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คําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตัวสําหรับพนักงาน และผู้ฝึกงาน  

(Privacy Notice for Employee and Trainee) 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากัด (มหาชน) เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัและมีความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การใช้ 

การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังานและผู้ ฝึกงาน (รวมเรียกว่า “ท่าน) จึงได้จัดทําคําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตัวฉบบันี

ขนึมาเพือแจ้งรายละเอียดเกียวกบัการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังานและผู้ ฝึกงาน ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บคุคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอนืทีเกียวข้อง 

 

1.บทนิยาม 

1.1 “บริษัท” หมายถึง  บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั(มหาชน)  

1.2 “พนักงาน” หมายถงึ บคุคลทีบริษัทรับเข้าทํางานและได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอืนไม่ว่าจะเรียกชืออย่างไร

จากบริษัทฯ เพือตอบแทนการทํางานให้ ภายใต้สญัญาจ้างแรงงาน ซงึต่อไปจะเรียกว่า “ท่าน” 

1.3 “ผู้ฝึกงาน” หมายถึง ผู้ ทีเข้ารับการฝึกหดังานกับบริษัท เพือให้มีความรู้ในงานต่างๆ โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน

ใดๆจากบริษัท ซงึต่อไปจะเรียกว่า “ท่าน” 

1.4 “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมาย

ลําดบัรองทีเกียวข้อง และให้หมายรวมถงึกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิมเติมใดๆ ในอนาคต 

1.5 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

1.6 “ข้อมลูส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมลูเกียวกบับคุคลธรรมดาซงึทําให้สามารถระบุตวับุคคลนนัได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

แต่ไม่รวมถงึข้อมลูของผู้ถงึแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

1.7 “ข้อมลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมลูตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 26 พระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ.2562 และฉบบัปรับปรุงแก้ไขตามทีจะมีการแก้ไขเป็นคราวๆ กฎหมายและกฎระเบียบทีใช้บงัคบัอืน รวมถึง

ข้อมูลบุคคลเกียวกับเชือชาติ เผ่าพันธุ์  ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ข้อมลูสขุภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพนัธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอืนใดซงึกระทบ

ต่อเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลในทํานองเดียวกนั  

1.8 “การประมวลผล” หมายถึง การดําเนินการใดๆ กบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการทีใช้ในการประกอบกิจการประกนัภยั 

ไม่ว่าด้วยวิธีการอตัโนมตัิหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บ รวบรวม บนัทกึ การจดัระบบ การจดัเก็บ การปรับเปลียนหรือดดัแปลง 

การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่ หรือทําให้สามารถเข้าถงึหรือพร้อมใช้งานโดยวิธี

ใดๆ) การจัดเรียง การนํามารวมกัน การบล็อกหรือจํากัด การลบหรือทําลาย หรือการแก้ไขซึงข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดๆ  

 

2. ข้อมลูส่วนบุคคลทีบริษัทจะเกบ็รวบรวม 

 2.1 ในกรณีทีท่านเป็นผู้สมคัรงานโดยตรงมายงับริษัทหรือผ่านบุคคลภายนอก เพือให้บริษัทพิจารณารับเข้าเป็นพนกังาน บริษัทจะ

เก็บรวบรวม ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน  เพือนํามาประมวลผลอนั ได้แก่   

 2.1.1 ข้อมูลตามทีกําหนดไว้ในใบสมคัร  

(ก) ข้อมลูตามเอกสารทีท่านส่งมอบให้แก่บริษัท เช่น Resume, Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมคัรงาน ใบสมคัร

งาน รายละเอียดของบคุคลทีอ้างถงึ ความเห็นประกอบการสรรหาพนกังาน 
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(ข) ข้อมูลเกียวกับตวัของท่าน เช่น ชือ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด นําหนกั ส่วนสูง เลขทีบตัรประจําตวัประชาชน

หรือหนงัสือเดินทาง กรุ๊ปเลือด สญัชาติ ศาสนา สถานะภาพสมรส รายละเอียดของผู้ ทีบริษัทสามารถติดต่อได้ใน

