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ระเบยีบ บรษิัท ทิพยประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน)  
วำ่ดว้ย แนวปฏบิตัใินกำรคุ้มครองขอ้มลูสว่นบคุคล ส ำหรบัคู่คำ้ 

พ.ศ. 2565 
------------------------------------------ 

 
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย แนว

ปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส ำหรับคู่ค้ำ พ.ศ. 2565” 
 
ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับนับถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3 บรรดำระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้

แทน 

   
ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
“บริษัท” หมำยควำมว่ำ  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลตำม

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักรำช 2562 
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคล
หรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“เจ้ำของข้อมูล” หมำยควำมว่ำ คู่ค้ำซึ่งได้แก่ผู้ที่จัดส่งสินค้ำต่ำงๆและหรือจ้ำงเหมำงำนบริกำรให้
บริษัท คู่สัญญำ และรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่
ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  เช่น อำยุ ที่อยู่ เพศ อำชีพ วันเกิด สถำนะ สัญชำติ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขบัตร
ประชำชน หมำยเลขบัญชีธนำคำร หมำยเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ท ำงำน อีเมล ไลน์ไอดี เงินเดือน ต ำแหน่งที่ตั้ง 
ข้อมูลในเฟสบุ๊ค ข้อมูลใน Google Account หรือ Line Account เว็บไซส์คุ้กก้ี เป็นต้น  

“ข้อมูลอ่อนไหว” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลส่วนบุบคลตำมมำตรำ 26 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พุทธศักรำช 2562 ได้แก่ เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ศำสนำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูล
สุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลชีวภำพ เป็นต้น   

“ข้อมูลชีวภำพ” หมำยควำมว่ำ  ข้อมูลส่วนบุบคลตำมมำตรำ 26 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พุทธศักรำช 2562 ได้แก่ รูปภำพใบหน้ำ ลำยนิ้วมือ ข้อมูลสแกนม่ำนตำ เป็นต้น 

 
ข้อ 5  ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้วินิจฉัยชี้

ขำด เว้นแต่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เห็นว่ำปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ควรน ำสู่กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร ให้น ำเสนอคณะกรรมกำร เพ่ือวินิจฉัยชี้ขำด 

ค ำวินิจฉัยชี้ขำดของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือคณะกรรมกำร แล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด 
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หมวด 1 
วตัถปุระสงค์ในกำรเกบ็รวบรวม และกำรใชข้้อมลูสว่นบุคคล 

--------------------------------- 
 

ข้อ 6.  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(1) กำรเสนอรำคำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
(2) กำรเข้ำท ำสัญญำเพ่ือกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้นเพ่ือกำรปฏิบัติตำมสัญญำจัดซื้อจัด 

จ้ำง รวมทั้งเพ่ือกำรจ ำเป็นในกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญำข้ำงต้น 
 

ข้อ 7.  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(1) กำรตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) กำรตรวจสอบบุคคลล้มละลำย 
(3) กำรตรวจสอบผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐและหรือของบริษัท 
บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้นเนื่องจำกเป็นประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมำยของบริษัท  
 
ข้อ 8.  บริษัทจะด ำเนินมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนกำร

ป้องกันมิให้มีกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ข้ำงต้นโดยมิได้รับควำมยินยอมก่อน 
 
ข้อ 9.  หำกภำยหลังบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม และกำรใช้ข้อมูล

ส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบและขอควำมยินยอม และจัดให้มีกำรบันทึกกำร
แก้ไขเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐำน 

 
ข้อ 10.  ในกรณีที่บริษัทมีกำรเก็บรวบรวม และกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือด ำเนินกำรอ่ืน

นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ตำมที่ได้ระบุไว้ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรเลือกว่ำ จะให้บริษัทเก็บ
รวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว 

 
ข้อ 11.  บริษัทจะไม่กระท ำกำรใด ๆ แตกต่ำงจำกท่ีระบุในวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น เว้นแต่ 
(1)  ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ และได้รับควำมยินยอม  
(2)  เป็นกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำเพ่ือกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
(3)  เป็นกำรด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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หมวด 2 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลเทำ่ทีจ่ ำเปน็ตำมวตัถปุระสงค์ 

--------------------------------- 
 

ข้อ 12. ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้วิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำย และมีกำร
จัดเก็บอย่ำงจ ำกัดเท่ำที่จ ำเป็น ตำมมำตรำ 21 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักรำช 2562 
และต้องสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดและระเบียบฉบับนี้  

 
ข้อ 13.  นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ บริษัทจะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วน

บุคคลก่อนท ำกำรเก็บ ใช้ และเปิดเผย เว้นแต่  
(1)  เป็นกำรด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(2)  เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล และกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระท ำได้

ในเวลำนั้น 
(3)  เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภำพ หรือควำมปลอดภัยของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน 
(4)  เพ่ือประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 
(5)  เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำ วิจัย หรือกำรจัดท ำสถิติ 
 
