
การประชุมชีแ้จงร่างแนวปฏบิตัขิองธุรกจิประกนัภยั
ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

23 มีนาคม 2564



ความเป็นมาของพรบฯ และการจดัท าแนวปฏิบติัฯ 

วตัถปุระสงคใ์นการจดัให้มีพรบฯ 

 เพือ่จดัใหม้กีฎหมายคุม้ครองสทิธใินขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นกฎหมายทัว่ไป

 เพือ่สรา้งการคุม้ครอง “ความเป็นสว่นตวั” (privacy right) เกีย่วกบัการเกบ็ รวบรวม และเปิดเผย ขอ้มลูสว่นบุคคล

 เพือ่ใหก้ฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของไทยเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายสากล รวมถงึ GDPR ของกลุ่ม EU

วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแนวปฏิบติัฯ 

 ธุรกจิประกนัวนิาศภยัมคีวามเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นอยา่งมาก 

 ขอ้ก าหนดตามพรบฯ มลีกัษณะเป็นการทัว่ไป และการปฏบิตัติามพรบฯ ควรมแีนวทางทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบที่ตรงกนัและ

เหมาะสมกบัภาคธุรกจิโดยรวม หน่วยงานก ากบัของภาคธุรกจิ (คปภ.) และหน่วยงานก ากบัตามพรบฯ (สคส.)
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ขัน้ตอนการด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง
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ขัน้ตอนแรก: จดัท าร่างแนวปฏิบติัฯ ขัน้ตอนท่ีสอง: เผยแพร่รบัฟังความคิด ขัน้ตอนท่ีสาม: หารือกบัหน่วยการก ากบัท่ี
เก่ียวข้อง

• จดัตัง้คณะท างานเฉพาะโดยมตีวัแทน
จากภาคธุรกจิเป็นหลกั

• ศกึษาหลกัการตามพรบฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง
• ศกึษาแนวทางการด าเนินธุรกจิทีม่ ี

ลกัษณะเฉพาะของภาคธุรกจิประกนั
วนิาศภยั

• พจิารณาแนวทางการก ากบัเฉพาะของ
ประเทศอืน่ส าหรบัการคุม้ครองขอ้มลู
สขุภาพทีเ่ป็นขอ้มลูสว่นบุคคล

• เผยแพรร่า่งแนวปฏบิตัฯิ ต่อภาคธุรกจิ
เพือ่รบัฟังความคดิเป็น

• จดัประชุมหารอืกบัภาคธุรกจิเพือ่รบัฟัง
ความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

• พจิารณาหารอืกบัภาคธุรกจิทีใ่กลช้ดิและ
เกีย่วขอ้งการธุรกจิประกนัวนิาศภยั (เชน่
ธุรกจิประกนัชวีติ ธุรกจินายหน้า
ประกนัภยั) 

• ก าหนดแนวทางและด าเนินการในการ
เผยแพรร่า่งแนวปฏบิตัฯิ ต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไป

• เสนอรา่งแนวปฏบิตัฯิ และความคดิเหน็ที่
ส าคญั รวมถงึอุปสรรคในการปฏบิตัติามพรบ
ฯ ใหแ้ก่หน่วยงานก ากบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

• ประชุมหารอืกบัหน่วยงานก ากบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
(สคส. คปภ.)

• ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่จดัท าใหร้า่ง
แนวปฏบิตัฯิ เป็นฉบบัสมบรูณ์ (ฉบบัแรก)



ขอบเขตการใช้บงัคบัของพรบฯ 
ขอบเขตของข้อมลูส่วนบคุคล

“ข้อมลูส่วนบคุคล” หมายความวา่ ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลซึง่ท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้
ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม แต่ไมร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ

• “บุคคล” หมายความวา่ บุคคลธรรมดา  (ไมร่วมนิตบุิคคล)

• เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไมร่วมถงึผูท้ีเ่สยีชวีติไปแลว้

• รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่ป็น digital และเป็นขอ้มลูเอกสาร

ขอบเขตของผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล หรือผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล

• การก าหนดขอบเขตการบงัคบัใชก้ฎหมายนอกราชอาณาจกัร (Extraterritorial Scope)

• รวมผูค้วบคุมและผูป้ระมวลผลทีอ่ยู่ในประเทศไทย และนอกประเทศไทยเฉพาะบางกลุม่ (เสนอสนิคา้และบรกิาร หรอืตดิตาม