กรณีฉกุเฉิน 

(ค) ข้อมูลเกียวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอืนๆ ของท่าน เช่น ระดับ

การศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผลการ

ทดสอบ ภาระทางการทหาร ความสามารถในการขบัขียานพาหนะ สิทธิในการทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

คณุสมบตัิด้านวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา และความสามารถอืนๆ ข้อมูลจากการอ้างอิงทีท่านได้ให้แก่

บริษัท 

(ง) ข้อมูลเกียวกับประสบการณ์ทํางาน การฝึกงาน และข้อมูลเกียวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตําแหน่งงาน 

รายละเอยีดของนายจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวสัดิการทีได้รับ  

(จ) ข้อมลูในการติดต่อกบัท่าน เช่น ทีอยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศพัท์ ข้อมลูโซเชียลมีเดีย 

(ฉ) ข้อมูลเกียวกับสถานทีทีสามารถปฏิบัติงานได้ หรือเงือนไขในการปฏิบัติงาน เช่น ท่านสามารถปฏิบัติงาน

ต่างจงัหวดัได้หรือไม่ พืนทีทีต้องปฏิบตัิงาน 

(ช) ข้อมูลเกียวกับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของท่าน บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เช่น ชือ  นามสกุล 

อาย ุวนัเดือนปีเกิด เพศ อาชีพ หมายเลขโทรศพัท์ สถานะการศึกษาของบตุร  

(ซ) รูปถ่ายและภาพเคลือนไหว  

 

 2.1.2 ข้อมูลจากการทาํแบบทดสอบข้อมูลเกียวกบัลักษณะงานและบุคลิกภาพของท่าน เช่น บคุลิกภาพ ลกัษณะนิสยั

พฤติกรรม ทศันคติ ความถนัด ทกัษะ ภาวะความเป็นผู้ นํา ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อืน ความฉลาดทางอารมณ์ ค่านิยม

ลกัษณะเฉพาะ ซงึอาจได้มาจากการสงัเกตและวิเคราะห์ของบริษัทในระหว่างทีท่านเข้า ร่วมกิจกรรมกบับริษทั 

  2.1.3 ข้อมูลทีรวบรวมจากท่าน เช่น ข้อมลูทีท่านระบุหรือให้ไว้แก่บริษัท ข้อมูลทีท่านแจ้งแก่บริษัทในระหว่างการสมัภาษณ์

งาน ข้อมลูของท่านจากการทําแบบทดสอบต่าง ๆ ข้อมลูการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

  2.1.4 ข้อมูลทีท่านเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครืองมือ แบบสอบถาม และบริการต่าง ๆ ของ

บริษัท  

 2.1.5 สําเนาเอกสารทสีามารถใช้เพือระบุตัวตนของท่าน เช่น สําเนาเอกสารทีหน่วยงานของรัฐออกให้ เชน่ บตัรประจําตวั

ประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลียนชือนามสกุล ใบสําคญัการเกณฑ์ทหาร ใบอนุญาตขับขี หนังสือเดินทาง 

บตัรข้าราชการรวมถงึสําเนาเอกสารทีเอกชนออกให้ เช่น ประกาศนียบตัร ปริญญาบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองเงนิเดือน 

 2.2 ในกรณีทีท่านเป็นผู้ ฝึกงาน บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน เพือนํามาประมวลผล อนัได้แก่   

  2.2.1 ข้อมูลอืนๆ ทีจําเป็นต่อการสรรหาและคัดเลือกพนักงานหรือผู้ฝึกงาน การปฏิบตัิตามข้อตกลงการฝึกงาน 

สวสัดิการ การวิเคราะห์และการบริหารงานของบริษัทและการปฏิบตัิตามกฎหมายต่าง ๆ  

 

 2.3 ในกรณีทีท่านเข้าเป็นพนกังาน นอกจากข้อมูลตามทีถูกระบุไว้ใน ข้อ 2.1 และ2.2 (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบคุคลของท่าน อนัได้แก่   

