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วนัท่ี............................................................. 
                                                                  

ดว้ยเหตุท่ี.........................................................................“ท่ำน”ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำตวัแทนประกนัวินำศภยั / สัญญำนำยหน้ำ
ประกนัวินำศภยั กบั บริษทั อินทรประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” ซ่ึงเป็น “สัญญำหลกั” นั้น 

เพื่อเป็นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนตกลงและยอมรับเง่ือนไขตำมค ำแถลงว่ำดว้ยกำรเก็บ 
รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (“เอกสารแนบท้ายเพ่ิมเติมสัญญานายหน้าประกันวินาศภัย/สัญญาตัวแทนประกัน
วินาศภัย หรือ เอกสารแนบท้ายสัญญา”) ดงัท่ีจะระบุต่อไปน้ี และให้ถือว่ำเอกสำรแนบทำ้ยสัญญำน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำหลกัดว้ย ใน
กรณีท่ีมีขอ้ควำมใดในสัญญำหลกัโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีขดัหรือแยง้ดงัท่ีได้
ก ำหนดไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยสัญญำน้ี คู่สัญญำตกลงให้ใชข้อ้ควำมในเอกสำรแนบทำ้ยสัญญำน้ี หรือกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล บงัคบัแทน 

 
ข้อ 1.  เม่ือท่ำนตกลงยอมรับค ำแถลงว่ำดว้ยกำรเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี ท่ำนไดอ้นุญำตให้
บริษทัเก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน (“ขอ้มูลส่วนบุคคล” รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำม
อ่อนไหว (Sensitive Data)) โดยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกเก็บรักษำเป็นควำมลบัและเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมมัน่คงปลอดภยัท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 
 
ข้อ 2.  บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยวิธีอื่นใดต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมขอ้มูลท่ี
ท่ำนไดใ้ห้ไว ้หรือบริษทัไดม้ำในขณะท่ีท่ำนสมคัรสอบใบอนุญำตตวัแทนประกนัวินำศภยั หรือนำยหน้ำประกนัวินำศภยั สมคัรเป็น
ตวัแทนประกนัวินำศภยั หรือนำยหน้ำประกนัวินำศภยั กำรขอรับหรือขอต่อใบอนุญำตตวัแทนประกนัวินำศภยัหรือนำยหน้ำประกนั
วินำศภยั กำรปฐมนิเทศอบรมผูส่้งงำนของบริษทั กำรอบมรมสัมมนำ หรือตำมกรณีอื่นระหว่ำงระยะเวลำสัญญำท่ีท่ำนเป็นตัวแทน
ประกนัวินำศภยั หรือนำยหนำ้ประกนัวินำศภยัของบริษทั 
 
ข้อ 3. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยนั้น เป็นขอ้มูลท่ีจ ำเป็นต่อบริษทัในกำรเขำ้ท ำสัญญำหลกั
กบัท่ำน หรือเพื่อเป็นกำรปฏิบติัตำมสัญญำหลกั หรือปฏิบติัตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีใชบ้งัคบั หำกท่ำนไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีบริษทั
ร้องขอ หรือท่ำนใช้สิทธิตำมกฎหมำยไม่ให้บริษทัเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัอำจไม่สำมำรถ
บริหำรหรือจดักำรให้เป็นไปตำมสัญญำหลกัระหว่ำงท่ำนกบับริษทัได ้
 
ข้อ 4. ตวัอยำ่งขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัอำจเก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 

(ก) ขอ้มูลท่ีระบุตวับุคคล อำทิ ช่ือเตม็ เลขประจ ำตวัประชำชน ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชน 
ไอพีแอดเดรส หรือคุกก้ีท่ีเขำ้มำเย่ียมชม หรือใชร้ะบบสำรสนเทศของบริษทั 

(ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) อำทิ เช้ือชำติ เผ่ำพนัธ์ุ ควำมเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลทัธิ 
ศำสนำ หรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงกำรเพศ ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ ข้อมูลพฤติกรรม ขอ้มูลกำร
ร้องเรียน ขอ้มูลฉ้อฉล ผลกำรสอบสวนตวัแทนประกนัวินำศภยั หรือนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั  

(ค) ขอ้มูลเก่ียวกบัวุฒิกำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน ประวติักำรอบรมสัมมนำ ประวติักำรเงิน 
(ง) ขอ้มูลจำกแหล่งอื่นท่ีเช่ือถือได้ เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรตรวจสอบ หรือตรวจคน้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนกำร

อนุมัติสัญญำหลกั เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั สมำคมประกนัชีวิตไทย สมำคม
ประกันวินำศภยัไทย บริษทัท่ีประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือประกันวินำศภยัอื่น ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเพื่อวตัถุประสงค์กำร

ค ำแถลงว่าด้วยการเกบ็ รวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
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ตรวจสอบประวติัอำชญำกรรม กรมบงัคบัคดีเพื่อวตัถุประสงค์กำรตรวจสอบประกำศบุคคลลม้ละลำยหรือพิทกัษ์ทรัพย ์หรือขอ้มูล
สำธำรณะท่ีเช่ือถือได ้เป็นตน้ 

(จ) ขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีท่ำนยินยอมตกลงส่งมอบให้บริษทัเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมติัสัญญำหลกั หรือเพื่อบริหำร
จดักำรงำนดำ้นตวัแทนประกนัวินำศภยั หรือนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั 
 ในกรณีท่ีท่ำนไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลอ่ืนแก่บริษทั อำทิ สมำชิกในครอบครัว หรือบุคคลอำ้งอิงของท่ำนเพ่ือ
วตัถุประสงคส์ ำหรับเหตุฉุกเฉิน หรือเพ่ือจดักำรผลประโยชน์ ท่ำนรับทรำบและยืนยนัว่ำไดรั้บควำมยินยอมของบุคคลนั้นในกำรเปิดเผย
ขอ้มูลแก่บริษทัแลว้ 
 
ข้อ 5. บริษทัจะไม่ขำย หรือแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมำย หรือจ ำหน่ำย ถ่ำย โอน หรือเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนต่อบุคคลภำยนอกไม่ว่ำจะดว้ยกรณีใด ๆ โดยไม่ไดรั้บค ำยินยอมจำกท่ำน ทั้งน้ีบริษทัจะเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวล หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำท่ีจ ำเป็นและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ท่ำนแจง้ไว ้ดงัน้ี 

