
ข้อกาํหนดการสมัครตวัแทน (ไม่มบีัตร) 

 

ขั�นตอนการสมัครตวัแทน 

1. ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครและสัญญาต่าง  ๆให้ครบถ้วน 

2. ผู้สมัครแนบเอกสารที#ใช้ในการสมัครให้ครบ ส่งกลับมาที#ส่วนการตลาดตัวแทน BD1 

3. บริษัทฯ ลงนามเรียบร้อยจะแจ้งรหัสตัวแทนให้ทราบ (ผ่านทางผู้แนะนํา) 

4. เอกสารการสมัครฉบับจริง ให้ผูส้มัคร / ผู้แนะนํา จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างดังนี2 

ท่านฯ สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์หรือส่งเอกสารโดยตรงได้ที# 

ฝ่ายการตลาดตัวแทน BD1 
เลขที" 123 อาคารไทยประกันชวีิต ชั�น 24  
ถ.รัชดาภิเษก  
ขว.ดนิแดง ข.ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

  ( วงเลบ็มุมซองเอกสาร “ชุดเอกสารการขอเปิดรหสัตวัแทน” ) 

เอกสารประกอบการสมคัรตวัแทน 

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด : นิ2ว จาํนวน : ใบ 

2. ใบสมัครการเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันวินาศภัย 

3. สาํเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสาํเนา ของผู้สมัคร) 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (พร้อมรับรองสาํเนา ของผู้สมัคร) 

5. สาํเนาหน้าบัญชีธนาคาร (สาํหรับการโอนจ่ายผลประโยชน์อื#น )ๆ 

6. หลักทรัพยค์ํ2าประกัน / สัญญาคํ2าประกัน (ดูรายละเอียดที#เกณฑ์การใช้หลักทรัพยค์ํ2าประกัน) 

7. สัญญาจ้างบริการ (สาํหรับประกอบการจ่ายผลประโยชน์อื#น )ๆ 

8. สัญญาการรักษาข้อมูลที#เป็นความลับ (NDA) 

9. ใบคาํขอเปิดใช้ระบบ Online (TPB Online) (กรณีขอใช้ระบบออนไลน์เท่านั �น) 

ตดิต่อสอบถามรายละเอียดเพิ"มเตมิไดท้ี"  

 ติดต่อเจ้าหน้าที#   : คุณวรัชยา นัยนานนท์ (แนน) 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  : 02-2469635 ต่อภายใน 5505 

Email Address   : varatchaya_niy@thaipaiboon.com  

 
  



หลักเกณฑก์ารวางหลักทรัพยค์ํ�าประกัน 
 

1. การใช้หลกัทรัพย ์/ สัญญาคํ�าประกนั การันตวีงเงนิการขาย 
  หลกัทรัพยค์ํ�าประกนัประเภท “เงนิสด” 

  ตัวแทนสามารถใช้เงินสดในการวางคํ2าประกันได ้โดยมีหลักเกณฑ์ในการวางหลักทรัพยค์ํ2าประกันและการให้วงเงินเครดิต

ดังนี2 

o วางเงินสด 5,000 บาท ได้วงเงินเครดิตเริ#มต้นที# 15,000 บาท 

o วางเงินสด 10,000 บาท ได้วงเงินเครดิตเริ#มต้นที# 20,000 บาท 

o วางเงินสด 20,000 บาท ได้วงเงินเครดิตเริ#มต้นที# 40,000 บาท 

  พร้อมกันนี2 ตัวแทน / นายหน้าประกันวินาศภัย จะต้องแนบรายละเอียดเอกสาร “ใบคาํขอวางหลกัประกัน (เงินสด)” หรือ 

“ใบคาํขอวางหลกัประกัน (นอกจากเงินสด) (กรณีที"ใช ้LG)” 
  สัญญาบุคคลคํ�าประกนั 
 ตัวแทน / นายหน้าประกันวินาศภัย สามารถใช้สัญญาคํ2าประกันในการการันตีวงเงินการขายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้

วงเงินเครดิตดังนี2 

o บุคคลคํ2าประกัน (ตามหลักเกณฑ)์ ได้วงเงินเครดิตเริ#มตน้ที# 50,000 บาท 
การอนุมัติวงเงนิขาย โดยการขออนุโลมจากผู้บริหารงานขาย 

  ผู้บริหารงานขายต้นสังกัดสูงสุดทุกท่าน สามารถอนุมัติวงเงินการขายให้แก่ตัวแทน / นายหน้า ที#มีการสมัครขอรับรหัสและ

เปิดวงเงินกับบริษัทฯ เพื#อจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย โดยมีวงเงินเริ#มตน้ที# 20,000 บาท เป็นวงเงินมาตรฐาน และทางผู้

บริหารงานขายต้นสังกัดสามารถเสนอปรับวงเงินการขายเพิ#มขึ2นในภายหลังได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากยอดขายและประวัติการ

ชําระเบี2ยประกันของตัวแทน / นายหน้า เป็นข้อมูลประกอบสาํหรับการปรับเพิ#มวงเงินการขาย 

 
2. คุณสมบัติผู้คํ�าประกัน 
  ตัวแทน / นายหน้าประกันวินาศภัย สามารถใช้บุคคล / นิติบุคคล นํามาคํ2าประกันสัญญาตัวแทนได้ โดยเกณฑ์ของผู้คํ2า

ประกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี2 

 บุคคลคํ2าประกัน สาํหรับบุคคลคํ2าประกันที#สามารถนํามาคํ2าประกันสัญญาได ้มี 2 กลุ่มคือ 

o ข้าราชการพลเรือน / ทหาร / ตํารวจ 

o พนักงานเอกชน / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

1. ข้าราชการพลเรือน/ ทหาร/ ตาํรวจ  
คุณสมบัติ 

- ผู้คํ2าประกันต้องอายไุม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (นับอายุจากวนัที#ทาํสัญญาคํ2าประกัน) 

- ข้าราชการพลเรือนระดับ C3 ขึ2นไป / ซี j  อายุงานราชการไม่น้อยกว่า :k ปี หรือชั2นยศสัญญบัตรขึ2นไป 

เอกสารประกอบ 

- หนังสือสัญญาคํ2าประกัน : ฉบับ (ผู้คํ2าประกันกรอกข้อมูลและลงนามให้ครบถ้วน) 



- สาํเนาบัตรประจาํตัวข้าราชการของผู้คํ2าประกัน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) 

- สาํเนาทะเบียนบา้นของผู้คํ2าประกัน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) 

- กรณีผูค้ํ2าประกันมีคู่สมรส ให้คู่สมรสเซ็นต์ลงนามยินยอมในเอกสารหนังสือสัญญาคํ2าประกันด้วย 
2. พนักงานเอกชน / พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
คุณสมบัติ 

- ผู้คํ2าประกันต้องอายไุม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (นับอายุจากวนัที#ทาํสัญญาคํ2าประกัน) 

- ผู้คํ2าประกันมีรายได้ประจํา 15,000 บาทขึ2นไป 

เอกสารประกอบ 

- หนังสือสัญญาคํ2าประกัน : ฉบับ (ผู้คํ2าประกันกรอกข้อมูลและลงนามให้ครบถ้วน) 

- สาํเนาบัตรประจาํตัวข้าราชการของผู้คํ2าประกัน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) 

- สาํเนาทะเบียนบา้นของผู้คํ2าประกัน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง) 

- หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน ฉบับล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที#ยื#นเอกสาร 
 



µíÒáË¹è§¼ÙéÊÁÑ¤Ã           :  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÈÙ¹ÂìºÃÔ¡ÒÃ 

»ÃÐàÀ·¡ÒÃÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì (â»Ã´àÅ×Í¡¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ´éÒ¹ÅèÒ§ 1 ËÑÇ¢éÍ) 

»ÃÐàÀ· ÃËÑÊ Counter ª×!Í Counter 

ÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì 
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ÍÍ¡¡ÃÁ¸ÃÃÁì¼èÒ¹ 

Counter ¢Í§µÑÇá·¹ 
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¡ÒÃãªéºÑµÃµÑÇá·¹ ÁÕºÑµÃ (License) äÁèÁÕºÑµÃ (Non License) 
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ª×!Í-Ê¡ØÅ Level 2 ÃËÑÊ 

ª×!Í-Ê¡ØÅ Level 3 ÃËÑÊ 

ª×!Í-Ê¡ØÅ Level 4 ÃËÑÊ 
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ª×!Í-Ê¡ØÅ Level 6 ÃËÑÊ 
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                 (���������������.. ) 
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                 (���������������.. ) 
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เอกสารแนบ � 

เอกสารแนบทา้ย รบ.1-024/2561 

ใบสมคัร บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
� ตวัแทนประกนัวินาศภยั  � นายหน้าประกนัวินาศภยั รปูถ่ายตวัแทน 

�  ตวัแทนประกนัวนิาศภยั  �  นายหน้าประกนัวนิาศภยั เลขที� 
........................................... วนัหมดอาย ุ......./......../............ 

