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การจัดอบรมสัมมนา 
ว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของไทยส าหรับภาคธุรกิจประกันภัย
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย 
วันที่ 10 ตุลาคม 2565
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สารบัญ

1
ผลการศึกษาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่น
บุคคลในธุรกิจประกันภัย (Data Flow)

2
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับธุรกิจ
ประกันภัย

3
สรุปสาระส าคัญของแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมลูส่วน
บุคคลส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย

4 ถาม - ตอบประเด็นปัญหา
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1. ผลการศึกษาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน
ธุรกิจประกันภัย (Data Flow)
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จัดท ำเอกสำรที่จ ำเป็น

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัย

ส ำนักงำน คปภ. น ำรำยงำนผล
กำรศึกษำและเอกสำรเพื่อ
ด ำเนินกำรต่อไป

ด ำเนินกำรโดยกำรสัมภำษณ์ผู้แทนบุคคลภำยใต้
ก ำกับ ระหว่ำงวันที่ 21 พฤษภำคม 2563 ถึง 12 
มิถุนำยน 2563 ดังนี้
• สมำคมประกันชีวิตไทย
• สมำคมประกันวินำศภัยไทย
• สมำคมตัวแทนประกันชีวิตและที ่ปรึกษำ

กำรเงิน
• สมำคมนำยหน้ำประกันภัยไทย
• สมำคมธนำคำรไทย
• สมำคมผู้ประเมินวินำศภัย
• สมำคมน ักคณิตศำสตร ์ประก ันภ ัยแห ่ง

ประเทศไทย

สัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท ำ Data Flow จัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำ 

(Gap Analysis)
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ศูนย์ CCTV

โรงพยาบาล

กู้ภัย

บริษัทกลาง
คุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ

อู่ / อะไหล่

TPA

คปภ.

ผู้เอาประกัน 
(บุคคลธรรมดา)

ผู้รับประโยชน/์
ทายาทโดยธรรม/ผู้

มีส่วนได้เสีย

ผู้เกี่ยวข้อง/บิดา
มารดา ญาต/ิผู้แจ้ง
การตาย/ผู้ติดต่อ

กรณีฉุกเฉิน

ผู้ถือกรมธรรม์
นิติบุคคล

ตัวแทน (ที่ไม่ใช่
พนักงานบริษัทประกัน)

นายหน้า (ธนาคาร บริษัท
นายหน้า นายหน้าอิสระ)

คู่กรณี (บุคคล
ธรรมดา) เช่น ผู้ขับขี่

ผู้เสียหาย 
(บุคคลธรรมดา)

ผู้เอาประกันนิติ
บุคคล

ผู้รับประโยชน์
นิติบุคคล

บริษัทประกันชีวิต 

บริษัทประกันวินาศภัย

ฝ่ายกองทุน
ทดแทนผู้

ประสบภัยจากรถ

การไหลเวียนของข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจประกันภัย

ผู้ส ารวจภัย

นักคณิตศาสตร์

บริษัทประกันภัยต่อ

ผู้ประเมิน

• ตัวแทน (พนักงาน)
• นักคณิตศาสตร์

ประกันภัย (พนักงาน)
• พนักงานสินไหม 

(lost surveyor)

• ตัวแทน (พนักงาน)
• นักคณิตศาสตร์

ประกันภัย (พนักงาน)

หมายเหตุ: บุคคล/หน่วยงานที่
อยู่ภายในเส้นประมีลกัษณะการ
ไหลของข้อมูลเหมือนกันผู้เสียหาย (นิติบุคคล) 

คู่กรณี (นิติบุคคล)
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2. แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับธุรกิจ
ประกันภัย
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ชื่อประกำศ วันที่ประกำศ วันที่มีผลบังคับใช้

1. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าส าหรับธุรกิจประกันชีวิต พ.ศ. 2564

28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

2. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้าส าหรับธุรกิจประกันวินำศภัย พ.ศ. 2564

28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เอาประกันภัยส าหรับกำรตรวจสอบและประเมินวินำศภัย 
พ.ศ. 2564

28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับธุรกิจประกันภัย
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Laws on Data Protection for Insurance Industry

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของลูกค้าส าหรับธุรกิจ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2564

1. แนวปฏิบัติส ำหรับธุรกิจประกันชีวิต 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของลูกค้าส าหรับธุรกิจประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2564

2. แนวปฏิบัติส ำหรับธุรกิจประกันวินำศภัย 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของผู้เอาประกันภัยส าหรับการ
ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย พ.ศ. 2564

3. แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ประเมินวินำศภัย

 แบ่งออกเป็น 3 หมวดตำมประเภท
บุคคลภำยใต้ก ำกับ ได้แก่ 

⁻ หมวด 1: บริษัทประกันชีวิต/บริษัท
ประกันวินาศภัย 

⁻ หมวด 2: ตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทน
ประกันวินาศภัย 

⁻ หมวด 3: นายหน้าประกันชีวิต/นายหน้า
ประกันวินาศภัย 

⁻ เอกสารแนบท้าย: แนวทางการก าหนด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

เค้ำโครงแนวปฏิบัติ เค้ำโครงแนวปฏิบัติ

เค้ำโครงแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับธุรกิจประกันภัย

ใช้บังคับกับ: บริษัทประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต 
นายหน้าประกันชีวิต