5.1 เพื่อกำรอบรมควำมรู้เพื่อกำรขอรับ หรือขอต่ออำยใุบอนุญำตตวัแทนประกนัวินำศภยั หรือนำยหนำ้ประกันวินำศภยั 
โดยบริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อหน่วยงำนฝึกอบรม หรือหน่วยงำนภำยนอกท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ท ำกำรฝึกอบรม
ตำมหลักสูตรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยก ำหนด รวมถึงกำรขอรับหรือขอต่อ
ใบอนุญำตตวัแทนประกนัวินำศภยั หรือนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั 

5.2 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ำมของตวัแทนประกนัวินำศภยั หรือนำยหน้ำประกนัวินำศภยั ตั้งแต่
ขั้นตอนก่อนพิจำรณำอนุมติัสัญญำตวัแทนประกนัวินำศภยั หรือนำยหน้ำประกนัวินำศภยั และตลอดระยะเวลำของสัญญำจนกว่ำ
ยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญำ ซ่ึงเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัวินำศภยัก ำหนด 

5.3 เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำ หรือค ำร้องใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำตวัแทนประกนัวินำศภยั หรือนำยหน้ำประกนั
วินำศภยั ทั้งในขั้นตอนกำรจดัท ำสัญญำ และ/หรือกำรเปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำร้องท่ีท่ำนแจง้ให้บริษทัทรำบพร้อมทั้งกำร
จดัเก็บ รวบรวม ใช ้กำรประมวลผล และกำรเปิดเผยขอ้มูลเพื่อประโยชน์และอำ้งอิงในกำรให้บริกำรดำ้นต่ำง ๆ ตำมควำมประสงค์
ของท่ำน   

5.4 เพื่อบริหำรจดักำรงำนดำ้นฝึกอบรม สัมมนำ วิเครำะห์หลกัสูตรให้เหมำะสมกบักำรพฒันำศกัยภำพของตัวแทน
ประกนัวินำศภยั หรือนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั รวมถึงส่งขอ้มูลให้กบัผูใ้ห้บริกำรฝึกอบรมภำยนอกเพ่ือวตัถุประสงคก์ำรอบรมเท่ำนั้น 

5.5 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกำรด ำเนินงำนของตวัแทนประกนัวินำศภยั หรือนำยหน้ำประกนัวินำศภยั เช่น กำรจดักำร
เก่ียวกบัค่ำโทรศพัท ์ค่ำน ้ำมนั ค่ำทำงด่วน กำรจองตัว๋เคร่ืองบินเพ่ือเดินทำง หรือกำรจองโรงแรมเพื่อกำรปฏิบติังำน หรืออบรมสัมมนำ 
เป็นตน้  

5.6 เพ่ือใชบ้ริหำรจดักำรภำระหน้ีสินท่ีบริษทัมีต่อท่ำน เช่น กำรจ่ำยค่ำบ ำเหน็จ ค่ำจำ้ง ผลประโยชน์ ค่ำตอบแทน เป็นตน้ 
หรือท่ีท่ำนมีต่อบริษทั เช่น เบ้ียประกนัภยั หรือเงินอ่ืนท่ีรับไวแ้ทนบริษทั และเก็บรวบรวมและเรียกชดใชใ้นจ ำนวนหน้ีใด ๆ ท่ีท่ำนมี
ต่อบริษทัจำกท่ำน หรือบุคคลใด ๆ ท่ีไดใ้ห้เป็นหลกัประกนั หรือตำมขอ้ตกลงส ำหรับควำมรับผิดของท่ำน 

5.7 เพื่อใช้ตำมวตัถุประสงค์ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้อง หรือขอ้ร้องเรียนใด ๆ จำกหรือต่อท่ำน หรือกำรอื่นใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัท่ำนในดำ้นกำรบริกำร และ/หรือผลิตภณัฑ์ใด ๆ ท่ีบริษทัให้บริกำรโดยไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรน ำไปใช้เพื่อกำรพิจำรณำค ำ
โตแ้ยง้ วิเครำะห์ สอบสวน ด ำเนินกำร ประเมิน ก ำหนด ตอบกลบั แกไ้ขปัญหำ หรือขอ้ตกลงในขอ้เรียกร้อง หรือขอ้ร้องเรียนนั้น 

5.8 เพื่อตรวจสอบ วิเครำะห์พฤติกรรม และบริหำรควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรฉ้อฉลของตัวแทนประกันวินำศภยั หรือ
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยัตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั  

5.9 เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั สมำคมประกนั
ประกนัวินำศภยัไทย หรือหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีบงัคบัใช้กฎหมำย คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ท่ีจดัตั้งขึ้นตำมกฎหมำย หน่วยงำนรัฐ หรือ
หน่วยงำนก ำกบั 

5.10 เพื่อให้กำรใชบ้ริกำรเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและสอดคลอ้งกบักฎหมำย หลกัเกณฑ์ และระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงเพื่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎหมำย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง หรือใชบ้งัคบักบับริษทั อนัรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรประกนัภยั กฎหมำยว่ำดว้ยกำรกระท ำผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กฎหมำยว่ำดว้ยกำร
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ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั หรือกฎหมำยอื่นใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรนั้น ทั้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัในปัจจุบนัและท่ีจะมีกำรแกไ้ข หรือเพ่ิมเติมในอนำคต 

5.11 เพื่อกำรส่ือสำรระหว่ำงบริษทักบัท่ำน ผำ่นทำงโทรศพัท ์ขอ้ควำม (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย ์หรือผำ่นช่องทำงใด ๆ 
เพื่อกำรส่งเอกสำร สอบถำม หรือแจง้ข่ำวสำร ประชำสัมพนัธ์ให้ท่ำนทรำบ หรือตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีของท่ำน 
หรือส ำรวจควำมคิดเห็น หรือแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรให้บริกำรของบริษทัตำมท่ีจ ำเป็น 

  โปรดทรำบว่ำกำรท่ีท่ำนติดต่อส่ือสำรกับบริษทั หรือทีมงำนของบริษทันั้น บริษัทอำจมีกำรบันทึกเสียง หรือบันทึก
รำยละเอียดกำรติดต่อดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใด ๆ ในกรณีท่ีท่ำนยงัคงด ำเนินกำรติดต่อส่ือสำรกบับริษทัหรือทีมงำนของบริษทัต่อไป ถือ
ว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับให้มีกำรบนัทึกเสียง และ/หรือรำยละเอียดเก่ียวกบักำรติดต่อ ส่ือสำรดงักล่ำวแลว้ 