1 
1.1 ชื%อสกลุ (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว 
………….....................………......………........................………………........................................................................ 

สาํหรบัเจา้หน้าที� 

ชื%อสกลุ (ภาษาองักฤษ) Mr./Mrs./Miss 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 กรอกถกูตอ้ง/
ครบถว้น 

บตัรประชาชนเลขที% ������������� วนัหมดอาย ุ......../......../............ วนัเดอืนปีเกดิ 
......../......../............ 

สถานภาพ   �  โสด   �  สมรส   �  หยา่   �  หมา้ย   �  แยกกนัอยู ่
ชื%อค ู่สมรส ………………………………………………………….................................................................................... โทรศพัท ์

………………….........…................................

ใช่  ไมใ่ช่ 

� �

1.2   ชื�อนิตบิุคคล บจก./หจก./บมจ. 
.................................................................................................................................................... 

 ทะเบยีนพาณิชยเ์ลขที� ������������� หน่วยงานที�ออก 
.............................................................................. 

 ผูม้อีํานาจลงนาม / ผูม้อีํานาจผกูพนั นาย/นาง/นางสาว 
………….....................………......………........................………………........................................ 

� �

2 2.1 ที%อยู่ปัจจบุนั  เลขที� ……....................หมูท่ี�……................ตรอก/ซอย …………….................……...................ถนน 
…........................................…………………. 
ตําบล/แขวง ………................……………… อําเภอ/เขต ……………...........……..……..…..... จงัหวดั ………..………..........………รหสั

ไปรษณีย.์..........…………. 

 �  บา้นตนเอง  �  บา้นญาต ิ  �  บา้นเช่า  �  อื�น ๆ ระบุ …....
……………...............…………..……………..…….…. 
2.2 ที�อยูจ่ดัสง่เอกสาร    � ตามที�อยูปั่จจบุนั 

 � อื�นๆ 
...................................................................................................................................................... 
2.3 โทรศพัทม์อืถอื ............................................................. Email 

……………………………………………………………………………………….. 

� � 

3 3.1 ชื%อสถานที%ทาํงานปัจจบุนั  …………………......................................................………………………………………

ตําแหน่ง……………………………………....……………. 
เลขที� ……....................หมูท่ี�……................ตรอก/ซอย ……………..................................……...................ถนน 

…....................................................…………………. 

ตําบล/แขวง ………................……………… อําเภอ/เขต ……………...........……..……..…..... จงัหวดั ………..………..........………รหสั
ไปรษณีย.์..........…………. 

� � 

4   4.1       วฒุิการศึกษา   � ปรญิญาตร ี   � อื�นๆ 
......................................................................................................................... 

� � 

5 5.1 บคุคลอ้างอิงที%สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน 
 ชื�อ-สกุล ............................................................................................ ความสมัพนัธ ์

.................................................................... 
� � 



เอกสารแนบ � 

เอกสารแนบทา้ย รบ.1-024/2561 

เลขที� ……....................หมูท่ี�……................ตรอก/ซอย ……………..................................……...................ถนน 
…....................................................…………………. 

ตําบล/แขวง ………................……………… อําเภอ/เขต ……………...........……..……..…..... จงัหวดั ………..……….........………รหสั
ไปรษณีย.์.........………….. 

 เบอรโ์ทรตดิต่อ ........................................................ Email Address 
....................................................................................

6 6.1  ท่านเคยเป็นตวัแทน / นายหน้าประกนัวินาศภยัของ บมจ.ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั มาก่อนหรือไม่ 

  �  ไมเ่คย 

 �  เคย  รหสัตวัแทน .............................................. สายงาน ...................................................สถานะ
...................... 

 ( กรณีเคยมรีหสัตวัแทน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Iการรบัสมคัรจนกวา่จะหมดสถานะไมน้่อยกว่า J เดอืน) 

� � 

7 7.1  ท่านมีใบอนุญาตการเป็นตวัแทน/นายหน้าหรือไม่ 

  �  ไมม่ ี

  �  มใีบอนุญาตตวัแทน ประกนัชวีติ / ประกนัวนิาศภยั บรษิทั 
................................................................................................ 

 ใบอนุญาตเลขที� ...................................................... วนัออกบตัร ......../........./.............. วนัที�หมดอาย ุ
........./........../.............. 

  �  มใีบอนุญาตนายหน้าประกนัวนิาศภยั 
 ใบอนุญาตเลขที� ...................................................... วนัออกบตัร ......../........./.............. วนัที�หมดอาย ุ

........./........../.............. 

� � 

เอกสารประกอบการสมคัร เอกสารประกอบการค ํAาประกนั 
  สาํเนาบตัรประชาชนหรือบตัรอื%นที%ม ีรปูถ่ายซึ%งราชการออกให้   สญัญาค ํAาประกนัตวัแทน / นายหน้าประกนัวินาศภยั 
  สาํเนาทะเบียนบ้าน   สญัญาค ํAาผ ู้แทนบริการ 
  รปูถ่ายไม่เกิน D เดือน ขนาด E นิA ว   สาํเนาบตัรประชาชนหรือบตัรอื%นที%ม ีรปูถ่ายซึ%งราชการออกให้ 
  สาํเนาสมดุบญัชีธนาคาร (ยกเว้น ออมสิน / ธกส)   สาํเนาทะเบียนบ้าน 
  สาํเนาใบอนุญาตตวัแทน / นายหน้าประกนัวินาศภยั เอกสารประกอบตามอาชีพของผ ู้ค ํAาประกนั 
  สญัญาแต่งต ั Aงตวัแทน / นายหน้าประกนัวินาศภยั   ข้าราชการ สาํเนาบตัรประจาํตวัข้าราชการระดบั G หรือ

เทียบเท่า 
  สญัญาผ ู้แทนบริการ (กรณีขอออกกรมธรรมอ์อนไลน์)   พนักงานบริษทั / 

     พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ 

สลิปเงินเดือนฉบบัจริงออกไม่เกิน G เดือน  
หรือหนังสือรบัรองเงินเดือนจากบริษทัต้นสงักดั  หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมลู 
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สัญญาจ้างบริการ

ทาํที� บริษัท เบทเทอร์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์  จํากัด 

วนัที ...........เดือน.................................พ.ศ.......................
หนังสือสัญญาฉบับน!ทีําข!ึนระหว่าง บริษัท เบทเทอร์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์  จํากัด โดยนายกรวฒัน ์  สุภาวงค ์  

กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทน สํานักงานต! ังอยู่เลขที� 48 ซอยลาดพร้าว 115 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั�น 

เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ %0240  ซ�ึงต่อไปในสัญญาน!ีจะเรียกว่า  “ บริษัท ”   ฝ่ ายหน ึง  

กับ  นาย/นาง /นางสาว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที 
...................................................... อยู่เลขที ..............หมู่ที .......ถนน................................ตรอก/ซอย...............................ตาํบล/
แขวง........................................อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั.................................. ..... ซึ งต่อไปนี!จะเรียกว่า “ ผู้รับจ้าง ” 
อีกฝ่ายหนึ ง ทั!งสองฝ่ายไดต้กลงทาํสัญญากนัมีขอ้ความดงัต่อไปนี!