พฤตกิรรมของเจา้ของขอ้มลูในประเทศไทย)
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ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล
ผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล



บริษทัประกนัวินาศภยั - ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล
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⚫ “ผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบคุคล”  หมายความวา่ บุคคลหรอืนิตบุิคคลซึง่มีอ านาจหน้าท่ีตดัสินใจ เกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

⚫ จากค านิยามขา้งตน้ สามารถเขา้ใจไดว้า่ บุคคลธรรมดา หรอืนิตบุิคคลยอ่มสามารถมฐีานะเป็นผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลได ้หากบุคคล
ดงักลา่วมอี านาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเกบ็รวมรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล โดยพิจารณาแต่ละกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

⚫ ข้อพิจารณาเบือ้งต้น

❑ บรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจตดัสนิใจวา่จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลประเภทใด

❑ บรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจตดัสนิใจวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้น ามาใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์ด

❑ บรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจตดัสนิใจวา่จะเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลใด

❑ บรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจตดัสนิใจวา่จะก าหนดใหผ้ลของการประมวลผลขอ้มลูนัน้เป็นอยา่งไร

❑ บรษิทัฯ ไมไ่ดด้ าเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลตามค าสัง่ หรอืในนามของบุคคลอืน่ หรอืเป็นผูแ้ทนของบุคคลอื่น หรอืองคก์รอื่น



ตวัอย่างสถานะ ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล
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บริษทัประกนัวินาศภยั สถานะ

- ในกจิกรรมการประมวลผลการรบัประกนัภยั และการปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาประกนัภยั:  ผูค้วบคุม

- ในฐานะนายจา้ง ในการประมวลผลขอ้มลูของลกูจา้งเพือ่การจา้งแรงงานและการใหส้วสัดกิารทีเ่กีย่วขอ้ง: ผูค้วบคุม

- การสง่ขอ้มลูใหบ้รษิทัในเครอืเพือ่ประมวลผลขอ้มลูในการวเิคราะหก์ารท าการตลาด ผูค้วบคุม

(บรษิทัในเครอืเป็นผูป้ระมวลผล - ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูในนามบรษิทัฯ)

- การท า co-campaign กบัคูค่า้เพือ่การเสนอผลติภณัฑป์ระกนัภยัควบคูก่บัผลติภณัฑข์องคูค่า้ ผูค้วบคุม

(บรษิทัคูค่า้เป็นผูค้วบคุม หากมอี านาจในตดัสนิใจในขอ้มลูเชน่เดยีวกนักบับรษิทัฯ)



ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล

8

⚫ “ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล”  หมายความวา่ บุคคลหรอืนิตบุิคคลซึง่ด าเนินการเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอื เปิดเผยขอ้มลู
สว่นบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล บคุคลหรือนิติบคุคลดงักล่าวต้องไม่เป็นผูค้วบคมุข้อมูลส่วนบุคคล

⚫ ทัง้บุคคลธรรมดา และนิตบุิคคล สามารถมฐีานะเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลไดเ้ชน่กนั หากบุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคลนัน้ 
ด าเนินการเกบ็รวมรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลตามค าสัง่ หรอืในนามของผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล

ตวัอย่าง บรษิทัฯ เกบ็รวมรวมขอ้มลูสว่นบุคคคล ผา่นตวัแทนประกนัวินาศภยัของบริษทัฯ เพือ่น าขอ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นการ
พจิารณาการรบัประกนัภยั ในกรณดีงักล่าวจะเหน็ไดว้า่ 

➢ บรษิทัฯ มอี านาจตดัสนิใจในการเกบ็รวบรวม และประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของผูมุ้ง่หวงัเพือ่และในนามของบรษิทัฯ 
เองวา่จะรบัประกนัภยั หรอืก าหนดเบีย้ประกนัภยัอยา่งไร ในกรณกีจิกรรมการรบัประกนัภยันี้ บรษิทัฯ เป็น ผูค้วบคุม
ขอ้มลูสว่นบุคคล

➢ ตวัแทนประกนัภยัซึง่ด าเนินการตามค าสัง่ หรอืในนามของบรษิทัฯ จะถกูพจิารณาวา่เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล
ส าหรบักจิกรรมทีต่วัแทนประกนัภยัด าเนินการค าสัง่/ในนามของบรษิทัฯ



