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แบบค ำขอถอนควำมยินยอม 

 
ใ น ฐ าน ะที่ ท่ า น เ ป็ น เ จ้ า ข อ งข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คล  ท่ านจึ ง มีสิท ธิถ อนคว ามยินยอมซึ่ ง ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้กับ

บรษิทั………........................ (“บรษิทัฯ” หรอื “เรา”) ในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเมื่อใดกไ็ด ้ภายใต้
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฯ)  
ท่านสามารถใชส้ทิธไิดโ้ดยการกรอกรายละเอยีดในค าขอนี้ และท าเครื่องหมาย “X” ในช่องว่าง และยื่นค าขอนี้ดว้ยตนเอง

หรอืโดยการมอบอ านาจมายงับรษิทั และ/หรอื โดยทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail)  

รำยละเอียดผูย้ื่นค ำรอ้งขอ  
ชื่อ-นามสกุล : 
 

 

หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อ : 
 

 

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(Email) : 
 

 

ทีอ่ยู่เพื่อการตดิต่อ : 
 

 

 
 ท่านเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืไม่  

 ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นบคุคลเดยีวกบัเจา้ของขอ้มลู 
 
เอกสารพสิจูน์ตวัตน และ/หรอื พสิจูน์ถิน่ทีอ่ยู่ (อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้)  

 ส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน (กรณีสญัชาตไิทย)  

 ส าเนา Passport (กรณีต่างชาต)ิ  

 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

 ใบเสรจ็ช าระค่าน ้า/ค่าไฟ  

 ใบเสรจ็ช าระค่าบตัรเครดติ (ยอ้นหลงัไม่เกนิ 3 เดอืน)  

 อื่นๆ (ถา้ม)ี  
 ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู  
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รำยละเอียดเจ้ำของข้อมูล  
ชื่อ-นามสกุล : 
 

 

หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อ : 
 

 

จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(Email) : 
 

 

ทีอ่ยู่เพื่อการตดิต่อ : 
 

 

 

ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดงัต่อไปนี้ เพื่อการตรวจสอบอ านาจ ตวัตน และถิน่ทีอ่ยู่ของผูย้ื่นค ารอ้งและเจา้ของขอ้มลู 
เพื่อใหเ้ราสามารถด าเนินการตามสทิธทิีร่อ้งขอไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
เอกสารพสิจูน์อ านาจด าเนินการแทน  

 หนงัสอืมอบอ านาจ*  
 
เอกสารพสิจูน์ตวัตน และ/หรอื พสิจูน์ถิน่ทีอ่ยู่ (อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้)  

 ส าเนาบตัรประจาตวัประชาชนของท่านและเจา้ของขอ้มลู (กรณีสญัชาตไิทย)  

 ส าเนา Passportของท่านและเจา้ของขอ้มลู (กรณีต่างชาต)ิ  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของเจา้ของขอ้มลู  

 ใบเสรจ็ช าระค่าน ้า/ค่าไฟของเจา้ของขอ้มลู  

 ใบเสรจ็ช าระค่าบตัรเครดติ (ยอ้นหลงัไม่เกนิ 3 เดอืน) ของเจา้ของขอ้มลู  

 อื่นๆ (ถา้ม)ี  
 
 
 
* หนงัสอืมอบอ านาจตอ้งมลีกัษณะดงันี้  
1. เนื้อความอย่างน้อยระบุ“ใหอ้ านาจผูย้ ืน่ค ารอ้งในการด าเนินการตดิต่อรอ้งขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูด าเนินการอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล
หรอืท าส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคล เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลผูม้อบอ านาจไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม/ ...(หรอืสทิธิ
อื่นๆโปรดระบุ)....รวมถงึด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งจนเสรจ็การ”  
2. มกีารลงนามโดยผูม้อบอ านาจอย่างชดัเจน  
3. ลงวนัทีก่่อนวนัทีย่ ืน่ค ารอ้งขอ   

เราขอสงวนสทิธใินการสอบถามขอ้มลู หรอืเรยีกเอกสารเพิม่เตมิจากผูย้ื่นค ารอ้ง หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไม่สามารถแสดงใหเ้หน็
อย่างชดัเจนไดว้่าผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมอี านาจในการยื่นค ารอ้งขอดงักล่าว เราขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธค า
รอ้งขอของท่าน 
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กำรแจ้งถอนควำมยินยอม  
 
ขา้พเจา้ ……………………………………………….(โปรดระบุชื่อ – นามสกุลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล) ขอถอนความ
ยนิยอมทีไ่ดใ้หไ้วก้บับรษิทัฯ และขอใหร้ะงบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของขา้พเจา้ ดงัต่อไปนี้  

 ขอ้มลูสว่นบุคคลทัง้หมดทีอ่าศยัฐานความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล  
 

 เฉพาะขอ้มลูสว่นบุคคลทีอ่าศยัฐานความยนิยอม ดงัต่อไปนี้ (โปรดระบุ)  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
ส าหรบัวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้  

 วตัถุประสงคท์ัง้หมดทีอ่าศยัฐานความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล  
 

 เฉพาะวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ (โปรดระบุ)  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
 
ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่า การถอนความยนิยอมของขา้พเจา้จะทาใหข้า้พเจา้ไม่สามารถใชง้าน ไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิาร 
ไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร ไดร้บัการเสนอสนิคา้ บรกิาร หรอืผลติภณัฑต่์างๆ หรอืไม่สามารถใชส้ทิธ ิหรอืไม่มสีทิธใินประการใดๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชข้อ้มลูทีข่า้พเจา้ขอถอนความยนิยอม (แลว้แต่กรณี) จากบรษิทัฯ จนกว่าขา้พเจา้จะใหค้วามยนิยอมอกี
ครัง้ 
 
