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ประกาศสหกรณอ์อมทรัพยค์รูตราด  จ ากัด 
เร่ือง  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับสมาชิก 

 
1. ขอบเขตและวัตถุประสงค ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์ครูตราด จ ากัด  เรื่อง นโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัสมาชิกฉบับนี ้
จดัท าขึน้โดยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของสมาชิกทุกคนของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูตราด จ ากัด  เพื่อใหเ้กิด
ความมั่นใจว่าสมาชิกทกุคนของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูตราด จ ากดั  จะไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 61 คราวประชุมครัง้ที่ 7/2565 เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึง
ไดม้ีมติเห็นชอบก าหนดนโยบายขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัสมาชิกฉบับนีข้ึน้ และใชบ้ังคับแก่การปฏิบัติงานที่
เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาชิกทุกคนของสหกรณฯ์ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อประกาศใหท้ราบและเขา้ใจถึง
วิธีเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย การเก็บรกัษา และการท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล ซึ่งด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 
2. ความหมาย 

“สหกรณฯ์” หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยค์รูตราด จ ากดั 
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง สมาชิกสามญั ตามขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์  
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่พระราชบัญญัติ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอ้มูล
สุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รบัความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรือในกรณีที่สหกรณฯ์ มีความจ าเป็นตามที่กฎหมายอนญุาตไวเ้ท่านัน้ 

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การด าเนินการใดๆ ของสหกรณฯ์ ต่อขอ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึง การเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย และการลบขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อใหถู้กตอ้งตาม
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
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3. ข้อมูลทีจ่ดัเก็บ  
สหกรณฯ์ โดยฝ่ายหน่วย(สินเชื่อ) ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี ฝ่ายคอมพิวเตอรแ์ละประมวลผล ฝ่ายธุรการ 

และฝ่ายบรกิาร จะเป็นผูจ้ดัเก็บและรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ตามรายละเอียด 
ขอ้มลูดา้นล่างนี ้ทัง้นีห้ากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลไม่ใหข้อ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว อาจสง่ผลกระทบใหส้หกรณฯ์ 
ไม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการสมคัรหรือเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ ์และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดที่ 
เก่ียวขอ้งได ้โดยมีรายละเอียดของขอ้มลูสว่นบคุคลดงัต่อไปนี ้

3.1 ขอ้มูลของผูส้มัครสมาชิก และผูร้บัโอนประโยชน ์ของฝ่ายหน่วย(สินเชื่อ), ฝ่ายคอมพิวเตอรแ์ละ
ประมวลผล, ฝ่ายธุรการ 

- ขอ้มลูตามใบสมคัรสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่ อาย ุวนัเดือนปีเกิด ประเภท/ต าแหน่ง  
สงักดั เงินรายได ้อตัราค่าสง่หุน้รายเดือน รายการหนีส้ถาบนัอ่ืน เป็นตน้  

- ขอ้มลูตามใบทะเบียนสมาชิก เช่น รหสัสมาชิก ชื่อ-นามสกลุ เพศ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ  
ต าแหน่ง ระดบั เลขบตัรประชาชน เป็นตน้ 

- ขอ้มลูตามใบแต่งตัง้ผูร้บัประโยชน ์เช่น ชื่อ-นามสกลุ เลขทะเบียนสมาชิก สงักดั  
ชื่อ-นามสกุล(ผูร้บัประโยชน)์ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน(ผูร้บัประโยชน)์ ความสัมพันธ์ สดัส่วนการรบัโอน
ประโยชน ์ที่อยู่(ผูร้บัประโยชน)์ เป็นตน้ 

- ขอ้มลูตามใบแต่งตัง้ผูร้บัเงินสงเคราะห ์เช่น ชื่อ-นามสกลุ เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อ-นามสกลุ 
(ผูร้บัเงินสงเคราะห)์ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน(ผูร้บัเงินสงเคราะห)์ ความสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

- ขอ้มลูตามใบสลิปเงินเดือน เช่น รหสัประจ าตวัขา้ราชการ ชื่อ-นามสกลุ สงักดั รายรบั  
รายการหกั เงินคงเหลือ เป็นตน้ 

- ขอ้มลูตามส าเนาบตัรขา้ราชการ เช่น ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง เลขบตัรประชาชน หมู่โลหิต  
ลายมือชื่อขา้ราชการ  เป็นตน้ 

