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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท บางกอกสหประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

 

  บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) หรือ“บริษทั” ตระหนกัถึงความสําคญัของการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั เน่ืองจากปัจจุบนับริษทันาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการ
ดาํเนินธุรกิจ และระบบการทาํงานมีการจดัเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทาํไดโ้ดยง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว แต่ในทางกลบักนัอาจนาํมาซ่ึงความเดือดร้อนและความเสียหายกรณีท่ีมีการละเมิดขอ้มูล
ส่วนบุคคลหรือนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ บริษทัจึงตระหนกัเห็นถึงความสําคญัโดย
จดัให้มีนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีข้ึน เพื่อจดัให้มีมาตรการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลและบริหารความเส่ียงดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งปลอดภยัและเหมาะสม รายละเอียดดงัน้ี 

 

1.ค านิยาม 
 

“บริษัท” หมายความวา่ บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดา ซ่ึงทาํให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได้
ไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม 

 

 “ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีความอ่อนไหว” หมายความวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะตาม
มาตรา 26 ของพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ 
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการขอ้มูล สหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือ 

 ขอ้มูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกนั 
 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ บริษทัซ่ึงทาํหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความวา่ บุคคล หรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสั่งหรือในนามของบริษทั 

 

“กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พระราชบญัญติัว่าด้วยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสําหรับภาคธุรกิจประกนัภยั และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบั 
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2.วตัถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี ้
 

 บริษทัจดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี เพือ่ใชเ้ป็นหลกัเกณฑส์าํหรับการบริหารจดัการ
ขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมถึงหลกัการและวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  และการแจง้รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ ฐานอาํนาจตามกฎหมายสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล  สิทธิของเจา้ของขอ้มุลส่วนบุคคล และการดาํเนินการของบริษทัตามกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ฯลฯ 
 

3.หลกัการในการเกบ็รวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 1. บริษทัจะดาํเนินการเพียงเท่าท่ีจาํเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใต้
วตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย 
 2. บริษทัจะเก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล และเท่าท่ีจาํเป็นตามกรอบวตัถุประสงคข์องความยินยอมของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
  เวน้แต่ เพื่อการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาประกนัภยั หรือคาํขอเขา้ทาํ
สัญญาประกนัภยั การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือกรณีอ่ืนท่ีกฎหมาย
กาํหนดใหก้ระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 3. กรณีบริษทัจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
โดยตรง บริษทัจะกระทาํภายใตก้ฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคล 
 4. บริษทัจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว โดยไม่ไดรั้บความ
ยนิยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคุคล เวน้แต่กฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้นุญาต หรือยกเวน้ไวเ้ป็น
การเฉพาะเท่านั้น 
 5. บริษทัจะทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เขา้ใจผดิ 
 6. บริษทัจะดาํเนินการจดัให้มีการบนัทึกรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตน้โยบายน้ี และตามท่ี
กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด และบริษทัจะไดจ้ดัให้มีขอ้ตกลงระหว่างบริษทักบัผูป้ระมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อควบคุมและติดตามการดาํเนินงานของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 
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 7. บริษทัจะจดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ดงัน้ี 
 7.1  เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย   

  ปราศจากอาํนาจหรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย  
 7.2  เพื่อป้องกนัมิให้บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจาก  

  อาํนาจหรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

8. เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดงัน้ี 
 8.1  มีสิทธิใหค้วามยนิยอม การถอนความยนิยอม การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
 8.2  มีสิทธิคดัคา้น จาํกดัสิทธิของการเก็บรักษา ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
 8.3  มีสิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของตนใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั 
 8.4  มีสิทธิขอใหร้ะงบัการเก็บรักษา ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของตน  
 8.5  มีสิทธิขอใหท้าํลายหรือทาํใหข้อ้มูลไม่สามารถระบุเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ 
 8.6  มีสิทธิขอใหโ้อน และหรือคดัลอกขอ้มูลส่วนบุคคลของตน  
 8.7  มีสิทธิอ่ืนใดภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด 
9. บริษทัจดัทาํระบบการตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อดาํเนินการลบ หรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล

เม่ือพน้กาํหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หรือเกินความจาํเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือตามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ  

 

4.วตัถุประสงค์การเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

  บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงค์อนัชอบดว้ยกฎหมาย และ
นโยบายฉบบัน้ี ตามท่ีไดแ้จง้ไวก่้อนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น 

  หากบริษทัจะต้องเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน บริษทัจะดาํเนินการแจ้งรายละเอียด
เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชกัชา้ 
แต่ไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัเก็บของขอ้มูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน 

 

5.การแจ้งรายละเอยีดการเก็บรวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

