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คําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้สมัครงาน และผู้สมคัรฝึกงาน  

(Privacy Notice for Job Applicant and Trainee Applicant) 

 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากัด (มหาชน) เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัและมีความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การใช้ 

การเปิดเผย ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้สมคัรงาน หรือ ผู้สมคัรฝึกงาน (รวมเรียกว่า “ท่าน”) จงึได้จดัทําคําประกาศเกียวกบัความเป็นส่วนตัว

ฉบบันีขึนมาเพือแจ้งรายละเอียดเกียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัรงาน และ ผู้สมัครฝึกงาน  ตามพระราชบญัญัติ

คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง  

 

1.บทนิยาม 

1.1 “บริษัท” หมายถึง  บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จํากัด(มหาชน)  

1.2 “ผู้สมัครงาน” หมายถึง ผู้สมคัรงานเพือเป็นพนกังานประจํา พนักงานตามสญัญา พนกังานทีอยู่ภายใต้การจ้างงานของผู้

ให้บริการจัดหางาน (outsource) และพนักงาน freelance ทีทํางานให้แก่บริษัทแล้วแต่กรณี ไม่ว่าการสมัครงานนันจะ

ดําเนินการโดยผู้ สมคัรเองหรือเป็นการรับสมคัรงานภายในบริษัทหรือผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท (หากมี) หรือผ่านการ

แนะนําของบคุคลอืนใด หรือผ่านการดําเนินการของผู้ ให้บริการจดัหางาน  

1.3 “ผู้สมัครฝึกงาน” หมายถึง ผู้สมคัรฝึกงาน ทีมาจากสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย หรือต่างประเทศ หรือทีมาจากความ

ตกลงโครงการแลกเปลียนพนกังานระหว่างบริษัท และบริษัทอืนในต่างประเทศทีเป็นพนัธมิตรของบริษัท โดยผู้สมคัรฝึกงาน

ดงักล่าวส่งใบสมคัรถึงบริษัทโดยตรง หรือผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท (หากมี) หรือผ่านการแนะนําของบุคคลอืนใด หรือ

ผ่านการดําเนินการตามข้อตกลงใดๆ ทีบริษัททําขึนเพือให้มีการแลกเปลียนหรือเสริมสร้างประสบการณ์สําหรับธุรกิจของ

บริษัท 

1.4 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายลําดบั

รองทีเกียวข้อง และให้หมายรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิมเติมใดๆ ในอนาคต 

1.5 “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

1.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบคุคลธรรมดาซึงทําให้สามารถระบุตวับุคคลนนัได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

แต่ไม่รวมถงึข้อมลูของผู้ถงึแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

1.7 “ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่นข้อมลูบคุคลเกียวกับเชือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรือ

ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล

ชีวภาพ หรือข้อมูลอืนใดซงึกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกนัทีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศกําหนด รวมไปถงึฉบบัปรับปรุงแก้ไขตามทีจะมีการแก้ไขเป็นคราวๆ ในอนาคต  

1.8 “การประมวลผล” หมายถึง การดําเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมตัิหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บ 

รวบรวม บนัทกึ การจดัระบบ การจดัเก็บ การปรับเปลียนหรือดดัแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการ

ส่ง โอน การเผยแพร่ หรือทําให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใดๆ) การจัดเรียง การนํามารวมกัน การบล็อกหรือ

จํากดั การลบหรือทําลาย หรือการแก้ไขซงึข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไมว่า่จะใช้วิธีการใดๆ 
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2. ข้อมลูส่วนบุคคลทบีริษัทจะเกบ็รวบรวม 

   สําหรับผู้สมัครงาน 

(ก) ข้อมูลทีใช้ระบุตัวบุคคล ประกอบด้วย ชือ ทีอยู่ หรือรายละเอียดของสถานทีติดต่ออืน อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ เพศ อาย ุ

สญัชาติ สถานภาพการสมรส วนัเดือนปีเกิด เลขทีหนงัสือเดินทาง/บตัรประจําตวัประชาชน นําหนกั ส่วนสูง ข้อมลูเกียวกับ

ผู้ทอียู่ในการดแูลของท่าน และรูปภาพบุคคล 

(ข) ข้อมูลเกียวกับคุณวุฒิและประวัติการทํางานของท่าน เช่น ประกาศนียบตัรจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ประวัติการ

เรียน การทดสอบทางวิชาการหรือภาษา ใบอนุญาตประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ (เช่น ใบอนุญาตตวัแทน/นายหน้าประกัน

