
 
 

ประกาศสหกรณอ์อมทรัพยต์ราด จ ากัด 
เร่ือง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง 

 
1. ขอบเขตและวัตถุประสงค ์

ประกาศสหกรณอ์อมทรพัยค์รูตราด จ ากดั เรื่อง นโยบายขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบัคู่คา้ทางธุรกิจและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ฉบบันี ้ จดัท าขึน้โดยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของคู่คา้ทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา กรรมการหรือผูแ้ทนของคู่คา้
ทางธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงผูป้ฏิบติังานและพนักงานของคู่คา้ทางธุรกิจ เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าเจา้ของขอ้มูล
สว่นบคุคลทกุคนที่เป็นคู่คา้ทางธุรกิจจะไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 61 คราวประชุมครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงไดม้ีมติ
เห็นชอบก าหนดนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัคู่คา้ทางธุรกิจและผูเ้ก่ียวขอ้งฉบบันีข้ึน้ เพื่อแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลทราบถึงรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย  รวมตลอดถึงการลบและท าลาย 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่ พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พทุธศกัราช 2562 (“พรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด 
 
2. ความหมาย 

“สหกรณฯ์” หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยค์รูตราด จ ากดั 
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา กรรมการหรือผูแ้ทนของคู่คา้ทางธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล 

รวมถึงผูป้ฏิบติังานและพนกังานของคู่คา้ทางธุรกิจกบัสหกรณ ์
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ขอ้มลูสว่นบุคคลที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงเชือ้ชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพ
แรงงาน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณฯ์ ไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล หรือในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีความ
จ าเป็นตามที่กฎหมายอนญุาตไวเ้ท่านัน้ 



“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การด าเนินการใด ๆ ของสหกรณฯ์ ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลและการลบขอ้มูลส่วนบุคคล  เพื่อให้ถูกต้องตาม
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
 
3. ข้อมูลทีจ่ัดเก็บ  

สหกรณ์ฯ  จะจัดผู้เก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดข้อมูล
ดา้นล่างนี ้ทัง้นีห้ากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว อาจส่งผลกระทบใหส้หกรณฯ์ ไม่สามารถ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามสญัญา  และ/หรือนิติสมัพนัธต์ามกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งได ้ดงันี ้

3.1 ชื่อ-สกุล วนัเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ
ขอ้มูลในส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อาทิ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน เพศ สัญชาติ วันหมดอายุ ฯลฯ ส าเนา
ทะเบียนบา้น และขอ้มลูในส าเนาทะเบียนบา้น ช่องทางติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 

3.2 ขอ้มลูประสบการณ ์ความช านาญ ในดา้นการใหบ้รกิารธุรกิจการคา้สว่นบคุคล เป็นตน้ 
ทัง้นี ้สหกรณฯ์ อาจจดัใหม้ีการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบ

เอกสาร หรือในรูปดิจิตอล เช่น ไฟลเ์อกสารในระบบคอมพิวเตอร ์เป็นตน้  
 
4. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล  

โดยทั่วไปแลว้สหกรณฯ์ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น ขอ้มูลจาก
หนังสือรบัรองบริษัท หนังสือมอบอ านาจ นามบัตร เป็นต้น แต่ในบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจได้ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมาจากแหล่งอื่น ซึ่งสหกรณฯ์ จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
ก าหนด ขอ้มลูสว่นบคุคลที่สหกรณฯ์ เก็บรวบรวมจากแหลง่อื่น อาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

4.1 ขอ้มลูที่สหกรณฯ์ ไดร้บัจาก บคุคล หรือหน่วยงาน อ่ืนใดที่สหกรณม์ีนิติสมัพนัธด์ว้ย 
4.2 ขอ้มลูที่สหกรณฯ์ ไดร้บัจากบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง เช่น พนกังานหรือลกูจา้งของนิติบุคคลที่เป็นคู่คา้ทาง

ธุรกิจของสหกรณ ์เป็นตน้ 
4.3 ขอ้มูลที่สหกรณ์ฯ ไดร้บัจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบันการเงิน 

บริษัทขอ้มูลเครดิต และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการภายนอก (เช่น ขอ้มูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มูลเก่ียวกับการท าธุรกรรม 
ขอ้มลูเครดิต) 

4.4 ขอ้มลูที่สหกรณ์ฯ ไดร้บัจากบริษัทประกนั และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ซึ่งเก่ียวเนื่องกบักรมธรรมป์ระกนัภัยหรือ
การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่สหกรณ์ฯ ในการท าธุรกรรมกับ
สหกรณฯ์ หรือในกรณีอ่ืนใด สหกรณฯ์ จะขอใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ขอความยินยอมจากบุคคลดงักล่าวนัน้ก่อน



หรือขณะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนัน้แก่สหกรณ์ฯ รวมทั้งมีหน้าที่ตอ้งแจง้ใหบุ้คคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล และสิทธิตามประกาศนโยบายขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันีด้ว้ย 
 
5. การรักษาความปลอดภัย  

สหกรณ์ฯ มีการใชม้าตรการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และมีการบังคับให้
บุคลากรของสหกรณท์ุกคนตอ้งปฏิบติัตามมาตรการดังกล่าวอย่างเขม้งวด เพื่อใหก้ารเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคนมีความปลอดภยัสงูสดุ อนัไดแ้ก่  

- การใชก้ญุแจปิดล็อคตูจ้ดัเก็บเอกสาร  
- การใชช้ื่อและรหสัเพื่อเขา้สูข่อ้มลูในระบบคอมพิวเตอร ์  

ซึ่งมาตรการปอ้งกนัการเขา้ถึงขอ้มลูดงักลา่วขา้งตน้นี ้สหกรณฯ์ ไดก้ าหนดใหผู้จ้ดัการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการด าเนินงานซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณ์ฯ ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นผูค้วบคมุดูแลและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานและนโยบายการป้องกันขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะตอ้งจัดให้มีการดูแลรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล 
และมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช ้การสง่ต่อ หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่หน่วยงาน หรือองคก์รอ่ืน 
 
6. ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  
 ขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลตามประกาศฉบบันี ้อาจมีการน าไปใชง้านของสหกรณ์ฯ ในส่วน
งานของ  

6.1 ฝ่ายคอมพิวเตอรแ์ละประมวลผล ฝ่ายธุรการ โดยคณะกรรมการคดัเลือก เพื่อคดัเลือกคู่คา้ทางธุรกิจที่จะ
เขา้ท าสญัญากบัสหกรณ ์

6.2 ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี เพื่อน าไปใชใ้นการ  
- การเบิกจ่ายเงินตามสญัญา 
- การออกใบเสรจ็รบัเงิน หรือใบก ากบัภาษีมลูค่าเพิ่ม 

 
7. วัตถุประสงคใ์นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

7.1 สหกรณ์ฯ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อ
วตัถปุระสงค ์และประโยชนใ์นการ 

- คดัเลือกคู่คา้ทางธุรกิจที่จะเขา้ท าสญัญากบัสหกรณ ์
- ท าสญัญาธุรกรรมทางการเงินกบัสหกรณ ์
- ประกอบการค า้ประกนัสญัญาตามหลกัเกณฑข์องสหกรณฯ์ 
- จดัเก็บเป็นขอ้มลูส าหรบัการเบิกจ่ายเงินตามสญัญาธุรกรรมทางการเงิน 
 



8. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
สหกรณ์ฯ จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการด าเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงคข์องสหกรณ์ฯ ที่เก่ียวขอ้งกับ

กิจกรรมตามวตัถุประสงคต์ามที่แจง้ไวใ้นขอ้ที่ 7. ซึ่งสหกรณฯ์ จะท าการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลโดยใชฐ้านในการ
ประมวลผลขอ้มลู โดยอาจจะอาศยัเหตผุลใดเหตผุลหนึ่งหรือหลายเหตผุล ประกอบกนัก็ได ้ดงัต่อไปนี ้

8.1 ประมวลผลตามฐานของสญัญา เพื่อใหส้หกรณฯ์ สามารถปฏิบติัตามสญัญาหรือนิติสมัพนัธต์ามกฎหมาย
อันมีขึน้ระหว่างสหกรณ์ฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สหกรณ์ฯ ก าหนด โดย
ด าเนินการอ่ืนใดเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการตามสญัญา ซึ่งสหกรณฯ์ อาจท าการประมวลผลเอง/หรือประมวลผล
รว่มกบับคุคลภายนอก 

8.2 ประมวลผลตามฐานประโยชนอ์ันชอบธรรม เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบติัตามสญัญาหรือนิติสมัพันธ์
ทางกฎหมายกบัคู่คา้ทางธุรกิจกบัสหกรณ ์ซึ่งเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นบคุลากรของคู่คา้ทางธุรกิจดงักล่าว 

8.3 ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจน าขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลไปประมวลผลเพื่อด าเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการท าสญัญาหรือนิติสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
ส่งต่อใหก้ับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อปฏิบัติใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ตามประมวลรษัฎากร หรือ 
ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ตามพระราชบญัญัติปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นตน้ 

