
บริษัท ไทยประกนัสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) 
แนวนโยบาย และแนวปฏิบตัด้ิานการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการการเสนอขายประกนัภยัผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส์ การใช้วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกนัภยั การออกกรมธรรม์ประกนัภยั การชดใช้เงินหรือคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั พ.ศ. 
2560 และ 
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึน้ทะเบียนกิจกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ การขอรับความเหน็ชอบการใช้บริการ

บคุคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2560 
 

ตามที่ บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จ ากดั (มหาชน) มีกิจกรรมการเสนอขายประกนัภยัผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับ

ประกนัภยัสขุภาพรายบคุคล กิจกรรมการเสนอขายประกนัภยัผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ การใช้วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์

ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั และการออกกรมธรรม์ประกนัภยัด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรับ

ประกนัภยัสขุภาพและอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง จงึได้ก าหนดแนวนโยบาย และแนวปฏิบตัิด้านการบริหารจดัการความ

เป็นสว่นตวั และข้อมลูสว่นบคุคล ตามหมวด 6 ข้อ 18 (1) ของประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองหลกัเกณฑ์ วธีิการการเสนอขายประกนัภยัผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ การใช้วิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั การออกกรมธรรม์ประกนัภยั การชดใช้เงินหรือคา่สนิไหม

ทดแทนตามสญัญาประกนัภยั พ.ศ. 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

 
ค านิยาม 
“บริษัท” หมายความวา่ บริษัท ไทยประกนัสขุภาพ จ ากดั (มหาชน) 
“ผู้มุง่หวงั” หมายความวา่ ผู้ที่บริษัทเชิญชวนให้ท าประกนัภยัสขุภาพรายบคุคล และประกนัภยัสขุภาพและอบุตัิเหตุ
ระหวา่งการเดินทาง 
“การเสนอขายประกนัภยัผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์” หมายความวา่ การเชิญชวน ชีช้่อง หรือจดัการให้ผู้มุง่หวงัท าสญัญา
ประกนัภยักบับริษัท โดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ประกนัภยัโดยใช้วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ไมพ่ึง่พาพนกังาน
ของบริษัท ตวัแทนประกนัวินาศภยั หรือนายหน้าประกนัวินาศภยับคุคลธรรมดาในการน าเสนอผลติภณัฑ์ประกนัภยั และ
ให้ผู้มุง่หวงัแสดงเจตนาขอท าสญัญาประกนัภยัโดยใช้วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
“อิเลก็ทรอนิกส”์ หมายความวา่ อิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
“ข้อมลูสว่นบคุคล” หมายความวา่ ข้อมลูเก่ียวกบับคุคล ซึง่ท าให้สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 
“ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล” หมายความวา่ ผู้มีอ านาจหน้าทีต่ดัสนิใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่
รวมถงึการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัท 
“เจ้าของข้อมลู” หมายความวา่ บคุคลซึง่เป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 
  



แนวนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งจ ากดั 
บริษัทมีการจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของผู้มุง่หวงัทีช่อบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจดัเก็บข้อมลูเทา่ที่จ าเป็นในการ
ให้บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามอ านาจหน้าที่และวตัถปุระสงค์ของบริษัท และตามที่กฎหมายก าหนดเทา่นัน้ ซึง่
ต้องแจ้งให้ผู้มุง่หวงัทราบและขอความยินยอมก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล เช่น ข้อมลูสว่นบคุคลทัว่ไป 
ข้อมลูด้านอาชีพ รายได้ ช่ือผู้ รับประโยชน์ ข้อมลูด้านการเงิน ข้อมลูด้านแผนความคุ้มครอง ข้อมลูด้านประวตัิสขุภาพ โดย
บริษัทจะรักษาข้อมลูเหลา่นัน้ไว้เป็นความลบั 
 
2. คณุภาพของข้อมลูสว่นบคุคล 
บริษัทมีการจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของผู้มุง่หวงั เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามภารกิจของบริษัท ระหวา่งผู้
มุง่หวงักบับริษัท ซึง่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงานของบริษัทตามที่กฎหมายก าหนด โดย
ข้อมลูที่ได้ท าการจดัเก็บนัน้ บริษัทจะค านงึถงึความถกูต้อง ทนัสมยั สมบรูณ์ และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผดิ 
 
3. การระบวุตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม  
บริษัทมีการรวบรวม จดัเก็บ ใช้ ข้อมลูสว่นบคุคล เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้มุง่หวงั และการด าเนินการตาม
วตัถปุระสงค์ของบริษัท รวมถึงการพฒันาเว็บไซต์ของระบบงานตา่ง ๆ ให้มคีวามทนัสมยั หากภายหลงับริษัทเปลีย่นแปลง
วตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล บริษัทจะแจ้งให้ผู้มุง่หวงัทราบ และขอความยินยอมผา่นทางอีเมล์ (e-
mail) หรือประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaihealth.co.th ไมน้่อยกวา่ 30 วนั พร้อมนี ้บริษัทได้มีการก าหนดให้มี
การบนัทกึการแก้ไขเพิม่เติมไว้เป็นหลกัฐานด้วย 
 
4. ข้อจ ากดัในการน าข้อมลูสว่นบคุคลไปใช้ 
บริษัทจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที่มีการจดัเก็บรวบรวมไว้ให้กบับคุคลอื่น เว้นแตไ่ด้รับความยนิยอมจากเจ้าของข้อมลู
โดยท าหนงัสอืให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลเป็นลายลกัษณ์อกัษร ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายก าหนด หรือเป็น
การเปิดเผยแก่หนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือตามค าสัง่ศาล 
 
5. การรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสม รวมถึงการสร้างจิตส านกึในการ
รับผิดชอบด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัข้อมลูสว่นบคุคล เพื่อให้พนกังานของบริษัทปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด และ
ปอ้งกนัมใิห้ข้อมลูสญูหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ ดดัแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
 
6. การเปิดเผยเก่ียวกบัการด าเนนิการแนวปฏิบตัิและแนวนโยบายเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคล 
บริษัทจะเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบตัิในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล และหากมกีารปรับปรุงแก้ไขบริษัทจะด าเนินการ
เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaihealth.co.th กรณีผู้มุง่หวงัต้องการตรวจดคูวามมีอยู ่ลกัษณะของข้อมลู
สว่นบคุคล วตัถปุระสงค์ของการน าข้อมลูไปใช้ สามารถขอตรวจดไูด้ โดยติดตอ่ที่ท าการบริษัท 
 
  



7. การมีสว่นร่วมของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล 
บริษัทจะเปิดเผยรายละเอยีดข้อมลูสว่นบคุคลตอ่เมื่อได้รับค าร้องขอจากเจ้าของข้อมลู โดยผู้ขอกรอกแบบค าร้องขอและ
วตัถปุระสงค์ของการน าไปใช้ ณ ที่ท าการของบริษัท โดยบริษัทจะด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลา 15 วนัและใน
กรณีที่เจ้าของข้อมลูมีการคดัค้านการจดัเก็บ ความถกูต้อง หรือการกระท าใด ๆ เช่น การแจ้งให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ข้อมลูสว่นบคุคล หรือลบข้อมลูสว่นบคุคล เป็นต้น บริษัทจะด าเนนิการบนัทกึค าคดัค้านดงักลา่วไว้เป็นหลกัฐานด้วย 
 
8. ความรับผิดชอบของผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล 
บริษัทก าหนดให้เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องปฏิบตัิตามแนวนโยบาย และแนวปฏิบตัิด้านการบริหารจดัการความเป็นสว่นตวั และ
ข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัทประกาศใช้อยา่งเคร่งครัด 
 
