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แบบฟอรม์ค ำขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลสว่นบุคคล 

บริษัท ชับบ ์ไลฟ์ แอสชวัรันซ ์จ ำกัด (มหำชน)  

  

พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พระรำชบัญญัติฯ") ไดใ้หสิ้ทธิบางประการแก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 
รายละเอียดสิทธิของท่านสามารถดไูดท้ี่นโยบายความเป็นส่วนตวัที่เก่ียวขอ้ง โดยที่ท่านสามารถใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล
ดงักล่าวไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั และ/หรือ ตามกระบวนการจดัการค าขอใชสิ้ทธิของบริษัท ชบับ ์
ไลฟ์ แอสชวัรนัซ ์จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "เรำ")  

ขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก็บรวบรวมตามค าขอใชสิ้ทธินี ้เป็นขอ้มลูส่วนบคุคลที่จ าเป็นต่อการยืนยนัตวัตนของผูใ้ชสิ้ทธิ เพื่อให้เราสามารถ
ด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกับค าขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดอ้ย่างปลอดภัย โดยที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้  หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านใหต้ามค าขอใชสิ้ทธินีเ้ฉพาะเพื่อการยืนยันตัวตนผูใ้ช้สิทธิ การด าเนินการตามค าขอใชสิ้ทธิของ
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล การด าเนินการภายในของบรษิัท และ/หรือ เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเท่านัน้  

โปรดน าส่งแบบฟอรม์ค าขอใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ("ค ำขอใช้สิทธิ") พรอ้มทัง้เอกสารการยืนยนัตวัตน (เช่น ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน ทัง้นี ้โปรดด าเนินการปิดทบัเนือ้หาขอ้มลูส่วนบคุคลที่ละเอียดอ่อนบนส าเนาเอกสารดงักล่าวก่อนน าส่งให้
เรา (เช่น ขอ้มูลศาสนา)) เพื่อการยืนยันตัวตนผูใ้ชสิ้ทธิ หรือการยืนยันอ านาจในการใชสิ้ทธิแทนผูอ้ื่น และน าส่งเอกสารทั้งหมด
ดงักล่าวมาที่ dpo.chubblifeTH@chubb.com 

กำรตอบกลับค ำขอใช้สิทธิของท่ำน: 

• ในกรณีที่ค  าขอใชสิ้ทธิของท่านถกูตอ้งครบถว้น และกระบวนการตรวจสอบยืนยนัตวัตนผูข้อใชสิ้ทธิถูกตอ้งและเสร็จสิน้ เราจะ
ตอบรบัค าขอใชสิ้ทธิของท่าน และเริ่มด าเนินการตามค าขอใชสิ้ทธิของท่าน 

• ในกรณีที่ค  าขอใชสิ้ทธิของท่านถูกตอ้งครบถว้น แต่เราไม่สามารถตรวจสอบยืนยนัตวัตนของท่านได ้เราจะด าเนินการแจง้ให้
ท่านทราบถึงกรณีดงักล่าว เพื่อใหท้่านน าส่งขอ้มลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามกระบวนการตรวจสอบและยืนยนัตวัตนของท่าน 

• ในกรณีที่ค  าขอใชสิ้ทธิของท่านไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้น (เช่น ไม่ชดัเจนว่าท่านตอ้งการใชสิ้ทธิใด หรือขอ้มลูตามค าขอใชสิ้ทธิ
ไม่ครบถว้น) เราจะแจง้ใหท้่านทราบว่าไม่สามารถปฏิบตัิตามค าขอใชสิ้ทธิของท่านดว้ยเหตผุลอะไร 
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ส่วนที ่1: ข้อมูลกำรยืนยันตัวตน 

ข้อมูลผู้ใช้สทิธิ  

ค าน าหนา้ - ชื่อ - นามสกลุ  

ขอ้มลูการตดิต่อ (เช่น ท่ีอยู่ 
หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยู่
อีเมล) 

 

เอกสารยืนยนัตวัตนที่น าส่ง
มาพรอ้มค าขอใชสิ้ทธิฉบบันี ้

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 ส าเนาหนงัสือเดินทาง 

อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ....................................................................................... 