  
ข้อ 6.  การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
  กรณีท่ีบริษทัตกลงท ำสัญญำหลกักับท่ำนแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกเก็บรักษำไวต้ลอดช่วงระยะเวลำกำรเป็น
ตวัแทนประกนัวินำศภยั/นำยหนำ้ประกนัวินำศภยัของบริษทั และเก็บรักษำไวอ้ีก 10 (สิบ) ปีนบัจำกสัญญำหลกัส้ินสุด หรือยกเลิก ทั้งน้ี
บริษทัอำจเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวอี้กในกรณีท่ีมีกฎหมำยก ำหนดโดยเฉพำะ หรือกำรใชสิ้ทธิทำงกำรศำล หรือตำมค ำส่ัง
ของหน่วยงำนก ำกบัดูแล โดยเม่ือพน้ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว บริษทัจะด ำเนินกำร ลบ ท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมมำตรำกำร
ควำมปลอดภยัท่ีบริษทัก ำหนด 
    ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนบริษทัจะเก็บรวบรวมไวใ้นฐำนขอ้มูลของบริษทัอย่ำงปลอดภยัท่ีสุด บริษทัจะปกป้องและรักษำ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดว้ยมำตรกำรดงัต่อไปน้ี เป็นอยำ่งนอ้ย 

6.1 บริษทัไดก้ ำหนดวิธีกำรเขำ้รหสัขอ้มูลท่ีปลอดภยัส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน และไดก้ ำหนดขอบเขตและสิทธิ
ในกำรเขำ้ถึง กำรแกไ้ข กำรเปล่ียนแปลง กำรลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อรักษำควำมลบัและควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล
รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Sensitive Data)  

6.2 ดูแลรักษำอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีบริษทัน ำมำใชใ้ห้มีเสถียรภำพ และมีประสิทธิภำพเสมอเพื่อป้องกนักำรลกัลอบเขำ้สู่
ระบบโดยมิไดรั้บอนุญำต 

6.3 บริษทัมีแนวปฏิบัติกำรจัดเก็บข้อมูล เอกสำรท่ีระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว 
(Sensitive Data) พร้อมทั้งก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงและท ำลำยขอ้มูล เอกสำร 

6.4 บริษทัจะท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลทนัทีเม่ือพน้วำระควำมจ ำเป็นในกำรเก็บขอ้มูลไวแ้ลว้ และตำมแนวปฏิบติักำรท ำลำย
ขอ้มูล เอกสำรซ่ึงเป็นมำตรฐำนท่ียอมรับในอุตสำหกรรม 

6.5 บริษทัมีแนวทำงปฏิบติักำรรักษำควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศตำมมำตรฐำนท่ีคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลก ำหนด เพื่อป้องกนักำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง ท ำลำย ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ 
 
ข้อ 7.   สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

7.1 สิทธิกำรขอเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่ำน ซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษทั หรือขอให้
เปิดเผยถึงกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวท่ีท่ำนไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอม 

7.2 สิทธิขอรับข้อมูลท่ีเก่ียวกับท่ำนจำกบริษัท ซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลต้องอยู่ในรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำน หรือใช้งำน
โดยทัว่ไปดว้ยเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติั รวมถึงมีสิทธิขอให้บริษทัส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูป้ระมวลขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษทัส่งหรือโอนไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคล หรือผูป้ระมวลขอ้มูลส่วนบุคคลอื่น 

7.3 สิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่ำนเม่ือใดก็ได ้
7.4 สิทธิขอให้บริษทัด ำเนินกำรลบ หรือท ำลำย หรือท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็น

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้
7.5 สิทธิขอให้บริษทัระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 
7.6 สิทธิขอให้แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจผิด 
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7.7 สิทธิในกำรถอนควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือใดก็ได ้เวน้แต่มี
ขอ้จ ำกดัสิทธิในกำรถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำย หรือสัญญำท่ีให้ประโยชน์แก่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

7.8 สิทธิร้องเรียนในกรณีท่ีพนกังำน ลูกจำ้งของบริษทัซ่ึงอยูใ่นฐำนะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคล หรือผูรั้บจำ้ง ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.9 สิทธิในกำรตรวจสอบ บนัทึกรำยกำร ตำมท่ีกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 
 

 ทั้งน้ีหำกท่ำนใชสิ้ทธ์ิตำมขอ้ 7.3 ขอ้ 7.4 ขอ้ 7.5 และขอ้ 7.7 และบริษทัไดแ้จง้ผลกระทบต่อท่ำนแลว้ และท่ำนยงัคงยืนยนัใช้
สิทธ์ิดงักล่ำว ซ่ึงอำจส่งผลกระทบให้บริษทัไม่สำมำรถพิจำรณำอนุมติักำรท ำสัญญำหลกัได้  และกรณีท่ีท่ำนอยู่ในสถำนะตวัแทน
ประกันวินำศภยั หรือนำยหน้ำประกนัวินำศภยัของบริษทั บริษทัสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำเพิกถอนสัญญำหลกัก็ได ้หำกส่งผล
กระทบและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษทั 
 ผูค้วบคุมขอ้มูลจะด ำเนินกำรตำมท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไวต้ำมกฎหมำย หำกไม่ไดรั้บ
กำรด ำเนินกำร หรือตอบสนองภำยในระยะเวลำดงักล่ำว หรือขอ้มูลท่ีไดรั้บผิดพลำด ซ่ึงอำจส่งผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค ์                                
 
ข้อ  8.  การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
  หำกท่ำนตอ้งกำรเปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือไม่ตอ้งกำรให้บริษทัใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน มีขอ้สงสัย หรือสอบถำมขอ้มูล
เพ่ิมเติม โปรดติดต่อบริษทัท่ี  
 
            ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
            บริษทั อินทรประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
            364/29 ถนนศรีอยธุยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
            โทรศพัท:์ 02 2479261 ต่อ 4104 เวลำ 08.30 – 17.00 น.  
            อีเมล : pdpa@indara.co.th 
 
           เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 
           บริษทั อินทรประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  
           364/29 ถนนศรีอยธุยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400  
           โทรศพัท:์ 02 2479261 ต่อ 4104 เวลำ 08.30 – 17.00 น. 
            อีเมล : pdpa@indara.co.th   
 
  

บริษัท อินทรประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 
 

 
ลงช่ือ…………………………………..............ผูรั้บมอบอ ำนำจช่วง 
     (                                                                                   ) 

 
 

ลงช่ือ…………………………………………….พยำน 
(                                                                                ) 

ตัวแทนประกันวินาศภัย / นายหน้าประกันวินาศภัย 
(บุคคลธรรมดา) 

 
ลงช่ือ.............................................................ตวัแทน/นำยหนำ้ 

            (                                                                                 ) 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………….พยำน 
(                                                                                  )
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สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ส าหรับนายหน้า / ตัวแทนประกนัวินาศภัย) 
 

สัญญำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี (“สัญญำ”)ท ำขึ้นเม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2565 ระหว่ำง 
  
บริษัท อินทรประกันภัย จ ากัด(มหาชน)โดย.......................................................ผูรั้บมอบอ ำนำจช่วง ส ำนกังำนแห่งใหญ่

ตั้งอยู่เลขท่ี 364/29 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 ซ่ึงต่อไปในสัญญำน้ีจะเรียกว่ำ  “บริษัท”  
หรือ                    “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบคคล” ฝ่ำยหน่ึง กบั  

 
 กรณีคู่สัญญำเป็นนำยหนำ้ประกนัวินำศภยัประเภทนิติบุคคล (โปรดระบุ) 

 บริษทั..........................................................................................................................................................................................
โดย........................................................................................................... .............................กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั/
ผูรั้บมอบอ ำนำจลงนำมกระท ำกำรแทนบริษทั ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี / เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีอำกร.................................................
ส ำนกังำนแห่งใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี.............................................................................................โทรศพัท.์......................................................  

 
   กรณีคู่สัญญำเป็นตวัแทนประกนัวินำศภยั หรือนำยหนำ้ประกนัวินำศภยัประเภทบุคคลธรรมดา (โปรดระบุ) 

 .............................................................................................เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน........................................................
ท่ีอยู.่....................................................................................................................................โทรศพัทมื์อถือ.............................................. 
ใบอนุญำต  ตวัแทนประกนัวินำศภยั นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั เลขท่ี   
 

ซ่ึงต่อไปในสัญญำน้ีจะเรียกว่ำ “นายหน้าประกันวินาศภัย/ตัวแทนประกันวินาศภัย” (แลว้แต่กรณี) หรือ  
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” อีกฝ่ำยหน่ึง 

 
โดยที ่

ก) คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำแต่งตั้งนำยหน้ำประกนัวินำศภยั และ/หรือสัญญำให้บริกำรท่ีเก่ียวกบักำรท ำหนำ้ท่ี
ของนำยหน้ำประกันวินำศภัย หรือสัญญำตัวแทนประกันวินำศภัยกับบริษัท ตำมท่ีท ำสัญญำไว้กับบริษัท                           
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่ำ (“สัญญาหลัก”)  

ข) ในกำรปฏิบัติตำมสัญญำหลกั คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยมีควำมจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลท่ีมีควำม
อ่อนไหว(ซ่ึงค ำนิยำมปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบท้ำย) ของผูมุ้่งหวงั ผูข้อเอำประกนัภยั หรือสมำชิกผูเ้อำประกันภยั 
ระหว่ำงกนั เพื่อกำรด ำเนินกำรในฐำนะนำยหน้ำประกนัวินำศภยั โดยกำรช้ีช่อง หรือจดักำรให้ผูมุ่้งหวงั หรือสมำชิกผู ้
เอำประกันภยั เข้ำท ำสัญญำประกันภยักับบริษทั หรือเพื่อกำรด ำเนินกำรในฐำนะตัวแทนประกันวินำศภยัโดยกำร
ชักชวนให้บุคคลเขำ้ท ำสัญญำประกันภยักับบริษทั หรือเพื่อกำรพิจำรณำรับประกันวินำศภยัของผูมุ้่งหวงั ผูข้อเอำ
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บริษทั อินทรประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  
INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

ประกนัภยั หรือสมำชิกผูเ้อำประกนัภยั หรือเพื่อกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำมสัญญำประกนัภยัของลูกคำ้ ผูเ้อำประกนัภยั 
หรือสมำชิกผูเ้อำประกนัภยั และเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรปฏิบติัตำมสัญญำหลกัหรือตำมกฎหมำย   

ค) เพื่อเป็นกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์และมำตรฐำนขั้นต ่ำในกำรเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคล และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจึงมีควำมประสงค์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำหลกั โดยเพ่ิมเติมหน้ำท่ีของคู่สัญญำท่ีเก่ียวกับกำรเก็บ

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมหลกัเกณฑ์และมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ .ศ . 2562 

 
ดังนั้น คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี ้

1. คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงท่ีจะแกไ้ขสัญญำหลกัโดยเพ่ิมเติมหนำ้ท่ีของคู่สัญญำเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีปรำกฏในสัญญำน้ีและเอกสำรแนบทำ้ยหมำยเลข 1 ของสัญญำน้ี โดยคู่สัญญำตกลงให้สัญญำน้ี
และเอกสำรแนบทำ้ยหมำยเลข 1 ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำหลกั 

2. นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั / ตวัแทนประกนัวินำศภยั (แลว้แต่กรณี) อำจเป็นผูป้ระมวลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัในบำง
กิจกรรมตำมท่ีระบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ยหมำยเลข 2 ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำหลกั 

3. ในกำรช้ีชวน ช้ีแนะ หรือช้ีช่อง จดักำร ชักชวนหรือเสนอขำยกรมธรรม์ประกนัภยัภำยใตสั้ญญำ หำกผูเ้อำประกนัภยั 
หรือสมำชิกผูเ้อำประกนัภยัเป็นผูเ้ยำว ์คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ให้นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั / 
ตัวแทนประกันวินำศภยั (แล้วแต่กรณี) จัดให้ผูป้กครอง ผูอ้นุบำล หรือผูพ้ิทักษ์ ด ำเนินกำรลงนำมในใบค ำขอเอำ
ประกนัภยัตำมแบบท่ีบริษทัก ำหนด 

4. คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยตกลงปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมไปถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง นโยบำยควำมเป็น
ส่วนตวัหรือนโยบำยขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้ตกลงหรือแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกำรรักษำ
ควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล  ในกำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีของตนภำยใตสั้ญญำหลกั  โดยคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำย
หน่ึงตกลงชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง จำกกำรท่ีคู่สัญญำฝ่ำยนั้นถูกร้องเรียน เรียกร้อง หรือคู่สัญญำไดรั้บ
ควำมเสียหำย ควำมสูญเสีย หรือมีค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น จำกกำรร้องเรียนโดยเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (ซ่ึงค ำนิยำม
ปรำกฎอยู่ในเอกสำรแนบทำ้ย) หรือหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจ  ซ่ึงมีสำเหตุจำกกำรท่ีคู่สัญญำฝ่ำยนั้นฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำม 
หรือถูกกล่ำวหำว่ำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมสัญญำหลกัหรือสัญญำแกไ้ขเพ่ิมเติม ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำโดยเจตนำหรือ
ควำมประมำทเลินเล่อก็ตำม 

5. ในกรณีท่ีขอ้ควำมหรือขอ้สัญญำใดในสัญญำน้ีและเอกสำรแนบทำ้ยใด ๆ ของสัญญำน้ี ขดัหรือแยง้กบัขอ้ควำมหรือขอ้
สัญญำในสัญญำหลกั ให้ขอ้ควำมหรือขอ้สัญญำในสัญญำน้ีและเอกสำรแนบท้ำยของสัญญำน้ีน้ีมีผลใช้บงัคบัเหนือ
ขอ้ควำมหรือขอ้สัญญำในสัญญำหลกั  
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สัญญำน้ีท ำขึ้นเป็นสองฉบบั มีขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนั คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยไดอ่้ำนและเขำ้ใจตรงกนัโดยละเอียดตลอดแลว้ 

จึงไดล้งลำยมือช่ือ และประทบัตรำของบริษทั (ถำ้มี) ไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อหนำ้พยำนเป็นส ำคญัและเก็บไวฝ่้ำยละฉบบั 
 
 

 
บริษทั อินทรประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

 
ลงช่ือ............................................................ผูรั้บมอบอ ำนำจช่วง 
       (                                                                                       )  

 
 

ลงช่ือ...........................................................................พยำน 
(                                                                        ) 

 

ตวัแทนประกนัวินำศภยั / นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั 
 

     ลงช่ือ..............................................................ตวัแทน/นำยหนำ้ 
          (                                                                                   ) 

 
 

ลงช่ือ.........................................................................พยำน 
(                                                                    ) 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงให้เอกสำรแนบทำ้ยหมำยเลข 1 กำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของสัญญำน้ีเป็นส่วน

หน่ึงของสัญญำหลกั หำกมีขอ้สัญญำหรือค ำนิยำมใดท่ีขดัหรือแยง้กนัระหว่ำงสัญญำหลกัและสัญญำน้ี ให้ขอ้สัญญำและค ำนิยำมใน
สัญญำน้ีมีผลใชบ้งัคบัเหนือขอ้สัญญำหลกัหรือค ำนิยำมในสัญญำหลกั นอกจำกท่ีจะไดนิ้ยำมไวใ้นสัญญำน้ี ให้ค  ำนิยำมมีควำมหมำย
ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญำหลกั คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงกนัดงัน้ี 

 
1. ค านิยาม 
1.1 “กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง กฎหมำย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกำศ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง

พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และตำมท่ีจะไดมี้กำรแกไ้ขในภำยหน้ำ) กฎ ระเบียบ ท่ีจะออก
ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงำน
อ่ืนใดท่ีมีอ ำนำจ พระรำชบญัญติัควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมำยอ่ืนใด ท่ีจ ำตอ้งน ำมำปรับใช้
ร่วมกบักฎหมำย กฎ ระเบียบขำ้งตน้ หรือใชส้ ำหรับกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล   

1.2 “ขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหว” หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชำติ ศำสนำ เผ่ำพนัธ์ุ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำม
เช่ือในลทัธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน 
ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกนัตำมท่ีกฎหมำย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 

1.3 “เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ผูมุ้่งหวงั ผูข้อเอำประกนัประกนัภยั ผูเ้อำประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ตำมกรมธรรม์
ประกนัภยั  และบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถระบุตวับุคคลนั้นได ้

1.4 ค ำว่ำ “ขอ้มูลส่วนบุคคล” “ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล” “ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล” ให้มีควำมหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้
ในกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.5 “เหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล” หมำยถึง กำรท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลร่ัวไหล หรือสูญหำย หรือถูกท ำลำย หรือกำรเขำ้ถึงโดยไม่
มีอ ำนำจหรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมำย ทั้งท่ีเจตนำหรือไม่เจตนำ รวมถึงกำรเก็บรวมรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
กำรแกไ้ขหรือกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิ หรือผิดวตัถุประสงค ์กำรปฏิเสธสิทธิของเจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลพึงมีตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเหตุอนัพึงกล่ำวอำ้งไดต้ำม
กฎหมำย หรือกำรกระท ำอ่ืนใดท่ีขดัต่อกฎหมำย 

 
2. การโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

รำยละเอียดและประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะโอนหรือเปิดเผย รวมถึงวตัถุประสงคใ์นกำรโอนหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่ำวเป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นภำคผนวก ก ของเอกสำรแนบทำ้ยหมำยเลข 1และกิจกรรมกำรประมวผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำม
เอกสำรแนบทำ้ยหมำยเลข 2 ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำน้ี 
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3. หน้าท่ีของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตกลงและรับรองว่ำ  
3.1 จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุในสัญญำและในภำคผนวก ก และตำม

กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือวตัถุประสงคด์งักล่ำว 
3.2 กำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลตำมสัญญำน้ีให้ส่งผ่ำนช่องทำงตำมท่ีไดร้ะบุในสัญญำและในภำคผนวก ก เท่ำนั้น หำกมี

กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่องทำงกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในภำยหลงั ให้คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยท ำกำรแกไ้ขสัญญำโดย
ท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจของทั้งสองฝ่ำย 

