
 

 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 
เร่ือง  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก 

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

 ๑. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 
 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบจำกัด เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกฉบับนี้ 

จัดทำขึ้นโดยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของสมาชิกทุกคนของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบจำกัด เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกทุกคนของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบจำกัด จะได้รับความคุ้มครองข้อมูล      
ส่วนบุคคล สหกรณ์ฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ ้น และใช้บังคับแก่การปฏิบัติงาน        
ท่ีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุกคนของสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศให้ทราบและเข้าใจถึงวิธี
เก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การเก็บรักษา และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ ่งดำเนินการให้เป็นไป           
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ๒. ความหมาย 
 “สหกรณฯ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 
 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 
 “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ 
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวม 
ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ มีความจำเป็นตามท่ีกฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น 

 “การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสหกรณ์ ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 ๓. ข้อมูลที่จัดเก็บ 
 สหกรณ์ฯ โดย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายทะเบียนหุ้นและติดตามหนี้สิน 

และฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล รวมถึงส่วนงานอื่นๆ ที่อาจกำหนดขึ้นในอนาคต จะเป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดข้อมูลด้านล่างนี้ ทั้งนี้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้สหกรณฯ์ ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการสมัคร
หรือข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องได้ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
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  ๓.๑ ข้อมูลใบสมัครเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายธุรการ 
   ๓.๑.๑ ข้อมูลตามใบสมัครสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขบัตร

ประชาชน เป็นต้น 
   ๓.๑.๒ ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ช่ือ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ศาสนา ท่ีอยู่ 

เป็นต้น 
  ๓.๒ ข้อมูลสมาชิก ของฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี 

 ๓.๒.๑ ข้อมูลตามบันทึกการจ่ายเงินกู้ เช่น วันเดือนปีที่กู้เงิน ชื่อผู้จัดการ เลขที่คำขอ ชื่อ-
นามสกุลผู้กู้ เลขท่ีสมาชิก สังกัด จำนวนเงินขอกู้ จำนวนหนี้คงเหลือ เป็นต้น 

 ๓.๒.๒ ข้อมูลตามสำเนาหน้าเล่มบัญชีธนาคาร สำนักงาน รหัสสาขา เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของ
บัญชี ลายมือช่ือผู้มีอำนาจลงนามของธนาคาร เป็นต้น 

 ๓.๒.๓ ข้อมูลท่ีบันทึกการจ่ายเงินกู้ผ่านระบบงานสหกรณ์ โดยใช้ข้อมูล DATA เช่น เลขท่ีคำ
ขอ/สัญญา เดือนท่ีเริ่มชำระเงิน เลขท่ีสมาชิก สังกัด จำนวนเงินรับ จำนวนเงินท่ีขอกู้ เป็นต้น 

 ๓.๒.๔ ข้อมูลตามใบเสร็จรับเงิน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิก สังกัด เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 
วันท่ีรับเงิน ทุนเรือนหุ้น ดอกเบ้ียสะสม เป็นต้น 

 ๓.๒.๕ ข้อมูลตามรายการการจ่ายเงินกู้ เช่น สาขา ลำดับ เลขท่ีสัญญา เลขท่ีสมาชิก ช่ือ-สกุล 
งวดท่ีชำระ จำนวนเงินท่ีชำระต่องวด จำนวนเงินกู้ เป็นต้น 

 ๓.๒.๖ ข้อมูลที่บันทึกลงในระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Receiving Bank Code  
A/C No.  Receiver Name Transfer Amount Reference No./DDA Ref.๒ เป็นต้น 
  ๓.๓ ข้อมูลสมาชิกและผู้ค้ำประกัน ของฝ่ายสินเช่ือ  
    ๓.๓.๑ ข้อมูลตามคำขอกู้ / สัญญากู้เงิน เช่น ชื ่อ-นามสกุลผู้กู ้ เลขที่สมาชิก เงินเดือน       
ทุนเรือนหุ้น ตำแหน่ง สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนเงินกู้ จำนวนงวด ชื่อคู่สมรส ชื่อพยาน ความเห็น/   
คำรับรองของผู้บังคับบัญชา จำนวนเงินท่ีอนุมัติ เป็นต้น 

 ๓.๓.๒ ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรส
ของผู้ค้ำประกัน เช่น ช่ือ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ศาสนา ท่ีอยู่ เป็นต้น 

