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นโยบายการคุมครองขอมลูสวนบุคคล (Privacy Notice) 
สาํหรบัลกูคา 

บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จาํกัด (มหาชน) 

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้จัดทําขึ้นโดย บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) โดย

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแจงใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนถึง

สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ขอ ๑  คํานิยาม 

ในนโยบายฉบบันี ้

“ขอมูลสวนบุคคล”  หมายถึง  ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวา

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของผูถึงแกกรรม 

“สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

“ลูกคา” หมายถึง ผู ท่ีพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ตัวแทน นายหนา เชิญชวน 

ชักชวน ชี้ชอง ใหทําประกันภัยกับบริษัท และใหรวมถึงผู เอา

ประกันภัย ผูรับประโยชน ผูมีสิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันภัย 

ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาและเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล 

“พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล”  หมายถึง  พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึง

กฎหมายลําดับรองท่ีอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวน

บุคคลในการตราขึ้น และที่มีการแกไข 

“กฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย”  หมายถึง  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยประกันภัย, พ.ร.บ.ประกัน

วินาศภัย พ.ศ.2535 และฉบับปรับปรุงแกไข (ถามี) รวมถึงกฎหมาย

ลําดับรอง หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 

ขอ ๒ ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ประกอบดวย ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน วันเกิด อายุ อาชีพ เพศ สถานภาพสมรส รูปถาย หมายเลขโทรศัพท ท่ีอยู เลขท่ีหนังสือเดินทาง อีเมล และรวมถึง 

ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพของทาน 

ในกรณีที่บริษัทมีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือการเขาทํา

สัญญากับทาน หากทานไมใหขอมูลสวนบุคคลบางอยางท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท บริษัทอาจไมสามารถดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคดานลางหรือใหบริการทานไดอยางเต็มรูปแบบ หรือทานอาจไมสามารถใชบริการของบริษัทไดอยางเหมาะสม 

และอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัทหรือทานมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม 

หากทานใหขอมูลของบุคคลที่สามแกบริษัท ทานตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ไมวาจะ

เปนการขอความยินยอม หรือแจงนโยบายฉบับนี้แกบุคคลที่สามในนามของบริษัท เพ่ือใหบริษัทสามารถปฏิบัติงานตอไปไดตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดในนโยบายฉบับนี้และนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสํานักงาน 

ขอ ๓ แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล  

บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานผานทางชองทางตาง ๆ ดังนี้ 
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 ๓.๑ บริษัทไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานใน

ขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

- เม่ือทานแสดงเจตนาจะซ้ือประกันภัยทุกประเภทของบริษัท 

- เม่ือทานสงเอกสารและใบคําขอเอาประกันภัยเพ่ือซ้ือประกนัภัยทุกประเภทของบริษัท 

- เม่ือทานสงคํารองขอใหมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงประกันภัยที่ซ้ือ 

- เม่ือทานติดตอกับพนักงานของบริษัท ตัวแทน นายหนา คนกลางประกันภัย  คูคา ผูใหบรกิาร ผูรับ

มอบอํานาจ ผูกระทําการแทนบรษิัท ผานทุกชองทางการติดตอ ทั้งที่เปนหนงัสือและดวยวาจา 

- เม่ือทานสงขอมูลสวนบคุคลใหแกบริษัทเพ่ือเขารวมในกิจกรรมทางการตลาดทุกประเภท 

- เม่ือทานเขาถงึเว็บไซต หรือแอปพลิเคชัน หรือบรกิารตาง ๆ ทางออนไลน หรือบรกิารอื่นของบริษทั 

 ๓.๒ บริษัทไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานผานชองทางอื่น ๆ ดังตอไปนี้ 

- จากพนักงานและคูคาของบรษิัท 

- จากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับทาน เชน แหลงขอมูลสาธารณะ เว็บไซต ส่ือสังคมออนไลน ผูใหบริการ