3.3 ประสำนงำนกบัผูมุ้่งหวงั ผูข้อเอำประกนัภยั หรือผูถื้อกรมธรรมเ์พื่อให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้กลงหรือประสงคจ์ะเขำ้
ท ำสัญญำประกนัภยัได้ให้ควำมยินยอมเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลท่ีมีควำมอ่อนไหว และได้
รับทรำบถึงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัหรือนโยบำยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.4 จะด ำเนินกำรแจง้และติดตำมให้ผูถื้อกรมธรรมล์งนำมรับรองกำรไดรั้บควำมยินยอมจำกสมำชิกผูเ้อำประกนัภยั 
3.5 อำจเปิดเผย ส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับริษทัในเครือของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือ บุคคลท่ีสำมอื่น

ใด (ก) เพื่อกำรด ำเนินกำรตำมหนำ้ท่ีของผูป้ระมวลผลขอ้มูลในฐำนะนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั/ตวัแทนประกนัวินำศภยั หรือ
หนำ้ท่ีอื่นใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทัประกนัภยัและ/หรือลูกคำ้ของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และ (ข) เพื่อกำร
จัดเก็บข้อมูลตำมระบบของผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษทัในเครือ ทั้งน้ี ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะ
ด ำเนินกำรให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.6 จะเคำรพสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
3.7 แจ้งให้พนักงำนของนำยหน้ำประกันวินำศภัย/ตัวแทนประกันวินำศภัยในสังกัด ตัวแทน บุคลำกรของตนทรำบและ

ด ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำบุคคลเหล่ำนั้น ปฏิบติัตำมค ำส่ัง และกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยกำรประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหวตอ้งท ำภำยใตค้  ำส่ังท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือมีบนัทึกจำกผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบุคคลเท่ำนั้น  

3.8 จะตอ้งจดัให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรท ำลำยหรือลบขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก ำหนดระยะเวลำอนัจ ำเป็นในกำร
เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมวตัถุประสงค ์หรือเม่ือไดรั้บค ำร้องขอจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
หรือเม่ือเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้อนควำมยินยอม เวน้แต่มีเหตุอนัจะอำ้งไดต้ำมกฎหมำย โดยจะตอ้งแจง้ให้กบัผูค้วบคมุ
ขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบโดยเร็วเม่ือไดรั้บค ำร้องหรือกำรใชสิ้ทธิถอนควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล 

3.9 จะจัดให้มีมำตรกำรทำงเทคนิคและมำตรกำรในองค์กรท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลท่ีมีควำม
อ่อนไหวจำกกำรถูกท ำลำย กำรสูญหำย กำรเปล่ียนแปลงแกไ้ข กำรเปิดเผยหรือกำรเขำ้ถึง โดยมิไดต้ั้งใจ โดยมิชอบ หรือโดย
ปรำศจำกอ ำนำจ ซ่ึงมีมำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมำะสมกบัควำมเส่ียงจำกกำรประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล และตำมมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.10 หำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งกำรยื่นค ำขอใช้สิทธิใดๆ ท่ีเป็นสิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรขอยกเลิกควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หำกผูป้ระมวลขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดรั้บแจง้จำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งแจง้แก่ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
ไม่ชกัชำ้นบัแต่ไดรั้บค ำขอจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และให้คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยระงบักำรใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
นั้นไวช้ัว่ครำวจนกว่ำแต่ละฝ่ำยจะพิจำรณำค ำขอเสร็จส้ิน ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ีผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
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ไดรั้บค ำขอ  เม่ือพิจำรณำค ำขอเสร็จส้ินแลว้ ให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแจง้ผลกำรพิจำรณำต่อเจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลต่อไปโดยไม่ชกัชำ้ 

3.11 แจง้ให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบเป็นหนงัสือโดยไม่ชกัชำ้ เม่ือทรำบถึงกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) กำรฝ่ำฝืนในกำรรักษำควำมปลอดภยัหรือมีเหตุท่ีน่ำจะเช่ือไดว่้ำขอ้มูลส่วนบุคคลอำจถูกเปิดเผย เขำ้ถึง หรือใช้โดย

ไม่ไดรั้บอนุญำต หรือมีเหตุกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล  
(2) เม่ือมีหมำยเรียก หรือค ำส่ังจำกศำล หรือเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐท่ีมีอ ำนำจ หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแล อนั

เก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  สำมำรถแจง้ให้บริษทัไดท่ี้ 
 
     ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
      บริษทั อินทรประกนัภยัจ ำกดั (มหำชน) 
      364/29 ถนนศรีอยธุยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 
      โทรศพัท:์ 02 2479261 ต่อ 4104 เวลำ 08.30 – 17.00 น.  
       อีเมล : pdpa@indara.co.th 
       เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 
       บริษทั อินทรประกนัภยัจ ำกดั (มหำชน)  
      364/29 ถนนศรีอยธุยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400  
       โทรศพัท:์ 02 2479261 ต่อ 4104 เวลำ 08.30 – 17.00 น. 
       อีเมล : pdpa@indara.co.th 
 
              ทั้งน้ี ให้แจง้รำยละเอียดของขอ้ร้องเรียน/เหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น จ ำนวน ประเภท
ขอ้มูลส่วนบุคคล เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรกำรท่ีไดท้  ำไปเพื่อบรรเทำผลร้ำยจำกกำรร้องเรียน/เหตุละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนวทำงกำรเยียวยำตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโดยปฏิบัติตำมรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะให้ควำมร่วมมือ และช่วยเหลือกนัในกำรจดักำรกบัขอ้ร้องเรียน และเหตุละเมิดขอ้มูล
ส่วนบุคคล เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดผลร้ำยมำกขึ้น 

(ข) หำกพิสูจน์ไดอ้ยำ่งแน่ชดัแลว้ว่ำขอ้ร้องเรียน หรือเกิดเหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเกิดจำกกำรไม่ปฏิบติัตำม
กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกำรไม่ปฏิบติัหน้ำท่ีของคู่สัญญำฝ่ำยใด ให้คู่สัญญำฝ่ำยนั้นตอ้งเป็น
ฝ่ำยรับผิดชอบต่อขอ้ร้องเรียน/เหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นๆ (“คู่สัญญำฝ่ำยท่ีตอ้งรับผิด”) ส ำหรับควำม
เสียหำยทุกประเภทท่ีเกิดแก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงและเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  

