
แบบฟอร์มในการยื่นคำร้องในการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("พระราชบัญญัติฯ") ใน
ฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านสามารถใช้สิทธิแต่ละประการตามรายการด้านล่างนี้โดยส่งคำร้องนี้มายัง บริษัทในกลุ่ม KCAR 
GROUP  ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท  

1. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)  
2. บริษัท บริษัท จำกัด   
3. บริษัท มิตซูอิมเพรสช่ันจำกัด   
4. บริษัท โก ออโตโมบิล จำกัด            
5. บริษัท ฮัมมิ่ง คาร์ สตูดิโอ จำกัด  
6. บริษัท คาร์ลอฟท์ ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด  
7. บริษัท อีลิท ซุปเปอร์คาร์ จำกัด       
8. บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด  
9. บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด  
10. บริษัท เบสท์บาย อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด  
11. บริษัท แกรนด์ คาร์เร้นท์ จำกัด  
12. บริษัท ธนภัทร พรอพเพอร์ต้ี จำกัด  
13. บริษัท แอสเซนต์ ออโต้ พาร์ท จำกัด  
14. บริษัท ดิ อัลล่ี เฮาส์ จำกัด    

(ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”)ด้วยตนเองหรือผ่านผู้รับมอบอำนาจ หรือส่งจดหมายถึงเราได้ที่:บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ 
แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ท่ีอยู่ 455/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 เบอร์โทรศัพท์ 
: 02-291-8888 กรุณากรอกแบบฟอร์มและทำเครื่องหมายกากบาทในช่องท่ีจำเป็น ช่องใดท่ีมีเครื่องหมาย * จำเป็นต้อง
กรอกข้อมูลเพื่อท่ีจะสามารถดำเนินการต่อคำร้องนี้ต่อไปได้ เราเคารพสิทธิของทุกท่านและจะดำเนินการต่อข้อวิตกกังวล
ของท่านอย่างเหมาะสม 

ในการยื่นคำร้อง กรุณาใส่รายละเอียดของท่านและกรอกข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้านล่างให้ครบถ้วน 

  



1. รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล: 

ช่ือ-นามสกุลเต็ม* 
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ*  อีเมล*  
ท่ีอยู่สำหรับติดต่อ* 

ถ้าคำขอนี้ทำขึ้นแทนในนามของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดระบุรายละเอียดของท่าน พร้อมท้ังแนบสำเนาของเอกสาร
แสดงการมีอำนาจดำเนินการ (เช่น หนังสือมอบอำนาจ) 

ช่ือ-นามสกุลเต็ม* 
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ*  อีเมล*  
ท่ีอยู่สำหรับติดต่อ* 

2. สิทธิที่ต้องการใช้ 

โปรดทำเครื่องหมาย [/] ในช่องข้างล่างนี้เพื่อระบุสิทธิที่ท่านประสงค์จะใช้ และให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องโดยละเอียด เพื่อให้เรา
สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ โปรดให้ข้อมูลเบ้ืองต้นมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ หากเป็นไปได้ โปรดให้ข้อมูลท่ี
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผล บริการ แผนก บุคคล หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง โปรดระบุระยะเวลา วันท่ี 
ชื่อหรือประเภทของเอกสาร การอ้างอิงแฟ้มข้อมูล และข้อมูลอื่นใดที่อาจช่วยเหลือเราในการดำเนินการตามคำขอของ
ท่านเท่าท่ีท่านทราบ 

 สิทธิ รายละเอียดของสิทธ ิ ข้อมูลโดยละเอียด 
 สิทธิในการเข้าถึง ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับ

สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
ขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านไม่ได้
ให้ความยินยอม  

1. โปรดระบุข้อมูลท่ีร้องขอ 
 
 

2. โปรดให้เหตุผลของท่าน 
 

 
 สิทธิในการแก้ไข

ข้อมูลให้ถูกต้อง 
ท่านอาจมีส ิทธ ิในการขอให้บร ิษัท
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท ่าน ท่ี
บริษัทเก็บรวบรวม เนื ่องจากข้อมูล
ดังกล่าวน ั ้นไม่สมบูรณ์ ไม ่ถ ูกต้อง 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็น
ปัจจุบัน  

1. โปรดระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไขหรือทำให้สมบูรณ์ 
 
 
2. ข้อมูลท่ีท่านเห็นว่าถูกต้องและสมบูรณ์ 

 
 



 สิทธิ รายละเอียดของสิทธ ิ ข้อมูลโดยละเอียด 
 สิทธิในการลบหรือ

ทำลายข้อมูล 
ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการ
ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ 

1. โปรดระบุข้อมูลท่ีควรลบ 
 

 
2. โปรดให้เหตุผลของท่าน 
 
 บริษัทหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์

ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน 

 
 ท ่านได ้ถอนความย ินยอมในการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน 

 
 ท่านขอคัดค้านบริษัทในการเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
โดยบริษัทไม่สามารถปฏิเสธคำขอคัดค้าน
ดังกล่าวโดยอาศัยข้อยกเว้นทางกฎหมาย
ได้ 

 
 ท่านขอคัดค้านบริษัทในการเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
สำหรับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบ
ตรง 

 
  บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

 
 สิทธิในการโอนย้าย

ข้อมูล 
ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ีบริษัทมีเกี่ยวกับท่าน ในรูปแบบที่มี