(กรณีการใชสิ้ทธิแทนผูอ้ื่น โปรดกรอกขอ้มลูในส่วนนี ้พรอ้มน าส่งเอกสารที่ท่านอา้งอิงสิทธิเป็นผูด้  าเนินการแทน (เช่น เอกสาร
มอบอ านาจ)) 

ข้อมูลผู้แทน 

ค าน าหนา้ - ชื่อ - นามสกลุ  

ขอ้มลูการตดิต่อ (เช่น ท่ีอยู่ 
หมายเลขโทรศพัท ์ท่ีอยู่
อีเมล) 

 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งทา่น 
และเจา้ของขอ้มลูส่วน
บคุคลผูม้อบอ านาจ 

 

เอกสารยืนยนัตวัตนที่น าส่ง
มาพรอ้มค าขอใชสิ้ทธิฉบบันี ้

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 ส าเนาหนงัสือเดินทาง 

อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ....................................................................................... 
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ส่วนที ่2: รำยละเอียดค ำขอใช้สิทธิ 

สิทธทิีข่อใช ้ ค ำอธิบำยสทิธ ิ รำยละเอียดค ำขอ 

 สิทธิในการเขา้ถึง 
ท่านอาจมีสิทธิขอเขา้ถงึหรือขอรบัขอ้มลูส่วน
บคุคลของทา่นท่ีอยู่ในความครอบครองของเรา 

1. โปรดระบุข้อมูลทีข่อเข้ำถึง 

[โปรดระบ…ุ………………………………… 

……………………………………………….]  

2. ท่ำนต้องกำร 

 ขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 

 ขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคล 

 เปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลที่
ท่านไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

3. โปรดระบุเหตุผลประกอบค ำขอใช้สิทธิ 

[โปรดระบ…ุ………………………………… 

………………………………………………... 

………………………………………………..]  

 สิทธิในการขอแกไ้ข
ขอ้มลู 

ท่านอาจมีสิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคล
ของท่าน ใหถ้กูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และ
ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

ท่านสามารถดขูัน้ตอนการด าเนนิการและ
เอกสารที่จ  าเป็นไดท้ี่ 
https://www.chubb.com/th-th/customer-
service/non-contractual-changes.html  

 สิทธิในการขอโอนยา้ย
ขอ้มลูส่วนบคุคล 

ท่านอาจมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่น
ที่อยู่ในความครอบครองของเราในรูปแบบท่ีมี
การจดัระเบียบแลว้ และสามารถอ่านไดใ้น
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อส่งหรือโอน 
ขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลู
ส่วนบคุคลรายอื่นไดใ้นบางกรณี 

1. โปรดระบุข้อมูลทีต่้องกำรโอนย้ำย 

[โปรดระบ…ุ………………………………… 

………………………………………………... 

………………………………………………..]  

 

2. ท่ำนต้องกำร  

https://www.chubb.com/th-th/customer-service/non-contractual-changes.html
https://www.chubb.com/th-th/customer-service/non-contractual-changes.html
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 ขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นท่ีอยู่ใน
ความครอบครองของเราในรูปแบบที่
สามารถอา่นหรือใชง้านโดยทั่วไปดว้ย
เครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่ท  างานไดโ้ดย
อตัโนมตัิและสามารถใชห้รือเปิดเผยไดด้ว้ย
วิธีการอตัโนมตั ิ

 ใหส่้งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลในรูปแบบที่
สามารถอา่นหรือใชง้านโดยทั่วไปดว้ย
เครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่ท  างานไดโ้ดย
อตัโนมตัิและสามารถใชห้รือเปิดเผยไดด้ว้ย
วิธีการอตัโนมตัิไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วน
บคุคลรายอื่น 

 ขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่เราส่งหรือโอนไป
ยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลรายอื่น 
โดยตรง 

3. โปรดระบุเหตุผลประกอบค ำขอใช้สิทธิ 

[โปรดระบ…ุ………………………………… 

………………………………………………... 

………………………………………………..] 
4. โปรดระบุรำยละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลทีท่่ำนประสงคใ์ห้เรำส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำขอข้ำงต้น 

[โปรดระบ…ุ………………………………… 

………………………………………………... 

………………………………………………..] 

 สิทธิในการคดัคา้น 
ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เช่น  
การคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย

1. โปรดระบุข้อมูลและวัตถุประสงคท์ี่ท่ำน
ต้องกำรคัดค้ำนกำรประมวลผล 

[โปรดระบ…ุ………………………………… 
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ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพื่อวตัถปุระสงค์
เก่ียวกบัการท าการตลาดแบบตรง 

………………………………………………... 

