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แบบคาํร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject access request form) 
 
วัตุประสงค์  
 บริษัท ไอยมิตร จํากัด (“บริษัท”) มีแนวทางในการจดัการฐานข้อมลูของลกูค้า คู่ค้า และพนัธมิตร ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 ซึUงเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล สามารถดําเนินการกบัข้อมลูส่วนบคุคลได้
ตามสทิธิ เพืUอให้เกิดความปลอดภยัตอ่ข้อมลูสว่นบคุคล ดงันั Yนบริษัท ในฐานะ “ผู้ควบคมุสว่นบคุคล” มีความจําเป็นจะต้องขอ
ข้อมลูจากทา่นเพืUอตรวจสอบความถกูต้องของการข้อใช้สทิธิตามกฎหมาย 
 
ส่วนที1 1 : ผู้ยื1นคาํร้อง 

รายละเอียดผู้ ยืUนคําร้อง 
ชืUอ – นามสกลุ :  

ทีUอยู ่ :  

   

โทรศพัท์ :  

e-mail :  

หมายเลขบตัรประชาชน :  
 
ส่วนที1 2 : การยืนยันตวัตนของผู้ยื1นคาํร้อง 
 1.1  ผู้ยื1นคาํร้องเป็นเจ้าของข้อมูล หรือไม่  

☐  ผู้ยื1นคาํร้องเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของข้อมูล - ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของข้อมลูสว่น
บคุคลทีUแท้จริง และข้าพเจ้าได้แนบเอกสารดงัตอ่ไปนี Y เพืUอให้บริษัท ตรวจสอบรายละเอียดเกีUยวกบัการ
ยืนยนัตวัตนของข้าพเจ้า 

o สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

o สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีไมมี่สญัชาตไิทย)  

o อืUน ๆ เชน่ สาํเนาใบอนญุาตขบัขีU (ในกรณีทีUไมส่ามารถให้สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ
สาํเนาหนงัสอืเดนิทางได้) 

☐  ผู้ยื1นคาํร้องเป็นตวัแทนของเจ้าของข้อมูล - ข้าพเจ้าในฐานะตวัแทนของเจ้าของข้อมลูได้แนบ 

o เอกสารดงัตอ่ไปนี Y เพืUอให้บริษัท ตรวจสอบรายละเอียดเกีUยวกบัการยืนยนัตวัตนหนงัสอืมอบอํานาจ 
(ตามแบบฟอร์มทีUบริษัทกําหนด) 

o สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของเจ้าของข้อมลู และผู้ รับมอบอํานาจ 

o สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของเจ้าของข้อมลู และผู้ รับมอบอํานาจ (กรณีไมมี่สญัชาตไิทย)  

o อืUน ๆ (โปรดระบ ุถ้ามี)__________________________________________________________ 

ทั Yงนี Y บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามข้อมลู หรือเรียกเอกสารเพิUมเติมจากผู้ ยืUนคําร้อง ตามทีUบริษัทเห็นสมควร เพืUอการ
ตรวจสอบ และเพืUอให้การดําเนินการตามคําร้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน หากข้อมลูทีUได้รับไม่สามารถแสดงได้อย่าง
ชดัเจนวา่ผู้ ร้องเป็นเจ้าของข้อมลูหรือมีอํานาจในการยืUนคําร้อง บริษัทขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธคําร้องของผู้ ยืนคําร้อง  
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ส่วนที1 3 : สทิธิอันเกี1ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที1ผู้ยื1นคาํร้องประสงค์จะใช้ และเหตุผลประกอบการใช้สทิธิ 

☐  สทิธิในการขอเข้าถงึข้อมลูสว่นบคุคล  

☐  สทิธิในการขอแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลให้ถกูต้อง 

☐  สทิธิในการรขอให้ระงบัการประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล  

☐  สทิธิในการคดัค้านเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมลูสว่นบคุคล 

