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แบบฟอร์มคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดาํ เนินการต่อข้อมูล ส่วน
บุคคลซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ตอ้ ง
ระบุในแบบฟอร์มนีจ้ าํ เป็ นต่อการดําเนินการตาม คําขอของท่าน ดังนัน้ หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรด
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนีแ้ ละดําเนินการตามที่บริษัทกําหนด โดยส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ี e-mail: pdpa@ach.co.th
1. ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล .................................................................... หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ...............................................
บ้านเลขที่ .................. ชัน้ ที่ ............ หมู่บา้ น/อาคาร ......................................... หมู่ท่ี ......... ตรอก/ซอย ........................................
ถนน .......................... แขวง/ตําบล ............................... เขต/อําเภอ.................................... จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์ ................................. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ......................................... E-mail ……………………………………..
2. ข้อมูลของตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(กรณีเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองของผูเ้ ยาว์*, ผูอ้ นุบาลของผูไ้ ร้ความสามารถ, ผูพ้ ิทกั ษ์ของคนเสมือนไร้ความสามารถ)
ชื่อ-นามสกุล .................................................................... หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ...............................................
บ้านเลขที่ .................. ชัน้ ที่ ............ หมู่บา้ น/อาคาร ......................................... หมู่ท่ี ......... ตรอก/ซอย ........................................
ถนน .......................... แขวง/ตําบล ............................... เขต/อําเภอ.................................... จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์ ................................. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ......................................... E-mail ……………………………………..
3. เอกสารพิสูจน์ตัวตน
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะส่งมอบข้อมูลไปยังบุคคลที่ถูกต้อง โปรดยื่นเอกสารพิสูจน์ตวั ตนเพื่อยืนยันว่าท่านมีสิทธิได้รบั ข้อมูลที่รอ้ งขอ
ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ หากท่านไม่สามารถยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนที่เพียงพอ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูลส่วน
บุคคลตามคําขอ
3.1 สําหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีสญ
ั ชาติไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีตา่ งชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 สําหรับตัวแทนของเจ้าของข้อมูลในข้อ 2.
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ
� สําเนาสูตบิ ตั ร หรือ สําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเจ้าของข้อมูลเป็ นผูเ้ ยาว์) และ
� สําเนาหลักฐานการแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ผูใ้ ช้อาํ นาจปกครอง. ผูอ้ นุบาล หรือผูพ้ ิทกั ษ์)
4. รายละเอียดคําขอ
4.1 ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งการร้องขอ
วันที่เริ่มต้น …......…/……........../……….......….. วันที่สนิ ้ สุด …......…/……........../……….......…..
4.2 ความสัมพันธ์ของเจ้าของข้อมูลกับบริษัท
� ลูกค้าปัจจุบนั
� ลูกค้าเก่า
� ผูส้ มัครงาน
� พนักงาน

� คูค่ า้
� อดีตพนักงาน

� พันธมิตรทางธุรกิจ
� อื่นๆ (ระบุ) ......................................................
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4.3 ท่านได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลไว้กบั บริษัทจากกิจกรรมใด
� ซือ้ สินค้า/รับบริการ
� ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอื่นๆ (ระบุ) ............................................
� จองซือ้ สินค้า/มัดจําเพื่อเข้ารับบริการ
� ทําสัญญาทางธุรกิจกับบริษัท
� ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทดลองขับ
� สมัครงาน/สัญญาจ้าง
� ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์/Facebook
� อื่นๆ (ระบุ) ....................................................
5. สิทธิทเี่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการให้ดาํ เนินการ
� สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
� สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล
� สิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

� สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
� สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
� สิทธิในการถอนความยินยอม

โปรดระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ตอ้ งการให้ดาํ เนินการ
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
โปรดระบุเหตุผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
……………………………………………………………………………………………...............................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ข้อสงวนสิทธิของบริษัท
บริษัทอาจจําเป็ นต้องปฏิเสธคําขอของท่านในกรณีตอ่ ไปนี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:
1. ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผูย้ ่ืนคําร้องเป็ นเจ้าของข้อมูลหรือมีอาํ นาจในการยื่นคําร้องขอดังกล่าว
2. คําร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุผล อาทิ กรณีท่ีผรู้ อ้ งขอไม่มีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ท่ี
บริษัท เป็ นต้น
3. คําร้องขอดังกล่าวเป็ นคําร้องขอฟุ่ มเฟื อย อาทิ เป็ นคําร้องขอลักษณะที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีเนือ้ หาเดียวกันซํา้ ๆกันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
4. บริษัท ไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงข้อมูล ทําสําเนา หรือเปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจากเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรือคําสั่งศาล และการปฏิบตั ิตามคําขอนัน้ จะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น อาทิ การ
เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ส ามด้วย หรือ เป็ นการเปิ ดเผยทรัพย์สินทางปั ญญา หรือ ความลับ
ทางการค้าของบุคคลที่สามนัน้
5. บริษัทอาจปฏิเสธหรือคัดค้านใช้สิทธิขอลบข้อมูลของท่านได้ หากการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เพื่อ วัตถุประสงค์ในการใช้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดทํา เอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรือสถิติซ่งึ ได้จดั ให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของ
ข้อมูล หรือ เป็ นการจําเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือการใช้อาํ นาจรัฐที่ได้
มอบหมายให้แก่บริษัท หรือ เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในด้านเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์
ประโยชน์ สาธารณะด้านสาธารณะสุข ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ เป็ นไปเพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
7. บริษัทอาจปฏิเสธหรือคัดค้านใช้สิทธิขอให้โอนย้ายข้อมูลของท่านได้ หากบริษัทพิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
a เหตุผลของท่านอยู่นอกเหนือเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในเอกสารฉบับนี ้
b มีเหตุแห่งการปฏิเสธตามที่กฎหมายกําหนดไว้ เช่น การปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ การอ้างผลประโยชน์โดยชอบธรรม
เพื่อประมวลผล เป็ นต้น
c หน่วยงานรัฐผูเ้ ป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลใช้อาํ นาจรัฐ
d การดําเนินการดังกล่าวกระทบในด้านลบต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่นๆ เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความลับทางการค้า (Trade
Secret) หรือ มีทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่าว เป็ นต้น
8. บริษัทอาจปฏิเสธหรือ คัดค้านการใช้สิทธิ หา้ มมิให้ประมวลผล หรือ สิทธิ คัดค้านการประมวลของท่านได้ หากบริษัทพิจารณา
ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
a ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลดังกล่าวนัน้ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
b มีเหตุแห่งการปฏิเสธตามที่กฎหมายกําหนดไว้ เช่น การปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ การอ้างผลประโยชน์โดยชอบธรรม
เพื่อประมวลผล เป็ นต้น
โดยปกติท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามคําร้องขอของท่าน อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่างชัดเจนว่าคําร้องขอของท่าน
เป็ นคําร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ คําร้องขอฟุ่ มเฟื อย บริษัท อาจคิดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามสิทธิแก่ทา่ นตามสมควร
อนึ่ง ในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธไม่ดาํ เนินการตามคําร้องขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
ตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการร้องขอตามสิทธิของท่านเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งผลในการพิจารณาให้ท่านทราบและดําเนินการที่
เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คําร้องขอ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจขยายระยะเวลาเป็ น 60 วัน (หากจําเป็ น) ขึน้ อยู่กับความ
ซับซ้อน และปริมาณของคําขอและจะติดต่อ/แจ้งการดําเนินการแก่ทา่ นทางอีเมลล์ท่ที า่ นได้แจ้งไว้
คํายืนยันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้แจ้งความประสงค์แทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนือ้ หาของแบบคําขอนีแ้ ล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ขา้ พเจ้าระบุในแบบคําขอนีเ้ ป็ นความจริงและข้าพเจ้าเป็ น
ผูม้ ีสิทธิในการยื่นคําขอใช้สิทธิท่ีระบุขา้ งต้นภายใต้ขอ้ กําหนดของ พ.ร.บ.ฯ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทต้องดําเนินการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนของข้าพเจ้า (รวมถึงอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการแทนเจ้าของข้อมูล กรณีขา้ พเจ้าเป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล) และ
อาจจําเป็ นต้องได้รบั ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการตามคําขอของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้าอาจถูกดําเนินคดี
ทางกฎหมายจากบริษัทหากจงใจให้ขอ้ มูลที่ ไม่ถกู ต้องโดยมีเจตนาทุจริต
ลายมือชื่อเจ้าของข้อมูล / ตัวแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สําหรับเจ้าหน้าทีเ่ ท่านั้น

....................................................................
(..................................................................)
วันที่ ............................................................
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