
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 
เร่ือง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคูค่้าทางธรุกิจและผู้เก่ียวข้อง 

--------------------------------------------------- 
 
 ๑. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เรื ่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า      
ทางธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
กรรมการหรือผู้แทนของคู่ค้าทางธุรกิจท่ีเป็นนิติบุคคล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานและพนักงานของคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกคนที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ฯ จึงได้จัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย  รวมตลอดถึงการลบและทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านท้ังช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
(“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 
 
 ๒. ความหมาย 

 “สหกรณฯ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 
 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา กรรมการหรือผู้แทนของคู่ค้าทางธุรกิจท่ีเป็นนิติ

บุคคล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานและพนักงานของคู่ค้าทางธุรกิจกับสหกรณ์ 
 “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ 
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล หรือในกรณีท่ีสหกรณฯ์ มีความจำเป็นตามท่ีกฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น 

 “การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสหกรณ์ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและการลบข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 ๓. ข้อมูลที่จัดเก็บ (ข้อมูลที่ประมวลผล และ ผู้รวบรวมข้อมูล) 

 สหกรณ์ฯ  จะจัดผู้เก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดข้อมูล
ด้านล่างนี้ ทั ้งนี้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้สหกรณ์ฯ         
ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา  และ/หรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องได้ ดังนี้  

 
 
 
 



-๒- 
 

 ๓.๑ ชื่อ - สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู ่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู ่ที ่สามารถติดต่อได้ สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนและข้อมูลในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อาทิ เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน เพศ สัญชาติ 
วันหมดอายุ ฯลฯ สำเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลในสำเนาทะเบียนบ้าน ช่องทางติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ 
อีเมล์ เป็นต้น 

 ๓.๒ ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบแจ้งภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร  
 ท้ังนี้ สหกรณ์ฯ อาจจัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น รูปแบบเอกสาร หรือในรูปดิจิตอล เช่น ไฟล์เอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
 

 ๔. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล (เจ้าของข้อมูล และรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล) 
 โดยทั่วไปแล้วสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น 

ข้อมูลจากหนังสือรับรองบริษัท หนังสือมอบอำนาจ นามบัตร เป็นต้น แต่ในบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจได้ข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอื่น ซึ่งสหกรณ์ฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  ๔.๑ ข้อมูลท่ีสหกรณ์ฯ ได้รับจาก บุคคล หรือหน่วยงาน อื่นใดท่ีสหกรณ์มีนิติสัมพันธ์ด้วย 
  ๔.๒ ข้อมูลท่ีสหกรณ์ฯ ได้รับจากบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง เช่น พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลท่ี

เป็นคู่ค้าทางธุรกิจของสหกรณ์ เป็นต้น 
  ๔.๓ ข้อมูลท่ีสหกรณฯ์ ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกำกับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบัน

การเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทำธุรกรรม ข้อมูลเครดิต) 

  ๔.๔ ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์
ประกันภัยหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

  ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่สหกรณ์ฯ ในการทำ
ธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ หรือในกรณีอื่นใด สหกรณ์ฯ จะขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นขอความยินยอมจากบุคคล
ดังกล่าวนั้นก่อนหรือขณะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่สหกรณ์ฯ รวมทั้งมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึง
รายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายข้อมูลส่วน
บุคคลฉบับนี้ด้วย 
 

 ๕. การรักษาความปลอดภัย (ความปลอดภัยในการเข้าถึง ผู้อนุมัติการเข้าถึง วิธีการเก็บข้อมูล และ
แหล่งจัดเก็บ) 

 สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และมีการบังคับ
ให้บุคลากรของสหกรณ์ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อให้การเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคนมีความปลอดภัยสูงสุด อันได้แก่  
  ๕.๑ การใช้กุญแจปิดล๊อคตู้ หรือห้องจัดเก็บเอกสาร  
  ๕.๒ การใช้ช่ือและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์   