ขอมูล (Data providers) แหลงขอมูลทางการแพทย สถานพยาบาล แพทย บุคลากรผูประกอบ

วิชาชีพสาธารณสุข ผูประกอบธุรกิจประกันภัย  

- จากบุคคลภายนอกดวยวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน ไดรับขอมูลจากสํานักงาน 

เปนตน 

- เม่ือทานใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับทาน  เชน  สมาชิกในครอบครัว      

ผูชําระเงินตามกรมธรรม หรือผูรับประโยชน แกบริษัท 

ขอ ๔ วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบริษัท มีดังนี้ 

 ๔.๑ เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอสํานักงาน เพ่ือประโยชนในการกํากับ

ดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ

กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสํานักงาน ซ่ึงทานสามารถตรวจขอมูลไดท่ี

เว็บไซตของสํานักงาน (https://www.oic.or.th) 

 ๔.๒ เพ่ือการดําเนินการ และการใหบริการตามสัญญาประกันภัยของทานกับบริษัท เชน 

- เพ่ือเสนอขาย และเพ่ือการขายผลิตภัณฑของบริษัท 

- เพ่ือดําเนินการการชําระเงินของทาน กรณีที่ทานซ้ือผลิตภัณฑของบริษัท 

- เพ่ือจัดการขอสงสัยและคํารอง หรือขอรองเรียนของทาน 

- เพ่ือปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกบัใบคาํขอเอาประกันภัยสุขภาพที่ซ้ือ การเก็บเบี้ยประกนั 

และ เบี้ยประกันคางชําระ การวิเคราะห ประมวลผล การจายคาสินไหมทดแทน การจาย

ผลประโยชนตามกรมธรรมภายใตกรมธรรม การตออายุ ปรับปรุงแกไข และยกเลิกกรมธรรม 

- เพ่ือการดําเนินการเพ่ือทําประกันภัยตอสําหรับผลิตภัณฑ และ/ หรือบริการของบริษัท 

 ๔.๓ เพ่ือวัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน 

- การตรวจสอบของบริษัท ทั้งการตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก 

- การดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดภายใตนโยบายภายในของบริษัทที่ยึดถือปฏิบัติ 

- การดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย เชน ปปง. สรรพากร เปนตน 

https://www.oic.or.th/
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 ๔.๔ เพ่ือวัตถุประสงคอื่น เชน 

- เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑหรือบริการใหมของบริษัท 

- เพ่ือการติดตอส่ือสารระหวางบริษัทกับทาน 

- เพ่ือวัตถุประสงคในการรวมกิจกรรมการแขงขันและการสงเสริมการขายซ่ึงทานเขามามีสวนรวม 

- เพ่ือการวิเคราะห การทําวิจัยทางการตลาด การทําวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรประกันภัยของ

บริษัท 

- เพ่ือการสืบสวนหรือปองกันการกระทําที่เกี่ยวกับการฉอโกง  

- เพ่ือใหทานสามารถเขาถึงเนื้อหาในเว็บไซต หรือแอปพลิเคชันของบริษัท 

หากบริษัทอาศัยความยินยอมจากทานในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิถอนความ

ยินยอมเม่ือใดก็ได ท้ังนี้ การถอนความยินยอมของทานยอมไมกระทบถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลซ่ึงทานไดใหความยินยอมไปแลวกอนการถอนความยินยอม 

ขอ ๕ การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานแกบุคคลภายนอก ดังนี้ 

 ๕.๑ หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่นตามภารกิจ อํานาจหนาที่ กฎหมาย และขอผูกพันในการดําเนินงาน

ของสํานักงานท้ังในและตางประเทศ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ๕.๒ บุคคลภายนอกอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก บริษัทประกันภัย นายหนาประกันวินาศภัย ตัวแทนประกัน

วินาศภัย นักคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทประกันภัยตอ สํานักงาน สาขาในไทยของบริษัทประกันภัยตางประเทศ โรงพยาบาล 

ศูนยกูชีพ แพทยสภา ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ผูใหบริการดานการบริหารจัดการคาสินไหมทดแทน (TPA) ผูเอาประกันภัย ผู

