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ค ำขอหมำยเลข ___________________ 

แบบค ำขอใช้สทิธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล  
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

แบบค ำขอนีไ้ด้จดัท ำขึน้โดย บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากัด (“เรา” หรือ “บริษัท”) เพื่อให้ท่ำนในฐำนะ

เจ้ำของข้อมลูส่วนบุคคลหรือตวัแทนของเจ้ำของข้อมลูส่วนบุคคล ด ำเนินกำรร้องขอให้บริษัท ด ำเนินกำรตำมสิทธิของเจ้ำของ

ข้อมลูส่วนบุคคลที่ถูกรับรองไว้ในพระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนัได้แก่ สิทธิเพิกถอนควำมยินยอม 

สิทธิขอเข้ำถึงและขอรับส ำเนำข้อมลูส่วนบุคคล สิทธิโอนย้ำยหรือส่งข้อมลูส่วนบุคคล สิทธิคดัค้ำนกำรประมวลผลข้อมลูส่วน

บคุคล สิทธิลบข้อมลูส่วนบคุคล สิทธิระงบักำรใช้ข้อมลูส่วนบคุคล และ สิทธิแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลให้ถกูต้อง 

ทัง้นี ้ท่ำนสำมำรถร้องขอให้บริษัท ด ำเนินกำรตำมสิทธิของท่ำนได้ โดยกำรกรอกข้อมลูที่ระบุไว้ในแบบค ำขอนีพ้ร้อม

แนบเอกสำรประกอบที่จ ำเป็นตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในแบบค ำขอนีแ้ละตำมที่บริษัท ร้องขอ 

กรุณำอ่ำนข้อควำมในแบบค ำขอนีอ้ย่ำงละเอียด และกรอกข้อมูลที่สำมำรถอ่ำนได้ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้

กระบวนกำรพิจำรณำค ำขอเป็นไปโดยถูกต้องและไม่ชักช้ำ แล้วส่งเอกสำรนีพ้ร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนและเอกสำร

ประกอบอื่น ๆ(ถ้ำมี) มำยงัที่อยู่ดงัต่อไปนี ้
 

บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากัด 
เลขที ่1/2 หมู่ที ่2 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 41 ต ำบลบำงววั 
อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 24130 
หรือส่งทำงอเีมลล์ไปยงั: pdpa@leadwayheavy.com 
 
หำกท่ำนต้องกำรส่งค ำขอด้วยตนเอง กรุณำโทรศพัท์แจ้งบริษัท ล่วงหน้ำ ทีห่มำยเลข 1462 
 

บริษัท จะแจ้งผลกำรอนมุตัิค ำขอให้ท่ำนผ่ำนทำงอเีมล 

   
 

1) รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ค ำน ำหน้ำ  นำย  นำง  นำงสำว         

ชื่อ-สกลุ  
ที่อยู่ (รวมถึงหมำยเลขไปรษณีย์):  
หมำยเลขโทรศพัท์:   
ที่อยู่อีเมล์:  
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กรุณำแนบเอกสำร     ส ำเนำบตัรประชำชน  ส ำเนำหนงัสือเดินทำง 

      เอกสำรอื่น                                     

เพื่อให้สำมำรถระบตุวัตนและค้นหำข้อมลูของท่ำนได้ถกูต้องและรวดเร็ว กรุณำระบวุ่ำท่ำนมีควำมสมัพนัธ์อย่ำงไรกบับริษัท 

   

 ท่ำนเป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรของบริษัท หรือลูกจ้ำงของบริษัท หรือพนักงำนหรือผู้ ว่ำจ้ำงประเภทอื่นที่

ไม่ใช่ลกูจ้ำง หรือบคุลำกรประเภทอื่นของบริษัท (โปรดระบ ุ                                                 ) 

โปรดระบรุหสัพนกังำน (ถ้ำมี) และระยะเวลำที่ท่ำนได้ท ำงำนกบัเรำ 

  รหสัพนกังำน (ถ้ำม)ี                                                                                               

  ระยะเวลำที่ท ำงำนกบัเรำ                                                     

  ท่ำนเป็น/เคยเป็นคู่ค้ำของเรำ หรือเป็นผู้กระท ำกำรแทนคู่ค้ำ (โปรดระบชุื่อของคู่ค้ำ และสินค้ำหรือบริกำรที ่

 จ ำหน่ำยแก่เรำหรือควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจระหว่ำงคู่ค้ำกบับริษัท )  

  ชื่อคู่ค้ำ                                                                                

  สินค้ำ/บริกำร หรือควำมสมัพนัธ์                                                                  

  ท่ำนเป็น/เคยเป็นลกูค้ำของเรำ หรือผู้กระท ำกำรแทนลกูค้ำ (โปรดระบชุื่อบริษัท และสินค้ำหรือบริกำรที่เรำ 

 จ ำหน่ำยให้แก่ท่ำน) 