ขอ้ #. บริษทัตกลงแต่งตั!งผูรั้บจา้งและผูรั้บจา้งตกลงรับจา้งเป็นผูเ้ก็บรวบรวมเอกสารและขอ้มูลของผูเ้อาประกนัภยัตามที 
บริษทัมอบหมายให้กบับริษทั เพื อนาํสงให้กบับริษทัประกนัภยัพิจารณารับประกนัภยั และมีหน้าที นาํส่งกรมธรรม์ประกนัภยั
ให้กบัผูเ้อาประกนัภยั ดงัต่อไปนี!

ขอ้ #.# จดัส่งตน้ฉบบัเอกสารและ/หรือสาํเนาเอกสารของผูเ้อาประกนัภยัที เกี ยวขอ้งกบัการขอเอาประกนัภยัตาม
เงื อนไขการรับประกนัภยัที บริษทัประกนัภยักาํหนด

ขอ้ #.$ รับ-ส่งกรมธรรม์ประกนัภยัรวมทั!งเอกสารประกอบหรือเอกสารแนบทา้ยให้กบัผูเ้อาประกนัภยัภายใน
ระยะเวลาที บริษทักาํหนดหรือตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั

ขอ้ #.% ติดตาม ทวงถาม ให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งเอกสารและขอ้มูลแก่บริษทั ภายในระยะเวลาที บริษทักาํหนดหรือ
ตามที กาํหนดไวใ้นกรมธรรม์หรือตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภยัและกรณีที บริษทัมอบหมายให้ไปรับเบี!ยประกันภยัในนามบริษทั ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งนาํส่งให้กบับริษทั ทนัทีหรือภายในระยะเวลาที บริษทักาํหนด  ห้ามผูรั้บจา้งนาํเบี!ยประกนัภยัไป
ใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตวั หากฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายขึ!นกบัทรัพยสิ์นที เอาประกนัภยัรายที ผูรั้บจา้ง
ไม่ไดน้าํส่งเบี!ยประกนัภยัผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายใดๆ ที เกิดขึ!น
ทั!งหมด ทั!งนี! ไม่ตดัสิทธิที บริษทัจะดาํเนินคดีตามกฎหมาย

ขอ้ $. บริษทัจะจ่ายค่าตอบแทน (หักภาษี ณ ที จ่าย) ให้แก่ผูรั้บจา้งตามจาํนวนปริมาณงาน(เอกสารและขอ้มูล) ของผูเ้อา
ประกนัภยัที ผูรั้บจา้งนาํส่งให้กบับริษทัและบริษทัไดรั้บชาํระค่าเบี!ยประกนัภยัแลว้เท่านั!นโดยอตัราค่าตอบแทนจะเป็นไปตาม
ระเบียบที บริษทักาํหนดใชอ้ยูใ่นขณะทาํสัญญาหรือที จะประกาศใชใ้นภายหน้า กรณีมีการเปลี ยนแปลงบริษทัจะแจง้ให้ผูรั้บจา้ง
รับทราบล่วงหนา้ก่อนบงัคบัใช ้

บริษทัจะไม่รับผิดชอบในค่าตอบแทนหรือการกระทาํใดๆ ของบุคคลที ช่วยผูรั้บจา้งผลิตผลงานนอกเหนือจากค่าตอบแทน
ที บริษทัพึงจ่ายให้กบัผูรั้บจา้งตามวรรคก่อน

ขอ้ %. ในการเก็บรวมรวมเอกสารและขอ้มูลของผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่มอบหมายให้บุคคลใดไปเก็บรวมรวม
เอกสารและขอ้มูลของผูเ้อาประกนัภยั รับเบี!ยประกนัภยัแทน และ/หรือจะตอ้งไม่โฆษณาหรือแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรือเกิน
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ความจริงเกี ยวกบัแบบประกนัภยั หรือเสนอให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษแก่บุคคล นอกเหนือจากเงื อนไขที กาํหนดในกรมธรรม์
ประกันภยัหรือแนวนโยบายที บริษทัประกันภยักาํหนด  หากผูรั้บจ้างฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายใดๆ ขึ!นผูรั้บจ้างจะต้อง
รับผิดชอบเป็นการส่วนตวัและ/หรือหากบริษทัจะตอ้งรับผิดต่อผูเ้อาประกนัภยั บริษทัประกนัภัย หรือบุคคลอื นใดตามกฎหมาย 
อนัเนื องมาจากการฝ่าฝืนขา้งตน้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายคืนให้กบับริษทัในทนัที

ขอ้ &. ในการเก็บรวมรวมเอกสารและขอ้มูลของผูเ้อาประกนัภยั หรือรับเบี!ยประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัในนามบริษทั  
ผูรั้บจา้งจะตอ้งออกเอกสารแสดงการรับเงินโดยใชใ้บเสร็จรับเงินที บริษทัและ/หรือบริษทัประกนัภยั ออกให้ทุกครั! ง 

ขอ้ '. การจดัทาํขอ้ความ ภาพ หรือสื อโฆษณาต่างๆ ที ผูรั้บจา้งจะใชใ้นการงานที จา้งจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั
และ/หรือบริษทัประกนัภยั ทุกครั! ง

ขอ้ *. หากผูรั้บจา้งไม่สามารถติดตามทวงถามให้ผูเ้อาประกนัภยัส่งเอกสารหรือขอ้มูลไดภ้ายในระยะเวลาที กาํหนดในขอ้ 
1.3 ผูรั้บจา้ง จะตอ้งแจง้ให้บริษทัรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมกบัส่งคืนกรมธรรม์ประกนัภยั ใบเสร็จรับเงินและ/หรือ
ใบกาํกบัภาษี เพื อให้บริษทันาํส่งบริษทัประกนัภยั เพื อบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัทนัที หากไม่ดาํเนินการผูรั้บจา้งจะตอ้งชาํระ
ค่าเบี!ยประกนัภยัรายนั!นๆ ทั!งจาํนวนให้กบับริษทัทนัทีที ครบกาํหนดระยะเวลาเรียกให้ผูเ้อาประกนัภยัชาํระเงิน

ขอ้ +. หากผูเ้อาประกนัภยัมีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาประกนัภยั ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการให้ผูเ้อาประกนัภยัทาํ
หนงัสือบอกเลิกสัญญาประกนัภยัพร้อมทั!งส่งคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั ใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบกาํกบัภาษีให้แก่บริษทั

ขอ้ ,. ในกรณีที มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ผูรั้บจ้างจะต้องติดตามทวงถามให้ผูเ้อาประกันภัยชําระค่าเบี! ย
ประกนัภยัตามระยะเวลาที บริษทัประกนัภยัให้ความคุม้ครองและนาํส่งให้กบับริษทัทนัทีที ไดรั้บชาํระเงิน

ขอ้ 0. ในกรณีที บริษทัประกนัภยัตอ้งคืนเบี!ยประกนัภยัให้กบัผูเ้อาประกนัภยัไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม และบริษทัไดจ้่าย
ค่าตอบแทนให้กบัผูรั้บจา้งเต็มจาํนวนแลว้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งคืนค่าตอบแทนที ไดรั้บจากบริษทัตามรายการกรมธรรม์ประกนัภยั
ของผูเ้อาประกนัภยัรายนั!นๆ ให้กบับริษทัตามส่วน

ขอ้ #2. ในกรณีที ผูรั้บจา้งมีหนี!คา้งชาํระอยูก่บับริษทั ผูรั้บจา้งยินยอมให้บริษทัหกัค่าตอบแทนที ผูรั้บจา้งพึงไดรั้บจากบริษทั
ชาํระหนี! สินที คา้งชาํระอยูก่่อนไดท้นัที

ขอ้ ##. ผูรั้บจา้งไม่มีอาํนาจในการพิจารณารับประกนัภยั ต่ออายสัุญญาประกนัภยั พิจารณาหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ
กระทาํนิติสัมพนัธ์ใดๆ ในนามหรือแทนบริษทัประกนัภยั 

ขอ้ #$. ผูรั้บจา้งตกลงที จะปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือคาํสั งใดๆ ที เกี ยวขอ้งกบัการเป็นผูรั้บจา้งของบริษทัซึ งมีอยูแ่ลว้
ในขณะทาํสัญญานี! หรือที จะกาํหนดขึ!นใหม่ในภายหน้า โดยผูรั้บจา้งยินยอมให้เป็นสิทธิของบริษทัที จะแก้ไขเปลี ยนแปลง 
ระเบียบ  ข้อบังคบั หรือคาํสั งใดๆ ได้โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูรั้บจา้งทราบล่วงหน้าและให้ถือว่าผูรั้บจา้งไดรั้บทราบและตกลง
ยินยอมดว้ยทุกครั! งและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ งของสัญญาฉบบันี!  

