แบบคาร้องขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มบริษัท ทีทดี ับบลิว จากัด (มหาชน)
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
ดาเนินการดังต่อไปนีแ้ ก่ขอ้ มูลส่วนบุคคลของตนเองได้
1. สิทธิถอนความยินยอม ในกรณีท่ีได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล
2. สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
3. สิทธิขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิ ขอลบ หรือทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็ น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
7. สิทธิขอให้ดาเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นปั จจุบนั สมบู รณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิด
หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความต้องการใช้สิทธิดงั กล่าวข้างต้น สามารถส่งแบบฟอร์มคาร้องขอ
ใช้สิทธิ พร้อมเอกสารสารประกอบการร้องขอมาที่ ttw_pdpa@ttwplc.com หรือส่งไปรษณียถ์ ึงฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ บริษัท ทีทดี ับบลิว จากัด (มหาชน) 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาบล
ไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เมื่อบริษัทได้รบั แบบฟอร์มคาร้องขอใช้สิทธิและเอกสารประกอบการร้องขอแล้ว บริษัทจะตรวจสอบ
ความถูกต้อง และจะดาเนินการตามคาขอของท่านภายใน 30 วัน ทัง้ นี ้ บริษัทอาจไม่ดาเนินการตามคาร้องขอ
ของท่านได้ หากคาร้องขอดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย หรือเป็ นไปตามข้อสงวนสิทธิของบริษัท
เอกสารประกอบคาร้องขอ
1. แบบฟอร์มคาร้องขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเจ้าขอข้อมูลส่วนบุคคลเป็ น ชาวต่างชาติ)
3. หนังสือมอบอานาจ และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ (ในกรณี
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ดาเนินการด้วยตนเอง)

แบบฟอร์มคาร้องขอใช้สทิ ธิเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูล
1
ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท ทีทีดบั บลิว จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนัน้ บริษัทในฐานะผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอเรียนแจ้ง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอ้ งการใช้สิทธิดงั กล่าว กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน
เพื่อบริษัทจะได้นามาพิจารณา และดาเนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมายต่อไป

1. ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ชื่อ-นามสกุล :………………..…….…….……..หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง :...............................................
ที่อยู่ :……………………………………………………………………………………………………………………………
อีเมล :………………….…………………………….. เบอร์โทรศัพท์ :……………………………………………………….

2. สิทธิทจี่ ะขอใช้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (กรุณาทาเครื่องหมาย “X” ในหัวข้อที่ท่านประสงค์ใช้สิทธิ)
ขอเพิกถอนความยินยอม
ขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล
ขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ขอลบ หรือทาลาย หรือทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลได้
ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ขอให้ดาเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3. รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องกับการขอใช้สิทธิ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอ้ งการใช้สิทธิ :…………………………………………………………………………………………....
ที่มาของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล :………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
เหตุผล :…………………………………………………………………………………………………………………………
แหล่งที่พบข้อมูล (ถ้ามี) :……………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ : ในกรณีท่เี จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ระบุขอ้ มูล หรือให้ขอ้ มูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา บริษัทอาจประสานไป
ยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อมูลในข้อ 1 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
1
กลุม่ บริษัท ทีทีดบั บลิว จากัด (มหาชน) หมายถึง บริษัท ทีทีดบั บลิว จากัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทในกลุม่ ของบริษัท ทีทีดบั บลิว จากัด (มหาชน)
เช่น บริษัท ประปาปทุมธานี จากัด, บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จากัด รวมถึงที่จะลดหรือเพิ่มเติมในภายหน้า
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4. ข้อสงวนสิทธิของบริษัท

4.1 บริษัทอาจปฏิเสธคาร้องขอของท่านในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่รอ้ งขอ หรือไม่ให้ขอ้ มูล หรือให้
ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณา และไม่ให้ความร่วมมือเมื่อบริษัทได้รอ้ งขอข้อมูลเพิ่มเติม
(2) เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือคาสั่งศาล และการขอใช้สิทธิของ
ท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
(3) เมื่อท่านได้คดั ค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทสามารถพิสจู น์ได้ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แ สดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สาคัญยิ่งกว่า หรือเพื่ อก่อตั้งสิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิ บัติตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(4) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรือ
สถิติ ซึ่งได้จดั ให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล หรือเป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท หรือ
เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ซึ่งจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับเวช
ศาสตร์ปอ้ งกัน หรืออาชีวเวชศาสตร์ หรือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ
อันตราย หรือโรคระบาด ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 26 (5)(ก)(ข) แห่งพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4.2 บริษัทจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามคาร้องขอของท่าน เว้นแต่ บริษัทเห็นว่าคาร้องขอดังกล่าวมีลกั ษณะซา้ ๆ
ฟุ่ มเฟื อย หรือไม่สมเหตุสมผล โดยบริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามสมควร
4.3 ในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธคาร้องขอของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยู่ หรืออีเมลที่ท่าน
ได้แจ้งไว้ขา้ งต้น

5. คารับรองของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตัวแทน
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนือ้ หาของคาร้องขอนีแ้ ล้ว และขอยืนยันว่าข้อมูลที่ขา้ พเจ้าให้แก่บริษัทตามคาร้องขอนีเ้ ป็ นความ
จริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................................เจ้าของข้อมูล/ตัวแทน
(................................................................)
วันที่..............................................

สาหรับเจ้าหน้าทีบ่ ริษัท
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั เรื่อง :.......................................................... เบอร์โทรศัพท์ :…………………………………………..…...
วันที่รบั เรื่อง :………………………………………………..
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