  2.3.1 รายละเอียดการทาํงานขันพนืฐาน เช่น รหสัพนกังาน ตําแหน่งงาน รายละเอยีดของงาน สายการบงัคบับญัชา ชวัโมง

การทํางาน เงือนไขการจ้างงาน 

2.3.2 ข้อมูลทัวไปทเีก็บรวบรวมจากการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวงัและควบคุมการเข้า-ออกอาคารและ

สถานที กล้องวงจรปิด เทปบนัทกึและการบนัทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ อีเมล์ และการบนัทึกข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตทีมีความเกียวข้อง

กบัการทํางานของท่านกบับริษทั เท่าทีไม่ขัดกบักฎหมาย ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์  
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 2.3.3 ข้อมูลเกียวกับผลประโยชน์และค่าจ้าง เช่น รายละเอียดการจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อืนของท่าน บญัชีธนาคาร  

ประกันสังคม ข้อมูลเกียวกับการเกษียณอายุ/บํานาญ กองทุนสํารองเลียงชีพ ข้อมูลทางภาษี และข้อมูลของบุคคลภายนอกผู้ ได้รับ

ผลประโยชน์  

2.3.4 ประวัตเิกียวกับประสทิธิภาพของการทาํงาน รวมถงึ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผลประเมนิ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 

ประวัติการฝึกอบรม ข้อมูลเกียวกับระเบียบข้อบงัคับการทํางานหรือการร้องทุกข์ ประวตัิวันหยุด พักผ่อนประจําปี ประวัติการลาทุก

ประเภทหรือการขาดงาน หรือข้อมูลทีเกียวข้องกบัการทํางานในสถาน ประกอบการและความปลอดภยั รวมถึงการตรวจสอบและการ

ประเมินความเสียง  

2.3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืนทีท่านให้ไว้แก่บริษัท เช่น ผู้ ติดต่อ ผู้ อ้างอิง สมาชิกของบุคคลในครอบครัว ผู้ คํา

ประกนั เพือวตัถปุระสงค์เข้าติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หรือเพือจัดการผลประโยชน์ทีท่านมีสิทธิได้รับ หรือเพือการปฏิบตัิหน้าทีตามสญัญา 

ท่านรับทราบและยืนยนัว่าได้แจ้งคําประกาศฉบบันี แก่บุคคลดงักล่าวทราบแล้ว 

 2.3.6 ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น ข้อมลูสขุภาพ ประวติัอาชญากรรม บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที

มีความออ่นไหวดงักล่าวต่อเมือท่านได้ผ่านการสมัภาษณ์งานแล้ว  

2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว  

ในบางกรณี บริษัทมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ประวตัิ

สุขภาพ เพือการซือหรือ ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท กล่าวคือ ข้อมูลดังกล่าวจําเป็นต่อการพิจารณารับประกันภยั ตลอดจนการให้บริการ

และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเพือการดําเนินการตามกฎหมายทีเกียวข้อง หากพนกังาน และผู้ ฝึกงานไม่ยินยอมให้ประมวลผล

ข้อมลูส่วนบุคคลทีมคีวามออ่นไหวดงักล่าว บริษัทจะไม่สามารถรับประกนัหรือการจดัสวสัดิการทีเกียวข้องให้ท่านได้ 

 

3. วิธีการทบีริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่าน และในบางกรณีบริษัทอาจจําต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านจากแหล่งอืน หรือบุคคลอืน เช่น บุคคลทีแนะนําท่านให้กับบริษัท บริษัทจัดหางาน โรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐที

เกียวข้อง แล้วแต่กรณี 

 

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.) และหน่วยงานของรัฐอนืๆ 

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 
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ฐานทางกฎหมาย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

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 

(ก) เพอืพจิารณาคดัเลือกและตรวจสอบคุณสมบตัิของท่าน ก่อนรับเข้าเป็นพนกังานหรือผู้

ฝึกงานของบริษัท และการใดๆ ทีเกียวของกบัการสมคัรงาน การประเมินใบสมคัรเพือ

ประเมินตําแหน่งงานอืนๆ 

  ฐานสญัญา (Contract) 