ใช้บังคับกับ: บริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทนประกันวนิาศภัย 
นายหน้าประกันวินาศภัย 

ใช้บังคับกับ: ผู้ประเมินวินาศภัย

 สำระส ำคัญของแต่ละหมวด* ประกอบด้วย
1. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ท่ีได้

แจ้งแก่ลูกค้าและการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่
2. การแบ่งประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและการพิจารณาฐานทางกฎหมายใน

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3. การขอและบริหารจัดการความยินยอม
4. การแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
6. สถานะของบุคคลภายใต้ก ากับ
7. หน้าที่อื่น ๆ ของบุคคลภายใต้ก ากับในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

และในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
8. แนวทางเก่ียวกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
9. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
*หมำยเหตุ: เนื้อหาอาจแตกต่างกันตามสถานะของบุคคลภายใต้ก ากับน้ัน ๆ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 สำระส ำคัญของแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย
1. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ท่ี

ได้แจ้งแก่ลูกค้าและการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่
2. การแบ่งประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและการพิจารณาฐานทางกฎหมาย

ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3. การขอและบริหารจัดการความยินยอม
4. การแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
6. สถานะของผู้ประเมินวินาศภัย
7. หน้าที่อื่น ๆ ของผู้ประเมินวินาศภัยในฐานะผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคล

และในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
8. แนวทางเก่ียวกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
9. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
10. เอกสารแนบท้าย: แนวทางการก าหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล
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3. สรุปสาระส าคัญของแนวปฏิบัตใินการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
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Laws on Data Protection for Insurance Industryสถำนะของบุคคลภำยใต้ก ำกับ

บริษัทประกันวินำศภัย ตัวแทนประกันวินำศภัย นำยหน้ำประกันวินำศภัย

(1) ผู้ควบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีอ ำนำจตัดสินใจเกี่ยวกับการเกบ็รวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคล เพื่อ:

• พิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณารับ
ประกันภัยต่อ

• การเอาประกันภัยต่อ
• การปฏิบัติตามสัญญาประกนัภัย
• พิจารณาและด าเนินการที่เกีย่วขอ้งกบัการ

จ่ายค่าสินไหมทดแทน
• จัดท าสมุดทะเบยีนตามกฎหมาย
• เพ่ือเป็นหลักฐานในการตอ่สู้คดตีามกฎหมาย
• เพื่อเสนอขายหรือด าเนินกจิกรรมทาง

การตลาดแบบตรง

(2) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลในนำมหรือตำมค ำสั่งของผู้ควบคมุข้อมลูส่วน
บุคคลรายอื่นโดยเฉพาะ

(1) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวแทนประกนัวินาศภัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าเพ่ือท ำกำรชักชวนให้บุคคลท ำสัญญำประกันภัยกับบริษัทตำมที่
ได้รับมอบหมำย:

• ตามค าสั่งหรือในนามของบริษัท
• ต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ

บริษัทหรือสัญญาระหว่างตวัแทนประกันวินาศภัยกับบริษัท
• กรณีเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยของบริษัทมำกกว่ำหน่ึง

แห่ง หลังจากได้ชักชวนให้ลูกคา้เขา้ท าสัญญาประกนัภัยกบั
บริษัทใดเป็นการเฉพาะแล้ว

(2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีที่ตัวแทนประกนัวินาศภัยไมป่ฏิบัตติามค าสั่งของบริษัทหรือกระท า
นอกเหนือจากวัตถปุระสงค์ของบริษัท เช่น

• เพื่อการท าการตลาดแบบตรงของตวัแทนประกนัวินาศภัยเอง
• เพื่อกิจการอื่นใดของตวัแทนประกันวินาศภัยเป็นการส่วนตวัที่

ไม่เกี่ยวข้องกบัการท าหนา้ที่เปน็ตวัแทนประกนัวินาศภัยของ
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง

• กรณีเป็นตัวแทนประกันวินำศภัยของบริษัทมำกกว่ำหน่ึง
แห่ง ในขั้นตอนกำรพิจำรณำว่าจะเสนอขายผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและบริการของบริษัทใดใหแ้ก่ลูกคา้แตล่ะราย

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
นายหน้าประกนัวินาศภัยสามารถประกอบกจิการนายหน้าประกนัวินาศภัยไดอ้ย่าง
อิสระ และไม่ขึ้นตรงกบับรษิัทใดเป็นการเฉพาะ เป็นผลให้นายหน้าประกนัวินาศภัย
มอี ำนำจตัดสินใจเกี่ยวกับการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลในการ
ด าเนินกิจการของตน เช่น

o เพื่อขอใบเสนอราคากรมธรรม์ประกนัภัย
o เพื่อวิเคราะห์และเลือกสรรกรมธรรมข์องบริษัทที่ตรงกบัความต้องการ

ของลูกค้า
o เพื่อน าเสนอข้อมูลกรมธรรมป์ระกนัภัยของบรษิัทต่าง ๆ 
o เพื่อแนะน าผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบรกิารที่เหมาะสม
o เพ่ือด าเนินการในฐานะตัวแทนของผู้เอาประกนัภัยในการประสานงาน