-ขอ้มลูตามส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน เช่น ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด ศาสนา ที่อยู่   
เป็นตน้ 

- ขอ้มลูตามส าเนาทะเบียนบา้น เช่น เลขรหสัประจ าบา้น ที่อยู่ ชื่อ-นามสกลุ บิดาและมารดา  
รายละเอียดขอ้มลูของบิดาและมารดา เป็นตน้ 

-ขอ้มลูตามส าเนาหนา้เลม่บญัชีธนาคาร ส านกังาน รหสัสาขา เลขที่บญัชี ชื่อเจา้ของบญัชี  
ลายมือชื่อผูม้ีอ  านาจลงนามของธนาคาร เป็นตน้ 

- ขอ้มลูที่บนัทกึการสมคัรสมาชิกผ่านระบบงานสหกรณ ์โดยใชข้อ้มลู DATA เช่น รหสัสมาชิก  
ชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่ อาย ุวนัเดือนปีเกิด ประเภท/ต าแหน่ง สงักดั เงินรายได ้เป็นตน้ 

3.2 ขอ้มลูสมาชิกและผูค้  า้ประกนั ของฝ่ายหน่วย(สินเชื่อ)   
- ขอ้มลูตามค าขอกู ้/ สญัญากูเ้งิน เช่น ชื่อ-นามสกลุผูกู้ ้เลขที่สมาชิก อาย ุเงินเดือน ทนุเรือนหุน้ 



3/11 

 

ต าแหน่ง สงักดั หมายเลขโทรศพัท ์จ านวนเงินกู ้จ านวนงวด ชื่อคู่สมรส ชื่อพยาน ความเห็น/ค ารบัรอง 
ของผูบ้งัคบับญัชา จ านวนเงินที่อนมุติั เป็นตน้ 

-ขอ้มลูตามส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูกู้ ้คู่สมรสของผูกู้ ้ผูค้  า้ประกนั คู่สมรสของ 
ผูค้  า้ประกนั เช่น ชื่อ-นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด ศาสนา ที่อยู่ เป็นตน้ 

- ขอ้มลูตามส าเนาทะเบียนบา้น ของผูกู้ ้คู่สมรสของผูกู้ ้ผูค้  า้ประกนั คู่สมรสของผูค้  า้ประกนั  
เช่น เลขรหสัประจ าบา้น ที่อยู่ ชื่อ-นามสกลุ บิดาและมารดา รายละเอียดขอ้มลูของบิดาและมารดา  เป็นตน้ 

- ขอ้มลูตามส าเนาทะเบียนสมรส ของผูกู้ ้คู่สมรสของผูกู้ ้ผูค้  า้ประกนั คู่สมรสของผูค้  า้ประกนั  
เช่น ชื่อ-นามสกลุของคู่สมรส เลขที่ทะเบียนสมรส วนัเดือนปีที่สมรส เป็นตน้ 

- ขอ้มลูตามส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ เช่น ชื่อ-นามสกลุ เลขประจ าตวัประชาชน  
ชื่อ-นามสกลุของบิดาและมารดา เลขที่ค  าขอ เป็นตน้ 

- ขอ้มลูตามส าเนาบตัรขา้ราชการ เช่น ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง เลขบตัรประชาชน หมู่โลหิต  
ลายมือชื่อขา้ราชการ เป็นตน้ 

- ขอ้มลูที่บนัทกึการจ่ายเงินกู ้ผ่านระบบงานสหกรณ ์โดยใชข้อ้มลู DATA เช่น รหสัสมาชิก  
ชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่ อาย ุวนัเดือนปีเกิด ประเภท/ต าแหน่ง สงักดั เงินรายได ้เป็นตน้ 

3.3 ขอ้มลูสมาชิก ของฝ่ายการเงิน   
- ขอ้มลูตามบนัทกึการจ่ายเงินกู ้เช่น วนัเดือนปีที่กูเ้งิน ชื่อผูจ้ดัการ เลขที่ค  าขอ ชื่อ-นามสกลุ 

ผูกู้ ้เลขที่สมาชิก สงักดั จ านวนเงินขอกู ้จ านวนหนีค้งเหลือ เป็นตน้ 
-ขอ้มลูตามส าเนาหนา้เลม่บญัชีธนาคาร ส านกังาน รหสัสาขา เลขที่บญัชี ชื่อเจา้ของบญัชี  

