
 

แบบคาํร้องขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล   

(Data Subject Action Request Form) 

     

      วนัที่_______เดอืน______________พ.ศ__________ 
 

เน่ืองดว้ยพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) ระบุใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

มีสิทธิอ ันเกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามที่ กํ าหนดไว้ในพ.ร .บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ กํ าหนดไว้  เพื่ อ ให ้

บรษิทั เชาว์ สตลี อนิดสัทรี ้จํากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื (“บรษิทั”) สามารถปฏบิตัิหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล

ได ้บรษิทัจงึไดจ้ดัทําแบบคํารอ้งฉบบัน้ี เพื่อใหท้่าน (“เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล”) สามารถดําเนินการใชส้ทิธิของท่านได ้โปรดระบุรายละเอยีดใน

คํารอ้งขอน้ี  และทําเครื่องหมายลงในช่องว่าง แลว้ยื่นคําขอน้ีดว้ยตนเองหรอืโดยการมอบอํานาจมาทีบ่รษิทั  
 

เพื่อประโยชน์ในการยนืยนัตวัตน 
 

ชื่อ-นามสกุล ____________________________________________________________________________________ (ผูย้ ื่นคําขอ) 

ที่อยู_่___________________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท_์_________________________________________ Email _________________________________________________ 
 
 

      โปรดระบุสถานะความเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
 

  เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง           

  ผูดํ้าเนินการแทนเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  มคีวามสมัพนัธเ์ป็น .....................................กบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว  
 

โปรดระบุรายละเอียดของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
 

       ชื่อ-นามสกุลเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  __________________________________________________________________________  

       ที่อยู_่__________________________________________________________________________________________________ 

       โทรศพัท_์_________________________________________ Email ________________________________________________ 

       เหตุผลในการดําเนินการแทน_________________________________________________________________________________ 
 

รายละเอียดคาํขอ 

ความสมัพนัธข์องเจา้ของขอ้มูลกบับรษิทั 

 � ผูส้มคัรงาน   � พนกังาน                � อดตีพนกังาน      

 � คู่คา้ของบรษิทั             � ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต/์แอปพลเิคชัน่  � อื่นๆ ระบ_ุ______________________________________ 
 
 

ขา้พเจ้าขอแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิความเป็นเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามพ.ร.บ.คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 กําหนด ดงัน้ี
  

☐  สิทธิในการถอนความยินยอม (Consent)       ☐  สิทธิในการเข้าถึงข้อมลู (Access)                

☐  สิทธิในการโอนย้ายข้อมลู     ☐   สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมลู             

☐  สิทธิขอให้ลบหรือทาํลายข้อมลูส่วนบคุคล     ☐   สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง 

☐  สิทธิในการคดัค้าน การเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมลูส่วนบคุคล 
 

หมายเหตุ : โปรดเลือกประเภทของสทิธทิี่ตอ้งการดําเนินการ (เลือกใชส้ิทธิประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านัน้ ถา้ท่านประสงคจ์ะใชส้ิทธิมากกว่า 

1 ประเภท โปรดส่งแบบคํารอ้งขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลแยกฉบบักนั เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามคํารอ้งขอของท่าน) 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอ้งการดําเนินการ 

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

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

เหตุผลประกอบคําร้องขอ กรณีชี้แจงเหตุผลประกอบในการร้องขอ ให้แนบเอกสาร ขอ้มูล หลกัฐานประกอบที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้ผูร้บัผดิชอบ

พจิารณาและดําเนินการตามสทิธขิองท่านต่อไป 

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

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

แหล่งที่พบ (ถา้ม)ี 

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

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



 

 

ข้อสงวนสิทธิของบริษทั 
 

 บริษทัขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษทั ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาอนุญาตการใชส้ิทธิเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ต่อเมื่อบริษทัได้

พจิารณาแล้วเห็นว่าขอ้มลูรายละเอยีดรวมถงึเอกสารที่ใชป้ระกอบคํารอ้งขอน้ีถูกต้องครบถ้วนตามที่บรษิทัเห็นสมควรเท่านัน้ โดยบริษทัอาจ 

มคีวามจําเป็นจะตอ้งปฏเิสธคํารอ้งขอของท่าน หากตรวจสอบขอ้มลูแลว้พบว่าเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปน้ี : 
 
 

