
 

 

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับตัวแทน / นายหน้าประกันภัย 

 ประกาศฉบับนีก้ าหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ . คุ้มครองข้อมูล   

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศฉบับนีบ้ังคับใช้กับนายหน้า/ตัวแทนประกันภัย  ของบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ตวัแทน / นายหน้าประกนัภยั ได้โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบบันีโ้ดยละเอียด  

1. ค านิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล”  ภายใต้ประกาศฉบับนี ้ หมายถึง  ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกบับุคคลที่ท ำให้สำมำรถระบุตวัตนบุคคลนัน้ได้ไม่ว่ำ

ทำงตรงหรือทำงอ้อมรวมทัง้ข้อมูลทุกประเภทที่สำมำรถบ่งชี้ตวัตน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ชื่อ หมำยเลขประจ ำตวับตัรประชำชน ข้อมูล

สถำนทีอ่ยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลกัษณ์ทำงกำยภำพทำงจิตใจ ทำงสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม หรือข้อมูลอืน่ใด ทีส่ำมำรถระบตุวัตนได ้

2. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

2.1 ข้อมูลนายหน้า/ตัวแทนประกันภัย 

 ในการสมคัรและปฏิบตัิตามสญัญานายหน้า/ตวัแทนประกันภยั บริษัทจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของ

ท่าน ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

• ชื่อ - นามสกลุ 

• ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน รายละเอียดภมูิล าเนา 

• บตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง 

• หมายเลขโทรศพัท์ 

• หมายเลขโทรศพัท์มือถือ 

• อีเมล 

• ชื่อสถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา 

• รายละเอียดประสบการณ์ท างาน 

• ข้อมลูทุกประเภทของท่านที่ใช้ประกอบการสมคัรนายหน้า/ตวัแทนประกันภยั เช่น ใบอนุญาตประกอบอาชีพนายหน้าหรือ

ตวัแทนประกนัภยั เป็นต้น 

• ประวตัิส่วนตวั / ประวตัิการท างาน ที่ระบใุนประวตัิโดยย่อของท่าน (CV) 

• รายละเอียดใบอนญุาตการท างานต่างด้าว (กรณีนายหน้า/ตวัแทนประกนัภยัเป็นคนต่างชาติ) 

• ประวตัิอาชญากรรม 

• ข้อมลูประวตัิการท างานปัจจบุนั และข้อมลูประวตัิการท างานย้อนหลงั รวมถึงข้อมลูนายจ้าง หรืออดีตนายจ้าง สถานทีท่ างาน 

ทีอ่ยู่ที่ท างาน วนัเวลาที่ท างาน เงินเดือน พฤติกรรมการท างาน หรือรายละเอียดประวตัิการท างานอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 



 

 

 ทัง้นี ้บริษัทอาจติดต่อบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบหุรือให้ไว้ในเวลาสมคัรนายหน้า/ตวัแทนประกันภยั เพื่อตรวจสอบรายละเอียดประวตัิ

การท างานของท่าน โดยบริษัทหรือบคุคลภายนอกเท่าที่จ าเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

นอกจากนี ้ในขัน้ตอนการสมคัรตวัแทน / นายหน้าประกนัภยั ท่านอาจถกูร้องขอให้ส่งมอบข้อมลูแก่บริษัทเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

• ข้อมลูสขุภาพ หรือความพิการ 

• สญัชาติ 

• เพศ 

• ศาสนา หรือข้อมลูอื่นที่จ าเป็นเพื่อยืนยนัหรือรับรองคณุสมบตัิของท่านว่าสามารถท างานเป็นตวัแทน / นายหน้าประกนัภยั

ให้แก่บริษัทได้ เป็นต้น 
 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ  

 บริษัทเก็บข้อมลูส่วนบคุคลประเภทพิเศษของท่าน ตามมาตรา 26 ของพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 เช่น 

เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมลูสขุภาพ 

ความพิการ ข้อมลูสหภาพแรงงาน ข้อมลูพนัธุกรรม ข้อมลูชีวภาพ หรือข้อมลูอื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกัน โดยบริษัทจะเข้าถึง เก็บรวบรวม 

ใช้ เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวงัตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด บริษัทจะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมลูส่วนบุคคลประเภทพิเศษดงักล่าวต่อท่านก่อนหรือขณะที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมลูจากท่านภายใต้เงื่อนไข

หลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดกฎหมาย 

 ท่านรับทราบว่า ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามกฎหมายเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นความผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาหรือ

กฎหมายอื่นใด บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมลูการกระท าความผิดกฎหมายของท่านได้ โดยบริษัทจะเ ข้าถึง เก็บรวบรวม เปิดเผย 

หรือควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลด้วยความระมดัระวงัตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด  

2.4 บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนีจ้ากบุคคลภายนอก 

 ท่านรับทราบและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

• ข้อมูลเก่ียวกับประวัติการศึกษาและประวัติการท างานของท่าน โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลประวัติ      

การท างานและประวัติการศึกษาของท่านในระหว่างขัน้ตอนการสมัครหรือในระหว่างอายุของสัญญาตัวแทน / นายหน้า

ประกนัภยั ที่จะต้องมีการด าเนินการใดๆ บริษัทอาจยืนยนัข้อมลูที่ท่านได้ให้ไว้กบันายจ้างเดิมและสถาบนัการศกึษาที่เคยศกึษา 

• ข้อมลูเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบอาชีพตวัแทน / นายหน้าประกันภยั และ / หรือประกาศนียบตัรรับรองทางวิชาชีพและ / หรือ

วุฒิการศึกษา บริษัทอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องยืนยนัข้อมูลที่ท่านให้ไว้เ ก่ียวกับประกาศนียบตัรและ/หรือวุฒิการศึกษา    

ที่ท่านได้รับจากบคุคลภายนอก 



 

 

• ข้อมลูที่เก่ียวกบัสขุภาพของท่าน ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด บริษัทอาจรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูสขุภาพของทา่น

จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นใด หรือบุคคลใดๆ ที่ท่านอ้างอิงเพื่อยืนยันสุขภาพของท่านในการปฏิบัติหน้าที่    

ตามสญัญาตวัแทน / นายหน้าประกนัภยัหรืออนมุตัิสวสัดิการใดๆ ที่ท่านมีสิทธิ (หากมี) 

• ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากบุคคลอื่น บริษัทอาจได้รับข้อมูลของท่านจากบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป็นจากการรายงาน      

การแจ้ง หรือการร้องเรียนภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของบริษัทหรือตามกฎหมาย เพื่อให้บริษัทสามารถทราบถึงกรณี ชื่อ 

พฤติกรรม กิจกรรม หรือข้อมลูเก่ียวกับสถานการณ์ใดๆ ที่เก่ียวกบัท่านที่ได้มีการรายงาน แจ้ง หรือร้องเรียนให้บริษัททราบ 

เพื่อด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 

• ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง บริษัทอาจได้รับข้อมูลของท่านจากหน่วยงานรัฐ หรือสถานกงสุล อาทิเช่น ข้อมูลประจ าตัว

ประชาชน ข้อมลูหนงัสือเดินทาง ข้อมลูตรวจคนเข้าเมือง หรือข้อมลูอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับท่านเพื่อวตัถุประสงค์ในการด าเนินการ

เร่ืองการเดินทางของท่าน เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี ้

ประเภทของข้อมลูอาจแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละประเทศ 

 บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของผู้ เอาประกันภัย และบุคคลทั่วไป  และเพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์ได้เสียของบริษัท บริษัทได้ติดตัง้กล้องวงจรปิดเพื่ อความปลอดภัยภายในบริเวณบริษัท บริษัทหรือผู้ ให้บริการซึ่งเป็น

บคุคลภายนอกที่บริษัทจดัหาอาจเกบ็รวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมลูจากภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวของท่านและข้อมลูส่วนบคุคลที่ท่านใช้

และเข้ามาในบริเวณพืน้ท่ีของบริษัท 

3. ข้อมูลที่บริษัทประมวลผล 

 บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมจากท่านโดยตรงหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก     

ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2. ในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิตามสญัญาตวัแทน / นายหน้าประกันภยั การพิจารณาใบสมคัรตวัแทน /

นายหน้าประกนัภยั หรือการปฏิบตัิตามกฎหมาย  

 บริษัทใช้ขัน้ตอนการตดัสินใจอตัโนมตัิที่จะประมวลผลข้อมลูของท่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในบางกรณี เช่น บริษัทอาจประเมิน