ลายมือชื่อผูม้ีอ  านาจลงนามของธนาคาร เป็นตน้ 
- ขอ้มลูที่บนัทกึการจ่ายเงินกูผ้่านระบบงานสหกรณ ์โดยใชข้อ้มลู DATA เช่น เลขที่ค  าขอ/ 

สญัญา เดือนที่เริ่มช าระเงิน เลขที่สมาชิก สงักดั จ านวนเงินรบั จ านวนเงินที่ขอกู ้เป็นตน้ 
- ขอ้มลูตามใบเสรจ็รบัเงิน เช่น ชื่อ-นามสกลุ เลขที่สมาชิก สงักดั เลขที่ใบเสรจ็รบัเงิน วนัที่ 

รบัเงิน ทนุเรือนหุน้ ดอกเบีย้สะสม เป็นตน้ 
- ขอ้มลูตามรายการการจ่ายเงินกู ้เช่น สาขา ล าดบั เลขที่สญัญา เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกลุ งวดที่ 

ช าระ จ านวนเงินที่ช  าระต่องวด จ านวนเงินกู ้เป็นตน้ 
- ขอ้มลูที่บนัทกึลงในระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เช่น Receiving Bank Code  A/C No.   

Receiver Name  Transfer Amount  Reference No./DDA  Ref.2 เป็นตน้ 
3.4 ขอ้มลูสมาชิก ของฝ่ายบญัชี 
 - ข้อมูลจากการประมวลผลรายการจ่ายเงินกู้ จากระบบหน่วย(สินเชื่อ)และกฎหมายของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เช่น ล าดบัที่ เลขที่สญัญา เลขที่สมาชิก จ านวนงวด จ านวนเงินที่ช  าระต่องวด จ านวน
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เงินกู ้การโอน เช็ค เงินสด การช าระ สถานะ สถานการณ์กู ้ชื่อผูเ้สนอ(ผูจ้ัดการ) ชื่อผูอ้นุมัติจ่าย(ประธานฯ) 
เป็นตน้ 

3.5 รูปถ่าย ที่ใชส้  าหรบัติดตามเอกสารต่างๆ รวมไปถึงรูปถ่ายท่ีปรากฏอยู่บนส าเนาเอกสารต่างๆ  
3.6 ขอ้มลูส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่อาจมีการจดัเก็บเพิ่มเติม เพื่อการตรวจสอบ และเพื่อการปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 
4. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล  

โดยทั่วไปแลว้สหกรณฯ์ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล อนัไดแ้ก่  
- ผูข้อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก และ สมาชิก 
- ผูร้บัประโยชน ์ 
- คู่สมรสสมาชิกผูกู้ ้ 
- ผูค้  า้ประกนั และคู่สมรสผูค้  า้ประกนั 
 

ในบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจได้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล มาจากแหล่งอ่ืน ทั้งนี ้
สหกรณฯ์ จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ไดก้ าหนดเรื่อง
ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก็บรวบรวมจากแหลง่อื่นไว ้อนัอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

4.1 ขอ้มลูที่สหกรณฯ์ ไดร้บัจาก บคุคล หรือหน่วยงาน อ่ืนใดที่สหกรณม์ีนิติสมัพนัธด์ว้ย 
4.2 ขอ้มลูที่สหกรณฯ์ ไดร้บัจากบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง เช่น ขอ้มลูของสมาชิกในครอบครวัของผูเ้ป็น

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
4.3 ขอ้มูลที่สหกรณ์ฯ ไดร้บัจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหนา้ที่ก ากับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบัน

การเงิน บริษัทขอ้มูลเครดิต และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการภายนอก (เช่น ขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มูลเก่ียวกับ
การท าธุรกรรม ขอ้มลูเครดิต เป็นตน้) 

4.4 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รบัจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ซึ่งเก่ียวเนื่องกับกรมธรรม์
ประกนัภยั หรือการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ไดใ้หข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่สหกรณ์ฯ ในการท าธุรกรรม
กบัสหกรณฯ์ หรือในกรณีอ่ืนใด เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งแจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการ
เก็บรวบรวม การใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้
ดว้ย 

ทั้งนี ้สหกรณ์ฯ ไดจ้ัดให้มีการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไว ้ในรูปแบบของ
ขอ้มลูต่างๆ ไดแ้ก่  

