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แบบฟอรม์ การขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษทั กรงุไทยอปุกรณ์ จ ากดั 

 ดว้ยพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใ้หส้ทิธแิก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใน
การขอใชส้ทิธดิ าเนินการต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความดูแลของบรษิทั กรุงไทยอุปกรณ์ จ ากดั 
ซึง่เป็นผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลตามกฎหมาย 

 ท่านสามารถขอใชส้ทิธใินฐานะเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลได ้ผ่านแบบฟอรม์นี้ โดยสง่แบบฟอร์มมาที่ 
แผนกทรพัยากรบุคคล หรอืสง่จดหมายมายงับรษิทัไดต้ามทีอ่ยู่ ดงันี้ 
 - บริษทั กรงุไทยอปุกรณ์ จ ากดั 1622 ถนนกรงุเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศตัรพู่าย 
กรงุเทพมหานคร 10100  

 หรอืสง่อเีมลลม์ายงั hrm@krungthaiequipment.com 

 และเพื่อใหบ้รษิทัสามารถด าเนินการตรวจสอบการใชส้ทิธขิองท่านตามขอ้เรยีกรอ้งได ้บรษิทัขอให้
ท่านแจง้รายละเอยีดดงันี้ 

 ๑. ข้อมูลของผู้ใช้สิทธิ 

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

 ๒. เอกสารแนบเพื่อยืนยนัตวัตน 

 ❒ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ทีข่ดีฆา่ขอ้มลูศาสนา หรอืหมู่โลหติออก 

 ❒ ส าเนาหนงัสอืเดนิทางของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

   ❒ หนังสอืมอบอ านาจซึ่งมกีารมอบหมายอ านาจอย่างชดัแจง้ หรอืเอกสารแสดงสทิธใินฐานะ
ผูแ้ทนโดยขอบธรรม หรอืผูอ้นุบาล หรอืผูพ้ทิกัษ์ 

 ❒ เอกสารอื่น ๆ โปรดระบุ............................................................................................ 

 ๓. ท่านใช้สิทธิในฐานะใด 

     ❒ ฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

  ❒ ฐานะด าเนินการแทนบุคคลซึง่อยู่ในการก ากบัดแูล เช่น ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรอืผูแ้ทน 
โดยชอบธรรม  

     ❒ ฐานะผูไ้ดร้บัมอบอ านาจ 

   ❒ ฐานะอื่น ๆ โปรดระบุ.................................................................... 



2 
 

 ๔. โปรดระบรุายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  ชื่อ-นามสกุล   …………………………………….………………………….............……… 
  ทีอ่ยู่            …………………………………….………………………….............……… 
  เบอรโ์ทรศพัท ์ …………………………………….………………………….............……… 
  อเีมล            …………………………………….………………………….............……… 
 
 ๕. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กบับริษทัในฐานะ  

  ❒  ลูกคา้ 

  ❒  ผูใ้ชง้านแอปพลเิคชนั / ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์

  ❒  พนกังาน / ลูกจา้งของบรษิทั 

  ❒  ผูส้มคัรงาน 

  ❒  คู่สญัญา/ผูร้บัเหมา/ คู่คา้ 

  ❒  ผูต้ดิต่อ 

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

 ๖.  ข้อมูลของท่านอยู่ในรูปเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ใด หรือการติดต่อกบับริษัท
เกิดขึ้นจากการติดต่อในเร่ืองใด หรือติดต่อกบัฝ่ายใดของบริษทั 
......................................................................................................................................................... 

 ๗. ช่วงเวลาโดยประมาณท่ีท่านได้ติดต่อกบับริษทัโดยประมาณ 
......................................................................................................................................................... 

 ๘. ขอใช้สิทธิตามกฎหมาย ในกรณีดงันี้ 

  ❒  เพกิถอนความยนิยอม 

  ❒  ขอเข้าถึงหรือรบัส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้ บริษัท กรุงไทยอุปกรณ์ จ ากัด 
เปิดเผยทีม่าของขอ้มลูทีท่่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวม 

  ❒  ขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล 

  ❒  ขอใหล้บขอ้มลูสว่นบุคคล 

  ❒  ขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

  ❒  ขอระงบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

  ❒  ขอใหบ้รษิทั โอนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคลแก่ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลรายอื่น 
 