ข้อ 14.  นอกเหนือจำกวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสัญญำเพ่ือกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และวัตถุประสงค์ที่

อำศัยควำมยินยอมแล้ว บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือปฏิบัติตำมกฎหมำยที่
บริษัทมีหน้ำที่ เช่น ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ กรมสรรพำกร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
เป็นต้น  (นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลของส ำนักงำน คปภ.  สำมำรถตรวจดู ได้ที่ เ ว็บไซน์  
https://www.oic.or.th) 

 
ข้อ 15.  บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ

วัตถุประสงค์เกีย่วกับกำรเสนอรำคำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเข้ำท ำสัญญำเพ่ือกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น ชื่อ-นำมสกุล  
วัน เดือน ปีเกิด อำยุ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/Passport  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน สถำนที่ท ำงำน  สถำนที่
ติดต่อ เบอรห์มำยเลขโทรศัพท์ อีเมล อำชีพ สัญชำติ ศำสนำ เลขที่บัญชีธนำคำร เป็นต้น 

บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้ำงต้นเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจำกกำร
เสนอรำคำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเข้ำท ำสัญญำเพ่ือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเมื่อได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือ 

 
ข้อ 16.  บริษัทอำจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำกับข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ได้รับมำจำกแหล่งอ่ืนเฉพำะในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและได้รับควำมยินยอมเท่ำนั้น  ทั้งนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดไว้ข้ำงต้น และเพ่ือประโยชน์ในกำรปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน  
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หมวด 3 
ข้อมลูสว่นบคุคลทีจ่ัดเก็บและระยะเวลำจดัเกบ็  

--------------------------------- 
 
ข้อ 17.  บริษัทจะจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ฐำนสัญญำ ตำม ข้อ 6  อัน

ประกอบด้วย  ข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด  อำยุ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/Passport  ที่
อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน สถำนที่ท ำงำน  สถำนที่ติดต่อ เบอร์หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล อำชีพ สัญชำติ เลขที่บัญชี
ธนำคำร เป็นต้น 
 

ข้อ 18. บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในฐำนประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำย ตำมข้อ 
7 อันประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด  อำยุ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/Passport  ที่อยู่ตำม
ทะเบียนบ้ำน สถำนที่ท ำงำน สถำนที่ติดต่อ เบอร์หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล อำชีพ สัญชำติ เลขที่บัญชีธนำคำร 
ประวัติอำชญำกรรม เป็นต้น 
  
               ข้อ 19.  บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริษัท ดังระบุในข้อ 14    
อันประกอบด้วย ชื่อ-นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด อำยุ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/Passport  ที่อยู่ตำม
ทะเบียนบ้ำน สถำนที่ท ำงำน  สถำนที่ติดต่อ เบอร์หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล อำชีพ สถำนภำพ ส่วนสูง สัญชำติ 
เลขที่บัญชีธนำคำร ประวัติอำชญำกรรม เป็นต้น 

 
ข้อ 20.  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีก ำหนดระยะเวลำ ดังนี้ 

ฐำนกำรจัดเก็บรวบรวม ระยะเวลำกำรจดัเกบ็ 
สัญญำ ตลอดระยะเวลำสัญญำ และเก็บไว้อีก 10 ปีนับแต่

วันที่สัญญำสิ้นสุดลง ตำมสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 
และเก็บไว้ อีก 1 ปี เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำร
พิจำรณำคด ี

ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมำย ตลอดระยะเวลำสัญญำ และอีก10 ปีนับแต่วันที่
สัญญำสิ้นสุดลง 

หน้ำที่ตำมกฎหมำยของบริษัท  ตลอดระยะเวลำสัญญำ และอีก 10 ปีนับแต่วันที่
สัญญำสิ้นสุดลง  และตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 
 

หมวด 4 
มำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบุคคล 

--------------------------------- 
ข้อ 21.  บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันกำรสูญหำย กำร
เข้ำถึง ท ำลำย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยให้
เป็นไปตำมที่ก ำหนดในนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
บริษัท 
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หมวด 5 
สทิธเิจ้ำของข้อมลู 

--------------------------------- 
 

ข้อ 22.  ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูล ประสงค์จะทรำบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง สำมำรถส่งค ำ
ร้องขอเข้ำมำที่บริษัทเมื่อบริษัทได้รับค ำร้องขอดังกล่ำวแล้ว บริษัทจะรีบด ำเนินกำรแจ้งถึงควำมมีอยู่ หรือ
รำยละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวให้ทรำบภำยในระยะเวลำอันสมควร 
 

ข้อ 23.  หำกเจ้ำของข้อมูล เห็นว่ำ ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตำมที่เป็นจริ ง 
สำมำรถแจ้งบริษัทเพ่ือให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในกำรนี้ บริษัทจะจัดท ำบันทึกค ำ
คัดค้ำนกำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระท ำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นหลักฐำนด้วย 
 