หน้าท่ีของผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล และการท าสญัญา DPA (data processing 
agreement)  
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ด าเนินการตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัจากผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลเท่านัน้ เวน้แต่
ค าสัง่นัน้ขดัต่อกฎหมาย และ หากผูป้ระมวลผลด าเนินการเกนิกรอบค าสัง่
ของผูค้วบคุม ผูป้ระมวลจะกลายเป็นผูค้วบคุมในกจิการการประมวลผลที่
เกนิขอบเขตนัน้

การเข้าท าสญัญาการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลกบัผูป้ระมวลผล
ข้อมลูส่วนบคุคล - ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลง
ระหวา่งกนั เพือ่ควบคุมการด าเนินงานตามหน้าทีข่องผูป้ระมวลผลขอ้มลู
สว่นบุคคลใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล



ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล และผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล
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บรษิทัประกนัวนิาศภยักบัตวัแทนเพือ่การเสนอขายผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ

แนวทางเสนอพจิารณาต่อภาคธุรกจิ: ตวัแทนเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลู 



ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล และผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล
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บรษิทัประกนัวนิาศภยักบันายหน้าเพื่อการเสนอขายผลติภณัฑท์ี่เหมาะสมต่อ
ความเสีย่งของลกูคา้ 

แนวทางเสนอพจิารณาต่อภาคธุรกจิ: นายหน้าเป็นผูค้วบคุมขอ้มลู



ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล และผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล
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บรษิทัประกนัวนิาศภยักบั TPA, Loss Adjustor, Surveyor เพือ่กจิกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการประเมนิความเสยีหาย และสนิไหมของบรษิทัฯ

แนวทางเสนอพจิารณาต่อภาคธุรกจิ: TPA, Loss Adjustor, Surveyor ควรเป็น
ผูป้ระมวลผลขอ้มลู



ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล และผูป้ระมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล
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บรษิทัประกนัวนิาศภยักบับรษิทัรบัประกนัภยัต่อเพือ่สง่งานรบัประกนัภยัต่อ 

แนวทางเสนอพจิารณาต่อภาคธุรกจิ: บรษิทัรบัประกนัภยัต่อ (ใน/นอกประเทศ) 
เป็นผูค้วบคุมขอ้มลู



การเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล



แนวทางการก าหนดฐานการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล (ทัว่ไป) 
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การเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย (รวมเรยีกวา่ “การประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบุคคลตามพรบฯ จ าเป็นตอ้งมฐีานในการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีช่อบดว้ยกฎหมาย (Lawful Basis) เพราะการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลยอ่มเป็นการ
น าขอ้มลูสว่นบุคคลมาใชป้ระโยชน์ ซึง่ไมอ่าจกระท าไดเ้วน้แต่มฐีานในการประมวลผลทีช่อบดว้ยกฎหมาย

⚫ ฐานในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ เป็นหลกั
◼ ฐานสญัญา (Contractual Necessity)
◼ ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย (Legal obligation)
◼ ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม (Legitimate Interest)

⚫ ฐานความยนิยอมไมใ่ชก้บัการเขา้ท าสญัญา การท าธุรกรรมเป็นปรกตขิองบรษิทัฯ ใชเ้ป็นหลกัส าหรบัการท าการตลาดกบั
บุคคลทีไ่มใ่ชล่กูคา้ของบรษิทัฯ และลกูคา้ไมส่ามารถคาดหมายไดถ้งึการท าการตลาดของบรษิทัฯ  



แนวทางการก าหนดฐานการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล (ทัว่ไป) 

16

ฐานสญัญากบัการกรมธรรมป์ระกนัภยั

หลกัการ 
⚫ ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลมคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้
⚫ เพือ่ด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท าสญัญา (ค าขอเขา้ท าประกนั) 
⚫ เพือ่ปฏบิตัติามสญัญาซึง่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นคูส่ญัญา (สญัญาประกนัภยั) รวมถงึกรณีการพจิารณาและชดใชค้า่สนิไหมทดแทน
⚫ จ ากดัเฉพาะขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ป็นคูส่ญัญาเท่านัน้
⚫ ฐานสญัญาน้ีใชไ้ดก้บัขอ้มลูสว่นบุคคลทัว่ไปเทา่นัน้ 

ข้อสงัเกต
⚫ เมือ่การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นไปตามฐานสญัญา บรษิทัฯ ไม่จ าตอ้งมกีารขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเพือ่การ