วินาศภัย) หนังสือรับรองใดๆ หนังสืออ้างอิงใดๆ รวมถึงประวัติการทํางานทีผ่านมาของท่านทีระบุในข้อมูลประวัติการ

ทํางาน (CV หรือ Resume) จดหมายสมคัรงาน  

(ค) ข้อมูลทีได้จากผู้สัมภาษณ์งาน เช่น ตําแหน่งหน้าที ทักษะส่วนตัวและทักษะทางวิชาชีพ ประสบการณ์ในอดีตและ

ผลงานทีเกียวข้องกบัตําแหน่งทีท่านสมคัร จดุมุ่งหมายในการทํางาน (career aspiration) และการวางแผนชีวิต ทกัษะหรือ

วิธีในการสือสาร นําเสียงการแสดงออก (tone) ความผูกพนัต่อองค์กร (engagement) ลกัษณะบุคลิกภาพ (personality 

traits) ความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น การทํางานเป็นทีม การให้ความร่วมมือ ทกัษะการเป็นผู้ นํา ทกัษะการบริหาร

จดัการ  

(ง) ข้อมูลอืนทท่ีานให้แก่บริษัทเมือถกูร้องขอ เช่น ความคาดหวงัเรืองผลตอบแทน สวสัดิการ เงินเดือน ผลตอบแทนจูงใจ

ระยะสนั (short term incentive) ผลตอบแทนจูงใจระยะยาว (long term incentive) ค่าตอบแทนแบบอืน รถและค่าใช้จ่าย

เกียวกบัรถ (car allowance)  ค่าใช้จ่ายอืนใด โครงการเงินบํานาญ กองทุนสํารองเลียงชีพ สวสัดิการการรักษาพยาบาล

หรือสขุภาพ หรือสวสัดิการอืนๆ  ความประสงค์ในการทํางานทีมีการเดินทาง ความประสงค์ในการทํางานในตําแหน่งอืนที

ไม่ใช่ตําแหน่งทีสมัคร ความประสงค์ในการย้ายถินฐานทีทํางานไปจังหวดัหรือประเทศอืนๆ  ความพร้อมในการทํางานใน

วนัหยดุ หรือทํางานเป็นรายกะ หรือในสถานการณ์ภาวะวิกฤติจําเป็น 

(จ) ข้อมูลทีท่านประสงค์จะเปิดเผย เช่น ความสนใจต่างๆ ความสนใจในตําแหน่งงาน บทบาทหน้าที วนั เวลา ลกัษณะการ

ทํางานของท่านในปัจจุบนัและการทํางานร่วมกบัผู้ อืน การพฒันาตนเองในทกัษะต่างๆ 

(ฉ) ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์งานและเก็บรวบรวมในแบบประเมินผู้สมัครงาน ซึงรวมถึง ความสามารถทางวิชาชีพ

หรือเทคนิค ลกัษณะบุคลิกภาพ (personality traits) ความมนัใจ ความสามารถในการเป็นผู้นํา  

(ช) ข้อมูลทีได้จากการรวบรวมระหว่างการประเมินผล หรือการทดสอบใดๆ รวมถึงการจําลองสถานการณ์ทางธุรกิจใดๆ  

(ซ) ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น เชือชาติ สญัชาติ ศาสนา  ข้อมูลสุขภาพร่างกาย หรือข้อมูลสุขภาพจิต โดย

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวเหล่านีเท่าทีจําเป็นต่อเมือท่านได้ผ่านการสมัภาษณ์งานแล้วและ

ให้ความยินยอมต่อบริษัทตามทีกฎหมายกําหนด ทงันี บริษัทจะไม่นําข้อมูลเกียวกับความเท่าเทียมทางสังคมและความ

หลากหลายทางเพศมาประกอบการพจิารณาในการรับสมคัรงาน สมัภาษณ์งาน หรือประเมินความพร้อมในการเข้าทํางาน

ของท่าน  

(ฌ) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเกียวข้อง หรือข้อมูลจากแหล่งอืน เช่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และบุคคลทีติดต่อได้ 

นายจ้างเดิม สถาบนัการศึกษาทีผู้สมคัรงานเคยศึกษา ข้อมูลจากผู้ ให้บริการตรวจสอบภูมิหลงั (background check 

providers)  

  สําหรับผู้สมัครฝึกงาน 

(ก) ข้อมูลทใีช้ระบุตัวบุคคล ประกอบด้วย ชือ ทีอยู่ หรือรายละเอียดของสถานทีติดต่ออนื อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพศ อาย ุ

