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โปรดระบคุวำมสมัพนัธร์ะหวำ่งเจำ้ของขอ้มลูกบัธนำคำร Relationship between data subject and the Bank 

□ ลกูคำ้ Customers □ พนกังำน Employees □ ผูส้มคัรงำน Candidates 

□ อืน่ ๆ โปรดระบ ุOthers, please specify ………………………………………………  

วตัถปุระสงค ์ Purpose of this 
request 

□ กำรใชส้ทิธขิองเจำ้ของขอ้มลู Data Subject Rights Request (โปรดดรูำยละเอยีดกำรใชส้ทิธิของ
เจำ้ของข้อมลูไดจ้ำกนโยบำยควำมเปน็สว่นตวัของธนำคำรทำงเวบ็ไซต ์Please refer to the data 
subject rights published in Privacy Policy on the Bank’s website) 
□ รอ้งเรยีนกรณขีอ้มลูสว่นบคุคลรัว่ไหล Data Breach Complaint  

1.-รำยละเอียดของเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล Data Subject Profile  
ชือ่ First Name …………………………………………………… นำมสกลุ Surname …….………………………………………… 
□ หมำยเลขบตัรประชำชน/หนงัสอืเดนิทำง National ID/Passport No. ……………..…………………………………………………. 
□ รหสัพนกังำน Employee ID ………………………………….. 
วนัเดอืนปเีกดิ Date of birth …………………………………..… เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื Mobile No. ………………………………… 
ทีอ่ยู ่Address: ……..……………………………………………………………………………………………………………………… 
ต ำบล/แขวง Sub-District ……………………………………...… อ ำเภอ/แขวง District …………………………………………… 
จงัหวดั Province ………………………………………………… ประเทศ Country ………………………………………………… 
รหสัไปรษณยี ์Post Code  ……………………………………….. อเีมล Email ……………………………………………………… 
2. รำยละเอยีดค ำขอ หรอืขอ้รอ้งเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เอกสำรประกอบค ำขอเพือ่ยนืยนักำรเปน็เจำ้ของขอ้มลู 
□ ส ำเนำบตัรประชำชน/หนงัสอืเดนิทำง Copy of National ID/Passport (ส ำหรบัลกูคำ้และบคุคลทัว่ไป for customers and others) 
□ ส ำเนำบตัรพนกังำน Copy of employee badge (ส ำหรบัพนกังำน for employees) 
4. ชอ่งทำงกำรใชส้ทิธิ/์รอ้งเรยีน Channel to submit this request form  
ส ำหรบัลกูคำ้และบคุคลทัว่ไป For customers and others  

- ผ่ำนทำงอีเมลของเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO email) via DPO email (dpo@tmbbank.com และ 
dpo@thanachart.co.th)  

- ผ่ำนทำง TMB Contact Center 1558 และ ธนชำต Contact Center 1770 via TMB Contact Center 1558 and Thanachart 
Contact Center 1770 
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- ผ่ำนทำงสำขำทีเอ็มบี และธนชำตทั่วประเทศ via branches nationwide  
ส ำหรบัพนกังำนธนำคำร For employees  

- ผ่ำนทำงอีเมลกลำงของ HR  คือ EmployeeRelations@tmbbank.com   
- ผ่ำนทำงอีเมลของเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO email) via DPO email (dpo@tmbbank.com และ 

dpo@thanachart.co.th)  
 
 
………………………………………………………………….… 

(…………………………………………………..) 
ลงชือ่เจำ้ของข้อมลู (Signed)  

 
 
ลงวนัที ่(Date) …………………………………………………… 

 

ส ำหรบัใชภ้ำยในธนำคำร (เจำ้หนำ้ทีผู่ร้บัเรือ่งจะตอ้งแจ้งผลกำรด ำเนนิกำรใหเ้จำ้ของขอ้มลูทรำบภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัที ่
DPO รบัเรือ่ง) For internal use (Please respond to data subject within 30 days after DPO notified this request) 
ชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง Name of Officer  
…………………………………………………………………… 
อีเมล email: ……………………………………………………… 

เบอร์โทรศัพท์ Tel no. …………………………………………… 
วันที่รับเรื่อง Request received date …………………………… 
วันที่คำดกำรณ์ว่ำจะต้องแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้กับเจ้ำของข้อมูล 
Target response date …………………………………………… 

 