8.4 ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่ไม่เขา้กรณีหนึ่งกรณีใดขา้งตน้ ซึ่งการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลในกรณีนี ้สหกรณ์จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ได้ไดร้บัความยินยอมอย่างชัดแจง้ที่เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลให้ไว้เท่านั้น  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ จ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับ
วตัถุประสงคเ์ดิม สหกรณฯ์ จะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลใหม่เพื่อการใชข้อ้มลูตามวตัถุประสงคใ์หม่
นัน้ 

หากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีความประสงคจ์ะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว สามารถติดต่อ 
และแจง้ความประสงคต่์อสหกรณไ์ด ้อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจสง่ผลกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ในการใช้
ประโยชนเ์ก่ียวกบัการบริการของสหกรณ์ฯ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิก
ถอนความยินยอม 
 
9. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล  

สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรภายใน
สหกรณฯ์  ซึ่งปฏิบติัหนา้ที่อยู่ในฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามกระบวนการท างานเป็นไปอย่างถูกตอ้ง และ
อาจมีการส่งต่อขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลภายนอกเท่าที่จ  าเป็น เพื่อการประมวลผลขอ้มลูในหนา้ที่ความรบัผิดชอบ
ตามสญัญาหรือตามกฎหมาย หรือตามที่ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล โดยสหกรณฯ์ อาจสง่หรือโอน
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้หนา้ที่ พนกังาน ลกูจา้ง ผูจ้ดัการ ไปยงับคุคลภายนอก ดงัต่อไปนี ้



9.1 หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานของรฐับาลหน่วยงานภายนอกเพื่อด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัพนักงาน เช่น การจดัท าเงินเดือนหรือการยื่นภาษี การประกันสงัคม การประกันชีวิต-สุขภาพ โดยส่งหรือ
โอนขอ้มูลดงักล่าว ใหแ้ก่กรมสรรพากร ส านักงานประกนัสงัคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาบนัการเงินต่างๆ ที่มี
ขอ้ตกลงด าเนินการรว่มกนั เป็นตน้  

9.2 เพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามสญัญาหรือตามกฎหมายของสหกรณฯ์ หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้ง
ตามกฎหมาย 

 
10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

10.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดส้หกรณ์ฯ จัดเก็บไวน้ั้น สหกรณ์ฯ จะเก็บขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านในระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เวน้แต่
กฎหมายจะอนุญาตใหม้ีระยะเวลาการเก็บรกัษาที่นานขึน้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบรุะยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วน
บุคคลไดช้ัดเจน เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลไวต้ามระยะเวลาที่อาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น 
อายคุวามตามกฎหมายทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 

10.2 กรณีขอ้มลูของคู่คา้ทางธุรกิจรายใดที่ไม่ผ่านการคดัเลือก สหกรณฯ์ จะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นเวลา 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที่ประกาศผลการคดัเลือกคู่คา้ทางธุรกิจ 

 
11.  วิธีการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ด้จัดเก็บไว้  
 เมื่อครบก าหนดการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ สหกรณ์ฯ โดยผูจ้ัดการ หรือ
บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณผ์ูท้รงคณุวฒุิ เป็นผูค้วบคมุดแูลและ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการปอ้งกนัขอ้มลูสว่นบุคคลที่เหมาะสม และจะจดัใหม้ีการท าลายซึ่งขอ้มลู
สว่นบคุคล โดย  

- ขอ้มลูสว่นบุคคลที่เป็นเอกสาร สหกรณจ์ะท าลายโดยการตม้เอกสาร (ใชบ้ริการบรษิัทฯ ภายนอกฯ 
ที่รบัท าลายเอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งไดม้าตรฐานการรกัษาความปลอดภัย และการรกัษาความลบั
ของเอกสารที่รบัไปเพื่อท าลาย) 

- ขอ้มลูส่วนบุคคลที่อยู่ในลกัษณะไฟลง์าน โปรแกรมส าเรจ็รูป หรือฐานขอ้มลูในระบบคอมพิวเตอร ์
สหกรณฯ์ จะท าลายขอ้มูล โดยการลา้งขอ้มลูออกจากระบบการจดัเก็บขอ้มลูในคอมพิวเตอร์ของ
สหกรณ ์

 
12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 มีดงันี ้



12.1 สิทธิไดร้บัการแจง้ใหท้ราบ โดยไดร้บัการแจง้เก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวม 
บคุคลที่จะไดร้บัขอ้มลู เหตผุลและระยะเวลาที่จดัเก็บ (Right to be informed) 