สญัชาติ สถานภาพการสมรส วนัเดือนปีเกิด เลขทีหนังสือเดินทาง/บตัรประจําตวัประชาชน นําหนกั ส่วนสูง รูปภาพบุคคล 

ข้อมลูเกียวกบับิดามารดาหรือผู้ปกครอง เช่น ชือ นามสกลุ ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์หรือหมายเลขโทรศพัท์เคลือนที 
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(ข) ข้อมูลเกียวกับคุณวุฒิและประวัตกิารทํางานของท่าน เช่น ประกาศนียบตัรจากโรงเรียน/มหาวทิยาลยั ประวตัิการเรียน 

การทดสอบทางวิชาการหรือภาษา หนงัสือรับรองใดๆ หนังสืออ้างอิงใดๆ จดหมายสมัครฝึกงาน หนังสือส่งตัวเพือฝึกงาน

จากสถาบนัการศกึษา 

(ค) ข้อมูลทีได้จากผู้สัมภาษณ์เพือเข้าฝึกงาน เช่น หน่วยงานทีสนใจเข้าฝึกงาน ทักษะส่วนตัวและทักษะทางวิชาชีพ 

ประสบการณ์ทีคาดว่าจะได้จากการเข้าฝึกงาน จดุมุ่งหมายในการฝึกงาน และการวางแผนชีวิต ทักษะหรือวิธีในการสือสาร 

นําเสียงการแสดงออก (tone) ลกัษณะบุคลิกภาพ (personality traits) ความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น การทํางาน

เป็นทีม การให้ความร่วมมอื  

(ง) ข้อมูลทีท่านประสงค์จะเปิดเผย เช่น ความสนใจต่างๆ ความสนใจในหน่วยงานทีเข้าฝึกงาน บทบาทหน้าที วัน เวลา 

ฝึกงานของท่านในปัจจบุนัและความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้อืน การพฒันาตนเองในทกัษะต่างๆ 

(จ) ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์งานและเก็บรวบรวมในแบบประเมินผู้สมัครฝึกงาน ซงึรวมถึง ความสามารถทาง

วิชาชีพหรือเทคนิค ลกัษณะบุคลิกภาพ (personality traits) ความมนัใจ นิสยั พฤติกรรม ทศันคติ ความถนดั ทกัษะ ภาวะ

ความเป็นผู้ นํา ความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้ อืน ความฉลาดทางอารมณ์ ความมวีนิยั หรือลกัษณะอืน ๆ รวมถึง การ

บนัทกึเวลาเข้าออกงาน และระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน เพือประเมินผลการฝึกงาน ความสามารถพเิศษอืนๆ  

(ฉ) ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น เชือชาติ สัญชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพร่างกาย หรือข้อมูลสุขภาพจิต โดย

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวเหล่านีเท่าทีจําเป็นต่อเมือท่านได้ผ่านการสมัภาษณ์ฝึกงานแล้ว

และให้ความยินยอมต่อบริษัทตามทีกฎหมายกําหนด ทงันี บริษัทจะไม่นําข้อมลูเกียวกบัความเท่าเทียมทางสงัคมและความ

หลากหลายทางเพศมาประกอบการพิจารณาในการรับสมคัรฝึกงาน สัมภาษณ์ฝึกงาน หรือประเมินความพร้อมในการเข้า

ฝึกงานของท่าน  

(ช) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเกียวข้อง หรือข้อมูลจากแหล่งอืน เช่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และบุคคลทีติดต่อได้ 

สถาบนัการศึกษาทีผู้สมคัรฝึกงานเคยศึกษาหรือกําลงัศกึษาอยู่  

 

3. วิธีการทบีริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากใบสมัครงานหรือใบสมคัรฝึกงานทีท่านกรอก หรือใบสมัครงานหรือ

ใบสมคัรฝึกงานผ่านทางระบบออนไลน์ของบริษัท หรือจากบคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ ทีเป็นผู้ให้บริการงานด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล 

หรือจากสถาบนัการศึกษาใดๆ หรือจากข้อ ทีได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัท เพือการสมัคร

งานหรือฝึกงาน และในบางกรณีบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอืน หรือบุคคลอืน เช่น บุคคลทีสามทีแนะนําท่าน

ให้กบับริษัท บริษัทจดัหางาน พนัธมิตรของบริษัทตามข้อตกลงใดๆ ทีบริษัททําขึนเพือให้มีการแลกเปลียนหรือเสริมสร้างประสบการณ์

สําหรับธุรกิจของบริษัท หรือผู้ ให้บริการอนืๆ ทีเกียวข้อง ทงันีบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมือมีแหล่งทีมาชดัเจน