ผูรั้บจา้งตกลงปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน การสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที�มีอานุภาพทาํลายล้างสูง  กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
กฎหมายอื นใดที เกี ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัของบริษทั และจะตอ้งมาหรือมอบหมายให้บุคคลหนึ�งบุคคลใด
ที�รับทราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที�ของตามสัญญานี!  มาให้ถอ้ยคาํ ความเห็นหรือจดัส่งเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งตอ่
นายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หน้าที�ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  (คปภ.) หรือ
หน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง เมื�อนายทะเบียน หรือพนกังานเจา้หน้าที�ร้องขอ หากผูรั้บจา้งไม่ดาํเนินการ เป็นเหตุให้บริษทัหรือ
บริษทัประกนัภยัถูกเปรียบเทียบปรับ หรือลงโทษอย่างหนึ�งอย่างใดตามกฎหมาย ผูรั้บจา้งจะตอ้งชดใชค้วามเสียหายนั!นให้กบั
บริษทัหรือบริษทัประกนัภยัทนัทีที�ไดรั้บแจง้
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ขอ้ #%. หากผูรั้บจา้งไดรั้บการแต่งตั!งจากบริษทัให้ดาํรงตาํแหน่งอื นใดที บริษทักาํหนดขึ!นทั!งในปัจจุบนัและในภายหนา้                   
ผูรั้บจา้งตกลงปฏิบติัตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือ คาํสั งของบริษทั  ซึ งมีอยู่แลว้หรือที จะกาํหนดขึ!นใหม่ และผูรั้บจา้งตกลงให้
เป็นเอกสิทธิ4 ของบริษทัที จะแกไ้ขเปลี ยนแปลงหรือยกเลิกระเบียบ  ขอ้บงัคบัหรือ คาํสั งดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้
และถือว่าผูรั้บจา้งไดรั้บทราบและตกลงยินยอมปฏิบติัตาม โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�และบริษทัมีสิทธิยกเลิกการ
แต่งตั�งเมื�อใดก็ไดต้ามที�บริษทัเห็นสมควร

ขอ้ !". ผูรั้บจา้งสัญญาว่าจะไม่กระทาํการใดอนัเป็นการผิดจรรยาบรรณ ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือคาํสั�งของบริษทั และ/หรือ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการรับจา้งหรือกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั

ขอ้ !#. ผูรั้บจา้งตกลงที�จะรักษาขอ้มูลของบริษทัและผูเ้อาประกนัภยั ตามที�ผูรั้บจา้งไดรั้บทราบจากการปฏิบติังานตาม
สัญญานี� ไวเ้ป็นความลบัและจะไม่นาํขอ้มูลดงักล่าวไปเผยแพร่หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื�นใดไม่ว่าจะไดป้ระโยชน์จากการนั�น
หรือไม่ก็ตาม เวน้แต่เป็นการเผยแพร่หรือเปิดเผยตามหนา้ที�หรือเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามสัญญานี�

ขอ้ !$. ในกรณีดงัต่อไปนี�ให้ถือว่าสัญญานี� สิ�นสุดลงโดยมิตอ้งมีการบอกกล่าวล่วงหนา้
ขอ้ !$.!    เสียชีวิต เป็นผูไ้ร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกฟ้องเป็นคดีลม้ละลายและศาลมีคาํสั�ง

พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด
ขอ้ !$.%  ศาลมีคาํพิพากษาถึงที�สุดให้รับโทษทางอาญาในความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์
ขอ้ !$.& ผูรั้บจา้งปฏิบติัผิดเงื�อนไขขอ้หนึ�งขอ้ใดในสัญญาหรือประพฤติผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือทุจริตต่อ

หน้าที�กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการใด ไม่ว่าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออนัเป็นเหตุให้บริษัท
ไดรั้บความเสียหายหรือเสื�อมเสียชื�อเสียง

ขอ้ !$."     ผูรั้บจา้งปฏิบติัผิด กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรือคาํสั�งของบริษทั หรือขอ้ตกลงใน
สัญญานี�

  ขอ้ !'. ในระหว่างสัญญานี� มีผลบงัคบั คู่สัญญาฝ่ายหนึ� งฝ่ายใดมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี� ได ้โดยแจง้ให้อีกฝ่ายหนึ� งทราบ
ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า !# วนั

ขอ้ !(. ในกรณีที�มีการบอกเลิกสัญญาหรือสัญญาสิ�นสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี�ในทนัที
หรืออยา่งชา้ไม่เกินกาํหนดเวลาที�บริษทัแจง้ให้ทราบ

ขอ้ !(.! แจง้รายละเอียดจาํนวนผูเ้อาประกนัภยัและค่าเบี�ยประกนัภยัหรือเอกสารขอ้มูลตามรายการที�ผูรั้บจา้งยงั
ไม่ไดน้าํส่งให้กบับริษทั
ขอ้ !(.% ส่งมอบเอกสารหรือทรัพยสิ์นอื�นใดของบริษทัที�อยูใ่นความครอบครองของผูรั้บจา้งให้กบับริษทั 
ขอ้ !(.&   ส่งมอบเงินที�ผูรั้บจา้งไดรั้บไวอ้นัเนื�องมาจากการกระทาํการเป็นผูร้บจา้งตามสัญญานี�ให้กบับริษทั

ขอ้ !). เมื�อสัญญาฉบบันี� สิ�นสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตามเป็นที�ตกลงกนัว่า บริษทัจะคาํนวณค่าตอบแทนให้กบัผูรั้บจา้ง
ตามผลงานและรายการผูเ้อาประกนัภยัที�ผูรั้บจา้งไดจ้ดัส่งเอกสารและขอ้มูลทาํสัญญาประกนัภยักบับริษทัก่อนสัญญาสิ�นสุดลง

ขอ้ %*. หากผูรั้บจา้งกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการใดไม่ว่าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออนัเป็นเหตุให้ผิดเงื�อนไข
สัญญาขอ้หนึ� งขอ้ใด และไดก่้อให้เกิดความเสียหายขึ�นแก่บริษทัทั�งทางตรงหรือทางออ้ม ผูรั้บจา้งตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้
บริษทัในทนัที มิฉะนั�นผูรั้บจา้งยินยอมชาํระดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ !# ต่อปี ของค่าเสียหายที�คา้งชาํระจนกว่าจะไดช้าํระเสร็จ
สิ�น รวมทั�งยินยอมชดใชค้่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความในการทวงถามหรือฟ้องร้องให้แก่บริษทัอีกดว้ย