1. ท่านไม่สามารถแสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนไดว่้าผูย้ ื่นคํารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มูลหรอืมอีํานาจในการยื่นคํารอ้งขอดงักล่าว 

2. คํารอ้งขอดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น บรษิทัไม่มขีอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัท่าน 

3. คํารอ้งขอดงักล่าวป็นคํารอ้งขอฟุ่มเฟือย เช่น เป็นคํารอ้งขอที่มลีกัษณะ หรอื เน้ือหาเดยีวกนับ่อยครัง้โดยไม่มสีาเหตุอนัสมควร  

4. ผูย้ ื่นคําร้องมีวตัถุประสงค์ในการใช้โดยไม่สุจริต กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลอื่น หรือประสงค์จะทําการอยา่งใดอย่างหน่ึงใน 

  ลกัษณะที่ไม่ชอบดว้ยกฏหมายหรอืศลีธรรมอนัด ี

5. บริษัทไม่สามารถให้ท่านเขา้ถึงขอ้มูล ทําสําเนา หรือ เปิดเผยการได้มาซึ่งขอ้มูลลส่วนบุคคลได้ เน่ืองจากเป็นการปฏิบตัิตาม   

  กฎหมายหรอืคําสัง่ศาล และการปฏบิตัติามคําขอนัน้จะส่งผลกระทบที่อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธแิละเสรภีาพของบคคุลอื่น  

  เช่น การเปิดเผยขอ้มูลนัน้เป็นการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของของบุคคลทีส่ามดว้ย หรอืเป็นการเปิดเผยทรพัยส์นิทางปัญญา หรอื 

         ความลบัทางการคา้ของบุคคลที่สาม 

6. การเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ เพื่อวถัตุประสงค์ในการใช้เสรภีาพในการแสดงความเห็น หรือเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการ 

  จดัทําเอกสารประวตัิศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรอืที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาวิจยั หรือสถิติซึ่งได้จดัให้ม ี

  มาตรการป้องกนัทีเ่หมาะสมเพื่อคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของเจา้ของขอ้มูล หรอื เป็นการจาํเป็นเพื่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดําเนิน 

  ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบรษิทั หรอื การใช้อํานาจรฐัที่ได้มอบหมายแก่บริษทั หรอืเป็นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็น 

  ขอ้มูลอ่อนไหว (sensitive data) ที่เป็นการจําเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้บรรลวตัถุประสงค์ในด้านเวชศาสตร ์

  ป้องกนัอาชีวเวชศาสตร์ ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสขุ ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบญัญตัิคุม้ครอง 

  ขอ้มูลส่วนบุคคล 

7. การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ มคีวามจําเป็นต่อบรษิทัในการปฏบิตัหิน้าที่ตามสญัญาระหว่างบรษิทักบัเจา้ของขอ้มูล 

8. คําร้องขอของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่พ.ร.บ.คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนด หรอื บรษิทัมีเหตุในการปฏิเสธการดําเนินการ 

  ตามสทิธขิองท่านตามที่พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกําหนดไวแ้ละบรษิทัสามารถใชเ้หตุดงักล่าวไดโ้ดยชอบดว้ยกฏหมาย 

9. มเีหตุอื่นใดภายใตก้ฏหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืกฏหมายอื่น 
 

 โดยปกติท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามคําร้องของท่าน อยา่งไรก็ดีหากปรากฏอยา่งชดัเจนว่าคําร้องของท่านเป็น 

คําร้องที่ไม่สมเหตุสมผล หรอื คํารอ้งขอฟุ่มเฟือย บรษิทัขอสงวนสทิธใินการคดิค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามสทิธแิก่ท่านตามสมควร กรณีที่

บรษิทัปฏเิสธไม่ดําเนินการตามคํารอ้งของท่าน ท่านสามารถรอ้งเรยีนไดท้ีส่ํานกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

 

เอกสารพิสจูน์ตวัตน 
 

 เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัจะส่งมอบขอ้มูลไปยงับุคคลที่ถูกต้อง โปรดยื่นเอกสารพิสูจน์ตวัตนเพื่อยนืยนัว่าท่านมีสิทธิได้รบัขอ้มูล 

  ที่ร้องขอภายใต้พ.ร.บ.ฯ หากท่านไมส่ามารถยื่นหลกัฐานในการยนืยนัตวัตนที่เพยีงพอ บริษทัขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธที่จะให ้