ข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับการพิจารณาใบสมคัรนายหน้า/ตวัแทนประกันภัย หรืออื่นๆ ท่านอาจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของบริษัท 

4. วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน 

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้

• เพื่อการประมวลผล การบริหารจดัการ การด าเนินการเก่ียวกับการสมคัรเป็นตวัแทน / นายหน้าประกันภัย การท าสญัญา

ตวัแทน / นายหน้าประกันภัย การท าสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนประกันวินาศภยั หรือนายหน้าประกันวินาศภยั การท าสญัญา

แต่งตัง้ผู้แนะน าการลงทนุ หรือสญัญาอื่นๆ  

 



 

 

• เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าคอมมิชชั่น หรือผลตอบแทนอื่นๆ  ที่บริษัท            

ให้เนื่องจากการปฏิบตัิงาน ตลอดจนสวสัดิการต่างๆ ตามนโยบายของบริษัท 

• เพื่อใช้ในสอบสวนทางวินยักรณีบริษัท ได้รับข้อร้องเรียนอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิ 

• เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของตวัแทน / นายหน้าประกนัภยั รวมถึง ลกูค้า / ผู้ เอาประกนัภยั 

• เพื่อการประมวลผล การบริหารจดัการ การด าเนินการเก่ียวกับค าขอเอาประกันภยั หรือธุรกรรมต่างๆ ที่เจ้าของข้อมลูส่วน

บุคคลยื่นต่อบริษัท รวมถึงการพิจารณารับประกันภัย การด าเนินการและให้บริการต่างๆ ที่เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย  

การจัดเก็บเบีย้ประกันภัยและหนีสิ้นอื่นๆ (ถ้ามี) การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การประมวลผล การจ่ายเงินตามกรมธรรม์

ประกันภัย รวมถึงการต่ออายุการเปล่ียนแปลงแก้ไข การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย และการประกันภัยต่อที่เก่ียวกับ

กรมธรรม์ประกนัภยัของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล  

• เพื่อด าเนินการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัที่บริษัท  

มีต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และส่งมอบบริการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะซือ้

ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

• เพื่อด าเนินการสอบทาน ตรวจสอบ ข้อมลูส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 

เชน่ โรงพยาบาล และหน่วยงานทางการแพทย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ 

• เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับการบริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการให้บริการติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหา         

แก่เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลตามความเหมาะสม เช่น การบริการเก่ียวกบักรมธรรม์ประกนัภยั หรือการตอบข้อซกัถาม เป็นต้น 

• เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงเพื่อใช้ข้อมูล             

ในการวิเคราะห์ตลาดและการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 

• เพื่อใช้ในการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสู้

สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

• เพื่อให้บริการช่องทางการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงเนือ้หาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือ

แพลตฟอร์มส่ือสงัคมออนไลน์ หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยอาจประมวลผลหรือวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้

เว็บไซต์ แอปพลิเคชนั หรือแพลตฟอร์มส่ือสงัคมออนไลน์ของท่าน เพื่อจดัท าให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชนั หรือแพลตฟอร์มส่ือสงัคม

ออนไลน์เหล่านัน้ ตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ รวมถึงการประเมินหรือด าเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ 

แอปพลิเคชนั หรือแพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์เหล่านัน้ หรือผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การแนะน า

ผลิตภณัฑ์และ/ หรือบริการท่ีเก่ียวข้อง และการจดัโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชนั และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย 

• เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลต่อส านกังาน คปภ. เพื่อประโยชน์ในการก ากับดแูลและส่งเสริม

ธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่าด้วย

การประกันวินาศภัย ตามนโยบายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงาน คปภ. ซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่ เว็บไซต์ 

https://www.oic.or.th 

https://www.oic.or.th/


 

 

• เพื่อปฏิบตัิตามข้อบงัคบั หรือข้อก าหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย 

• เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท 

 

 บริษัทมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่ท่านให้และบริษัทได้เก็บรวบรวมก่อน 

ระหว่าง และภายหลงัจากที่สิน้สดุสญัญาตวัแทน / นายหน้าประกนัภยั เพื่อวตัถปุระสงค์ที่เก่ียวข้องสญัญา รวมถึงการด าเนินกิจการและ

บริหารงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

 บริษัทอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (กฎหมายเก่ียวกับการประกันภัย หรือ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง)  ในกรณีของข้อมลูส่วนบคุคลประเภทพิเศษ รวมทัง้ (1) ข้อมลูที่เปิดเผยเชือ้ชาติหรือเผ่าพนัธุ์ดัง้เดิม ความเห็นทาง

การเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือความเป็นสมาชิกของสหภาพ (ii) ข้อมลูทางชีวภาพและยีน และ(iii) ข้อมลูเก่ียวกบัสขุภาพ 

รสนิยมทางเพศ บริษัทประมวลผลข้อมูลไม่ว่า (i) เพราะบริษัทได้รับความยินยอมของท่านที่จะด าเนินการดงักล่าวหรือ (ii) เพราะบริษัท

ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ หรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของบริษัท 

 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเมื่อบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเมื่อท่านได้ให้ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใดๆ โดยติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเพิกถอนความยินยอม บริษัทยังอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะอธิบายให้ท่านทราบในเวลาที่มีการเพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมลูใด 

ที่บริษัทยงัคงมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ของการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 นอกจากนี ้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์อื่นๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้องหรือเป็นไปในท านอง

เดียวกับวตัถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมทัง้วตัถุประสงค์ในการท าการวิจยัทางประวตัิศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์ เพื่อวตัถุประสงค์ใน

การจัดเก็บข้อมูล (archives) เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีที่เป็นไปได้ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์

ดงักล่าวข้างต้น หรือ บริษัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนเพื่อจ ากัดขอบเขตของข้อมลูส่วนบุคคลที่บริษัทจะใช้ในการท าการวิจยัหรือจดัเก็บ

ข้อมลูส ารอง รวมทัง้ บริษัทอาจใช้ข้อมลูนามแฝง (pseudonymous) เพื่อหลีกเล่ียงการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

5. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการท าให้มัน่ใจถึงการป้องกันข้อมลูส่วนบคุคลที่เพียงพอ บริษัทพยายามที่จะจ ากดัการเข้าถึง

ข้อมลูส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมลูดงักล่าวเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ที่มีอยู่ พนกังาน บคุลากรของบริษัท บริษัทในเครือ 

พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท รวมทัง้บุคคลภายนอกที่มีสัญญาให้บริการแก่บริษัทเก่ีย วกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล        

ส่วนบุคคลข้างต้นและคู่สัญญาอื่นๆ ที่กระท าในนามบริษัท จะเป็นผู้ ได้รับและเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลแก่บริษัทเหล่านัน้เท่าที่จ าเป็นเพื่อประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการแก่ท่านและเพื่อปกป้อง

ส่วนได้เสียของบริษัทเท่านัน้ และตกลงที่จะป้องกันข้อมลูส่วนบุคคลของท่านจากการใช้ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับประเภทของผู้ ให้บริการที่บริษั ทจะมีการเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านให้ทราบ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของท่านในสมุดรายชื่อนายหน้า/ตัวแทนประกันภัยให้แก่พนักงาน         

ของบริษัทและบคุคลทัว่ไป อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมลูของท่านออกจากบริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาที่บริษัทก าหนด 



 

 

 บริษัทอาจให้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน แก่บริษัทอื่นใดหรือหน่วยงานใดๆ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่

ก ากับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานก ากับดูแลบริษัท (เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั) 

หรือหน่วยงานท่ีบริษัทเป็นสมาชิก (เชน่ สมาคมประกนัวินาศภยัไทย) สถาบนัประกนัภยั หรือหน่วยงานราชการท่ีควบคมุในเร่ือง การตรวจ

คนเข้าเมือง ภาษี ความมัน่คงของชาติและอาชญากรรมตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อด าเนินกิจการของบริษัท หรือการด าเนินการกิจกรรม

ร่วมกนั การเดินทาง การจดังานร่วมกนั การเชื่อมโยง/เก่ียวข้องทางวิชาชีพ (profession affiliations) และการวิจยั  

 นอกจากนี ้ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของ

บริษัทเพื่อวตัถุประสงค์ในการด าเนินการกิจการของบริษัท หรือเพื่อการปฏิบตัิตามนโยบาย เพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียหรือสิทธิโดยชอบ

ด้วยกฎหมายของบริษัท หรือประกาศที่บริษัทจะก าหนดเป็นกรณีๆ ไป 
 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
 

 บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการของบริษัทเท่าที่จ าเป็น  ทัง้นี ้ 

ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทส่งข้อมลูส่วนบคุคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยงับคุคลหรือหน่วยงานท่ีอยูใ่นประเทศอื่น หรือภายใต้

เขตอ านาจกฎหมายของประเทศอื่น ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศนัน้อาจถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานของ

กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสมในการคุ้มครองรักษาความปลอดภยัของ

ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านในระดบัเดียวกบักฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของประเทศไทย 

7. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล  

 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของท่านภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ท่านสามารถตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกับ

ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัท 

8. สิทธิของท่าน 

 ในเวลาใดก็ตาม ท่านมีสิทธิดงัต่อไปนีเ้ก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลของท่านท่ีบริษัทมีรวมทัง้สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมลูที่ไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วน 

• สิทธิในการขอส าเนาข้อมลูส่วนบคุคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านอาจส่งให้บคุคลภายนอกหรือขอให้บริษัทส่งโดยตรง 

• สิทธิที่จะคดัค้านการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเพื่อวตัถปุระสงค์ทางการตลาดและวตัถปุระสงค์อืน่ใด 

• สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่มีความจ าเป็น ส าหรับวตัถุประสงค์ที่มีการจดัเก็บ รวมทัง้สิทธิที่จะจ ากัด 

ขอบเขตการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลบได้ 

• สิทธิขอให้ผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบคุคลระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลได้ 

• สิทธิร้องขอให้บริษัทด าเนินการให้ข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจผิด 

• สิทธิที่จะร้องเรียนกบัหน่วยงานท่ีควบคมุในกรณีที่ท่านเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิท่าน  

 



 

 

 ทัง้นี ้การใช้สิทธิของท่านจะต้องอยูภ่ายใต้ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบที่บริษัทก าหนด ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย

คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทก าหนด โดยในการใช้สิทธิ

ข้างต้น ท่านจะต้องส่งค าร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัทตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ 11. 

ของประกาศฉบบันี ้และการพิจารณาค าร้องดงักล่าวเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้ เดียว ค าวินิจฉยัของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัค าร้องขอ

ใช้สิทธิของท่านถือเป็นท่ีสดุ 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัท ลบ ท าลาย จ ากัดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระงบัการใช้
ชัว่คราว แปลงข้อมลูส่วนบคุคลที่ไม่สามารถระบตุวัตนเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจท าให้เกิดข้อจ ากดักบับริษัท
ในการท าธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้ 
 

 

9. การเพิกถอนความยินยอม 
 

 หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถเพิกถอน
ความยินยอมได้โดยการท าค าร้องแจ้งมายงัเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัท 
 

 ทัง้นี ้การเพิกถอนความยินยอมข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อก าหนด ประกาศ หรือระเบียบที่ก าหนด 
ในกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของบริษัท และหลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทก าหนด 

 

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายนีไ้ม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่เป็นการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กฎ ประกาศ ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เมื่อมีการเปล่ียนแปลงๆ ใด บริษัทจะประกาศในเว็บไซต์

ของบริษัทที่  https://pdpa.kpi.co.th/privacy ซึ่ งการแก้ไขเป ล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที เมื่อมีการประกาศลงในเว็บไซต์                

และท่านรับทราบและยินยอมปฏิบตัิตามนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลฉบบัแก้ไขทุกประการ ท่านควรตรวจสอบและอ่านรายละเอียด

ของนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลที่บริษัทประกาศในเว็บไซต์เป็นประจ า 

11. การติดต่อบริษทั 
 

 หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที่ก าหนดในข้อ 8. หรือมีข้อสงสัยเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ตามรายละเอียดด้านล่างนี ้
 

 บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 ที่อยู่ 1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10140 

 โทรศพัท์ ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ (KPI Contact Center)  0 2624 1111 

 เว็บไซต์ www.kpi.co.th 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (DPO) 

 ที่อยู่ 1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10140 

 อีเมล dpo@kpi.co.th 

http://www.kpi.co.th/
mailto:dpo@kpi.co.th