ด าเนินการตามวตัถุประสงคเ์ดยีวกนันี้อกี
⚫ หากเป็นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่ าเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตามวตัถุประสงคอ์ืน่ บริษทัฯ จะไมส่ามารถ

อา้งองิฐานสญัญาในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลเพือ่การนัน้ได ้แม้จะมีการก าหนดไว้ในข้อสญัญากต็าม



17

ฐานหน้าท่ีตามกฎหมาย

• ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล (บรษิทัฯ) มคีวามจ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการด าเนินการให้
เป็นไปตามบทบญัญตัติามกฎหมายหรอืตามค าสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมายของหน่วยงานของรฐั เช่น ส านักงาน คปภ. ปปง. 
ค าสัง่ศาล หรอืเจา้หน้าทีร่ฐัทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการตามทีก่ฎหมายก าหนด

• หากเป็นกรณีที่บรษิทัฯ ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถเลือกระหว่างการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล กับ ใช้วธิอีื่นที่
เหมาะสม เพือ่ใหบ้รษิทัฯ สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายได ้ดงันี้ ถอืวา่บรษิทัฯ ไมม่คีวามจ าเป็นและไมส่ามารถอา้งองิฐาน
หน้าทีต่ามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลได้

แนวทางการก าหนดฐานการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล (ทัว่ไป) 
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ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม (Legitimate Interest)

เงือ่นไขการอ้างอิงฐานประโยชน์อนัชอบธรรม
1) การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลเป็นไปเพราะความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของบคุคลดงัต่อไปน้ี
• ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล
• บุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นทีไ่มใ่ชเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล
2) ประโยชน์ของบคุคลดงักล่าว ต้องเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ 
กล่าวคอื การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ ๆ จะตอ้งไมเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ หรอือาจเป็นกรณทีีอ่ยูใ่น
ขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาตใหท้ าได้
3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบคุคลดงักล่าวต้องไม่มีความส าคญัน้อยกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีเก่ียวกบั
ข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล เชน่ สทิธใินความเป็นสว่นตวั สทิธใินชือ่เสยีง เป็นตน้

แนวทางการก าหนดฐานการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล (ทัว่ไป) 
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ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม (Legitimate Interest) ตัว่อย่าง
• การแจง้ renew หรอืการแจง้เตอืนเพือ่ต่อประกนัภยั 
• การด าเนินธุรกจิทัว่ไปโดยไมเ่ปิดเผยขอ้มลูไปยงับุคคลภายนอก (การวเิคราะหแ์ผนธุรกจิ การจดัท า 

forecast การเสนอขอ้มลูผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้)
• การใหส้วสัดกิารต่อพนกังานของบรษิทัฯ การประเมนิผลงาน
• เพือ่ป้องกนัการทจุรติภายในองคก์ร รวมถงึการฉ้อฉล 
• เพือ่ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูและเครอืขา่ย (Network and Information Security)

การตลาดบางประเภท: การประมวลผลขอ้มลูของลกูคา้ในการท าการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
“อาจจะ” อา้งองิฐานประโยชน์อนัชอบธรรม เชน่การเสนอโปรแกรมทางการตลาดเป็นพเิศษส าหรบัลกูคา้
เฉพาะกลุม่/ราย 

การเสนอขายในกรณีน้ีอาจใชฐ้านผลประโยชน์อนัชอบธรรมได ้เมือ่บรษิทัฯ ไดม้กีารท าการประเมนิผลกระทบเพื่อสนับสนุนดุลยพนิิจ
ของบรษิทัฯ แลว้ เชน่การเสนอความคุม้ครองเพิม่เตมิจากกรมธรรมป์ระกนัภยัทีล่กูคา้มอียู ่การเสนอต่ออายุหรือผลติภณัฑท์ีใ่กลเ้คยีง
เพื่อทดแทนผลติภณัฑ์เดิมที่ก าลงัจะหมดอายุ ทัง้น้ีการเสนอขายผลติภณัฑ์ของบุคคลที่สามแก่ลูกค้าของบรษิัทฯ ไม่ควรอ้างอิง
หลกัการของฐานผลประโยชน์อนัชอบธรรม

แนวทางการก าหนดฐานการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล (ทัว่ไป) 