ขอ้ %!. เพื�อเป็นหลกัประกนัการชาํระหนี�และความเสียหายใดๆ ที�อาจเกิดขึ�นจากการกระทาํการรับจา้งตามสัญญานี�  ผูรั้บ
จา้งยินยอมที�จะจดัหาบุคคล วางเงินประกนัหรือหลกัประกนัเพื�อคํ�าประกนัการเป็นผูรั้บจา้งตามที�บริษทัแจง้ให้ทราบ
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ขอ้ %%. ในระหว่างที�สัญญาฉบบันี� มีผลบงัคบั บริษทัสามารถแกไ้ขเพิ�มเติมสัญญานี�  เพื�อให้สอดคลอ้งกบั กฏ ระเบียบ 
ประกาศ คาํสั�งของหน่วยงานราชการ กฏหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยัหรือกฎหมายอื�นใดที�บงัคบัใชแ้ละมีผลให้บริษทัตอ้ง
ปฏิบติัตามหรือตามที�บริษทัเห็นสมควร โดยบริษทัจะแจง้ให้ตวัแทนรับทราบและจดัทาํเป็นบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาและ
ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ�งของสัญญาฉบบันี�  

ขอ้ %&. บรรดาเอกสารรวมทั�งหนงัสือบอกกล่าวทวงถามที�บริษทั จดัส่งไปยงัที�อยูต่ามที�ผูรั้บจา้งไดใ้ห้ไวใ้นสัญญานี�  ไม่ว่า
จะส่ง โดยทางไปรษณียห์รือโดยบุคคลนาํส่ง และไม่ว่าจะมีผูใ้ดยอมรับไวแ้ทนหรือไม่ก็ตาม ผูรั้บจา้งตกลงและยอมรับว่าไดรั้บ
เอกสารหรือหนงัสือบอกกล่าวนั�นแลว้

ในระหว่างสัญญานี� มีผลบงัคบั หากผูรั้บจา้งเปลี�ยนแปลงที�อยู่ไปจากที�ให้ไวต้ามสัญญานี�  ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้ให้บริษทั
รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที

คู่สัญญาไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาฉบบันี� โดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็น
สาํคญัต่อหนา้พยาน

ลงชื�อ............................................................................................................................บริษทั
 ( ................................................................. )

ลงชื�อ............................................................................................................................ผูรั้บจา้ง
 (...................................................................................................................)

ลงชื�อ.............................................................................................................................พยาน
 (..................................................................................................................) 

ลงชื�อ.............................................................................................................................พยาน
 (.................................................................................................................) 



สัญญาการประมวลผลข ้อมลูส่วนบุคคล

ขอ้ตกลงเพิ�มเติมหรอืสญัญาการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี   (“ข ้อตกลงเพิ�มเตมิ”) ลงวนัที� # มิถนุายน

2565  (“วันท ี�ตกลงใหม้ีผลใช้บ ังคบั”) ไดจ้ดัทาํขึ  นระหว่าง

บร ิษัท  ไทยไพบูลยป์ระก ันภ ัย จ ํากัด (มหาชน) โดยนางวราภรณ์ อะนิปะ ผูร้บัมอบอาํนาจกระทาํการแทน  

ตามหนงัสอืมอบอาํนาจ ที� 334/6474 ฉบบัลงวนัที� #3 พฤษภาคม 6474 (เอกสารแนบทา้ย) ซึ�งเป็นนิติบคุคลที�จัดตั งภายใต้

กฎหมายไทย มีสาํนกังานตั งอยู่ที� 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

1 0 4 0 0  ( “ บ ร ิ ษั ท ”  ห ร ื อ “ ผู้ ค ว บ คุ ม ข ้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ” )  ฝ่ า ย ห นึ� ง  กั บ

.............................................................................................................. ซึ�งเป็นผูถื้อบตัรประจาํตวัประชาชน/ หนงัสือ

เดินทางหมายเลข ................................................. และ/ หรอืผูถื้อใบอนญุาตตวัแทน/ นายหนา้ประกนัวนิาศภยัตามกฎหมาย

เลขที� .............................................. อยู่ที� ......................................................................................................... 

(“ผู้ใหบ้ร ิการ” หรอื“ผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล”) อีกฝ่ายหนึ�ง

โดยท ี�:

• บรษัิทและผูใ้หบ้รกิาร ในขอ้ตกลงนี   ต่อไปจะเรยีกแต่ละฝ่ายว่า “คู่ส ัญญาฝ่ายหนึ�ง” และเรยีกรวมกันว่า “คู่ส ัญญาทั3งสอง

ฝ่าย” 

• คู่สญัญาทั งสองฝ่ายตกลงใหข้อ้ตกลงนี   มีผลนบัตั งแต่วนัที�ตกลงใหมี้ผลใชบ้ังคบัและใหม้ีผลต่อไปจนกว่าสญัญาที�มีอยู่จะ

สิ  นสดุ

• กรณีคู่สญัญาทั งสองฝ่ายไดเ้ขา้ทาํสญัญารว่มกนัไวม้ากกว่าหนึ�งฉบบั (โปรดระบใุนเอกสารแนบทา้ย 1) เพื�อมใิหเ้ป็นที�สงสยั

ใหส้ญัญาในที�นี  หมายความรวมถึงสญัญาใด ๆ ที�บรษัิทไดเ้ขา้ทาํกบัผูใ้หบ้รกิารที�ไม่ไดร้ะบอุยู่ในเอกสารแนบทา้ย 1 แต่ยงัมีผล

ใชบ้ังคบัอยู่ในวันที�พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร .บ. คุ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล”) (เรยีกว่า

“สัญญาที�มีอยู่”)

• คู่สญัญาทั งสองฝ่ายรบัทราบว่า ผูใ้หบ้รกิารอาจเขา้ถึง ไดร้บั และ/ หรอืเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มลูส่วน

บคุคลในนามของบรษัิทเพื�อการใหบ้รกิารเพื�อใหเ้ป็นไปตามสญัญาที�มีอยู่

• ขอ้ตกลงนี  ไดร้ะบุสิทธิและหนา้ที�ของคู่สญัญาทั งสองฝ่าย รวมถึงพนกังาน และบคุคลภายนอกซึ�งกระทาํการแทนในนามผู้

ใหบ้รกิาร และยงัใชก้ับขอ้มลูส่วนบคุคลที�โอนหรอืเขา้ถึงไดร้ะหว่างคู่สญัญาทั งสองฝ่ายอนัเนื�องมาจากการใหบ้รกิารดงักลา่ว

ดว้ย



 

 

• ในขอ้ตกลงนี   อาจจะมีการอา้งถึงคาํว่า “ข ้อมูลส่วนบุคคลท ั�วไป” และ “ข้อมูลส่วนบุคคลท ี�มีความออ่นไหว” แต่ถา้หาก

ไม่มีการอา้งถึงโดยเฉพาะเจาะจง ใหถื้อวา่หมายถึง “ข ้อมูลส่วนบุคคล” 

• คู่สญัญาทั งสองฝ่ายตกลงรว่มกันใหข้อ้ตกลงนี  เป็นสว่นหนึ�งของสญัญาที�มีอยู่ และหากขอ้ตกลงนี  มีเนื  อหาหรอืขอ้ความใดที�

ขดัแยง้กบัสญัญาที�มีอยู ่คูส่ญัญาทั งสองฝ่ายตกลงรว่มกนัใหเ้นื  อหาหรอืขอ้ความดงักลา่วของขอ้ตกลงนี  มีผลใชบ้งัคบั 

ดงันั3น คูส่ ัญญาทั3งสองฝ่ายจึงตกลงกนัดงันี 3 

1. คาํรบัรองของคูส่ ัญญา 

1.1 คู่สญัญาทั งสองฝ่ายรบัทราบและเขา้ใจว่า บรษัิทในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล เปิดเผยแก่หรอืใหผู้ใ้หบ้รกิารเขา้ถึง

ขอ้มลูส่วนบคุคลเพื�อบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการดาํเนินการตามคาํสั�งหรอืในนามของบรษัิทเท่านั น โดยที�ผูใ้หบ้รกิารในฐานะผู้

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ตกลงที�จะดาํเนินการภายใตค้าํสั�งหรอืในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลตามที�กาํหนดใน

สญัญาที�มีอยู่ และในขอ้ตกลงนี  เท่านั น 

1.2 คู่สญัญาทั งสองฝ่ายรบัทราบและเขา้ใจว่า รายละเอียดการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลระบอุยู่ในเอกสารแนบทา้ย 2 โดย

