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ค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

 วนัที่ ……………………………...  

ข้อมูลของผู้ย่ืนค ำร้อง 

ช่ือ:   ………………………………………………………………. 
ที่อยู่:   ………………………………………………………………. 
เบอรต์ิดต่อ:  ………………………………………………………………. 
Email:  ………………………………………………………………. 

ผู้ย่ืนค ำร้องเป็น 

☐ เจา้ของขอ้มลู  

☐ ตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู 

รายละเอียดเจา้ของขอ้มลู (เฉพาะในกรณีที่ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู) 

ชื่อ:  …………………………………………………………………………………... 

ที่อยู่:   …………………………………………………………………………………... 

เบอรต์ิดต่อ:  …………………………………………………………………………………... 

Email:  …………………………………………………………………………………... 

เอกสำรประกอบค ำร้องขอ 

ผูย้ื่นค ารอ้งไดแ้นบเอกสารดังต่อไปนี ้ เพ่ือการตรวจสอบตัวตนของเจา้ของขอ้มูลและผูย้ื่นค ารอ้ง (ในกรณีที่ผู้
ยื่นค ารอ้งเป็นตัวแทนของเจา้ของขอ้มูล) รวมถึงอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอฉบับนี ้เพ่ือให ้บริษัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต ์รี
เทล จ ากดั (“บริษัทฯ”) สามารถด าเนินการตามสิทธิที่รอ้งขอไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

เอกสำรพิสูจนตั์วตนของเจ้ำของข้อมูลและผู้ย่ืนค ำร้อง 

☐ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสญัชาติไทย) 

☐ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีไม่มีสญัชาติไทย) 

☐ อื่น ๆ เช่น ส าเนาใบอนญุาตขบัข่ี (ในกรณีที่ไม่สามารถใหส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนา
หนงัสือเดินทางได)้ 

เอกสำรพิสูจนอ์ ำนำจด ำเนินกำรแทน (เฉพำะในกรณีที่ผู้ย่ืนค ำร้องเป็นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล) 

☐ หนงัสือมอบอ านาจที่เจา้ของขอ้มลูใหอ้  านาจผูย้ื่นค ารอ้งด าเนินการติดต่อรอ้งขอใชสิ้ทธิแทนเจา้ของ
ขอ้มูลตามค ารอ้งขอฉบับนี ้ ซึ่งลงนามโดยเจา้ของขอ้มูลและผูย้ื่นค ารอ้ง และลงวันที่ก่อนวันที่ยื่น  
ค ารอ้งขอฉบบันี ้

ทั้งนี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามขอ้มูล หรือเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นค ารอ้งตามที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร หากขอ้มูลที่ไดร้บัไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนไดว่้าผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรือมีอ านาจใน
การยื่นค ารอ้งขอดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค ารอ้งขอของผูย้ื่นค ารอ้ง 
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ควำมสัมพันธร์ะหว่ำงเจ้ำของข้อมูลกับบริษัทฯ 

☐ เจ้าของข้อมูลเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือพนักงานของลูกคา้ของบริษัทฯ 
(โปรดระบุชื่อบริษัทลกูคา้) 
………………………………………………………………. 

☐ เจา้ของขอ้มูลเป็นผูจ้ัดหาสินคา้ ผูค้า้ ผูร้บัเหมาหรือผูใ้หบ้ริการของบริษัทฯ หรือผูถ้ือหุน้ กรรมการ 
หรือพนกังานของจดัหาสินคา้ ผูค้า้ ผูร้บัเหมาหรือผูใ้หบ้ริการของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อบริษัทผูจ้ดัหา
สินคา้ ผูค้า้ ผูร้บัเหมาหรือผูใ้หบ้ริการ)  
………………………………………………………………. 

☐ เจา้ของขอ้มลูเป็นผูถ้ือหุน้ กรรมการ หรือพนกังานของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อต าแหน่งงานของเจา้ของ
ขอ้มลูในบริษัทฯ)  
………………………………………………………………. 

☐ เจา้ของขอ้มูลเป็นสมัครงานเพ่ือต าแหน่งงานที่บริษัทฯ (โปรดระบุชื่อต าแหน่งงานที่เจา้ของขอ้มูล
สมคัรกบับริษัทฯ)  
………………………………………………………………. 