“ฐานความยนิยอมไมใ่ชก้บัการเขา้ท าสญัญาประกนัภยั และ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกรมธรรม ์ไมใ่ชก้บัการท าธุรกรรมเป็น
ปรกตขิองบรษิทัฯ (BAU)  ใช้เป็นหลกัส าหรบัการท า
การตลาดกบับุคคลทีไ่มใ่ชล่กูคา้ของบรษิทัฯ และลูกคา้ไม่
สามารถคาดหมายไดถ้งึการท าการตลาดของบรษิทัฯ”

แนวทางความยินยอมกบัข้อมลูส่วนบคุคลทัว่ไป
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แบบความยินยอม
การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการเสนอผลิตภณัฑ์

เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลแก่ท่านเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์และบรกิารของ[ชื่อบรษิทัฯ] (“บรษิทั”) และบรษิทัในเครอืหรอืบรษิทัในกลุ่มบรษิทั [ชื่อบรษิทัฯ] (“กลุ่ม
บริษทั”) (เรยีกรวมกนัว่า “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) บรษิทัจ าตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ทีอ่ยู่อเีมล ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์
และขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นใด ดงัระบุในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา [แทรกลงิก์นโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล หากเป็นการขอความยนิยอมทาง
อเิลก็ทรอนิกส์] เพื่อใชใ้นการด าเนินการส่งเน้ือหาเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการขาย และการสื่อสารการตลาดทางตรงเกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์และบริการของเรา ค าแนะน า
และขอ้มลูในเรื่องต่าง ๆ ซึง่รวมถงึการประกนัภยั โปรแกรมใหร้างวลั การใหผ้ลประโยชน์ส าหรบัการเป็นลูกคา้ทีม่คีวามภกัดตี่อแบรนด ์การใหส้ทิธพิเิศษ กจิกรรม
การกุศล กจิกรรมทีไ่มห่วงัผลก าไร และการจดักจิกรรมทางการตลาด การประกวด จบัฉลากชงิโชค งานอเีวน้ท ์และการแขง่ขนัต่าง ๆ ทีท่่านอาจสนใจ โดยเราอาจ
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคลากร และคู่คา้ของเราซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกจิกรรมทางการตลาด และการกจิกรรมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อที่
บรษิทั และบุคคลดงักลา่วสามารถด าเนินการจดักจิกรรมทางการตลาด และมอบสทิธพิเิศษต่าง ๆ แก่ทา่นได ้

ทัง้น้ี การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นจะเป็นไปตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทั [ตามแนบ หรอืตามลงิก]์

หากทา่นไมต่อ้งการรบัการสื่อสาร หรอืขา่วสาร รวมทัง้สทิธปิระโยชน์ใด ๆ เกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารของเรา ท่านอาจขอเพกิถอนความยนิยอมไม่ว่าใน
เวลาใดกต็าม โดยตดิต่อมาทีเ่จา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูของบรษิทัตามรายละเอยีดดา้นลา่ง หรอื unsubscribe จากขอ้ความทางอเีมล หรอื SMS

เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทั [ระบุชื่อบรษิทั]
ทีอ่ยู:่ [ทีอ่ยูส่ านกังานใหญ่บรษิทัฯ]
ชอ่งทางการตดิต่อ: [เบอรโ์ทรศพัท ์หรอือเีมล และเวลาท าการ]

การที่ท่าน [คลกิ] หรอื[ลงลายมือชื่อ] ด้านล่างน้ี เป็นการที่ท่านรบัทราบและให้ความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรษิัท
ด าเนินการตามทีร่ะบุในแบบความยนิยอมน้ี

ลงชื่อ ____________________________ วนัที่



ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัสขุภาพ
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การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลท่ีมีความอ่อนไหว – ข้อมลูสขุภาพ

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลท่ีมีความอ่อนไหวท่ีเก่ียวข้อง (ตามมาตรา 24) 

⚫ ฐานความยินยอมโดยชดัแจ้ง

⚫ ฐานความจ าเป็นเพ่ือก่อตัง้สิทธิเรียกร้อง

◼ การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย

◼ การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย

◼ การยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย

⚫ ฐานความจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั
◼ บรษิทัฯ ตอ้งมคีวามจ าเป็นในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายกล่าวคอื เป็นกรณีทีก่ฎหมาย
ก าหนดหน้าทีใ่หบ้รษิทัฯ ตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว และอาจรวมถงึกรณีมปีระกาศ ระเบยีบ 
ค าสัง่ หรอืแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดโดยหน่วยงานของรฐัทีม่อี านาจดว้ย

