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วนัที ่……………………………… 

 

แบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคล  
Data Subject Rights Request Form 

ท่านสามารถใชส้ทิธดิงักล่าวไดโ้ดยการกรอกรายละเอยีดในแบบค ารอ้งนี้ และยื่นค าขอนี้ดว้ยตนเองหรอืส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย ์
 

ข้อมูลผูย้ื่นค ำร้องขอ 
ชื่อ-นามสกุล                     …………………………………….………………………………… 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน   …………………………………….………………………………… 
เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อ            …………………………………….………………………………… 
อเีมล                             …………………………………….………………………………… 

ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบคุคลหรือไม ่

❒ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

❒ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นผูแ้ทนของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล (โปรดระบุรายละเอยีดของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล) 
รายละเอยีดของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 
ชื่อ-นามสกุล   …………………………………….………………………………… 
ทีอ่ยู่             ……………………………………………………………….…….. 
เบอรโ์ทรศพัท ์ ……………………………………………………………………… 
อเีมล            ……………………………………………………………………… 

 
เอกสำรประกอบกำรขอใช้สิทธิ 

เอกสารเพื่อการยนืยนัตวัตนของผูย้ื่นค ารอ้ง 

❒  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสญัญาชาตไิทย) 

❒  ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีไม่มสีญัญาชาตไิทย) 
เอกสารประกอบการด าเนินการแทน (เฉพาะกรณียื่นค ารอ้งแทนเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล) 

❒  หนงัสอืมอบอ านาจทีเ่จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลใหอ้ านาจผูย้ื่นค ารอ้งใชส้ทิธแิทนเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตาม
แบบค ารอ้งขอฉบบันี้ ซึง่ลงนามโดยเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลและผูย้ื่นค ารอ้งและลงวนัทีก่่อนวนัทีย่ื่น  

 
 
 
 
 

โปรดระบุสถานะความสมัพนัธข์องเจา้ของขอ้มลูกบัทางบรษิทั ฯ 
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❒  ลูกคา้ / ผูใ้ชง้านแอปพลเิคชนั / ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์

❒  เจา้หน้าที/่ผูป้ฏบิตังิาน 

❒  ผูส้มคัรงาน 

❒  คู่สญัญา/ผูร้บัเหมา 

❒  ผูต้ดิต่อ 

❒  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................. 
 

โปรดระบุสทิธทิีท่่านประสงคจ์ะด าเนินการ 

❒  เพกิถอนความยนิยอม 

❒  ขอเขา้ถงึหรอืรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถงึขอใหท้าง บรษิทั ฯ เปิดเผยทีม่าของขอ้มลูทีท่่านไมไ่ดใ้หค้วาม
ยนิยอมในการเกบ็รวบรวม 

❒  ขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคล 

❒  ขอใหล้บขอ้มลูส่วนบุคคล 

❒  ขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

❒  ขอระงบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

❒  ขอให ้บรษิทั ฯโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคลแก่ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลรายอื่น 
 

โปรดระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลประกอบค ารอ้งขอของท่าน 
……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...

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

 
หมายเหต ุ
 บรษิัท ฯ สงวนสทิธใินการติดต่อท่านตามขอ้มูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้ในค าร้องนี้ เพื่อขอขอ้มูลหรอืเอกสาร
หลกัฐานเกีย่วกบัค าขอเพิม่เตมิ รวมถงึสงวนสทิธใินการด าเนินคดตีามกฎหมายหากพบว่าขอ้มลูทีท่า่นระบุในแบบค ารอ้งขอ
นี้ไม่เป็นความจรงิโดยเจตนาทุจรติ 