ที�การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอื�นที�ผูใ้หบ้รกิารกระทาํนอกเหนอืจากที�ระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย 2 หรอืนอกเหนือจากคาํสั�ง

เป็นหนงัสือตามที�ไดต้กลงไวก้บับรษัิท ถือว่าเป็นการกระทาํหรอืการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้หบ้รกิารโดยลาํพงั ไม่

เกี�ยวขอ้งบรษัิทในทางใด ๆ และผูใ้หบ้รกิารจะรบัผิดเกี�ยวกบัการดาํเนินการดงักลา่วผูเ้ดยีวเท่านั น 

1.3 คู่สญัญาทั งสองฝ่ายรบัทราบและเขา้ใจว่า รายละเอียดมาตรการรกัษาความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลระบอุยู่

ในเอกสารแนบทา้ย 3 โดย ณ วันที�ตกลงใหมี้ผลบังคบัใชข้องขอ้ตกลงนี   ผูใ้หบ้รกิารรบัรองว่า ผูใ้หบ้รกิารมีมาตรการขา้งตน้

ตามที�ได้ระบุอยู่ในเอกสารแนบทา้ย 3 แลว้ และจะจัดใหมี้การดูแลรกัษามาตรการดังกล่าวเป็นครั งคราว ตามที�บริษัท 

เห็นสมควร ซึ�งรวมไปถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการพฒันา และแกไ้ขเปลี�ยนแปลงใหด้ีขึ  น โดยผูใ้หบ้รกิารจะบอกกล่าวล่วงหนา้ หรอื

ตกลงรว่มกนัเป็นหนงัสอืระหว่างคู่สญัญาทั งสองฝ่าย 

1.4 ผูใ้หบ้รกิารใหค้าํรบัรองต่อบรษัิทเกี�ยวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้หบ้รกิาร ซึ�งรวมไปถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงธรร

มาภิบาลที�ดี (Good Corporate Governance) การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล การรักษาความลับอย่างเคร่งครดั เมื�อ

สญัญาที�มีอยู่ใด ๆ สิ  นสดุลงหรอืถกูบอกเลิกหรอืเมื�อไดร้บัแจง้จากบรษัิท ผูใ้หบ้รกิารจะดาํเนินการลบ และทาํลายขอ้มลูส่วน

บุคคลทั งหมด ดว้ยวิธีการที�มีความมั�นคงปลอดภัยตามที�ตกลงกับบริษัท และตามที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึง พ.ร.บ. 

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล กาํหนด ทั งนี   ผูใ้หบ้รกิารจะคาํนงึถึงความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างถึงที�สดุ 



 

 

1.5 คู่สญัญาทั งสองฝ่ายรบัทราบและเขา้ใจว่า ขอ้ตกลงฉบบันี  จะตอ้งอ่านรว่มกบัสญัญาที�มีอยู่และประกอบเป็นสว่นหนึ�งของ

สญัญาที�มีอยู่ เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นในขอ้ตกลงนี   ทั งนี   คู่สญัญาทั งสองฝ่ายตกลงรว่มกนัใหข้อ้กาํหนดของสญัญาที�

มีอยู่ ยงัคงไม่เปลี�ยนแปลงและมีผลใชบ้งัคบัอยา่งสมบรูณ ์

2. ข ้อตกลงและเงื�อนไข  

ในกรณีที�มีขอ้ขดัแยง้กันระหว่างขอ้ 2 นี  กบัขอ้ 3 ของขอ้ตกลงนี  เกี�ยวกับขอบเขตของหนา้ที�ในการรกัษาความลบัของคู่สญัญา

ฝ่ายหนึ�งและ/หรอืขอ้ยกเวน้การรกัษาความลบัที�ใชบ้งัคบัใด ๆ ที�เกี�ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล ใหข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขในขอ้ 2            

นี  ใชบ้งัคบั 

คู่สญัญาทั งสองฝ่ายตกลงรว่มกันใหข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขต่อไปนี  ใชบ้งัคบัเกี�ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.1 ข ้อกาํหนดทั�วไป  

คู่สญัญาทั งสองฝ่ายรบัทราบและเขา้ใจว่า ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลมี

หนา้ที�ควบคุมใหผู้ใ้หบ้ริการในฐานะผูป้ระมวลขอ้มลูส่วนบุคคล ดาํเนินการตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ดังนั นผู้

ใหบ้รกิารจึงตกลงที�จะปฏิบตัติามคาํสั�งเกี�ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทอย่างเครง่ครดั และจะไม่กระทาํการใด 

ๆ เกี�ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทโดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้า และผู้ให้บริการจะ

ปฏิบตัิการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลตามที�กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกาํหนด 

2.2 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ผูใ้หบ้รกิารในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ตกลงดงันี   

(1) ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล รวมไปถึงแต่ไมจ่าํกดัเพยีง นโยบายความเป็นส่วนตวั ขอ้ตกลงหรอืแนวทาง

ปฏิบตัิเกี�ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืการรกัษาความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล ในการใหบ้รกิารและการ

ปฏิบตัิตามหนา้ที�อื�น ๆ ของตนภายใตส้ญัญาที�มีอยู่ทั งหมด 

(2) แจง้ใหพ้นกังาน ตวัแทน บคุลากรของตนทราบและดาํเนินการใหแ้น่ใจว่าบุคคลเหล่านั น ปฏิบติัตามคาํสั�งของบรษัิท และ

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทั งหมดเทา่นั น 

(3) การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลต้องทาํภายใตค้าํสั�งที�เป็นลายลกัษณ์อักษรหรือมีบันทึกจากบริษัท เวน้แต่กรณีที�ผู้

ใหบ้รกิารจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย 



 

 

(4) จัดใหมี้มาตรการรกัษาความมั�นคงปลอดภัยทั งปวงที�เกี�ยวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลตามสมควร ตามรายละเอียดของ

เอกสารแนบทา้ย 3 มาตรการรกัษาความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล 

(5) แจง้ใหบ้รษัิททราบเป็นหนงัสอืทนัทโีดยไม่ชกัชา้ เมื�อผูใ้หบ้รกิารทราบถงึกรณีดงัต่อไปนี   

• การฝ่าฝืนอย่างรา้ยแรงในการรกัษาความปลอดภยัหรอืมีเหตุที�น่าจะเชื�อไดว้่าขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย 

เขา้ถึง หรอืใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนญุาต หรอืมีเหตกุารละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล 

• เมื�อมีคาํรอ้งขอใชส้ทิธิจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลภายใต ้พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

• เมื�อมีหมายเรยีก หรอืคาํสั�งจากศาล หรอืเจา้หนา้ที�ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัผูมี้อาํนาจ หรอืหน่วยงานกาํกบัดแูล 

เกี�ยวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

(6) ดาํเนินการตามที�เหมาะสมและสมควร โดยค่าใชจ่้ายของผูใ้หบ้ริการ รวมไปถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการแจง้บุคคลที�ได้รบั

ผลกระทบ การเยียวยาผลกระทบ จากการที�ผูใ้หบ้รกิารไม่สามารถดาํเนินการรกัษาความปลอดภัยหรอืป้องกันการเขา้ถึงที�

ไม่ไดร้บัอนญุาตตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลได ้และ 

(7) ไม่โอนขอ้มลูสว่นบคุคลออกจาก หรอือนญุาตใหมี้การเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลจากบคุคลอื�นที�อยู่นอกประเทศไทยโดยไม่ได้

รบัความยินยอมเป็นลายลกัษณอกัษรจากบรษัิทก่อน 

2.3 การป้องกนัและร ักษาความมั�นคงปลอดภยัของข ้อมูลส่วนบุคคล 

ผูใ้หบ้รกิารรบัรองและรบัประกันว่า ณ วนัที�ตกลงใหมี้ผลใชบ้งัคบัและตลอดระยะเวลาของสญัญาที�มีอยู ่ผูใ้หบ้รกิารไดจ้ัดใหม้ี

