
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 

เร่ือง  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับสมาชิก 
 
1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับสมาชิกฉบับนี้ จัดท า
ขึ้นโดยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทุกคน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกของสหกรณ์ฯ 
ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคล  สหกรณ์ฯ จึงได้จัดท านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น 
และใช้บังคับแก่การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศให้สมาชิกของสหกรณ์ทุกคนทราบ
และเข้าใจถึงวิธีเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การเก็บรักษา การลบและการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
 
2. ความหมาย 

“สหกรณ์ฯ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัว ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) บุคคลอ้างอิง หรือผู้รับ
ผลประโยชน์ เป็นต้น  

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีมาตรา 26 แห่งพระราช 
บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ 
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ มีความจ าเป็นตามท่ีกฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น 

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การด าเนินการใด ๆ ของสหกรณ์ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การลบและท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม  

สหกรณ์ฯ จะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น  ตามรายละเอียด
ด้านล่างนี้ ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ-สกุล วันเดือนปีเกิด ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน และข้อมูลในส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อาทิ เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน เพศ 
สัญชาติ ศาสนา วันหมดอายุ ส าเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลในส าเนาทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 
สถานภาพการสมรส เป็นต้น 



3.2  ข้อมูลทางการการศึกษาหรือประวัติการท างาน เช่น ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
ส าเนาหนังสือรับรองการท างาน ซึ่งอาจมีข้อมูลท่ีประกอบด้วย ช่ือสถานศึกษา วันเริ่ม-ส้ินสุดการศึกษาหรือการ
ท างาน ระดับคะแนนเฉล่ีย หน่วยกิตทางการศึกษา ช่ือสาขาหรือภาควิชาท่ีส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

3.3  ข้อมูลการท างาน เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด สลิปเงินเดือน เป็นต้น  
3.4  ข้อมูลทางการเงิน เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเครดิตบูโร การตรวจบุคคลล้มละลาย จ านวนเงินสมทบ

เป็นต้น  
3.5  ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจสุขภาพ ประวัติการรักษา 

พยาบาล เป็นต้น  
3.6  เอกสารประกอบการท าสัญญา หรือนิติสัมพันธ์อื่นๆ เช่น ส าเนาใบแจ้งเปล่ียนช่ือ-นามสกุล เป็นต้น 
3.7  รูปถ่าย ท่ีใช้ส าหรับติดในเอกสารต่างๆ รวมไปถึงรูปถ่ายท่ีปรากฏอยู่บนส าเนาเอกสารต่างๆ  
3.8  สหกรณ์ฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม ท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้

ส าหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การจัดสวัสดิการ หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น ช่ือ-สกุล ความสัมพันธ์ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ 
ท่ีอยู่ เป็นต้น 

3.9  ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่ีอาจมีการจัดเก็บเพิ่มเติม เพื่อการตรวจสอบ หรือเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ส าหรับ “ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว” สหกรณ์ฯ อาจมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 
ในกรณีจ าเป็นดังกล่าวสหกรณ์ฯ จะด าเนินการโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น โดยสหกรณ์ฯ จะพยายามอย่างดีท่ีสุดในการจัดให้มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

ท้ังนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจท าให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถปฏิบัติให้
เป็นไปตามความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

 
4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  

สหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ในบางกรณี
สหกรณ์ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอื่น ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ เก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอื่น สหกรณ์ฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ี
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น 
อันอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้ 

4.1  ข้อมูลท่ีสหกรณ์ฯ ได้รับจาก บุคคล หรือหน่วยงาน อื่นใดท่ีสหกรณ์ฯ มีนิติสัมพันธ์ด้วย 
4.2  ข้อมูลท่ีสหกรณ์ฯ ได้รับจากบุคคลท่ีมีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความเกี่ยวข้องด้วย เช่น ข้อมูลของสมาชิก

ในครอบครัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 
4.3  ข้อมูลท่ีสหกรณ์ฯ ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบันการเงิน 

บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม 
ข้อมูลเครดิต เป็นต้น) 



4.4  ข้อมูลท่ีสหกรณ์ฯ ได้รับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์
ประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่สหกรณ์ฯ ในการท าธุรกรรมกับ
สหกรณ์ฯ หรือในกรณีอื่นใด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องขอความยินยอมและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึง
รายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศฉบับนี้ด้วย 

ท้ังนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ ในรูปแบบของข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่  

-  รูปแบบเอกสาร หรือส าเนาเอกสาร เช่น สัญญา บันทึกข้อความขออนุมัติจ่าย ใบส าคัญจ่ายเงิน ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น 