  บริษทัจะแจง้รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ทราบ โดยรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

1) แจ้งวตัถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือสัญญา หรือเพื่อเขา้ทาํสัญญา รวมทั้งแจง้ผลกระทบใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ
หากบริษทัไม่ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  



 
 
 
 

 

4/10 24/05/2565 
 

 

2) แจง้สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยคุม้ครองส่วนบุคคล 
3) แจง้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) แจง้หน่วยงานซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกเปิดเผย  
5) แจง้วธีิการติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

6.ฐานอ านาจทางกฎหมายส าหรับการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 

1) ฐานความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
ก.  การขอความยินยอมจะกระทาํก่อนหรือขณะท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล และ      

ชดัแจง้เป็นหนงัสือ หรือผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เวน้แต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอม
ได ้

ข.   การขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งกระทาํโดยปราศจากเง่ือนไขท่ีไม่
จาํเป็น  และอิสระ สาํหรับการเขา้ทาํสัญญาและหรือการใหบ้ริการ 

ค.    แจง้วตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแยกส่วนออกจาก
ขอ้ความอ่ืนอยา่งชดัเจน ใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย หรือไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในวตัถุประสงค ์
หรือตามแบบท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกาํหนด (หากมี)  

1.1)  กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหลักเกณฑ์การขอความ
ยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

ก. สําหรับผูเ้ยาวท่ี์อายุเกิน 10 ปีไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ สามารถให้ความยินยอมได้โดย
ลาํพงั หากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ยาว ์แต่ทั้งน้ี บริษทัอาจขอความ
ยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือผูใ้ชอ้าํนาจปกครองดว้ยก็ได ้ 

ข. สาํหรับผูเ้ยาวท่ี์อายุไม่เกิน 10 ปี ไม่สามารถใหค้วามยนิยอมไดโ้ดยลาํพงั ตอ้งไดรั้บ
ความผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือผูใ้ชอ้าํนาจปกครองเท่านั้น  

1.2)  กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ความ
ยนิยอมผา่นทางผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษแ์ทน แลว้แต่กรณี 

2) ฐานความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรณียกเว้นการขอความยินยอม ส าหรับการเก็บ
รวบรวม  ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
2.1)  กรณยีกเว้นการขอความยนิยอม ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป ดังนี ้
 2.1.1)  เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัการจดัทาํเอกสารประวติัศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ
            เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยจดัให้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
            เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
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 2.1.2)  เพือ่ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  
 2.1.3)  เพื่อความจาํเป็นในการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือ
            ตามคาํขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ทาํสัญญา 
 2.1.4) เพื่อความจาํเป็นเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการดาํเนินภารกิจของรัฐ และเพื่อการเป็น

            การปฏิบติัตามกฎหมาย 
 2.1.5)  เพื่อความจาํเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั เวน้แต่ประโยชน์
ดงักล่าวมีความสาํคญันอ้ยกวา่สิทธิข้ึนพื้นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  
2.2)  กรณยีกเว้นการขอความยนิยอม ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีความอ่อนไหว ดังนี ้ 
 2.2.1) เพือ่ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซ่ึงเจา้ของขอ้มูล    
           ส่วนบุคคลไม่สามารถใหค้วามยนิยอมไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด  
 2.2.2) เพื่อดาํเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมายท่ีมีการคุม้ครองท่ีเหมาะสมของมูลนิธิ    
             สมาคม หรือองคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไรท่ีมีวตัถประสงคเ์ก่ียวกบัการเมือง ศาสนา     
            ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานใหแ้ก่สมาชิก ผูซ่ึ้งเคยเป็นสมาชิก หรือผูซ่ึ้งมีการติดต่อ 
            อยา่งสมํ่าเสมอ 
  2.2.3) เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยนิยอมโดยชดัแจง้ของเจา้ของขอ้มูลส่วน   
            บุคคล  
 2.2.4) เพื่อความจาํเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช ้
           สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
 2.2.5) เพื่อความจาํเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบั 
  (ก) เวชศาสตร์ป้องกนัหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทาํงาน

        ของลูกจา้ง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย ์การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้าน
        สังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบ และการ
        ใหบ้ริการดา้นสังคมสงเคราะห์ เป็นตน้ 

  (ข) เพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกนัดา้นสุขภาพจาก
        โรคติดต่ออนัตราย หรือโรคระบาดท่ีอาจติดต่อหรือแพร่เขา้มาในราชอาณาจกัร 
        หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา เวชภณัฑ์ หรือเคร่ืองมือแพทย ์ซ่ึง
        ไดจ้ดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสม และเจาะจงเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
        เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