ข้อสงวนสิทธิของผูค้วบคมุขอ้มูล  
 
1. ท่านตอ้งแสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนไดว้่าผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมอี านาจในการยื่นค ารอ้งขอดงักล่าว หากท่าน
ไม่สามารถแสดงใหเ้หน็ไดด้งักลา่ว บรษิทัฯ อาจไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่ท่านตามค าขอของท่านไดห้รอือาจตอ้ง
ปฏเิสธค ารอ้งขอของท่าน  
2. ท่านตอ้งระบุรายละเอยีดขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่่านประสงคจ์ะใชส้ทิธขิองท่านโดยชดัเจนและเพยีงพอ เพื่อใหบ้รษิทัฯ ใช้
ประกอบการด าเนินการตามค าขอของท่านได ้หากท่านไม่ใหร้ายละเอยีดตามสมควรทีเ่พยีงพอ บรษิทัฯ อาจไม่สามารถให้
ความช่วยเหลอืแก่ท่านตามค าขอของท่านได ้ 
3. บรษิทัฯ อาจขอเอกสารเพิม่เตมิจากท่าน หากบรษิทัฯเหน็ว่าจ าเป็นต่อการพจิารณาในการใชส้ทิธต่ิางๆของท่าน  
4. เมื่อท่านแจง้ถอนความยนิยอม บรษิทัฯ จะระงบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลตามวตัถุประสงคท์ี่
อาศยัฐานความยนิยอมของท่านในการประมวลผล และจะแจง้ใหต้วัแทน และ/หรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของกลุ่ม
บรษิทัฯ ระงบัการด าเนินการดงักล่าวเช่นเดยีวกนั ทัง้นี้ ภายใต ้บทบญัญตัขิองพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฯ  
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5. การถอนความยนิยอมไม่สง่ผลกระทบต่อการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีไ่ดด้าเนินการไป
แลว้บนฐานความยนิยอมนัน้  
6. บรษิทัฯ จะใชข้อ้มลูสว่นบุคคลซึง่ท่านไดใ้หไ้วใ้นแบบค าขอน้ีเพื่อพจิารณาการดาเนินการตามค าขอของท่าน โดยอาจมี
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวภายต่อบรษิทัภายในเครอื/ภายในกลุ่ม หรอืต่อผูร้บัจา้ง หรอืต่อผูใ้หบ้รกิารของบรษิทัฯ 
หรอื บรษิทัในเครอื/บรษิทัในกลุ่ม ทัง้นี้ เพื่อการดาเนินการตามวตัถุประสงคต์ามคาขอของท่าน  
7. นอกจากกรณีตามขอ้ 1-6 ขา้งตน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธค าขอของท่าน หากเป็นกรณีดงัต่อไปนี้  

 ค ารอ้งขอดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล อาท ิกรณีทีผู่ร้อ้งขอไม่มสีทิธใินการขอเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืไมม่ขีอ้มลู
สว่นบุคคลนัน้อยู่ทีเ่รา เป็นตน้  

 ค ารอ้งขอดงักล่าวเป็นค ารอ้งขอฟุ่มเฟือย อาท ิเป็นค ารอ้งขอทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืมเีน้ือหาเดยีวกนัซา้ๆโดย
ไม่มเีหตุผลอนัควร  

 การเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้เป็นไปเพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายหรอืเพื่อปฏบิตัติามกฎหมาย  

 
8. ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ปฏเิสธไม่ดาเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน ท่านสามารถรอ้งเรยีนต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลไดต่้อไป  
9. โดยปกตทิ่านจะไม่เสยีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน อย่างไรกด็ ีหากปรากฎอย่างชดัเจนว่าค ารอ้ง
ขอของท่านเป็นค ารอ้งขอทีไ่ม่สมเหตุผล หรอืค ารอ้งขอฟุ่มเฟือย เราอาจคดิค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามสทิธแิก่ท่านตาม
สมควร  
 
เมื่อพจิารณาเหตุผลในการรอ้งขอตามสทิธขิองท่านเรยีบรอ้ยแลว้ เราจะแจง้ผลในการพจิารณาใหท้่านทราบและด าเนินการ
ทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ  
 
กำรรบัทรำบและยินยอม  
 
ท่านไดอ้่านและเขา้ใจเน้ือหาของค ารอ้งขอฉบบันี้อย่างละเอยีดแลว้ และยนืยนัว่าขอ้มลูต่างๆทีไ่ดแ้จง้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ทราบ
นัน้เป็นความจรงิ ถูกตอ้ง ท่านเขา้ใจดวี่าการตรวจสอบเพื่อยนืยนัอ านาจ ตวัตน และถิน่ทีอ่ยู่นัน้เป็นการจ าเป็นอย่างยิง่เพื่อ
พจิารณาด าเนินการตามสทิธทิีท่า่นรอ้งขอ หากท่านใหข้อ้มลูทีผ่ดิพลาดดว้ยเจตนาทุจรติท่านอาจถูกด าเนินคดตีาม
กฎหมายได ้และ บรษิทัฯอาจขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากท่านเพื่อการตรวจสอบดงักล่าว เพื่อใหก้ารด าเนินการตามค ารอ้งขอของ
ท่านเป็นไปอย่างถูกตอ้งครบถว้นต่อไป  
ในการนี้ท่านจงึไดล้งนามไว ้เพือ่เป็นหลกัฐาน  
 
 
ลายมอืชื่อของผูข้อใชส้ทิธ:ิ  

 
 
 
…………………………………………………….  

ชื่อ-นามสกุล (ตวับรรจง):  (……………………………………………………)  
วนัที:่  ……………………………………………………..  
 