ข้อ 24.  เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิตรวจดูควำมมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของ
กำรน ำข้อมูลไปใช้ และสถำนที่ท ำกำรของบริษัท นอกจำกนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

(1)  ขอส ำเนำ หรือขอส ำเนำรับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน 
(2)  ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
(3)  โต้แย้งหรือขอระงับกำรใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
(4)  ขอให้ด ำเนินกำรลบ หรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
(5)  ขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้ำหรือ

ผู้ใช้บริกำร ไม่ได้ให้ควำมยินยอมในกำรรวบรวมหรือจัดเก็บ 
(6)  ขอยกเลิกกำรให้ควำมยินยอมใดๆ 
(7)  เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทต่อคณะกรรมกำร

ผู้เชี่ยวชำญตำมข้ันตอนที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

หำกเป็นกรณีกิจกรรมที่บริษัทท ำกำรเก็บรวบรวม และกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล
ตำมฐำนสัญญำ หรือฐำนประโยชน์อันชอบธรรม หรือฐำนหน้ำที่ตำมกฎหมำย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธสิทธิตำม (3) 
และ (4) ได้ 

 
หมวด 6 

กำรเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลให้กบัผูป้ระมวลผลข้อมลูสว่นบุคคล หรือหนว่ยงำนตำมกฎหมำย 
--------------------------------- 

 
ข้อ 25.  เพ่ือกำรปฏิบัติตำมเพ่ือกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ข้ำงต้น 

บริษัทอำจส่งโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ ตัวแทน นำยหน้ำ และผู้ประมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็นที่
ปรึกษำหรือผู้ให้บริกำร ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  โดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งที่ได้รับจำกบริษัทเท่ำนั้น และจะต้อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 
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ข้อ 26.  บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือ 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก คณะกรรมกำรก ำกับกำรประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หน่วยงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรก่อกำรร้ำย ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
พนักงำนอัยกำรหรือศำล เจ้ำพนักงำนกรมบังคับคดี เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ เจ้ำหน้ำที่กรมสรรพำกร 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือองค์กรอื่นใดท่ีมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย 
 

หมวด 7 
กำรสง่หรือโอนข้อมลูไปตำ่งประเทศ 

--------------------------------- 
 

ข้อ 27.  บริษัทอำจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืนในต่ำงประเทศ โดย
ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล  เว้นแต่กรณีต่อไปนี้  

(1) เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
(2) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำหรือเพ่ือใช้

ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำท ำสัญญำนั้น 
(3) เป็นกำรกระท ำตำมสัญญำระหว่ำงผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อ

ประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
(4) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

บุคคลอื่น เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได้ 
(5) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ 
 
พร้อมทั้งแจ้งรำยละเอียดต่อไปนี้   
(1) บุคคลหรือหน่วยงำนที่จะท ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
(2) วัตถุประสงค์ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
(3) วิธีกำรในกำรเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
(4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะท ำกำรเชื่อมโยง 
(5) บุคคลผู้มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ งอยู่ ใน

รำชอำณำจักรได้ก ำหนดนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือกำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่ำงประเทศและอยู่ในเครือกิจกำรหรือเครือ
ธุรกิจเดียวกันเพ่ือกำรประกอบกิจกำรหรือธุรกิจร่วมกัน หำกนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำรส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศที่เป็นไปตำมนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับกำรตรวจสอบและ
รับรองดังกล่ำว ให้สำมำรถกระท ำได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 28 พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักรำช 2562 

 
 
 



- 7 - 
 

Personal Data Protection Policy Tiplife   
 

 
หมวด 8 

กำรทบทวนระเบยีบและแนวปฏบิตัิ 
--------------------------------- 

 
ข้อ 28.  บริษัทอำจพิจำรณำทบทวนปรับปรุงระเบียบฉบับนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำร

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักรำช 2562 และให้สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ตลอดจน กำรให้บริกำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัท บริษัทจะประกำศ
แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงให้ทรำบอย่ำงชัดเจนก่อนจะเริ่มด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง หรืออำจส่งประกำศแจ้งเตือนให้
เ จ้ ำ ขอ งข้ อมู ล ส่ ว น บุ ค คล ทร ำบ โ ดย ตร ง  โ ด ยที่ ส ำ ม ำ ร ถ ต ร ว จ ส อบร ะ เบี ยบ นี้ ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.dhipayalife.co.th 

บริษัทอำจออกระเบียบ ข้อก ำหนด เพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และหรือท่ีมีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต และกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ข้อ 29.  ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท ดังนี้ 
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)  
ส ำนักงำนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 63/2 อำคำรบริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ชั้น 1 3 4 5 

และ 6 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศัพท์ 0-2118-5555 โทรสำร 0-2118-5601 
อีเมล   dlc@dhipayalife.co.th 
เว็บไซต์ www.dhipayalife.co.th 
 
 
 

ประกำศ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 

http://www.dhipayalife.co.th/

