
 

 

 

 

แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

Data Subject Rights Request Form 

 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอให้สิทธิ

ดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงอยู๋ในการดูแลของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ใน

ฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านเป�นไปอย่างถูกต้อง 

 โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้และดำเนินการตามท่ีบริษัทฯ กำหนด 

1.ข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอ 

ชื่อ-นามสกุล                     …………………………………….………………………………… 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน   …………………………………….………………………………… 

ท่ีอยู่                              .................................................................................. 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ            …………………………………….………………………………… 

อีเมล์                             …………………………………….………………………………… 

2.ท่านเป�นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 

❒ ผู้ยื่นคำร้องเป�นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

❒ ผู้ยื่นคำร้องเป�นผู้แทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

 

รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ-นามสกุล   …………………………………….………………………………… 

ท่ีอยู่             ……………………………………………………………….…….. 

เบอร์โทรศัพท์  ……………………………………………………………………… 

อีเมล์            ……………………………………………………………………… 

  
 

 



 

 

 

3.เอกสารประกอบการขอใช้สิทธ ิ

เอกสารเพ่ือการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นคำร้อง เพ่ือให้บริษัทฯสามารถตรววจสอบและดำเนินการตามสิทธิท่ีท่าน

ร้องขอได้อย่างถูกต้อง 

 

3.1กรณีเป�นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

❒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือ ❒  สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ)  

 

3.2 กรณีเป�นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล 

❒  หนังสือมอบอำนาจ 

❒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( กรณีสัญชาติไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

❒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( กรณีสัญชาติไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของ

ตัวแทนเจ้าของข้อมูล  

 
 

 

4. โปรดระบุความสัมพันธ์ของเจ้าของข้อมูลต่อบริษัทฯ 

❒  ลูกค้า หรือ กรรมการ หรือ พนักงานของลูกค้าของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อบริษัทลูกค้า) 

      …………………………………………………………………….. 

❒  คู่ค้า / คู่สัญญา / ผู้รับเหมา  หรือ กรรมการ หรือ พนักงานของคู่ค้า / คู่สัญญา /ผู้รับเหมาของบริษัทฯ 

(โปรดระบุชื่อบริษัทคู่ค้า / คู่สัญญา / ผู้รับเหมา) 

      …………………………………………………………………….. 

❒ ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือ พนักงานของบริษัทฯ 

❒  ผู้สมัครงาน 

❒   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

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

 



 

 

 

5.โปรดระบุสิทธิท่ีท่านประสงค์จะดำเนินการ 

❒  สิทธิการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) 

❒ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access) 

❒ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) 

❒ สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) 

❒ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) 

❒ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เป�ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) 

❒ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) 
 

  

 

 

6.โปรดระบปุระเภทข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต้องการให้ดำเนินการและเหตุผลประกอบคำร้องขอของท่าน 

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล เหตุผลประกอบคำร้องขอ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ  

 7.1 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบว่า บริษัทฯ อาจจำเป�นต้องปฏิเสธคำร้องขอของท่านเพ่ือให้เป�นไป

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 

7.1.1 ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้ยื่นคำร้องเป�นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

มีอำนาจในการยื่นคำร้องดังกล่าว  

7.1.2 คำร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ที่บริษัทฯหรือเจ้าของ

ข้อมูลไม่มีสิทธิตามที่ร้องขอ  หรือใช้สิทธิในลักษณะเดียวกัน เนื้อหาเดียวกันบ่อยครั้งโดยไม่มี

เหตุอันสมควร เป�นต้น 

7.1.3 กรณีท่านขอใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลโดยใช้ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ หาก

บริษัทฯสามารถพิสูจน์ได้ว่าการใช้ข้อมูลนั้นเป�นไปเพ่ือเหตุอันชอบด้วยกฎหมายท่ีสำคัญยิ่งกว่า

สิทธิของท่าน หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 

32 แห่งพ.ร.บ.ฯ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลต่อไป 

7.1.4 ในกรณีที่การลบหรือทำลายข้อมูลนั้นจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ภาระผูกพันตามกฎหมาย ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข การศึกษาวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ หรือการยกขึ้นต่อสู้หรือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

บริษัทฯ อาจจะไม่ลบหรือทำลายข้อมูลตามคำขอของท่านตามมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ.ฯ 

7.1.5 การประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจำเป�นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลกับ

บริษัทฯ 

7.1.6  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกทำลาย ลบ หรือถูกทำให้เป�นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวตนของ

ท่านตาม แนวทางและวิธีปฏิบัติของการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ แล้ว 

7.2 โดยท่ัวไปบริษัทจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำร้องขอ อย่างไรก็ดี หากปรากฎอย่างชัดเจน

ว่าคำร้องขอของท่านไม่สมเหตุสมผล หรือฟุ่มเฟ�อย บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสมควร 

7.3 บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคำขอพร้อมเหตุผลและ

ข้อมูลประกอบคำขอต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน ท้ังนี้ ขอสงวนสิทธิใน

การขยายเวลาดังกล่าวออกไป หากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอในการประกอบการดำเนินการ  ใน

กรณีท่ีบริษัทฯ ปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลใหท่้านทราบทางอีเมล์ท่ีระบุไว้

ตามข้อ 1 

  



 

 

 

 

 

8. การรับทราบและยินยอม  

 

 บริษัท ฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ ่งท่านได้ให้ไว้ในคำร้องขอนี้เพื ่อวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบเพ่ือยืนยันสิทธิท้ังในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน และดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิ โดยอาจมี

ความจำเป�นต้องเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องในการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการตรวจสอบดังกล่าว  

 ท้ังนี้ การเป�ดเผยดังกล่าวจะเป�นไปเพ่ือความจำเป�นในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านเท่านั้น 

และข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่า บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านเสร็จสิ ้น หรือจนกว่า

กระบวนการโต้แย้งหรือปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิ้นสุด  หากผู้ยื่นคำร้องให้ข้อมูลท่ีไม่

ถูกต้องด้วยเจตนาทุจริต บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ยื่นคำร้อง 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของแบบคำร้องขอฉบับนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลท่ีระบุในแบบคำร้องขอนี้ 

เป�นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และข้าพเจ้าเป�นผู้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิที่ระบุข้างต้นตามกฎหมาย  

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของข้าพเจ้าหรือเจ้าของข้อมูล 

ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอ  

 

 

.......................................................... ผู้ยื่นคำร้องขอ 

(............................................................)   

                                   วันท่ี ....................................... 

 

   

*สำหรับใช้ภายในบริษัทเท่านั้น 

เลขท่ีใบรับ............................................. 

วันท่ีได้รับคำร้องขอ ………………………………………............ 

ช่ือ- นามสกุล เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง  ………………………………………...เบอร์โทรศัพท์.................................................. 

 


