
 
            พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
ด าเนินการดงัต่อไปนีแ้ก่ขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเองได ้ 
           1. สิทธิถอนความยินยอม ในกรณีที่ไดใ้หค้วามยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บคุคล         
 2. สิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส  าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล       
 3. สิทธิขอรบัและ/หรือใหโ้อนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล       
 4. สิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล     
 5. สิทธิขอลบ หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวับุคคลที่เป็นเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลได ้         
 6. สิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล        
 7. สิทธิขอใหด้ าเนินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

             หากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีความตอ้งการใชส้ิทธิดังกล่าวขา้งตน้ สามารถส่งแบบฟอรม์ค ารอ้งขอใช้
สิทธิ พรอ้มเอกสารสารประกอบการรอ้งขอมาที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection 
Officer: DPO) บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 30/130  ม.12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท:์ 02-0199490-3 ต่อ1103 อีเมล: ttw_pdpa@ttwplc.com  
            ทัง้นี ้หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเห็นว่าบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด สามารถ
รอ้งเรียนต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ านาจตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 ได ้
 เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัแบบฟอรม์ค ารอ้งขอใชส้ิทธิและเอกสารประกอบการรอ้งขอแลว้ บริษัทฯ จะตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และจะด าเนินการตามค าขอของท่านภายใน  30 วนั ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจไม่ด าเนินการตามค ารอ้งขอ
ของท่านได ้หากค ารอ้งขอดงักลา่วขดัต่อกฎหมายหรือเป็นไปตามขอ้สงวนสิทธิของบรษิัทฯ 

 เอกสารประกอบค าร้องขอ        
 1. แบบฟอรม์ค ารอ้งขอใชส้ิทธิเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล     
 2. ส  าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณีเจา้ขอขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นชาวต่างชาติ) 
            3. หนงัสือมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ (ในกรณีเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลไม่ไดด้ าเนินการดว้ยตนเอง)        
      

       แบบค าร้องขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  
             กลุ่มบริษัท ททีดีับบลิว จ ากัด (มหาชน) 

 



 

แบบฟอรม์ค าร้องเกี่ยวกับสิทธิในขอ้มูลส่วนบคุคลของตนเอง 

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ไดใ้หส้ิทธิแก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในการขอใชส้ิทธิเก่ียวกับขอ้มลูส่วน
บุคคลซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของกลุ่มบริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดงันัน้ บริษัทฯ ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลู
ส่วนบคุคล จึงขอเรียนแจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีตอ้งการใชส้ิทธิดงักล่าว กรุณากรอกขอ้มลูดา้นล่างใหค้รบถว้น เพื่อบรษิทัฯ 
จะไดน้ ามาพิจารณา และด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมายต่อไป 

1. ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น) 

1.1 ส าหรบัเจา้ของขอ้มลู 
ชื่อ-นามสกลุ: ……………………………...…..หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง: ......................................................
ท่ีอยู่: ………………………………………………………………………………………………….……..………………………
อี เมล :………………….……………….……………….. เบอร์โทรศัพท์ :………………………………………………………     
1.2 ส าหรับผู้ท่ีด  าเนินการในฐานะผู้รับมอบอ านาจ ผู้ใช้อ  านาจปกครองของผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์  ของคนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ  
ชื่อ-นามสกลุ: ……………………………...…..หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง: ......................................................
ท่ีอยู่: ………………………………………………………………………………...………………………………………………
อีเมล:………………….…………………………….. เบอรโ์ทรศพัท:์……………………………………………………..…...….      