กับบริษัทประกนัภัยเพ่ือการพิจารณารับประกันภัย การน าส่งกรมธรรม์
ประกันภัย การจ่ายเบี้ยประกันภัย หรือการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทน 

o เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นฐานขอ้มลูของนายหนา้ประกัน
วินาศภัยเอง

o เพื่อเสนอขายหรือการด าเนินกจิกรรมทางการตลาดแบบตรง

(2) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีที่นายหน้าประกนัวินาศภัยปฏิบัติตามค าสั่งหรือในนามของบรษิัทเป็นการ
เฉพาะ เช่น

• การน าส่งเอกสารที่เกีย่วขอ้งตา่ง ๆ เช่น เมื่อนายหน้าประกนัวินาศภัย
ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้น าส่งสื่อโฆษณาแกลู่กค้า โดยที่นายหน้า
ประกันวินาศภัยไมไ่ดม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการริเริ่ม หรือได้รับประโยชน์
ร่วม (นอกจากค่าด าเนินการ) ในการส่งเอกสาร 
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กำรแบ่งประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

ตัวอย่ำงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตัวอย่ำงข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ต าแหน่ง

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล

เชื้อชาติ/เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง 

ความเชื่อใน
ลัทธิ/ศาสนา/ปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ

ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลความพิการ

ข้อมูล
สหภาพแรงงาน

ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ

หรือ ข้อมูลอื่นใดในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด

พิจารณาฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป
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ตัวอย่ำงฐำนทำงกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป

• การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการตลาดแบบตรง (direct marketing) โดยมีลักษณะที่เกินควำมคำดหมำยของลูกค้ำ เช่น 
− การส่งข้อความการสื่อสารด้านการตลาดให้กับลูกค้าที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมาก่อน และไม่อาจคาดหมายว่าจะได้รับ

ข้อมูลข่าวสารการตลาดจากบริษัท
− การซื้อข้อมูลลูกค้าจากผู้ประกอบการรายอื่น (ซื้อ lead)

ฐำนควำมยินยอม

ฐำนทำงกฎหมำยอื่นซึ่งไม่ใช่ฐำนควำมยินยอม 

ฐำนกำรจ ำเป็นเพื่อปฏิบัติตำมสัญญำ

• การเข้าท าสัญญาประกันภัย เช่น 
− การให้ค าแนะน า การอ านวยความ

สะดวกในการกรอกและน าส่งใบค าขอ
เอาประกันภัย 

− การพิจารณารับประกันภัย 
− การส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 
− การปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ที่เกิด

จากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย 
− การด าเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

และการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง

ฐำนกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ด้วยชอบด้วย
กฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

• การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการตลาดแบบ
ตรง (direct marketing) โดยมีลักษณะทีอ่ยู่ใน
ควำมคำดหมำยของลูกค้ำ เช่น 

− การส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยแก่ลูกค้ารายเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์
ประกันภัยนั้น ๆ หรือสินค้าที่คล้ายคลึง 
หรือสินค้าอื่น ๆ ของบริษัทในเครือหรือ
พันธมิตรทางธุรกิจที่น่าจะเป็นประโยชน์
ต่อลูกค้าหรือส่งเสริมการใช้บริการของ
ลูกค้า (โดยที่ลูกค้าไม่เคยคดัค้านการส่ง
ข้อมูลเช่นว่านั้น)

ฐำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล 

• การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลเพื่อการ
ติดตามการฉ้อฉลและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของ
บริษัท เพื่อปฏิบัติตามประกาศ คปภ. และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่ำงฐำนทำงกฎหมำยในกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

• การระบุและยืนยันตัวตนนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดไว้ 
• การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการตลาดแบบตรง (direct marketing) ทุกกรณี โดยไม่ค านึงว่าเกินความคาดหมายของลูกค้าหรือไม่

ฐำนควำมยินยอมโดยชัดแจ้ง

ฐำนทำงกฎหมำยอื่นซึ่งไม่ใช่ฐำนควำมยินยอม

ฐำนกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวข้องกับประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ โดยจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของลูกค้าร่วมด้วยตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด

• การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของลูกค้า คู่สมรส บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนที่จ าเป็นในกำรพิจำรณำรับ
ประกันภัย กำรเอำประกันภัยต่อ พิจำรณำรับประกันภัยต่อ ค ำนวณเบี้ยประกันภัย ปฏิเสธกำรรับประกันภัยแต่ละประเภท หรอืชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทน

• การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่จ าเป็นเพื่อเปิดเผยใหส้ านักงาน คปภ. ตามประกาศ คปภ. และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ใน
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลประกันภัย (watch-list) 

• การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่จ าเป็นเพื่อเปิดเผยให้ส านักงาน คปภ. เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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กำรขอควำมยินยอม

ให้พิจารณาก าหนดวิธีการให้เหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการขอความยินยอม
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาจด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ก็ได้

แนวทำงในกำรขอควำมยินยอม
• ท าโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดย

สภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวก็อาจขอความยินยอมด้วย
วิธีการอื่นได้ เช่น การขอความยินยอมผ่านทางโทรศัพท์ในบริบทของการเสนอ
ขายและแนะน าผลติภัณฑ์ทางโทรศัพท์ (telesales) หรือการให้บริการหลัง
การขาย

