
 
 

 

ข้อมูลของผู้ยืน่ค ำร้องขอ 

 

ค ำร้องขอใช้สิทธิในกำรลบข้อมูล/ท ำลำย/ท ำใหไ้ม่สำมำรถระบุตัวตนได้ 
         บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแ์วร ์จ ำกัด (มหำชน) 

รายละเอียดผูย้ื่นค าขอ 
ช่ือ   ................................................................................................................................................... 
ที่อยู ่................................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรติดตอ่ ..........................................................  Email................................................................ 
• กรณีที่ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูเอง 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดงัตอ่ไปนี ้เพื่อการตรวจสอบตวัตน และถ่ินท่ีอยู ่เพื่อใหบ้รษัิทฯ สามารถด าเนินการตาม
สทิธิที่รอ้งขอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาพาสปอรต์ 
 อื่นๆ (ถา้ม)ี 
 
•กรณีผูย้ื่นค ารอ้งเป็นตวัแทนของเจา้ของขอ้มลู1 

รายละเอียดเจา้ของขอ้มลู 
ช่ือ   .............................................................................................................................................. 
ที่อยู ่.............................................................................................................................................. 

              เบอรต์ิดตอ่ ..........................................................  Email................................................................ 

ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารดงัตอ่ไปนี ้เพื่อการตรวจสอบอ านาจ ตวัตน และถ่ินท่ีอยูข่องผูย้ื่นค ารอ้งและเจา้ของ
ขอ้มลู เพื่อใหบ้รษัิทฯ สามารถด าเนินการตามสทิธิที่รอ้งขอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 หนงัสอืมอบอ านาจ 
และ (ตอ้งม)ี 

 ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของทา่นและเจา้ของขอ้มลู 

                                                           
1 หมายเหต ุ: หนงัสือมอบอ านาจตอ้งมีลกัษณะดงันี ้

1. เนือ้ความอย่างนอ้ยระบ ุ“ใหอ้  านาจผูย่ื้นค ารอ้งในการด าเนินการติดตอ่รอ้งขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูด าเนินการอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลู
ส่วนบุคคลหรือท าส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล เปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลผูม้อบอ านาจไม่ไดใ้ห้
ความยินยอม  รวมถึงด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งจนเสรจ็การ” 

2. มีการลงนามโดยผูม้อบอ านาจอย่างชดัเจน 

3. ลงวนัท่ีก่อนวนัท่ีย่ืนค ารอ้งขอ 

 



 
 

 

ข้อมูลสว่นบุคคลที่ประสงคจ์ะให้ลบ/ท ำลำย/ท ำให้ไม่สำมำรถระบุตัวตนได ้

เหตุผลประกอบกำรร้องขอ 

ข้อสงวนสิทธิของผู้ควบคุมข้อมูล 

 
 อื่นๆ (ถา้ม)ี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามขอ้มูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูย้ื่นค ารอ้ง หากขอ้มูลที่ไดร้บัไม่

สามารถแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนไดว้่าผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มูล หรือมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอดงักล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิในการปฏิเสธค ารอ้งขอของทา่น 

ล าดบัท่ี  ขอ้มลูสว่นบคุคล   การด าเนินการท่ีตอ้งการ(ลบ/ท าลาย/ท าใหไ้มส่ามารถระบตุวัตน) 
1.  
2. 
3.  

กรุณาชีแ้จง้เหตุผลในการรอ้งขอใหด้  าเนินการขอเขา้ถึง/ลบ/ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล พรอ้มทัง้เอกสาร ขอ้มูล 
หลกัฐานประกอบเพื่อใหผู้ร้บัผิดชอบพิจารณาและด าเนินการตามสทิธิของทา่นตอ่ไป 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลหมดความจ าเป็นในการเก็บรกัษาไวต้ามวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลที่
บรษัิทฯ ไดแ้จง้ไว ้
 เจา้ของขอ้มลูถอนความยินยอมในการประมวลผล และบริษัทฯ ไมม่ีอ  านาจในการประมวลผลดว้ยฐานอื่นที่ชอบ
ดว้ยกฎหมายตอ่ไป 
 เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลท าการคดัคา้นการประมวลผล โดยบริษัทฯ ไม่สามารถอา้งความยินยอมในการใหเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้
 เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลท าการคดัคา้นการประมวลผลที่มีลกัษณะเพื่อวตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 
 ขอ้มลูสว่นบคุคลถกูประมวลผลโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
 บรษัิทฯ มีหนา้ที่ตอ้งลบ/ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว เพื่อใหเ้ป็นไปตามการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
 (โปรดระบ ุ..............................................................................................................................) 

