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ส่วนที' 1 : สาํหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
[Part 1:  For personal data subject (Please fill in all data)] 
 

ชื#อ – นามสกลุ [Name-Surname] :                             

o เลขบตัรประจําตวัประชาชน [ID No.] / o เลขที#หนงัสอืเดนิทาง [Passport No.]        

ในฐานะ [hereinafter called]    £ เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล [Personal data subject]   
                                               £ ตวัแทนโดยชอบด้วยกฏหมาย [Legal representative] 
ของ [of]   

ชื#อ – นามสกลุ [Name-Surname] :                             

o เลขบตัรประจําตวัประชาชน [ID No.] / o เลขที#หนงัสอืเดนิทาง [Passport No.]        
 

ที#อยู ่[Address] :                                    

                                                                                                      

อีเมล [E-mail] :                   เบอร์โทรศพัท์ [Mobile no.] :                                          
 

ความสมัพนัธ์กบัเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล [Relationship with Personal data subject] ………..…..………........................ 
    

      ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ได้มีการกําหนดสทิธิของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลไว้ 
โดยท่านมีความประสงค์จะจดัการข้อมูลส่วนบุคคลดงัต่อไปนี J  
[According to the Personal Data Protection Act, 2019, by which the rights of the personal data subject are set,  
you intend to manage your personal data as follows: (please tick as appropriate)] 

☐ สทิธิขอถอนความยินยอม [Right to withdraw consent] 

☐ สทิธิขอเข้าถงึข้อมลู [Right to access] 

☐ สทิธิขอถ่ายโอนข้อมลู [Right to data portability] 

☐ สทิธิขอคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคล [Right to object] 

☐ สทิธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมลู [Right to deletion] 

☐ สทิธิขอให้ระงบัการใช้ข้อมลู [Right to restrict processing] 

☐ สทิธิขอให้แก้ไขข้อมลู [Right to amendment] 
 

รายละเอียด [Details] 

                   

                   

                   

                   

                   

                    

 
 

เอกสารประกอบคาํร้อง [Attached Documentation]: 

     ☐ สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน (กรณีสญัชาตไิทย) หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีตา่งชาต)ิ ของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลหรือ 
สาํเนาสตูบิตัรของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง โดยเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล หรือตวัแทนโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย  
           [A copy of ID card (Thai nationality) or a copy of passport (Non-Thai Nationality) or a copy of birth certificate of the 
personal data subject with signature of personal data subject or legal representative] 

     ☐ สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน (กรณีสญัชาตไิทย) หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีตา่งชาต)ิ ของตวัแทนโดยชอบ 
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ด้วยกฎหมาย พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
           [A Copy of ID card (Thai nationality) or a copy of passport (Non-Thai Nationals) of the Legal representative with a 
certified true copy] 

     ☐ อื#นๆ (ระบ)ุ [Others (Please specify]          
            
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูที#กลา่วมาข้างต้น รวมถงึเอกสารประกอบการยื#นแบบฟอร์มทั �งหมดนี � ถกูต้องและเป็นจริง ทกุประการ  
[I hereby certify that the data mentioned above, including all Attached Documentation, are correct and true in all respects.] 
      หากภายหลงัตรวจสอบพบวา่ ข้อความหรือเอกสาร ไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในความเสยีหายที#เกิดขึ �น 
ทกุประการ  

[If text or documents are later found subsequently incorrect, I agree to be held liable for any damages incurred in all respects.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

                                               ลงชื#อ                                                เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล/ตวัแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 
                                                        (Signature)                                                           (Personal data subject / Legal representative)                      

                                                        (                                 )                    Date                   
 

ทั �งนี � เมื#อบริษัทฯ ได้รับแบบคําร้องขอเกี' ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนแล้ว บริษัทฯจะ
ดําเนินการแจ้งให้บคุคลที#เกี#ยวข้อง ซึ#งอยู่ในความควบคมุดแูลของบริษัทฯ ทราบโดยทนัที และจะดําเนินการตามคําขอของท่านภายใน 
30 วนั นบัแต่วนัที#ได้รับคําขอและเอกสารประกอบโดยครบถ้วน เว้นแต่การดําเนินตาม คําขอของท่านจะละเมิดนโยบายคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคลของบคุคลอื#น หรือเป็นการขดัตอ่กฎหมาย 
        [ When the Company receives a “Personal Data Request Form”, with attached required documentation, the Company 
will immediately notify the relevant persons in the company, who will process your request within 30 days from the date of 
receiving the request and the attached required documents, unless performing your request violates the privacy policy of 
another person or is against the law.] 
        หากทา่นประสงค์ให้บริษัทฯ ระงบัการประมวลผล เพิกถอน คดัค้าน หรือลบข้อมลูของทา่น โปรดทราบวา่อาจมีบางบริการที#บริษัทฯ 
ไมส่ามารถให้บริการแก่ทา่นได้ หากปราศจากข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น    
        [If you wish to have the Company suspend processing, to revoke, to object to, or to delete your data, please do note 
that some of the services provided by the Company may not be possible or available without proper personal identification 
data.] 
ส่วนที' 2 : สาํหรับเจ้าหน้าที' [Part 2: For office use only] 
 

ชื#อ – นามสกลุ :                             แผนก :                           

เบอร์โทรศพัท์ : .                            อีเมล :       

สง่คําร้องขอให้กบัฝ่าย : .                         เมื#อวนัที# / เวลา :      
 


