตามข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้ในค าร้องนี้ขอ เพ่ือขอข้อมูล
หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับค าขอเพ่ิมเติม รวมถึงสงวนสิทธิในการด าเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่า
ข้อมูลที่ท่านระบุในแบบค าร้องขอนี้ไม่เป็นความจริงโดยมีเจตนาทุจริต 

2. การใช้สิทธิของท่านอาจมีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ทั้งนี้ 
จ าเป็นต้องมีการพิจารณาค าขอเป็นรายกรณีไป บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดให้ข้อมูล
ประกอบค าร้องขอของท่านอย่างครบถ้วน เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการตามสิทธิของท่านได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค าขอของท่านในกรณีที่ บริษัทฯ มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการตามเงื่อนไขกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือเป็นกรณีการใช้สิทธิของท่านอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือในกรณีที่ท่านยังมีความผูกพันใดๆตาม
ข้อตกลง หรือสัญญากับบริษัทฯ ซึ่งการใช้สิทธิของท่านอาจเป็นผลให้ บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการ
ตามสัญญาแก่ท่านต่อไปได้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบของการใช้สิทธิ
ต่อไป 

3. บริษัทฯ จะด าเนินการตามค าร้องขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอพร้อมเหตุผล
และข้อมูลประกอบค าร้องขอต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน ทั้งนี้ ขอสงวน
สิทธิในการขยายเวลาดังกล่าวออกไป หากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอในการประกอบการ
ด าเนินการ 

4. ในกรณีที่ บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องปฏิเสธค าร้องขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลการ
ปฏิเสธให้ท่านทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย ์

5. บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้ในค าร้องขอนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบเพ่ือยืนยันสิทธิของท่านทั้งในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน และด าเนินการตาม
ค าขอใช้สิทธิของท่าน โดยอาจมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิติ
บุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าวจะ
เป็นไปเพ่ือความจ าเป็นในการด าเนินการตามค าร้องขอใช้สิทธิของท่านเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะ
ถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามค าร้องขอของท่านเสร็จสิ้น หรือจนกว่ากระบวนการ
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โต้แย้งหรือปฏิเสธค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิ้นสุดในกรณีที่ บริษัทฯ ไม่อาจปฏิบัติ
ตามค าร้องขอของท่านได้โดยมีเหตุผลอันสมควรตามที่กฎหมายหรือค าสั่งศาลก าหนด 

 
 ผู้ยื่นค าร้องได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของแบบค าร้องขอฉบับนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ได้แจ้งแก่ บริษัทฯ  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ รวมทั้งขอยืนยันว่าผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิโดยชอบด้วย
กฎหมาย จึงได้ลงลายมือชื่อตามท่ีระบุข้างล่างนี้ 
 
 

.......................................................... ผู้ยื่นค าร้องขอ 
(............................................................)   
    วันที่ .......................................    

  
 
 
 

 *ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น  

วันที่ได้รับค าร้องขอ ……………………………………………………………………………………………..……………………..... 
วันที่บันทึกในระบบ ……………………………………………………………………………………………..……………………..... 
วันที่มีหนังสือตอบรับ ……………………………………………………………………………………………..……………………... 

ผลการพิจารณา ……………………………………………………………………………………………..……………………………. 
………................................................................................................................................ ............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผลในการปฏิเสธ (หากมี) ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ ………………………………………...  
                            (                                 ) 

 


