
SARs Form (TH) 

แบบค ำร้องขอใช้สทิธิของเจ้ำของข้อมูล 

(Data Subject Access Request Form) 

 

วัตถุประสงค์ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ำกัด (“บริษัทฯ”) มีแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตำม            

พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่ภำยใต้กฎหมำยดงักล่ำวเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลสำมำรถด ำเนินกำรกบัข้อมลูส่วนบคุคล

ได้ตำมสิทธิ  

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมปลอดภัยต่อข้อมลูส่วนบุคคล ดังนีบ้ริษัทฯ ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคลมีควำมจ ำเป็นที่

จะต้องขอข้อมลูจำกท่ำนเพื่อตรวจสอบควำมถกูต้องของกำรขอใช้สิทธิตำมกฎหมำย  

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลของผู้ย่ืนค ำร้อง 

รำยละเอียดของผู้ยื่นค ำร้อง 

หัวข้อ รำยละเอียด 

ชื่อ – นำมสกลุ ..................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ ..................................................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ ..................................................................................................................................................... 

หมำยเลขโทรศพัท์ ..................................................................................................................................................... 

อีเมล ..................................................................................................................................................... 

หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน 
(ส ำหรับคนไทย)  หรือ หมำยเลข
หนงัสือเดินทำง (ส ำหรับคนต่ำงชำติ)  

..................................................................................................................................................... 

หมำยเลขบตัรสมำชิก (ถ้ำมี) ..................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 – กำรยืนยันตวัตนของผู้ยื่นค ำร้อง 

ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลทีย่ื่นค ำร้องเพื่อขอใช้สิทธิหรือไม?่ 

□ กรณีเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบคุคล ข้ำพเจ้ำยืนยนัวำ่ข้ำพเจ้ำเป็นเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลทีแ่ท้จริง และข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำร

ดงัต่อไปนี ้เพื่อให้ทำงบริษัทฯ ตรวจสอบรำยละเอียดเก่ียวกบักำรยืนยนัตวัตนของข้ำพเจ้ำ 

  รำยละเอียดเอกสำรที่ใช้ประกอบค ำร้อง 

  ○ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (ส ำหรับคนไทย) / หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (ส ำหรับชำวตำ่งชำต)ิ 

○ ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน 

  ○ เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำม)ี .............................................. 

□  กรณีเป็นตัวแทนเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ข้ำพเจ้ำไม่ใช่เจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลท่ีร้องขอใช้สิทธิ แต่ด ำเนินกำรในฐำนะเป็น

ตวัแทนโดยมีควำมสมัพนัธ์เป็น ..................... กบัเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่ำว  

*** หมายเหตุ กรณีที่ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ร้องจะต้องระบุรายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล              
ที่แท้จริงเพ่ิมเติม พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ดังน้ี 

รำยละเอียดของเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคล 

หัวข้อ รำยละเอียด 

ชื่อ – นำมสกลุ ..................................................................................................................................................... 

ที่อยู่อำศยัปัจจบุนั ..................................................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกดิ ..................................................................................................................................................... 

หมำยเลขโทรศพัท์ ..................................................................................................................................................... 

อีเมล ..................................................................................................................................................... 

หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน 
(ส ำหรับคนไทย)  หรือ หมำยเลข
หนงัสือเดินทำง (ส ำหรับคนต่ำงชำติ)  

..................................................................................................................................................... 

หมำยเลขบตัรสมำชิก (ถ้ำมี) ..................................................................................................................................................... 
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รำยละเอียดเอกสำรประกอบกำรร้องขอใช้สิทธิแทนเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคล (กรณีตวัแทน) 

  ○ หนงัสือมอบอ ำนำจ (ตำมแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ก ำหนด) 

*** หมายเหตุ หนังสือมอบอ านาจจะต้องระบุข้อความดังต่อไปน้ีให้ครบถ้วน 

1) ระบเุร่ืองอ ำนำจและวตัถปุระสงคใ์ห้ชดัเจน เช่น เจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลให้อ ำนำจผู้ยื่นค ำร้องขอในกำร

ด ำเนินกำรตดิต่อเพื่อใช้สิทธิ ..... เก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2) ลงลำยมือชื่อของเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลอยำ่งชดัเจน 

