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ค ำร้องขอใช้สทิธิของเจ้ำของข้อมูลสว่นบคุคล 

 วนัท่ี ______________________ 

1 ข้อมูลของผู้ย่ืนค ำร้อง 

ชื่อ:   _____________________________________________________________________ 

ทีอ่ยู่:   _____________________________________________________________________ 

เบอรต์ิดต่อ:  _____________________________________________________________________ 

Email:  _____________________________________________________________________ 

2 ผู้ย่ืนค ำร้องเป็นเจ้ำของข้อมูลหรือไม่ 

☐ ผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นบคุคลเดียวกบัเจำ้ของขอ้มลู  

☐ ผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นตวัแทนของเจำ้ของขอ้มลู 

รำยละเอียดเจำ้ของขอ้มลู 

ชื่อ:  _____________________________________________________________ 

ที่อยู่:   _____________________________________________________________ 

เบอรต์ิดต่อ:  _____________________________________________________________ 

Email:  _____________________________________________________________ 

3 เอกสำรประกอบค ำร้องขอ 

ผูย้ื่นค ำรอ้งไดแ้นบเอกสำรดงัต่อไปนี ้เพื่อกำรตรวจสอบตวัตนของเจำ้ของขอ้มลูและผูย้ื่นค ำรอ้ง (ในกรณีที่ผู้
ยื่นค ำรอ้งเป็นตัวแทนของเจำ้ของขอ้มลู) รวมถึงอ ำนำจในกำรยื่นค ำรอ้งขอฉบับนี ้เพื่อให ้บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 
จ ำกดั (มหำชน)(“บริษัทฯ”) สำมำรถด ำเนินกำรตำมสิทธิที่รอ้งขอไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง 

เอกสำรพิสูจนต์ัวตนของเจ้ำของข้อมูลและผู้ย่ืนค ำร้อง 

☐ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (กรณีสญัชำติไทย) 

☐ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีไม่มีสญัชำติไทย) 

☐ อื่น ๆ เช่น ส ำเนำใบอนญุำตขบัขี่ (ในกรณีที่ไม่สำมำรถใหส้ ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือส ำเนำ
หนงัสือเดินทำงได)้ 

เอกสำรพิสูจนอ์ ำนำจด ำเนินกำรแทน (เฉพำะในกรณีทีผู้่ย่ืนค ำร้องเป็นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล) 

☐ หนงัสือมอบอ ำนำจที่เจำ้ของขอ้มลูใหอ้ ำนำจผูย้ื่นค ำรอ้งด ำเนินกำรติดต่อรอ้งขอใชสิ้ทธิแทนเจำ้ของ
ขอ้มูลตำมค ำรอ้งขอฉบับนี ้ซึ่งลงนำมโดยเจำ้ของขอ้มูลและผูย้ื่นค ำรอ้ง และลงวันที่ก่อนวันที่ยื่น  
ค ำรอ้งขอฉบบันี ้
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ทั้งนี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรสอบถำมขอ้มูล หรือเรียกเอกสำรเพิ่มเติมจำกผูย้ื่นค ำรอ้งตำมที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร หำกขอ้มลูที่ไดร้บัไม่สำมำรถแสดงใหเ้ห็นอย่ำงชดัเจนไดว้่ำผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นเจำ้ของขอ้มลูหรือมีอ ำนำจใน
กำรยื่นค ำรอ้งขอดงักล่ำว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธค ำรอ้งขอของผูย้ื่นค ำรอ้ง 

4 ควำมสัมพนัธร์ะหว่ำงเจ้ำของข้อมูลกับบริษทัฯ 

☐ เจำ้ของขอ้มลูเป็นลูกคำ้ หรือผูถื้อหุน้ กรรมกำร หรือพนักงำนของลูกคำ้ของบริษัทฯ  (โปรดระบุชื่อ
บรษิัทลกูคำ้) 

________________________________________________________________________________ 

☐ เจำ้ของขอ้มลูเป็นคู่คำ้ หรือผูถื้อหุน้ กรรมกำร หรือพนกังำนของคู่คำ้ของบรษิัทฯ (โปรดระบชุื่อบรษิัท
คู่คำ้)  

________________________________________________________________________________ 

☐ เจำ้ของขอ้มลูเป็นผูถื้อหุน้ กรรมกำร หรือพนกังำนของบรษิัทฯ (โปรดระบชุื่อต ำแหน่งงำนของเจำ้ของ
ขอ้มลูในบรษิัทฯ)  

________________________________________________________________________________ 

☐ เจำ้ของขอ้มลูเป็นผูส้มคัรงำนเพื่อต ำแหน่งงำนที่บริษัทฯ (โปรดระบุชื่อต ำแหน่งงำนที่เจำ้ของขอ้มลู
สมคัรกบับรษิัทฯ)  