 ๓.๓.๓ ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู ้ คู ่สมรสของผู้กู ้ ผู ้ค้ำประกัน คู่สมรสของผู้ค้ำ
ประกัน เช่น เลขรหัสประจำบ้าน ท่ีอยู่ ช่ือ-นามสกุล บิดาและมารดา รายละเอียดข้อมูลของบิดาและมารดา เป็นต้น 

 ๓.๓.๔ ข้อมูลตามสำเนาทะเบียนทะเบียนสมรส ของผู้กู้ คู่สมรสของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน คู่สมรส
ของผู้ค้ำประกัน เช่น ช่ือ-นามสกุลของคู่สมรส เลขท่ีทะเบียนสมรส วันเดือนปีท่ีสมรส เป็นต้น 

 ๓.๓.๕ ข้อมูลตามสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน 
ช่ือ-นามสกุลของบิดาและมารดา เลขท่ีคำขอ เป็นต้น 

 ๓.๓.๕ ข้อมูลตามสำเนาบัตรข้าราชการ เช่น ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขบัตรข้าราชการ 
หมู่โลหิต ลายมือช่ือข้าราชการ เป็นต้น 

 ๓.๓.๖ ข้อมูลที่บันทึกการจ่ายเงินกู้ ผ่านระบบงานสหกรณ์ โดยใช้ข้อมูล DATA เช่น รหัส
สมาชิก ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ อายุ วันเดือนปีเกิด ประเภท/ตำแหน่ง สังกัด เงินรายได้ เป็นต้น 
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  ๓.๔ ข้อมูลสมาชิกของฝ่ายทะเบียนหุ้นและติดตามหนี้สิน และฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล  
 - ข้อมูลจากการประมวลผลรายการจ่ายเงินกู้ จากระบบสินเชื ่อ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์     

เช่น ลำดับที่ เลขที่สัญญา เลขที่สมาชิก จำนวนงวด จำนวนเงินที่ชำระต่องวด จำนวนเงินกู้ การโอน เช็ค เงินสด 
การชำระ สถานะ สถานการณ์กู้ ช่ือผู้เสนอ (ผู้จัดการ) ช่ือผู้อนุมัติจ่าย (ประธานฯ หรือรองประธานฯ) เป็นต้น 

  ๓.๕ รูปถ่าย ท่ีใช้สำหรับติดตามเอกสารต่างๆ รวมไปถึงรูปถ่ายท่ีปรากฏอยู่บนสำเนาเอกสารต่างๆ  
  ๓.๖ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่อาจมีการจัดเก็บเพิ่มเติม เพื่อการตรวจสอบ และเพื่อการปฏิบัติ   

ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ๔. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
 โดยท่ัวไปแล้วสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่  

- ผู้ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก และ สมาชิก 
          - ผู้รับประโยชน์ 

- คู่สมรสสมาชิกผู้กู้ 
 
- ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสผู้ค้ำประกัน 
 

 
 
 ในบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มาจากแหล่งอื่น ทั้งนี้

สหกรณฯ์ จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ท่ีได้กำหนดเรื่อง
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นไว้ อันอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  ๔.๑ ข้อมูลท่ีสหกรณ์ฯ ได้รับจาก บุคคล หรือหน่วยงาน อื่นใดท่ีสหกรณ์มีนิติสัมพันธ์ด้วย 
  ๔.๒ ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว

ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  ๔.๓ ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ฯ 

สถาบันการเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูล
เกี่ยวกับการทำธุรกรรม ข้อมูลเครดิต เป็นต้น 

  ๔.๔ ข้อมูลท่ีสหกรณฯ์ ได้รับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์
ประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

  ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่สหกรณ์ฯ ในการทำธุรกรรม
กับสหกรณ์ฯ หรือในกรณีอื่นใด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย 

 
 
 

 ธุรการ, สินเช่ือ, การเงิน, 
บัญช,ี กรรมวิธีข้อมูล,
ทะเบียนหุ้น 

สินเช่ือ, การเงิน 



 

 
- ๔ - 

 
  ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ในรูปแบบของ

ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 
 - รูปแบบเอกสาร เช่น ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ใบทะเบียนสมาชิก ใบแต่งต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

ใบแต่งต้ังผู้รับเงินสงเคราะห์ ใบสลิปเงินเดือน คำขอกู้เงินหรือสัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกันเงินกู้  บันทึกการจ่าย
เงินกู้ รายการจ่ายเงินกู้สามัญ เป็นต้น 

 - รูปแบบสำเนาเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตร
ข้าราชการ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล สำเนาใบสำคัญการหย่า สำเนา
ใบมรณบัตร เป็นต้น 

 - รูปแบบการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึกการสมัคร
สมาชิกผ่านระบบงานสหกรณ์โดยใช้ข้อมูล DATA บันทึกการจ่ายเงินกู้ผ่านระบบงานสหกรณ์ใช้ข้อมูล DATA การ
ประมวลผลรายการจ่ายเงินกู้สามัญจากระบบสินเช่ือและกฎหมายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อความจาก
ผู้จัดการ เสนอถึงประธานกรรมการดำเงินการสหกรณ์ เป็นต้น 

  สหกรณ์ฯ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายทะเบียนหุ้นและติดตามหนี้สิน และ
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล รวมถึงส่วนงานอื่นๆ ที่อาจกำหนดขึ้นในอนาคต จะเป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล      
ส่วนบุคคล ซึ่งได้รับข้อมูลมาจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบและขั้นตอนการทำงานของสหกรณ์ฯ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น 

 
 ๕. การรักษาความปลอดภัย 

 สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และ
กำหนดการใช้ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายอย่างเข้มงวด ในการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย อันได้แก่  

๕.๑ การใช้กุญแจปิดล๊อคตู้จัดเก็บเอกสาร  
๕.๒ การใช้ช่ือและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ ์

 ซึ่งมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ สหกรณ์ฯ ได้กำหนดใหบุ้คคลผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู ้จัดการของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณ์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ควบคุมดูแลและเป็นผู้อนุมัติ        
การเข้าถึงข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมไว้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการป้องกันข้อมูลท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการกำหนดให้มีการดูแลรักษาข้อมูล และมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บนี้ จะมี
วิธีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมูล หรือข้อมูลดาต้า ท่ีมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
ดังกล่าวข้างต้น 

 
 
 
 



 

-๕- 
 

 ๖. ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
 สหกรณ์ฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามประกาศฉบับนี้ เพื่อนำไปใช้ในกิจการงานของสหกรณ์ฯ โดยมีผู้ใช้ข้อมูล และ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้  

  ๖.๑ ฝ่ายธุรการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ 
 ๖.๑.๑ สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
 ๖.๑.๒ ส่งข้อมูลให้ผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๑.๓ บันทึกข้อมูลสมาชิกเข้าสู่ระบบงาน 

  ๖.๒ ฝ่ายสินเช่ือ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ 
 ๖.๒.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกท่ีมาขอกู้เงินของสหกรณ์ 
 ๖.๒.๒ นัดหมายผู้กู้และผู้ค้ำประกันมาทำสัญญา 
 ๖.๒.๓ จัดเก็บสัญญาเงินกู้ของสหกรณ์ 
๖.๓ ฝ่ายบัญช ีมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ 
 ๖.๓.๑ จัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันเสมอ 
 ๖.๓.๒ จัดทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปี 
 ๖.๓.๓ จัดทำสลิปลูกหนี้ และสลิปเจ้าหนี้ 

  ๖.๔ ฝ่ายการเงิน มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ 
 ๖.๔.๑ ควบคุมการเบิก – จ่ายเงินสดประจำวัน 
 ๖.๔.๒ จัดเก็บเอกสารด้านการเงินของสหกรณ์ 

  ๖.๕ ฝ่ายทะเบียนหุ้นและติดตามหนี้สิน มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ 
   ๖.๕.๑ จัดทำรายการส่งเงินค่าหุ้น และเงินกู้ของสมาชิกเป็นรายเดือน 
   ๖.๕.๒ ตรวจสอบยอดหนี้สินของสมาชิก เมื่อมีการจ่ายเงินกู้ 
   ๖.๕.๓ จัดทำรายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลทุกระยะหกเดือน 
   ๖.๖ ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ 

 ๖.๖.๑ จัดทำข้อมูลสมาชิกสมัครใหม่ สำหรับการประชุมประจำเดือน 
 ๖.๖.๒ จัดเก็บทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ 

 
 ๗. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 สหกรณ์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดำเนินการท้ังหลายตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามท่ีแจ้งไว้ในข้อท่ี ๖. ซึ่งสหกรณ์ฯ จะทำ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานในการประมวลผลข้อมูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือ
หลายเหตุผลประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 