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)  
………………………………………………………………. 

สิทธิของเจ้ำของข้อมูลที่ประสงคจ์ะใช้ 

☐ สิทธิในการถอนความยินยอม: หากท่านไดใ้หค้วามยินยอมกบัเราในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมเสียเม่ือใดก็ได ้

☐ สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลู: ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรือขอส าเนาขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน  

☐ สิทธิในการเคล่ือนยา้ยขอ้มลู: ในกรณีที่กฎหมายอนญุาต ท่านมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
ที่ไดใ้หไ้วก้ับเรา หรือขอใหเ้ราส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น หากกระท าได้
ในทางเทคนิค ท่านมีสิทธิในการเคล่ือนยา้ยขอ้มลูเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลขอ้มลูของบน
ฐานความยินยอม หรือเพ่ือการปฏิบติัตามสญัญา 

☐ สิทธิในการคดัคา้น: ท่านมีสิทธิคัดคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านบนพืน้ฐานอันเป็น
กรณีโดยเฉพาะของท่าน โดยท่านมีสิทธิโดยสมบูรณใ์นการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรงดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิดังกล่าวหาก (ก) บริษัทฯ 
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือเพ่ือการด าเนิน
ภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือ (ข) บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือการ
ศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรือสถิติ 

☐ สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่กฎหมาย
อนุญาตใหก้ระท าได ้แต่ทั้งนีสิ้ทธิดังกล่าวมิไดค้รอบคลุมถึงการขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ทัง้หมด เราจะพิจารณาค าขออย่างละเอียดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 
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☐ สิทธิในการขอใหร้ะงับ: ท่านสามารถรอ้งขอใหร้ะงบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้น
บางกรณี ไดแ้ก่ (ก) หากท่านก าลังโตแ้ยง้ความถกูตอ้งของขอ้มูลของท่าน (ข) หากการประมวลผล
ขอ้มลูของท่านผิดกฎหมาย แต่ท่านรอ้งขอใหร้ะงับการประมวลผลแทนการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (ค) 
หากข้อมูลของท่านไม่จ าเป็นอีกต่อไป แต่ท่านรอ้งขอให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพ่ือก่อตั้ง 
ปฏิบตัิตาม หรือยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือ (ง) หากบริษัทฯ รอ้งขอขอ้มลูของท่านใน
การประเมินค าขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลของท่าน  

☐ สิทธิในการขอใหแ้กไ้ขขอ้มูล: ในกรณีที่ท่านพิจารณาว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถกูตอ้ง หรือไม่
สมบูรณ ์ท่านสามารถขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวได ้

รำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิ 

ล ำดับท่ี ข้อมูลส่วนบุคคล กำรด ำเนินกำรท่ีร้องขอ 

1.   
2.   

กรุณาชีแ้จงเหตุผลประกอบในการรอ้งขอขา้งตน้ พรอ้มทั้งเอกสาร ขอ้มูล และหลักฐานประกอบที่เกี่ยวขอ้ง
เพ่ือใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการตอบสนองต่อค ารอ้งขอของผูย้ื่นค ารอ้งต่อไป 

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

ข้อสงวนสิทธิของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ขอแจง้ใหผู้ย้ื่นค ารอ้งทราบว่า หากเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทฯ อาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของ  
ผูย้ื่นค ารอ้งเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

(1) ผูย้ื่นค ารอ้งไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนไดว่้าผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรือมี
อ านาจในการยื่นค ารอ้งขอดงักล่าว 

(2) ค ารอ้งขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีไม่มีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ที่บริษัทฯ หรือ
เจา้ของขอ้มลูไม่มีสิทธิตามที่รอ้งขอ เป็นตน้ 

(3) ค ารอ้งขอดังกล่าวเป็นค ารอ้งขอฟุ่มเฟือย เช่น เป็นค ารอ้งขอที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ มี
เนือ้หาเดียวกนัซ า้ซอ้นกนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

(4) บริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควรตามกฎหมายที่จะปฏิเสธค ารอ้งขอของเจา้ของขอ้มูล โดย
เจา้ของขอ้มูลสามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวได้ในหัวขอ้ [“สิทธิของท่าน”] ในเอกสารการแจ้ง
ข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ซึ่งปรากฏท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
https://www.starbucks.co.th/online-policies/privacy-notice/  