3.12 กรณีจ ำเป็นท่ีตอ้งว่ำจำ้งผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วง ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งจดัให้มีสัญญำส ำหรับกำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยก ำหนดหนำ้ท่ีในกำรดูแลรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีมำตรฐำนไม่
ต ่ำไปกว่ำหน้ำท่ีตำมสัญญำน้ี และตำมท่ีไดก้ ำหนดในกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล แต่อย่ำงไรก็ตำม ผูป้ระมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลยงัคงตอ้งรับผิดส ำหรับกำรกระท ำของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วง 

3.13 จะตอ้งจดัท ำ และเก็บรักษำบนัทึกกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บมำตำมสัญญำน้ีตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ี
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

หน้ำ 6 จำก 11 



 

 

บริษทั อินทรประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  
INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

4. หน้าท่ีของคู่สัญญาท้ังสองฝ่าย 
4.1 คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยมีหน้ำท่ีรักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งเคร่งครัด และจะตอ้งจดัให้ผูท่ี้เขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลช่วงให้มีหน้ำท่ีรักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลและไม่กระท ำกำรใดท่ีจะเป็นกำรขดั
หรือแยง้กบักฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งเคร่งครัดดว้ย 

4.2 คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะให้ควำมร่วมมือตำมจ ำเป็นท่ีจะช่วยคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงให้สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีของตนในฐำนะผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมควำมในกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และคู่สัญญำ
ทั้งสองฝ่ำยตกลงว่ำ หำกมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งแกไ้ขสัญญำน้ีเพ่ือท่ีจะท ำให้คู่สัญญำสำมำรถปฏิบติัตำมวตัถุประสงค์ของ
สัญญำต่อไปไดต้ำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะเขำ้เจรจำกนัโดยสุจริตใจเพ่ือแกไ้ขสัญญำตำม
ควำมเหมำะสม 
 

5. สิทธิในการเลิกสัญญา 
หำกคู่สัญญำฝ่ำยหน่ึงฝ่ำยใด ไม่สำมำรถปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำน้ี ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง สำมำรถบอกเลิกสัญญำน้ีได ้โดย

วิธีกำรในกำรบอกเลิกสัญญำ ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำหลกั  
 
6.   ผลของการส้ินสุดหรือการเลิกสัญญา 

6.1 เม่ือสัญญำหลักครบก ำหนดและ/หรือเม่ือมีกำรเลิกสัญญำหลัก ให้ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระงับกำรใช้ข้อมูล  
ส่วนบุคคลทนัที และให้ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลลบหรือคืนขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหวท่ีไดรั้บไว้
หรือมีไวจ้ำกกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำหลกัหรือสัญญำน้ี และหลงัจำกนั้นตอ้งท ำลำยส ำเนำทั้งหมดท่ีมี ไม่ว่ำจะถูกเก็บอยูใ่น
รูปแบบใด โดยเร็วท่ีสุดท่ีสำมำรถกระท ำได ้แต่ไม่เกิน 15 วนันบัแต่วนัท่ีสัญญำหลกัครบก ำหนดหรือนบัแต่วนัท่ีสัญญำหลกั
ถูกยกเลิก (แลว้แต่กรณี) รวมถึงแจง้ให้บุคคล/องคก์ร/หน่วยงำน ท่ีรับโอนขอ้มูลส่วนบุคคลจำกผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลกระท ำกำรดงักล่ำวดว้ย เวน้แต่กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกฎหมำยอื่นใด หรือไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ดงักล่ำวไดเ้น่ืองจำกควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ซ่ึงผูป้ระมวลขอ้มูลส่วนบุคคลยงัมีสิทธิในกำรเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อได ้ทั้งน้ี เม่ือมีกำรลบ/คืน/ท ำลำยส ำเนำ หรือมีกำรจดัเก็บตำมควำมจ ำเป็นท่ีระบุก่อนหน้ำน้ี ผู ้
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลภำยใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีด ำเนินกำร
ดงักล่ำว      

6.2 กำรส้ินสุดของสัญญำหลกั หรือกำรเลิกสัญญำหลกัไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม ไม่ถือเป็นกำรยกเลิกหน้ำท่ีของคู่สัญญำเก่ียวกบั
กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหวท่ีไดรั้บก่อน
กำรส้ินสุดของสัญญำหลกั ให้ขอ้ก ำหนดอนัเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมสัญญำน้ีมีผลใช้
บงัคบัต่อไปแมสั้ญญำหลกัส้ินสุดลงหรือไดมี้กำรบอกเลิกสัญญำหลกั 
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บริษทั อินทรประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  
INDARA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารแนบท้าย ภาคผนวก ก 
 
รำยละเอียดกำรโอนหรือส่งขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงขอ้มูล วตัถุประสงค ์องคก์ร และช่องทำง ดงัต่อไปน้ี 
1. ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลดำ้นสุขภำพท่ีจะมีกำรเขำ้ถึง เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย 

- ขอ้มูลผูมุ้่งหวงั ขอ้มูลผูข้อเอำประกนัภยั ขอ้มูลผูเ้อำประกนัภยั ขอ้มูลผูรั้บประโยชน์ขอ้มูลนำยหนำ้ /ตวัแทนประกนั
วินำศภยัรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงช่ือ ท่ีอยู ่  เบอร์โทรศพัท ์อำย ุวนัเกิด เพศ  

- ใบค ำขอเอำประกนัภยั และเอกสำรประกอบกำรขอเอำประกนัภยั 
- วนัท่ีผูป่้วยใน และผูป่้วยนอกของโรงพยำบำลเขำ้รับกำรรักษำ 
- ใบรับรองแพทยร์ะบุสำเหตุของกำรเขำ้รับกำรรักษำ   
- เอกสำรใบเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน ค่ำชดเชย  
- ใบแจง้หน้ีกำรรักษำ/ใบสรุปค่ำรักษำพยำบำล 
- กำรอ่ำนฟิลม์เอก็ซเรย/์กำรตรวจคล่ืนหวัใจ(EKG)/กำรตรวจอื่นๆ 
- ขอ้มูลกรมธรรมข์องลูกคำ้ท่ีมีอยูก่บับริษทั  

 
2. วตัถุประสงคแ์ละระยะเวลำในกำรเขำ้ถึง เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล

เป็นไปตำม  
- สัญญำหรือขอ้ตกลงระหว่ำงคู่สัญญำ 
- กำรรับประกนัภยัและกำรรับประกนัภยัต่อ  
- สัญญำประกนัภยั  
- กำรจ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทน เงินค่ำชดเชย และเงินผลประโยชน์ต่ำงๆ ตำมเง่ือนไขของสัญญำประกนัภยั 
- กำรให้บริกำรต่ำงๆ ตำมสัญญำประกนัภยั และสัญญำอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  
- นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัปัจจุบนัของคู่สัญญำและตำมท่ีจะไดมี้กำรปรับปรุง 
- ควำมยินยอมท่ีไดรั้บกรณีขอ้มูลท่ีมีควำมอ่อนไหว   

 
3. บุคคล/องคก์ร/หน่วยงำน ท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลอำจมีกำรโอนหรือส่งต่อ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลอำจจะมีกำรโอนหรือส่งต่อไปยงับุคคล/องคก์ร/หน่วยงำนหรือประเภทของบุคคล/องคก์ร/หน่วยงำน ดงัต่อไปน้ี 
- บริษทัรับประกนัภยัต่อ 

- โรงพยำบำล/สถำนพยำบำล/คลินิกท่ีเป็นคู่สัญญำของบริษทั หรือโรงพยำบำล/สถำนพยำบำล/คลินิกท่ีเป็นผูใ้ห้กำร
รักษำพยำบำลแก่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

- บุคคลหรือนิติบุคคลต่ำงๆ ท่ีเป็นคู่สัญญำของบริษทัซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริกำรในดำ้นต่ำงๆ แก่เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
- ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
- กรมสรรพำกร 
- หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนอื่นๆ ท่ีมีอ ำนำจก ำกบัดูแลตำมกฎหมำย 
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4. ช่องทำงกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
- ส่งผำ่นบุคคล 
- โทรศพัท ์
- โทรสำร 
- ไปรษณีย ์
- อิเลก็ทรอนิกส์ 
- ช่องทำงอื่นๆ   

 
นโยบายความเป็นส่วนตัว/นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล  
รำยละเอียดนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั/นโยบำยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัเผยแพร่อยูบ่นเวบ็ไซดข์องบริษทัที่ www.indara.co.th 
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บริษทั อินทรประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

  
ตำมท่ีนำยหนำ้ประกนัวินำศภยั/ตวัแทนประกนัวินำศภยั (แลว้แต่กรณี) เป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีส ำคญัในกำรช้ีชวน ช้ีแนะ ช้ีช่อง  

จดักำร ชกัชวนหรือเสนอขำยกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื่อให้ลูกคำ้เขำ้ท ำสัญญำประกนัภยักบับริษทั และมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำ
หน้ำท่ีเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดร้ะบุขั้นตอนตำมตำรำงดำ้นล่ำงเพ่ือประกอบควำมเขำ้ใจในกำรปฎิบติัตำมกฎหมำย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ที ่ ขั้นตอนการท างาน 
ผู้ควบคุม 

ข้อมูส่วนบุคคล 
ผู้ประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1 กำรติดต่อกบัลูกคำ้ 
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั/ 
ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

  

2 นำยหนำ้/ตวัแทนขอ Proposal กบับริษทัประกนั 
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั/ 
ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

  

3 บริษทัประกนัส่ง Quotation ให้นำยหนำ้/ตวัแทน 
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั/ 
ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

  

4 ลูกคำ้ตอบรับกำรท ำประกนัของบริษทัประกนั 
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั/ 
ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

  

5 
นำยหน้ำ/ตวัแทนขอให้สมำชิกผูเ้อำประกนัลงนำมใบ
ค ำขอเอำประกนั 

นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั/ 
ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

 

6 
นำยหน้ำ/ตวัแทนส่งขอ้มูลของสมำชิกผูเ้อำประกนัภยั
ให้บริษทัประกนั 

นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั/ 
ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

 

7 
บริษทัประกันรับข้อมูลของสมำชิกผูเ้อำประกันผ่ำน
นำยหนำ้ 

บริษทัประกนั 
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั/ 
ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

8 บริษทัประกนัพิจำรณำรับประกนัภยั บริษทัประกนั   

9 บริษทัประกนัรับประกนัภยั บริษทัประกนั   

10 
บริษทัประกนัออกกรมธรรม์ ใบรับรองกำรท ำประกนั/
บตัรประกนัสุขภำพรวมทั้งบนัทึกสลกัหลงั โดยส่งผ่ำน
นำยหนำ้/ตวัแทน 

บริษทัประกนั 
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั/ 
ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

11 นำยหนำ้ส่งใบรับรองกำรท ำประกนัให้ผูถื้อกรมธรรม์ บริษทัประกนั 
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั/ 
ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

12 
สมำชิกผู ้เอำประกันมำท ำเร่ืองขอชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนผำ่นนำยหนำ้/ตวัแทน 

บริษทัประกนั 
นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั/ 
ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

13 
กรณีนำยหน้ำ/ตัวแทนประสำนงำนเร่ืองชดใช้ค่ำ
สินไหมกบับริษทัประกนัภยั 

บริษทัประกนั นำยหนำ้/ตวัแทนประกนัวินำศภยั 
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ที ่ ขั้นตอนการท างาน 
ผู้ควบคุม 

ข้อมูส่วนบุคคล 
ผู้ประมวลผล 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

14 
นำยหน้ำ/ตวัแทนขอเอกสำรหรือขอ้มูลของสมำชิกเพื่อ
กำรรับประกนัหรือชดใชสิ้นไหม 

บริษทัประกนั นำยหนำ้/ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

15 
นำยหน้ำ/ตวัแทนขอขอ้มูลของสมำชิกผูเ้อำประกนัภยั
แทนผูถื้อกรมธรรม ์

บริษทัประกนั นำยหนำ้/ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

16 
บริษทัประกนัออกใบแจง้หน้ีเรียกเก็บค่ำเบ้ียประกนัส่ง
ให้นำยหน้ำ/ตัวแทน และบริษัทประกันรับค่ำเ บ้ีย
ประกนัผำ่นนำยหนำ้ 

บริษทัประกนั  

17 
นำยหน้ำ/ตวัแทนจดัท ำใบแจง้หน้ีของตนเองส่งให้ผูถื้อ
กรมธรรม ์

 นำยหนำ้/ตวัแทนประกนัวินำศภยั 

18 บริษทัท ำรำยงำนจ่ำยค่ำคอมมิชชัน่ให้นำยหนำ้/ตวัแทน 
บริษัทประกัน /นำยหน้ำ /
ตวัแทน 
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