3) ระบวุนัท่ีในกำรมอบอ ำนำจทีช่ดัเจน โดยจะต้องเป็นวนัท่ีเดยีวกนัหรือก่อนวนัท่ีขอใช้สิทธิ 

○ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (ส ำหรับคนไทย) / หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (ส ำหรับชำวตำ่งชำต)ิ ทัง้ของ ผู้มอบ    

     อ ำนำจ และ ผู้รับมอบอ ำนำจ 

○ ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน ทัง้ของ ผู้มอบอ ำนำจ และ ผู้รับมอบอ ำนำจ 

  ○ เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำม)ี .............................................. 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรสอบถำมข้อมูล หรือเรียกเอกสำรใดๆที่จ ำเป็นเพิ่มเติมจำกผู้ร้องเพื่อกำรตรวจสอบและ
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมค ำร้องเป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วนต่อไป หำกข้อมูลหรือเอกสำรที่ได้รับไม่สำมำรถแสดงได้อย่ำงชัดเจนว่ำ
ผู้ร้องเป็นเจ้ำของข้อมูลหรือมีอ ำนำจในกำรย่ืนค ำร้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธค ำร้องของท่ำน 

 

ส่วนที่ 3 – สทิธอิันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ร้องประสงค์จะใช้ และเหตุผลประกอบกำรใช้สิทธ ิ

โปรดระบรุำยละเอียดข้อมลูส่วนบคุคลและวตัถปุระสงคใ์นกำรใช้สิทธิเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่ำวให้ถกูต้องและครบถ้วน 

หัวข้อ รำยละเอียด 

โ ป รด เ ลื อ ก ปร ะ เภทของ สิท ธิ ที่
ต้องกำรด ำเนินกำร  
(เลือกใช้สิทธิประเภทใดประเภทหนึ่ง
เท่ำนัน้ ถ้ำท่ำนประสงค์จะใช้สิทธิ

มำกกว่ำ 1 ประเภท โปรดส่งแบบค ำ
ร้องขอแยกฉบบักัน เพื่อประโยชน์ใน
กำรด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอของ
ท่ำน) 

□  กำรขอแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคล 

□  กำรขอเข้ำถงึข้อมลูส่วนบคุคล 

□   กำรขอห้ำมไมใ่ห้ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

□   กำรขอคดัค้ำนกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล  

□   กำรขอให้โอนย้ำยข้อมลูส่วนบคุคล 

□   กำรขอเพิกถอนควำมยินยอม  
o ขอยกเลิกกำรเป็นสมำชกิโลตสั 
o ขอไม่ให้น ำเสนอข้อมูลเก่ียวกับสินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ  ของโลตัส  ตลอดจนข้อมูล

เก่ียวกับโปรโมชัน่ ข้อเสนอพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย (รวมถึงข้อมลูเก่ียวกับ
บริกำรของบริษัทในกลุ่มฯ) 
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o ขอไม่ให้เปิดเผยข้อมลูให้แก่บริษทัในกลุ่มฯ และไม่ให้บริษัทในกลุม่ฯ ติดต่อเพื่อน ำเสนอ
สินค้ำหรือบริกำร หรือเพื่อปรับปรุงคณุภำพกำรให้บริกำรได้ดียิง่ขึน้ 

□   กำรขอลบข้อมลูส่วนบคุคล (โปรดระบขุ้อมลูเพิ่มเตมิ) 
o เจ้ำของข้อมลูถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผล และบริษัทฯ ไม่มีอ ำนำจในกำร

ประมวลผลด้วยฐำนอื่นตำมกฎหมำย 
o  ข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้ำของข้อมลูหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำม

วตัถปุระสงค์ในกำรประมวลผล 
o เจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลท ำกำรคดัค้ำนกำรประมวลผล โดยบริษัทฯ ไม่สำมำรถอ้ำง

ควำมยินยอมในกำรให้เก็บรวบรวมข้อมลูได้ 
o เจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลท ำกำรคดัค้ำนกำรประมวลผลที่มีลกัษณะเพื่อวตัถปุระสงค์