หน่วย(สินเชื่อ), คอมพิวเตอรแ์ละ

ประมวลผล, ธุรการ, การเงิน, บญัชี, 

ธุรการ หน่วย(สินเชื่อ), การเงิน 
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- รูปแบบเอกสาร เช่น ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ใบทะเบียนสมาชิก ใบแต่งตั้งผู้ ร ับโอน
ประโยชน ์ใบแต่งตัง้ผูร้บัเงินสงเคราะห ์ใบสลิปเงินเดือน ค าขอกูเ้งินหรือสญัญากูเ้งิน สญัญาค า้ประกนัเงินกู ้ 
บนัทกึการจ่ายเงินกู ้รายการจ่ายเงินกูส้ามญั เป็นตน้ 

- รูปแบบส าเนาเอกสาร เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน บัตร
ขา้ราชการ ส าเนาหน้าสมุดบญัชีธนาคาร ส าเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ส าเนาใบส าคัญการหย่า 
ส าเนาใบมรณะบตัร เป็นตน้ 

- รูปแบบการบันทึกขอ้มูลส่วนบุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เช่น การบันทึกการสมัคร
สมาชิกผ่านระบบงานสหกรณ์โดยใชข้อ้มลู DATA บนัทึกการจ่ายเงินกูผ้่านระบบงานสหกรณใ์ชข้้อมูล DATA 
การประมวลผลรายการจ่ายเงินกู้สามัญจากระบบหน่วย(สินเชื่อ)และกฎหมายดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
บนัทกึขอ้ความจากผูจ้ดัการ เสนอถึงประธานกรรมการด าเงินการสหกรณ ์เป็นตน้ 

สหกรณ์ฯ โดยฝ่ายหน่วย(สินเชื่อ) ฝ่ายคอมพิวเตอรแ์ละประมวลผล ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี และฝ่าย
ธุรการ จะเป็นผูจ้ัดเก็บและรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งไดร้บัขอ้มูลมาจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง 
หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการท างานของสหกรณ์ฯ และเพื่อ
ประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเท่านัน้ 
 
5. การรักษาความปลอดภัย  

สหกรณฯ์ มีการใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลภายในสหกรณฯ์ และ
ก าหนดการใชร้ะเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายอย่างเขม้งวด ในการเก็บรกัษา
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลใหม้ีความปลอดภยั อนัไดแ้ก่  

- การใชก้ญุแจปิดล๊อคตูจ้ดัเก็บเอกสาร  
- การเก็บขอ้มูลในฮารด์ดิสของสหกรณ์ฯ โดยใชช้ื่อและรหัสผ่าน เพื่อเขา้สู่ขอ้มูลในระบบ

คอมพิวเตอรข์องสหกรณ ์
ซึ่งมาตรการป้องกันการเขา้ถึงขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้นี ้สหกรณ์ฯ ไดก้ าหนดใหบุ้คคลผูด้  ารงต าแหน่ง

ผูจ้ดัการแต่ละฝ่ายของสหกรณฯ์ ซึ่งเป็นบคุลากรของสหกรณฯ์ ผูท้รงคณุวฒุิ เป็นผูค้วบคมุดแูลและเป็นผูอ้นมุติั
การเขา้ถึงขอ้มลูที่เก็บรวบรวมไว ้โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการป้องกนัขอ้มลูที่เหมาะสม 
รวมถึงการก าหนดใหม้ีการดแูลรกัษาขอ้มลู และมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช ้การส่งต่อ หรือโอนขอ้มลูส่วน
บคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่หน่วยงาน หรือองคก์รอ่ืน 

โดยขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดจ้ัดเก็บนี ้จะมีวิธีการจัดเก็บขอ้มูลในลกัษณะของ แฟ้มเอกสาร ไฟลข์อ้มูล 
หรือขอ้มลูดาตา้ ที่มีความปลอดภยัตามมาตรฐานดงักลา่วขา้งตน้ 
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6. ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงคใ์นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
 สหกรณฯ์ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตาม
ประกาศฉบบันี ้เพื่อน าไปใชใ้นกิจการงานของสหกรณฯ์ โดยมีผูใ้ชข้อ้มลู และ วตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บขอ้มลู
สว่นบคุคล ดงัต่อไปนี ้ 

6.1 ฝ่ายหน่วย(สินเชื่อ) มีวตัถปุระสงคใ์นการจดัเก็บขอ้มลูสว่นบุคคล เพื่อ 
- สมคัรเป็นสมาชิกของสหกรณ ์และใหฝ่้ายหน่วย(สินเชื่อ)ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น 

