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แบบค ำรอ้งขอใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูล  

ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใ้หสิ้ทธิแก่เจา้ของขอ้มูลเพ่ือใหด้ าเนินการตามท่ีกฎหมาย
รบัรอง รวมถึง การขอเพิกถอนความยินยอม การขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล การขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให ้ถูกตอ้ง การขอลบ

ขอ้มูลส่วนบุคคล การขอหา้มมิใหป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล การขอใหโ้อนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล และการขอคัดคา้นการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใชส้ิทธิดังกล่าวไดโ้ดยจะตอ้งใหข้อ้มูลกับบริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย 

จ ากดั (“บริษัท”) ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้มูลของผูย้ืน่ค  ำรอ้งขอ 

รำยละเอียดผูย้ื่นค ำรอ้งขอ 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/น.ส./ยศ)………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

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

เบอรโ์ทรศพัท ์␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

ท่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มูลหรือไม่? 

  ผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นบุคคลเดียวกบัเจำ้ของขอ้มูล   

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดังต่อไปน้ี เพ่ือการตรวจสอบตัวตน และถ่ินท่ีอยู ่ของผูย้ื่นค ารอ้ง เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถ

ด าเนินการตามสิทธิท่ีรอ้งขอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    

เอกสารพิสูจน์ตวัตนและ/หรือพิสูจน์ถ่ินท่ีอยู ่ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสญัชาติไทย)  

 ส าเนา Passport (กรณีต่างชาติ)  

 อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ…………………………………………………………………………………………………..…………………..………... 

  ผูย้ื่นค ำรอ้งเป็นตวัแทนของเจำ้ของขอ้มูล กรุณากรอกรายละเอียดเจา้ของขอ้มูล 

รำยละเอียดเจำ้ของขอ้มูล 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/น.ส./ยศ)………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

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

เบอรโ์ทรศพัท ์␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ ต่อ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 

Email ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ 
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ท่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มูลหรือไม่? (ตอ่) 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดงัต่อไปน้ี เพ่ือการตรวจสอบอ านาจ ตวัตน และถ่ิน ท่ีอยูข่องผูย้ืน่ค ารอ้งและเจา้ของขอ้มูล 

เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถด าเนินการตามสิทธิท่ีรอ้งขอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เอกสำรพิสูจนอ์  ำนำจด ำเนินกำรแทน 

  หนังสือมอบอ านาจ 

หมายเหตุ:  หนังสือมอบอ านาจจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี   

(1)  เน้ือความอย่างน้อยระบุ “ใหอ้ านาจผูย้ื่นค ารอ้งในการด าเนินการติดต่อรอ้งขอใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลด าเนินการ 

อนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลหรือท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี เจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลผูม้อบอ านาจไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม รวมถึงด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งจนเสร็จการ”   

(2)  มีการลงนามโดยผูม้อบอ านาจอยา่งชดัเจน   

(3)  ลงวนัท่ีก่อนวนัท่ียืน่ค ารอ้งขอ  

(4)  ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

เอกสำรพิสูจนต์วัตนและ/หรือถ่ินท่ีอยู ่ 

  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของตวัแทนและเจำ้ของขอ้มูล (กรณีสญัชาติไทย)  

  ส าเนา Passport ของตวัแทนและเจำ้ของขอ้มูล (กรณีต่างชาติ)  

 ส าเนาสูติบตัร หรือ ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณีเจา้ของขอ้มูลเป็นผูเ้ยาว)์ 

 ส าเนาหลกัฐานการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (ผูใ้ชอ้ านาจปกครอง. ผูอ้นุบาล หรือ 

ผูพิ้ทกัษ์) 

  อ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ…………………………………………………………………………………………………..…………………..………... 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการสอบถามขอ้มูล หรือเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากผูย้ื่นค ารอ้ง หากขอ้มูลท่ีไดร้บัไม่สามารถแสดงให้

เห็นอยา่งชดัเจนไดว้า่ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มูล หรือมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค า

รอ้งขอของท่าน 
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ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ 

โปรดใส่  เลือกประเภทของสิทธิท่ีตอ้งการด าเนินการ  

(เลือกใชสิ้ทธิประเภทใดประเภทหน่ึงเท่าน้ัน ถา้ท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิมากกวา่ 1 ประเภท โปรดส่งแบบค ารอ้งขอใชสิ้ทธิ

ของเจา้ของขอ้มูลแยกฉบบักนั เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน) 

 

สิทธิ ระยะเวลำด ำเนินกำร* ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ 

สิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล 

30 วนั 

 

สิทธิขอถ่ายโอนขอ้มูล  

สิทธิขอคดัคา้น  

สิทธิขอใหล้บหรือท าลายขอ้มูล  

สิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูล  

                     *นับแตว่นัท่ีทา่นไดย้ื่ นค าขอและเอกสารประกอบครบถว้น 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตอ้งการด าเนินการ 

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

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

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

แหล่งท่ีพบ (ถา้มี) 

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

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

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

เหตุผลประกอบค ำรอ้งขอ 

กรณีช้ีแจงเหตุผลประกอบในการรอ้งขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูล ใหแ้นบเอกสารขอ้มูล หลกัฐานประกอบเพ่ือใหผู้ร้บัผิดชอบ

พิจารณาและด าเนินการตามสิทธิของท่านต่อไป 

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

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

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

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

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

ขอ้สงวนสิทธิของบริษัท 

1. บริษัทอาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของท่าน หากเกิดกรณีดงัต่อไปน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1.1) ท่านไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนไดว้่าผู ้ยื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มูลหรือมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอ

ดงักล่าว   

(1.2) ค ารอ้งขอดงักล่าวไม่สมเหตุสมผล อาทิ กรณีท่ีผูร้อ้งขอไม่มีสิทธิในการขอลบขอ้มูลส่วนบุคคล หรือไม่มีข ้อมูลส่วน

บุคคลน้ันอยูท่ี่บริษัท เป็นตน้  

(1.3) ค ารอ้งขอดังกล่าวเป็นค ารอ้งขอฟุ่มเฟือย อาทิ เป็นค ารอ้งขอท่ีมีลกัษณะเดียวกนั หรือ มีเน้ือหาเดียวกนัซ ้า ๆ กัน

โดยไม่มีเหตุอนัสมควร   

(1.4) การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ในการจดัท า เอกสารประวติัศาสตร ์หรือจดหมาย เหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกับการ

ศึกษาวจิยั หรือสถิติซ่ึงไดจ้ดัใหมี้ มาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูล หรือ 

เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือ การใชอ้ านาจรฐั

ท่ีไดม้อบหมายใหแ้ก่บริษัท หรือเป็นการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็น ขอ้มูลอ่อนไหว (sensitive data) ท่ีเป็นการ

จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในด้านเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร ์

ประโยชน์สาธารณะดา้นการสาธารณสุข ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล  

(1.5) การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลน้ันเป็นไปเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิ

เรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึ้ นต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือ เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย 

(1.6) การด าเนินการดงักล่าวกระทบในดา้นลบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ๆ 

(1.7) การประมวลผลขอ้มูลเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษัท 

(1.8) การประมวลผลขอ้มูลน้ันเป็นความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ

บริษัท หรือปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย 

(1.9) การประมวลผลขอ้มูลน้ันมีความจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาระหวา่งเจา้ของขอ้มูลกบับริษัท 

(1.10) การประมวลผลขอ้มูลมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท 

 2. โดยปกติ ท่านจะไม่เสียค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน อยา่งไรก็ดี หากปรากฏอยา่งชดัเจนวา่ค ารอ้ง
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ขอของท่านเป็นค ารอ้งขอท่ีไม่สมเหตุสมผล หรือค ารอ้งขอฟุ่มเฟือย บริษัทอาจคิดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการตามสิทธิแก่ท่านตาม

สมควร  

3. บริษัทจะด าเนินการค ารอ้งขอของท่านภายในระยะเวลาท่ีก าหนดขา้งตน้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจขยายระยะเวลาเพ่ิมขึ้ น 

30 วนั (หากจ าเป็น) ขึ้ นอยูก่บัความซบัซอ้นและปริมาณของค ารอ้งขอ 

4. หากบริษัทปฏิเสธค ารอ้งขอใชสิ้ทธิของท่าน บริษัทจะแจง้เหตุผลใหท่้านทราบทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยจะจดัส่งไปยงัท่ี

อยูข่องผูย้ื่นค ารอ้งขอ ทั้งน้ี บริษัทจะไม่รบัผิดชอบหากขอ้มูลสูญหายระหวา่งการจดัส่งของไปรษณียห์รือถูกส่งไปผิดท่ี หรือขอ้มูลท่ี

จดัส่งถูกเปิดออกโดยบุคคลในครอบครวัของท่าน 

5. บริษัทอาจติดต่อท่านเพ่ือขอขอ้มูลหรือเอกสารเพ่ิมเติมในกรณีท่ีค ารอ้งขอของท่านไม่ชดัเจน หรือท่านไม่ไดใ้หข้อ้มูลหรือ

เอกสารหลกัฐานท่ีเพียงพอแก่บริษัทเพ่ือด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่าน 

6. ในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธไม่ด าเนินการตามค ารอ้งขอของท่านโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ท่านสามารถรอ้งเรียนต่อ 

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

กำรรบัทรำบและยินยอม 

ท่านไดอ้่านและเขา้ใจเน้ือหาของค ารอ้งขอฉบบัน้ีอยา่งละเอียดแลว้ และยนืยนัวา่ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีระบุในค ารอ้งขอน้ีเป็นความ

จริง ถูกตอ้ง ท่านเขา้ใจดีวา่การตรวจสอบเพ่ือยนืยนั อ านาจ ตวัตน และถ่ินท่ีอยูน้ั่นเป็นการจ าเป็นอยา่งยิง่เพ่ือพิจารณาด าเนินการ

ตามสิทธิท่ีท่านรอ้งขอ และบริษัทอาจขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากท่านเพ่ือการตรวจสอบดงักล่าวเพ่ือใหก้ารด าเนินการอนุญาตใหเ้ขา้ถึง 

การท าส าเนา หรือการเปิดเผยการไดม้าของขอ้มูลเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นต่อไป ท่านตระหนักวา่อาจถูกด าเนินคดีตาม

กฎหมายจากบริษัทได ้หากจงใจใหข้อ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งโดยมีเจตนาทุจริต 

ในการน้ี ท่านจึงไดล้งนามไว ้เพ่ือเป็นหลกัฐาน 

  

                                                                             ลงช่ือ...................................................................... ผูย้ืน่ค ารอ้ง 

                                                                                   (......................................................................)  

                                                                      วนัท่ี......................./..................../..................... 

 

ส ำหรบัใชภ้ำยในบริษัทเท่ำนั้น 
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