• กรณีลูกค้ำมีกรมธรรม์ประกันภัยหลำยฉบับ หากวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมคีวามเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับอื่น ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลอาจขอความยินยอมไปได้ในการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยฉบบัแรกเพียงครั้งเดียว เช่น วัตถุประสงค์ในการ
ท าการตลาดแบบตรง

กำรขอควำมยินยอมของผู้เยำว์ คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคน
เสมือนไร้ควำมสำมำรถ
• ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด

กำรขอถอนควำมยินยอม
• ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถขอถอนความยินยอมได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลก าหนด
• ต้องจัดให้มีระบบการบันทึกการถอนความยินยอมดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

แนวทำงกำรขอควำมยินยอมผ่ำนทำงโทรศัพท์
• ควรบันทึกเสียงที่ลูกค้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อเป็นหลักฐานการให้ความยินยอมด้วย 
• ควรเก็บรักษาหลักฐานการให้ความยินยอมไว้ตลอดระยะเวลาที่มีการ

อาศัยความยินยอมนัน้ หรือนานกว่านั้น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล
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กำรขอควำมยินยอม (ต่อ)

กำรขอควำมยินยอมในกรณีที่บรษิัทเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่น 

กรณกีำรท ำสัญญำประกันภัยแบบกลุ่ม

• บริษัทอาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยให้ค ารับรองว่าได้แจ้ง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว 
และ

• หากเป็นกรณีที่ต้องอาศัยความยินยอม บริษัทอาจจัดให้ผู้ถือกรมธรรม์
ประกันภัยจัดท าเอกสารขอความยินยอมจากสมาชิกผู้เอาประกันภัยเพื่อให้
บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์
ที่ต้องอาศัยความยินยอมได้

หมายเหตุ: บริษัทอาจพิจารณาแนบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท พร้อมทั้งเอกสารขอความยินยอมให้แก่ผู้ถอืกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในการไปแจ้งนโยบายดังกล่าว
และขอความยินยอมแทนบริษัท โดยให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเก็บรักษา
เอกสารขอความยินยอมนั้นไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งบริษัทสามารถร้องขอได้หากเกิด
ข้อร้องเรียนขึ้นในอนาคต

กรณีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มุ่งหวัง (prospect) ที่
ไม่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัทมำก่อนเพื่อเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย
• บริษัทต้องขอความยินยอมอกีครั้ง หรือ
• ให้บุคคลที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทขอความยินยอมให้บริษัทตั้งแต่ต้น 

โดยให้บริษัทอื่นที่เปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลเก็บรักษาเอกสารขอความยินยอมนัน้
ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งบริษัทสามารถร้องขอได้หากเกิดข้อร้องเรียนขึน้ในอนาคต

กรณีผู้เอำประกันภัยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องแก่
บริษัท
• เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคูส่มรส ผู้ช าระเบี้ยประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัว
• บริษัทอาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันภัยให้ค ารับรองว่าได้แจ้งนโยบายการ

คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของบริษัทตามหลักเกณฑ์ก าหนดแล้ว และ
• หากเป็นกรณีที่ต้องอาศัยความยินยอม บริษัทอาจจัดให้ผู้เอาประกันภัยให้ค า

รับรองว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องเหล่านัน้แลว้ เพื่อให้บริษัท
สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคท์ี่ต้อง
อาศัยความยินยอมได้
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กำรแจ้งนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

• ต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้ำต่อส ำนักงำน คปภ. เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• ต้องมีการระบุเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ของส านักงาน คปภ. 
(https://www.oic.or.th) ซึ่งมีการเผยแพร่นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของส ำนักงำน คปภ. ไว้

• อาจใชแ้บบแนบท้ำยแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทาง
ในการจัดท านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

เนื้อหำของนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของบริษัทแก่
ลูกค้าในเวลาก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด 

• อาจจัดให้มีการแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปก่อนหรือพร้อมกับใบ
ค ำขอเอำประกันภัยหรือแบบขอควำมยินยอมกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรอื่น ๆ ระหว่ำงบริษัทกับลูกค้ำ 
เช่น การติดต่อสื่อสารซึ่งหน้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรศัพท์ ตามที่
เหมาะสม เป็นต้น และในกรณีที่บริษัทมีการใช้งานเว็บไซต์ในการปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกค้า ให้บริษัทประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

• อาจด าเนินการแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของบริษัทในรูปแบบใดก็
ได้ เช่น การแนบลิงก์ (link) หรือแสดง QR Code ไปยังนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าเว็บไซต์หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ

• กรณีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
ติดต่อลูกค้ำ บริษัทอาจแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแก่
ลูกค้าภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ภำยใน 30 วัน โดยควร
แจ้งอย่ำงช้ำที่สุดในกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำในครั้งแรก เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นที่
ไม่ต้องแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน้ำที่ในกำรแจ้งนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีมีวัตถุประสงค์ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจำกวัตถุประสงค์เดมิ

• ต้องท าการปรับปรุงนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ใหม่ และ
แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้ลูกค้าทราบด้วย ผ่านช่องทางที่บริษัทสามารถพิสูจน์ไดว้่าเหมาะสมใน
การสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบ เช่น การส่งทางไปรษณีย์ อีเมล ข้อความสื่อสารทางโทรศัพท์ (SMS) 

