แบบคำร้องขอใช้สท
ิ ธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Subject Request Form)
ตำมที่พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในกำรขอใช้สิทธิ อันเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล บร ิษัท ไทยอุตสำหกรรมพลำสติก (1994) จำกัด (มหำชน) (" บร ิษัทฯ ") ในฐำนะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน จึงได้จัดทำแบบคำร้องฉบับนี้เพื่อให้ทำนสำมำรถดำเนินกำรใช้สิทธิของท่ำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ดั ง นั้ น หำกท่ ำ นประสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ ของเจ้ ำ ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โปรดกรอกรำยละเอี ย ดในแบบคำร้อ งฉบั บ นี้ แ ละ
ดำเนินกำรตำมที่บร ิษัทฯกำหนด
ข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอ
กรณีเป็นเจ้ำของข้อมูล
ชื่อ-นำมสกุล
ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ
E-Mail
กรณีเป็นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นำมสกุล
ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ
E-Mail
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล (หร ือ ตัวแทนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล) ได้แนบเอกสำรดังต่อไปนี้ เพื่อกำรตรวจสอบ
ตัวตน และถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่นคำร้อง (กรณีตัวแทน เพื่อกำรตรวจสอบอำนำจ ตัวตน และถิ่นที่อยู่ของผู้อื่นคำร้องและเจ้ำของข้อมูล)
เพื่อให้ บร ิษัทฯ สำมำรถดำเนินกำรตำมสิทธิที่รอ
้ งขอไต้อย่ำงถูกต้อง
เอกสำรพิสจ
ู น์ตวั ตน และ/หร ือถิน
่ ยู่
่ ทีอ
กรณีเป็นเจ้ำของข้อมูล

กรณีเป็นตัวแทน

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (กรณีสัญชำติไทย)

ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนของท่ ำ นและเจ้ ำ ของข้ อ มู ล
(กรณีสัญชำติไทย)

สำเนำ Passport (กรณีต่ำงชำติ)

สำเนำ Passport ของท่ำนและเจ้ำของข้อมูล (กรณีต่ำงชำติ)

สำเนำทะเบียนบ้ำน

สำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของข้อมูล

ใบเสร็ จ ช ำระค่ ำ น้ ำ / ค่ ำ ไฟฟ้ ำ หร อื ใบเสร็ จ ช ำระค่ ำ บั ต ร

ใบเสร็จชำระค่ำน้ำ / ค่ำไฟฟ้ำ หร ือ ใบเสร็จชำระค่ำบัตรเครดิต

เครดิต (ย้อนหลัง 3 เตือน) หร ือ ใบเสร็จอื่นๆที่รบ
ั รองตัวตนได้

(ย้อนหลัง 3 เตือน) หร ือ ใบเสร็จอื่น ๆที่รับรองของตัวตนได้
ของเจ้ำของข้อมูล

อื่นๆ (ถ้ำมี)

หนังสือมอบอำนำจ
ระบุ "ให้ อ ำนำจผู้ ยื่ น คำร้อ งในกำรต ำเนิ น กำรติ ด ต่ อ ร้ อ ง
ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลดำเนินกำรอนุญำตให้เข้ำถึงข้อมูลส่ว น
บุ ค คล เปิ ด เผยกำรได้ ม ำซึ่ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ จ้ ำ ของ
ข้อมูลส่วนบุคคลผู้มอบอำนำจไม่ได้ให้ควำมยินยอม รวมถึง
ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องจนเสร็จกำร"
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เอกสำรพิสจ
ู น์ตวั ตน และ/หร ือถิน
่ ยู่
่ ทีอ
กรณีเป็นเจ้ำของข้อมูล

กรณีเป็นตัวแทน
ลงนำมโดยผู้มอบอำนำจ
ลงวันที่ก่อนวันยื่นคำร้องขอ

บร ิษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรสอบถำมข้อมูล หร ือเร ียกเอกสำรเพิ่มเติมจำกผู้ยื่นคำร้อง หำกข้อมูลที่ได้รบ
ั ไม่สำมำรถแสดงให้เห็นอย่ำง
ชัดเจนได้ว่ำ ผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้ำของข้อมูลหร ือมีอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอดังกล่ ำว บร ิษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิ เสธคำร้องขอ
ของท่ำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเข้ำของข้อมูลส่วนบุคคลกับบร ิษัทฯ

 ผู้สมัครงำน

 พนักงำน

 อดีตพนักงำน

 ลูกค้ำ

 คู่ค้ำ

 พันธมิตรทำงธุรกิจ

 อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................

สิทธิอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนต้องกำรให้ดำเนินกำร (1 แบบคำขอ ต่อ 1 สิทธิที่ต้องกำรให้ดำเนินกำร)
หัวข้อ

รำยละเอียด

(1) สิทธิที่ท่ำนต้องกำรให้









ดำเนินกำร

สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)
สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (Right to withdraw consent)
สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
สิทธิในกำรลบหร ือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
สิทธิในกำรคัดด้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
สิทธิในกำรระงับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

(2) โปรดระบุรำยละเอียด
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ที่
ต้องกำรให้ดำเนินกำร

(3) โ ป ร ด ร ะ บุ เ ห ตุ ผ ล
ประกอบกำรใช้สิทธิ
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ข้อสงวนสิทธิของผู้ควบคุมข้อมูล
บร ิษัทฯ ขอแจ้งให้ทรำบว่ ำ หำกเกิดกรณีดังต่อไปนี้ บร ิษัทฯ อำจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอของท่ำนเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
(1) ทำนไม่สำมำรถแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนได้ว่ำผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้ำของข้อมูลหร ือมีอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอ
(2) คำร้องขอดังกล่ำวไม่สมเหตุผล อำทิ กรณีที่ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล หร ือ ไม่มีข้ อมูลส่วนบุคคล
นั้น อยู่ที่บร ิษัทฯ เป็นต้น
(3) คำร้องขอดังกล่ำวเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือย อำทิ เป็นคำร้องขอลักษณะที่มีลักษณะเดียวกัน หร ือมีเนื้อหำเดียวกันซ้ำ ๆ กัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(4) บร ิษัทฯ ไม่สำมำรถให้ท่ำนเข้ำถึงข้อมูล ทำสำเนำ หร ือเปิดเผยกำรไต้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลได้ เนื่องจำกเป็นกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย หร ือคำสั่งศำล และกำรปฏิบัติตำมคำขอนั้นจะส่งผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสร ีภำพของ
บุคคลอื่น อำทิ กำรเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สำมด้วย หร ือ เป็นกำรเปิดเผยทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ หร ือ ควำมลับทำงกำรค้ำของบุคคลที่สำมนั้น
(5) บร ิษัทฯ อำจปฏิเสธหร ือคัดค้ำนใช้สิทธิขอลบข้อมูลของท่ ำนได้ หำกกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุ ประสงค์ใน
กำรใช้เสร ีภำพในกำรแสตงควำมคิดเห็น หร ือ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำ เอกสำรประวัติศำสตร์ หร ือจดหมำ ย
เหตุเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หร ือที่เกี่ยวกับกำรศึกษำว ิจัย หร ือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรปกป้องที่เหมำะสม เพื่อคุ้มครอง
สิทธิและเสร ีภำพของเจ้ำของข้อมูล หร ือ เป็นกำรจำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยช น์สำธำรณะ
ของบรษ
ิ ั ท ฯ หรอื กำรใช้ อ ำนำจรัฐ ที่ ไ ด้ ม อบหมำยให้ แ ก่ บ รษ
ิ ั ท ฯ หรอื เป็ น กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมกฎห มำยเพื่ อ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในด้ำนเวชศำสตร์ป้องกัน อำชีวเวชศำสตร์ ประโยชน์ สำธำรณะด้ำนสำธำรณะสุข ตำมมำตรำ 26 (5) (ก)
และ (ข) แห่งพระรำชบัญญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(6) กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุดคลนั้นเป็นไปเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเร ียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหร อื กำรใช้สิทธิเร ียกร้อง
ตำมกฎหมำย หร ือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเร ียกร้องตำมกฎหมำย หร ือ เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย
(7) บร ิษัทฯ อำจปฏิเสธหร ือคัดค้ำนใช้สิทธิขอให้โอนย้ำยข้อมูลของท่ำนได้ หำกบร ิษัทฯ พิจำรณำตรวจสอบแล้วเห็นว่ ำ
a.

เหตุผลของท่ำนอยู่นอกเหนือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรฉบับนี้

b.

มีเหตุแห่งกำรปฏิเสธตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ เช่น กำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อประโยชน์สำธำรณะ กำรอ้ำงผลประโยชน์โดย
ชอบธรรมเพื่อประมวลผล เป็นต้น

c.

