แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูล
ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิ แก่เจ้าของข้อมูลเพื่อให้ดาเนิ นการตามที่ กฎหมาย
รับรอง รวมถึง การขอเพิกถอนความยินยอม การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุค คลให้ ถูกต้อง การขอลบ
ข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คล การขอห้า มมิ ให้ป ระมวลผลข้อมู ลส่วนบุ ค คล การขอให้โอนย้ายข้อมู ลส่วนบุ ค คล และการขอคัด ค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูล สามารถขอใช้สิท ธิดังกล่าวได้โดยจะต้องให้ขอ้ มูลกับบริษัท ลี สซิ่ งกสิ กรไทย
จากัด (“บริษัท”) ดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผูย้ นื่ คำร้องขอ
รำยละเอียดผูย้ ื่นคำร้องขอ
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/น.ส./ยศ)…………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู…
่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………...

เบอร์โทรศัพท์ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ต่อ ␣
␣␣␣␣␣␣␣␣
Email ␣
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣

ท่ำนเป็ นเจ้ำของข้อมูลหรือไม่?



ผูย้ ื่นคำร้องเป็ นบุคคลเดียวกับเจ้ำของข้อมูล
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อการตรวจสอบตัวตน และถิ่นที่ อยู่ ของผูย้ ื่นคาร้อง เพื่อให้บริษัทสามารถ
ดาเนิ นการตามสิทธิที่รอ้ งขอได้อย่างถูกต้อง
เอกสารพิสูจน์ตวั ตนและ/หรือพิสูจน์ถิ่นที่อยู่

 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีสญั ชาติไทย)
 สาเนา Passport (กรณีต่างชาติ)
 อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ…………………………………………………………………………………………………..…………………..………...



ผูย้ ื่นคำร้องเป็ นตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล กรุณากรอกรายละเอียดเจ้าของข้อมูล
รำยละเอียดเจ้ำของข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/น.ส./ยศ)…………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู…
่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………...

เบอร์โทรศัพท์ ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣ต่อ ␣
␣␣␣␣␣␣␣␣
Email ␣
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
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ท่ำนเป็ นเจ้ำของข้อมูลหรือไม่? (ต่อ)
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อการตรวจสอบอานาจ ตัวตน และถิ่น ที่อยูข่ องผูย้ นื่ คาร้องและเจ้าของข้อมูล
เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนิ นการตามสิทธิที่รอ้ งขอได้อย่างถูกต้อง
เอกสำรพิสูจน์อำนำจดำเนินกำรแทน



หนังสือมอบอานาจ
หมายเหตุ: หนังสือมอบอานาจจะต้องมีลกั ษณะดังนี้
(1) เนื้ อความอย่างน้อยระบุ “ให้อานาจผู ย้ ื่น คาร้องในการดาเนิ นการติ ดต่ อร้องขอให้ผูค้ วบคุ ม ข้อมู ลดาเนิ น การ
อนุ ญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือทาสาเนาข้อมูลส่วนบุ คคล เปิ ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลผูม้ อบอานาจไม่ได้ให้ความยินยอม รวมถึงดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ”
(2) มีการลงนามโดยผูม้ อบอานาจอย่างชัดเจน
(3) ลงวันที่ก่อนวันที่ยนื่ คาร้องขอ
(4) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

เอกสำรพิสูจน์ตวั ตนและ/หรือถิ่นที่อยู่

 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของตัวแทนและเจ้ำของข้อมูล (กรณีสญั ชาติไทย)
 สาเนา Passport ของตัวแทนและเจ้ำของข้อมูล (กรณีต่างชาติ)
 สาเนาสูติบตั ร หรือ สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเจ้าของข้อมูลเป็ นผูเ้ ยาว์)
 สาเนาหลักฐานการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ผูใ้ ช้อานาจปกครอง. ผูอ้ นุ บาล หรือ
ผูพ้ ิทกั ษ์)

 อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ…………………………………………………………………………………………………..…………………..………...
บริษัทขอสงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูย้ ื่นคาร้อง หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่สามารถแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนได้วา่ ผูย้ ื่นคาร้องเป็ นเจ้าของข้อมูล หรือมีอานาจในการยื่นคาร้องขอดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธคา
ร้องขอของท่าน
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
โปรดใส่  เลือกประเภทของสิทธิที่ตอ้ งการดาเนิ นการ
(เลือกใช้สิทธิประเภทใดประเภทหนึ่ งเท่านั้น ถ้าท่านประสงค์จะใช้สิทธิมากกว่า 1 ประเภท โปรดส่งแบบคาร้องขอใช้สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลแยกฉบับกัน เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการตามคาร้องขอของท่าน)

สิทธิ

ระยะเวลำดำเนินกำร*

ประสงค์จะใช้สิทธิ

สิทธิการเข้าถึงข้อมูล
สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล
สิทธิขอคัดค้าน

30 วัน

สิทธิขอให้ลบหรือทาลายข้อมูล
สิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูล
*นับแต่วนั ที่ ท่านได้ยนื่ คาขอและเอกสารประกอบครบถ้วน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอ้ งการดาเนิ นการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………...

แหล่งที่พบ (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………...

เหตุผลประกอบคำร้องขอ
กรณีชี้แจงเหตุผลประกอบในการร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ให้แนบเอกสารข้อมูล หลักฐานประกอบเพื่อให้ผูร้ บั ผิดชอบ
พิจารณาและดาเนิ นการตามสิทธิของท่านต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………..
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..………..

