
  
 
 

1 

 

 

T +66-2901-4455 

F +66-2901-4411 

www.lixil.co.th 

 

LIXIL (Thailand) Public Company Limited 

1/6 Moo 1, Phaholyothin Road Km.32, Khlong 

Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 

12120,Thailand 

 

ค ำขอหมำยเลข/Request no. ___________________ 

แบบค ำขอใช้สิทธขิองเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  

ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

Data Subject Rights Request Form 

Under the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) 

แบบค ำขอน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดย บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“เรำ” หรือ “บริษัท”) เพื่อให้ท่ำนในฐำนะเจำ้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือตวัแทนของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ด ำเนินกำรตำมสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกรับรองไวใ้น

พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนัไดแ้ก่ สิทธิเพิกถอนควำมยินยอม สิทธิขอเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูล

ส่วนบุคคล สิทธิโอนยำ้ยหรือส่งขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิลบขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิ

ระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล และ สิทธิแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง  

ทั้งน้ี ท่ำนสำมำรถร้องขอให้บริษทั ด ำเนินกำรตำมสิทธิของท่ำนได ้โดยกำรกรอกขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นแบบค ำขอน้ีพร้อมแนบ

เอกสำรประกอบท่ีจ ำเป็นตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในแบบค ำขอน้ีและตำมท่ีบริษทั ร้องขอ 

This form is provided by LIXIL (Thailand) Public Company Limited  (“We”, “Us”, “Our”, or “Company”) as a channel 

for you, the Data Subject or representative thereof, to exercise the data subject’s rights under the Personal Data Protection Act 

B.E. 2562 (2019) including right to withdraw consent, right to access and to obtain a copy of personal data, right to data 

portability, right to object the data processing, right to erasure, right to restrict processing, and right to rectification.  

You may request the Company to comply with your rights by filling out the information and attach the required documents as 

instructed in this form and requested by the Company. 
 

กรุณำอ่ำนขอ้ควำมในแบบค ำขอน้ีอย่ำงละเอียด และกรอกขอ้มูลท่ีสำมำรถอ่ำนได้ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้กระบวนกำร

พิจำรณำค ำขอเป็นไปโดยถูกต้องและไม่ชักช้ำ แล้วส่งเอกสำรน้ีพร้อมกบัส ำเนำบตัรประชำชนและเอกสำรประกอบอื่น ๆ 

(ถำ้มี) มำยงัท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 

Please read this form carefully and fill out all the required information in order for us to process your request correctly and 

without delay, and send this form, together with a copy your identification card and other supporting documents (if any), to us 

at; 
 

บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
89 อ ำ ค ำ ร  เ อ ไ อ เ อ  แ คป ปิ ตอล  เ ซ็ น เ ต อ ร์  ชั้ น  2 5                          
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 
10400 หรือส่งอีเมลมำท่ี: dpo.th@lixil.com  

LIXIL (Thailand) Public Company Limited  
89 AIA Capital Center Building, 25th Floor, Ratchadapisek 
Road, Din Daeng Sub-District, Din Daeng District, 
Bangkok 10400 or send email to us at: dpo.th@lixil.com  

mailto:dpo.th@lixil.com
mailto:dpo.th@lixil.com
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หำกท่ำนตอ้งกำรส่งค ำขอดว้ยตนเอง กรุณำโทรศพัทแ์จง้บริษทัล่วงหนำ้ ท่ีหมำยเลข  061-421-6225 

If you would like to deliver your request by yourself at our office, please contact our office in advance at phone number  

+ 66-61421-6225 

บริษทัจะแจง้ผลกำรอนุมติัค ำขอให้ท่ำนผำ่นทำงอีเมล 

Our response to your request will be sent to you by email   
 

1) รำยละเอียดของเจ้ำของข้อมลูส่วนบุคคล (Data Subject Details) 

ค ำน ำหนำ้ Title  นำย/Mr.  นำง/Mrs.  นำงสำว/Ms.         

