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พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใ้หส้ิทธิแก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในการขอใชส้ิทธิดาํเนินการต่อขอ้มูลส่วน

บคุคลซึง่อยู่ในความรบัผิดชอบของบรษัิท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล ขอ้มลูท่ีตอ้ง

ระบุในแบบฟอรม์นีจ้าํเป็นต่อการดาํเนินการตาม คาํขอของท่าน ดงันัน้ หากท่านประสงคจ์ะใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล โปรด

กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์นีแ้ละดาํเนินการตามท่ีบรษัิทกาํหนด โดยส่งมาทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ e-mail: pdpa@ach.co.th  
 

1. ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
 

ช่ือ-นามสกลุ .................................................................... หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดนิทาง ...............................................  

บา้นเลขท่ี .................. ชัน้ท่ี ............ หมู่บา้น/อาคาร ......................................... หมู่ท่ี ......... ตรอก/ซอย ........................................  

ถนน .......................... แขวง/ตาํบล ............................... เขต/อาํเภอ.................................... จงัหวดั............................................... 

รหสัไปรษณีย ์................................. หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ......................................... E-mail …………………………………….. 

2. ข้อมูลของตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

(กรณีเป็นผูใ้ชอ้าํนาจปกครองของผูเ้ยาว*์, ผูอ้นบุาลของผูไ้รค้วามสามารถ, ผูพ้ิทกัษข์องคนเสมือนไรค้วามสามารถ)  
 

ช่ือ-นามสกลุ .................................................................... หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดนิทาง ...............................................  

บา้นเลขท่ี .................. ชัน้ท่ี ............ หมู่บา้น/อาคาร ......................................... หมู่ท่ี ......... ตรอก/ซอย ........................................  

ถนน .......................... แขวง/ตาํบล ............................... เขต/อาํเภอ.................................... จงัหวดั............................................... 

รหสัไปรษณีย ์................................. หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ......................................... E-mail …………………………………….. 

3. เอกสารพสูิจนตั์วตน  
 

เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษัทจะส่งมอบขอ้มลูไปยงับุคคลท่ีถูกตอ้ง โปรดย่ืนเอกสารพิสูจนต์วัตนเพ่ือยืนยันว่าท่านมีสิทธิไดร้บัขอ้มลูท่ีรอ้งขอ

ภายใต ้พ.ร.บ.ฯ หากท่านไม่สามารถย่ืนหลักฐานในการยืนยันตวัตนท่ีเพียงพอ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มลูส่วน

บคุคลตามคาํขอ  
 

3.1 สาํหรบัเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล  

� สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีสญัชาตไิทย) หรือสาํเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีตา่งชาต)ิ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
 

3.2 สาํหรบัตวัแทนของเจา้ของขอ้มลูในขอ้ 2.  

� สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดนิทางของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล และ  

� สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดนิทางของตวัแทนเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และ  

� สาํเนาสตูบิตัร หรือ สาํเนาทะเบียนบา้น (กรณีเจา้ของขอ้มลูเป็นผูเ้ยาว)์ และ  

� สาํเนาหลกัฐานการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล (ผูใ้ชอ้าํนาจปกครอง. ผูอ้นบุาล หรือผูพิ้ทกัษ)์  

4. รายละเอียดคาํขอ 
 

4.1 ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งการรอ้งขอ  

วนัท่ีเริ่มตน้ …......…/……........../……….......….. วนัท่ีสิน้สดุ …......…/……........../……….......…..  
 

4.2 ความสมัพนัธข์องเจา้ของขอ้มลูกบับรษัิท 

� ลกูคา้ปัจจบุนั � ลกูคา้เก่า � คูค่า้      � พนัธมิตรทางธุรกิจ 

� ผูส้มคัรงาน � พนกังาน  � อดีตพนกังาน      � อ่ืนๆ (ระบ)ุ ...................................................... 

แบบฟอรม์คาํขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

mailto:pdpa@ach.co.th
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4.3 ทา่นไดใ้หข้อ้มลูส่วนบคุคลไวก้บับรษัิทจากกิจกรรมใด 

� ซือ้สินคา้/รบับรกิาร � ลงทะเบียนรว่มกิจกรรมอ่ืนๆ (ระบ)ุ ............................................ 

