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แบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

Data Subject Rights Request Form 

วนัที ่……………………………… 
 

พระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สทิธแิก่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลในการ
ขอใช้สทิธิด าเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความดูแลของ บริษัท ลอ็ตเต้ เรนท์-อะ-คำร์ 
(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (“บริษทัฯ”) ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล  

ทัง้นี้ ท่านสามารถใชส้ทิธดิงักล่าวไดโ้ดยการกรอกรายละเอยีดในแบบค ารอ้งขอนี้ และยื่นค ารอ้งขอ
นี้ดว้ยตนเองแก่บรษิทัฯ หรอืสง่ทางไปรษณียม์ายงัทีอ่ยู่บรษิทัฯ หรอืทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 

 
ส่วนท่ี 1 : รำยละเอียดของผู้ยื่นค ำร้องขอ 

ชื่อ-นามสกุล  
 …………………………………….………………………………………………………… 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน
 …………………………………….………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่   
 …………………………………….………………………………………………………… 

เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อ 
 …………………………………….………………………………………………………… 

อเีมล                         
 …………………………………….………………………………………………………… 

 
• ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 

❒ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

❒ ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นผูแ้ทนของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล (โปรดระบุรายละเอยีดของเจา้ของขอ้มลูส่วน
บุคคล) 

รายละเอยีดของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล 
ชื่อ-นามสกุล     

 …………………………………….………………………………………………………… 
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เลขบตัรประจ าตวัประชาชน   
 …………………………………….………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่              
 …………………………………….………………………………………………………… 

เบอรโ์ทรศพัท ์   
 …………………………………….………………………………………………………… 

อเีมล             
 …………………………………….………………………………………………………… 
 
 
 

• เอกสำรประกอบกำรขอใช้สิทธิ 
เอกสารเพือ่การยนืยนัตวัตนของผูย้ื่นค ารอ้ง 

❒ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

❒ ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง  
 

เอกสารประกอบการด าเนินการแทน (เฉพาะกรณียื่นค ารอ้งแทนเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล) 

❒ หนังสอืมอบอ านาจที่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลให้อ านาจผู้ยื่นค าร้องใช้สทิธแิทนเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลตามแบบค ารอ้งขอฉบบันี้ ซึ่งลงนามโดยเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลและผูย้ื่นค ารอ้งและลงวนัที่
ก่อนหรอืในวนัที่ยื่นค าร้อง พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลและ
ผูร้บัมอบอ านาจ 

 

• โปรดระบุสถำนะควำมสมัพนัธข์องท่ำนท่ีมีต่อบริษทัฯ 

❒ ลูกคา้ / คู่คา้ / คู่สญัญา 

❒ ผูส้มคัรงาน / พนกังานปัจจุบนั / พนกังานทีพ่น้สภาพการจา้ง 

❒ ผูต้ดิต่อ / ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต ์

❒ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................. 
 
 

ส่วนท่ี 2 : สิทธิท่ีท่ำนประสงคจ์ะด ำเนินกำร 
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 ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ขอใช้สทิธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพ.ร.บ. คุ้มครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด ดงันี้  

❒ เพกิถอนความยนิยอม 

❒ ขอเขา้ถงึหรอืรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคล รวมถงึขอใหบ้รษิทัฯเปิดเผยทีม่าของขอ้มลูทีท่่านไม่ได้
ใหค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวม 

❒ ขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล 

❒ ขอใหล้บขอ้มลูสว่นบุคคล 

❒ ขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

❒ ขอระงบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

❒ ขอใหบ้รษิทัฯโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคลแก่ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลรายอื่น 
 

โปรดระบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลประกอบค ารอ้งขอของท่าน 
……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...

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

 
 
ส่วนท่ี 3 : กำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำร 

ขา้พเจา้ประสงคจ์ะใหบ้รษิทัฯ แจง้ผลการด าเนินการตามสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ผ่าน
วธิกีาร    

❒   Email          ❒ ไปรษณีย ์
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บรษิทัฯ จะแจง้ผลการพจิารณาและการด าเนินการตามสทิธทิีร่อ้งขอภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ด้
รบัค า รอ้งขอ หรอืวนัทีย่ื่นเอกสารประกอบเพิม่เตมิครบถว้น (แลว้แต่กรณี) อย่างไรกด็ ีในกรณีทีม่เีหตุ
จ าเป็น บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการขยายระยะเวลาดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบภายใน
ระยะเวลา 30 วนัดงักล่าวขา้งตน้ พรอ้มเหตุผลประกอบ 
 