 ซึ่งมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อำนาจจากคณะกรรมการดำเนินงานซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณ์ฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
และมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น 

 
 



- ๓ - 
 

 ๖. ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
 สหกรณ์ฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล          
ตามประกาศฉบับนี้ เพื่อนำไปใช้ในกิจการของสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้  

  ๖.๑ เพื่อคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจท่ีจะเข้าทำสัญญากับสหกรณ์ 
  ๖.๒ เพื่อติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 
  ๖.๓ เพื่อการบริหารสัญญา 

 

 ๗. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ฐานการประมวลผลข้อมูล) 
 สหกรณ์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการท้ังหลายตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ในข้อที่ ๖. ซึ่งสหกรณ์ฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้
ฐานในการประมวลผลข้อมูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลายเหตุผล ประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

  ๗.๑ ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติสัมพันธ์
ตามกฎหมายอันมีขึ้นระหว่างสหกรณ์ฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสหกรณ์ฯ 
กำหนด             โดยดำเนินการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามสัญญา ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจทำการ
ประมวลผลเอง/หรือประมวลผลร่วมกับบุคคลภายนอก 

  ๗.๒ ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือ  
นิติสัมพันธ์ทางกฎหมายกับคู่ค้าทางธุรกิจกับสหกรณ์ ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคลากรของคู่ค้าทางธุรกิจ
ดังกล่าว 

  ๗.๓ ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผลเพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาหรือนิติสัมพันธ์
ตามกฎหมาย ส่งต่อให้กับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร             
ตามประมวลรัษฎากร หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น 

  ๗.๔ ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดท่ีไม่เข้ากรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น ซึ่งการประมวลผลข้อมูล  
ส่วนบุคคลในกรณีนี้ สหกรณ์จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่ได้ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง          
ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้เท่านั้น  ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่น      
ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม สหกรณฯ์ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใหม่เพื่อการใช้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น 

  หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว 
สามารถติดต่อ และแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ได้ อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ในการใช้ประโยชน์เกี ่ยวกับการบริการของสหกรณ์ฯ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรศึกษา และ
สอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

 

 ๘. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (การส่งต่อข้อมูล (ส่ง/โอนให้ใคร) 
 สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรภายใน

สหกรณ์ฯ  ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
และอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อการประมวลผลข้อมู ลในหน้าท่ี    
ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล        
โดยสหกรณ์ฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้จัดการ ไปยังบุคคลภายนอก 
ดังต่อไปนี้ 



-๔- 
  

  ๘.๑ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการตามกระบวนการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น การจัดทำเงินเดือนหรือการยื่นภาษี การประกันสังคม การประกันชีวิต -
สุขภาพ โดยส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว ให้แก่กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ
สถาบันการเงินต่างๆ ท่ีมีข้อตกลงดำเนินการร่วมกัน เป็นต้น  

  ๘.๒ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมายของสหกรณ์ฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย 

 

 ๙. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล และพิจารณากำหนดเวลาฯ) 
  ๙.๑ ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วน

บุคคลของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสหกรณ์ฯ จัดเก็บไว้นั้น สหกรณฯ์ จะพิจารณาเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคล  ของท่านในระยะเวลาท่ีจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท 
หรือมีการกำหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม และจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ตามท่ี
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด 

  ๙.๒ กรณีข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจรายใดที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
เป็นเวลา ๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ีประกาศผลการคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ 

  ๙.๓ สหกรณ์ฯ อาจพิจารณาระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามอายุความ หรือระยะเวลาตามท่ีเกี่ยวข้องกำหนด เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย
การบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นท่ีสหกรณ์จะต้องปฏิบัติตาม 
เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

