คำร้องขอใช้สทิ ธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ ______________________
1

ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง
ชื่อ:
ทีอ่ ยู่:
เบอร์ติดต่อ:
Email:

2

3

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ผู้ยื่นคำร้องเป็ นเจ้ำของข้อมูลหรือไม่
☐

ผูย้ ่ืนคำร้องเป็ นบุคคลเดียวกับเจ้ำของข้อมูล

☐

ผูย้ ่ืนคำร้องเป็ นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล
รำยละเอียดเจ้ำของข้อมูล
ชื่อ:
_____________________________________________________________
ที่อยู่:
_____________________________________________________________
เบอร์ติดต่อ:
_____________________________________________________________
Email:
_____________________________________________________________

เอกสำรประกอบคำร้องขอ

ผูย้ ่ืนคำร้องได้แนบเอกสำรดังต่อไปนี ้ เพื่อกำรตรวจสอบตัวตนของเจ้ำของข้อมูลและผูย้ ่ืนคำร้อง (ในกรณีท่ผี ู้
ยื่นคำร้องเป็ นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล) รวมถึงอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอฉบับนี ้ เพื่อให้ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“บริษัทฯ”) สำมำรถดำเนินกำรตำมสิทธิท่รี อ้ งขอได้อย่ำงถูกต้อง
เอกสำรพิสูจน์ตัวตนของเจ้ำของข้อมูลและผู้ย่นื คำร้อง
☐

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (กรณีสญ
ั ชำติไทย)

☐

สำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีไม่มีสญ
ั ชำติไทย)

☐

อื่น ๆ เช่น สำเนำใบอนุญำตขับขี่ (ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถให้สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงได้)

เอกสำรพิสูจน์อำนำจดำเนินกำรแทน (เฉพำะในกรณีทผี่ ู้ยื่นคำร้องเป็ นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล)
☐

หนังสือมอบอำนำจที่เจ้ำของข้อมูลให้อำนำจผูย้ ่ืนคำร้องดำเนินกำรติดต่อร้องขอใช้สิทธิแทนเจ้ำของ
ข้อมูลตำมคำร้องขอฉบับนี ้ ซึ่งลงนำมโดยเจ้ำของข้อมูลและผูย้ ่ืนคำร้อง และลงวันที่ก่อนวันที่ย่ืน
คำร้องขอฉบับนีไ้ ม่เกิน 30 วัน
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ทั้งนี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรสอบถำมข้อมูล หรือเรียกเอกสำรเพิ่มเติมจำกผูย้ ่ืนคำร้องตำมที่บริษัทฯ
เห็นสมควร หำกข้อมูลที่ได้รบั ไม่สำมำรถแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนได้ว่ำผูย้ ่ืนคำร้องเป็ นเจ้ำของข้อมูลหรือมีอำนำจใน
กำรยื่นคำร้องขอดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธคำร้องขอของผูย้ ่ืนคำร้อง
4

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลกับบริษทั ฯ
☐

เจ้ำของข้อมูลเป็ นลูกค้ำ หรือผูถ้ ือหุน้ กรรมกำร หรือพนักงำนของลูกค้ำของบริษัทฯ (โปรดระบุช่ือ
บริษัทลูกค้ำ)
________________________________________________________________________________

☐

เจ้ำของข้อมูลเป็ นคู่คำ้ หรือผูถ้ ือหุน้ กรรมกำร หรือพนักงำนของคู่คำ้ ของบริษัทฯ (โปรดระบุช่ือบริษัท
คู่คำ้ )
________________________________________________________________________________

☐

เจ้ำของข้อมูลเป็ นผูถ้ ือหุน้ กรรมกำร หรือพนักงำนของบริษัทฯ (โปรดระบุช่ือตำแหน่งงำนของเจ้ำของ
ข้อมูลในบริษัทฯ)
________________________________________________________________________________