☐  สทิธิในการขอให้ลบข้อมลูสว่นบคุคล  

☐  สทิธิในการโอนย้ายข้อมลูสว่นบคุคล  

☐  สทิธิในการขอเพิกถอนความยินยอม  
ข้าพเจ้าขอให้ดําเนินการตามสทิธิรายละเอียดดงันี Y 

ทีU ประเภทข้อมลูสว่นบคุคล ประเภทการดําเนินการตามสทิธิ เหตผุลประกอบการใช้สทิธิ 

    

    

    
 

ส่วนที1 4 :  ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทา่นทราบวา่บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาอนญุาตการใช้สทิธิเกีUยวกบัข้อมลูสว่นบคุคล ตอ่เมืUอ
บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเหน็วา่ข้อมลูรายละเอียด รวมถงึเอกสารทีUใช้ประกอบแบบคําร้องขอนี Y ถกูต้องครบถ้วน ตามทีUบริษัทฯ
เหน็สมควรเทา่นั Yน  โดยบริษัทฯ อาจมีความจําเป็นจะต้องปฏิเสธคําร้องของผู้ ยืUนคําร้อง หากตรวจสอบข้อมลูแล้วพบวา่เข้า
เงืUอนไข ดงัตอ่ไปนี Y  

1. ผู้ ร้องไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลทีUแท้จริง หรือมีอํานาจในการดําเนินการแทนเจ้าของ
ข้อมลูสว่นบคุคล  

2. ผู้ ร้องให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน คลมุเครือ หรือไมช่ดัเจน  
3. คําร้องไมส่มเหตสุมผล เชน่ กรณีทีUผู้ ร้องไมมี่สทิธิในการขอลบข้อมลูสว่นบคุคล หรือไมมี่ข้อมลูสว่นบคุคลอยูที่Uบริษัท 
4. คําร้องเป็นคําร้องฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นคําร้องขอทีUมีลกัษณะเดียวกนั หรือมีเนื Yอหาเดียวกนัซํ Yา ๆ กนัโดยไม่มีเหตผุลอนั

สมควร  
5. ผู้ ร้องมีวตัถปุระสงค์ในการใช้สิทธิโดยไม่สจุริต กระทบกระเทือนสิทธิของบคุคลอืUน หรือประสงค์จะกระทําการอย่าง

ใด อยา่งหนึUงในลกัษณะ ทีUไมช่อบด้วยกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี  
6. บริษัทฯ ไม่สามารถให้ผู้ ร้องเข้าถึงข้อมลู ทําสําเนา หรือ เปิดเผยการได้มาซึUงข้อมลูลสว่นบคุคลได้ เนืUองจากเป็นการ

ปฏิบตัิตาม กฎหมายหรือคําสัUงศาล และการปฏิบตัิตามคําขอนั Yนจะสง่ผลกระทบทีUอาจะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่
สิทธิเสรีภาพของบคุคลอืUน  อาทิ การเปิดเผยข้อมลูนั Yนเป็นการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลทีUสามด้วย หรือ
เป็นการเปิดเผยทรัพย์สนิทางปัญญา หรือ ความทางการค้าของบคุคลทีUสามนั Yน 

7. บริษัทฯ มีเหตผุลอนัสมควรตามกฎหมายทีUจะปฏิเสธคําร้องขอของเจ้าของข้อมลู โดยเจ้าของข้อมลู สามารถศกึษา
รายละเอียดดงักล่าว ได้ในหวัข้อ “สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” ในนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
(Privacy Policy) ของบริษัท) ซึUงปรากฎทีUเวบ็ไซต์ของ บริษัทฯ หรือขอได้ทีU Email address DPO@i-mit.co.th  

8. การเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลนั Yน เป็นไปเพืUอการก่อตั Yงสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ Yนตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพืUอปฏิบตัติามกฎหมาย  

