
แบบคาํร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมลู  

บริษทั สายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิล จาํกดั (BCC) 

                                  ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้ใหส้ทิธแิก่เจ้าของขอ้มูลในการ

รอ้งขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูดาํเนินการตามสทิธทิีร่อ้งขอดงัต่อไปนี้ 

(1) สทิธิในการเพกิถอนความยนิยอม (Right to withdraw consent) ท่านมสีทิธใินการเพกิ

ถอนความยนิยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยนิยอมกบัเรา 

ตลอดระยะเวลาทีข่อ้มลูสว่นบุคคลของทา่นอยูก่บัเรา 

(2) สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล (Right of access) ท่านมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่านและขอใหเ้ราทําสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว รวมถงึขอใหเ้ปิดเผยการ

ไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่า่นไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมต่อเราใหแ้ก่ทา่นได ้

(3) สทิธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) ท่านมสีทิธิในการ

ขอใหเ้ราแกไ้ขขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง หรอืเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่มส่มบรูณ์  

(4) สทิธใินการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to erasure) ท่านมสีทิธใินการขอใหเ้ราทําการลบ

ขอ้มลูของทา่นดว้ยเหตุผลบางประการได ้

(5) สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) ท่านมสีทิธิ

ในการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของทา่นดว้ยเหตุผลบางประการได ้

(6) สทิธใินการโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคล (Right to data portability) ทา่นมสีทิธใินการโอนยา้ย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กบัเราไปยงัผู้ควบคุมรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วย

เหตุผลบางประการได ้

(7) สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Right to object) ท่านมสีทิธใินการ

คดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นดว้ยเหตุผลบางประการได ้

               ดงันัน้ เจ้าของขอ้มูลจงึมสีทิธริ้องขอให้เราลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยจะต้องให้

ขอ้มลูกบัเราดงัต่อไปนี้ 

     ข้อมลูของผูย้ื่นคาํร้องขอ 

รายละเอียดผูย้ื่นคาํขอ 

ชือ่-นามสกุล : 

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

ทีอ่ยู ่: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

เบอรโ์ทรศพัท ์: 

……………………………………………………………………………………………………………… 



Email :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่านเป็นเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลหรือไม่ ? 

       กรณีผูยื้น่คาํร้องเป็นบคุคลเดียวกบัเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

              ทัง้น้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารดงัต่อไปน้ี เพื่อการตรวจสอบยืนยนัตัวตนและถิ่นที่อยู่ของ          

ผูย้ ืน่คาํรอ้ง เพือ่ใหเ้ราสามารถดาํเนินการตามสทิธทิีร่อ้งขอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เอกสารการตรวจสอบยืนยนัตวัตน และ/หรือพิสจูน์ถ่ินท่ีอยู่ 

         สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณีมสีญัชาตไิทย) 

         สาํเนา Passport (กรณีชาวต่างชาต)ิ 

         สาํเนาทะเบยีนบา้นของเจา้ของขอ้มลู 

         อื่น ๆ (ถา้ม)ี 

       กรณีผูยื้น่คาํร้องเป็นตวัแทนของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล 

รายละเอียดเจ้าของข้อมลู 

ชือ่-นามสกุล : 

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

ทีอ่ยู ่: 

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

เบอรต์ดิต่อ (เบอรโ์ทรศพัท)์ : 

……………………………………………………………………………………………. 

Email :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

              ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดงัต่อไปน้ี เพื่อการตรวจสอบอํานาจ ตวัตน และถิน่ทีอ่ยู่ของผู้

ยืน่คาํรอ้งและเจา้ของขอ้มลู เพือ่ใหเ้ราสามารถดาํเนินการตามสทิธทิีร่อ้งขอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เอกสารพิสจูน์อาํนาจดาํเนินการแทน 

         หนงัสอืมอบอาํนาจ 

เอกสารการตรวจสอบยืนยนัตวัตน และ/หรือถ่ินท่ีอยู ่

         สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของทา่นและเจา้ของขอ้มลู (กรณีสญัชาตไิทย) 



         สาํเนา Passport ของทา่นและเจา้ของขอ้มลู (กรณีต่างชาต)ิ 

         สาํเนาทะเบยีนบา้นของเจา้ของขอ้มลู 

         อื่น ๆ (ถา้ม)ี 

              เราขอสงวนสทิธใินการสอบถามขอ้มลู หรอืเรยีกเอาเอกสารต่าง ๆ เพิม่เตมิจากผูย้ื่นคํารอ้ง 

หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไมส่ามารถแสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนไดว้า่ ผูย้ ืน่คาํรอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมอีาํนาจใน

การยืน่คาํรอ้งขอดงักล่าว เราขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธคาํรอ้งขอของทา่น 

   สิทธท่ีท่านต้องการใช้           

              กรุณาเลอืกสทิธทิีต่อ้งการใชใ้นชอ่งดงัต่อไปนี้ 

           สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการทาํการตลาดแบบตรง (Direct Marketing)  

- ขา้พเจา้ขอถอนความยนิยอมการรบัขอ้มลูขา่วสารทุกผลติภณัฑ/์ บรกิาร ของ BCC 

- ขา้พเจา้ขอถอนความยนิยอมการรบัขอ้มลูขา่วสารผลติภณัฑ/์ บรกิาร ของ BCC ยกเวน้ 

ผลติภณัฑ/์ บรกิาร ทีข่า้พเจา้ยงัสนใจและตอ้งการรบัขอ้มลูขา่วสารจาก BCC 

ไดแ้ก่ ............................................................................................................. 

           สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคล 

- ขา้พเจา้ตอ้งการเขา้ถงึขอ้มลูดงัต่อไปน้ี.......................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

           สิทธิในการแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลให้ถกูต้อง 

- ขา้พเจา้ตอ้งการขอแกไ้ขขอ้มลูดงัต่อไปน้ี...................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

         สิทธิในการลบข้อมลูส่วนบคุคล 

- ขา้พเจา้ตอ้งการลบขอ้มลูดงัต่อไปน้ี............................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

         สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคล 

- ขา้พเจา้ตอ้งการขอระงบัการใชข้อ้มลูดงัตอ่ไปน้ี.............................................................. 

..................................................................................................................................................... 

         สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมลูส่วนบคุคล 



- ขา้พเจา้ตอ้งการขอใหโ้อนยา้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปน้ี................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

         สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

- ขา้พเจา้ตอ้งการขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูดงัต่อไปน้ี.............................................. 

..................................................................................................................................................... 

   เหตผุลประกอบการร้องขอ 

             กรุณาชีแ้จงเหตุผลประกอบในการรอ้งขอใหด้ําเนินการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู 

พรอ้มทัง้เอกสาร ขอ้มลู หลกัฐานประกอบเพื่อใหผู้ร้บัผดิชอบพจิารณาและดําเนินการตามสทิธขิองท่าน

ต่อไป 

           เจา้ของขอ้มลูประสงคจ์ะใหด้าํเนินการตามสทิธกิบัขอ้มลูสว่นบุคคล ดงัต่อไปนี้ 

        (โปรดระบุ..............................................................................................................................) 

    ขอสงวนสิทธิของผูค้วบคมุข้อมลู 

              เราขอแจง้ใหท้่านทราบว่า หากเกดิกรณีดงัต่อไปน้ี เราอาจจําเป็นต้องปฏเิสธคํารอ้งขอของ

ทา่น เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(1) ท่านไม่สามารถแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนไดว้่า ผูย้ ื่นคาํรอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมอีํานาจในการ

ยืน่คาํรอ้งขอดงักล่าว 

(2) คํารอ้งขอดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล อาท ิกรณีทีผู่ร้อ้งขอไม่มสีทิธใินการขอลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

หรอืไมม่ขีอ้มลูสว่นบุคคลนัน้อยูท่ีเ่รา เป็นตน้ 

(3) คํารอ้งขอดงักล่าวเป็นคํารอ้งขอฟุ่มเฟือย อาท ิเป็นคํารอ้งขอทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืมเีน้ือหา

เดยีวกนัซ้ําๆ กนัโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

(4) การเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 

หรอืเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํ เอกสารประวตัศิาสตร ์หรอืจดหมายเหตุเพือ่ประโยชน์

สาธารณะ หรอืทีเ่กีย่วกบัการศกึษาวจิยั หรอืสถติซิึง่ไดจ้ดัใหม้มีาตรการปกป้องทีเ่หมาะสม เพือ่

คุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพของเจ้าของขอ้มูล หรอืเป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบตัิหน้าที่ในการ

ดาํเนินภารกจิเพือ่ประโยชน์สาธารณะของเรา หรอืการใชอ้ํานาจรฐัทีไ่ดม้อบหมายใหแ้ก่เรา หรอื

เป็นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive data) ที่เป็นการจําเป็นในการ

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นดา้นเวชศาสตรป้์องกนั อาชวีเวชศาสตร ์

ประโยชน์สาธารณะดา้นการสาธารณสุข ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 



(5) การเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ เป็นไปเพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัิ

ตาม หรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื

เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมาย 

    ท่านไม่จําเป็นตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการดําเนินการตามสทิธขิองท่านขา้งตน้ อย่างไรกด็ ีหาก

ปรากฏอยา่งชดัเจนวา่ คาํรอ้งขอของทา่นเป็นคาํรอ้งขอทีไ่มส่มเหตุสมผล หรอืคาํรอ้งขอฟุ่มเฟือย      เรา

อาจคดิคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการตามสทิธจิากทา่นตามสมควร 

   เมื่อพจิารณาเหตุผลในการรอ้งขอตามสทิธขิองท่านเรยีบรอ้ยแลว้ เราจะแจง้ผลใหท้่านทราบ

และดาํเนินการทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํรอ้งขอ 

     การรบัทราบและยินยอม 

        ทา่นไดอ่้านและเขา้ใจเน้ือหาของคาํรอ้งขอฉบบัน้ีอย่างละเอยีดแลว้ และยนืยนัวา่ขอ้มลูต่างๆ ที่

ได้แจ้งใหแ้ก่เราทราบนัน้เป็นความจรงิ ถูกต้อง ท่านเขา้ใจดวี่าการตรวจสอบเพื่อยนืยนัอํานาจ ตวัตน 

และถิน่ทีอ่ยู่นัน้เป็นการจาํเป็นอย่างยิง่เพือ่พจิารณาดาํเนินการตามสทิธทิีท่่านรอ้งขอ หากท่านใหข้อ้มลู

ที่ผดิพลาดดว้ยเจตนาทุจรติ ท่านอาจถูกดําเนินคดตีามกฎหมายได้ และเราอาจขอขอ้มูลเพิม่เตมิจาก

ท่านเพื่อการตรวจสอบดงักล่าวเพื่อใหก้ารดําเนินการอนุญาตใหเ้ขา้ถงึ การทําสาํเนา หรอืการเปิดเผย

การไดม้าของขอ้มลูเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นต่อไป 

        ในการขอลบขอ้มลูสว่นบุคคล เพื่อการดําเนินการตามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้จงึ

ไดล้งนามไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

 

ลงชือ่........................................................ผูย้ ืน่คาํรอ้ง 

                                                              ( .......................................................... ) 

                                                                  วนัที.่.................................................. 

 


