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ส่วนท่ี 1 : ส ำหรบัเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล (กรณุำกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วน) 
[Part 1:  For personal data subject (Please fill in all data)] 
 
ชื่อ - นามสกุล :                 
[Name-Surname] 
ทีอ่ยู่ :                               
[Address] 
อเีมล :                    เบอรโ์ทรศพัท ์:                    
[E-mail]                                                                                 [Mobile no.] 
  
   ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ไดม้กีารก าหนดสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไว ้
โดยท่ำนมีควำมประสงคจ์ะจดักำรข้อมูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี  
[According to the Personal Data Protection Act, 2019, by which the rights of the personal data subject are set, you intend to manage 
your personal data as follows: (please tick as appropriate)] 
 

☐ สทิธขิอถอนความยนิยอม [Right to withdraw consent] 
☐ สทิธขิอเขา้ถงึขอ้มลู [Right to access] 
☐ สทิธขิอถ่ายโอนขอ้มลู [Right to data portability] 
☐ สทิธขิอคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคล [Right to object] 
☐ สทิธขิอใหล้บหรอืท าลายขอ้มลู [Right to erasure] 
☐ สทิธขิอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลู [Right to restriction of processing] 
☐ สทิธขิอใหแ้กไ้ขขอ้มลู [Right to rectification] 

 

รายละเอยีด [Detail] 
                  

                  

                   
 

เอกสารประกอบค ารอ้ง [Attached Documentation]: 

     ☐ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสญัชาตไิทย) หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีต่างชาต)ิ 
          พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
           [A copy of ID card (Thai Nationals), or copy of passport with a certified true copy in Thai or English (Non-Thai Nationals)] 

     ☐ อื่นๆ (ระบุ) [Others (Please specify]          
 

     ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูทีก่ล่าวมาขา้งตน้ รวมถงึเอกสารประกอบการยื่นแบบฟอรม์ทัง้หมดน้ี ถูกตอ้งและเป็นจรงิ  
ทุกประการ [I hereby certify that the data mentioned above, including all Attached Documentation, are correct and true in all respects.] 
  
     หากภายหลงัตรวจสอบพบวา่ ขอ้ความหรอืเอกสาร ไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ ขา้พเจา้ยนิยอมรบัผดิใน  
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทุกประการ [If later it is found that the text or documents are incorrect, I agree to be liable for any damages 

incurred in all respects.] 
                                                ลงชื่อ                             ผูร้อ้งใหค้วามยนิยอม 
                                                        (Signature)                                                   (Patient)                      
                                                        (                           ) 

                                                  Date                     
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ท่านสามารถตดิต่อเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลไดโ้ดยตดิต่อที ่[You can contact the personal data protection officer by contacting:] 

Call Center     063-904-8899  
ทีอ่ยู่ [Address:]   บรษิทั โอโอโกเนยี จ ากดั เลขที ่1126/2 อาคารวานชิ 2 ชัน้ล๊อบบี ้ถ.เพชรบุรตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั  
      เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400   
      [Oogonia Company Limited, no. 1126 / 2, Vanit 2 Building, Lobby Floor, New Petchburi Road, Makkasan,  
      Ratchathewi, Bangkok 10400] 
เบอรโ์ทรศพัท ์[Phone No:]  02-035-1400  
อเีมล ์[E-mail]     services@thaisuperiorart.com 
 

 ทัง้นี้ เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บั แบบค ำรอ้งขอเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารหลกัฐานประกอบครบถว้นแลว้ 
บรษิทัฯ จะด าเนินการแจง้ใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อยู่ในความควบคุมดแูลของบรษิทัฯ ทราบโดยทนัท ีและจะด าเนินการ
ตามค าขอของท่านภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอและเอกสารประกอบโดยครบถว้น เวน้แต่การด าเนินตาม              
ค าขอของท่านจะละเมดินโยบายความเป็นสว่นตวัของบุคคลอื่น หรอืเป็นการขดัต่อกฎหมาย 
 [However, when the company receives a “Request Form Regarding Personal Data”, with attached required documentation, 
the company will immediately notify the relevant persons in the company, who will process your request within 30 days from                
the date of receiving the request and completed required documents, unless performing your request violates the privacy policy 
of another person or is against the law.] 
 
 หากท่านประสงคใ์หบ้รษิทัฯ ระงบัการประมวลผล เพกิถอน คดัคา้น หรอืลบขอ้มลูของท่าน โปรดทราบว่าอาจม ี       
บางบรกิารทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถใหบ้รกิารแก่ท่านได ้หากปราศจากขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน  
 [If you wish to have the company suspend processing, to change, to object to, or to delete your data, please note that some 
of these services may not be provided by the company. The company is unable to provide any of these services without proper 
personal identification data.] 
 

ส่วนท่ี 2 : ส ำหรบัเจำ้หน้ำท่ี [Part 2: For office use only] 
 
ชื่อ – นามสกุล :                             แผนก :                           

เบอรโ์ทรศพัท ์: .                            อเีมล :       

สง่ค ารอ้งขอใหก้บัฝ่าย : .                         เมื่อวนัที ่/ เวลา :      
 

mailto:services@thaisuperiorart.com