◼ บรษิทัฯ ท าการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั
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การประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลท่ีมีความอ่อนไหว – ข้อมลูสขุภาพ
แนวทางการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวส าหรบัการประกนัตาม Data Protection Act 2018 ของสหราชอาณาจกัรมกีาร
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวเพือ่ประโยชน์สาธารณะทีส่ าคญั (Substantial Public Interest)
โดยเฉพาะส าหรบัการประกนั โดยในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวเพือ่กจิกรรมการประกนันัน้ ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่น
บุคคลตอ้งด าเนินการตามเงือ่นไขทีก่ าหนดตามกฎหมายอย่างเครง่ครดั 

ก. เป็นการจ าเป็นเพือ่วตัถุประสงคใ์นการประกนัภยั
• วตัถุประสงคใ์นการประกนัภยั หมายถงึ 
• การใหค้ าแนะน า การจดัการ การรบัประกนั การบรหิารจดัการเกีย่วกบัสญัญาประกนัภยั
• การจดัการเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั
• การด าเนินการตามสทิธ ิหน้าที ่ตามสญัญาประกนัภยั หรอื ทีเ่กดิขึน้เกีย่วเนื่องกบัสญัญาประกนัภยั รวมถงึการด าเนินการตาม

สทิธ ิหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด
ข. เป็นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหวทีเ่กีย่วกบั เชือ้ชาต ิศาสนา เผา่พนัธุ ์ความเชือ่ทางปรชัญา สหภาพแรงงาน 
ขอ้มลูพนัธุกรรม และขอ้มลูสขุภาพ
ค. เป็นการจ าเป็นเพือ่การประโยชน์สาธารณะทีส่ าคญั
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การประมวลผล ข้อมลูสขุภาพกบัผลิตภณัฑป์ระกนัสขุภาพ

ข้อมลูส่วนบคุคลทัว่ไปกบัข้อมลูสขุภาพกบัธรุกิจประกนัวินาศภยั แนวทางท่ีเสนอตามแนวปฏิบติัฯ ฉบบัน้ี

หากขอ้มลูสว่นบุคคลใด (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว) จ าเป็นต่อการประมวลผลเพือ่การ
เขา้ท าสญัญาประกนัภยั และการชดใชค้า่สนิไหมทดแทน บรษิทัฯ ควรทีจ่ะด าเนินการตามแนวทางดงัต่อไปน้ีได้

1. บรษิทัฯ ไมต่อ้งขอความยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล (ทัว่ไป) โดยอา้งองิขอ้ยกเวน้ตามฐานการ
เขา้ท าสญัญาประกนัภยัและการปฏบิตัติามสญัญาประกนัภยั 

2. บรษิทัฯ ไมต่อ้งขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ส าหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลสขุภาพ (health sensitive 
personal data) โดยอา้งองิขอ้ยกเวน้ของการขอความยนิยอมเกีย่วกบัการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอื
ประโยชน์สาธารณะทีส่ าคญั และพจิารณาถงึฐานการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลการปฏบิตัติามสญัญาประกนัภยั



การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแหล่งอ่ืน



การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแหล่งอ่ืน
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หลกัการและข้อยกเว้นในการเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลจากแหล่งอ่ืน
หลกั หา้มไมใ่หผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากแหลง่อื่นทีไ่มใ่ชจ่ากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรง

ข้อยกเว้น

⚫ กรณีท่ีฐานในการประมวลผลคือฐานความยินยอม: แจง้ privacy policy ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลและขอความยนิยอม

⚫ กรณีฐานในการประมวลผลไม่ใช่ฐานความยินยอม: ในกรณีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจากแหลง่อืน่โดยฐานการประมวลผล
ไมใ่ชฐ่านความยนิยอมตามพรบฯ ใหท้ าไดโ้ดยเป็นขอ้ยกเวน้ และผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลไมต่อ้งขอความยนิยอม และไมต่อ้งแจง้
รายละเอยีดเกีย่วกบั privacy policy 
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แนวทางเพ่ิมเติมในการเกบ็ข้อมลูจากแหล่งอ่ืน ข้อมลู (Lead) 
กรณกีารซือ้ lead ขอ้มลูมาเพือ่วตัถุประสงคก์ารเสนอขายผลติภณัฑ ์หรอืด าเนินกจิกรรมทางการตลาด จากแหล่งขอ้มลูอื่น 
มหีน้าทีข่อความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวตัง้แต่ตน้ทาง โดยบรษิทัฯ อาจตกลงกบัคูค่า้ของบรษิทัฯ ให้
ด าเนินการดงัต่อไปนี้