☐

เจ้ำของข้อมูลเป็ นผูส้ มัครงำนเพื่อตำแหน่งงำนในบริษัทฯ (โปรดระบุช่ือตำแหน่งงำนที่เจ้ำของข้อมูล
สมัครกับบริษัทฯ)
________________________________________________________________________________

☐

5

อื่น ๆ (โปรดระบุ)
________________________________________________________________________________
สิทธิของเจ้ำของข้อมูลทีป่ ระสงค์จะใช้
☐

สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม

☐

สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล

☐

สิทธิในกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูล

☐

สิทธิคดั ค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล

☐

สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

☐

สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

☐

สิทธิในกำรขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถกู ต้อง

☐

สิทธิในกำรร้องเรียน ในกรณีท่เี จ้ำของข้อมูลเห็นว่ำบริษัทฯ หรือพนักงำนหรือคู่คำ้ ของบริษัทฯ ฝ่ ำฝื น
พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) หรือ
กฎหมำยกฎเกณฑ์ท่อี อกตำม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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6

รำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิ
ลำดับที่
1.
2.

กำรดำเนินกำรทีร่ ้องขอ

ข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณำชีแ้ จงเหตุผลประกอบในกำรร้องขอข้ำงต้น พร้อมทัง้ เอกสำร ข้อมูล หลักฐำนประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
บริษัทฯ ดำเนินกำรตอบสนองต่อคำร้องขอของผูย้ ่ืนคำร้องต่อไป
………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………..…………………………..………………
7

ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ผยู้ ่ืนคำร้องทรำบว่ำ หำกเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทฯ อำจจำเป็ นต้องปฏิเสธคำร้องขอของ
ผูย้ ่ืนคำร้องเพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(1) ผูย้ ่ืนคำร้องไม่สำมำรถแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนได้ว่ำผูย้ ่ืนคำร้องเป็ นเจ้ำของข้อมูลหรือมีอำนำจในกำร
ยื่นคำร้องขอดังกล่ำว
(2) คำร้องขอดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีไม่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ อยู่ท่ีบริษัทฯ หรือเจ้ำของข้อมูลไม่
มีสทิ ธิตำมที่รอ้ งขอ เป็ นต้น
(3) คำร้องขอดังกล่ำวเป็ นคำร้องขอฟุ่ มเฟื อย เช่น เป็ นคำร้องขอที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรือ มีเนือ้ หำเดียวกัน
ซำ้ ซ้อนกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(4) บริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควรตำมกฎหมำยที่จะปฏิเสธคำร้องขอของเจ้ำของข้อมูล โดยเจ้ำของข้อมูล
สำมำรถศึกษำรำยละเอี ยดดังกล่ำวได้ในหัวข้อ “สิทธิของท่ำน” ในประกำศกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy
Notice) (ในกรณี ท่ี เ จ้ำ ของข้อ มูลไม่ใ ช่ผู้สมัครงำนหรื อ พนัก งำนของบริษั ท ฯ) ซึ่ง ปรำกฏที่ เ ว็บ ไซต์ข องบริษัท ฯ ที่
www.gunkul.com ภำยใต้หัวข้อ กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอได้ท่ี privacy@gunkul.com หรือในประกำศ
กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน (Employee Privacy Notice) (ในกรณีท่ีเจ้ำของข้อมูลเป็ นผูส้ มัครงำนหรือ
พนั ก งำนของบริ ษั ท ฯ) ซึ่ ง สำมำรถหำได้ท่ี nascenter/Dept_Hr/Policy&Announce/HA_ส่ ว นกลำง หรื อ ขอได้ท่ี
privacy@gunkul.com
ทัง้ นี ้ โดยปกติบริษัทฯ จะไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูล อย่ำงไรก็ดี
หำกปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำคำร้องขอดังกล่ำวเป็ นคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ คำร้องขอที่ซำ้ ซ้อนเกินสมควร
บริษัทฯ อำจคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมสมควร
อนึ่ง ในกรณีท่ีบริษัทฯ ปฏิเสธไม่ดำเนินกำรตำมคำร้องขอของผูย้ ่ืนคำร้องโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผูย้ ่ืนคำ
ร้องสำมำรถร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อพิจำรณำเหตุผลในกำรร้องขอตำมสิทธิของเจ้ำของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลในกำรพิจำรณำ
ให้ผูย้ ่ืนคำร้องและเจ้ำของข้อมูล ทรำบและดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั คำร้องขอที่สมบูรณ์
และสำมำรถพิสจู น์กำรยืนยันตัวตนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งยื่นคำร้องขอใช้สิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี
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อำจใช้เวลำมำกกว่ำ 30 วัน หำกคำขอของผูย้ ่ืนคำร้องมีควำมซับซ้อน หรือมีกำรยื่นคำขอหลำยคำขอ โดยในกรณีเช่นนี ้
บริษัทฯ จะแจ้งผูย้ ่ืนคำร้องและคอยรำยงำนควำมคืบหน้ำให้ทรำบ
8