ถือกรมธรรมประกันภัย ผูชําระเบี้ยประกันภัย ผูรับผลประโยชน ทายาทโดยธรรม ผูมีสวนไดเสีย ผูรับมอบอํานาจ เจาหนี้หรือ

ลูกหนี้ของบริษัท บุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ ธุรกรรม หรือติดตอกับทางบริษัท เปนตน 

ขอ ๖ การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกโอนไป ถูกจัดเก็บไว หรืออาจถูกสงใหแกบุคคลหรือหนวยงานใด ๆ ตามรายละเอียด

ขางตน ซ่ึงอาจมีท่ีต้ังหรืออาจใหบริการอยูในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ท้ังนี้ ขอมูลสวนบุคคลของทานจะถูกโอนไปยัง

สถานที่อื่น ๆ ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังที่ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด 

ขอ ๗ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทอาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไว นานเทาที่จําเปนตองเกบ็เพ่ือการดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุขางตน ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไมเกิน 11 ป นับแตวันที่

ส้ินสุดความสัมพันธ หรือ การติดตอครั้งสุดทายกับบริษัท และอาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานกวาที่กําหนดหาก

กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทจะมีการดําเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพ่ือทําการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคล

ของทานเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัว ตามระยะเวลาเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลขางตน 

ขอ ๘ สิทธขิองเจาของขอมูลสวนบุคคล   

เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 

 ๘.๑ สิทธิในการขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของบริษัท 
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 ๘.๒ สิทธิในการขอใหปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ ไมกอใหเกิดความ

เขาใจผิด 

 ๘.๓ สิทธิขอใหบริษัทสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังเจาของขอมูล หรือบุคคลหรือองคกรอืน่ตามที่กําหนด 

 ๘.๔ สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 ๘.๕ สิทธิขอใหระงับการใชการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 ๘.๖ สิทธิขอถอนความยินยอม 

 ๘.๗ สิทธิขอใหลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลไมสามารถระบุตัวบุคคลได 

 ๘.๘ สิทธิขอใหเปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคล ในกรณีเปนขอมูลสวนบุคคลซ่ึงทานไมไดใหความ

ยินยอม 

ท้ังนี้ บริษัทจะดําเนินการตามสิทธิของทาน เม่ือมีการรองขอตามชองทางการขอใชสิทธิดานลาง โดยบริษัทอาจขอ

สงวนสิทธิไมปฏิบัติตามคํารองขอใชสิทธิของทานตามความเหมาะสมและเทาที่กฎหมายที่ใชบังคับจะอนุญาต  

ขอ ๙ วิธีติดตอ 

ในกรณีที่ทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตองการใชสิทธิ

ในฐานะลูกคา ทานสามารถติดตอบริษัทไดที่ 

บรษิทั ไทยประกนัสขุภาพ จาํกดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู 121/88-89 อาคารอารเอสทาวเวอร ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรงุเทพฯ 10400 

เบอรโทรศพัท 02-202-9200 

เวบ็ไซต www.thaihealth.co.th 

อเีมล dpo@thaihealth.co.th 

เจาหนาทีคุ่มครองขอมลูสวนบคุคล (DPO) 

ทีอ่ยู 121/88-89 อาคารอารเอสทาวเวอร ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรงุเทพฯ 10400 

เบอรโทรศพัท 02-202-9284 

เวบ็ไซต www.thaihealth.co.th 

อเีมล dpo@thaihealth.co.th 
  

ขอ ๑๐ การแกไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี ้

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปล่ียนนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบคุคล 

(Privacy Notice) ฉบับนี้ เทาที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทจะแจงการแกไข การเปล่ียนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปล่ียน

ใหทราบ หากการแกไขปรับปรุงนั้นเปนสาระสําคัญ การแจงนั้นสามารถทําไดทางอีเมล หรือวิธีการส่ือสารท่ัวไปวิธีอื่น ๆ และ

หากจําเปน บริษัทอาจขอความยินยอมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงเหลานั้นดวย 

 

************************************** 
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