และจะจัดใหมี้การควบคุมเมื�อมีการลงขอ้มลู การเขา้ถึง การแทรกแซง การเปิดเผย การใส่รหัสและมีมาตรการรกัษาความ

มั�นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคลที�ไดม้าตรฐานสากลและเพียงพอเพื�อใหแ้น่ใจว่า ขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วน

บุคคลจะปลอดภัยและคงไวซ้ึ�งความลบั ซึ�งรวมถึง การไดร้บัการป้องกันจากการคกุคามหรอืภยันตรายที�อาจมีขึ  นต่อความ

สมบรูณข์องการเขา้ถึงหรอืใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนญุาตซึ�งขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.4 เหตุการละเมิดขอ้มลูส่วนบุคคล 

ในกรณีที�เกิดเหตกุารละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล ไม่วา่จะเกิดกบับรษัิท และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารช่วง คู่สญัญาทั ง

สองฝ่ายตกลงรว่มกันว่าจะดาํเนินการตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างเครง่ครดั แจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายรบัทราบ

ในทนัทีโดยไม่ชกัชา้ บรรเทาความเสยีหาย รวมไปถึงแตไ่ม่จาํกดัเพยีงใหค้วามช่วยเหลอื อาํนวยความสะดวกซึ�งกนัและกนั 

 



 

 

3. การร ักษาความลับ 

3.1 ข ้อจาํกดัการใชแ้ละการเปิดเผย 

(1) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงจะรกัษาขอ้มลูที�เป็นความลบัทั งหมดของอีกฝ่ายหนึ�งไวเ้ป็นความลบัอย่างเครง่ครดัและจะใช้

มาตรการที�จาํเป็นตามสมควรเพื�อรกัษาขอ้มลูที�เป็นความลบั รวมทั ง 

(1.1) ปฏิบตัิตามมาตรการรกัษาความปลอดภยัทั งหมดที�กาํหนดขึ  นเพื�อป้องกนัขอ้มลูที�เป็นความลบัจากการเขา้ถึงหรอืการใช้

โดยไม่ไดร้บัอนญุาต และ 

(1.2) เก็บรกัษาขอ้มลูที�เป็นความลบัทั งหมดภายในการควบคมุของคู่สัญญาฝ่ายนั น ทั งนี   ผูร้บัขอ้มลูจะตอ้งไม่ดาํเนินการ

ต่อไปนี   โดยไม่ไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หข้อ้มลูก่อน 

(ก) เปิดเผยขอ้มลูที�เป็นความลบัดงักล่าวแก่บคุคลภายนอก (ที�ไม่ใช่หน่วยงานกาํกบัดแูลที�มีอาํนาจเหนอืผูร้บัขอ้มลู) เวน้แตจ่ะ

ไดร้บัอนญุาตโดยประการอื�นภายใตส้ญัญาที�มีอยู่ หรอื 

(ข) ใชข้อ้มลูความลบัดังกล่าวเพื�อวัตถุประสงคใ์ดๆ ที�นอกเหนือไปจากการใชส้ิทธิหรอืการปฏิบัติตามหนา้ที�ผูกพนัของตน

ภายใตส้ญัญาที�มีอยู ่

(2) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะเปิดเผยขอ้มลูที�เป็นความลบัของอีกฝ่ายหนึ�งไดเ้ฉพาะบคุคลหรอืกรณีดงัตอ่ไปนี   

(2.1) ใหแ้ก่บคุลากรของตนที�เป็นพนกังาน ตวัแทน ที�จาํเป็นตอ้งรูข้อ้มลูที�เป็นความลบัดงักลา่วเพื�อใชสิ้ทธิของผูร้บั

ขอ้มลูดงักลา่วหรอืเพื�อปฏิบตัิตามหนา้ที�ผกูพนัของผูร้บัขอ้มลูดงักลา่วตามสญัญาที�มีอยู่ 

(2.2) ใหแ้ก่หน่วยงานกาํกบัดแูลที�มีอาํนาจเหนอืผูร้บัขอ้มลู และ 

(2.3) ตามที�ไดร้บัอนญุาตโดยประการอื�นภายใตส้ญัญาที�มีอยู่ 

(3) ในการใชข้อ้มลูที�เป็นความลบัขา้งตน้ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งใชค้วามพยายามตามสมควรที�จะช่วยเหลืออกีฝ่ายหนึ�งใน

การคน้หาหรอืป้องกนัการใชห้รอืการเปิดเผยขอ้มลูที�เป็นความลบัโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

(4) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งแจง้ใหอ้ีกฝ่ายหนึ�งทราบทันทีโดยไม่ชักชา้ และจะใหค้วามรว่มมือในการขอคาํสั�งยับยั งการ

กระทาํที�ฝ่าฝืนความลบัของขอ้มลูความลบัจากหน่วยงานที�มีอาํนาจ ในกรณีที�ฝ่ายดงักลา่วทราบว่าหรอืมีเหตผุลที�จะเชื�อไดว้่า

มีบคุคลใด ๆ ที�ไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูที�เป็นความลบัของฝ่ายดงักลา่ว โดยฝ่าฝืนหรอืมีเจตนาที�จะฝ่าฝืนขอ้กาํหนดของสญัญาที�มีอยู ่



 

 

(5) นอกจากนี   ผูร้บัขอ้มลูอาจใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูที�เป็นความลบั (เวน้แตข่อ้มลูสว่นบคุคล) ตามขอบเขตที�ผูร้บัขอ้มลูดงักลา่ว

ถกูบงัคบัตามกฎหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที�เป็นความลบัดงักลา่วได ้โดยมีเงื�อนไขว่า ผูร้บัขอ้มลูจะตอ้งใชค้วามพยายามตาม 

สมควรที�จะบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นหนงัสือเกี�ยวกับการถกูบงัคบัใหเ้ปิดเผยดงักลา่วแก่ผูใ้หข้อ้มลู และจะตอ้งใหค้วามรว่มมือ

กบัผูใ้หข้อ้มลูในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัความพยายามใด ๆ ที�จะป้องกนัหรอืจาํกดัขอบเขตของการเปิดเผยดงักลา่ว 

 

3.2 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งดาํเนินการเพื�อใหแ้น่ใจว่า พนกังาน และตวัแทน ซึ�งรวมไปถึงผูใ้หบ้รกิารช่วงภายใตส้ญัญาที�มี

อยู่ของตน จะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในขอ้ตกลงเพิ�มเติมนี   โดยเท่าที�บงัคบัใชไ้ด ้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งดาํเนนิการดงัตอ่ไปนี   

(1) ใหพ้นกังานหรอืตวัแทนเขา้ทาํสญัญาหรอืคาํรบัรองเป็นหนังสือกบัตน โดยมีผลผกูพนัพนกังาน หรอืตวัแทน ซึ�ง

รวมไปถึงผูใ้หบ้รกิารช่วงภายใตส้ญัญาที�มีอยู่ ดงักล่าวตามขอ้กาํหนดในขอ้ตกลงเพิ�มเตมินี   และ 

(2) จัดส่งสาํเนาสัญญาหรือคาํรบัรอง ที�ไดล้งนามโดยพนักงาน หรือตัวแทน ซึ�งรวมไปถึงผูใ้หบ้ริการช่วงภายใต้

สญัญาที�มีอยู่ขา้งตน้ใหแ้ก่บรษัิท เมื�อบรษัิทรอ้งขอ 

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล 

เมื�อเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตดิต่อผูใ้หบ้รกิารหรอืผูใ้หบ้รกิารช่วง แลว้แตก่รณี เพื�อขอใชส้ทิธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตาม 

พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ผูใ้หบ้รกิารตกลงที�จะแจง้บรษัิท ทนัทีโดยไม่ชกัชา้ หรอืผูใ้หบ้รกิารอาจดาํเนินการตามคาํรอ้ง

ขอใชส้ทิธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลได ้ก็ต่อเมื�อผูใ้หบ้รกิารไม่สามารถติดต่อบรษัิท และตอ้งดาํเนินการขา้งตน้โดยไม่อาจ