12.2 สิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของสหกรณฯ์ หรือขอใหเ้ปิดเผย
ถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วที่ไม่ไดใ้หค้วามยินยอม (Right to access) 

12.3 สิทธิขอรบัข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนจากสหกรณ์ฯ โดยอัตโนมัติและขอให้ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วน
บคุคลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลอ่ืนดว้ยวิธีการอตัโนมติั (Right to data portability) 

12.4 สิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตน (Right to object) 
12.5 สิทธิขอใหส้หกรณฯ์ ด าเนินการลบ หรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวั

บคุคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้(Right to erasure) 
12.6 สิทธิขอใหส้หกรณฯ์ ระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลได ้(Right to restriction of processing) 
12.7 สิทธิแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง โดยขอใหส้หกรณฯ์ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมใหข้อ้มลูสว่นบุคคลนัน้

ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด (Right to rectification) 
ผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะยื่นค าขอใชส้ิทธิรอ้งเรียนต่อสหกรณ์ฯ ได ้ แต่ในบางกรณีสหกรณ์ฯ 

อาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะไดแ้จง้ให้ทราบต่อไป ทั้งนี ้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถรอ้งเรียนไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่เห็นดว้ยกับเหตุผลที่สหกรณ์ฯ 
ชีแ้จง 

การรอ้งขอใด ๆ เพื่อการใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตามที่กล่าวขา้งตน้ จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรตามแบบค าขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลที่สหกรณก์ าหนด และสหกรณฯ์ จะใชค้วามพยายามอย่างดี
ที่สดุที่จะด าเนินการหรือชีแ้จงภายใน 30 วนั หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยสหกรณฯ์ จะปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล   

ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลขอใหส้หกรณฯ์ ลบ ท าลาย ก าจดัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ระงบัการ
ใชช้ั่วคราว แปลงขอ้มลูส่วนบุคคล ในรูปแบบขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวัตนเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได ้หรือการขอถอน
ความยินยอม อนัอาจท าใหเ้กิดขอ้จ ากดักับสหกรณฯ์ ในการด าเนินการตามสญัญาหรือตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งได ้ซี่ง
การใชส้ิทธิดังกล่าวขา้งตน้ สหกรณฯ์ อาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบติัตามความประสงคข์องเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ
อาจมีการคิดค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และจ าเป็นต่อการเขา้ด าเนินการเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่เจา้ของขอ้มูลส่วน
บคุคลรอ้งขอ 
 
13. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงคเ์ดิม 
  สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ ไดเ้ก็บ
รวบรวมไว ้ก่อนวนัที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ การเก็บรวบรวม การใช ้และการ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคบั ต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดิม ส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล



                ลงชื่อ………………………………….. 
  (นายคราวธุ  หงษ์วิเศษ) 

 ประธานกรรมการ 
สหกรณอ์อมทรพัยค์รูตราด จ ากดั 

เคยใหค้วามยินยอมไวแ้ก่สหกรณฯ์ เพื่อการเก็บรวบรวม และใชข้อ้มลูส่วนบุคคลนัน้  หากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไม่
ประสงค์ที่จะใหส้หกรณ์ฯ เก็บรวมรวมขอ้มูลและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
สามารถแจง้ความประสงคต่์อสหกรณฯ์ เพื่อขอถอนความยินยอมทัง้หมด หรือแต่เพียงบางสว่น เมื่อใดก็ได ้ 
 
14. การเปล่ียนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สหกรณ์ฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้ได้ โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลง  สหกรณ์ฯ จะมีการติดประกาศ หรือแจง้ให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางอ่ืนใดที่
สหกรณฯ์ จะไดพ้ิจารณาแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป 
 
15.  รายละเอียดการติดต่อสหกรณฯ์ 

หากท่านตอ้งการใชส้ิทธิของท่านตามที่ระบุดา้นบน หรือกรณีที่ท่านมีขอ้สงสัย ขอ้คิดเห็น และ/หรือค าถาม
เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านภายใตป้ระกาศฯ ฉบบันี ้โปรดติดต่อสหกรณฯ์ ไดท้ี่ 

 
สหกรณอ์อมทรพัยค์รูตราด จ ากดั 
เลขที่ 2 ถนนเนินตาแมว ต าบลบางพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด 
หมายเลขโทรศพัท ์039-512460 
อีเมล ์trat_coop@hotmail.com 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วนัจนัทรถึ์งวนัศกุร ์ ยกเวน้วนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุ 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 1 มิถุนายน 2565 
 
 


