
แบบฟอร์มค ำขอให้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ไดใ้หส้ทิธิแก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในการขอใชส้ทิธิด  าเนินการตอ่ขอ้มลู

สว่นบคุคลซึ่งอยู่ในความรบัผดิชอบของบรษัิทชเูกียรติเอสเตท จ ากดั/บรษัิทชเูกียรตมิอเตอร ์(1996) จ ากดั ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล 

ขอ้มลูท่ีตอ้งระบใุนแบบฟอรม์นีจ้  าเป็นตอ่การด าเนินการตาม ค าขอของท่าน ดงันัน้ หากท่านประสงคจ์ะใชส้ทิธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์นีแ้ละด าเนินการตามท่ีบริษทัก าหนด 

1. ข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่ือ-นามสกุล ................................................................ หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง ....................................................................  
บา้นเลขท่ี ...................... ชั้นท่ี ............... หมู่บา้น/อาคาร ......................................... หมู่ท่ี ........................ ตรอก/ซอย ………………………  
ถนน ................................................... แขวง/ต าบล ....................................................... เขต/อ าเภอ..................................................................  
จงัหวดั................... รหัสไปรษณีย ์............................... หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ...................... หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ.................................. 
2. ข้อมูลของตวัแทนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
 (กรณีเป็นผูใ้ชอ้  านาจของผูเ้ยาว ์ผูอ้นุบาลของผูไ้ร้ความสามารถ ผูพ้ิทกัษข์องคนเสมือนไร้ความสามารถ) 
ช่ือ-นามสกุล ............................................................... หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง .....................................................................  
บา้นเลขท่ี .................... ชั้นท่ี ....................... หมู่บา้น/อาคาร ........................... หมู่ท่ี ................. ตรอก/ซอย ...................................................  
ถนน ...................................................... แขวง/ต าบล ................................................................ เขต/อ าเภอ.......................................................  
จงัหวดั............................ รหัสไปรษณีย ์....................... หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ..................... หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ.................................  
(*ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลผู้มอีายตุ ํา่กว่า 20 ปีบริบูรณ์และยงัไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือไม่มฐีานะเสมือนบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว
ตามมาตรา 27 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) 
3. กำรจัดส่งหนังสือเพ่ือแจ้งสิทธิตำมทีท่่ำนร้องขอ 

จดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยจดัส่งไปยงัท่ีอยู่ตามขอ้ 1 กรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูย้ืน่ค าขอใชสิ้ทธิ และจดัส่งท่ีอยูต่าม
ขอ้ 2 กรณีท่ีผูแ้ทนเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูย้ืน่ค าขอใชสิ้ทธิ  

จดัส่งทาง e-mail : ............................................................................... (*กรุณากรอกตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่เท่านั้น)  
 

4. เอกสำรพิสูจน์ตวัตน 
เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัจะส่งมอบขอ้มูลไปยงับุคคลท่ีถูกตอ้ง โปรดยืน่เอกสารพิสูจน์ตวัตนเพ่ือยนืยนัว่าท่านมีสิทธิไดรั้บขอ้มูลท่ีร้องขอ
ภายใต ้พ.ร.บ.ฯ หากท่านไม่สามารถยืน่หลกัฐานในการยนืยนัตวัตนท่ีเพียงพอ บริษทัขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธท่ีจะให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามค าขอ  
4.1 ส าหรับเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
4.2 ส าหรับตวัแทนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในขอ้ 2.  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทางของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทางของตวัแทนเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ  
ส าเนาสูติบตัร หรือ ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว)์ และ  
ส าเนาหลกัฐานการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพิ้ทกัษ์)  

 

5. รำยละเอยีดค ำขอ 
5.1 ความสัมพนัธ์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบับริษทั  

ลูกคา้ปัจจุบนั ลูกคา้เก่า พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูใ้ห้บริการ/ผูจ้ดัจ  าหน่าย  
ผูม้าติดต่อ ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต/์แอปพลิเคชัน่ อ่ืนๆ ............................................................  

 

 
 



5.2 ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งการร้องขอ  
วนัท่ีเร่ิมตน้….…/……./………….. วนัท่ีส้ินสุด….…/……./…………..  
5.3 สิทธิท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งการให้ด าเนินการ  

สิทธิคดัคา้นการประมวลผล (โปรดกรอกรายละเอียดในขอ้ 6)  
สิทธิขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูล (โปรดกรอกรายละเอียดในขอ้ 7)  
สิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูล (โปรดกรอกรายละเอียดในขอ้ 8)  

6. สิทธิขอคดัค้ำนกำรประมวลผล 
โปรดระบุการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีตอ้งการคดัคา้น  
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………… ………………………………. 

โปรดระบุเหตุผลการขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…  
 

7. สิทธิขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมูล 
โปรดระบุขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านตอ้งการให้ลบหรือท าลาย  
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………..… … 
……………………………………………………………………… 

โปรดระบุเหตุผลการขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………  

8. สิทธิขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูล 
โปรดระบุขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านตอ้งการให้ระงบัการใชข้อ้มูล  
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………  

โปรดระบุเหตุผลการขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  

 

 



9. ข้อสงวนสิทธิของบริษัท 
 
   9.1 บริษทัอาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค าขอของท่านในกรณีต่อไปน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง:  
          9.1.1 ค าขอของท่านไม่สมเหตุสมผล เช่น ท่านไม่มีอ  านาจในการขอใชสิ้ทธิ หรือท่านไดข้อใชสิ้ทธิในลกัษณะเดียวกนัหรือมี
เน้ือหาเดียวกนับ่อยคร้ังโดยไม่มีสาเหตุอนัสมควร เป็นตน้  
          9.1.2 กรณีท่านขอใชสิ้ทธิคดัคา้นการประมวลผลโดยใชฐ้านผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั หากบริษทัสามารถพิสูจน์ได้
ว่า การใชข้อ้มูลนั้นเป็นไปเพ่ือเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีส าคญัยิง่กว่าสิทธิของท่าน หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ
ปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายตาม
มาตรา 32 ของพ.ร.บ.ฯ บริษทัอาจประมวลผลขอ้มูลนั้นต่อไป  
         9.1.3 ในกรณีท่ีการลบหรือท าลายขอ้มูลนั้นจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ภาระผกูพนัตามกฎหมาย 
ประโยชน์สาธารณะดา้นการสาธารณสุข การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์และประวติัศาสตร์ หรือการยกข้ึนต่อสูห้รือการก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้อง ตามกฏหมาย บริษทัอาจจะไม่ลบหรือท าลายขอ้มูลตามค าขอของท่านตามมาตรา 33 ของพ.ร.บ.ฯ  
        9.1.4 ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดถู้กท าลาย ลบ หรือถูกท าให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของท่านตามแนวทางและวิธี
ปฏิบติัของ การเก็บรักษาขอ้มูลของบริษทัแลว้  
   9.2 บริษทัจะไม่เก็บค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตามค าขอของท่าน อยา่งไรก็ดี บริษทัอาจเก็บค่าใชจ่้ายตามสมควร หากปรากฏว่าค าขอ 
ของท่านเป็นค าขอฟุ่มเฟือยท่ีมีลกัษณะเดียวกนัซ ้ าๆ หรือไม่มีมูลความจริง หรือมากเกินความจ าเป็น ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมจะข้ึนอยูก่บั
ค่าใชจ่้ายในการจดัการขอ้มูลของบริษทั 
   9.3 บริษทัจะด าเนินการค าขอของท่านภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอและขอ้มูลต่างๆ รวมถึงเอกสารหลกัฐานประกอบจาก
ท่านครบถว้น อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจขยายระยะเวลาเป็น 60 วนั (หากจ าเป็น) ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นและปริมาณของค าขอ  
   9.4 บริษทัอาจติดต่อท่านเพ่ือขอขอ้มูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมในกรณีท่ีค าขอของท่านไม่ชดัเจน หรือท่านไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลหรือเอกสาร
หลกัฐาน ท่ีเพียงพอแก่บริษทัเพ่ือด าเนินการตามค าขอของท่าน  
   9.5 หากบริษทัปฏิเสธค าขอใชสิ้ทธิของท่าน บริษทัจะแจง้เหตุผลให้ท่านทราบตามวิธีการจดัส่งท่ีท่านเลือกในขอ้ 3 ทั้งน้ี บริษทัจะ ไม่
รับผดิชอบหากขอ้มูลสูญหายระหวา่งการจดัส่งของไปรษณีย ์หรือถูกส่งไปผดิท่ี หรือขอ้มูลท่ีจดัส่งถูกเปิดออกโดยบุคคลอ่ืน 
10. ค ำยืนยนัของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้แจ้งควำมประสงค์แทนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจเน้ือหาของแบบค าขอน้ีแลว้ และยนืยนัว่าขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ระบุในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงและขา้พเจา้เป็นผูมี้
สิทธิในการยืน่ ค าขอใชสิ้ทธิท่ีระบุขา้งตน้ภายใตข้อ้ก าหนดของ พ.ร.บ.ฯ ขา้พเจา้รับทราบว่าบริษทัตอ้งด าเนินการพิสูจน์และยนืยนั
ตวัตนของขา้พเจา้ (รวมถึงอ านาจตามกฎหมายในการด าเนินการแทนเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล กรณีขา้พเจา้เป็นตวัแทนของเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล) และอาจจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการตามค าขอของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ตระหนกัว่า
ขา้พเจา้อาจถูกด าเนินคดีทางกฎหมายจากบริษทัหากจงใจให้ขอ้มูล ท่ีไม่ถูกตอ้งโดยมีเจตนาทุจริต  
 
                                                              ลายมือช่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล / ตวัแทนเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
                                                                              ....................................................................  
                                                                              (..................................................................)  
                                                                             วนัท่ี ............................................................   

 