และมีหลกัฐานว่าได้รับความยินยอมจากท่านอย่างถกูต้องตามกฎหมายแล้วเท่านนั 

หากท่านไมไ่ด้ให้ข้อมลูทีจําเป็นต่อการพจิารณาใบสมคัรงานหรือใบสมคัรฝึกงานของท่านเมือบริษัทร้องขอ บริษัทจะไม่สามารถ

ดําเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ เกียวกบัใบสมคัรของท่านได้ เช่น เมือบริษัทร้องขอหลกัฐานหรือบุคคลอ้างอิงเกียวกบับทบาทหน้าทีใน

งานทีท่านทําอยู่หรือเคยทํา และท่านไม่ได้ให้ข้อมูลดงักล่าวแก่บริษัทอย่างเพียงพอ บริษัทก็จะไม่สามารถพิจารณาใบสมคัรงานหรือใบ

สมคัรฝึกงานของท่านได้ 
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4. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมาย ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

    บริษทัประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน เพือวตัถปุระสงค์ และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี 

ฐานทางกฎหมาย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ฐานสัญญา  

(Contract) 

เป็นการจําเป็นเพือปฏิบัติตามสัญญาซึงท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท หรือเพือใช้ใน

การดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสญัญานนั 

2. ฐานหน้าทีตามกฎหมาย  

(Legal Obligation) 

เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือของหน่วยงานของรัฐทีกํากับดูแลบริษัท เช่น

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

สํานักงานป้องกันแปละปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานของรัฐอืนๆ 

3. ฐ า น ป ร ะ โ ย ช น์ อั น ช อ บ ธ ร ร ม 

(Legitimate Interest) 

เป็นการจําเป็นเพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายต่างๆ ทีบริษัทต้องปฏิบตัิตาม 

4. ฐานภารกิจของรัฐ  

(Public Task) 

เป็นการจําเป็นเพือการปฏิบัติหน้าทีในการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะ

ภายใต้อํานาจรัฐ 

5. ฐานประโยชน์สําคัญต่อชีวิต  

(Vital Interest) 

เพือปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบคุคล 

6. ฐานจดหมายเหตุ/วิจัย/สถติ ิ 

(Historical Document, Research or 

Statistics) 

เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึงได้จัดให้มีมาตรการ

ปกปอ้งทีเหมาะสมเพือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน 

7. ฐานความยนิยอม  

(Consent) 

ความยินยอมทีท่านได้ให้ไว้กบับริษัท เมือไม่สามารถอาศยัข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐาน

ทางกฎหมายตามกรณีทีระบุข้างต้น หรือตามกรณีทีระบุในตารางล่างนี ทงันี หาก

บริษัทขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน สําหรับข้อมลูส่วนบคุคลใดๆ บริษัทจะ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ทีได้แจ้งและทีได้รับความ

ยินยอมจากท่าน และบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทีเป็นข้อมูลส่วน

บุคคลทีมีความอ่อนไหว ในกรณีทีบริษัทสามารถทําได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับ

ความยินยอมอย่างชดัแจ้งจากท่านแล้ว 

 

วัตถุประสงค์  ฐานทางกฎหมาย 

สําหรับผู้สมัครงาน 

(ก) เพือปฏิบัตหิน้าทีตามกฎหมายทเีกียวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท 

เพือประมวลผลใบสมคัรของท่าน รวมถึงพิจารณาและดําเนินกระบวนการต่าง ๆ ทีจําเป็น

ในการรับสมคัรงาน เช่น การพิจารณาประวตัิของท่าน ประเมินทกัษะของท่านว่าเหมาะสม

กบังานหรือไม่ แจ้งกระบวนการทีเกียวข้องกบัการคัดเลือกผู้สมัครงาน การนัดสัมภาษณ์

งาน การสมัภาษณ์งาน การเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครงาน การจดัการเกียวกับ

การตรวจสขุภาพ และการดําเนินการอืน ๆ ทีเกียวข้อง 

  

 ฐานสญัญา (Contract) 

 

(ข) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับ

ประวัตอิาชญากรรม 

บริษัทต้องยกระดบัความปลอดภยัในการใช้ข้อมลูส่วนบุคคลทีมคีวามออ่นไหวและการใช้

  ฐานความยินยอม 

(Consent) 
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วัตถุประสงค์  ฐานทางกฎหมาย 

ข้อมลูส่วนบคุคลทีเกียวกบัประวัติอาชญากรรม บริษัทอาจประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล

ดงัต่อไปนี 

1) ข้อมูลสุขภาพ (ซึงรวมถงึข้อมูลกายภาพเกียวกับความพกิาร) 