เก่ียวกบักำรตลำดแบบตรง 
o ข้อมลูส่วนบคุคลถกูประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
o บริษัทฯมีหน้ำทีต้่องลบข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่ำว เพือ่ให้เป็นไปตำมกำรปฏิบตัิตำม

กฎหมำย (โปรดระบ_ุ___________________________________________________) 
 

โปรดระบุรำยละเอียดข้อมูลส่วน
บคุคลที่ต้องกำรด ำเนินกำร 
 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
โปรดระบเุหตผุลประกอบกำรใช้สิทธิ  ..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
โปรระบุแหล่งที่พบข้อมูลส่วนบุคคล 
(ถ้ำมี) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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ข้อสงวนสิทธขิองบริษัทฯ 

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำอนุญำตกำรใช้สิทธิเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้อมลูรำยละเอียด รวมถึงเอกสำรที่ใช้ประกอบค ำร้องขอนีถ้กูต้องครบถ้วนตำมที่บริษัทฯ เห็นสมควรเท่ำนัน้ โดยบริษัทฯ อำจมี
ควำมจ ำเป็นจะต้องปฏิเสธค ำร้องของผู้ ร้อง หำกตรวจสอบข้อมลูแล้วพบว่ำเข้ำเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ ร้องไม่สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำเป็นเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคลที่แท้จริง หรือ มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรแทนเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคล  

2. ผู้ ร้องให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน คลมุเครือ หรือไม่ชดัเจน  

3. ค ำร้องไม่สมเหตสุมผล เช่น กรณีที่ผู้ ร้องไม่มีสิทธิในกำรขอลบข้อมลูส่วนบคุคล หรือ ไม่มีข้อมลูส่วนบคุคลนัน้อยู่ที่บริษัทฯ 

4. ค ำร้องเป็นค ำร้องฟุ่ มเฟือย เช่น เป็นค ำร้องขอที่มีลกัษณะเดียวกนั หรือมีเนือ้หำเดียวกนัซ ำ้ๆ กนัโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

5. ผู้ ร้องมีวัตถุประสงค์ในกำรใช้สิทธิโดยไม่สุจริต กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลอื่น หรือประสงค์จะกระท ำกำรอย่ำงใด                
อย่ำงหน่ึงในลกัษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือศีลธรรมอนัดี 

6. บริษัทฯ ไม่สำมำรถให้ท่ำนเข้ำถึงข้อมูล ท ำส ำเนำ หรือ เปิดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลลส่วนบุคคลได้ เนื่องจำกเป็นกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยหรือค ำสัง่ศำล และกำรปฏิบตัิตำมค ำขอนัน้จะส่งผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบคุคล
อื่น อำทิ กำรเปิดเผยข้อมลูนัน้เป็นกำรเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของบคุคลที่สำมด้วย หรือ เป็นกำรเปิดเผยทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือ 
ควำมลบัทำงกำรค้ำของบคุคลที่สำมนัน้  

7. กำรเก็บรักษำข้อมลูส่วนบคุคลนัน้เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมเห็น หรือเป็นไปตำมวตัปุระสงค์ในกำรจดัท ำ 
เอกสำรประวัติศำสตร์ หรือจดหมำยเหตุเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือที่เก่ียวกับกำรศึกษำวิจัย หรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำร
ป้องกันที่เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของเจ้ำของข้อมลู หรือ เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกิจ
เพื่อประโยชน์สำธำรณะของบริษัทฯ หรือ กำรใช้อ ำนำจรัฐที่ได้มอบหมำยแก่บริษัทฯ หรือเป็นกำรเก็บข้อมลูส่วนบุคคลที่เป็นข้อมลู
อ่อนไหว (sensitive data) ที่เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ในด้ำนเวชศำสตร์ป้องกนั อำชีว
เวชศำสตร์ ประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำรสำธำรณสขุ ตำมมำตรำ 26 (5) (ก) และ (ข) แห่งพระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

8. กำรเก็บรักษำข้อมลูส่วนบุคคลนัน้เป็นไปเพื่อกำรก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้ องตำม
กฎหมำย หรือกำรยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือเพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย  

