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ค าขอใช้สิทธิ-เลขที่ …………………….                                                                                                                                      วนัที่ ………/…………/……….. 

              พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิ   

ด าเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงอยู่ในความ  รับผิดชอบของ บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะ   

ผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลท่ีต้องระบุในแบบฟอร์มน้ี จ าเป็นต่อการด าเนินการตามค าขอของท่าน ดังนั้น หากท่าน

ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบค าร้องน้ี  

แบบฟอร์มค ำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form) 

1. ขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
ช่ือ-นามสกุล ...............................................................................   E-Mail ..............................................................................  
หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง ......................................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ.................................. 
2. ขอ้มูลของตวัแทนเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
(กรณีเป็นผูใ้ชอ้ านาจปกครองของผูเ้ยาว์, ผูอ้นุบาลของผูไ้ร้ความสามารถ, ผูพ้ิทกัษข์องคนเสมือนไร้ความสามารถ) 
ช่ือ-นามสกุล ....................................... ........................................  E-Mail ..............................................................................  
หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง ......................................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................................  
3. เอกสารพสูิจน์ตวัตน 
3.1 ส าหรับเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ)  
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีกระท าการในนามนิติบุคคล) 
3.2 ส าหรับตวัแทนของเจา้ของขอ้มูลในขอ้ 2. 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทางของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ  
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทางของตวัแทนเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ 
  ส าเนาสูติบตัร หรือ ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณีเจา้ของขอ้มูลเป็นผูเ้ยาว)์ และ  
  ส าเนาหลกัฐานการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ผูใ้ช้อ านาจปกครอง. ผูอ้นุบาล หรือ           

ผูพ้ิทกัษ)์ 
4. รายละเอียดค าขอ 
4.1 ความสัมพนัธ์ของเจา้ของขอ้มูลกบับริษทั บิซิเนส ออนไลน ์จ ากดั (มหาชน) 

 Business (กรรมการ ผูถ้ือหุ้น  
ผูติ้ดต่อ) 

 Supplier (ผูใ้ห้บริการภายนอก) 
 BOL Shareholder (ผูถ้ือหุ้น) 
 Visitor (ผูเ้ยี่ยมชมสารสนเทศ, 

Website) 

 Lead (กลุ่มเป้าหมายในการน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ) 

 Board (คณะกรรมการบริหาร) 
 

 Customer (ลูกคา้) 
 IR (นกัลงทุน) 
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4.2 สิทธิที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งการให้ด าเนินการ  

 สิทธิในการถอนความยินยอม (โปรดกรอกรายละเอียดในขอ้ 5)   
 สิทธิการไดร้ับแจง้ขอ้มูล (ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) 

หรือประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice))  
ไดท้ีล่ิงค ์ https://www.bol.co.th/privacy-policy ทั้งน้ีบริษทัจะส่งขอ้มูลให้ท่านทาง e-mail ดว้ย 

 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล (โปรดกรอกรายละเอียดในขอ้ 6) 
 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง (โปรดกรอกรายละเอียดในขอ้ 7)   
 สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล (โปรดกรอกรายละเอียดในขอ้ 8)  
 สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (โปรดกรอกรายละเอียดในขอ้ 9) 
 สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (โปรดกรอกรายละเอียดในขอ้ 10)  
 สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล (โปรดกรอกรายละเอียดในขอ้ 11) 

5. สิทธิในการถอนความยินยอม 
โปรดระบุค าขอความยินยอมที่ท่านตอ้งการให้ถอนความ
ยินยอม  
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
*ขา้พเจา้ทราบว่าการถอนความยินยอมจะมีผลท าให้บริษทัฯ 
ไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ และ
ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่ าว  ไม่ มี
ผลกระทบต่อการประมวลผลข้อ มูลส่วนบุคคลที่ ไ ด้
ด าเนินการเสร็จส้ินไปแลว้ก่อนการถอนความยินยอม 

โปรดระบุเหตุผลการขอให้ถอนความยินยอม  
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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6. สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
โปรดระบุขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านตอ้งการเขา้ถึง 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