− อาจเป็นช่องทางเดียวกันกับช่องทางที่เคยแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้
ก่อนหน้ากไ็ด้

• ในกรณีท่ีบริษัทมีการใช้งานเว็บไซต์ในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ให้บริษัทประกำศทำงเว็บไซต์ของ
บริษัทด้วย

• ในกรณีที่วัตถุประสงค์ใหม่นั้นจ าเป็นต้องอาศัยฐานความยินยอม ต้องขอควำมยินยอมจากลูกค้าเป็น
การเพ่ิมเติมด้วย

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

1. ค านิยาม
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท/ผู้เสนอขายเก็บรวบรวม
3. ความจ าเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย หรือการเข้าท าสัญญา และผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้
ข้อมูลส่วนบุคคล

4. แหล่งที่มาของข้อมลูสว่นบุคคล
5. วัตถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล

ของบริษัท/ผู้เสนอขาย 
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ประกันภัย)
7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ
8. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
9. สิทธิของเจ้าของข้อมลูสว่นบุคคล
10. วิธีติดต่อ

• บริษัท/ผู้เสนอขาย
• เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

แนวทำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกคา้ส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564

รวมไปถึงการระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
• การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อ

ส านักงาน คปภ. เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและส่งเสริม
ธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• การระบุถึงนโยบายคุ้มครองขอ้มลูส่วนบคุคลของส านักงาน 
คปภ. ซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ของส านักงาน คปภ.
(https://www.oic.or.th) 

รวมไปถึงผู้รับข้อมูลดังต่อไปน้ี
• หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ 

กฎหมาย และข้อผูกพันในการด าเนินงานของส านักงานทั้งใน
และต่างประเทศ เช่น ส านักงาน คปภ. 

• บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น บริษัทประกันภัย นายหน้าประกัน
วินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย ผู้ประเมินวินาศภัย 
ผู้ส ารวจภัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อ
ส านักงานสาขาในไทยของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ 
โรงพยาบาล ศูนย์กู้ชีพ ฯลฯ

https://www.oic.or.th/
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หน้ำที่อื่น ๆ  ของบริษัทประกันวินำศภัยในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล หน้ำที่เพิ่มเติมจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมี
ความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีและธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป

จัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมท้ังทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมี
ความจ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีและธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อส านักงาน คปภ. 

จัดให้มีสัญญาการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล (เช่น ตัวแทนประกันวินาศภัย ผู้ให้บริการภายนอก)

จัดให้มีสัญญาการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Agreement) กับผู้รับข้อมูลท่ีเป็นผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล (เช่น นายหน้าประกันวินาศภัย) (Optional)

จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้ลูกค้า 
และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้

ส านักงาน คปภ. อาจขอตรวจสอบบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้

ในกรณีท่ีต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต้องด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ

จัดให้มีการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) ในกรณีท่ีมีการประมวลผลข้อมูลท่ีมีความเส่ียงสูงอันจะส่งผลกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของลูกค้าตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด

หมายเหตุ: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ไม่ได้ก าหนดหนา้ที่ให้ต้องมีการท า DPIA แต่อย่างใด 
อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญตัิฯ ก าหนดให้ต้องมีการท า DPIA ไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจ
ประกันภัยมีผลกระทบในวงกว้าง จึงได้มีการก าหนดหน้าที่เพิ่มเติมในส่วนนีข้ึน้ ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับกฎหมายล าดบัรอง
ของพระราชบัญญัติฯ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล กรณีท่ีมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับ
ข้อมูลในต่างประเทศ

จัดท านโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรเพื่อก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล

ด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด         
ความเข้าใจผิด

จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพ่ือให้สามารถด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือท่ีไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามท่ีลูกค้าร้องขอ หรือท่ีลูกค้าได้ถอนความยินยอมแล้ว เว้น
แต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด

จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ในกรณีท่ีเข้าหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด
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หน้ำที่อื่น ๆ  ของบริษัทประกันวินำศภัยในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล

หน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล หน้ำที่เพิ่มเติมจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งท่ีได้รับจาก              
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่ค าส่ังของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขัดต่อกฎหมาย

เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามค าส่ังและนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล

จัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด

ส านักงาน คปภ. อาจขอตรวจสอบบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้

เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล

จัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด

แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ในกรณีท่ีเข้าหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2565

 สำมำรถเก็บรวบรวมและใชข้้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์
เดิม
• ต้องก าหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

ลูกค้าที่ไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลสว่นบุคคลดังกล่าว
ต่อไปสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย

 กำรเก็บรวบรวมและใชข้้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มเติมจาก
วัตถุประสงค์เดิม หรือกำรเปิดเผยหรือกำรด ำเนินกำรอื่นที่ไม่ใช่กำรเก็บ
รวบรวมและกำรใชข้้อมูลส่วนบุคคล
• ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล

กรณีบริษัทประกันวินำศภัยเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565ตามแนวทางที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด

กรณีบริษัทประกันวินำศภัยเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล
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4. ถาม - ตอบประเด็นปัญหา
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ประเด็นปัญหาข้อที่ 1 