 

 

(ข) เพอืปฏบิตัิตามสิทธิและหน้าทีภายใต้สญัญาจ้างแรงงานและสญัญาฝึกงาน    ฐานสญัญา (Contract) 

(ค) เพอืการดําเนินการใดๆ ทีเกียวข้องกับการจ้างงานหรือบรรจุเข้าเป็นพนกังาน เช่น การ

ตรวจร่างกายก่อนเข้าทํางาน  การทําสญัญาคําประกนั  

  ฐานสญัญา (Contract) 

(ง) เพอืบริหารจดัการการทํางาน (ทีไม่ใช่การเก็บFingerprint )เช่น การบนัทึกเวลาทํางาน 

การวัด/ ประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเลือนตําแหน่ง ,การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบคุคล ,การวางแผนกําลงัคน การโอนย้ายงาน การมอบหมายงาน  

  ฐานสญัญา (Contract) 

 

 

(จ) เพอืบริหารจดัการสวสัดิการให้แก่ท่านและ/หรือบุคคลภายนอก (หากมี) เช่น การตรวจ

ร่างกายประจําปี การประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เงินกู้สวสัดิการ 

และยงัรวมไปถึง ค่าชดเชย ผลประโยชน์ แผนค่าตอบแทน ข้อเสนอในอนาคต รางวัล 

บญัชีค่าตอบแทน กองทุนสํารองเลียงชีพ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การรายงาน

ภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมนิใบสมคัรงานสําหรับโอกาสในงานใหม่ 

  ฐานสญัญา (Contract) 

 

 

 

(ฉ) เพอืการเข้ารับการฝึกอบรมเพือพฒันาศกัยภาพและความสามารถในการทํางาน เชน่ 

การอบรมสมัมนาทงัภายในภายนอก 

  ฐานสญัญา (Contract) 

 

(ช) เพอืตรวจสอบและดแูลความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภยั  ในชีวิตร่างกาย

ของบคุคลและทรัพย์สินของบริษทั  

  ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

(ซ) เพือการทําวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการทําวิจัยสถิติเกียวกับการจ้างงาน การวดั/

ประเมินผล หรือกระบวนการทีคล้ายคลงึทีเกียวกับการจ้างงานและการฝึกงาน บริหาร

จดัการทรัพยากรบคุคลของบริษัท ซงึรวมไปถงึการทําแบบสํารวจสถิติของรัฐบาล หรือ

การตอบแบบฟอร์มคําร้องใด ๆ ของรัฐ และภาคเอกชน โดยบริษัทจะดําเนินให้ข้อมูล

ดงักล่าว Anonymize 

  ฐานจดหมายเหต/ุวิจยั/สถติิ 

(Historical Document, 

Research or Statistics) 

 

 

(ฌ) เพอืการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนด หรือนโยบายของบริษัททียึดถือปฏิบตัิ เช่น   ฐานสญัญา (Contract) 
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วัตถุประสงค์  ฐานทางกฎหมาย 

ข้อบงัคบัเกียวกบัการทํางาน ประกาศ คําสงับริษัท ระเบียบและแนวทางปฏบิตัิ เป็นต้น  

(ญ) เพือการตรวจสอบและสืบสวนข้อร้องเรียนเกียวกับความประพฤติทีไม่เหมาะสม การ

กระทําความผิดทางวินัย และ/หรือกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสืบสวนภายใน 

หรือการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐทีมีอํานาจ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

การยกขนึต่อสู้ เพือปกปอ้งสิทธิ 

  ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

 

(ฎ)   เพอืเป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย และการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึงกําหนด

ขนึโดยหน่วยงานกํากบัดูแลของรัฐ หน่วยงานทีมีหน้าทีบงัคบัใช้กฎหมาย หน่วยงานที

กํากบัดูแลการประกอบธุรกจิของบริษัท ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรก็ตาม เช่น กฎหมาย

แรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกนัสงัคม กฎหมายว่าด้วยตลาดหลกัทรัพย์  

กรมสรรพากร สํานกังานประกนัสงัคม การขึนทะเบียนผู้ประกนัตน  

  ฐานหน้าทีตามกฎหมาย (Legal 

Obligation) 

 

(ฏ) เพอืวตัถปุระสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท และเพือการทําธุรกรรมของ

บริษัท 

  ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

(Legitimate Interest) 

เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบทีใช้บงัคบั รวมถึง กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระทําเป็นอย่างอืน บริษัท

จะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน หากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือวตัถปุระสงค์อนืใดนอกเหนือไปจากทีระบุไว้

ในคําประกาศเกียวกับความเป็นส่วนตัวฉบบันีหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องโดยตรงกับคําประกาศเกียวกบัความเป็น

ส่วนตวัฉบบันี 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลเพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ข้างต้น บริษัทมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้แก่

บคุคลภายนอก ดงันี 

5.1 บริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัท (หากมี) เพือประโยชน์ในการจัดสวสัดิการหรือเพือกิจกรรมอืนใดของพนกังาน เช่น จดัหาทีจอด

รถ จดักิจกรรมกีฬาการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา เป็นต้น 

5.2 ทปีรึกษาภายในหรือภายนอก ผู้ เชียวชาญ หรือทีปรึกษาอนืใดของบริษัทในเครือ 

5.3 ผู้ ให้บริการใด ๆ ซงึเป็นคู่สญัญาฝ่ายทีสาม ซงึบริษทัติดต่อเพือจดัทําสวสัดิการหรือจดัทํากิจกรรมใดๆ แก่พนกังาน เช่น การส่ง

ข้อมลูพนกังานเพือตรวจสขุภาพประจําปีหรือการฉีดวคัซีนให้แก่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือตวัแทนผู้ให้บริการใด ๆ ที

จําเป็นในการดําเนินการตามวตัถุประสงค์ในการประมวลผลข้างต้น เช่น ตัวแทน/นายหน้าประกนัภยั บริษัทผู้ รับประกันภยั ผู้

สรรหาบุคลากร ผู้ ให้บริการด้านการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากร ผู้ ให้บริการสนบัสนุน และ/หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัท หรือโปรแกรมทีช่วยในการสรรหาบุคลากร ระบบบญัชี ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และระบบของฝ่าย

ทรัพยากรบคุคลอนื ๆ  

5.4 หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีของรัฐ ทีมีหน้าทีกํากบัดูแลตามกฎหมาย  

5.5 ผู้ รับโอนหรือผู้สืบทอดในส่วนใด ๆ ของบริษัทหรือผู้ ทีอาจเป็นในอนาคต หรือในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กรทีจะเป็น

ส่วนหนงึของการซอืหรือขายกิจการหรือการเสนอซือหรือขายกิจการ 

5.6 บริษัทหรือผู้จดัการกองทุนสํารองเลียงชีพ เพือให้บรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ทีกล่าวมาแล้วข้างตนั 

5.7 บคุคลอนืใดทีท่านได้ให้ความยินยอมโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย 
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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. การเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคล 

7.1  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาทีจําเป็น เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละ

ประเภท และสถานะของท่านทีระบไุว้ด้านล่าง เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาทีนานขึน ในกรณีทีไม่

สามารถระบรุะยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาทีอาจคาดหมายได้

ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทัวไปสงูสดุ 10 ปี) 

7.1.1 พนักงาน  

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูตาม ตามวตัถปุระสงค์แต่สงูสดุ ไม่เกิน 10 ปี 

7.1.2 ผู้ฝึกงาน  

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูตาม ตามวตัถปุระสงค์แต่สงูสดุ ไม่เกิน 1 ปี 

7.2  กรณีผู้ ฝึกงาน บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หลังเสร็จสินการพิจารณาความเหมาะสมของท่านในตําแหน่ง

