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แบบค ำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลสว่นบคุคล 
 

ตามที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ไดก้ าหนดให้
สิทธิแก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลจึงอาจรอ้งขอใชสิ้ทธิเหล่านีไ้ดโ้ดยจะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
ขัน้ตอนการขอใชสิ้ทธิของ บรษิัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บริษัทฯ”) และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด  
 

รายละเอียดและขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทรอ้งขอในแบบค าขอฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้รษิัทสามารถพิสจูน์
ตวัตนของผูย้ื่นค าขอใชสิ้ทธิ (“ท่ำน”) และด าเนินการตามค าขอของท่านได ้โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีมาตรการในการเก็บรกัษา
ขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ไวอ้ย่างปลอดภยัจนกว่าจะเสรจ็สิน้การด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 
ท่านสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในค าขอนีแ้ละท าเครื่องหมาย “X” ในช่องว่าง ใหค้รบถว้นและยื่น

ค าขอนีด้ว้ยตนเองหรือโดยการมอบอ านาจ มาที่บริษัทฯ และ/หรือโดยทางอิเล็กทรอนิกสม์ายงัจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-
mail) dpo@vanachai.com  

 
ส่วนที ่1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ย่ืนค ำขอใช้สิทธิ (โปรดท าเครื่องหมายกากบาท (“X”) ลงในช่อง ) 
 
1. ท่านเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลหรือไม่  

  ใช่ ขา้พเจา้เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
  ไม่ใช่ แต่ขา้พเจา้เป็น [ระบคุวามสมัพนัธก์บัเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล] 
 

2. ขอ้มลูของผูป้ระสงคย์ื่นแบบค าขอใชสิ้ทธิ 
 

2.1 กรณีท่านเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 
 
ชื่อ - นามสกลุ  
ที่อยู่  
เบอรต์ิดต่อ  
อีเมล  

 
โปรดแนบเอกสารยืนยนัตวัตนของท่าน ดงัต่อไปนี ้
  บตัรประชาชน 
  หนงัสือเดินทาง 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ       

 
 
 
 
 
 

2.2 กรณีท่านไม่ใช่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
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ชื่อ - นามสกลุ  
ที่อยู่  
เบอรต์ิดต่อ  
อีเมล  

 
ทั้งนี ้ข้าพเจา้ไดแ้นบเอกสารดังต่อไปนี ้ เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบอ านาจ ตันตน และถิ่นที่อยู่ของข้าพเจา้ และ

ด าเนินการตามสิทธิที่รอ้งขอไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
 
  หนงัสือมอบอ านาจ และ 
  เอกสารยืนยนัตวัตน ดงันี ้

  บตัรประชาชน 
  หนงัสือเดินทาง 
  อื่น ๆ โปรดระบ ุ        

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค าขอใชสิ้ทธิของท่าน หรืออาจสอบถามขอ้มูล หรือเรียก

เอกสารเพิ่มเติมจากท่าน หากขอ้มลูที่ไดร้บัไม่ถกูตอ้งหรือไม่สมบูรณ ์หรือไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัแจง้ว่าท่านเป็น
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลหรือเป็นผูม้ีอ  านาจในการยื่นค ารอ้งขอดงักล่าว 
 
ส่วนที ่2  กำรขอใช้สิทธิตำมกฎหมำย 
 
1. ท่ำนประสงคย่ื์นค ำขอใช้สิทธิใดตำมพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(โปรดท าเครื่องหมายกากบาท (“X”) ลงในช่อง  ท่านสามารถเลือกกากบาทไดม้ากกว่าหนึ่งช่องตามความประสงค์ 
รวมถึงเหตผุลในการรอ้งขอ) 

 
1)   สิทธิในการเขา้ถึงและ/หรือขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคล (รวมถึงขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคล

ที่ไม่ไดใ้หค้วามยินยอม) ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ประสงคจ์ะเขา้ถึงและ/หรือขอรบัส าเนา: 
              
             
              
เหตผุลในการรอ้งขอ: 
              
              
              

 
2)   สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ประสงคจ์ะแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง: 
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ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ถกูตอ้ง: 
              
             
              
3)   สิทธิในการลบขอ้มลูส่วนบคุคล  
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ควรลบ: 
              
             
              
