
 

 

เลขที่............./2565 

แบบคํารองขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส 

Data Subject Rights Request Form 

วันที่ ……………………………… 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหสิทธิแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการขอใชสิทธิดําเนนิการตอขอมูลสวนบุคคลของ

ตนซึ่งอยูในความดูแลของ กลุมบรษิัท ชัยบรูณ บราเดอรส ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  
ท้ังนี้ ทานสามารถใชสิทธิดังกลาวไดโดยการกรอกรายละเอียดในแบบคํารองน้ี และยืน่คําขอนี้ดวยตนเองแก 

 กลุมบริษทั ชัยบูรณ บราเดอรส ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  
 

ขอมูลผูย่ืนคํารองขอ 

ช่ือ-นามสกุล                         …………………………………….………………………………… 
เลขบัตรประจาํตัวประชาชน   …………………………………….………………………………… 
เบอรโทรศัพทติดตอ               …………………………………….………………………………… 
อีเมล                                    …………………………………….………………………………… 

ทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือไม 

 ผูยื่นคํารองเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล 
 ผูยื่นคํารองเปนผูแทนของเจาของขอมูลสวนบุคคล (โปรดระบรุายละเอียดของเจาของขอมูลสวนบุคคล) 

รายละเอียดของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
ชื่อ-นามสกุล      …………………………………….………………………………… 
ที่อยู                  ……………………………………………………………….…….. 
เบอรโทรศัพท     ……………………………………………………………………… 
อีเมล                 ……………………………………………………………………… 

เอกสารประกอบการขอใชสิทธ ิ

เอกสารเพื่อการยืนยันตวัตนของผูยื่นคํารอง 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีสญัชาติไทย) 
  สําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีไมมสีัญชาติไทย) 

เอกสารประกอบการดําเนินการแทน (เฉพาะกรณยีื่นคํารองแทนเจาของขอมูลสวนบุคคล) 
  หนังสือมอบอาํนาจที่เจาของขอมูลสวนบุคคลใหอาํนาจผูยื่นคํารองใชสิทธิแทนเจาของขอมูลสวนบุคคลตามแบบคํารองขอฉบับนี้ ซึ่ง

ลงนามโดยเจาของขอมูลสวนบุคคลและผูยื่นคํารองและลงวันที่กอนวนัท่ียืน่ 
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โปรดระบุสถานะความสัมพนัธของทานทีม่ีกับกลุมบริษทั ชัยบูรณ บราเดอรส 

  ลูกคา / คูคา / ผูขาย                                                          คูสัญญา/ผูรับเหมา 
  เพื่อนรวมงาน                                                                    ผูติดตอ 
  ผูสมัครงาน                                                                       อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ ................................. 

   

โปรดระบุสิ่ง (สิทธิ) ที่ทานประสงคจะดําเนินการ  / วัตถุประสงค 

  เพิกถอนความยินยอม 
  ขอเขาถึงหรอืรบัสําเนาขอมูลสวนบุคคล รวมถงึขอให กลุมบรษิัท ชัยบรูณ บราเดอรส เปดเผยที่มาของขอมลูท่ีทาน 

       ไมไดใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม 
  ขอแกไขขอมูลสวนบุคคล 
  ขอใหลบขอมลูสวนบุคคล 
  ขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
  ขอระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
 ขอให กลุมบรษิัท ชัยบูรณ บราเดอรส โอนยายขอมลูสวนบุคคลแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น 

วัตถปุระสงคที่ทานประสงคจะดําเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมายเหต ุ
 กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส สงวนสิทธิในการติดตอทานตามขอมูลการติดตอที่ทานไดใหไวในคํารองนี้ เพื่อขอขอมูลหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคําขอเพิ่มเติม 
รวมถึงสงวนสิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมาย หากพบวาขอมูลที่ทานระบุในแบบคํารองขอนี้ไมเปนความจริงโดยเจตนาทุจริตการใชสิทธิของทานอาจมีเง่ือนไขที่กําหนดไวตาม
กฎหมายหรือกฎ ระเบียบอื่น ทั้งนี้ จําเปนตองมีการพิจารณาคําขอเปนรายกรณีไป  
 กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส  ขอความรวมมือจากทาน โปรดใหขอมูลประกอบคํารองขอของทานอยางครบถวน เพื่อให กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส  สามารถ
ดําเนินการตามสิทธิของทานไดอยางเหมาะสม รวมทั้ง กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส  ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคําขอของทานในกรณีที่ กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส  มีความ
จําเปนตองดําเนินการตามเงื่อนไขกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือเปนกรณีการใชสิทธิของทานอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่ทานยังมี
สัญญากับ กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส ที่ใหประโยชนแกทานอยู ซ่ึงการใชสิทธิของทานอาจเปนผลให กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส ไมสามารถใหบริการตามสัญญาแกทาน
ได โดยกลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส จะดําเนินการแจงใหทานทราบถึงผลกระทบของการใชสิทธิตอไป 
 กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส จะดําเนินการตามคํารองขอของทานภายใน 30 วัน นบัแตวันที่ไดรับคําขอพรอมเหตุผลและขอมูลประกอบคําขอตาง ๆ รวมถึงเอกสาร
หลักฐานประกอบจากทานครบถวน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาดังกลาวออกไป หากกลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส  ไดรับขอมูลไมเพียงพอในการประกอบการดําเนินการ 
ในกรณีที่ กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส  มีความจําเปนตองปฏิเสธคํารองขอใชสิทธิของทาน กลุมบริษัทฯ ชัยบูรณ บราเดอรส จะแจงเหตุผลการปฏิเสธแกทานทราบทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
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กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส  เก็บ รวบรวมและใชขอมูลสวนบคุคลซึ่งทานไดใหไวในคํารองขอนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิของทานทั้งใน

ฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลและผูแทน และดําเนินการตามคําขอใชสิทธิของทาน โดยอาจมีความจาํเปนตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว แกบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่มี
ความเกี่ยวของในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งน้ี การเปดเผยดังกลาวจะเปนไปเพื่อความจําเปนในการดําเนินการตามคํารองขอใชสิทธิของทานเทานั้น และขอมูล
ดังกลาวจะถูกเก็บรักษาไวจนกวา กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส จะปฏิบัติตามคํารองขอของทานเสร็จสิ้น หรือจนกวากระบวนการโตแยงหรือปฏิเสธคําขอใชสิทธิของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลจะสิน้สุด 
 
 ผูยื่นคํารองไดอานและเขาใจเนื้อหาของแบบคํารองขอฉบับนี้แลว และยืนยันวาขอมลูทีไ่ดแจงแก กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส มีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณทุก
ประการ รวมทั้งขอยืนยันและรับประกันวาผูยื่นคํารองมีสิทธิอยางถูกตองตามกฎหมาย จึงไดลงลายมือชื่อตามที่ระบุขางลางนี้ 

 
                                                                                                                              ลงชื่อ .......................................................... ผูยื่นคํารองขอ 

                                                                                                                                 (............................................................)   
                                                                                                           วันท่ี.......................................   
  

สําหรับเจาหนาทีเ่ทานั้น 

วันที่ไดรับคํารองขอ                ………………………………………... 
วันที่บันทึกในระบบ                ………………………………………… 
วันที่มีหนังสือตอบรับ              ………………………………………… 
ผลการพิจารณา                     ………………………………………… 

เหตุผลในการปฏิเสธ (หากม)ี  ………………………………………………………………………………………………………. 
เจาหนาท่ีผูดําเนินการ             ………………………………………... 
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