ฐานทางกฎหมายส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
อ่อนไหวในธุรกิจประกันภัย
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ท าไมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่อ่อนไหวในธุรกิจประกันภัยไม่ต้อง
ขอความยินยอม

1.1
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ค ำถำม: ท ำไมกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่
อ่อนไหวในธุรกิจประกันภัยไม่ต้องขอควำมยินยอม

ค ำตอบ: เนื่องจากบริษัทประกันภัยสามารถอาศัยฐานการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ (มาตรา 26 (5) (จ) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) ส าหรับการ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1. การพิจารณารับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ พิจารณารับประกันภัยต่อ
2. การค านวนเบี้ยประกัน
3. การปฏิเสธการรับประกันภัยแต่ละประเภท
4. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

ข้อพิจำรณำประกอบ

ธุรกิจประกันภัยมีลักษณะเป็น
ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ

ประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวมีความ

จ าเป็นเพื่อการด าเนินการตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเพื่อการ
ประกันภัยได้รับยกเว้นการขอความ

ยินยอมในบางประเทศ

ตัวอย่ำงแนวทำงในต่ำงประเทศ

ช่วยลดความเสี่ยงของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจประกันภัยส าหรับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลที่อ่อนไหว

กำรลดควำมเสี่ยง
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1. ประโยชน์สำธำรณะ (public interest)

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 นั้น เนื่องมาจากความจ าเป็นเพื่อให้มีองค์กร
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วของธุรกิจประกันภัยซึ่งมี
ลักษณะเป็นการท าธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศและต่อผู้เอาประกันภัยที่เป็น
ผู้บริโภค

เมื่ออ้างอิงจากแนวทางการตีความของ Information Commissioner’s Office ประโยชน์สาธารณะ มีการขยายความว่าประโยชน์นั้นต้องเกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม แม้ว่าในการนั้นอาจมีประโยชน์ของปัจเจกชนรวมอยู่ด้วยก็ตาม แต่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องสามารถแสดงถึงความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นได้ในเชิงกว้าง (ประโยชน์ของกลุ่มคนจ านวนมากที่สุด) หรือเชิงลึก (ประโยชน์ของกลุ่มคนจ านวนไม่มากนักเมื่อเทียบ
กับประชากรทั้งหมด แต่ประโยชน์นั้นมีคุณค่าที่ส าคัญยิ่งกว่าปริมาณ) 

นอกจากนี้ จากการศึกษาแนวทางของต่างประเทศ ยังพบว่า สหราชอาณาจักรได้อ้างถึงธุรกิจประกันภัยในฐานะประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ ประกอบกับ
มีประเทศอื่น ๆ ที่ก าหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันภัยเป็นข้อยกเว้นของการขอความยินยอม จึงอาจใช้
อ้างอิงเพื่อลดความเสี่ยงลงได้

ควำมส ำคัญของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย

แนวทำงกำรตีควำมประโยชน์สำธำรณะ

ด้วยเหตุข้ำงต้น ธุรกิจประกันภัยจึงเข้ำข่ำยเป็นประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคญั
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2. ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

มาตรา 865  ถ้าในเวลาท าสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงิน
ย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่ งอาจจะได้จูงใจ
ผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมท าสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความ
นั้นเป็นความเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ

ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในก าหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอก
ล้างได้ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในก าหนดห้าปีนับแต่วันท าสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป

มาตรา 866  ถ้าผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงดังกล่าวในมาตรา 865 นั้นก็ดีหรือรู้ว่าข้อแถลงความเป็นความ
เท็จก็ดี หรือควรจะได้รู้เช่นน้ันหากใช้ความระมัดระวังดังจะพึงคาดหมายได้แต่วิญญูชนก็ดี ท่านให้ฟังว่าสัญญา
นั้นเป็นอันสมบูรณ์

มาตรา 867 วรรคสอง  ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับ
หนึ่ง
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“แบบฟอร์มค าขอเอาประกันชีวิต ข้อ 17 ถึงข้อ 22 เป็นข้อความที่ถามไว้เป็นข้อย่อยเกี่ยวกับสุขภาพของ ผู้
เอาประกันชีวิต เช่น มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจบ้างหรือไม่ ในระหว่าง 5 ปี ที่ผ่านมาเคยเจ็บป่วย 
เคยได้รับการผ่าตัด เคยรับการรักษาในสถานพยาบาล ถ้าเคย โปรดแจ้งรายละเอียด แบบฟอร์มที่มีข้อความ
เช่นนี้ตัวแทนจ าเลย ผู้มาติดต่อขอเอาประกันชีวิตไม่จ าเป็นต้องสอบถามตามข้อความที่ระบุไว้ แต่เป็นที่เชื่อได้
ว่าผู้เอาประกันชีวิตจะต้องอ่านก่อน และปรากฏว่าโจทก์มีอาชีพค้าขายมีฐานะเป็นเจ้าของกิจกา รย่อมต้อง
รอบคอบ เมื่อโจทก์อ่านข้อความเหล่านี้แล้ว แต่กลับเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 23 ซึ่งระบุว่า ถ้า
ค าตอบในเรื่องสุขภาพเป็นค าตอบรับ เช่น เคยได้รับการผ่าตัด หรือเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล จ ะต้อง
อธิบายรายละเอียดไว้ด้วย ข้อความเหล่านี้มีอยู่ก่อนโจทก์ลงชื่อในค าขอเอาประกันชีวิต หาใช่ ตัวแทนจ าเลย
กรอกข้อความดังกล่าวภายหลังไม่ เมื่อโจทก์ไม่แจ้ง ก็ถือได้ว่าโจทก์มีเจตนาปกปิดไม่แจ้งความจริงตามหน้าที่
ที่ต้องชี้แจงแสดงข้อบกพร่องของผู้เอาประกันชีวิตซึ่งผู้รับประกันภัยอาจบอกปัด ไม่ยอมท าสัญญาประกันชีวิต
ให้ผู้รับประกันภัยทราบ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคหนึ่ง หน้าที่นี้มีน ้าหนักใน การแสดงความสุจริต
มากกว่าหน้าที่ของผู้รับประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 866 ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังใน การรับรู้
ข้อความจริง โดยผู้รับประกันภัยพึงใช้ความระมัดระวังอย่างคนธรรมดาเช่นวิญญูชนทั่วไปก็พอแล้ว สัญญา
ประกันชีวิตดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆียะจ าเลยย่อมมีสิทธิบอกล้างได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865”