เหตผุลที่ประสงคใ์หม้ีการลบขอ้มลูส่วนบคุคล: 
 บรษิัทฯ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ไว ้
 ท่านไดถ้อนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 
 ท่านไดค้ดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล  
 บรษิัทฯ ไดม้ีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 เหตผุลอื่น (กรุณาระบ)ุ       . 
[หมำยเหตุ: บริษัทฯ อำจปฏิเสธค ำขอโดยอำศัยข้อยกเว้นทำงกฎหมำยได้] 

 
4)    สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบคุคล 
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ประสงคจ์ะโอนยา้ย :  
              
             
              
สถานท่ีปลายทาง : 
              
             
              
[หมำยเหตุ: บริษัทฯ อำจปฏิเสธค ำขอโดยอำศัยข้อยกเว้นทำงกฎหมำยได้]  

 
5)   สิทธิในการคดัคา้น (Right to objection) 
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ประสงคจ์ะคดัคา้นวิธีการเก็บรวมรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล : 
              
             
              
คดัคา้นในกรณี : 
 ประมวลผลโดยไม่ตอ้งขอความยินยอมเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือการใชอ้  านาจรฐัที่ไดม้อบใหแ้ก่บรษิัทฯ 
 ประมวลผลโดยไม่ตอ้งขอความยินยอมเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัทฯ หรือผูอ้ื่น 
 ประมวลผลเพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรือสถิติ 
 อื่นๆ [กรุระบ]ุ        
[หมำยเหตุ: บริษัทฯ อำจปฏิเสธค ำขอโดยอำศัยข้อยกเวน้ทำงกฎหมำยได้] 
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6)   สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ประสงคจ์ะระงบั :  
              
             
              
เหตผุลที่ประสงคจ์ะระงบั: 
 ขอ้มลูนัน้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านไดข้อใหแ้กไ้ขปรบัปรุงขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง  
 เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลที่จะถูกลบหรือท าลาย เพราะเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย แต่ท่านขอใหจ้ ากดัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลแทน 
 บรษิัทฯ หมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถปุระสงค ์แต่ท่านมีเหตจุ าเป็นตอ้งขอใหบ้รษิทัเก็บขอ้มลู

ต่อไปเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือ
การยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

 ขอ้มลูนัน้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่า บรษิัทฯ ไม่ตอ้งขอความยินยอมจากท่านเนื่องจากมีเหตอุนัชอบดว้ย
กฎหมายที่ส าคญัยิ่งกว่า หรือเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้ง
ตามกฎหมายหรือการยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายหรือไม่ 

 ขอ้มลูนัน้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เนื่องจากท่านไดม้ีการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น
โดยอาศยัหรืออา้งการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรือสถิติ  

 
7)  ☐ สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) 
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ประสงคจ์ะถอนความยินยอม : 
              
             
              
 
 

 
2. ข้อสงวนสิทธิของผู้ควบคุมข้อมูล 

 
บริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หากท่านไม่สามารถแสดงใหเ้ห็น

อย่างชัดแจง้ไดว้่า ผูย้ื่นค าขอเป็นเจา้ของขอ้มลูหรือมีอ านาจในการยื่นแบบค าขอดังกล่าว หรือค าขอดังกล่าวไม่มีเหตุอนั
สมควรหรือเกินสมควร 

 
บรษิัทฯ จะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลซึง่ท่านไดใ้หไ้วใ้นแบบฟอรม์นีเ้พื่อการด าเนินการตามค าขอของทา่น 

โดยอาจมีการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวภายในบรษิัทฯ หรือต่อผูร้บัจา้งหรือผูใ้หบ้รกิารของบรษิัทฯ เพื่อการ
ด าเนินการตามวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการตามค าขอของทา่น 
 

บริษัทฯ อาจไม่สามารถใหท้่านเขา้ถึงขอ้มลู ท าส าเนา หรือเปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลได้ เนื่องจากเป็น
การปฏิบตัิตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล และการด าเนินการตามค าขอนัน้จะส่งผลกระทบที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น  
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นอกจากนี ้ท่านสามารถยื่นแบบค าขอใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ้่ายใดๆ เวน้แต่ท่านไดม้ีการรอ้งขอขอ้มลูเดียวกนั
อีกครัง้ หรือค าขอของท่านเป็นค าขอที่ไม่มีเหตุอันสมควรหรือเกินสมควร บริษัทฯ อาจคิดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตาม
สิทธิแก่ท่านตามสมควร  