หลกีเลี�ยงได ้ทั งนี   ผูใ้หบ้รกิารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ซึ�งรวมถึง กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล โอกาสที�จะเกิดความ

เสียหายแก่บริษัท แนวทางปฏิบัติระหว่างคู่สัญญาทั งสองฝ่าย โดยมีบันทึกการพิจารณาดังกล่าวเป็นหลักฐานแลว้ ก่อน

ดาํเนินการขา้งตน้ อนึ�ง บนัทกึขา้งตน้ไม่ตดัสทิธิบรษัิทที�จะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายกบัผูใ้หบ้รกิาร (ถา้มี) 

 

 

 

5. ภาษาและกฎหมายท ี�ใช้บงัคบั 

คู่สญัญาทั งสองฝ่ายตกลงรว่มกันใหถื้อเอา ภาษาไทย เป็นภาษาหลกัในการตีความและดาํเนินการต่าง ๆ ซึ�งรวมไปถึงแต่ไม่

จํากัดเพียง การส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อสื�อสารระหว่างคู่สัญญาทั งสองฝ่าย และการระงับข้อพิพาทโดย

อนญุาโตตลุาการ โดยที�มี กฎหมายไทย เป็นกฎหมายที�ใชบ้งัคบัแก่ขอ้ตกลงฉบบันี   

 



 

 

6. ความสมบูรณข์องขอ้ตกลง 

ในกรณีที�ขอ้ตกลงใด ขอ้ตกลงหนึ�ง ภายใตข้อ้ตกลงนี   เป็นโมฆะ คู่สัญญาทั งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่า ขอ้ตกลงอื�นภายใต้

ขอ้ตกลงนี  ที�ไม่เป็นโมฆะ มีผลบงัคบัใชร้ะหว่างคู่สญัญาทั งสองฝ่ายต่อไป และคู่สญัญาทั งสองฝ่ายจะรว่มกันแกไ้ขขอ้ตกลงที�มี

ผลเป็นโมฆะใหมี้ผลบังคบัใชไ้ดต้ามกฎหมาย โดยใหม้ีผลในทางการคา้ที�ใกลเ้คียงกับขอ้ตกลงที�มีผลเป็นโมฆะนั นมากที�สดุ

เท่าที�จะทาํได ้

7. การแก้ไขเปลี�ยนแปลง 

คู่สญัญาทั งสองฝ่ายตกลงรว่มกันให ้การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้ตกลงนี  ไม่สามารถกระทาํได ้เวน้แต่จะทาํขึ  นเป็นหนงัสอืและลง

นามโดยคู่สญัญาทั งสองฝ่าย  

8. ความรับผิดตามสัญญา 

คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งรบัผิดชอบชดใชใ้หก้บัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งสาํหรบัค่าปรบั ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายทั งหมดที�

เกิดแก่คู่สญัญาฝ่ายที�ไม่ไดท้าํผิดสญัญา อนัเนื�องมาจากการที�คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ�งฝ่าฝืนหนา้ที�ใด ๆ ภายใตส้ญัญานี   

9. ความสิ3นสุดของข ้อตกลง 

ขอ้ตกลงนี  อาจสิ  นสดุไดโ้ดยการตกลงรว่มกันระหว่างคู่สญัญาทั งสองฝ่าย หรอืการบอกกล่าวเป็นหนงัสือล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 

30 วนั  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เพื�อเป็นหลกัฐานแห่งการนี   คู่สญัญาทั งสองฝ่ายภายใตข้อ้ตกลงนี   ไดร้บัทราบและเขา้ใจ คาํรบัรอง ขอ้ตกลงและ

เงื�อนไข ตลอดจนเอกสารแนบทา้ยที�ไดต้กลงกนัไวท้ั งหมดแลว้ และไดล้งลายมือชื�อพรอ้มประทบัตราสาํคญั (หากมี) ดา้นลา่ง 

ในตน้ฉบบัขอ้ตกลงนี   จาํนวนสองฉบบั โดยตา่งฝ่ายตา่งถือตน้ฉบบัไวฝ่้ายละฉบบัเพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

บรษัิท: บรษัิท ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน)              ผูใ้หบ้รกิาร: [                                                               ] 

 

 

 

 

ลงลายมือชื�อ.....................................................                  ลงลายมือชื�อ..................................................... 

( นางวราภรณ ์อะนิปะ )             (                                                    ) 

ตาํแหน่ง: ______________________________            ตาํแหน่ง: ______________________________ 

วนัที�: _________________________________           วนัที�: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 1 

สญัญาระหวา่งคู่สญัญาทั งสองฝ่ายที�มีอยู่ประกอบดว้ยสญัญา/ เอกสารดงัต่อไปนี   (กรุณาระบรุายละเอียดในตาราง

ดา้นลา่ง) 

ลาํดบัท ี� ชื�อสัญญา/เอกสาร  วันท ี� หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 2 

รายละเอยีดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ประเภทเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

[ระบ]ุ 

 

ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลที�ประมวลผล 

[ระบ]ุ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

[ระบ]ุ 

 

ระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

[ระบ]ุ 

อื�น ๆ 

 

[ระบ]ุ 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารแนบทา้ย 3 

มาตรการร ักษาความมั�นคงปลอดภัยของข ้อมลูสว่นบุคคล 

ผูใ้หบ้รกิารตกลงจดัใหมี้มาตรการรกัษาความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี   

1.บรษัิทจดัใหมี้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลสาํหรบัลกูคา้และผูมุ้่งหวงั ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

พ.ศ. 2562 โดยกาํหนดมาตรการในการเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มลูของบคุคลดงักล่าว ดงันั น ผูใ้หบ้รกิารในฐานะผู้

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลจะตอ้งปฏิบตัติามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้น พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคล อย่างเครง่ครดั 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบทา้ย 1 

สญัญาระหวา่งคู่สญัญาทั�งสองฝ่ายที�มีอยู่ประกอบดว้ยสญัญา/ เอกสารดงัต่อไปนี � (กรุณาระบรุายละเอียดในตาราง

ดา้นลา่ง) 

ลาํดบัท ี� ชื�อสัญญาที�ลงนามร ่วมกนั  วันท ี�ทาํสัญญา หมายเหตุ 

1 สญัญาแตง่ตั�งตวัแทนนายหนา้ 1 มกราคม 2565 - 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบทา้ย 2 

รายละเอยีดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ประเภทเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

ผูเ้อาประกนัภยั ผูร้บัผลประโยชนต์ามสญัญาประกนัภยั บคุคลธรรมดาที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาประกนัภยั พนกังานผู้

ติดต่อสื�อสารระหว่างการทาํธุรกิจของบรษัิท  

 

ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลที�ประมวลผล 

ชื�อ นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท ์ที�อยู ่ขอ้มลูบนหนา้บตัรประชาชน ขอ้มลู 

 

วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

เพื�อการเขา้ทาํสญัญาประกนัภยั 

เพื�ออาํนวยความสะดวกในการติดต่อสื�อสารระหว่างบรษัิทประกนัภถยัและเจา้ของขอ้มลู 

 

ระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

ตามหนา้ที�ของนายหนา้ประกนัวินาศภยัต่อสญัญหาประกนัภยั 

 

อื�น ๆ 

 

- 

 

 



 

 

เอกสารแนบทา้ย 3 

มาตรการร ักษาความมั�นคงปลอดภัยของข ้อมลูสว่นบุคคล 

ผูใ้หบ้รกิารตกลงจดัใหมี้มาตรการรกัษาความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี � 

1.บรษัิทจดัใหมี้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลสาํหรบัลกูคา้และผูมุ้่งหวงั ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

พ.ศ. 2562  โดยกาํหนดมาตรการในการเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มลูของบคุคลดงักลา่ว ดงันั�น ผูใ้หบ้รกิารในฐานะผู้

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลจะตอ้งปฏิบตัติามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้น พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคล อย่างเครง่ครดั 

 

 

 

 

 