  ชื่อบริษัท                                                          

  สินค้ำ/บริกำร                                                           

  ท่ำนได้เข้ำใช้บริกำรเว็บไซตข์องเรำ         

  ท่ำนเป็นผู้ที่ได้เข้ำมำในสถำนท่ีของเรำ (โปรดระบสุถำนท่ีและเวลำที่ท่ำนได้เข้ำมำในสถำนท่ีของเรำ) 

  สถำนท่ี                                           

  เวลำเข้ำออก                                                                    

  ท่ำนเป็นผู้ ถือหุ้นหรือของบริษัท หรือเป็นผู้กระท ำแทนผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ                                      

 
2) รายละเอียดของตัวแทน  

กรณีที่ท่ำนเป็นตวัแทนผู้ รับมอบอ ำนำจของเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคล กรุณำระบขุ้อมลูของท่ำน 

ค ำน ำหน้ำ  นำย  นำง  นำงสำว     

ชื่อ-สกลุ:   
ที่อยู่ (รวมถึงหมำยเลขไปรษณีย์):   
หมำยเลขโทรศพัท์:    
ที่อยู่อีเมล์:     
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กรุณำแนบเอกสำร     ส ำเนำบตัรประชำชน  ส ำเนำหนงัสือเดินทำง 

      หนงัสือมอบอ ำนำจ  เอกสำรอื่น      

ควำมสมัพนัธ์ของท่ำนกบัเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคล (เช่น บิดำมำรดำ ผู้ปกครอง ตวัแทนทำงกฎหมำย ฯลฯ) 

กรุณำระบ ุ                                    
 
3) รายการสิทธิที่ท่านต้องการใช้ 

กรุณำระบรุำยกำรท่ีทำ่นต้องกำรใช้สิทธิ และรำยละเอียดเพิ่มเติมของค ำขอดงักล่ำว  

 สิทธิเพิกถอนความยินยอม  
กรุณำระบรุำยละเอียดข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนและวตัถปุระสงค์ของบริษัทในกำรเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล
ดงักล่ำวซึง่ท่ำนต้องกำรเพิกถอนควำมยินยอม  
รายละเอียด:                                 

            

            

 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล 
กรุณำระบรุำยละเอียดของข้อมลูที่ท่ำนต้องกำรเข้ำถงึ เช่น ข้อมลูกำรซือ้ขำย/กำรใช้บริกำร หรืออื่น ๆ รวมทัง้แจ้ง
ช่วงเวลำของข้อมลูที่ท่ำนต้องกำรด้วย ในกรณีขอรับส ำเนำ กรุณำระบรุำยละเอียดของส ำเนำข้อมลูที่ท่ำน
ต้องกำรให้บริษัทจดัท ำให้ เช่น ชือ่เอกสำรท่ีท่ำนต้องกำรส ำเนำ จ ำนวนและรูปแบบของส ำเนำเอกสำรท่ีต้องกำร 
เป็นต้น 
รายละเอียด:                                  

            

            

 สิทธิในการขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล   
โปรดระบรุำยละเอียดของกำรโอนย้ำยข้อมลูส่วนบคุคล เช่น บคุคลผู้ รับข้อมลูส่วนบคุคล รูปแบบของข้อมลูส่วน
บคุคลที่ต้องกำร  
รายละเอียด:                                 

            

            

 สิทธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
โปรดระบเุหตแุห่งกำรคดัค้ำนกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัท ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ได้แก่ ข้อมลู
ส่วนบคุคลของทำ่นถกูเก็บรวบรวมโดยปรำศจำกควำมยินยอม ถกูใช้ในกำรตลำดแบบตรง หรือถกูใช้เพื่อกำร
วิจยัทำงวิทยำศำสตร์ ประวตัิศำสตร์ หรือสถิติ  



Page 4 of 5 
 

รายละเอียด:                                   

            

            

 สิทธิในการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล 
โปรดระบรุำยละเอียดของข้อมลูที่ท่ำนต้องกำรให้บริษัท ลบ ท ำลำยหรือท ำให้ไม่สำมำรถระบตุวัตนได้  
รายละเอียด:           

           

                                                                      

 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบคุคล 
โปรดระบเุหตแุห่งกำรระงบักำรใช้ข้อมลูส่วนบคุคล ได้แก่ กรณีอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบค ำขอแก้ไขข้อมลูส่วน
บคุคลหรือค ำคดัค้ำนประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล หรือขอให้ระงบักำรใช้ข้อมลูส่วนบคุคลแทนกำรลบหรือท ำลำย
กรณีถูกประมวลผลโดยมิชอบด้วยกฎหมำย หรือกรณีต้องกำรให้บริษัท เก็บรักษำไว้เพื่อก่อตัง้ ปฏิบัติตำม ใช้ 
หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือปฏิบตัิตำมกฎหมำย  
รายละเอียด:                                   

            

            

 สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบคุคลให้ถูกต้อง  
โปรดระบขุ้อมลูส่วนบคุคลของทำ่นท่ีต้องกำรให้เรำแก้ไข  
รายละเอียด:                                   

            

            
 

หมายเหตุ: บริษัท อำจปฏิเสธค ำร้องขอของท่ำน หำกบริษัท ต้องประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปเนื่องจำกมีเหตุ
จ ำเป็นที่กฎหมำยก ำหนดให้บริษัท มีสิทธิปฏิเสธค ำขอได้ เช่น กรณีที่บริษัท มีหน้ำที่ต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลไว้ 
บริษัท จะไม่สำมำรถอนมุตัิค ำขอให้ลบข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนได้ เป็นต้น) 
     
โปรดทราบ  

บริษัท จะพิจำรณำค ำขอที่ท่ำนส่งเข้ำมำตำมขัน้ตอนอย่ำงระมดัระวงั เพื่อให้ค ำขอของท่ำนได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงถกูต้องและ

รวดเร็ว โปรดกรอกข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วนและแนบเอกสำรประกอบเพิ่มเติมตำมที่บริษัท ร้องขอ โดยทัว่ไป กำรพิจำรณำค ำขอ

ของท่ำนจะใช้ระยะเวลำประมำณ 1 (หน่ึง) เดือน นบัจำกวนัท่ีบริษัท ได้รับค ำร้องขอ ทัง้นี ้ บริษัท อำจใช้เวลำพิจำรณำน้อยหรือ

มำกกว่ำนัน้ ขึน้อยู่กับประเภทของค ำขอและควำมครบถ้วนของเอกสำรหลกัฐำนของท่ำน หำกท่ำนต้องกำรให้ส่งเอกสำรตอบ

รับค ำขอทำงไปรษณีย์ บริษัทจะจดัส่งให้ท่ำนตำมที่อยู่ของเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลที่ท่ำนระบไุว้ข้ำงต้น บริษัท จะไม่รับผิดชอบ

ในควำมสญูหำยที่เกิดจำกกำรส่งไปรษณีย์ หรือกรณีส่งที่อยู่ผิด หรือถูกเปิดอ่ำนโดยบุคคลอื่น ทัง้นี ้ควำมสญูหำยหรือกำรส่ง
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ผิดที่อยู่ อำจท ำให้บุคคลภำยนอกทรำบข้อมลูส่วนบุคคลของท่ำนซึ่งอำจรวมถึงข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภำพ 

ประวตัิอำชญำกรรม เป็นต้น ดงันัน้ โปรดตรวจสอบท่ีอยู่โดยละเอียดและครบถ้วนในขณะที่ท่ำนกรอกแบบค ำขอ   

ค ายืนยัน 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลที่กรอกในแบบค ำขอนีถู้กต้องและเป็นจริง รวมทัง้ยอมรับเงื่อนไขใด ๆ ที่บริษัท ก ำหนดและส่ง

เอกสำรหรือให้ข้อมลูตำมที่บริษัท ร้องขอ ข้ำพเจ้ำเข้ำใจถึงควำมจ ำเป็นที่บริษัท จะต้องตรวจสอบข้อมูลของข้ำพเจ้ำเพื่อระบุ

ตวัตนและยืนยนัอ ำนำจกระท ำกำร รวมทัง้ต้องได้รับข้อมลูหลกัฐำนที่ชดัเจน เพื่อค้นหำข้อมลูส่วนบุคคลและพิจำรณำค ำขอ

ของข้ำพเจ้ำได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งถ้ำหำกข้ำพเจ้ำได้ให้ข้อมลูหรือเอกสำรที่เป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำบริษัท มีสิทธิไม่ด ำเนินกำร

ตำมค ำขอของข้ำพเจ้ำและข้ำพเจ้ำอำจถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยหำกมีเจตนำทุจริต นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรับว่ำ 

บริษัท จะส่งค ำตอบสนองต่อค ำขอของข้ำพเจ้ำภำยในระยะเวลำ 1 (หนึ่ง) เดือน หรือมำกกว่ำนัน้หำกบริษัท จ ำเป็นต้องได้รับ

ข้อมลูหรือเอกสำรเพิ่มเติมเพื่อให้กำรพิจำรณำค ำขอเป็นไปอย่ำงถกูต้อง 

 

ลงชื่อ:  
ชื่อ-สกลุ (ตวับรรจง):  
วนัท่ี:  

 

 

ส ำหรับบริษัท  
วนัท่ีไดรั้บค ำขอ:  
ผูรั้บค ำขอ:  
ผูอ้นุมติัค ำขอ:  
ผลกำรพิจำรณำ:  อนุญำต 

 
รำยละเอียดกำรให้อนุญำต: 
 
 
 

 ปฏิเสธ รำยละเอียดกำรปฏิเสธ: 
 
 

 

       ลงชื่อ    ผู้ รับค ำขอ   

              (    )  

       ลงชื่อ     ผู้อนมุตัิค ำขอ   

              (    )   