1. โปรดระบุข้อมูลท่ีควรโอนย้าย 
 



 สิทธิ รายละเอียดของสิทธ ิ ข้อมูลโดยละเอียด 
สามารถอ่านหรือใช้งานได้ทั่วไป หรือ
ส า ม า ร ถ อ ่ า น ไ ด ้ ใ น ร ู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอน
ข้อมูลดังกล่าวไปยังผู ้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่น 

 
2. โปรดให้เหตุผลของท่าน 
 
 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทมกีาร

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตาม
ความยินยอมของท่าน 

 
 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทมกีาร

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตาม
สัญญาท่ีท่านทำร่วมกับบริษัท 

 
 สิทธิในการคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านวิธีการท่ีบริษัท

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน 

1. โปรดระบุข้อมูลท่ีคัดค้าน 
 

 
2. โปรดระบุกรณีที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น 
 
 เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

หรือเป็นกรณีที่เป็นการใช้อำนาจท่ีรัฐมอบ
ให้แก่บริษัท 

 
 เป ็นการดำเน ินการเพ ื ่อว ัตถุประสงค์

เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง 
 
 เป ็นการดำเน ินการเพ ื ่อว ัตถุประสง ค์

เกี ่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ 



 สิทธิ รายละเอียดของสิทธ ิ ข้อมูลโดยละเอียด 
 สิทธิการจำกัด ท่านอาจมีสิทธิจำกัดการเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 

1. โปรดระบุข้อมูลท่ีจะจำกัด 
 กิจกรรมส่งเสริมการขาย (โปรโมช่ันต่างๆ) 
 บริการหลังการขาย (การเช็กระยะ ซ่อม

บำรุง) 
 การสำรวจต่างๆ 
 
2. โปรดระบุกรณีท่ีเกี่ยวข้อง  
 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอแก้ไข

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 ท่านขอให้บริษัทจำกัดการใช้ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านแทนการลบหรือทำลาย 
เนื ่องจากเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 
 บริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวม แต่ท่านต้องการให้บริษัท
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อ
ก ่อตั ้งส ิทธิเร ียกร้องตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมายของท่าน 

 
 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้

สิทธิคัดค้านของท่าน ซึ่งบริษัทเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยอาศัยหรืออ ้างประโยชน์สาธารณะ 
หรือการใช้อำนาจรัฐ หรือประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย  



 สิทธิ รายละเอียดของสิทธ ิ ข้อมูลโดยละเอียด 
 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้

สิทธิคัดค้านของท่าน ซึ่งบริษัทเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยอาศ ัยหร ืออ ้างการศ ึกษาว ิจ ัยทาง
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ 

 
 สิทธิในการเพิกถอน

ความยินยอม 
ท่านอาจมีสิทธิในการเพิกถอนความ
ยินยอมในวัตถุประสงค์ ท่ีท่านเคย
ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
 

1. โปรดระบุข้อมูลท่ีจะถอนความยินยอม 
 

 

 

  



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลท่ีให้ไว้ในคำร้องนี้ถูกต้องตามจริงและข้าพเจ้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้มีอำนาจ
ซึ่งมีชื่อปรากฏในแบบฟอร์มนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าบริษัทจำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนของข้าพเจ้าหรือเจ้าของข้อมูล และ
อาจจะต้องขอข้อมูลโดยละเอียดเพื่อที่จะสามารถระบุตำแหน่งของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และดำเนินการตามคำขอของ
ข้าพเจ้าต่อไป  

ลายมือช่ือผู้ขอ/ผู้ทำการแทน: __________________________ วันท่ี: __________________________ 

กรุณาอ่านหมายเหตุด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ 

หมายเหตุ: 

(1) ผู้ยื่นคำร้องจะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิต่อบริษัทให้ละเอียดและชัดเจน เพื่อที่เราจะ
สามารถดำเนินการต่อคำร้องนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ยื่นคำร้องไม่ได้ระบุข้อมูลท่ีสมเหตุสมผล
โดยเพียงพอเพื่อให้เราดำเนินการต่อคำร้องของท่านได้แล้วนั้น เราอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ท่านสำหรับคำร้องนี้ได้ 

(2) คำขอใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุข้างต้นของท่านอาจถูกจำกัดโดยเงื่อนไขและข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายที่ใช้
บังคับ ทั้งนี ้อาจมีบางกรณีที่เราสามารถปฏิเสธคำขอของท่านได้อย่างสมเหตุสมผลและชอบด้วย
กฎหมาย เช่น เนื่องจากหน้าท่ีตามกฎหมายของเรา อย่างไรก็ดี ถ้าเราปฏิเสธคำขอของท่าน เราจะแจ้ง
เหตุผลให้ท่านทราบ 

(3) เราอาจขอเอกสารระบุตัวตนของท่าน เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ยืนยันตัวตน
ของท่าน 

(4) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้เพื่อดำเนินการต่อคำร้องของท่าน โดยอาจมีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานอื่น และบริษัทในเครือของบริษัท ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน 

 

  



สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น: 

สำหรับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลบันทึกข้อมูล 
วันท่ีได้รับ   : __________________________                                                        
วันท่ีบันทึกลงสมุด (Log Book) : __________________________                                                                                                                          
สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น: 
วันท่ีตอบกลับ   : __________________________ 
*อนุมัติ/ปฏิเสธ    : __________________________ 
เหตุผลในการปฏิเสธ (กรณีปฏิเสธ) : __________________________ 
ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  : __________________________ 
วันท่ีได้รับชำระเงิน   : __________________________ 
วันท่ีจัดส่งสำเนาเอกสาร  : __________________________ 
ผู้ดำเนินการ   : __________________________ 

* * * 