  เหตุผลเพิม่เตมิทีต่อ้งการใชส้ทิธ.ิ............................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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 ๙. ข้อสงวนสิทธิของบริษทัในฐานะผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล 
  บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะแจง้ใหท้่านทราบว่า บรษิทัอาจไม่ด าเนินการตามค าขอใชส้ทิธติามค า
รอ้งขอของท่านอนัเน่ืองมาจาก เหตุผลทีก่ฎหมายอนุญาตใหบ้รษิทัปฏเิสธค ารอ้งขอ ดงันี้ 
  (๑) บรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย หรอืค าสัง่ศาล 
  (๒) การขอใชส้ทิธขิองท่านจะเป็นการเขา้ถงึนัน้จะกระทบสทิธแิละเสรภีาพผูอ้ื่น 
  (๓) บรษิทัอาจปฏเิสธเพราะการส่งหรอืโอนเพราะปฏบิตัหิน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรอื
ปฏบิตัติามกฎหมาย 
  (๔) บริษัทอาจปฏิเสธการคดัค้านกรณีบริษัทรวบรวมข้อมูลของท่านในฐานจ าเป็นในการ
ปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์สาธารณะ และฐานประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทั 
  (๕) บรษิทัอาจปฏเิสธการรอ้งขอของท่าน หากการรอ้งขอนัน้ก่อใหเ้กดิการด าเนินการขอ้มลูที่
ไมถู่กตอ้ง หรอืไม่เป็นปัจจุบนั หรอืไม่สมบูรณ์ หรอืก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
  (๖) บรษิทัอาจปฏเิสธการรอ้งขอของท่านเพราะเหตุไม่มขีอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 
  (๗) บรษิทัอาจปฏเิสธค าร้องขอของท่าน หากขอ้มูลในค าร้องไม่เป็นความจรงิ หรอืเกดิจาก
การกระท าทีไ่ม่สุจรติ หรอืผดิกฎหมาย 
  (๘) บรษิทัอาจปฏเิสธค ารอ้งขอของท่าน กรณีบรษิทัไม่มขีอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

 ๑๐.  การพิจารณาและด าเนินการตามค าร้องขอ 
  การปฏิบัติตามค าร้องขอ หรือการปฏิเสธค าร้องขอของท่านได้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ 
ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอพรอ้มเหตุผลและขอ้มูลประกอบค าขอต่าง ๆ รวมถงึเอกสารหลกัฐาน
ประกอบจากท่านครบถ้วน ทัง้นี้ ขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาดงักล่าวออกไป หากบรษิทั ไดร้บัขอ้มูลไม่
เพยีงพอในการประกอบการด าเนินการ 
  ช่องทางการแจ้งบริษัทจะขอแจ้งให้ท่านทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากท่านไม่มี
จดหมายอเิลก็ทรอนิกสบ์รษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบทางช่องทางอื่นเป็นล าดบัถดัไป ตามทีท่่านไดแ้จง้เอาไวใ้น
แบบฟอรม์นี้ 

 ๑๑. การเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผยค าร้องขอน้ี 
  ดว้ยเหตุทีค่ ารอ้งขอนี้มขีอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน บรษิทัอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งการเกบ็รวบรวม 
ใช ้เปิดเผยค ารอ้งขอนี้ เพือ่วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบเพือ่ยนืยนัสทิธขิองท่านทัง้ในฐานะเจา้ของขอ้มูล
สว่นบุคคลและผูแ้ทน และด าเนินการตามค าขอใชส้ทิธ ิ 
ในกรณีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมคีวามจ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรอืหน่วยงานอื่นที่
  เกี่ยวข้องในฐานะผู้ประมวลผล  การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อความจ าเป็นในการ
ด าเนินการตามค าร้องขอใช้สทิธิของท่านเท่านัน้ และข้อมูลดงักล่าวจะถูกเก็บรกัษาไว้จนกว่าบรษิัท จะ
ปฏบิตัติามค ารอ้งขอของท่านเสรจ็สิ้น หรอืจนกว่ากระบวนการโต้แยง้หรือปฏเิสธค าขอใชส้ทิธขิองเจ้าของ
ขอ้มลูสว่นบุคคลจะสิน้สุด 
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 ๑๒. ผู้ยื่นค าร้องมีความเข้าใจแบบฟอรม์ค าร้องน้ี โดยมีได้ถกูหลอกลวง ข่มขู่  
  ผูย้ื่นค ารอ้งยื่นยนัว่าเป็นผูม้สีตสิมัปชญัญะครบถ้วน สมบูรณ์ โดยไดอ้่านและเขา้ใจเนื้อหาของ
แบบค าร้อง และยนืยนัว่าข้อมูลที่ได้แจ้งข้างต้นนัน้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็น
หลกัฐาน 
 

ลงชื่อ.......................................................... ผูย้ ืน่ค ารอ้งขอ 
                              (........................................................)  

             วนัที.่.................................................. 
 

 
ส าหรบัเจ้าหน้าท่ี 
รายการ รายละเอียด และผลการด าเนินงาน ลงช่ือ

ผู้ด าเนินการ 
วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ วนัที.่.................................................................................  
วนัพจิารณาค ารอ้ง วนัที.่.................................................................................  
ผลการพจิารณา โปรดระบ ุ

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

การปฏเิสธค ารอ้งขอ เหตุผลในการปฏเิสธ (หากม)ี 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

 

การด าเนินการบนัทกึการ
ปฏเิสธค ารอ้งขอใน Ropa 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
 

  