ของเอกสาร 
- สง่ขอ้มลูใหผู้จ้ดัการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนมุติั 
- บนัทกึขอ้มลูสมาชิกเขา้สูร่ะบบงาน 

  - ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในการพิจารณาขอกูเ้งิน 
6.2 ฝ่ายคอมพิวเตอรแ์ละประมวลผล มีวตัถปุระสงคใ์นการจดัเก็บขอ้มลูสว่นบุคคล เพื่อ 

- ประมวลผลขอ้มลูเพื่อใหด้ าเนินการตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
6.3 ฝ่ายการเงิน มีวตัถปุระสงคใ์นการจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อ 
 - น ารายการมาบนัทกึการจ่าย ผ่านระบบงาน 
 - ตรวจสอบความถกูตอ้งก่อนจ่ายเงินกู ้
 - จ่ายเงินกู ้
 - เป็นหลกัฐานส าหรบัการหกักลบลบหนี ้
 - เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของการจ่ายเงินกู ้
 - จดัท าขอ้มลูเพื่อจ่ายเงินกูใ้หก้บัสมาชิก ผ่านระบบ Online Banking 
6.4 ฝ่ายบญัชี มีวตัถปุระสงคใ์นการจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อ 

- การลงรายการบนัทกึบญัชี  
6.5 ฝ่ายธุรการ มีวตัถปุระสงคใ์นการจดัเก็บขอ้มลูสว่นบุคคล เพื่อ 

  - ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในการพิจารณาขอรบัสวสัดิการดา้นต่างๆ เช่น สวสัดิการเพื่อการศึกษา, 
สวสัดิการสมาชิกอายคุรบ 60 ปี เป็นตน้ 
7. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

สหกรณ์ฯ จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลที่ไดจ้ากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อการด าเนินการทั้งหลายตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณฯ์ ที่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมตามวตัถุประสงคต์ามที่แจง้ไวใ้นขอ้ที่ 6. ซึ่งสหกรณฯ์ จะท า
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยใชฐ้านในการประมวลผลขอ้มูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง
หรือหลายเหตผุลประกอบกนัก็ได ้ดงัต่อไปนี ้

7.1 ประมวลผลตามฐานของสญัญา เพื่อใหส้หกรณฯ์ สามารถปฏิบติัตามสญัญาหรือนิติสมัพนัธต์าม
กฎหมายอนัมีขึน้ระหว่างสหกรณฯ์ กบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล หรือตามค ารอ้งขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล
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ภายใตห้ลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ก าหนด โดยด าเนินการอ่ืนใดตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นตาม
สัญญา เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก  การท าสัญญากู้ เป็นตน้ ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจท าการประมวลผลเอง หรือ
ประมวลผลรว่มกบับคุคลภายนอกเพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงค ์

7.2 ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อให้สหกรณ์ฯ บริหารจัดการภายในสหกรณ ์
ตรวจสอบ จดัท า รายงาน ดแูลรกัษาระบบความปลอดภยัรวมถึงจัดการความเสี่ยง อนัเป็นประโยชนโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมายของสหกรณฯ์ เช่น การจดัการขอ้รอ้งเรียน การส ารวจความผูกพนัของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลที่
มีต่อสหกรณ ์การบรหิารความเสี่ยงของสหกรณ ์เป็นตน้ 

7.3 ประมวลผลตามฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย สหกรณฯ์ อาจน าขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู
สว่นบุคคล ไปประมวลผลและด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล โดยส่ง
ต่อขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว ใหก้บัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร 
ตามประมวลรษัฎากร หรือ ส านกังานประกนัสงัคม ตามพระราชบญัญัติประกนัสงัคม เป็นตน้ 

7.4 ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณฯ์ จะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ในการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการภายในสหกรณฯ์ หรือการพิจารณารบัสมคัร 
คดัเลือก เพื่อเป็นสมาชิกของสหกรณ ์เป็นตน้ 

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ไวเ้ท่านัน้ ซึ่งบางกรณีสหกรณ์ฯ 
อาจพิจารณาใหส้ามารถน าขอ้มูลส่วนบุคคลตามประกาศนี ้ไปประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์
อ่ืนที่ เก่ียวข้องได้ โดยไม่ขัด หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่ สหกรณ์ฯ จ าเป็นต้อง
ประมวลผลขอ้มลูดว้ยวตัถปุระสงคอ่ื์นที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงคเ์ดิม สหกรณฯ์ จะขอความยินยอมใหม่จาก
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อการใชข้อ้มลูตามวตัถปุระสงคใ์หม่นัน้ 