� จองซือ้สินคา้/มดัจาํเพ่ือเขา้รบับรกิาร � ทาํสญัญาทางธุรกิจกบับรษัิท 

� ลงทะเบียนรว่มกิจกรรมทดลองขบั � สมคัรงาน/สญัญาจา้ง  

� ลงทะเบียนรว่มกิจกรรมบนเวบ็ไซต/์Facebook  � อ่ืนๆ (ระบ)ุ .................................................... 
 

5. สิทธิทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการให้ดาํเนินการ 
 

� สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคล  � สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผล  

� สิทธิขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มลู   � สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 

� สิทธิในการส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคล � สิทธิในการถอนความยินยอม 
 

โปรดระบรุายละเอียดขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นท่ีตอ้งการใหด้าํเนินการ  

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

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

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

โปรดระบเุหตผุลขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น 

……………………………………………………………………………………………............................................................... 

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

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

ข้อสงวนสิทธิของบริษัท 
 

 

บรษัิทอาจจาํเป็นตอ้งปฏิเสธคาํขอของทา่นในกรณีตอ่ไปนี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง: 

1. ทา่นไม่สามารถแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนไดว้่าผูย่ื้นคาํรอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรือมีอาํนาจในการย่ืนคาํรอ้งขอดงักล่าว 

2. คาํรอ้งขอดงักล่าวไม่สมเหตผุล อาทิ กรณีท่ีผูร้อ้งขอไม่มีสิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล หรือ ไม่มีขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ อยู่ท่ี

บรษัิท เป็นตน้ 

3. คาํรอ้งขอดงักล่าวเป็นคาํรอ้งขอฟุ่ มเฟือย อาทิ เป็นคาํรอ้งขอลักษณะท่ีมีลักษณะเดียวกัน หรือมีเนือ้หาเดียวกันซ ํา้ๆกันโดยไม่มี

เหตผุลอนัสมควร 

4. บรษัิท ไม่สามารถใหท้่านเขา้ถึงขอ้มลู ทาํสาํเนา หรือเปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลได ้เน่ืองจากเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

หรือคาํสั่งศาล และการปฏิบตัิตามคาํขอนัน้จะส่งผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน อาทิ การ

เปิดเผยขอ้มูลนัน้เป็นการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามดว้ย หรือ เป็นการเปิดเผยทรพัยส์ินทางปัญญา หรือ ความลับ

ทางการคา้ของบคุคลท่ีสามนัน้ 

5. บริษัทอาจปฏิเสธหรือคดัคา้นใชส้ิทธิขอลบขอ้มูลของท่านได ้หากการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการใช้

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการจัดทาํ เอกสารประวตัิศาสตร ์หรือจดหมายเหตเุพ่ือประโยชน์

สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศกึษาวิจยั หรือสถิติซึ่งไดจ้ดัใหมี้มาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของ

ขอ้มูล หรือ เป็นการจาํเป็นเพ่ือการปฏิบตัิหนา้ท่ี ในการดาํเนินภารกิจเพ่ือประโยชนส์าธารณะของบริษัท หรือการใชอ้าํนาจรฐัท่ีได้

มอบหมายใหแ้ก่บริษัท หรือ เป็นการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมายเพ่ือ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นดา้นเวชศาสตรป์้องกนั อาชีวเวชศาสตร ์

ประโยชน ์สาธารณะดา้นสาธารณะสขุ ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แหง่พระราชบญัญตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
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6. การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้เป็นไปเพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งตาม

กฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือ เพ่ือปฏิบตัติามกฎหมาย 

7. บรษัิทอาจปฏิเสธหรือคดัคา้นใชส้ิทธิขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูของทา่นได ้หากบรษัิทพิจารณาตรวจสอบแลว้ เหน็วา่ 

    a เหตผุลของทา่นอยู่นอกเหนือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี ้

    b มีเหตแุห่งการปฏิเสธตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้เช่น การปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือประโยชนส์าธารณะ การอา้งผลประโยชนโ์ดยชอบธรรม