หน่วยงำนรัฐผู้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลใช้อำนำจรัฐ

d.

กำรดำเนินกำรดังกล่ำวกระทบในด้ำ นลบต่อสิทธิ เสร็ภำพของบุคคลอื่นๆ เช่น กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมลับ ทำง
กำรค้ำ (Trade Secret) หร ือ มีทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่นเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลดังกล่ำว เป็นต้น

(8) บรษ
ิ ั ท ฯ อำจปฏิ ส ธหรอื คั ด ค้ ำ นกำรใช้ สิ ท ธิ ห้ ำ มมิ ใ ห้ ป ระมวลผล หรอื สิ ท ธิ คัด ค้ ำ นกำรประมวลของท่ ำ นได้ ห ำกบร ษ
ิ ัท ฯ
พิจำรณำตรวจสอบแล้ว เห็นว่ำ
a.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลดังกล่ำวนั้นถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

b.

มีเหตุแห่งกำรปฏิเสธตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ เช่น กำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อประโยชน์สำธำรณะ กำรอ้ำงผลประโยชน์โดย
ชอบธรรมเพื่อประมวลผล เป็นต้น

โดยปกติท่ำนจะไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอของท่ ำน อย่ำงไรก็ดี หำกปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำคำร้องขอของท่ำน
เป็นคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หร ือ คำร้องขอฟุ่มเฟือย บร ิษัทฯ อำจคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมสิทธิแก่ท่ำนตำมสมควร
อนึ่ง ในกรณีที่บร ิษัทฯ ปฏิเสธไม่ดำเนินกำรตำมคำร้องขอของท่ำน ท่ำนสำมำรถร้องเร ียนต่อคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ตำมที่กฎหมำยกำหนด
เมื่อพิจำรณำเหตุผลในกำรร้องขอตำมสิทธิของท่ ำนเร ียบร้อยแล้ว บร ิษัทฯจะแจ้งผลในกำรพิจำรณำให้ท่ำนทรำบและดำเนินกำรที่
เกี่ยวข้องภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ อย่ำงไรก็ดี บร ิษัทฯ อำจขยำยระยะเวลำเป็น 60 วัน (หำกจำเป็น) ขึ้นอยู่กับ
ควำมซับซ้อน และปร ิมำณของคำขอและจะติดต่อ/แจ้งกำรดำเนินกำรแก่ท่ำนทำงอีเมลล์ที่ท่ำนได้แจ้งไว้
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กำรรับทรำบและยินยอม
ท่ำนได้อ่ำนและเข้ำใจเนื้อหำของคำร้องขอฉบับนี้อย่ำงละเอียดแล้วและยืนยันว่ำข้อมูลต่ำง ๆที่ได้แจ้งให้แก่บร ิษัทฯทรำบนั้นเป็นควำม
จร ิง ถูกต้อง ท่ำนเข้ำใจดีว่ำกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันอำนำจ ตัวตน และถิ่นที่อยู่นั้น เป็นกำรจำเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อพิจำรณำดำเนินกำร
ตำมสิทธิที่ท่ำนร้องขอ หำกท่ำนให้ข้อมูลที่ผิดพลำดด้วยเจตนำทุจร ิตท่ำนอำจถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยได้ และบร ิษั ทฯ อำจขอข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม จำกท่ ำนเพื่ อกำรตรวจสอบดั งกล่ ำวเพื่อ ให้ ก ำรดำเนิ นกำรตำมสิ ทธิข องเจ้ ำของข้ อ มู ลส่ วนบุค คลที่ท่ ำ นร้อ งขอให้ บร ิษัทฯ
ดำเนินกำรเป็นไปได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนต่อไป
ในกำรนี้ ท่ำนจึงไว้ลงนำมไว้ เพื่อเป็นหลักฐำน

ลงชื่อ
(

ผู้ยื่นคำร้อง
)

วันที่

กำรดำเนินกำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ขอให้ท่ำนส่ง Email แบบฟอร์มกำรใช้สิทธิที่กรอกข้อมูลเร ียบร้อยแล้ว (1 สิทธิ ต่อ 1 แบบฟอร์มเพื่อควำมรวดเร็วในกำรดำเนินกำร
ให้ แก่ท่ำน) พร้อมแนบเอกสำรยืนยันตัวตนตำมที่ระบุในแบบฟอร์มมำยัง DPO (email: DPOofficial@tpic.co.th)

4/4