ทัง้นีห้ากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีความประสงคจ์ะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว 
สามารถติดต่อ และแจง้ความประสงค์ต่อสหกรณไ์ด ้อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล ในการใชป้ระโยชนเ์ก่ียวกับการบริหารจัดการสมาชิกของสหกรณ์ฯ อันหมายรวมถึง การ
พิจารณารบัสมคัร และ/หรือ สิทธิ์ในสวสัดิการต่างๆ ของสหกรณฯ์ เพื่อประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล
จึงควรศกึษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 
8. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล  

สหกรณฯ์ อาจส่งต่อขอ้มลู หรือโอนขอ้มลูสว่นบุคคล ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ใหก้บับุคคลภายใน
สหกรณฯ์ ฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามกระบวนการท างาน และอาจมีการส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคล
ใหแ้ก่บุคคลภายนอกเท่าที่จ  าเป็น เพื่อการประมวลผลขอ้มูลในหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามสัญญาหรือตาม
กฎหมาย หรือตามที่ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยสหกรณฯ์ อาจส่งหรือโอนขอ้มลูส่วน
บคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงับุคคลภายนอก ดงักรณีต่อไปนี ้

8.1 หน่วยงานภายนอกเพื่อด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  
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เช่น การย่ืนภาษี การประกนัชีวิตชีวิตหรือสขุภาพ โดยสง่หรือโอนขอ้มลูดงักลา่ว ใหแ้ก่กรมสรรพากร หรือ 
สถาบนัการเงินต่างๆ ที่มีขอ้ตกลงด าเนินการรว่มกนั เป็นตน้  

8.2 หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานของรฐับาล หรือผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งตามกฎหมาย 
8.3 เพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามสญัญาหรือตามกฎของสหกรณฯ์ หรือการยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้ง

ตามกฎหมาย 
9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

9.1 ระยะเวลาในการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล และขอ้มลูส่วนบุคคลของ
บุคคลที่เก่ียวขอ้งกับเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดจ้ดัเก็บไวน้ัน้ สหกรณ์ฯ จะมีระยะเวลาเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก และจดัเก็บต่อไปอีก 10 ปีหลงัวนัที่พน้สภาพการเป็นสมาชิก เวน้แต่  

- เป็นเอกสารเก่ียวกบัสญัญาเงินกู ้จะมีระยะเวลาจดัเก็บต่อไปอีก 10 ปี หลงัจากหมดอาย ุ
สญัญาเงินกู ้ 
  - ใบเสรจ็รบัช าระเงิน จะมีระยะเวลาจดัเก็บต่อไปอีก 10 ปี หลงัจากวนัช าระหนี ้
  - เอกสารรายการจ่ายเงินกู ้จะมีระยะเวลาจดัเก็บต่อไปอีก 10 ปี หลงัจากวนัจ่ายเงินกู ้

- เอกสารการลงบนัทึกบญัชีของฝ่ายบญัชีและงบประมาณ มีระยะเวลาจดัเก็บต่อไปอีก 10 ปี 
หลงัจากวนัที่สมาชิกไดร้บัเงินกู ้

- ขอ้มลูส่วนบุคคลที่ถูกบนัทึกไวใ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ผ่านระบบงานสหกรณฯ์ จะจดัเก็บ
ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกหรือตามระเบียบว่าดว้ยการจดัเก็บขอ้มลูของสหกรณ ์

9.2 กรณีของผู้สมัครสมาชิก ที่ไม่ผ่านการอนุมัติ สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที่ยื่นใบสมคัรใหแ้ก่สหกรณฯ์ 

9.3 สหกรณฯ์ จะพิจารณาก าหนดระยะเวลาของการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคล ตามระเบียบว่าดว้ยการ
จดัเก็บขอ้มูลของสหกรณ์ฯ หรือมีการก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และจ าเป็นส าหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลแต่ละ
ประเภทและวตัถปุระสงค ์ตามที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก าหนด  