ส่วนท่ี 4 : ข้อสงวนสิทธิ  

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการตดิต่อท่านตามขอ้มลูการตดิต่อทีท่่านไดใ้หไ้วใ้นค ารอ้งนี้ขอ เพือ่ขอ
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับค าขอเพิ่มเติม รวมถึงสงวนสิทธิในการด าเนินคดีตาม
กฎหมายหากพบว่าขอ้มลูทีท่่านระบุในแบบค ารอ้งขอนี้ไม่เป็นความจรงิโดยมเีจตนาทุจรติ 

2. การใช้สทิธขิองท่านอาจมเีงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบ หรอืขอ้ก าหนด
อื่นๆ ทัง้นี้ จ าเป็นต้องมกีารพจิารณาค าขอเป็นรายกรณีไป บรษิัทฯ ขอความร่วมมอืให้ท่าน
โปรดใหข้อ้มลูประกอบค ารอ้งขอของท่านอย่างครบถว้น เพือ่ให้บรษิทัฯ สามารถด าเนินการตาม
สทิธขิองท่านได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธค าขอของท่านใน
กรณีที ่บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามเงือ่นไขกฎหมายหรอืค าสัง่ศาล หรอืเป็นกรณี
การใชส้ทิธขิองท่านอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น หรอืในกรณีที่
ท่านยงัมคีวามผูกพนัใดๆตามขอ้ตกลง หรอืสญัญากบับรษิทัฯ ซึ่งการใชส้ทิธขิองท่านอาจเป็น
ผลให ้บรษิทัฯ ไม่สามารถด าเนินการตามสญัญาแก่ท่านต่อไปได ้โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการแจง้
ใหท้่านทราบถงึผลกระทบของการใชส้ทิธติ่อไป 

3. บรษิทัฯ จะด าเนินการตามค าร้องขอของท่านภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รบัค าร้องขอพร้อม
เหตุผลและขอ้มูลประกอบค ารอ้งขอต่าง ๆ รวมถงึเอกสารหลกัฐานประกอบจากท่านครบถ้วน 
ทัง้นี้ ขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาดงักล่าวออกไป หากบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลูไม่เพยีงพอในการ
ประกอบการด าเนินการ 

4. ในกรณีที่ บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นต้องปฏเิสธค าร้องขอใช้สทิธขิองท่าน บรษิทัฯ จะแจ้งเหตุผล
การปฏเิสธใหท้่านทราบทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืทางไปรษณีย ์

5. บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบุคคลซึง่ท่านไดใ้หไ้วใ้นค ารอ้งขอนี้เพือ่วตัถุประสงคใ์น
การตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิของท่านทัง้ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน และ
ด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิของท่าน โดยอาจมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวแก่บุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นที่มคีวามเกี่ยวขอ้งในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ทัง้นี้ การเปิดเผยดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อความจ าเป็นในการด าเนินการตามค าร้องขอใช้
สทิธขิองท่านเท่านัน้ และขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเกบ็รกัษาไว้จนกว่าบรษิทัฯ จะปฏบิตัติามค าร้อง
ขอของท่านเสรจ็สิน้ หรอืจนกว่ากระบวนการโต้แยง้หรอืปฏเิสธค าขอใชส้ทิธขิองเจ้าของขอ้มูล
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ส่วนบุคคลจะสิ้นสุดในกรณีที่ บรษิทัฯ ไม่อาจปฏบิตัติามค าร้องขอของท่านไดโ้ดยมเีหตุผลอนั
สมควรตามทีก่ฎหมายหรอืค าสัง่ศาลก าหนด 

 
 ผู้ยื่นค าร้องได้อ่านและเขา้ใจเนื้อหาของแบบค าร้องขอฉบบันี้แล้ว และยนืยนัว่าขอ้มูลที่ได้แจ้งแก่ 
บรษิทัฯ  มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นความจรงิทุกประการ รวมทัง้ขอยนืยนัว่าผู้ยื่นค าร้องมี
สทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมาย จงึไดล้งลายมอืชื่อตามทีร่ะบุขา้งล่างนี้ 
 
 

.......................................................... ผูย้ ืน่ค ารอ้งขอ 
(............................................................)   
    วนัที ่.......................................    

  
 
 
 

 *ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีเท่ำนัน้  

วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ ……………………………………………………………………………………………..……………………..... 
วนัทีบ่นัทกึในระบบ ……………………………………………………………………………………………..……………………..... 
วนัทีม่หีนงัสอืตอบรบั ……………………………………………………………………………………………..……………………... 

ผลการพจิารณา ……………………………………………………………………………………………..……………………………. 
………............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เหตุผลในการปฏเิสธ (หากม)ี ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เจา้หน้าทีผู่ด้ าเนินการ ………………………………………...  
                            (                                 ) 

 