9. การประมวลผลข้อมลูนั Yนมีความจําเป็นตอ่บริษัทในการปฏิบตัหิน้าทีUตามสญัญาระหวา่งบริษัทกบัเจ้าของข้อมลู  
10. การประมวลผลข้อมลูมีความจําเป็นเพืUอรักษาประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  
11. มีเหตอืุUนใดภายใต้ พระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลหรือกฎหมายทีUเกีUยวข้องอืUน  
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ทั Yงนี Yโดยปกติบริษัท จะไม่คิดคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตามคําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลู อย่างไรก็ดี หากปรากฎอย่าง
ชดัเจนว่าคําร้องของผู้ ร้อง เป็นคําร้องทีUไม่สมเหตสุมผล หรือคําร้องขอฟุ่ มเฟือย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการตามสิทธิแก่ท่านตามสมควร กรณีทีUบริษัทฯ ปฏิเสธไม่ดําเนินการตามคําร้องของผู้ ร้อง ผู้ ร้องสามารถร้องเรียน
ได้ทีUสาํนกังานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  

ส่วนที1 5 :  การรับทราบและยนิยอม 
ข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลู และ/หรือ ผู้ ยืUนคําร้อง ซึUงเป็นตวัแทนของเจ้าของข้อมลูทีUบริษัทเก็บรวบรวมได้

จาก     คําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูฉบบันี Y  จะถกูนําไปใช้เพืUอดําเนินการตามร้องขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมลูตามทีUกําหนด
ไว้ใน  พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 เท่านั Yน  โดยข้อมลูในแบบคําร้องขอใช้สิทธิฉบบันี Y อาจถกูเปิดเผย
ไปยงั คูค้่า หรือพนัธมิตร ของบริษัทฯ เทา่ทีUจําเป็น เพืUอวตัถปุระสงค์ข้างต้น และจะถกูเก็บรวบรวมไว้จนกวา่บริษัทฯ จําปฏิบตัิ
ตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมลูเสร็จสิ Yน หรือจนกวา่กระบวนการโต้แย้งหรือ ปฏิเสธคําของใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลูจะสิ Yนสดุ
ในกรณีทีUบริษัทฯ ไม่อาจปฏิบตัิคําร้องขอของเจ้าของข้อมลูได้โดยมีเหตผุลอนัสมควรตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคล พ.ศ.2562 กําหนด  

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) __________________________________ ได้อ่านและเข้าใจเนื Yอหาของแบบคําร้องขอ

ฉบบันี Yอย่างละเอียดแล้ว และยืนยนัว่าข้อมลูต่าง ๆ ทีUได้แจ้งไว้แก่บริษัท เป็นความจริงถกูต้องทกุประการ ข้าพเจ้า เข้าใจดีว่า
การตรวจสอบเพืUอยินยนัอํานาจและตวัตนของข้าพเจ้า ซึUงเป็นผู้ ยืUนคําร้องขอหรือเจ้าของข้อมลูผู้นั Yนเป็นการจําเป็นอย่างยิUง 
เพืUอพิจารณาดําเนินการตามสิทธิทีUร้องขอ หากผู้ ยืUนคําร้องขอให้ข้อมูลผิดพลาดด้วยเจตนาทุจริต บริษัทฯ อาจพิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมายกบัผู้ ยืUนคําร้อง และบริษัทฯ อาจขอข้อมลูเพิUมเตมิจากผู้ ยืUนคําร้องเพืUอทําการตรวจสอบดงักลา่ว เพืUอให้
การดําเนินการตามสทิธิของเจ้าของข้อมลูเป็นไปอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

 
 

ลงนาม _______________________________ ผู้ ยืUนคําร้อง              
           ( _____________________________ )  
     วนัทีU _____________________________  

 
 
หมายเหต  :  กรุณาสง่แบบคําร้องขอทีUกรอกข้อมลูครบถ้วนพร้อมทั Yงเอกสารประกอบทั YงหมดมาทีU DPO@i-mit.co.th   

      หากมีข้อสงสยัประการใด กรุณาตดิตอ่บริษัทฯ ทีU e-mail  DPO@i-mit.co.th หรือ โทร. 0-2232-7947 
 