9.4 สหกรณ์ฯ อาจพิจารณาระยะเวลาของการจัดเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล ตามอายุความ หรือระยะเวลาตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด (เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายการบญัชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายการป้องกนัและปราบปราม
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง และกฎหมาย
อ่ืนที่สหกรณฯ์ ตอ้งปฏิบติั เพื่อใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย) 
10. แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

สหกรณ์ฯ มีการใชม้าตรการรกัษาความปลอดภัยภายในสหกรณ์ และการบังคับใช้นโยบายอย่าง
เขม้งวดในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ใหเ้กิดความปลอดภยั โดยก าหนดแหล่ง
จดัเก็บขอ้มลูไวด้งัต่อไปนี ้
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 - ขอ้มลูสว่นบคุคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร จะถกูจดัเก็บไวใ้นตูเ้หล็กเก็บเอกสารที่มีการล๊อคกญุแจ  
 - ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของไฟล์ประมวลผล หรือข้อมูลดาต้า จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอรข์องส่วนงานที่เก่ียวขอ้ง โดยมีก าหนดชื่อผูใ้ชเ้ฉพาะ และรหัสการเขา้ถึงขอ้มูล ซึ่งมีระบบรกัษา
ความปลอดภัยของขอ้มูล เพื่อป้องกันการเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลภายนอกหรือการโจรกรรมขอ้มูลทางระบบ
คอมพิวเตอร ์

ทัง้นีส้หกรณฯ์ ไดก้ าหนดใหบุ้คลากรของสหกรณฯ์ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคล จะตอ้งปฏิบติั
ตามมาตรฐานและนโยบายการจดัเก็บ และปอ้งกนัขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสมและเขม้งวด รวมถึงการจดัใหม้ี
การดูแลรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสมส าหรบั การใช ้การส่งต่อ หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลที่ถกูจดัเก็บไว ้
11.  วิธีการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ด้จัดเก็บไว้  
 เมื่อครบก าหนดการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ สหกรณ์ฯ ไดก้ าหนด
วิธีการท าลายซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ดงัต่อไปนี ้ 

- ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เป็นเอกสาร สหกรณฯ์ จะท าลายโดยการน าเอกสารไปเผา (โดยแต่งตัง้ 
คณะกรรมการท าลายเอกสารประจ าปี) 

- ขอ้มลูสว่นบคุคลที่อยู่ในลกัษณะไฟลง์าน โปรแกรมส าเรจ็รูป หรือฐานขอ้มลูในระบบ 

คอมพิวเตอร ์สหกรณฯ์ จะท าลายขอ้มลู โดยการลา้งขอ้มลูออกจากระบบการจดัเก็บขอ้มลูในคอมพิวเตอรข์อง
สหกรณฯ์ 

ทัง้นี ้สหกรณฯ์ ไดก้ าหนดใหม้ีการ แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่ออนมุติัการท าลาย เป็นผูอ้นุมติัการท าลาย
ขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยตามประกาศฉบบันี ้
12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 มีดงันี ้
12.1 สิทธิไดร้บัการแจง้ใหท้ราบ โดยไดร้บัการแจง้เก่ียวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล วิธีการ

เก็บรวบรวม บคุคลที่จะไดร้บัขอ้มลู เหตผุลและระยะเวลาที่จดัเก็บ (Right to be informed) 
12.2 สิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคลซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของสหกรณฯ์ หรือขอให้

เปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าวที่ไม่ไดใ้หค้วามยินยอม (Right to access) 
12.3 สิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตนจากสหกรณฯ์ โดยอตัโนมติั และขอใหส้่งหรือโอนขอ้มูล

สว่นบคุคลไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่นดว้ยวิธีการอตัโนมติั (Right to data portability) 
12.4 สิทธิคดัคา้นการเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตน (Right to object) 
12.5 สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่

สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้(Right to erasure) 
12.6 สิทธิขอใหส้หกรณฯ์ ระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลได ้(Right to restriction of processing) 
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12.7 สิทธิแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถู้กตอ้ง โดยขอให้สหกรณฯ์ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม เพื่อใหข้อ้มลู
สว่นบคุคลนัน้ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด (Right to rectification) 

ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะยื่นค าขอใช้สิทธิรอ้งเรียนต่อสหกรณ์ฯ ซึ่งในบางกรณี 
สหกรณ์ฯ อาจปฏิเสธการใชส้ิทธิตามเหตผุลที่จะไดแ้จง้ใหท้ราบต่อไป ทัง้นี ้ เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถ
รอ้งเรียนไปยงัส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล หากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ไม่เห็นดว้ยกบั
เหตผุลตามที่สหกรณฯ์ ชีแ้จง 