9. กำรประมวลผลข้อมลูนัน้มีควำมจ ำเป็นต่อบริษัทฯ ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมสญัญำระหว่ำงบริษัทฯ กบัเจ้ำของข้อมลู 

10. กำรประมวลผลข้อมลูมีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมำยของบริษัทฯ  

11. มีเหตอุื่นใดภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลหรือกฎหมำยอื่น 

โดยปกติท่ำนจะไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมค ำร้องของท่ำน อย่ำงไรก็ดีหำกปรำกฏอย่ำงชดัเจนว่ำค ำร้องของท่ำนเป็นค ำร้องที่
ไม่สมเหตุสมผล หรือ ค ำร้องขอฟุ่ มเฟือย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิแก่ท่ำนตำมสมควร  กรณีที่บริษัท
ปฏิเสธไม่ด ำเนินกำรตำมค ำร้องของท่ำน ท่ำนสำมำรถร้องเรียนได้ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 

 

 



SARs Form (TH) 

 กำรรับทรำบและยินยอม 

ข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง / นำงสำว) ...................................................................... ได้อ่ำนและเข้ำใจเนือ้หำรำยละเอียดในค ำร้องฉบบันี ้
ครบถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่ำข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีข้ำพเจ้ำได้แจ้งและให้ไว้แก่บริษัทฯ ในค ำร้องฉบับนีเ้ป็นควำมจริงและถูกต้อง             
ทุกประกำร ข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำกำรตรวจสอบเพื่อยืนยนัตัวตน ท่ีอยู่ รวมถึงอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรภำยใต้ค ำร้องฉบับนี ้เป็นสิทธิของบริษัท ฯ                
ที่สำมำรถกระท ำได้ อีกทัง้จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมสิทธิที่ข้ำพเจ้ำร้องขอ  ข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำหำกข้อมลูที่ข้ำพเจ้ำได้แจ้งและให้ไว้แก่
บริษัทฯ ไม่ถกูต้อง เป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่นด้วยเจตนำทจุริต ข้ำพเจ้ำอำจถกูด ำเนินคดีตำมกฎหมำยได้   

ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้ เพื่อเป็นส ำคญั 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ยื่นค ำร้อง 

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

วนัท่ี ...................................................... 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARs Form (TH) 
ใช้ประกอบแบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูล (กรณีตวัแทน)  

หนังสือมอบอ ำนำจ  

วนัท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. ..........  

โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง / นำงสำว) .......................................................................................... อยู่บ้ำนเลขที่ 

................................................................................................................................................................................................................ 

ถือบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่ ....................................... เจ้ำของบัตรสมำชิกเลขที่ ................................ ...... (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ                             

“ผู้มอบอ ำนำจ”) ขอแต่งตัง้และมอบอ ำนำจให้ (นำย / นำง / นำงสำว) ........................................................................................................ 

เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจโดยชอบของข้ำพเจ้ำ (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ผู้รับมอบอ ำนำจ”) โดยให้มีอ ำนำจท ำกำรตำมที่ได้ระบตุ่อไปนีแ้ทนและในนำมของ

ข้ำพเจ้ำ กล่ำวคือ 

1. ให้อ ำนำจในกำรเป็นผู้ยื่นแบบค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมลู (Data Subject Action Request Form) ต่อ บริษัท เอก-ชยั             
ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั (“บริษัทฯ”) เพื่อใช้สิทธิ ............................................................................................................. 
ในข้อมลูส่วนบคุคลของข้ำพเจ้ำ กล่ำวคือ ........................................................................................................................... 

2.  รวมถึงให้ข้อมลูที่จ ำเป็นและด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องจนเสร็จกำร 

กำรใดที่ผู้ รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปโดยชอบภำยใต้อ ำนำจแห่งหนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันี ้ ให้ถือเสมือนว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรของผู้มอบ
อ ำนำจทกุประกำร และข้ำพเจ้ำและผู้ รับมอบอ ำนำจจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำน 

 

ลงชื่อ ............................................................. ผู้มอบอ ำนำจ 

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

 

    ลงชื่อ ............................................................. ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

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

  

                                                 ลงชื่อ ............................................................. พยำน 

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

                      

                                                                                                                                                                          ลงชื่อ ............................................................. พยำน 

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

 