ช่ือ-สกุล Name-Surname:   
ท่ีอยู ่(รวมถึงหมำยเลขไปรษณีย)์ 
Address (include postal code): 

 

หมำยเลขโทรศพัท ์Telephone Number:   
ท่ีอยูอ่ีเมล ์Email Address:  

กรุณำแนบเอกสำร     ส ำเนำบตัรประชำชน  
(Please attach the document(s))   (Copy of ID card)    

      ส ำเนำหนงัสือเดินทำง  
(Copy of Passport) 

 เอกสำรอื่น   

      (Other documents) 
 

เพื่อให้สำมำรถระบุตวัตนและคน้หำขอ้มูลของท่ำนไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว กรุณำระบุว่ำท่ำนมีควำมสัมพนัธ์อยำ่งไรกบับริษทั  

In order to correctly and quickly identify you and search for your data in our records, please inform us of your relationship with 

the Company.           

 ท่ำนเป็นหรือเคยเป็นกรรมกำร หรือลูกจำ้ง หรือพนกังำนรับเหมำค่ำแรง หรือผูรั้บจำ้งหรือบุคลำกรประเภท

อื่นของบริษทั (โปรดระบุ        ) 

โปรดระบุรหสัพนกังำน (ถำ้มี) และระยะเวลำท่ีท่ำนไดท้  ำงำนกบัเรำ 

You are working/worked for us as a director or employee or outsourced staff or contractor, or other type of 

our personnel (Please specify                ) 

Please provide your employee identification number (if applicable) and period during which you worked for 

the Company. 

รหสัพนกังำน (ถำ้มี) (Employee identification number) (if applicable)     

  ระยะเวลำท่ีท ำงำนกบัเรำ (Work duration)         
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  ท่ำนเป็น/เคยเป็นคู่คำ้ของเรำ หรือเป็นผูก้ระท ำกำรแทนคู่คำ้ (โปรดระบุช่ือของคู่คำ้ และสินคำ้หรือบริกำรท่ี 
  จ ำหน่ำยแก่เรำหรือควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจระหว่ำงคู่คำ้กบับริษทั) 

You are/were our supplier, vendor or the representative thereof (Please specify name of the business partner 

(if applicable) and products/services provided by you or our business relationship with you).  

  ช่ือคู่คำ้ (Name of Business partner)          

  สินคำ้/บริกำร หรือควำมสัมพนัธ์ (Goods/Service/Relationship)      

 ท่ำนเป็น/เคยเป็นผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชสิ้นคำ้หรือบริกำรของเรำ หรือผูก้ระท ำกำรแทนผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชสิ้นคำ้
หรือบริกำร (โปรดระบุช่ือบริษทั (กรณีนิติบุคคล) และสินคำ้หรือบริกำรท่ีเรำจ ำหน่ำยให้แก่ท่ำน) 

You are/were our end-user customer or our products/services’ users or the representative of end-user 

customer or our products/services’ users (Please specify the name of the company (in case of corporate 

customer) and products/services provided by us).  

  ช่ือบริษทั (Name of the company)          

  สินคำ้/บริกำร (products/services)         

 ท่ำนเป็น/เคยเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยของเรำ หรือผูก้ระท ำกำรแทนตวัแทนจ ำหน่ำยหรือผูจ้ดั
จ ำหน่ำย (โปรดระบุช่ือบริษทั และสินคำ้หรือบริกำรท่ีเรำจ ำหน่ำยให้แก่ท่ำน) 

You are/were our distributor or dealers or the representative of our distributor or dealer (Please specify the 

name of the customer and products/services provided by us).  

  ช่ือบริษทั (Name of the company)          

  สินคำ้/บริกำร (products/services)         

 ท่ำนไดเ้ขำ้ใชบ้ริกำรเวบ็ไซตข์องเรำ         
  You are our website’s visitor.  

  ท่ำนเป็นผูท่ี้ไดเ้ขำ้มำในสถำนท่ีของเรำ (โปรดระบุสถำนท่ีและเวลำท่ีท่ำนไดเ้ขำ้มำในสถำนท่ีของเรำ) 

  You are our premises visitor (Please specify the visiting site and time). 

  สถำนท่ี (Premises)           

  เวลำเขำ้ออก (Arriving and leaving time)        

  ท่ำนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั หรือเป็นผูก้ระท ำแทนผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 

  You are the Company’s shareholder or the representative of the shareholder or the proxy of the shareholder. 