การรอ้งขอใดๆ เพื่อการใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตามที่กล่าวขา้งตน้ จะตอ้งกระท าเป็นลาย
ลกัษณ์อักษร และสหกรณ์ฯ จะใชค้วามพยายามอย่างดีที่สุดที่จะด าเนินการหรือชีแ้จงภายใน 30 วนั หรือไม่
เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยสหกรณฯ์ จะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
ของ เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล   

ในกรณีที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลขอใหส้หกรณฯ์ ลบ ท าลาย ก าจดัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
ระงับการใชช้ั่วคราว แปลงขอ้มูลส่วนบุคคล ในรูปแบบขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลได ้หรือการขอถอนความยินยอม อนัอาจท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดกับสหกรณฯ์ ในการด าเนินการตามสญัญา
หรือตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งได ้ซึ่งการใชส้ิทธิดงักล่าวขา้งตน้ สหกรณฯ์ อาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบติัตามความ
ประสงคข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล หรืออาจมีการคิดค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และจ าเป็นต่อการเขา้ด าเนินการ
เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลตามที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลรอ้งขอ 

 

13. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว ์บุคคลไร้ความสามารถและบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่สหกรณฯ์ ทราบอยู่ก่อนแลว้ว่าเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลที่สหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็น

ผูเ้ยาว ์หรือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถใหค้วามยินยอมไดด้ว้ยตนเองตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากผูเ้ยาวจ์นกว่าจะไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองที่มีอ  านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์และจะ
ไม่เก็บรวบรวมขอ้มลูจากคนเสมือนไรค้วามสามารถและคนไรค้วามสามารถ จนกว่าจะไดร้บัความยินยอมจาก
ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูอ้นบุาล(แลว้แต่กรณี) 

ทั้งนี ้ ในกรณีที่สหกรณ์ฯ  ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือคนไรค้วามสามารถ แต่มาทราบในภายหลงัว่าสหกรณฯ์ ไดเ้ก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์
โดยมิไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองที่มีอ  านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์(ในกรณีที่ตอ้งไดร้บัความ
ยินยอมและผู้เยาวไ์ม่สามารถใหค้วามยินยอมไดด้ว้ยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บขอ้มูลส่วน
บุคคลของคนเสมือนไรค้วามสามารถหรือคนไรค้วามสามารถ โดยมิไดร้บัความยินยอมจากผูพ้ิทักษ์หรือผู้
อนุบาล(แลว้แต่กรณี) สหกรณฯ์ จะด าเนินการลบขอ้มลูดงักลา่วโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/
หรือ โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่  สหกรณ์ฯ  สามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอ่ืน
นอกเหนือจากความยินยอมได ้
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 ประธานกรรมการ 
สหกรณอ์อมทรพัยค์รูตราด จ ากดั 

14. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงคเ์ดิม 
  สหกรณฯ์ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ 
ไดเ้ก็บรวบรวมไว ้ก่อนวันที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ การเก็บรวบรวม 
การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใชบ้งัคับ ต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดิม ส าหรบัขอ้มลูส่วนบุคคลที่
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเคยใหค้วามยินยอมไวแ้ก่สหกรณ์ฯ เพื่อการเก็บรวบรวม และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลนัน้  
หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ประสงคท์ี่จะใหส้หกรณฯ์ เก็บรวมรวมขอ้มูลและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ต่อไป ผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถแจง้ความประสงคต่์อสหกรณฯ์ เพื่อขอถอนความยินยอมทัง้หมด 
หรือแต่เพียงบางสว่น เมื่อใดก็ได ้ 
 

15. การเปล่ียนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันีไ้ด ้โดยหากมีการ

เปลี่ยนแปลง สหกรณฯ์ จะมีการติดประกาศ และแจง้ใหท้ราบบนเว็บไซตข์องสหกรณฯ์ หรือตามช่องทางที่จะ
ไดแ้จง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป 
 

16.  รายละเอียดการติดต่อสหกรณ ์
กรณีที่ท่านมีขอ้สงสยั ขอ้คิดเห็น และ/หรือค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตป้ระกาศฯ 

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 
 