2. วัตถุประสงคก์ารใช้สิทธิเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (กรุณาท าเครื่องหมาย “X” ในหวัขอ้ที่ท่าน
ประสงคใ์ชส้ิทธิ) 

                        ขอเพิกถอนความยินยอม ในกรณีท่ีท่านไดใ้หค้วามยินยอมในการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล 
                        ขอเขา้ถึงและ/หรือขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคล 
                        ขอรบัและ/หรือโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบคุคล 
                        ขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
                        ขอลบ หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูได้ 
                        ขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 
                        ขอใหด้ าเนินการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหเ้ป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

3. รายละเอียดทีเ่ก่ียวข้องกับการขอใช้สิทธิ 

ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีตอ้งการใชส้ิทธิ :………………………………………………………………………………………….... 
ท่ีมาของการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู :……………………………………………………………………………… 
เหตผุล :………………………………………………………………………………………………………………………… 
แหล่งท่ีพบขอ้มลู (ถา้มี) :………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหต ุ: ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไม่ระบขุอ้มลู หรือใหข้อ้มลูไม่เพียงพอต่อการพิจารณา บรษิัทฯ อาจประสานไปยงั
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามขอ้มลูในขอ้ 1 เพื่อขอขอ้มลูเพิ่มเติม 

บริษัทในกลุ่ม หมายถึง  บริษัท ประปาปทมุธานี จ ากดั และบรษิัท ไทยวอเตอร ์โอเปอรเ์รชั่นส ์จ ากดั รวมถึงที่จะลดหรือเพ่ิมในภายหนา้ 

โดยบริษัท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลูของบริษัทในกลุ่มดว้ย 
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4. ข้อสงวนสิทธิของบริษัท 

4.1 บรษิัทฯ อาจปฏิเสธค ารอ้งขอของท่านในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
       (1) เมื่อท่านไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัแจง้ว่าเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตามท่ีรอ้งขอ หรือไม่ใหข้อ้มลู หรือให้
ขอ้มลูไม่เพียงพอต่อการพิจารณา และไม่ใหค้วามรว่มมือเมื่อบรษิัทฯ ไดร้อ้งขอขอ้มลูเพิ่มเติม 
       (2) เป็นการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล และการขอใชส้ิทธิของท่าน
จะส่งผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น 
       (3) เมื่อท่านไดค้ดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลและบริษัทฯ สามารถพิสจูนไ์ดว้่าการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล
ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายท่ีส าคญัยิ่งกว่า หรือเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
       (4) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเป็นไปเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการจดัท าเอกสารประวตัิศาสตร ์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจยั หรือ
สถิติ ซึ่งไดจ้ดัใหม้ีมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลู หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบรษิัทฯ หรือปฏิบตัิหนา้ท่ีในการใชอ้  านาจรฐัท่ีไดม้อบใหแ้ก่บรษิัทฯ หรือ
เป็นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหว ซึ่งจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัเวชศาสตร์
ป้องกัน หรืออาชีวเวชศาสตร ์หรือประโยชนส์าธารณะดา้นการสาธารณสขุ เช่น การป้องกนัดา้นสขุภาพจากโรคติดต่ออนัตราย 
หรือโรคระบาด ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 26 (5)(ก)(ข) แห่งพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
4.2 บริษัทฯ จะไม่เก็บค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน เวน้แต่ บริษัทฯ เห็นว่าค ารอ้งขอดังกล่าวมีลักษณะ    
ซ า้ ๆ ฟุ่ มเฟือย หรือไม่สมเหตสุมผล โดยบรษิัทฯ จะเก็บค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามสมควร 
4.3 ในกรณีท่ีบรษิัทฯ ปฏิเสธค ารอ้งขอของท่าน บรษิัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ หรืออีเมลท่ีท่าน
ไดแ้จง้ไวข้า้งตน้       

5. ค ารับรองของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตัวแทน 

ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจเนือ้หาของค ารอ้งขอนีแ้ลว้ และขอยืนยนัว่าขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ใหแ้ก่บริษัทฯ ตามค ารอ้งขอนีเ้ป็นความ
จรงิทกุประการ  
                                                         ลงชื่อ............................................................. ...........เจา้ของขอ้มลู/ตวัแทน  
                                                                    (................................................................) 
                                                                            วนัท่ี.............................................. 

ส าหรับเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

เจา้หนา้ที่ผูร้บัเรื่อง :..........................................................  เบอรโ์ทรศพัท ์:…………………………………………..…... 
วนัท่ีรบัเรื่อง :……………………………………………….. 
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