  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ            
  Others (Please specify)           
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2) รำยละเอียดของตัวแทน (Representative of the Data Subject details)  

กรณีท่ีท่ำนเป็นตวัแทนผูรั้บมอบอ ำนำจของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล กรุณำระบุขอ้มูลของท่ำน 

If you are the authorized representative of the Data Subject, please provide your details below: 

ค ำน ำหนำ้ Title  นำย/Mr.  นำง/Mrs.  นำงสำว/Ms.     

ช่ือ-สกุล Name-Surname:   
ท่ีอยู ่(รวมถึงหมำยเลขไปรษณีย)์ 
Address (including postal code):  

 

หมำยเลขโทรศพัท ์Telephone Number:    
ท่ีอยูอ่ีเมล ์Email Address:     

 

กรุณำแนบเอกสำร     ส ำเนำบตัรประชำชน  ส ำเนำหนงัสือเดินทำง 
(Please attach the document(s))   (Copy of ID card)   (Copy of Passport) 

 หนงัสือมอบอ ำนำจ   เอกสำรอื่น   

(Power of Attorney)  (Other documents) 

 

ควำมสัมพนัธ์ของท่ำนกบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น บิดำมำรดำ ผูป้กครอง ตวัแทนทำงกฎหมำย ฯลฯ) 

Your relationship with the Data Subject (e.g. parent, caretaker, legal representative, etc.) 

กรุณำระบุ (please specify)            

 

3) รำยกำรสิทธทิีท่่ำนต้องกำรใช้ (Rights you want to exercise)  

กรุณำระบุรำยกำรท่ีท่ำนตอ้งกำรใชสิ้ทธิ และรำยละเอียดเพ่ิมเติมของค ำขอดงักล่ำว 

Please specify the rights you would like to exercise and the additional details thereof:  

 สิทธเิพกิถอนควำมยินยอม (Right to withdraw the consent)  
กรุณำระบุรำยละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนและวตัถุประสงคข์องบริษทัในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่ำวซ่ึงท่ำนตอ้งกำรเพิกถอนควำมยินยอม  
Please provide details of your personal data and the purpose of the Company to collect such personal data for 

which you wish to withdraw your consent. 

รายละเอียด/Details:           
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 สิทธใินกำรขอเข้ำถึงและขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access and request copies of personal data) 
กรุณำระบุรำยละเอียดของขอ้มูลท่ีท่ำนตอ้งกำรเขำ้ถึง เช่น ขอ้มูลกำรซ้ือขำย/กำรใชบ้ริกำร หรืออ่ืน ๆ รวมทั้งแจง้
ช่วงเวลำของขอ้มูลท่ีท่ำนตอ้งกำรดว้ย ในกรณีขอรับส ำเนำ กรุณำระบุรำยละเอียดของส ำเนำขอ้มูลท่ีท่ำนตอ้งกำร
ให้บริษทัจดัท ำให้ เช่น ช่ือเอกสำรท่ีท่ำนตอ้งกำรส ำเนำ จ ำนวนและรูปแบบของส ำเนำเอกสำรท่ีตอ้งกำร เป็นตน้ 
Please provide details on the data you would like to access, e.g. data regarding goods/services or other data, 
including any relevant timeframe/dates the personal data are created or provided to the Company.  In case of 
request for copies, please provide details on the copies you need us to provide, such as, the name of documents 
you want us to provide, number and format you want us to provide etc. 
รายละเอียด/Details:           

            

            

            
            
 

 สิทธใินกำรขอให้โอนหรือส่งข้อมลูส่วนบุคคล (Right to data portability)   
โปรดระบุรำยละเอียดของกำรโอนยำ้ยขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น บคุคลผูรั้บขอ้มูลส่วนบุคคล รูปแบบของขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีตอ้งกำร  
Please provide the details on the transfer of data such as the recipient of your personal data, format of the 
personal data, etc. 
รายละเอียด/Details:           

            

            
            
            
 

 สิทธใินกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล (Right to objection to the processing)  
โปรดระบุเหตุแห่งกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บ
รวบรวมโดยปรำศจำกควำมยินยอม ถูกใช้ในกำรตลำดแบบตรง หรือถูกใช้เพื่อกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
ประวติัศำสตร์ หรือสถิติ เป็นตน้ 
Please provide the reasons of your objection i.e. your personal data is being processed without consent or being 

processed for direct-marketing purpose or scientific, historical or statistic research, etc. รายละเอียด/Details: 
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 สิทธใินกำรร้องขอให้ลบข้อมลูส่วนบุคคล (Right to erasure/be forgotten)  
โปรดระบุรำยละเอียดของขอ้มูลท่ีท่ำนตอ้งกำรให้บริษทั ลบ ท ำลำยหรือท ำให้ไม่สำมำรถระบุตวัตนได ้ 
Please provide the details on the personal data you want us to delete, remove or anonymize. รายละเอียด/Details: 
            

            

            
            
            
 

 สิทธิในกำรขอให้ระงบักำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restrict processing) 
โปรดระบุเหตุแห่งกำรระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ กรณีอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบค ำขอแกไ้ขขอ้มูล
ส่วนบุคคลหรือค ำคดัคำ้นประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอให้ระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลแทนกำรลบหรือ
ท ำลำยกรณีถูกประมวลผลโดยมิชอบดว้ยกฎหมำย หรือกรณีตอ้งกำรให้บริษทั เก็บรักษำไวเ้พ่ือก่อตั้ง ปฏิบติัตำม 
ใช ้หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือปฏิบติัตำมกฎหมำย  
Please provide the reasons for the request i.e. where the Company is considering your request for rectification or 
your objection to the Company’s processing, where you want us to restrict our processing instead of 
deleting/removing your data due to unlawful processing, where you need us to retain your data to establish, 
comply with, exercise or protect your legal rights or where you need to comply with the laws.  
รายละเอียด/Details:           

            

            
            
            
 

 สิทธิในกำรขอให้แก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) 
โปรดระบุประเภทและรำยละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีตอ้งกำรให้เรำแกไ้ข  
Please specify the type and the details of the personal data you want us to rectify. 
รายละเอียด/Details:           
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หมำยเหตุ: บริษทัอำจปฏิเสธค ำร้องขอของท่ำน หำกบริษทัตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปเน่ืองจำกมีเหตุท่ี
กฎหมำยก ำหนดหรืออนุญำตไว ้(เช่น กรณีท่ีบริษทัมีหน้ำท่ีตอ้งเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลไว้ บริษทัจะไม่สำมำรถอนุมติัค ำ
ขอให้ลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนได ้เป็นตน้) 
Note: We may decline your request if we are required to continue to process your personal data as legally required or permitted  
(e.g., if the Company has the legal obligation to retain your personal data, the Company will not comply with your request to 
delete the personal data, etc.)    
  

โปรดทรำบ/Disclaimer 

บริษทัจะพิจำรณำค ำขอท่ีท่ำนส่งเขำ้มำตำมขั้นตอนอย่ำงระมดัระวงั เพื่อให้ค  ำขอของท่ำนไดรั้บกำรพิจำรณำอย่ำงถูกตอ้งและ

รวดเร็ว โปรดกรอกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นและแนบเอกสำรประกอบเพ่ิมเติมตำมท่ีบริษทัร้องขอโดยทัว่ไป กำรพิจำรณำค ำขอ 

ตลอดจนกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนในกรณีท่ีไดรั้บอนุมติั จะใชร้ะยะเวลำไม่เกิน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีบริษทัไดรั้บค ำร้อง

ขอ ทั้งน้ี  ขึ้นอยู่กบัค ำขอและควำมครบถว้นของเอกสำรหลกัฐำนของท่ำน หำกท่ำนตอ้งกำรให้ส่งเอกสำรตอบรับค ำขอทำง

ไปรษณีย ์บริษทัจะจดัส่งให้ท่ำนตำมท่ีอยู่ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนระบุไวข้ำ้งตน้ บริษทัจะไม่รับผิดชอบในควำมสูญ

หำยท่ีเกิดจำกกำรส่งไปรษณีย ์หรือกรณีส่งท่ีอยู่ผิด หรือถูกเปิดอ่ำนโดยบุคคลอื่น ทั้งน้ี ควำมสูญหำยหรือกำรส่งผิดท่ีอยูอ่ำจท ำ

ให้บุคคลภำยนอกทรำบขอ้มูลส่วนบคุคลของท่ำนซ่ึงอำจรวมถึงขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหว เช่น ขอ้มูลสุขภำพ ประวติัอำชญำกรรม 

เป็นตน้ ดงันั้น โปรดตรวจสอบท่ีอยูโ่ดยละเอียดและครบถว้นในขณะท่ีท่ำนกรอกแบบค ำขอ    

We will process your request carefully and in accordance with our procedures. In order to process the request in an accurate 

and timely manner, please provide us your correct and complete information and the supporting documents requested by us. 