ข้อสงวนสิทธิของบริษัท
1. บริษัทอาจจาเป็ นต้องปฏิเสธคาร้องขอของท่าน หากเกิดกรณีดงั ต่อไปนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1.1) ท่ านไม่ สามารถแสดงให้เห็ น อย่างชัด เจนได้ว่าผู ้ยื่น ค าร้องเป็ นเจ้าของข้อมู ลหรือมี อานาจในการยื่น ค าร้อ งขอ
ดังกล่าว
(1.2) คาร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อาทิ กรณี ที่ผูร้ อ้ งขอไม่มีสิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่มีข ้อมูลส่วน
บุคคลนั้นอยูท่ ี่บริษัท เป็ นต้น
(1.3) คาร้องขอดังกล่าวเป็ นคาร้องขอฟุ่ มเฟื อย อาทิ เป็ นคาร้องขอที่มีลกั ษณะเดียวกัน หรือ มีเนื้ อหาเดี ยวกันซ้า ๆ กัน
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(1.4) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ เป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์ในการจัดทา เอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมาย เหตุ เพื่ อประโยชน์ สาธารณะ หรือที่ เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจยั หรือสถิติซึ่งได้จดั ให้มี มาตรการปกป้ องที่เหมาะสมเพื่อคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล หรือ
เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนิ นภารกิจเพื่อประโยชน์ สาธารณะของบริษัท หรือ การใช้อานาจรัฐ
ที่ ได้มอบหมายให้แก่บริษัท หรือเป็ นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ เป็ น ข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data) ที่ เป็ นการ
จาเป็ นในการปฏิบัติหน้ าที่ ตามกฎหมาย เพื่ อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในด้านเวชศาสตร์ป้ องกัน อาชี วเวชศาสตร์
ประโยชน์ สาธารณะด้านการสาธารณสุ ข ตามมาตรา 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
(1.5) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็ นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้ นต่อสูส้ ิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
(1.6) การดาเนิ นการดังกล่าวกระทบในด้านลบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ
(1.7) การประมวลผลข้อมูลเป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของบริษัท
(1.8) การประมวลผลข้อมูลนั้ นเป็ นความจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิ หน้าที่ใ นการดาเนิ นภารกิจเพื่อประโยชน์ สาธารณะของ
บริษัท หรือปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
(1.9) การประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัท
(1.10) การประมวลผลข้อมูลมีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
2. โดยปกติ ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการตามคาร้องขอของท่าน อย่างไรก็ดี หากปรากฏอย่างชัดเจนว่าคาร้อง
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ขอของท่านเป็ นคาร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล หรือคาร้องขอฟุ่ มเฟื อย บริษัทอาจคิดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการตามสิทธิแก่ท่านตาม
สมควร
3. บริษัทจะดาเนิ นการคาร้องขอของท่านภายในระยะเวลาที่กาหนดข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้ น
30 วัน (หากจาเป็ น) ขึ้ นอยูก่ บั ความซับซ้อนและปริมาณของคาร้องขอ
4. หากบริษัทปฏิเสธคาร้องขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยจะจัดส่งไปยังที่
อยูข่ องผูย้ ื่นคาร้องขอ ทั้งนี้ บริษัท จะไม่รบั ผิดชอบหากข้อมูลสูญหายระหว่างการจัดส่งของไปรษณี ยห์ รือถูกส่งไปผิ ดที่ หรือข้อมูลที่
จัดส่งถูกเปิ ดออกโดยบุคคลในครอบครัวของท่าน
5. บริษัทอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมในกรณี ที่คาร้องขอของท่านไม่ชดั เจน หรือท่านไม่ได้ให้ขอ้ มูลหรือ
เอกสารหลักฐานที่เพียงพอแก่บริษัทเพื่อดาเนิ นการตามคาร้องขอของท่าน
6. ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ปฏิ เสธไม่ ด าเนิ น การตามค าร้อ งขอของท่ านโดยไม่ มี เหตุ ผ ลอัน สมควร ท่ านสามารถร้อ งเรี ย นต่ อ
คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
กำรรับทรำบและยินยอม
ท่านได้อ่านและเข้าใจเนื้ อหาของคาร้องขอฉบับนี้ อย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุในคาร้องขอนี้ เป็ นความ
จริง ถูกต้อง ท่านเข้าใจดีวา่ การตรวจสอบเพื่อยืนยัน อานาจ ตัวตน และถิ่นที่อยูน่ ้ันเป็ นการจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่ อพิจารณาดาเนิ นการ
ตามสิทธิที่ท่านร้องขอ และบริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อการตรวจสอบดังกล่าวเพื่อให้การดาเนิ นการอนุ ญาตให้เข้าถึง
การทาสาเนา หรือการเปิ ดเผยการได้มาของข้อมูลเป็ นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป ท่านตระหนักว่าอาจถูกดาเนิ นคดีตาม
กฎหมายจากบริษัทได้ หากจงใจให้ขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาทุจริต
ในการนี้ ท่านจึงได้ลงนามไว้ เพื่อเป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ...................................................................... ผูย้ นื่ คาร้อง
(......................................................................)
วันที่......................./..................../.....................

สำหรับใช้ภำยในบริษัทเท่ำนั้น
เจ้าหน้าที่ผูร้ บั เรื่อง (ชื่อ-นามสกุล) ........................................................................ เบอร์โทรศัพท์ .........................................
วันที่รบั เรื่อง.........................................
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