บริษัทฯ ขอแจง้ใหท้่านทราบว่า หากเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทฯ อาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของท่าน เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

1. ทา่นไมส่ามารถแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอ 
2. ค ารอ้งไม่สมเหตุสมผล อาทิ ผูร้อ้งขอไม่มีสิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล หรือไม่มีขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้อยู่ที่

บรษัิทฯ 
3. ค ารอ้งดงักลา่วเป็นค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย เช่น มีลกัษณะเดียวกนั หรอืมีเนือ้หาเดียวกนัซ า้ๆ โดยไมม่ีเหตอุนัสมควร 



 
 

 

ข้อสงวนสิทธิของผู้ควบคุมข้อมูล 

 
4. การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเป็นไป

ตามวตัถปุระสงคใ์นการจัดท าเอกสารประวตัิศาสตร ์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือที่เก่ียวกบัการ
ศกึษาวิจยั หรอืสถิติ ซึง่ไดจ้ดัใหม้าตรการปกปอ้งที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองสทิธิเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลู หรอืเป็นการ
จ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะของบริษัทฯ หรือการใชอ้  านาจรฐัที่ ไดร้บั
มอบหมาย หรอืเป็นการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลที่เป็นขอ้มลูออ่นไหวที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย 

5. การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้เป็นไปเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใชส้ิทธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ตอ่สูส้ทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย 
โดยปกติ ท่านจะไม่เสียค่าใชจ้่ายใดๆ จากการรอ้งขอของท่าน อย่างไรก็ดี หากปรากฏเป็นที่ชดัเจนวา่ค ารอ้งขอของ

ทา่นเป็นค ารอ้งขอที่ไมส่มเหตสุมผล หรอืค ารอ้งขอฟุ่ มเฟือย บรษัิทฯ อาจคิดคา่ใชจ้่ายจากการด าเนินการตามสมควร 
 เมื่อพิจารณาค ารอ้งขอของทา่น บรษัิทฯ จะแจง้ผลการพิจารณาใหท้า่นทราบและด าเนินการที่เก่ียวขอ้งภายใน 30 วนันบั
แตว่นัท่ีไดร้บัค ารอ้งขอ 

ทา่นไดอ้า่นและเขา้ใจเนือ้หาของค ารอ้งฉบบันีอ้ยา่งละเอียดแลว้ และยืนยนัวา่ขอ้มลูที่ไดแ้จง้แกบ่รษัิทฯ นัน้เป็นความ
จริง ถกูตอ้ง ท่านเขา้ใจดีว่าการตรวจสอบเพื่อยืนยนัอ านาจ ตวัตน และถ่ินที่อยู่ใหแ้ก่บรษัิทฯ ทราบนัน้เป็นการจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามสิทธิที่ท่านรอ้งขอ หากท่านใหข้อ้มลูผิดพลาดดว้ยเจตนาทุจริต อาจมีความผิดตามกฎหมายได ้
และบริษัทฯ อาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบดงักลา่วเพื่อใหก้ารด าเนินการตามค าเรียกรอ้งของท่านเป็นไปไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งครบถว้นตอ่ไปในการนี ้ทา่นจึงไดล้งนามไว ้เพื่อเป็นหลกัฐาน 

       
ลงช่ือ ....................................................ผูย้ื่นค ารอ้ง 

      (..................................................................) 
      วนัท่ี............................................................. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำน้ัน 

        

 

       

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

วนัท่ีไดร้บัค าขอ : _______________________________________________________________________ 

วนัท่ีบนัทกึในระบบ : ____________________________________________________________________ 

ผลเม่ือพิจำรณำ 

วนัท่ีตอบรบั: __________________________________________________________________________ 

ยอมรบั/ปฏิเสธ และเหตผุล : _______________________________________________________________ 

คา่ธรรมเนียม (หากมี) : ___________________________________________________________________ 

วนัท่ีด าเนินการ: ________________________________________________________________________ 

ด าเนินการโดย : ________________________________________________________________________ 

 