 

-๖- 
 

  ๗.๑ ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพื่อให้สหกรณฯ์ สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติสัมพันธ์
ตามกฎหมายอันมีข้ึนระหว่างสหกรณ์ฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีสหกรณฯ์ กำหนด โดยดำเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นตาม
สัญญา เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก การทำสัญญากู้สามัญ เงินกู้พิเศษ เป็นต้น ซึ ่งสหกรณ์ฯ อาจทำการ
ประมวลผลเอง หรือประมวลผลร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

  ๗.๒ ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อให้สหกรณฯ์ บริหารจัดการภายในสหกรณ์ 
ตรวจสอบ จัดทำ รายงาน ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยรวมถึงจัดการความเส่ียง อันเป็นประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของสหกรณฯ์ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
มีต่อสหกรณ ์การบริหารความเส่ียงของสหกรณ ์เป็นต้น 

  ๗.๓ ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณฯ์ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ไปประมวลผลและดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น 
กรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร หรือ สำนักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เป็นต้น 

  ๗.๔ ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ฯ หรือการพิจารณา
รับสมัคร คัดเลือก เพื่อเป็นสมาชิกของสหกรณ ์เป็นต้น 

  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ซึ ่งบางกรณี
สหกรณ์ฯ อาจพิจารณาให้สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้ ไปประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม
วัตถุประสงค์อื ่นที่เกี ่ยวข้องได้ โดยไม่ขัด หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ 
จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม สหกรณ์ฯ จะขอความ
ยินยอมใหม่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น 

  ทั้งนี้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีความประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว 
สามารถติดต่อ และแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ได้ อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ในการใช้ประโยชน์เกี ่ยวกับการบริหารจัดการสมาชิกของสหกรณ์ฯ อันหมายรวมถึง การพิจารณา      
รับสมัคร และ/หรือ สิทธิ์ในสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรศึกษา
และสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 
 
 ๘. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

 สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคล
ภายในสหกรณ์ฯ ฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทำงาน และอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วน
บุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อการประมวลผลข้อมูลในหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือ
ตามกฎหมาย หรือตามท่ีได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสหกรณฯ์ อาจส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ดังกรณีต่อไปนี้ 

 
 



 

-๗- 
 

  ๘.๑ หน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น การยื่นภาษี การประกันชีวิตชีวิตหรือสุขภาพ โดยส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว ให้แก่กรมสรรพากร 
หรือสถาบันการเงินต่างๆ ท่ีมีข้อตกลงดำเนินการร่วมกัน เป็นต้น  

  ๘.๒ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐบาล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย 
  ๘.๓ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎของสหกรณ์ฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย 
 

 ๙. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
  ๙.๑ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคล

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้นั้น สหกรณ์ฯ จะมีระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วน
บุคคล ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก เว้นแต่  

 ๙.๑.๑ เป็นเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ จะมีระยะเวลาจัดเก็บต่อไปอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี  
  ๙.๑.๒ ใบเสร็จรับชำระเงิน จะมีระยะเวลาจัดเก็บต่อไปอีก ๑๐ ปี หลังจากวันชำระหนี้ 
 ๙.๑.๓ เอกสารการลงบันทึกบัญชีของฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีมีระยะเวลาจัดเก็บตลอดไป 
 ๙.๑.๔ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบงานสหกรณ์ฯ จะ

จัดเก็บไว้   โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา 
  ๙.๒ สหกรณ์ฯ จะพิจารณากำหนดระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบว่าด้วยการ

เก็บรักษา การยืม การทำลายเอกสารของสหกรณ์ หรือมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และจำเป็นสำหรับข้อมูล
ส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนด  

  ๙.๓ สหกรณ์ฯ อาจพิจารณาระยะเวลาของการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ตามอายุความ หรือระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกำหนด (เช่น กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล้างสูง และ
กฎหมายอื่นท่ีสหกรณฯ์ ต้องปฏิบัติ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย) 
 