บริษัทต้องประมวลผลข้อมลูเกียวกบัสุขภาพของผู้สมคัรงานเพอืการจดัการให้เหมาะสม

กบัสขุภาพ หรือสภาพทางกายภาพผู้สมคัรงาน เช่นการจดัการอํานวยความสะดวกใน

การเข้าออกบริเวณอาคารของบริษัทเพือการสมัภาษณ์งาน หรือเพือผู้ พิการ เป็นต้น 

2) ประวัตอิาชญากรรม  

ก่อนการทําสัญญาจ้างงาน บริษัทจะขอความยินยอมจากผู้ สมัครงานทีได้ผ่านการ

คดัเลือกและสมัภาษณ์ให้เป็นผู้มคีุณสมบตัิเหมาะสมสําหรับตําแหน่งทีวา่ง โดยบริษัทจะ

ทําการตรวจประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครงานดังกล่าวเพือให้ทราบถึงข้อมูลประวัติ

ของผู้ สมัครงานว่าได้รับคําพิพากษาให้ต้องโทษใดๆ หรือทําทัณฑ์บน หรือเข้ารับการ

บําบดัพฤติกรรมใดๆ หรือไม่  

3) ศาสนา 

บริษัทใช้ข้อมลูเกียวกบัศาสนาเพือการบริหารจดัการด้านสวสัดิการ เมือท่านได้ผ่านการ

คดัเลือกเป็นผู้ มีคณุสมบตัิเหมาะสมเมือมีตําแหน่งทีว่าง 

 

(ค) เพือประเมินความรู้ความสามารถและคุณสมบตัิของท่าน บริษัทอาจใช้โปรแกรมอตัโนมตัิ

เพือสรรหาผู้ สมัครในเชิงรุก โดยการประเมินโปรไฟล์ทางอาชีพของผู้ สมัครเทียบกับ

คณุสมบตัิทีต้องการของงาน ซงึจะทําให้ได้กลุ่มของผู้สมคัรก่อนทีจะคดัเลือก หรือเพือการ

คดักรองผู้สมัครโดยพิจารณาคําตอบของคําถามประเมินของผู้สมคัร ซึงผลทีตามมาคือ

การคดัผู้สมคัรทีไม่เข้าหลกัเกณฑ์การพิจารณาขันต้นออกไปก่อน บริษัทอาจสร้างโปรไฟล์

เกียวกับท่านโดยใช้ความรู้ความสามารถและคุณสมบตัิของท่าน ซึงสามารถใช้เพือระบุ

โอกาสด้านงานอาชีพเพิมเติมในวนัข้างหน้า ซงึท่านอาจจะสนใจ 

  ฐานสญัญา (Contract) 

 

(ง) การตรวจสอบจากแหล่งอ้างองิ เช่น ตรวจสอบกบัสถาบนัการศึกษา 

 

   ฐานความยินยอม 

(Consent) 

(จ) เพือตอบคําถามของท่านและเพือสือสารกับท่านเกียวกับใบสมัครงาน และเพือส่งข้อมูล

เกียวกับเว็บไซต์สมัครงานให้กับท่าน รวมถึงแจ้งการเปลียนเงือนไขและนโยบายใดๆ ที

เกียวข้องกบัการสมคัรงาน 

  ฐานความยินยอม 

(Consent) 

(ฉ) เพือดําเนินการตรวจสอบประวตัิเท่าทีกฎหมายทีใช้บงัคบัอนญุาตให้ทําได้ หากบริษัทเสนอ

ตําแหน่งให้กบัท่าน 

  ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

(ช) เพือวตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการ จดัเก็บ บนัทกึ สํารอง หรือทําลายข้อมลูส่วนบคุคล 

 

  ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

(ซ) เพือวตัถุประสงค์ทางด้านบริหารจดัการของบริษัทในการปฏบิตัิตามกฎหมายหรือคําร้อง

ขอจากหน่วยงานราชการ 

  ฐานหน้าทีตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 
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วัตถุประสงค์  ฐานทางกฎหมาย 

(ฌ) เพือนําข้อมลูส่วนบคุคลทีท่านมอบไมว่่าจะโดยการกรอกใบสมคัรงานเอง หรือการให้ข้อมูล

ส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน หรือวิธีการอืนใดทีทําให้บริษัทได้ข้อมูลของ

ท่านมาโดยชอบ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบทรัพยากรบุคคลของบริษัท 

หรือฐานข้อมลูอาชีพทีบริษัทจดัทําขนึ  โดยบริษัทจะนําไปใช้เพือ: 