 
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค าขอของท่าน ท่านสามารถรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคล ไดท้ี่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
 
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการรอ้งขอตามสิทธิของท่านเรียบรอ้ยแลว้  เราจะแจง้ผลในการพิจารณาใหท้่านทราบและ

ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัค ารอ้งขอ 
 

3. กำรรับทรำบและยินยอม 
 

ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจเนือ้หาของแบบค าขอใชสิ้ทธิ ฉบบันีอ้ย่างละเอียดแลว้ และขอยืนยนัว่าขอ้มลูที่ใหใ้นแบบค า
ขอฉบับนีเ้ป็นความจริง ถูกตอ้งครบถว้น และขอรับรองว่าขา้พเจา้เป็นเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้มีอ  านาจตาม
กฎหมายซึ่งมีชื่อปรากฏในแบบค าขอนี ้

 
ขา้พเจา้เขา้ใจว่าบรษิัทจ าเป็นตอ้งยืนยนัตวัตนของขา้พเจา้เพื่อป้องกนัการใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลโดย

มิชอบ และค าขอของขา้พเจา้จะไม่ไดร้บัการด าเนินการจนกว่าบรษิัทจะไดร้บัขอ้มลูที่จ  าเป็นทัง้หมดแลว้  
 
บริษัทฯ อาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมจากขา้พเจา้เพื่อยืนยนัตวัตน และด าเนินการใหเ้ป็นไปไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น หาก

ขา้พเจา้ใหข้อ้มลูที่ผิดพลาดดว้ยเจตนาทจุรติ ขา้พเจา้ทราบว่าบรษิัทอาจด าเนินคดีตามกฎหมายได ้
 

ลงชื่อ       ผูย้ื่นค ารอ้ง 
(      ) 

ลงลายมือชื่อ 
 
วนั/เดือน/ปี       
 

รำยละเอียดกำรติดต่อ  
 

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัทฯ 
ได ้โดยใชร้ายละเอียดการติดต่อดงัต่อไปนี ้
 
รำยละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   ติดต่อ 
บรษิัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 2/1 ถนนวงศส์ว่าง แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร : 02 5854900-3, 02 9132180-9  
อีเมล : dpo@vanachai.com  
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รำยช่ือบริษัทย่อย  

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล   ติดต่อ 
1. บรษิัท ปารต์ิเกิล้ แพลนเนอร ์จ ากดั 2/1 ถนนวงศส์ว่าง แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร : 02 5854900-3, 02 9132180-9  
อีเมล : dpo@vanachai.com 

2. บรษิัท วนชยั พาเนล อินดสัทรีส่ ์จ  ากดั 
3. บรษิัท วนชยั เคมีคอล อินดสัทรี่ส ์จ  ากดั 
4. บรษิัท วดูเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
5. บรษิัท พีวี วูด้ จ  ากดั 
6. บรษิัท วนชยั เอ็นเนอรย์ี่ อินดสัทรี่ส ์จ ากดั 
7. บรษิัท วนชยั วูด้สมิธ จ ากดั 
8. บรษิัท วนชยั โลจิสติกส ์จ ากดั 
9. บรษิัท วนชยั โลจิสติกส ์เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั 

 

รำยละเอียดเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ที่อยู่ : 2/1 ถนนวงศส์ว่าง แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ 10800 

โทรศพัท ์: 02 9132180-9 ต่อ 703 

โทรสาร : 02 5879556 

อีเมล : dpo@vanachai.com 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 วันทีไ่ด้รับค ำขอ ………………….               วันทีบ่ันทกึในระบบ...................... 

 
ผลกำรพิจำรณำ 
 

  อนมุตัิ    ไม่อนมุตัิ เหตผุล       
  อนมุตัิแบบมีเงื่อนไข 
เงื่อนไข            
เหตผุล            
 
ค่าใชจ้่าย (หากมี)............................... 
วนัท่ีไดร้บัช าระค่าใชจ้่าย .................................. 
 
 

ลงชื่อ       ผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายที่รบัผิดชอบ 
(      ) 

วนัท่ี        
 
 

ลงชื่อ                เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
(      ) 

วนัท่ี        
 
 