  

ทัง้นี ้โดยปกติบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามค ารอ้งขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูล อย่างไรก็ดี 
หากปรากฏอย่างชัดเจนว่าค ารอ้งขอดังกล่าวเป็นค ารอ้งขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ ค ารอ้งขอที่ซ  า้ซอ้นเกินสมควร 
บริษัทฯ อาจคิดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามสมควร 

https://www.starbucks.co.th/online-policies/privacy-notice/
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เม่ือพิจารณาเหตผุลในการรอ้งขอตามสิทธิของเจา้ของขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ จะแจง้ผลในการพิจารณา
ใหผู้ย้ื่นค ารอ้งและเจา้ของขอ้มูลทราบและด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดร้บัค ารอ้ง อย่างไรก็ตาม 
ในบางกรณีอาจใชเ้วลามากกว่า 30 วนั หากค าขอของผูย้ื่นค ารอ้งมีความซับซอ้น หรือมีการยื่นค าขอหลายค าขอ โดย
ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะแจง้ผูย้ื่นค ารอ้งและคอยรายงานความคืบหนา้ใหท้ราบ 

กำรรับทรำบและยินยอม 

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและ/หรือผู้ยื่นค ารอ้งซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บ
รวบรวมได้จากค ารอ้งขอใช้สิทธิของเจา้ของข้อมูลฉบับนี้ จะถูกน าไปใช้เพ่ือด าเนินการตามค ารอ้งขอใช้สิทธิของ
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติ คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล”) เท่านั้น โดยขอ้มูลในค ารอ้งขอใชสิ้ทธิฉบับนี ้อาจถูกเปิดเผยไปยังบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ
ของบริษัทฯ เท่าที่จ าเป็นเพ่ือวตัถปุระสงคข์า้งตน้ และจะถกูเก็บรวบรวมไวจ้นกว่าบริษัทฯ จะปฏิบตัิตามค ารอ้งขอของ
เจา้ของขอ้มูลเสร็จสิน้ หรือจนกว่ากระบวนการโตแ้ยง้หรือปฏิเสธค าขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะสิน้สดุ 
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจปฏิบตัิตามค ารอ้งขอของเจา้ของขอ้มูลไดโ้ดยมีเหตุผลอนัสมควรตามที่ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลก าหนด 

 

ผูย้ื่นค ารอ้งไดอ้่านและเขา้ใจเนือ้หาของค ารอ้งขอฉบบันีอ้ย่างละเอียดแลว้ และยืนยนัว่าขอ้มลูต่าง ๆ ที่ไดแ้จง้
ใหแ้ก่บริษัทฯ ทราบนัน้เป็นความจริง ถกูตอ้ง ผูย้ื่นค ารอ้งเขา้ใจดีว่าการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัอ านาจและตัวตนของผูย้ื่น
ค ารอ้งและเจา้ของขอ้มลูนัน้เป็นการจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามค ารอ้งขอของผูย้ื่นค ารอ้ง หากผูย้ื่นค า
รอ้งใหข้อ้มูลที่ผิดพลาดดว้ยเจตนาทุจริต บริษัทฯ อาจพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกับผูย้ื่นค ารอ้ง และบริษัทฯ 
อาจขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นค ารอ้งเพ่ือการตรวจสอบดังกล่าว เพ่ือใหก้ารด าเนินการตาม สิทธิของเจ้าของข้อมูล
เป็นไปไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้นต่อไป 

 

 

ลงนาม …………………………………………. ผูย้ื่นค ารอ้ง 

(……………………………………………..) 

 

หมายเหต:ุ กรุณาส่งแบบค ารอ้งขอที่ไดก้รอกขอ้มูลโดยครบถ้วน พรอ้มทัง้เอกสารประกอบทัง้หมดใหบ้ริษัทฯ 
ที่  ห า กท่ า น มี ปัญห า ห รื อ ข้ อ ส ง สั ย ป ร ะ ก า ร ใ ด ใน ก า ร ก ร อ ก แบบค า ข อ  ก รุณ าติ ด ต่ อ บ ริ ษั ท ฯ  ที่  
customercomment@coffee-concepts.co.th  หรือทางโทรศพัทท์ี่ 02-339-0996   

 
 

 