………………………………………………..] 
2. โปรดระบุเหตุผลประกอบค ำขอใช้สิทธิ 

[โปรดระบ…ุ………………………………… 

………………………………………………... 

………………………………………………..] 

 สิทธิในการระงบัการใช ้
ท่านอาจมีสิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วน
บคุคลของทา่นในบางกรณี 

1. โปรดระบุข้อมูลที่ท่ำนต้องกำรระงับกำร
ประมวลผล 

[โปรดระบ…ุ………………………………… 

………………………………………………... 

………………………………………………..]] 

2. โปรดระบุเหตุผลประกอบค ำขอใช้สิทธิ 

[โปรดระบ…ุ………………………………… 

………………………………………………... 

………………………………………………..] 

 สิทธิในการลบหรือ
ท าลาย 

ท่านอาจมีสิทธิขอใหเ้ราด าเนินการลบ ท าลาย 
หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของทา่น  
เป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวัตนท่านได ้

1. โปรดระบุข้อมูลที่ท่ำนต้องกำรขอลบ
หรือท ำลำย 

[โปรดระบ…ุ………………………………… 

………………………………………………... 

………………………………………………..]  

2. เหตุผลทีท่่ำนขอลบหรือท ำลำย 

 ขอ้มลูส่วนบคุคลหมดความจ าเป็นตาม
วตัถปุระสงคท์ี่เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 
ในคราวแรก 
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 ท่านไดถ้อนความยินยอมในการ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวไป
แลว้  

 ท่านไดค้ดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วน
บคุคลดงักล่าว  

 ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านถกูเก็บรวบรวม 
ใช ้หรือเปิดเผยอยา่งไมถ่กูตอ้งตาม
กฎหมาย 

 สิทธิในการถอนความ
ยินยอม 

ส าหรบัวตัถปุระสงคท์ี่ท่านไดใ้หค้วามยินยอม
ไวแ้ก่บรษิัทในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ท่านสามารถขอ
ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได ้

1. โปรดระบุวัตถุประสงค์ที่ท่ำนต้องกำร
ถอนควำมยินยอม 

[โปรดระบ…ุ………………………………… 

………………………………………………... 

………………………………………………..] 

 

ทัง้นี ้การใชสิ้ทธิขา้งตน้ของท่านอาจถูกจ ากัดโดยขึน้อยู่กับเงื่อนไขและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย ในบางกรณีหากเราเห็นสมควรว่า  
ค าขอใช้สิทธิของท่านไม่สมเหตุสมผล (manifestly unfounded) หรือฟุ่ มเฟือยเกินความจ าเป็น (excessive) เราอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพื่อการปฏิบตัิตามค าขอใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ส่วนที ่3: กำรรับทรำบและยืนยัน 

ขา้พเจา้ไดอ้่านและท าความเขา้ใจเนือ้หาค าขอใชสิ้ทธิฉบบันีโ้ดยละเอียดแลว้ และยืนยนัว่าขอ้มลูต่าง ๆ ที่ไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบนัน้
เป็นความจริงและถูกตอ้ง ขา้พเจา้รบัทราบและเขา้ใจความจ าเป็นในการตรวจสอบเพื่อยืนยนัตวัตนในการปกป้องสิทธิของเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล หากขา้พเจา้ใหข้อ้มูลที่ผิดพลาดดว้ยเจตนาทุจริต ขา้พเจา้อาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายได ้ทั้งนี ้ในบางกรณี 
บริษัทอาจจ าเป็นตอ้งติดต่อขา้พเจา้เพื่อขอขอ้มลูเพิ่มเติม ขา้พเจา้เขา้ใจดว้ยว่าค าขอใชสิ้ทธิของขา้พเจา้จะไม่ไดร้บัการด าเนินการ
จนกว่าบรษิัทจะไดร้บัขอ้มลูที่จ  าเป็นในการด าเนินการตามค าขอใชสิ้ทธิอย่างครบถว้น สมบรูณ ์

ในการนี ้ขา้พเจา้จึงไดล้งนามไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 

ลายมือชื่อ:_____________________________________ 
ชื่อ - นามสกลุ:__________________________________ 
วนัท่ี:________________________________________ 