Generally, the consideration on your request and processing of your request if approved will take no more than 30 days after 

we have received your request, depending on your request and the supporting documents you provide. If you would like our 

responses to be sent by post/mail, we will send them to address of the Data Subject specified above. However, we will not be 

responsible for the loss of any information during delivery, mis delivery or the responses being read by a third person. Loss of 

information and mis delivery may result in a third person knowing your personal information which may include sensitive data 

such as health data, criminal history, etc. Therefore, please make sure the address filled in the request form is complete and 

accurate.  
 

ค ำยืนยัน/Declaration 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้มูลท่ีกรอกในแบบค ำขอน้ีถูกต้องและเป็นจริง รวมทั้งยอมรับเง่ือนไขใด ๆ ท่ีบริษทั ก ำหนดและส่ง

เอกสำรหรือให้ขอ้มูลตำมท่ีบริษทั ร้องขอ ขำ้พเจำ้เขำ้ใจถึงควำมจ ำเป็นท่ีบริษทั จะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลของขำ้พเจำ้เพื่อระบุ

ตวัตนและยืนยนัอ ำนำจกระท ำกำร รวมทั้งตอ้งไดรั้บขอ้มูลหลกัฐำนท่ีชดัเจน เพื่อคน้หำขอ้มูลส่วนบุคคลและพิจำรณำค ำขอของ

ขำ้พเจำ้ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง ซ่ึงถำ้หำกขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ขอ้มูลหรือเอกสำรท่ีเป็นเทจ็ ขำ้พเจำ้ทรำบว่ำบริษทั มีสิทธิไม่ด ำเนินกำรตำมค ำ

ขอของขำ้พเจำ้และขำ้พเจำ้อำจถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยหำกมีเจตนำทุจริต นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้เขำ้ใจและยอมรับว่ำ บริษทั จะส่ง
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ค ำตอบสนองต่อค ำขอของขำ้พเจำ้ภำยในระยะเวลำ 1 (หน่ึง) เดือน หรือมำกกว่ำนั้นหำกบริษทั จ ำเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลหรือ

เอกสำรเพ่ิมเติมเพ่ือให้กำรพิจำรณำค ำขอเป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง 

I hereby certify that the information given on this application form is true and accurate, accept the terms and conditions 

stipulated by the Company, and agree to provide the required information and documents as requested by the Company.  

I understand that it is necessary for the Company to use my information to confirm my identity and authorization, and obtain 

detailed information and evidence in order to locate the personal data and consider your request correctly. If I provide false 

information or documents, I understand that the Company may reject my request and I may be prosecuted in legal proceedings 

if acting with wrongful intent. In addition, I understand and accept that the response to my request will be sent to me by the 

Company within period of 1 (one) month or longer if the Company is required to obtain more information or documents to 

consider the request correctly.  

 

ผู้ย่ืนค ำขอ/Applicant 
ลงช่ือ 
Signature: 

 

ช่ือ-สกุล (ตวับรรจง) 
Name-Surname (block letter): 

 

วนัท่ี Date:  
 

 

 

ส ำหรับบริษัท/For Company  
วนัท่ีไดรั้บค ำขอ: 
Receiving Date: 

 

ผูรั้บค ำขอ: 
Receiver: 

 

ผูอ้นุมติัค ำขอ: 
Approver: 

 

ผลกำรพิจำรณำ: 
Result:  

 อนุญำต 
      Approved 
 

รำยละเอียดกำรให้อนุญำต: 
Details of approval: 
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 ปฏิเสธ 
       Rejected 

รำยละเอียดกำรปฏิเสธ: 
Details of rejection: 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ/Signed    ผูรั้บค ำขอ/ Receiver  

(    )   

 

ลงช่ือ/Signed    ผูอ้นุมติัค ำขอ/ Approver  

(    )   