การใชส้ทิธขิองท่านอาจมเีงือ่นไขทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมายหรอืกฎ ระเบยีบอื่น ทัง้นี้ จ าเป็นตอ้งมกีารพจิารณาค า
ขอเป็นรายกรณีไป บรษิทั ฯ ขอความร่วมมอืใหท้่านโปรดใหข้อ้มลูประกอบค ารอ้งขอของท่านอย่างครบถว้น เพื่อให ้บรษิทั 
ฯ สามารถด าเนินการตามสทิธขิองท่านได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ บรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธค าขอของท่านใน
กรณีที ่บรษิทั ฯ มคีวามจ าเป็นต้องด าเนินการตามเงื่อนไขกฎหมายหรอืค าสัง่ศาล หรอืเป็นกรณีการใชส้ทิธขิองท่านอาจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น หรอืในกรณีทีท่่านยงัมสีญัญากบั บรษิทั ฯ ทีใ่หป้ระโยชน์แก่ท่าน
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อยู่ ซึ่งการใชส้ทิธขิองท่านอาจเป็นผลให ้บรษิทั ฯ ไม่สามารถใหบ้รกิารตามสญัญาแก่ท่านได ้โดย บรษิทั ฯ จะด าเนินการ
แจง้ใหท้่านทราบถงึผลกระทบของการใชส้ทิธติ่อไป 
 บริษัท ฯ จะด าเนินการตามค าร้องขอของท่านภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รบัค าขอพร้อมเหตุผลและข้อมูล
ประกอบค าขอต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลกัฐานประกอบจากท่านครบถ้วน ทัง้นี้ ขอสงวนสิทธใินการขยายเวลาดงักล่าว
ออกไป หาก บรษิทั ฯ ไดร้บัขอ้มลูไม่เพยีงพอในการประกอบการด าเนินการ 
 ในกรณีที ่บรษิทั ฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งปฏเิสธค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองท่าน บรษิทั ฯ จะแจง้เหตุผลการปฏเิสธแก่ท่าน
ทราบทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
 บรษิทั ฯ เกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลซึ่งท่านไดใ้หไ้วใ้นค ารอ้งขอนี้เพื่อวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อ
ยนืยนัสทิธขิองท่านทัง้ในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลและผูแ้ทน และด าเนินการตามค าขอใชส้ทิธขิองท่าน โดยอาจมคีวาม
จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวแก่บุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่าน ทัง้นี้ การเปิดเผยดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อความจ าเป็นในการด าเนินการตามค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองท่านเท่านัน้ และ
ขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเกบ็รกัษาไวจ้นกว่า บรษิทั ฯ จะปฏบิตัติามค ารอ้งขอของท่านเสรจ็สิน้ หรอืจนกว่ากระบวนการโตแ้ยง้
หรอืปฏเิสธค าขอใชส้ทิธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลจะสิน้สุดในกรณีที ่ บรษิทั ฯ ไม่อาจปฏบิตัติามค ารอ้งขอของท่านได้
โดยมเีหตุผลอนัสมควรตามทีก่ฎหมายหรอืค าสัง่ศาลก าหนด 
 ผู้ยื่นค าร้องได้อ่านและเขา้ใจเนื้อหาของแบบค าร้องขอฉบบันี้แล้ว และยนืยนัว่าขอ้มูลที่ได้แจ้งแก่ บรษิัท ฯ. มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ รวมทัง้ขอยนืยนัและรบัประกนัว่าผูย้ื่นค ารอ้งมสีทิธอิย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
จงึไดล้งลายมอืชื่อตามทีร่ะบุขา้งล่างนี้ 
 

.......................................................... ผูย้ื่นค ารอ้งขอ 
(............................................................)   
    วนัที ่ .......................................    

  
*ส าหรบัเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ 

วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ ………………………………………... 
วนัทีบ่นัทกึในระบบ ………………………………………… 
วนัทีม่หีนังสอืตอบรบั ………………………………………… 
ผลการพจิารณา ………………………………………… 
เหตุผลในการปฏเิสธ (หากม)ี ………………………………………… 
เจา้หน้าทีผู่ด้ าเนินการ ………………………………………... 

 
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบค ารอ้งทีก่รอกขอ้มลูครบถว้นพรอ้มเอกสารประกอบทัง้หมด ไดท้ี ่ บริษทั สยำมรำชธำนี 

จ ำกดั (มหำชน) 329 ม.10 กศุลส่งสำมคัคี ซ.1 ถ.รถรำงสำยเก่ำ ต.ส ำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 
(แบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล) 

** สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล info@siamraj.com    

mailto:info@siamraj.com