________________________________________________________________________________ 

☐ อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ  

________________________________________________________________________________ 

5 สิทธขิองเจ้ำของข้อมูลทีป่ระสงคจ์ะใช ้

☐ สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม  

☐ สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มลู 

☐ สิทธิในกำรเคล่ือนยำ้ยขอ้มลู  

☐ สิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มลูส่วนบคุคล 

☐ สิทธิขอใหล้บขอ้มลูส่วนบคุคล  

☐ สิทธิในกำรขอใหร้ะงบักำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล  

☐ สิทธิในกำรขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่ถกูตอ้ง 

☐ สิทธิในกำรรอ้งเรียน ในกรณีที่เจำ้ของขอ้มลูเห็นว่ำบรษิัทฯ หรือพนกังำนหรือคู่คำ้ของบรษิัทฯ ฝ่ำฝืน
พระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) หรือ
ประกำศที่ออกตำม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
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6 รำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ระสงคจ์ะใช้สทิธ ิ

ล ำดับที ่ ข้อมูลสว่นบคุคล กำรด ำเนินกำรทีร้่องขอ 

1.   
2.   

กรุณำชีแ้จงเหตผุลประกอบในกำรรอ้งขอขำ้งตน้ พรอ้มทัง้เอกสำร ขอ้มลู หลกัฐำนประกอบที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้
บรษิัทฯ ด ำเนินกำรตอบสนองต่อค ำรอ้งขอของผูย้ื่นค ำรอ้งต่อไป 

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

7 ข้อสงวนสิทธขิองบริษัทฯ 

บริษัทฯ ขอแจง้ใหผู้ย้ื่นค ำรอ้งทรำบว่ำ หำกเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทฯ อำจจ ำเป็นตอ้งปฏิเสธค ำรอ้งขอของ 
ผูย้ื่นค ำรอ้งเพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

(1) ผูย้ื่นค ำรอ้งไม่สำมำรถแสดงใหเ้ห็นอย่ำงชดัเจนไดว้่ำผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นเจำ้ของขอ้มลูหรือมีอ ำนำจในกำร
ยื่นค ำรอ้งขอดงักล่ำว 

(2) ค ำรอ้งขอดงักล่ำวไม่สมเหตสุมผล เช่น กรณีไม่มีขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้อยู่ที่บรษิัทฯ หรือเจำ้ของขอ้มลูไม่
มีสิทธิตำมที่รอ้งขอ เป็นตน้ 

(3) ค ำรอ้งขอดงักล่ำวเป็นค ำรอ้งขอฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นค ำรอ้งขอที่มีลกัษณะเดียวกนั หรือ มีเนือ้หำเดียวกนั
ซ ำ้ซอ้นกนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

(4) บริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควรตำมกฎหมำยที่จะปฏิเสธค ำรอ้งขอของเจำ้ของขอ้มูล โดยเจำ้ของขอ้มลู
สำมำรถศึกษำรำยละเอียดดังกล่ำวได้ในหัวขอ้ “สิทธิของท่ำน” ในเอกสำรกำรแจ้งขอ้มลูกำรประมวลผลขอ้มลูส่วน
บุคคล (Privacy Notice) (ในกรณีที่เจำ้ของขอ้มลูไม่ใช่ผูส้มคัรงำนหรือพนกังำนของบริษัทฯ) ซึ่งปรำกฏที่เว็บไซตข์อง
บริษัทฯ ที่  www.gunkul.com ภำยใต้หัวข้อ กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอได้ที่  privacy@gunkul.com  
หรื อ ใ น เ อกสำ รกำ ร แจ้ ง ข้อ มูล กำ รปร ะมวลผลข้อมูล ส่ วนบุ คคลขอ ง พนั ก ง ำน  (Employee Privacy  
Notice) ( ใ นก ร ณีที่ เ จ้ ำ ข อ งข้อ มู ล เ ป็ นผู้ ส มั ค ร ง ำ นห รื อพนั ก ง ำนของบริ ษั ท ฯ )  ซึ่ ง ส ำ ม ำ รถ หำ ได้ที่  
nascenter/Dept_Hr/Policy&Announce/HA_ส่วนกลำง หรือขอไดท้ี่ privacy@gunkul.com  

ทัง้นี ้โดยปกติบรษิัทฯ จะไม่คิดค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มลู อย่ำงไรก็ดี 
หำกปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำค ำรอ้งขอดังกล่ำวเป็นค ำรอ้งขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ ค ำรอ้งขอที่ซ  ำ้ซอ้นเกินสมควร 
บรษิัทฯ อำจคิดค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมสมควร 

