แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิ
ดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (“บริษัท”)
ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอก
รายละเอี ย ดในแบบคำขอฉบั บ นี ้ และยื ่ น คำขอนี ้ ด ้ ว ยตนเอง ผ่ า นช่ อ งทาง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
pdpa@energycomplex.co.th หรือ ช่องทางอื่นบน www.energycomplex.co.th
ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง
ชื่อ - นามสกุล :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่?
❒ ผู้ยื่นคาร้องเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของข้อมูล
❒ ผู้ยื่นคาร้องเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล (โปรดระบุรายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล …………………………………….……..................................................……………………………
ที่อยู่
………………………………………..................................................……………………….……..
เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………………………………..................................................…………
อีเมล
……………………………………………………………...................................................…………
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารพิสูจน์ตัวตนและถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่นคาร้อง เพื่อการตรวจสอบอานาจตัวตน และ
ถิ่นที่อยู่ของผู้ยื่นคาร้องและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
เอกสำรพิสูจน์ตัวตนและถิ่นที่อยู่
กรณีเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
❒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหลักฐานสาคัญประจาตัวบุคคลที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น
ใบขับขี่ เป็นต้น (กรณีสัญชาติไทย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
❒ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีตา่ งชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
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เอกสำรพิสูจน์ตัวตนและถิ่นที่อยู่
กรณีผ้ยู ื่นคำร้องเป็นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
❒ หนังสือมอบอานาจ
❒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหลักฐานสาคัญประจาตัวบุคคลที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ เช่น
ใบขับขี่ เป็นต้น ของตัวแทนและเจ้าของข้อมูล (กรณีสัญชาติไทย) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
❒ สาเนาหนังสือเดินทางของตัวแทนและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีต่างชาติ)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
หมำยเหตุ กรณีมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) บนเอกสารพิสู จน์ตัวตน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ
หรือหมู่โลหิต เป็นต้น ท่านสามารถทาการปกปิดข้อความดังกล่าวได้ และหากมีการส่งเอกสารมาโดยมิได้ทาการ
ปกปิด Sensitive Data ทางบริษัทจะทาการปกปิดข้อความนั้นเอง
ควำมสัมพันธ์ของเจ้ำของข้อมูลกับบริษัท
❒ พนักงานหรือลูกจ้าง

❒ ผูส้ มัครงาน

❒ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

❒ คูค่ ้า/พันธมิตรทางธุรกิจ ❒ อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………
ประเภทสิทธิร้องขอให้ดำเนินกำร
โปรดเลือกประเภทของสิทธิที่ต้องการให้ด าเนินการ (เลือกใช้สิทธิประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้ น ถ้าท่าน
ประสงค์จะใช้สิทธิมากกว่า 1 ประเภท โปรดส่งแบบค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล แยกฉบับกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการตามคาร้องของท่าน)
❒ การขอเข้าถึงข้อมู ลส่วนบุคคลและขอท าส าเนา ❒ การขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม
❒ การขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

❒ การขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

❒ การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

❒ การให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

❒ การขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องกำรให้ดำเนินกำร
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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แหล่งที่ปรำกฏข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ำมี)
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................................................................
เหตุผลประกอบคำร้องขอ
กรุณาชี้แจงเหตุผลประกอบในการร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้ งแสดงเอกสารข้อมู ล
หลักฐานประกอบ เพื่อให้ผู้รบั ผิดชอบพิจารณาและดาเนินการตามสิทธิของท่านต่อไป
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
เงื่อนไขและข้อสงวนสิทธิ
บริษัทขอสงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูลหรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคาร้อง หากข้อมูลที่ได้รับไม่สามารถ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นคาร้องเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอานาจในการยื่นคาร้องขอ ดังกล่าว บริษัทขอ
สงวนสิทธิในการปฏิเสธคาร้องขอของท่าน ข้อสงวนสิทธิของบริษัท บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า หากเกิดกรณี
ดังต่อไปนี้บริษัทอาจจาเป็นต้องปฏิเสธคาร้องขอของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1) ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่าผู้ยื่นคาร้องเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีอานาจ
ในการยื่นคาร้องดังกล่าว
(2) คาร้องดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีที่ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ไม่
ปรากฏว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลเก็บอยู่ที่บริษัท เป็นต้น
(3) คาร้องดังกล่าวเป็นคาร้องขอฟุ่มเฟือย เช่น เป็นคาร้องที่มีลักษณะเดียวกัน มีเนื้อหาเดียวกันซ้า ๆ
กันโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นต้น
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เงื่อนไขและข้อสงวนสิทธิ
(4) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
หรือ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จั ดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูล หรือ เป็นการจาเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของบริษัท
หรือ การใช้อานาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่บริษัท หรือเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว
(sensitive data) ที่เป็นการจาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านเวชศาสตร์
ป้องกัน อาชีว เวชศาสตร์ป ระโยชน์ส าธารณะด้า นการสาธารณสุ ข ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(5) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัตติ าม
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้ นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบั ติตาม
กฎหมาย
(6) การดาเนินการดังกล่าวกระทบในด้านลบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ
(7) การประมวลผลข้อมูลเป็นการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
(8) การประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นความจาเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท หรือหน้าที่ตามกฎหมาย
(9) การประมวลผลข้อมู ลนั้น มีความจาเป็นในการปฏิบั ติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลกับ
บริษัท
(10) การประมวลผลข้อมูลมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยทั่วไป ผู้ยื่นคาร้องจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามคาร้องขอ อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่าง
ชัดเจนว่าคาร้องของท่านเป็นคาร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือฟุ่มเฟือย บริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ตามสิทธิแก่ท่านตามสมควร เมื่อพิจารณาเหตผลในการร้องขอตามสิทธิของท่านเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งผล
การพิจารณาให้ทราบ และดาเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง

FM-1-01-04-001-03,Rev00 page 4/5

กำรรับทรำบและยินยอม
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของคาร้องและข้อสงวนสิทธิฉบั บนี้อย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่า
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่บริษัทนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยันอานาจ
ตัวตน และถิ่นที่อยู่นั้นเป็นการจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อพิจารณาดาเนินการตามสิทธิที่ ข้าพเจ้าร้องขอ ทั้งนี้ หากท่าน
ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยเจตนาทุจริตท่านอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายได้ และบริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ท่านในการตรวจสอบดังกล่าว เพื่อให้ดาเนินการอนุญาตให้เข้าถึง การทาสาเนา หรือการเปิดเผย การได้มาของ
ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้ยื่นคาร้อง
(……………………………………………………...)
วันที…่ …………………………………………………….
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