
แบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
เน่ืองด้วยพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ระบุให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมี

สิทธิในกำรด ำเนินกำรแก่ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษัท โมโน ช้อปป้ิง จ ำกัด (“บริษัท”) 
ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตำมทีก่ ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังต่อไปนี ้ 

ในกรณีที่ท่านประสงคจ์ะใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล โปรดกรอกรายละเอียดในค ารอ้งฉบบันี ้ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลของผู้ยื่นค ำร้อง  

❒ผู้ยื่นค ำร้องเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  

❒ผู้ยื่นค ำร้องเป็นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
 

ข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
ชื่อ-นามสกลุ : ............................................................................ 
หมายเลขบตัรประชาชน : ………………………………………….….  
เลขหนงัสือเดินทาง : …………………………………………….……..  
ที่อยู่ : ........................................................................................  
เบอรต์ิดต่อ : ...............................................................................  
Email : ………………………….………………………………………  
 
ข้อมูลของตัวแทนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
ชื่อ-นามสกลุ : ............................................................................  
หมายเลขบตัรประชาชน : ……………………………………………...  
เลขหนงัสือเดินทาง : …………………………………………….….…..  
ที่อยู่ : ..........................................................................................  
ติดต่อ : .........................................................................................  
Email : ………………………….…………………………………………. 

 ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงเจ้ำของข้อมูลต่อบริษัท 

 ❒ ผูใ้ชบ้รกิาร/สมาชิก/ลกูคา้ โปรดระบ ุ(รายละเอียด) ………………………………… 

 ❒ คู่คา้ โปรดระบ ุ(รายละเอียด) ……………………………………………………… 

 ❒  อื่นๆ โปรดระบ ุ(รายละเอียด) ……………………………………………………… 

   
  



ส่วนที ่2 เอกสำรพิสูจนตั์วตนและ/หรือพิสูจนถ์ิ่นทีอ่ยู่  
ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดังต่อไปนี ้เพื่อการตรวจสอบตัวตนและถิ่นที่อยู่ของผูย้ื่นค ารอ้ง เพื่อใหส้ามารถ

ด าเนินการตามสิทธิที่รอ้งขอไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

❒ ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสญัชาติไทย) (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

❒ ส  าเนา Passport (กรณีต่างชาติ) (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

❒ ส  าเนาทะเบียนบา้น (พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

❒ หนงัสือมอบอ านาจ  

❒ อื่น ๆ (ถา้มี) 
 

 

หมำยเหตุ : กรณีที่ผูย้ื่นค ารอ้งขอเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู จะตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจจากเจา้ของขอ้มลู
แนบมาดว้ย ทัง้นีเ้พื่อการตรวจสอบอ านาจ ตัวตน และถิ่นที่อยู่ของผูย้ื่นค ารอ้งและเจา้ของขอ้มูล เพื่อใหด้ าเนินการ
ตามสิทธิที่รอ้งขอไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

บริษัทขอสงวนสิทธิในการสอบถามขอ้มูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูย้ื่นค ารอ้งขอ หากขอ้มูลที่ไดร้บัไม่
สามารถแสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนไดว่้า ผูย้ื่นค ารอ้งขอเป็นเจ้าของข้อมูลหรือมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอดังกล่าว 

บรษิัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค ารอ้งขอของท่าน 
 
 

ส่วนที ่3 รำยละเอียดค ำร้องขอ  
ผูย้ื่นค ารอ้งขอตอ้งการใชส้ิทธิในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม  

❒สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล  

❒สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง  

❒สิทธิในการขอลบขอ้มลูสว่นบคุคล  

❒สิทธิในการขอระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล  

❒สิทธิในการขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล  

❒สิทธิในการขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล  
 

 

 

 

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ประสงคข์อใหด้ าเนินการตามสิทธิ 



ล ำดับ ข้อมูลส่วนบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมสิทธิ 

เหตุผลประกอบ 
(กรุณาระบุเหตุผลประกอบการรอ้งขอให้ด าเนินการกับ
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน  เพื่ อการพิจารณาและ
ด าเนินการตามสิทธิต่อไป) 

1    
2    
3    

 
 