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธไม่ด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอของผูย้ื่นค ำรอ้ง ผูย้ื่นค ำรอ้งสำมำรถรอ้งเรียนต่อ
คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

เมื่อพิจำรณำเหตผุลในกำรรอ้งขอตำมสิทธิของเจำ้ของขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ บรษิัทฯ จะแจง้ผลในกำรพิจำรณำ
ใหผู้ย้ื่นค ำรอ้งและเจำ้ของขอ้มลูทรำบและด ำเนินกำรที่เก่ียวขอ้งภำยใน 30 วันนับแต่วนัที่ไดร้บัค ำรอ้งขอที่สมบูรณ์
และสำมำรถพิสจูนก์ำรยืนยนัตวัตนของเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งยื่นค ำรอ้งขอใชสิ้ทธิได ้อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี
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อำจใชเ้วลำมำกกว่ำ 30 วนั หำกค ำขอของผูย้ื่นค ำรอ้งมีควำมซบัซอ้น หรือมีกำรยื่นค ำขอหลำยค ำขอ โดยในกรณีเชน่นี ้
บรษิัทฯ จะแจง้ผูย้ื่นค ำรอ้งและคอยรำยงำนควำมคืบหนำ้ใหท้รำบ 

8 กำรรับทรำบและยินยอม 

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลและ/หรือผู้ยื่นค ำรอ้งซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บ
รวบรวมไดจ้ำกค ำรอ้งขอใชสิ้ทธิของเจำ้ของข้อมูลฉบับนี ้จะถูกน ำไปใช้เพื่อด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอใชสิ้ทธิของ
เจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตำมที่ก ำหนดไวใ้น พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เท่ำนัน้ โดยขอ้มลูในค ำรอ้งขอใชสิ้ทธิ
ฉบบันี ้อำจถกูเปิดเผยไปยงั บรษิัทย่อย หรือบรษิัทในเครือของบรษิัทฯ เท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อวตัถปุระสงคข์ำ้งตน้ และจะถกู
เก็บรวบรวมไวจ้นกว่ำบริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมค ำรอ้งขอของเจำ้ของขอ้มลูเสร็จสิน้ หรือจนกว่ำกระบวนกำรโตแ้ยง้หรือ
ปฏิเสธค ำขอใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลจะสิน้สดุในกรณีที่บริษัทฯ ไม่อำจปฏิบตัิตำมค ำรอ้งขอของเจำ้ของ
ขอ้มลูไดโ้ดยมีเหตผุลอนัสมควรตำมที่พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลก ำหนด 

 

ผูย้ื่นค ำรอ้งไดอ้่ำนและเขำ้ใจเนือ้หำของค ำรอ้งขอฉบบันีอ้ย่ำงละเอียดแลว้ และยืนยนัว่ำขอ้มลูต่ำง ๆ  ท่ีไดแ้จง้
ใหแ้ก่บรษิัทฯ ทรำบนัน้เป็นควำมจรงิ ถกูตอ้ง ผูย้ื่นค ำรอ้งเขำ้ใจดีว่ำกำรตรวจสอบเพื่อยืนยนัอ ำนำจและตวัตนของผูย้ื่น
ค ำรอ้งและเจำ้ของขอ้มลูนัน้เป็นกำรจ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอของผูย้ื่นค ำรอ้ง หำกผูย้ื่นค ำ
รอ้งใหข้อ้มลูที่ผิดพลำดดว้ยเจตนำทุจริต บริษัทฯ อำจพิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกับผูย้ื่นค ำรอ้ง และบริษัทฯ 
อำจขอขอ้มูลเพิ่มเติมจำกผูย้ื่นค ำรอ้งเพื่อกำรตรวจสอบดังกล่ำว เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมสิทธิของเจำ้ของขอ้มลู
เป็นไปไดอ้ย่ำงถกูตอ้งครบถว้นต่อไป 

 

ลงนำม …………………………………………. ผูย้ื่นค ำรอ้ง 

(……………………………………………..) 

 

หมำยเหต:ุ กรุณำส่งแบบค ำรอ้งขอที่ไดก้รอกขอ้มลูโดยครบถว้น พรอ้มทัง้เอกสำรประกอบทัง้หมดใหบ้ริษัทฯ 
ที่ privacy@gunkul.com หำกท่ำนมีปัญหำหรือขอ้สงสัยประกำรใดในกำรกรอกแบบค ำขอ กรุณำติดต่อบริษัทฯ ที่ 
privacy@gunkul.com  หรือ โทร. 0-2242-5800  

 