โปรดระบุเหตุผลที่ท่านตอ้งการการเขา้ถึง 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 

7. สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง 
7.1 โปรดระบุขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล 
ส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง  
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
7.2 หลกัฐานยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลจะที่แกไ้ข 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

โปรดระบุเหตุผลที่ท่านตอ้งการตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล 
ส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

8. สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 
โปรดระบุขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านตอ้งการลบ 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

โปรดระบุเหตุผลที่ท่านตอ้งการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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9. สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
9.1 โปรดระบุขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านตอ้งการห้ามมิให้
ประมวลผล 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
9.2 โปรดระบุระบบ/กิจกรรมที่ท่านตอ้งการห้ามมิให้
ประมวลผล 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
9.3 โปรดระบุช่วงระยะเวลาที่ท่านตอ้งการห้ามมิให้
ประมวลผล 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

โปรดระบุเหตุผลที่ท่านหา้มมิให้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

10. สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
โปรดระบุขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านตอ้งการคดัคา้นการ
ประมวลผล 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

โปรดระบุเหตุผลที่ท่านคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
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11. สิทธิในการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 
11.1 โปรดระบุขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านตอ้งการให้โอนยา้ย 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
11.2 หน่วยงานปลายทางที่ตอ้งการโอนยา้ย 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
11.3 ขอ้มูลติดต่อหน่วยงานปลายทาง 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
11.4 ช่องทางหรือรูปแบบท่ีโอนยา้ย 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

โปรดระบุเหตุผลที่ท่านตอ้งการให้โอนยา้ยขอ้มูลส่วนบุคคล 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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หมายเหตุ 

 บริษทัฯ สงวนสิทธิในการติดต่อท่านตามข้อมูลการติดต่อท่ีท่านได้ให้ไวใ้นค าร้องน้ี เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสาร

หลกัฐานเกี่ยวกบัค าขอเพิ่มเติม รวมถึงสงวนสิทธิในการด าเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่าขอ้มูลท่ีท่านระบุในแบบค าร้องขอน้ี

ไม่เป็นความจริงโดยเจตนาทุจริตการใชสิ้ทธิของท่านอาจมีเง่ือนไขที่ก าหนดไวต้ามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบอื่น 

                ทั้งน้ี จ  าเป็นตอ้งมีการพิจารณาค าขอเป็นรายกรณีไป บริษทัฯ ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดให้ขอ้มูลประกอบค าร้อง

ขอของท่านอย่างครบถว้น เพื่อให้ บริษทัฯ สามารถด าเนินการตามสิทธิของท่านไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้ง บริษทัฯ  ขอสงวน

สิทธิในการปฏิเสธค าขอของท่านในกรณีท่ี บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามเง่ือนไขกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือเป็น

กรณีการใช้สิทธิของท่านอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่ท่านยงัมีสัญญากับ 

บริษทัฯ ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ซ่ึงการใชสิ้ทธิของท่านอาจเป็นผลให้ บริษทัฯ ไม่สามารถให้บริการตามสัญญาแก่ท่านได้ 

โดย บริษทัฯ จะด าเนินการแจง้ให้ท่านทราบถึงผลกระทบของการใชสิ้ทธิต่อไป 

 บริษทัฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงท่านได้ไวใ้นค าร้องขอน้ีเพื่อวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อ

ยืนยนัสิทธิของท่านทั้งในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู ้แทน และด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิของท่าน โดยอาจมี      

ความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวขอ้งในการประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน ทั้งน้ี การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อความจ าเป็นในการด าเนินการตามค าร้องขอใช้สิทธิของท่านเท่านั้น 

และขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเก็บรักษาไวจ้นกว่า บริษทัฯ จะปฏิบติัตามค าร้องขอของท่านเสร็จส้ิน หรือจนกว่ากระบวนการโตแ้ยง้

หรือปฏิเสธค าขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะส้ินสุดในกรณีท่ี บริษทัฯ ไม่อาจปฏิบติัตามค าร้องขอของท่านได้โดย

มีเหตุผลอนัสมควรตามท่ีกฎหมายหรือค าสั่งศาลก าหนด 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