นนั เพือใช้ในการพิจารณาและติดต่อกบัท่านในกรณีทีมีตําแหน่งงานอืนทีบริษัทเห็นว่าอาจเหมาะสมกับท่านในระยะเวลาที

จําเป็นเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการสมัครเข้าเป็นพนักงาน หรือเข้าฝึกงาน และหากท่านไม่ต้องการให้บริษัทเก็บข้อมูลไว้

เพือประกอบการพิจารณาตําแหน่งงานอืน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางทีระบไุว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวันี 

7.3  กรณีทีบริษทัใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่า

ท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและบริษัทดําเนินการตามคําขอของท่านเสร็จสินแล้ว อย่างไรก็ดีบริษัทจะยงัเก็บข้อมูลส่วน

บคุคลของท่านเท่าทีจําเป็นสําหรับการบนัทึกเป็นประวตัิว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพือให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อคํา

ขอของท่านในอนาคตได้ 

7.4  บริษัทจดัให้มีระบบการตรวจสอบเพือดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมือพ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที

ไม่เกียวข้องหรือเกินความจําเป็นตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลนัน 
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8. การขอความยนิยอมและผลกระทบทีเป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล  

8.1  ในกรณีทีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลโดยอาศยัความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิทีจะถอนความ

ยินยอมของท่านทีให้ไว้กบับริษัทได้ตลอดเวลา ซงึการถอนความยินยอมนีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

หรือประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

8.2  หากท่านถอนความยินยอมทีได้ให้ไว้กบับริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดําเนินการเพือ

บรรลวุตัถุประสงค์บางส่วนหรือทงัหมดตามทีระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวันีได้ 

8.3  ในกรณีทีบริษัทจําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลอืน ท่านรับรองว่าท่านมีอํานาจกระทําการแทนเจ้าของข้อมูลส่วน

บคุคลในการรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตวันีและในการให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

 

9. สิทธิของท่านเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิดําเนินการเกียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลของท่านดงัต่อไปนี 

9.1 ถอนความยินยอมทีท่านได้ให้ไว้กบับริษทัในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

9.2 ขอดแูละคดัลอกข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยทีมาของข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

9.3 ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลทีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไปยังผู้ ควบคุม

ข้อมลูส่วนบุคคลอืน 

9.4 คดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลทีเกียวกบัท่าน 

9.5 ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบคุคลของท่านเป็นข้อมลูทีไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได้ (anonymization) 

9.6 ระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

9.7 แก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้ถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

9.8 ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทีบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทังลูกจ้างหรือผู้

รับจ้างของบริษทัหรือผู้ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 

ทงันี บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคําร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วนันับแต่วนัทีบริษัทได้รับคํา

ร้องขอดงักล่าว และสิทธิตามทีกล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลกําหนด 

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดย คลิกทีนี หรือไปที www.muangthaiinsurance.com (โดยจะเริมใช้สิทธิได้เมือ

กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลมีผลใช้บงัคบักบัผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบคุคล) เท่าทีกฎหมายและกฎระเบียบทีใช้บงัคบัอนุญาต บริษัท

อาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีสมเหตสุมผลสําหรับการดําเนินการเกียวกบัคําร้องขอใช้สิทธิข้างต้น 

 

10. การใช้คุกกี 

บริษัทมีการใช้คกุกีเพือเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล ตามทีกําหนดไว้ตาม  นโยบายการใช้คุกกี 

 

11. การขอความยนิยอมและผลกระทบทีเป็นไปได้จากการถอนความยนิยอม 

11.1 ในกรณีทีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิทีจะถอนความ

ยินยอมของท่านทีให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึงการถอนความยินยอมนีจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

หรือประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

11.2 หากท่านถอนความยินยอมทีได้ให้ไว้กบับริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดําเนินการเพือ

บรรลวุตัถุประสงค์บางส่วนหรือทงัหมดตามทีระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวันีได้ 
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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.  

อีเมลรับเรืองสอบถามข้อมูลเพมิเติม: dpo@muangthaiinsurance.com 

 