แนวทางการขอความยินยอมจากต้นทาง

▪ ใหบ้รษิทัฯ ตกลงกบัคูค่า้ของบรษิทัฯ ใหคู้ค่า้ดงักลา่วขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลโดยการระบุวา่เป็นความยนิยอมให ้
“บรษิทัประกนัวนิาศภยั” หรอื “ภาคธุรกจิประกนัวนิาศภยั/ธุรกจิประกนัภยั” ใชใ้นการตดิต่อเสนอผลติภณัฑป์ระกนัวนิาศภยัได้

▪ เมือ่เพือ่เสนอขายเป็นครัง้แรก  บรษิทัฯ ควรอธบิายถงึการไดข้อ้มลูดงักลา่ว และวตัถุประสงคใ์หแ้ก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบอยา่ง
ชดัเจน  เชน่ แจง้วา่บรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลมาจากแหลง่ใด และท าการตดิต่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเพือ่การเสนอขายผลติภณัฑ ์
(หากปฏเิสธใหห้ยุดทนัท)ี

▪ ในกรณีน้ี บรษิทัฯ ตอ้งเชือ่ถอืค ารบัรองและอาศยัคูค่า้ในการขอความยนิยอมจากลกูคา้ ใหก้บับรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ ควรก าหนด
มาตรการในการประเมนิและบรหิารความเสีย่งตามความเหมาะสมของบรษิทัฯ เชน่ การท าค ารบัรอง การเขา้ท าสญัญาก าหนดสทิธหิน้าที่
ของคูส่ญัญา วธิกีารตรวจสอบอืน่ใดตามทีต่กลงกนั หรอืการบรหิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน



เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (DPO) 



หน้าท่ีในการตัง้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล
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แนวทางหารือ: บริษทัประกนัวินาศภยัจะต้องจดัให้มี DPO 
คณุสมบติัของ DPO 
- มคีวามรูค้วามเขา้ใจพรบฯ
- มคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิประกนัภยั และประกนัวนิาศภยั
- (แนวสคส. ตอ้งม ีcertificate หรอื accredit บางประเภท) 

เงือ่นไข
- เป็นพนกังาน หรอืผูร้บัจา้งบรกิาร (แนวทาง สคส – เป็นบุคคลธรรมดา) 
- ไมม่หีน้าทีอ่ื่นทีไ่ดร้บัมอบหมายทีข่ดัหรอืแยง้กบัหน้าทีใ่นฐานะ DPO ตามพรบฯ ก าหนด

- หน้าทีอ่ื่นตอ้งไมเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล
- หน้าทีอ่ื่นตอ้งไมท่ าใหเ้จา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลค านึงถงึผลประโยชน์หรอืหน้าที่เกีย่วกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บุคคลน้อยลง 



หน้าท่ีในการตัง้เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล
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ตวัอย่าง 
⚫ หน้าท่ีท่ีไม่ขดัหรือแย้งกบัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล – บรษิทัฯ ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลู
สว่นบุคคลเป็นผูด้แูล ควบคุมการบนัทกึการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตามมาตรา 39

⚫ หน้าท่ีท่ีขดัหรือแย้งกบัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล
◼ เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลด ารงต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายการตลาด ซึง่มอี านาจตดัสนิใจในการก าหนดลกัษณะของกจิกรรมทางการตลาด 

รวมถงึก าหนดกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย และก าหนดประเภทขอ้มลูสว่นบุคคลทีจ่ะใชใ้นการด าเนินการทางการตลาดในแต่ละโครงการ (เนื่องจากการ
ด าเนินการทางการตลาดเป็นหลกัรวมถงึค านงึถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคา้หรอืกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย โดยอาจท าใหค้ านงึถงึการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลน้อยลงได)้ หรอืหวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคล (การเกบ็ขอ้มลูพนกังาน) 