ส่วนที ่4 ข้อสงวนสิทธิของบริษัท  
หากเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้บรษิัทจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของท่านเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง :  
 

 (1) ท่านไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนไดว่้าผูย้ื่นค ารอ้งขอเป็นเจา้ของขอ้มลูหรือมีอ านาจในการยื่นค า
รอ้งขอดงักลา่ว  
 (2) ค ารอ้งขอดงักล่าวไม่สมเหตสุมผล อาทิ กรณีที่ผูร้อ้งขอไม่มีสิทธิในการขอลบขอ้มลูส่วนบุคคล หรือไม่มี
ขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้อยู่ที่บรษิัท เป็นตน้  
 (3) ค ารอ้งขอดังกล่าวเป็นค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย อาทิ เป็นค ารอ้งขอที่มีลกัษณะเดียวกัน หรือมีเนือ้หาเดียวกัน   
ซ า้ ๆ กนั โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร  
 (4) การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเป็นไป
ตามวัตถุประสงคใ์นการจัดท า เอกสารประวัติศาสตร  ์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือที่เก่ียวกับการ
ศกึษาวิจยั หรือสถิติซึ่งไดจ้ดัใหม้ีมาตรการปกปอ้งที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลู หรือเป็น
การจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของ บริษัท หรือเป็นการเก็บขอ้มูลส่วน
บุคคลที่ เป็นข้อมูลอ่อนไหว  (Sensitive Data) ที่ เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคใ์นตามสญัญา และ/ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารที่ท่านท าไวก้บับรษิัท 
 (5) การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้เป็นไปเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย  การปฏิบัติตามหรือ
การใชส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย  
 (6) การด าเนินการดงักลา่วกระทบในดา้นลบต่อสิทธิเสรีภาพของบคุคลอื่นๆ  
 (7) การประมวลผลขอ้มลูเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของบรษิัท  
 (8) การประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และ/หรือข้อตกลง และ/หรือ
เง่ือนไขในการใหบ้รกิารใดๆ ระหว่างเจา้ของขอ้มลูกบับรษิัท  
 (9) การประมวลผลขอ้มลูมีความจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัท  



 โดยปกติ ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่าง
ชดัเจนว่าค ารอ้งขอของท่านเป็นค ารอ้งขอที่ไม่สมเหตสุมผล หรือค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย หรือไม่มีมลูความจริง บริษัทอาจ
คิดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามสิทธิแก่ท่านตามสมควร  

 
 

อนึ่ง ในกรณีที่ บริษัทปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน ท่านสามารถรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

เม่ือพิจารณาเหตผุลในการรอ้งขอตามสิทธิของท่านเรียบรอ้ยแลว้ บรษิัทจะแจง้ผลในการพิจารณาใหท้่านทราบ
และด าเนินการภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอ 

 
ส่วนที ่5 ข้อตกลงยินยอม  
ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจเนือ้หาของค ารอ้งขอฉบบันีอ้ย่างละเอียดแลว้ และยืนยนัว่าขอ้มลูต่างๆ ที่ไดร้ะบุใน

แบบค ารอ้งฉบับนีเ้ป็นความจริง ถูกตอ้งทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นค าขอใชส้ิทธิที่ระบุข้างตน้
ภายใตข้อ้ก าหนดของ พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฯ ขา้พเจา้เขา้ใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยนัอ านาจ
ตวัตนและถิ่นที่อยู่นัน้เป็นการจ าเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาด าเนินการตามสิทธิที่รอ้งขอ ดงันัน้ ขา้พเจา้ตกลงยินยอม
ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมแก่ บรษิัทเพื่อด าเนินการตามสิทธิอย่างถกูตอ้งครบถว้นต่อไป และขา้พเจา้ตระหนกัว่าหากขา้พเจา้ให้
ขอ้มลูที่ผิดพลาดดว้ยเจตนาทจุรติ ขา้พเจา้อาจถกูด าเนินคดีทางกฎหมายจากทางบรษิัท  

 
ขา้พเจา้จึงไดล้งนามไว ้เพื่อเป็นหลกัฐาน 
 

ลงชื่อ ................................................................. ผูย้ื่นค ารอ้ง  
(.......................................................................)  
        วนัที่ ..................................................... 