กำรรับทรำบและยินยอม

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลและ/หรื อผู้ย่ืนคำร้องซึ่งเป็ นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บ
รวบรวมได้จำกคำร้องขอใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลฉบับนี ้ จะถูกนำไปใช้เพื่อดำเนินกำรตำมคำร้องขอใช้สิทธิของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เท่ำนัน้ โดยข้อมูลในคำร้องขอใช้สิทธิ
ฉบับนี ้ อำจถูกเปิ ดเผยไปยังบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ เท่ำที่จำเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ขำ้ งต้น และจะถูก
เก็บรวบรวมไว้จนกว่ำบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตำมคำร้องขอของเจ้ำของข้อมูลเสร็จสิน้ หรือจนกว่ำกระบวนกำรโต้แย้งหรือ
ปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลจะสิน้ สุดในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่อำจปฏิบตั ิตำมคำร้องขอของเจ้ำของ
ข้อมูลได้โดยมีเหตุผลอันสมควรตำมที่พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
ผูย้ ่ืนคำร้องได้อ่ำนและเข้ำใจเนือ้ หำของคำร้องขอฉบับนีอ้ ย่ำงละเอียดแล้ว และยืนยันว่ำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้แจ้ง
ให้แก่บริษัทฯ ทรำบนัน้ เป็ นควำมจริง ถูกต้อง ผูย้ ่ืนคำร้องเข้ำใจดีว่ำกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันอำนำจและตัวตนของผูย้ ่นื
คำร้องและเจ้ำของข้อมูลนัน้ เป็ นกำรจำเป็ นอย่ำงยิ่งเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรตำมคำร้องขอของผูย้ ่ืนคำร้อง หำกผูย้ ่ืนคำ
ร้องให้ขอ้ มูลที่ผิดพลำดด้วยเจตนำทุจริต บริษัทฯ อำจพิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำยกับผูย้ ่ืนคำร้อง และบริษัทฯ
อำจขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกผูย้ ่ืนคำร้องเพื่อกำรตรวจสอบดังกล่ำว เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมสิทธิของเจ้ำของข้อมูล
เป็ นไปได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนต่อไป
ลงนำม …………………………………………. ผูย้ ่ืนคำร้อง
(……………………………………………..)
หมำยเหตุ: กรุณำส่งแบบคำร้องขอที่ได้กรอกข้อมูลโดยครบถ้วน พร้อมทัง้ เอกสำรประกอบทัง้ หมดให้บริษัทฯ
ที่ privacy@gunkul.com หำกท่ำนมีปัญหำหรือข้อสงสัยประกำรใดในกำรกรอกแบบคำขอ กรุ ณำติดต่อบริษัทฯ ที่
privacy@gunkul.com หรือ โทร. 0-2242-5800
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