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8082/2542
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สหราชอาณาจักร – Data Protection Act 2018

3. ตัวอย่างแนวทางในต่างประเทศ : ข้อยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมในการท าประกันภัย

© 2022 Baker & McKenzie Ltd.
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เนเธอร์แลนด์ – Personal Data Protection Act

ตัวอย่างแนวทางในต่างประเทศ : ข้อยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมในการท าประกันภัย (ต่อ)
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ไอร์แลนด์ - Data Protection Act 2018

ตัวอย่างแนวทางในต่างประเทศ : ข้อยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมในการท าประกันภัย (ต่อ)
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 สามารถใช้ได้กับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวทุกประเภท และครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่จ าเป็น
ส าหรับขั้นตอนการท าประกันภัย

 ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชฐ้านความยินยอม

 เมื่อไม่ต้องขอความยินยอม จึงไม่มีประเด็นพิจารณาว่า การขอความยินยอมนี้จ าเป็นในลักษณะที่เป็นเงื่อนไขของการท า
ประกันภัย หรือเป็นความยินยอมที่สอดคล้องตามข้อก าหนดในมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติฯ หรือไม่

ข้อดี

4. ข้อดแีละข้อเสียในกำรอำศยัฐำนกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
ประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคญั ตำมมำตรำ 26 (5) (จ) ของ PDPA ตำมแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลส ำหรับธุรกิจประกันวินำศภัยของส ำนกังำน คปภ.

 เนื่องจากเป็นการอาศัยข้อยกเว้นโดยไม่ได้ขอความยินยอม บริษัทประกันภัยจึงมีเพียงการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น 
ดังนั้น บริษัทประกันภัยจึงอาจมีความกังวลใจว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจกล่าวอ้างว่าตนไม่ทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เนื่องจากไม่มีเอกสารที่ชัดเจนเหมือนเช่นการขอความยินยอม 

อย่างไรก็ดี บริษัทประกันภัยอาจลดความเสี่ยงโดยการแจ้งเรื่องการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวว่า
เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้ชัดเจนอีกครั้ง โดยอาจแจ้งในเอกสารที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ใบค าขอเอาประกันภัย)

ข้อเสีย
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หากจะอาศัยฐานความยินยอมต้องท า
อย่างไร

1.2
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ข้อพิจำรณำเกี่ยวกับกำรอำศัยควำมยินยอม

!

ส ำนักงำน คปภ. ไม่มีข้อก ำหนดห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอำศัย
ฐำนควำมยินยอมส ำหรับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลที่อ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรประกันภัย 

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยฐานความยินยอมส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลที่อ่อนไหว จะมีข้อพิจารณา ดังนี้

1 2ความยินยอมจะต้องสอดคล้องกับข้อก าหนด
ตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ข้อดี – ข้อเสียในการอาศัยฐานความยินยอม
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กำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมมำตรำ 19 ของ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ชัดแจ้ง 

อิสระ

ชัดเจน

ควำมยินยอม
เนื่องจากยังไม่มีแนวทางอย่างเป็นทางการ 

ดังนั้น แนะน าให้ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง
องค์ประกอบของควำมยินยอม
1. เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ 

เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจใช้วิธีดังกล่าวได้
2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีอิสระในการให้ความ

ยินยอมโดยสมัครใจ
3. ไม่มีเงื่อนไข
4. แยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน
5. เข้าใจได้และเข้าถึงได้ง่าย
6. ใช้ภาษาที่อ่านง่าย
7. ไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เขา้ใจผิด
8. ได้รับแจ้งรายละเอียดครบถ้วน

© 2022 Baker & McKenzie Ltd.
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 สามารถใช้ได้กับการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลทีอ่่อนไหวทุกประเภท และกับทุกวัตถุประสงค์
หลักที่เกี่ยวข้องกับการท าประกันภัย

 มีหลักฐานชัดเจนว่าด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ โดยการได้รับความยินยอมจากเจา้ของข้อมูลสว่นบุคคลใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลที่ออ่นไหวข้อดี