เพ่ือประมวลผล เป็นตน้ 

    c หน่วยงานรฐัผูเ้ป็นผูค้วบคมุขอ้มลูใชอ้าํนาจรฐั 

    d การดาํเนินการดงักล่าวกระทบในดา้นลบต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอ่ืนๆ เช่น การเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความลบัทางการคา้ (Trade 

Secret) หรือ มีทรพัยส์ินทางปัญญาของบคุคลอ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูดงักล่าว เป็นตน้ 

8. บริษัทอาจปฏิเสธหรือคัดคา้นการใชส้ิทธิหา้มมิใหป้ระมวลผล หรือสิทธิคัดคา้นการประมวลของท่านได ้หากบริษัทพิจารณา

ตรวจสอบแลว้ เหน็วา่ 

    a ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีประมวลผลดงักล่าวนัน้ถกูตอ้งครบถว้นสมบรูณ ์

    b มีเหตแุห่งการปฏิเสธตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้เช่น การปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือประโยชนส์าธารณะ การอา้งผลประโยชนโ์ดยชอบธรรม

เพ่ือประมวลผล เป็นตน้ 

โดยปกตทิ่านจะไม่เสียค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามคาํรอ้งขอของทา่น อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่างชดัเจนว่าคาํรอ้งขอของทา่น 

เป็นคาํรอ้งขอท่ีไม่สมเหตสุมผล หรือ คาํรอ้งขอฟุ่ มเฟือย บรษัิท อาจคดิคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินการตามสิทธิแก่ทา่นตามสมควร 

   อนึ่ง ในกรณีท่ีบรษัิทปฏิเสธไม่ดาํเนินการตามคาํรอ้งขอของทา่น ทา่นสามารถรอ้งเรียนตอ่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลได้

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

  เม่ือพิจารณาเหตุผลในการรอ้งขอตามสิทธิของท่านเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทจะแจง้ผลในการพิจารณาใหท้่านทราบและดาํเนินการท่ี

เก่ียวขอ้งภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัคาํรอ้งขอ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจขยายระยะเวลาเป็น 60 วนั (หากจาํเป็น) ขึน้อยู่กับความ

ซบัซอ้น และปรมิาณของคาํขอและจะตดิตอ่/แจง้การดาํเนินการแก่ทา่นทางอีเมลลท่ี์ทา่นไดแ้จง้ไว ้

คาํยนืยันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้แจ้งความประสงคแ์ทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

   ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจเนือ้หาของแบบคาํขอนีแ้ลว้ และยืนยนัวา่ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ระบุในแบบคาํขอนีเ้ป็นความจรงิและขา้พเจา้เป็น

ผูมี้สิทธิในการย่ืนคาํขอใชส้ิทธิท่ีระบุขา้งตน้ภายใตข้อ้กาํหนดของ พ.ร.บ.ฯ ขา้พเจา้รบัทราบว่าบริษัทตอ้งดาํเนินการพิสูจนแ์ละยืนยนั

ตวัตนของขา้พเจา้ (รวมถึงอาํนาจตามกฎหมายในการดาํเนินการแทนเจา้ของขอ้มลู กรณีขา้พเจา้เป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู) และ

อาจจาํเป็นตอ้งไดร้บัขอ้มลูหรือเอกสารเพิ่มเตมิเพ่ือดาํเนินการตามคาํขอของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ตระหนกัวา่ขา้พเจา้อาจถูกดาํเนินคดี

ทางกฎหมายจากบรษัิทหากจงใจใหข้อ้มลูท่ี ไม่ถกูตอ้งโดยมีเจตนาทจุรติ 
 

ลายมือช่ือเจา้ของขอ้มลู / ตวัแทนเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

 

 

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

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

วนัท่ี ............................................................ 

สาํหรับเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  
 

ช่ือ-นามสกลุของเจา้หนา้ท่ีผูร้บัเรื่อง ........................................................................ เบอรโ์ทรศพัท ์...........................................  

วนัท่ีรบัเรื่อง ............................................................  
 