  ขอ้มูลส่วนบุคคลตามคําขอ 
 

  สําหรบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

  � สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (กรณีสญัชาตไิทย) หรอืสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีต่างชาต)ิ พรอ้มลงนาม 

 � สําเนาทะเบยีนบา้น 
  

  สําหรบัผูดํ้าเนินการแทนเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

  � หนงัสอืมอบอํานาจ ที่เจา้ของขอ้มูลใหอ้ํานาจผูย้ ื่นคํารอ้งดําเนินการตดิต่อรอ้งขอใชส้ทิธแิทนเจา้ของขอ้มูลตามคํารอ้งขอฉบบัน้ี  

          ซึ่งลงนามโดยเจา้ของขอ้มูลและผูย้ ื่นคํารอ้ง และลงวนัที่ก่อนวนัที่ยื่นคํารอ้งขอฉบบัน้ี 

  � สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทางของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ 

  � สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทางของผูดํ้าเนินการแทนเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล พรอ้มลงนาม 

 

 ทัง้น้ี บรษิทัขอสงวนสทิธใินการสอบถามขอ้มูล หรอืเรยีกเอกสารเพิม่เตมิจากผูย้ ื่นคํารอ้งตามที่บรษิทัเห็นสมควร หากขอ้มูลที่ไดร้บั

ไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนได้ว่าผูย้ ื่นคําร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือหรือมีอํานาจในการยื่นคําร้องขอดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ ิ

ในการปฏเิสธคํารอ้งขอของท่าน 

 



 
 
 

การรบัทราบและยินยอม 
 

 ขา้พเจา้ได้อ่านและเขา้ใจเน้ือหาของรายละเอยีดในคํารอ้งฉบบัน้ีครบถว้นแล้ว และยนืยนัว่าขอ้มูลที่ขา้พเจ้าระบุในแบบคําขอน้ี

เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ ขา้พเจ้าเป็นผูม้ีสิทธิในการยื่นคําขอใช้สิทธิที่ระบุข้างต้นภายใต้ขอ้กําหนดของพระราชบญัญตัิ และ 

ขา้พเจา้ทราบดว่ีาบริษทัต้องดําเนินการพิสูจน์และยนืยนัตวัตนของขา้พเจ้า (รวมถงึอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการแทนเจ้าของขอ้มูล  

กรณีขา้พเจา้เป็นผูดํ้าเนินการแทนของเจา้ของขอ้มูล) และอาจจาํเป็นต้องไดร้บัขอ้มูลหรอืเอกสารเพิม่เตมิเพื่อดําเนินการตามคําขอของขา้พเจ้า 
 

 ขา้พเจา้ตระหนักดว่ีาขา้พเจา้อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจากบรษิทั หากจงใจใหข้อ้มูลที่ไม่ถูกตอ้ง เป็นเท็จ หรอืก่อใหเ้กิด

ความเสยีหายแก่ผูอ้ื่นโดยมเีจตนาทุจรติ 

 

 

 

 
                

                                                               

 

 

 

ช่องทางการตดิต่อบรษิทั  

2525 อาคารเอฟวายไอ เซน็เตอร ์2 ชัน้ 10 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10110 

โทร. 02-033-0901-8 โทรสาร 02-033-0909 และ/หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนิกสม์าที่ Email : DPO@chowsteel.com   

 

**บริษทัจะดาํเนินการคาํขอของท่านภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีได้รบัคาํขอและข้อมูลต่างๆ รวมถึงเอกสารหลกัฐานประกอบจากท่านครบถ้วน** 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************************************************************************************** 
 

        (สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล)  
 

เลขที่รบัเรื่อง _______________________ 

 
 

   อนุมติัให้ดาํเนินการตามคาํร้องขอ      ไม่อนุมติัดาํเนินการตามคาํร้องขอ 

 

เหตผุลเพ่ิมเติม ____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

ลงชื่อ _________________________ผูย้ ื่นคาํขอ 

      (            ) 

          วนัที่ ____/_____/________ 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ประสงคใ์หแ้จง้ผลการดําเนินการตามสทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ผา่นวธิกีาร      Email             SMS           จดหมาย

  

 

ลงชื่อ ________________________เจา้หน้าที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

             (           ) 

                      วนัที่ ____/_____/________ 

 

 