1) โอนข้อมูลในใบสมัครงานและประวัติของท่านให้บุคคลภายในทีเกียวข้องกับการ

คดัเลือกผู้สมคัรงานของบริษัท 

2) จดัการกระบวนการจ้างงานใหม่  

3) พิจารณาโอกาสการทํางานของท่านกับบริษัท และหรือนิติบุคคลอืนๆ ในเครือของ

บริษัท นอกเหนือจากตําแหน่งทีท่านสมคัร  

  ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

(ญ) เพือจดัระบบรักษาความปลอดภยัเพือเข้าออกบริเวณอาคารของบริษัท 

 

  ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

สําหรับผู้สมัครฝึกงาน 

(ก) เพือใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านในการสมคัรฝึกงานกบับริษัท รวมถงึการปฏิบตัิ

ตามข้อตกลงการเข้าฝึกงาน การจ่ายค่าตอบแทนการฝึกงาน การได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง 

ๆ จากการฝึกงาน 

  ฐานสญัญา (Contract) 

 

(ข) เพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอืน เช่น การประเมินผลการ

ฝึกงาน การส่งข่าวสารทีเกียวกบัตําแหน่งทีรับสมคัรฝึกงาน การจดัทําสญัญาฝึกงาน การ

ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

  ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

(ค) เพือป้องกนัและระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอืน เช่น การ

ติดต่อในกรณีฉกุเฉิน การควบคมุและปอ้งกนัโรคตดิต่อ 

  ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

(ง) เพือให้บริษัทสามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น การปฏิบตัิตามบทบญัญตัิของกฎหมาย 

กฎระเบียบ และคําสงัของผู้ ทีมีอํานาจตามกฎหมาย 

  ฐานหน้าทีตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

(จ) เป็นการจําเป็นเพือการปฏบิตัิหน้าทีในการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะของ

บริษัท หรือปฏิบตัิหน้าทีในการใช้อาํนาจรัฐทีได้มอบให้แก่บริษัท 

  ฐานภารกิจของรัฐ (Public 

Task) 

(ฉ) เพือบรรลุวตัถปุระสงค์ตามความยินยอมทีท่านได้ให้ไว้ เช่น การยินยอมให้ส่งข้อมลูการ

สมคัรเข้าฝึกงานของท่านแก่บริษัทอืนทีอยู่ในกลุ่มเดียวกนักบับริษทั 

  ฐานความยินยอม 

(Consent) 

เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบทีใช้บงัคบั รวมถึง กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระทําเป็นอย่างอืน บริษัท

จะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือวตัถปุระสงค์อืนใดนอกเหนือไปจากทีระบุไว้

ในคําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตัวฉบบันีหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องโดยตรงกับคําประกาศเกียวกบัความเป็น

ส่วนฉบบันี 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่

บคุคลภายนอก ดงันี 

5.1 ผู้บริหาร พนกังาน หรือบุคคลทีเกียวข้องกบักระบวนการสรรหาบคุลากร 

5.2 ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก 

5.3 บคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ ทีเป็นผู้ให้บริการงานด้านการสรรหาบุคลากร 
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5.4 ผู้ ให้บริการใด ๆ ซึงเป็นคู่สัญญาฝ่ายทีสาม หรือตัวแทนผู้ ให้บริการใด ๆ ทีจําเป็นในการดําเนินการตามวตัถุประสงค์ในการ

ประมวลผลข้างต้น เช่น ผู้สรรหาบุคลากร ผู้ให้บริการสนบัสนนุ และ/หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท หรือ

โปรแกรมทีช่วยในการสรรหาบุคลากร ระบบบญัชี ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และระบบของฝ่ายทรัพยากรบคุคลอืน ๆ  

5.5 บคุคลหรือนิติบคุคลทีเคยเป็นนายจ้างของท่าน  

5.6 บคุคลหรือนิติบคุคลทีท่านอ้างองิถงึ 

5.7 หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าพนักงานด้านภาษี กฎเกณฑ์ หรือเจ้าพนักงานรัฐใด ๆ หรือผู้ รับมอบอํานาจซึงมีอํานาจตามที

กฎหมายกําหนด หรือตามทีมีการร้องขอให้เปิดเผยผลประโยชน์ของบริษัทหรือเปิดเผยเพือประโยชน์สาธารณะ 

5.8 บคุคลอนืใดทีท่านได้ให้ความยินยอมโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย 

5.9 การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านแก่บุคคลทีสามทีเป็นผู้ประมวลผลของบริษัท จะดําเนินการภายใต้มาตรฐานความมันคง

ปลอดภยัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลอย่างเหมาะสมเพือปกปอ้งข้อมลูส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่น

บคุคลของบริษัท บริษัทจะไม่อนญุาตให้บคุคลทีสามดงักล่าวใช้ข้อมูลเพือประโยชน์ของตนเอง บริษัทอนุญาตให้บุคคลทีสาม

ดงักล่าวใช้ข้อมลูเท่าทีจําเป็นอย่างเฉพาะเจาะจงและปฏิบติัตามแนวปฏิบตัิของบริษัทเท่านนั 

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

6.1  เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอืนในต่างประเทศในกรณีทีจําเป็นเพือการปฏิบัติ

ตามสญัญาซงึท่านเป็นคู่สญัญา หรือเป็นการกระทําตามสญัญาระหว่างเรากบับุคคลหรือนิติบุคคลอืนเพือประโยชน์ของท่าน

หรือเพือใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญา หรือเพือป้องกันหรือระงบัอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ

สขุภาพของท่านหรือบุคคลอืน เพือปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเป็นการจําเป็นเพือดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะทีสําคญั  

6.2  บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ทีให้บริการโดยบุคคลอืน และอาจใช้โปรแกรมหรือแอป

พลิเคชนัของบุคคลอืนในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สําเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสําเร็จรูปใน

การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บคุคลทีไม่เกียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลได้ และจะ

กําหนดให้บคุคลอืนเหล่านนัต้องมีมาตรการคุ้มครองความมนัคงปลอดภยัทีเหมาะสม  

6.3  ในกรณีทีมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้

มาตรการทีเหมาะสมเพือทําให้มนัใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิทีเกียวข้อง

กบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะกําหนดให้ผู้ทีได้รับข้อมลูมีมาตรการปกปอ้งข้อมูลของท่านอย่าง

เหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าทีจําเป็นเท่านัน และดําเนินการเพือป้องกันไม่ให้บุคคลอืนใช้หรือ

เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ 

 

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 สําหรับผู้สมัครงาน 

7.1.1  สําหรับผู้สมคัรงานทีไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงาน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ตราบเท่าที

จําเป็นต้องเก็บเพือการดําเนินการให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามทีระบขุ้าง

ตนั ทงันบีริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไม่เกนิ 12 เดือน นบัแต่วนัทีบริษัททําสญัญาจ้างงานแทนตําแหน่งที

ว่างได้เรียบร้อย  

7.1.2  สําหรับผู้สมคัรงานทีได้รับการคดัเลือกให้บรรจุตําแหน่งเป็นพนกังาน บริษัทจะทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านภายใต้คําประกาศเกียวกบัความเป็นส่วนตวัสําหรับพนกังานต่อไป 

7.1.3  บริษัทจดัให้มีระบบการตรวจสอบเพือดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมือพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษา

หรือทีไม่เกียวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลนัน  
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7.1.4 กรณีทีบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

จนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทจะดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็จสินแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทจะ

ยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าทีจําเป็นสําหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพือให้บริษัท

สามารถตอบสนองต่อคําขอของท่านในอนาคตได้  

 

7.2 สําหรับผู้สมัครฝึกงาน 

7.2.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไว้ ตราบเท่าทีจําเป็นต้องเก็บเพือการดําเนินการให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ใน

การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านตามทีระบุข้างตนั ทงันีบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกิน 12 

เดือน นบัแต่วนัทีบริษัทได้รับใบสมคัรฝึกงานของท่าน 

7.2.2 บริษัทจะดําเนินการตามขนัตอนทีเหมาะสม เพือทําการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลทีไม่

สามารถระบุตวัท่าน ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น 

8. มาตรการความปลอดภยัสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1  ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบคุคลของท่านเป็นสิงสําคญัสําหรับบริษัทและบริษัทได้นํามาตรฐานความปลอดภยัทางเทคนิค

และการบริหารทีเหมาะสมมาใช้เพือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับ

อนุญาต การใช้งานในทางทีผิด การดัดแปลงเปลียนแปลง และการทําลายโดยใช้เทคโนโลยีและขันตอนการรักษาความ

ปลอดภยั เช่น การเข้ารหสัและการจํากัดการเข้าถึง เพือให้มนัใจว่าบุคคลทีได้รับอนุญาตเท่านนัทีเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านและบคุคลเหล่านีได้รับการฝึกอบรมเกียวกบัความสําคญัของการปกปอ้งข้อมูลส่วนบคุคล 