 ๑๐. แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสหกรณ์ และการบังคับใช้นโยบายอย่าง
เข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความปลอดภัย โดยกำหนดแหล่ง
จัดเก็บข้อมูลไว้ดังต่อไปนี้ 
  ๑๐.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบเอกสาร/ไฟล์ข้อมูล จะถูกจัดเก็บไว้ในตู้เหล็กเก็บเอกสารท่ีมี
การล็อคกุญแจ  
  ๑๐.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปของไฟล์ประมูลผล หรือข้อมูล DATA จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดชื่อผู้ใช้เฉพาะ และรหัสการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งมีระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรือการโจรกรรมข้อมูลทางระบบ
คอมพิวเตอร์ 



 

- ๘ - 
 

 ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้บุคลากรของสหกรณ์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการจัดเก็บ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและเข้มงวด รวมถึงการ
จัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการท่ีเหมาะสมสำหรับ การใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกจัดเก็บไว้ 

 
 ๑๑.  วิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้  
 เมื่อครบกำหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาท่ีได้กำหนดไว้แล้ว สหกรณ์ฯ ได้กำหนด
วิธีการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้  
  ๑๑.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเอกสาร สหกรณ์ฯ จะทำลายโดยการนำเอกสารไปเข้าเครื่องทำลาย
เอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของเอกสารท่ีรับไปเพื่อการ
ทำลาย 
  ๑๑.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะไฟล์งาน โปรแกรมสำเร็จรูป หรือฐานข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ สหกรณ์ฯ จะทำลายข้อมูล โดยการล้างข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของ
สหกรณฯ์ 

  ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการทำลาย เป็นผู้อนุมัติการ
ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศฉบับนี้ 

 
 ๑๒. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้ 
  ๑๒.๑ สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ โดยได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

วิธีการเก็บรวบรวม บุคคลท่ีจะได้รับข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาท่ีจัดเก็บ (Right to be informed) 
  ๑๒.๒ สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ 

หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้ให้ความยินยอม (Right to access) 
  ๑๒.๓ สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนจากสหกรณ์ฯ โดยอัตโนมัติ และขอให้ส่งหรือโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ (Right to data portability) 
  ๑๒.๔ สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to 

object) 
  ๑๒.๕ สิทธิขอให้สหกรณฯ์ ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่

สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to erasure) 
  ๑๒ .๖ สิทธ ิขอให้สหกรณ์ฯ ระง ับการใช ้ข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลได ้  (Right to restriction of 

processing) 
  ๑๒.๗ สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม 

เพื ่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั ้นถูกต้องเป็นปัจจุบ ัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to 
rectification) 

 



 

- ๙ - 
 

 ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะยื่นคำขอใช้สิทธิร้องเรียนต่อสหกรณ์ฯ ซึ่งในบางกรณี 
สหกรณ์ฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
ร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เห็นด้วยกับ
เหตุผลตามท่ีสหกรณฯ์ ช้ีแจง 

 การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็น
ลายลักษณ์อักษร และสหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการหรือชี้แจงภายใน ๓๐ วัน 
หรือไม่เกินตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด โดยสหกรณฯ์ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง
กับสิทธิของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   

 ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สหกรณ์ฯ ลบ ทำลาย กำจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ระงับการใช้ช่ัวคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
หรือการขอถอนความยินยอม อันอาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับสหกรณ์ฯ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจมีการคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ 

 
 ๑๓. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถและบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 

 ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นผู้เยาว์ หรือเป็นบุคคลท่ีไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เยาว์จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองท่ีมีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ และจะ
ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ จนกว่าจะได้รับความยินยอมจาก  
ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) 

 ทั้งนี ้ ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่าสหกรณ์ฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ 
โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับความ
ยินยอมและผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล
(แล้วแต่กรณี) สหกรณ์ฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ 
โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะในกรณีที ่ สหกรณ์ฯ  สามารถอาศัยเหตุอ ันชอบด้วยกฎหมายประการอื่น
นอกเหนือจากความยินยอมได้ 
 

 ๑๔. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 
  สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ   
ได้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม การ
ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หากเจ้าของ 



 

- ๑๐ - 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ประสงค์ที่จะให้สหกรณ์ฯ เก็บรวมรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอถอนความยินยอมทั้งหมด หรือแต่เพียง
บางส่วน เมื่อใดก็ได้  
 

 ๑๕. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 สหกรณฯ์ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยหากมีการ

เปล่ียนแปลง สหกรณฯ์ จะมีการติดประกาศ และแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางท่ีจะ
ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป 

 

 ๑๖. รายละเอียดการติดต่อสหกรณ ์
 กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ 

ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ท่ี 
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