  (ค) เพื่อการคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
       สวสัดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของผูมี้สิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครอง
        ผูป้ระสบภยัจากรถ หรือการคุม้ครองทางสังคม ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
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        บุคคล เป็นส่ิงจาํเป็นในการปฏิบติัตามสิทธิหรือหนา้ท่ีของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน
        บุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อ
        คุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

  (ง) เพื่อการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์
        สาธารณะอ่ืน ทั้งน้ีตอ้งกระทาํเพื่อขอให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าวเพียงเท่าท่ี
        จาํเป็นเท่านั้น และไดจ้ดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
        และประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 

   (จ) ประโยชน์สาธารณะท่ีสําคญั โดยได้จดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครอง
        สิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

7.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
 

หลกัการการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ  
  หากบริษทัจะโอนหรือส่งขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ ประเทศดงักล่าวนั้น ตอ้งมีมาตรฐานการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกาํหนด  

 ยกเวน้เป็นการโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  1)  เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย  
  2) ไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไดแ้จง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
       ทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือ 
       องคก์ารระหวา่งประเทศท่ีรับขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้  
  3) เป็นการจาํเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อ    
      ใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ทาํสัญญานั้น 
  4) เป็นตามสัญญาระหวา่งผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลกบับุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน ์
      ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล  
  5) เพือ่ป้องกนั หรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล   
              หรือบุคคลอ่ืน เม่ือเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไม่สามารถใหค้วามยนิยอมในขณะนั้นได ้
  6) เป็นการจาํเป็นเพื่อการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีสาํคญั 

 

หากมีปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทาง ใหบ้ริษทัเสนอต่อ 
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพือ่ใหเ้ป็นผูว้นิิจฉยั 
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8.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีดงัน้ี 
1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ตนเอง ดงัน้ี 
(1.1) กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงค์

เก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 
(1.2)      กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวมใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงค ์

เก่ียวกับการศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือสถิติ เว ้นแต่ เป็นการจาํเป็นเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของบริษทั  

   ยกเวน้กรณีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ดงัน้ี 
(1) เป็นการจาํเป็นเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการดาํเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

     ของบริษทั หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้าํนาจรัฐท่ีไดม้อบให้แก่บริษทั 
(2)  เป็นการจาํเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั เวน้แต่ บริษทั

 พิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอนัชอบด้วยกฎหมายท่ีสําคญัยิ่งกว่า หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิ    
 เรียกร้องตามกฎหมาย  

2) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับข้อมูล และหรือส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซ่ึง
อยู่ในความรับผิดชอบของบริษทั หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีตน
ไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

3) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลได้ เวน้แต่มีขอ้จาํกดัสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

เกณฑ์การพจิารณาสิทธิ ดงัน้ี 
  กรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใชสิ้ทธิคดัคา้นตามขอ้ 1 ) (1.1)  บริษทัจะปฏิบติัโดยแยกส่วนออก

จากขอ้มูลอ่ืนอย่างชัดเจนในทนัที เม่ือไดรั้บแจง้การคดัคา้น และไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได ้ 

   กรณีท่ีบริษทัไม่มีสามารถดาํเนินการตามท่ีท่านร้องขอได ้เน่ืองดว้ยเหตุผลทางกฎหมายตามขอ้ 
1) (1.2) 2) และ3) บริษทับนัทึกปฏิเสธการคดัดา้นดว้ยเหตุผล 

4) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคลมีสิทธิขอให้ลบ หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลทีเ่ป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดงัน้ี 
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(4.1) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจาํเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

(4.2)  เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล และบริษทัไม่มีอาํนาจ ตามกฎหมายท่ีจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น 

 ยกเวน้กรณีลบ หรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ดงัน้ี 
(1)   เพือ่การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
(2) เพือ่การปฏิบติัตามเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม 
       กฎหมาย 

เกณฑ์การพจิารณาสิทธิ ดงัน้ี 
 เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใช้สิทธิขอให้ลบ หรือทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็น

ขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอ้ 4) ในกรณี (4.1) (4.2) บริษทั
ไม่อาจปฏิเสธคาํขอได ้

กรณีท่ีบริษทัไม่มีสามารถดาํเนินการตามท่ีท่านร้องขอได ้เน่ืองดว้ยเหตุผลทางกฎหมายตาม
ขอ้ยกเวน้บริษทับนัทึกปฏิเสธการคดัดา้นดว้ยเหตุผล 

5) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทท าการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 
1) เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ขอใหบ้ริษทัจดัทาํขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ 
2) เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ขอใหบ้ริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลแทน การลบ หรือ

ทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล  อนัเน่ืองจากมาจากไดถู้กเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย โดยไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย  

3) เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเห็นวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีหมดความจาํเป็น ในการเก็บรักษา
ไวต้ามวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  

4) เม่ือเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ และบริษทัอยู่ระหว่างการพิสูจน์ เพื่อปฏิเสธการ
คดัคา้นดว้ยเหตุของการท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นได ้โดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
ขอความยนิยอม  

6) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ขอให้บริษัทด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยหากมีการปฏิเสธตามคาํขอ บริษทัจะบนัทึกเหตุแห่ง
การปฏิเสธพร้อมเหตุผลไว ้
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9.การใช้บริการบุคคลภายนอก 
  

 กรณีบริษทัมีการใช้บริการบุคคลภายนอก บริษทัจะปฏิบติัตามนโยบายการใช้บริการบุคคลภายนอก 
เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจและการบริการลูกคา้ของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หลกัการใช้บริการบุคคลภายนอกต่อการเกบ็รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
1) บริษทัจะเลือกใชบ้ริการบุคคลภายนอก โดยปฏิบติัตามนโยบายการใชบ้ริการบุคคลภายนอกของ

บริษทั  เพือ่ป้องกนัมิใหมี้เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น  
2) บริษทัจดัให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้บริการบุคคลภายนอกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั 
3) บริษทัเข้าทาํสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)กับ

บุคคลภายนอก ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล และตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 
 

10.มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการแจ้งเหตุละเมิด  
 

1) บริษทัไดจ้ดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพือ่ป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง 
ใชเ้ปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอาํนาจหรือโดยมิชอบ  

2) บริษัทจะทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามความเหมาะสม เม่ือพบว่า
สถานการณ์เปล่ียนแปลงไปและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมัน่คงปลอดภัยท่ี
เหมาะสม  

3) บริษทัจดัให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อดาํเนินการลบ หรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล เม่ือพน้
กาํหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หรือเกินความจาํเป็นตามวตัถุประสงค์ใน
การเก็บ รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ 

 
11.สัญญา และข้อตกลงเพือ่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
  

 บริษทัจดัให้มีการทาํสัญญา และหรือขอ้ตกลงเพื่อให้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และทบทวน
สัญญาและหรือข้อตกลงเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษทักับคู่สัญญา เพื่อการกาํหนด
ขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็น
หลกัประกนัภยัการคุม้ครองสิทธิและหนา้ท่ีของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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12.การสร้างวฒันธรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร  
 

 บริษทัมีการสร้างวฒันธรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภายในองคก์ร ดงัน้ี 
1) บริษทัมีการส่ือสารและอบรมความรู้แก่พนกังานให้เขา้ใจ สิทธิ หน้าท่ี บทกาํหนดโทษ หากมี

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้พนักงานมีความรู้เพียงพอต่อการ
ปฏิบติังานและทราบถึงสิทธิของตนเองในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล   

2) บริษทัมีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานตามกฎหมายว่าดว้ยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 
แต่ใหแ้ต่ละฝ่ายนาํไปปฏิบติั  

3) บริษทัจะจดัให้มีการ ทบทวนความรู้ความเขา้ใจทุกคร้ัง เม่ือกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายลาํดบัรองมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติม ฯลฯ 

4) บริษทัจดัใหมี้หน่วยงานการรับเร่ืองร้องเรียนขอ้มูลส่วนบุคคลภายในบริษทั เพื่อประสานงานกบั
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและฝ่ายต่างๆภายในบริษทั เพื่อติดตามเร่ืองและดาํเนินการคู่มือการ
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

5) บริษทัจดัให้มีการบริหารความเส่ียงดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อกาํกบั ดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายฉบับน้ี เพื่อนํามาปรับปรุงและ
พฒันาการแกไ้ขปัญหาการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และจดัทาํแผนรองรับรองการดาํเนินธุรกิจ
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเม่ือพบการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งร้ายแรง 
 

13.บทก าหนดโทษ 
 

 บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัสูงสุด และให้
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด  

 กรณีพนกังานหรือคู่สัญญาของบริษทักระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อละเมิดต่อกฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านตอ้งรับผดิทางอาญาเป็นการส่วนตวัและส่วนทางแพง่ดว้ย  

 ทั้งน้ี เม่ือบริษทัชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้  หากความเสียหายเกิด
จากพนกังานหรือคู่สัญญา บริษทัขอสงวนสิทธิในการไล่เบ้ียผูท้าํละเมิด 

 

14.การทบทวนและการปรับปรุงนโยบายฉบับนี ้
 

กรณีบริษทัมีการแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี บริษทั
จะมีการแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบตามช่องทางการส่ือสาร เช่น website : www.bui.co.th หรือ 
Facebook รวมถึงผา่นช่องทางตวัแทน/นายหนา้ เป็นตน้ 

http://www.bui.co.th/