8.2  บริษัทจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัทีเหมาะสม เพือป้องกนัการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลียนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลจากผู้ ทีไม่มีสิทธิหรือหน้าทีทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนนั และจะจดัให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมือมี

ความจําเป็นหรือเมือเทคโนโลยีเปลียนแปลงไปเพือให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัทีเหมาะสม 

9. สิทธิของผู้สมัครงาน และผู้สมัครฝึกงานเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้สมคัรงาน และผู้สมคัรฝึกงานมีสิทธิดําเนินการเกียวกบัข้อมลูส่วนบคุคล ดงัต่อไปนี 

9.1 ถอนความยินยอมทีผู้สมคัรงาน และผู้สมคัรฝึกงานได้ให้ไว้กับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัรงาน และ

ผู้สมคัรฝึกงาน 

9.2 ขอดแูละคดัลอกข้อมลูส่วนบคุคลของผู้สมคัรงาน และผู้สมคัรฝึกงาน หรือขอให้เปิดเผยทีมาของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัร

งาน และผู้สมคัรฝึกงาน 

9.3 ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลทีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไปยังผู้ ควบคุม

ข้อมลูส่วนบุคคลอืน 

9.4 คดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลทีเกียวกบั ผู้สมคัรงาน และผู้สมคัรฝึกงาน 

9.5 ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้สมคัรงาน และผู้สมคัรฝึกงานเป็นข้อมลูทีไม่สามารถระบตุวัตนของผู้สมคัรงาน 

และผู้สมคัรฝึกงานได้ (anonymization) 

9.6 ระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้สมคัรงาน และผู้สมคัรฝึกงาน 

9.7 แก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของผู้สมคัรงาน และผู้สมคัรฝึกงานให้ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ์ และไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

9.8 ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทีบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทังลูกจ้างหรือผู้

รับจ้างของบริษทัหรือผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

ทงันี บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วนัทีบริษัทได้รับคํา

ร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามทีกล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลกําหนด 
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ผู้สมคัรงาน และผู้สมคัรฝึกงานสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดย คลิกทนีี หรือไปที www.muangthaiinsurance.com (โดย

จะเริมใช้สิทธิได้เมือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลมีผลใช้บงัคบักับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) เท่าทีกฎหมายและกฎระเบียบทีใช้

บงัคบัอนญุาต บริษัทอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีสมเหตสุมผลสําหรับการดําเนินการเกียวกบัคําร้องขอใช้สิทธิข้างต้น 

 

10. การใช้คุกกี 

บริษัทมีการใช้คกุกีเพือเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล ตามทีกําหนดไว้ตาม  นโยบายการใช้คุกกี 

 

11. การขอความยนิยอมและผลกระทบทีเป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 

11.1 ในกรณีทีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิทีจะถอนความ

ยินยอมของท่านทีให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึงการถอนความยินยอมนีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

หรือประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

11.2 หากท่านถอนความยินยอมทีได้ให้ไว้กบับริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดําเนินการเพือ

บรรลวุตัถุประสงค์บางส่วนหรือทงัหมดตามทีระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวันีได้ 

11.3 หากท่านมีอายไุม่ครบ 20 ปีบริบรูณ์ หรือ ยงัไม่บรรลนุิติภาวะโดยการสมรส ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้

อํานาจปกครองให้บริษัททราบ เพือให้บริษัทสามารถดําเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองด้วย 

 

12. การแก้ไขเปลียนแปลงคําประกาศฉบับนี 

คําประกาศฉบับนีอาจมีการปรับปรุงเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป หากเป็นการ

เปลียนแปลงในสาระสําคญัของคําประกาศฉบบันี บริษัทจะแจ้งการแก้ไขการเปลียนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลียนนโยบายให้

ท่านทราบ  โดยท่านสามารถตรวจสอบคําประกาศนีได้ที  www.muangthaiinsurance.com 

 

13. ช่องทางการตดิต่อ 

หากท่านมีข้อสงสยัเกียวกบัเนอืหาส่วนใด ๆ ในคําประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี หรือต้องการข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ

แนวทางปฏิบตัิของบริษัทเกียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิเกียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณา

ติดต่อบริษัท 

 

รายละเอียดของบริษัทฯ 

ชือ: เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (DPO)       

ทีอยู:่ บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ช่องทางการติดต่อ: 0 2665 4000, 0 2290 3333 เวลาทําการ 8.30 – 17.00 น.  

อีเมลรับเรืองสอบถามข้อมลูเพิมเติม: dpo@muangthaiinsurance.com 

 

  