 ๑๐. วิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้ (วิธีการทำลาย และผู้อนุมัติ) 
  ๑๐.๑ สหกรณ์มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสหกรณ์ และการบังคับใช้นโยบายอย่าง
เข้มงวดในการเก็บรักาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดความปลอดภัยไม่ต่ำกว่ากฎหมาย
กำหนด  เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบเอกสารจะถูกจัดเก็บในตู้เหล็กเก็บเอกสารหรือห้องเก็บเอกสารท่ีมี
การล๊อคกุญแจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ ในรูปแบบของไฟล์ประมวลผล หรือดาต้า (DATA) จะถูกจัดเก็บไว้ใน               
เครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดชื่อผู้ใช้เฉพาะ และรหัสการเข้าถึงข้อมูลซึ่งมีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อเป็นกรปกป้องการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรือการโจรกรรมข้อมูลทางระบบ
คอมพิวเตอร์ 

  ๑๐.๒ เมื่อครบกำหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว สหกรณ์ฯ    
โดยผู้จัดการหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ              
เป็นผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม และจะ
จัดให้มีการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีการ 
    ๑๐.๒.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสาร สหกรณ์จะทำลายด้วยเครื่องย่อยเอกสาร ซึ่งได้
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 
    ๑๐.๒.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู ่ในลักษณะไฟล์งาน โปรแกรมสำเร็จรูป หรือฐานข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ฯ จะทำลายข้อมูล โดยการล้างข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ของสหกรณ์ 
 
 
 



- ๕ - 
 

 ๑๑. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ มีดังนี้ 
  ๑๑.๑ สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ โดยได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการ

เก็บรวบรวม บุคคลท่ีจะได้รับข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาท่ีจัดเก็บ (Right to be informed) 
  ๑๑.๒ สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ หรือ

ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้ให้ความยินยอม (Right to access) 
  ๑๑.๓ สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากสหกรณ์ฯ โดยอัตโนมัติและขอให้ส่งหรือโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ (Right to data portability) 
  ๑๑.๔ สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี ่ยวกับตน (Right to 

object) 
  ๑๑.๕ สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล           

ท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to erasure) 
  ๑๑.๖ สิทธิขอให้สหกรณฯ์ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to restriction of processing) 
  ๑๑.๗ สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมให้ข้อมูล

ส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to rectification) 
 ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที ่จะยื่นคำขอใช้สิทธิร้องเรียนต่อสหกรณ์ฯ ได้ แต่ในบางกรณี

สหกรณ์ฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
ร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เห็นด้วยกับ
เหตุผลท่ีสหกรณฯ์ ช้ีแจง 

 การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที ่สหกรณ์กำหนด และสหกรณ์ฯ จะใช้         
ความพยายามอย่างดีท่ีสุดท่ีจะดำเนินการหรือช้ีแจงภายใน ๓๐ วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด      
โดยสหกรณฯ์ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   

 ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สหกรณ์ฯ ลบ ทำลาย กำจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
หรือการขอถอนความยินยอม อันอาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับสหกรณ์ฯ ในการดำเนินการตามสัญญา หรือตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ซี่งการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามความประสงค์     
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจมีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ 

 
 ๑๒. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 
  สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ 
ได้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม การใช้ 
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ประสงค์ที ่จะให้สหกรณ์ฯ เก็บรวมรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป               
ผู ้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ เพื ่อขอถอนความยินยอมทั้งหมด          
หรือแต่เพียงบางส่วน เมื่อใดก็ได้  
 
 



- ๖ - 
 

 ๑๓. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 สหกรณ์ฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยหากมีการ

เปลี่ยนแปลง สหกรณ์ฯ จะมีการติดประกาศ หรือแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางอื่นใด   
ท่ีสหกรณ์ฯ จะได้พิจารณาแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป 
 
 ๑๔. รายละเอียดการติดต่อสหกรณฯ์ 

 หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุด้านบน หรือกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือ
คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ท่ี 

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 
 ต้ังอยู่เลขท่ี ๔๐ หมู่ท่ี ๑  ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๓๖๒ ๓๑๐๕ , ๐ ๓๘๑๑ ๐๗๙๕ 
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