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PDPA Data Subject Request Form 

แบบค ำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

Section 1. Information of Data Subject 
ส่วนที ่1. ขอ้มูลของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

Name: 

ชื่อ:    _________________________________________________________________ 

Telephone Number: 
หมายเลขโทรศพัท:์   _________________________________________________________________ 

Email:  

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส:์ _________________________________________________________________ 

Contact Address: 
ที่อยู่ส  าหรบัการตดิต่อ: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Section 2. Requester 
ส่วนที ่2. ผู้ย่ืนค ำขอ 

  

☐ By data subject     ☐ By authorised person 
 โดยเจา้ของขอ้มลู     โดยผูร้บัมอบอ านาจ 

(Please provide the information of authorised   person 

below/ โปรดระบขุอ้มลูของผูร้บัมอบอ านาจดา้นลา่งนี)้ 

Name:         Telephone No.:  

ชื่อ: __________________________________ หมายเลขโทรศพัท:์     _____________________________________ 

Email:           Contact Address: 

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส:์ __________________________ ที่อยูส่  าหรบัการติดต่อ:   ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Please attach the proof of authorisation together with this form i.e. power of attorney, a certified true copy 

of data subject’s ID card, and a certified true copy of authorised person’s ID card. 

โปรดแนบหลกัฐานการมอบอ านาจ กล่าวคือ หนงัสือมอบอ านาจ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้ของขอ้มูลพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง มาพรอ้มกับแบบค าขอฉบบันี ้
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Section 3. Execution of Right 
ส่วนที ่3.  กำรใช้สิทธ ิ

 

☐ Right to Access    ☐ Right to Rectification 
 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลู    สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลู 

☐ Right to Erasure   ☐ Right to Restriction 
สิทธิในการขอลบขอ้มลู    สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลู 

☐ Right to Portability   ☐ Right to Objection 
สิทธิในการขอใหโ้อนถ่ายขอ้มลู    สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลู 

☐ Right to Withdrawal of Consent (Please provide further information as required in Section 5.) 
 สิทธิในการถอนความยินยอม (โปรดใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมตามที่ระบใุนส่วนที่ 5.) 

 

Section 4. The Reason/Detail of Request (Please clearly specify the reason or detail of the request 

regarding your personal data ) 
ส่วนที ่4.  เหตุผล/รำยละเอียดในกำรขอ (โปรดระบุเหตุผลหรือรำยละเอียดในกำรขอทีเ่กี่ยวขอ้งกบัข้อมูลสว่น
บุคคลของท่ำน) 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Section 5. Consent Withdrawal (For Execution of Right to Withdrawal of Consent Only) 
ส่วนที ่5.  กำรถอนควำมยินยอม (ส ำหรับกำรใช้สิทธิในกำรถอนควำมยินยอมเทำ่น้ัน) 

 

I, data subject as defined in Section 1., hereby withdraw my consent as given to Roojai group companies 

in relation to my personal data as follows; 

ขา้พเจา้ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไวใ้นส่วนที่ 1. ขอถอนความยินยอมที่ไดใ้หไ้วก้ับกลุ่มบริษัทรูใ้จอนัเกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ขา้พเจา้ ดงัต่อไปนี ้

☐ All of my personal data as processed on the consent basis 
 ขอ้มลูส่วนบคุคลทัง้หมดของขา้พเจา้ที่ไดร้บัการประมวลผลโดยใชฐ้านความยินยอม 

☐ Only for the following personal data; 
 เฉพาะขอ้มลูส่วนบคุคลดงัต่อไปนี ้
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 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

For the objective of processing as follows; 
ส าหรบัวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลดงัต่อไปนี ้

☐  All objectives processed on the consent basis 
 วตัถปุระสงคท์ัง้หมดที่ไดร้บัการประมวลผลโดยใชฐ้านความยินยอม 

☐ Only for the following objective(s); 
 เฉพาะวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Section 6. Countersigning 
ส่วนที ่6. กำรลงลำยมือชื่อ 

 

Signed for and on behalf of data subject: 
ลงลายมือชื่อเพ่ือและในนามของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล: 

 

___________________________________ 

(                                                                    ) 

Date: 
วนัที่:    ______________________________ 

 

 

Remark: Please fill in all required information and sign this form for your right execution. 

Please send the completed form together with the attachment of a certified true copy of your ID 

card or power of attorney set for authorised person appointment (if any) and send to us via 

registered post or email at dp_officer@mrkumka.com   

หมำยเหตุ: โปรดกรอกขอ้มลูทัง้หมดและลงลายมือชื่อในแบบค าขอฉบบันีเ้พื่อการใชส้ิทธิของท่าน โดยส่งแบบค าขอที่เสรจ็สมบูรณ์
แลว้พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่รบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ หรือ ชุดหนังสือมอบอ านาจส าหรบัการแต่งตั้งผูร้บัมอบ
อ านาจ (ถา้มี) มายงักลุ่มบริษัทรูใ้จโดยไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกสท์ี่ dp_officer@mrkumka.com  
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For Officer Only 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีเ่ท่ำน้ัน 

 

Date of Receipt of Request: 
วนัที่ไดร้บัค าขอ:   __________________________________________________________ 

Date of Record of Request: 

วนัที่บนัทึกค าขอ:   __________________________________________________________ 

Action Towards Request: ☐ Accept   ☐ Decline 

การด าเนินการต่อค าขอ:   ยอมรบั    ปฏิเสธ 

Reason of Decline (if any): 
เหตผุลในการปฏิเสธ (ถา้มี):  __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

Date of Action:  
วนัที่ด  าเนินการต่อค าขอ:  __________________________________________________________ 

Action Done By: 
ด าเนินการโดย:   __________________________________________________________ 

 

 