◼ พนกังานบรษิทัฯ ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น Compliance หรอืฝ่ายอื่น ซึง่ตามหลกัการควรมคีวามเป็นอสิระ และมเีวลาอยา่งมากในการก ากบัดแูลการ
ด าเนินงานของทัง้บรษิทัฯ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายไมค่วรถูกตัง้เป็นเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลหากปริมาณงาน และหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบท่ีมีอยู่เดิมท่ีมีมาก หากบุคคลดงักล่าวต้องด าเนินการเป็นเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้นอาจท า
ให้การด าเนินงานตามหน้าท่ีเดิม และหน้าท่ีใหม่ไม่สามารถท าได้เตม็ท่ี



ข้อมลูส่วนบคุคลเดิมของบริษทัฯ 



การจดัการข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเกบ็รวบรวมก่อนพรบฯ มีผลใช้บงัคบั (ตามมาตรา 95) 

“ขอ้มลูสว่นบุคคลทีผู่ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลไดเ้กบ็รวบรวมไวก้่อนวนัทีพ่รบฯ ใชบ้งัคบั ใหผู้ค้วบคุมสามารถเกบ็รวม
รวมและใชข้อ้มลูสว่นบุคคลนัน้ ต่อไปไดต้ามวตัถปุระสงคเ์ดิม 

ผูค้วบคุมตอ้งก าหนดวธิกีารยกเลกิความยนิยอม และเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่มป่ระสงคใ์หผู้้
ควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลเกบ็รวมรวม และใชข้อ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวสามารถแจง้ยกเลกิความยนิยอมไดโ้ดยงา่ย 

การเปิดเผยและการด าเนินการอืน่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันิี้”

ดงันัน้ สิง่ทีบ่รษิทัฯ ตอ้งด าเนินการคอื

▪ ระบุ ขอ้มลูสว่นบุคคล ประเภทเจา้ของขอ้มลูฯ และวตัถุประสงคใ์นการประมวลผล ก่อน วนัทีพ่.ร.บ. มผีลใชบ้งัคบั 

▪ บรษิทัฯ ควรจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืบนัทกึผลการด าเนินการดงักล่าวเพือ่เป็นหลกัฐาน เพือ่ป้องกนัการเกดิ
ขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม และใชข้อ้มลูสว่นบุคคลทีม่กีารเกบ็รวบรวมก่อนวนัที ่พรบฯ จะมผีลใชบ้งัคบั
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แนวทางการจดัให้มีวิธีการยกเลิก: ขึน้อยูก่บัการก าหนดของบรษิทัฯ โดยอาจพจิารณาจากแนวทางการสื่อสารกบั
เจา้ของขอ้มลูตามปรกตธิุระ เชน่ สือ่สารกบัลกูคา้ผา่นทาง SMS, Line Official อเีมล และทางโทรศพัท์

แนวทางการจดัให้มีวิธีการประชาสมัพนัธช่์องทางการเพิกถอนความยินยอม: บรษิทัฯ อาจด าเนินการแบบ 
Passive หรอื Active กไ็ด้ (ประกาศเผยแพรบ่นหน้าเวบ็ไซตข์องบรษิทั หรอืสง่ SMS หรอื email) 

ข้อพึงระวงั

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขา้งตน้ใชไ้ดก้บักรณี การเกบ็รวบรวม และการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลทีม่กีารเกบ็รวบรวมก่อน พรบฯ มผีลใช้
บงัคบัเทา่นัน้ ไม่รวมถึงการเปิดเผยและการด าเนินการอ่ืน ๆ กบัขอ้มลูสว่นบุคคล 
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การจดัการข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเกบ็รวบรวมก่อนพรบฯ มีผลใช้บงัคบั (ตามมาตรา 95)



ตวัอย่างเอกสารท่ีเก่ียวข้อง



เอกสารประกอบแนวปฏิบติัฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางของภาคธรุกิจ

1. ขอ้ความแจง้และการขอความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล
ส าหรบัลกูคา้และผูมุ้ง่หวงั

2. ขอ้ความแจง้รายละเอยีดในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัคูค่า้ 
(รวมทัง้นายหน้าประกนัวนิาศภยั)

3. แบบความยนิยอมส าหรบัการด าเนินกจิกรรมทางการตลาด
4. ขอ้ตกลงใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 
5. ค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล
6. การแจง้เหตุละเมดิต่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล
7. การแจง้ชอ่งทางการถอนความยนิยอมตามมาตรา 95
8. แบบการบนัทกึการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล



Q & A


