
 แบบคํารอ้งขอใช้สทิธิเกี�ยวกับข้อมูลสว่นบุคคล 
 Data Subject Right Request Form 

 ตามพ  ระ  ราช  บญัญัติ  คุ้มครอง  ข้อมลู  สว่น  บุคคล  พ  .  ศ  .  2562  ได้  ม ี การ  กําหนด  สิทธิ  ของ  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น 
 บุคคลไว้ดังต่อไปนี� 

 (1) สิทธิขอเพกิถอนความยนิยอม (Right to withdraw consent) 
 (2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมลูสว่นบุคคล (Right to access) 

 (3) สิทธิขอโอนยา้ยข้อมลูสว่นบุคคล (Right to data portability) 
 (4) สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เป�ดเผย ข้อมูลสว่นบุคคล (Right to object) 

 (5) สิทธิขอให้ลบหรอืทําลายข้อมลูสว่นบุคคล (Right to erasure) 
 (6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลสว่นบุคคล (Right to restriction of processing) 
 (7) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมลูสว่นบุคคล (Right to rectification) 

 เจ้าของ  ข้อมลู  สว่น  บุคคล  ที�  ประสงค์  จะ  จัดการ  ข้อมลู  ของ  ตนเอง  สามารถ  สง่  แบบ  ฟอร์ม  ที�  กรอก  ราย  ละเอียด 
 ครบถ้วนแล้วมายงั อีเมล  dpo@shininggold.com  พร้อมทั�งเอกสารประกอบคําร้องขอ ดังนี� 

 เอกสารประกอบการรอ้งขอ 
 1. แบบคํารอ้งขอใช้สิทธิเกี�ยวกับข้อมูลสว่นบุคคล 
 2. สําเนาบตัรประชาชน หรอื หลักฐานที�สามารถระบุถึงตัวตนในการพิสูจน์ตัวตนของท่าน 
 3.  ใบ  มอบ  อํานาจ  และ  สําเนา  บัตร  ประชาชน  ผู้  มอบ  อํานาจ  และ  ผู้รับ  มอบ  อํานาจ  (  ใน  กรณี  ที�  ไม ่ ได้  ดําเนิน  การ  ด้วย 
 ตนเอง) 

 ทั�งนี�  เมื�อ  บรษัิทฯ  ได้  รับ  แบบ  ฟอรม์  และ  เอกสาร  หลัก  ฐาน  ที�  เกี�ยวข้อง  เมื�อ  ได้  ตรวจ  สอบ  เอกสาร  แล้ว  บริษัทฯ  จะ 
 ดําเนนิการแจ้งให้บุคคลที�เกี�ยวข้องซึ�งอยูใ่นความควบคุมดูแลของบริษัทฯทราบโดยทันทีและ  จะดําเนินการ 
 ตาม  คําขอ  ของ  ท่าน  ภายใน  30  วัน  นบั  แต่  วัน  ที�  ได้  รับคํา  ขอ  และ  เอกสาร  ประกอบ  โดย  ครบ  ถ้วน  เว้น  แต่  การ  ดําเนิน 
 ตามคําขอของท่านจะละเมดินโยบายความเป�นสว่นตัวของท่านอื�น หรือ เป�นการขัดต่อกฎหมาย 

 หมายเหต ุ  :  หาก  ท่าน  ประสงค์  ให้  บริษัทฯ  ระงับ  การ  ประมวล  ผล  เพิก  ถอน  คัดค้าน  หรือ  ลบ  ข้อมูล  ของ  ท่าน  โปรด  ทราบ 
 ว่า  อาจ  มี  บาง  บริการ  ที�  บริษัทฯ  ไม ่ สามารถ  ให้  บริการ  แก่  ท่าน  ได้  หาก  ปราศจาก  ขอ้มูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ทั�งนี�  บริษัท 
 อาจปฏิเสธคําเรียกร้องขอใชสิ้ทธิของ เจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลได้ หากพบว่า 

 1. หลักฐานแสดงตัวตนในการยื�นคําขอไมเ่พียงพอ 
 2. คําขอไมส่มเหตสุมผล 
 3. คําขอฟุ�มเฟ�อย ซ�าซ้อน 
 4. เจ้าของขอ้มลูมขีอ้มูลอยูแ่ล้ว 
 5. เกี�ยวกับการทําตามสัญญา หรือการเขา้ทําสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลกับผูค้วบคุมข้อมูล 
 6. มคีวามจําเป�นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ คําสั�งศาล หรือก่อตั�ง ใช้ หรือป�องกันสิทธิทางกฎหมาย 
 7. การประมวลผลก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบแก่บุคคลอื�น 
 8. ขอ้มลูนั�นจําเป�นสําหรับการประมวลผล 
 9. เหตผุลการปฏิเสธอื�นอันชอบด้วยกฎหมาย 



 แบบคํารอ้งขอเกี�ยวกับข้อมลูสว่นบุคคล 
 Data Subject Right Request Form 

 สว่นที�1 :  สาํหรบัเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล  (กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน) 

 ชื�อ – นามสกลุ :  …………………………………………………………………………................................................ 
 ที�อยู ่:  ……………………………………..……………………………………..……………………………………………………… 
 ……………………………………..……………………………………..……………………………………..………………………… 
 ……………………………………………..……………………………………..……………………………………..………………… 
 อีเมล : …………………………………………………………….. เบอร์โทรศัพท์: ……………………………………………. 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างท่านกับบริษัท :  ……………………………………..……………………………………………… 
 ☐ ยื�นคํารอ้งขอด้วยตนเอง 
 ☐ ยื�นคํารอ้งขอโดยตัวแทน (พร้อมแนบหนังสือมอบอํานาจ) 

 มคีวามประสงค์จะจัดการข้อมูลสว่นบุคคลดังต่อไปนี�: 
 ☐ ขอให้ลบหรอืทําลายข้อมลู 
 ☐ ขอถอนความยนิยอม 
 ☐ ขอให้ระงับการใช้ข้อมลู 
 ☐ ขอเข้าถึงข้อมูล 
 ☐ ขอให้แก้ไขข้อมลู 
 ☐ ขอถ่ายโอนข้อมูล 
 ☐ ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เป�ดเผย ข้อมูลสว่นบุคคล 

 รายละเอยีด : 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 เอกสารประกอบคํารอ้ง : 
 ☐ สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนา ถูกต้อง 
 ☐ อื�นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อมลูที�กล่าวมาข้างต้น รวมถึงเอกสารประกอบการยื�นแบบฟอร์มทั�งหมดนี� ถูก 
 ต้องและเป�นจรงิทุกประการ หาก ภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้อความหรือเอกสาร ไมถู่กต้องตามความ 
 เป�นจรงิ ข้าพเจ้ายนิยอมรบัผิดในความเสียหายที�เกิดขึ�นทุกประการ 

 ลงชื�อ ผู้ยื�นคําร้องขอ 

 …………………………………….. 
 (                                          ) 

 วันที�    /     / 



 สว่นที� 2 :  สาํหรบัเจ้าหน้าที� 
 ชื�อ – นามสกลุ : .......................................................................................... 
 เบอรต่์อ : .............................. แผนก :  ............................................................ 
 สง่คํารอ้งขอให้กับฝ�าย : ............................................................ 
 เมื�อวันที� / เวลา :  .......................................................................................... 

 ☐ อนมุติัให้ดําเนนิการตามคําร้องขอ     ☐ ไมอ่นุมัติดําเนินการตามคําร้องขอ 

 รายละเอียด 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 