ข้อดีและข้อเสียของการอาศัยฐานความยินยอม

ข้อเสีย

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมในภายหลัง 

 หากข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการท าประกันภัย (เช่น ข้อมูลสุขภาพ ส าหรับการท าประกันสุขภาพ) 
และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ความยินยอมหรือให้ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติฯ ก าหนด บริษัทประกันภัย
ก็ไม่อาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์หลักที่เกี่ยวข้องกับการท าประกันภัยต่อไปได้ 

 หน่วยงานที่เก็บหรือรับข้อมูลต้องตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ซึ่ง จะเพิ่มขั้นตอน
ภายในและต้องจัดให้มีระบบเก็บความยินยอม และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 มีความเสี่ยงทางกฎหมายทั้งอุตสาหกรรม เนื่องจากบริบทของธุรกิจประกันภัยนั้นจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
ระหว่างกันโดยตลอด ดังนั้นหากมีขั้นตอนใดไม่ได้รับความยินยอมหรือความยินยอมไม่ถูกต้อง หน่วยงานที่ได้รับถัดไปก็จะ
มีความเสี่ยงในการเกิดความรับผิดตามพระราชบัญญัติฯ

 กรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวจากหน่วยงานที่อาศัยข้อยกเว้นของการขอความยินยอม บริษัทประกันภัยจะต้อง
ขอความยินยอมใหม่เอง
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การขอความยินยอมตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

1.3
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กฎหมำยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลสุขภำพ

มาตรา 7 ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะน าไปเปิดเผยในประการที่น่าจะท าให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผย
นั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใดจะอาศัยอ านาจหรือสิทธิตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้

มาตรา 4 ในระเบียบนี้ 
“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายความว่า ส่วนราชการ หน่วยงาน โรงพยาบาล โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และหน่วยงานของรัฐอื่นที่ประสงค์เข้าร่วมใช้ข้อมูล ด้านสุขภาพ
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้จัดท า เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพ ของบุคคล

พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย กำรคุ้มครองและจัดกำรข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคล พ.ศ. 2561

ดังนั้น บริษัทอำจต้องขอควำมยินยอมตำมพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 
ทั้งนี้ จะต้องพิจำรณำควำมยินยอมตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแยกต่ำงหำกจำกควำมยินยอมตำม PDPA
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ข้อพิจำรณำเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลสุขภำพตำมพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ 
พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขฯ 

2. ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขฯ 
• ระเบียบฉบับนี้ใช้กับผู้ควบคุมข้อมูล เช่น ส่วนราชการ 

หน่วยงาน โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล
สถานีอนามัย สถานพยาบาล ฯลฯ ดังนั้น บริษัทประกันภัยจึง
ไม่ต้องท าตามประกาศฉบับน้ี

ข้อสังเกต
• ก ากับเฉพาะข้อมูลสขุภาพเท่าน้ัน ไม่

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
ประเภทอื่น

• ก ากับเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล
สุขภาพ ไม่รวมถึงการเก็บรวบรวม 
และการใช้

• มีกำรขอควำมยินยอมเรื่องนี้ในกำร
ด ำเนินธุรกิจโดยปกติอยู่แล้วตั้งแต่
ในอดีต เช่น ในใบค าขอเอา
ประกันภัยของบริษัทประกนัภัย หรือ
ในแบบฟอร์มความยินยอมของ
โรงพยาบาล

1. กำรขอควำมยินยอมตำมพระรำชบัญญัติสขุภำพแห่งชำติ
• ไม่มีการก าหนดลักษณะของการให้ความยินยอมเอาไว้
• อาจเป็นการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือปริยายก็ได้
• อาจเป็นการให้ความยินยอมล่วงหน้า
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ประเด็นปัญหาข้อที่ 2

ความแตกต่างระหว่างนโยบายความเป็น
ส่วนตัว (Privacy Policy) และ
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
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ค าถาม: นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และ
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) แตกต่างกันอย่างไร

ค ำตอบ: เมื่อพิจารณาหน้าที่ในการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะพบว่า  พระราชบัญญัติฯ 
ไม่ได้ก าหนดให้มีการจัดท าเอกสารในรูปแบบใดไว้โดยเฉพาะ เพียงแต่ก าหนดไว้ว่าจะต้องมีกำรแจ้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบเท่านั้น

ดังนั้น หากเอกสารที่จัดท าขึ้นเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงราย ละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีรายละเอียดครบถ้วนตาม
ที่กฎหมายก าหนดแล้ว จะถือได้ว่า เอกสารดังกล่าวสอดคล้องกับข้อก าหนดภายใต้
พระราชบัญญัตฯิ แล้ว โดยไม่ว่าจะใช้ช่ือใดก็ตาม
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สื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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ค ำอธิบำยจำก International Association of Privacy Professionals (IAPP) 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงนโยบำยควำมเป็นสว่นตัว (Privacy Policy) และประกำศควำมเป็นส่วนตัว (Privacy 
Notice)
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ค ำอธิบำยจำก Article 29 Working Party Guidelines on transparency under 
Regulation 2016/679

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงนโยบำยควำมเปน็สว่นตัว (Privacy Policy) และประกำศควำมเป็นส่วนตัว (Privacy 
Notice)
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ถำมตอบข้อสงสัย (Q&A)
สำมำรถส่งค ำถำมได้ทำง

Pigeon Hole