แนวปฏิบตัิด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ข้อมลูเบือ้งต้น 
ก) แนวปฏิบตัใินการบริหารจดัการความเป็นสว่นตวั และข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันีจ้ดัท าขึน้ เพื่อบงัคบัใช้กบัการบริหาร
จดัการความเป็นสว่นตวั และข้อมลูสว่นบคุคลของบริษัท 
ข) รายละเอยีดขอบเขตของการบงัคบัใช้แนวปฏิบตัใินการบริหารจดัการความเป็นสว่นตวั และข้อมลูสว่นบคุคล บริษัทจะ
รวบรวม จดัเก็บ ใช้ ข้อมลูสว่นบคุคล เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล 
บริษัทมีการให้บริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaihealth.co.th มีรายละเอียด ดงันี ้
การเสนอขายประกนัภยัผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับประกนัภยัสขุภาพรายบคุคล และประกนัภยัสขุภาพและอบุตัิเหตุ
ระหวา่งการเดินทาง ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaihealth.co.th บริษัทจะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของผู้มุง่หวงัเทา่ที่
จ าเป็น ได้แก่ เช่น ข้อมลูสว่นบคุคลทัว่ไป ข้อมลูด้านอาชีพ รายได้ ช่ือผู้ รับประโยชน์ ข้อมลูด้านการเงิน ข้อมลูด้านแผน
ความคุ้มครอง ข้อมลูด้านประวตัสิขุภาพ เป็นต้น 
 
3. การแสดงระบคุวามเช่ือมโยงให้ข้อมลูสว่นบคุคลกบัหนว่ยงานหรือองค์กรอื่น 
บริษัทมีการเช่ือมโยงข้อมลูสว่นบคุคลกบัหนว่ยงานอื่นในการท าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้มุง่หวงั เช่นการช าระคา่
เบีย้ประกนัภยัผา่นบตัรเครดติ โดยที่ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลบั ทัง้ในรูปแบบ
เอกสารและข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้ในระหวา่งการสง่ผา่นข้อมลูทกุขัน้ตอน ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดให้เจ้าหน้าทีด่งักลา่ว
ต้องปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลตามที่ประกาศไว้ 
 
4. การรวบรวมข้อมลูจากทีม่าหลายๆ แหง่ 
บริษัทมีการน าข้อมลูสว่นบคุคลที่ได้มาจากผู้มุง่หวงัผา่นทางเว็บไซต์ ไปรวมกบัข้อมลูสว่นบคุคลที่ได้มาจากแหลง่อื่น เช่น
ข้อมลูประกนัภยัร่วมของสมาคมประกนัวินาศภยัไทย ธนาคารท่ีผู้มุง่หวงัแจ้งความประสงค์ในการช าระคา่เบีย้ประกนัภยั
ผา่นบตัรเครดติ เป็นต้น 
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5. การให้บคุคลอื่นใช้ หรือการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล 
บริษัทจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที่มีการจดัเก็บรวบรวมไว้ให้กบับคุคลอื่น เว้นแตไ่ด้รับความยนิยอมจากเจ้าของข้อมลู
โดยท าหนงัสอืให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลเป็นลายลกัษณ์อกัษร ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายก าหนด หรือเป็น
การเปิดเผยแก่หนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือตามค าสัง่ศาล 
 
6. การรวบรวม จดัเก็บ ใช้ และการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผู้มุง่หวงั 
บริษัทจะไมน่ าข้อมลูสว่นบคุคลของผู้มุง่หวงั ไปด าเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวตัถปุระสงค์ที่บริษัทระบไุว้ 
 
7. การเข้าถงึ การแก้ไขให้ถกูต้อง และการปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนั 
ผู้มุง่หวงัสามารถเข้าถงึและแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมลูสว่นบคุคลที่บริษัทรวบรวม จดัเก็บไว้ ที่ส านกังานของบริษัท 
 
8. การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคล 
บริษัทมีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูอยา่งเคร่งครัด โดยก าหนดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลโดยเฉพาะ เพื่อปอ้งกนัข้อมลูสว่นบคุคลที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหาย 
หรือมีผลกระทบตอ่สทิธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมลูโดยชดัเจน เชน่ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขบตัรเครดิต เป็นต้น 
 
9. การติดตอ่กบัเว็บไซต์ 
หากผู้มุง่หวงัมีข้อสงสยั ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เก่ียวกบัแนวนโยบาย และแนวปฏิบตัิด้านการบริหารจดัการความ
เป็นสว่นตวั และข้อมลูสว่นบคุคลฉบบันี ้บริษัทยินดีที่จะตอบข้อสงสยั รับฟังข้อเสนอแนะ และค าติชมทัง้หมด อนัจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทตอ่ไป โดยสามารถติดตอ่ ได้ที ่
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