-  รูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตารางข้อมูล บันทึกข้อความ รูปภาพ หรือรูปถ่าย เป็นต้น 
-  รูปแบบการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมู ลกรรมการ ข้อมูล 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อมูลจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 
 
5. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

สหกรณ์ฯ ค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดความปลอดภัยอย่างดีท่ีสุด โดยก าหนดวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้ 
 -  ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีอยู่ในรูปแบบเอกสาร จะถูกจัดเก็บไว้ในตู้เหล็กเก็บเอกสารที่มีการล๊อคกุญแจ  
 -  ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีอยู่ในรูปของไฟล์ หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิธีรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการก าหนดช่ือผู้ใช้ และรหัสการเข้าถึง
ข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรือการโจรกรรมข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ 

ท้ังนี้สหกรณ์ฯ ได้ก าหนดให้บุคลากรของสหกรณ์ฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการและนโยบายการจัดเก็บ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและเข้มงวด รวมถึงการจัดให้มีการ
ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสมส าหรับ การใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีถูกจัดเก็บไว้ 
 
6. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
 สหกรณ์ฯ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
ประกาศฉบับนี้ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

-  รับและจัดเก็บเอกสารแสดงความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
-  ตรวจสอบสอบข้อมูล และน าเสนอต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ 
-  การเปล่ียนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน และตรวจสอบความถูกต้อง 
-  เป็นหลักฐานประกอบการยืนยันข้อมูลการขอรับเงินตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  
-  ขอท าหนังสือแต่งต้ังหรือเปล่ียนแปลง ผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือผู้รับโอนประโยชน์ 



-  เป็นหลักฐานการขอลาออก หรือการพ้นสภาพของสมาชิก 
-  บันทึกข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกเข้าสู่ระบบงานสหกรณ์โดยใช้ข้อมูล DATA  
-  ใช้ในการพิจารณาขอกู้เงิน ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  
-  ใช้ข้อมูลในการพิจารณาเปล่ียนแปลงผู้ค้ าประกัน 
-  ใช้ข้อมูลในการพิจารณาผ่อนเวลาการส่งเงินค่างวดช าระหนี้ 
-  ใช้ข้อมูลในการพิจารณาการท าประกันชีวิต  
-  ใช้ข้อมูลส าหรับการประมวลผลหุ้นและหนี้คงเหลือ ประจ าเดือน 
-  ใช้ข้อมูลส าหรับการประมวลผลเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน ประจ าปี 
-  ใช้ข้อมลูในการเรียบเก็บเงินสมาชิก ประจ าเดือน 
-  บันทึกค าขอกูเ้งิน / ค าขอกู้ฉุกเฉิน ในระบบงานสินเช่ือ 
-  บันทึกการพ้นสภาพสมาชิก ผ่านระบบงานสหกรณ์โดยใช้ข้อมูล DATA 
-  ใช้ส าหรับประกอบการเปิดบัญชี และบันทึกรายการเปิดบัญชี 
-  เป็นหลักฐานประกอบ หรือ ยืนยันการท ารายการต่างๆ เช่น รายการเพื่อการฝากหรือถอนเงิน  

การจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ เป็นต้น 
-  ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อมีการถอนเงิน จ่ายเงินกู้ จ่ายคืนทุนเรือนหุ้น หรือจ่ายเงินสงเคราะห์ เป็นต้น 
-  เป็นหลักฐานในการน าส่งเงิน / โอนเงิน จ่ายคืนทุนเรือนหุ้น จ่ายเงินสงเคราะห์ หรือการหักกลบลบหนี้

ต่างๆ เป็นต้น  
-  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินกู้ ก่อนท าการจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น 
-  แจ้งรายละเอียดการหักเก็บประจ าเดือนของสมาชิก แก่หน่วยงานต้นสังกัด 
-  น ารายการมาบันทึกผ่านระบบงานสหกรณ์โดยใช้ข้อมูล DATA ในคอมพิวเตอร์ เช่น บันทึกรายการ

เพื่อช าระหนี้ การน าทุนเรือนหุ้นหักหนี้ด้วยโปรแกรมประมวลผลข้อมูล 
-  จัดท าข้อมูลเพื่อจ่ายเงินกู้ เงินสงเคราะห์ ให้กับสมาชิก ผ่านระบบ Online Banking 
-  การลงรายการบันทึกบัญชี  
-  น าข้อมูลไปใช้เพื่อการประมวลผล เช่น การยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น/หนี้/เงินฝาก เป็นต้น 

 
7. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

สหกรณ์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการด าเนินการท้ังหลายตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามท่ีแจ้งไว้ในข้อท่ี 6. ซึ่งสหกรณ์ฯ จะท าการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง หรือหลาย
เหตุผลประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

7.1  ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพื่อให้สหกรณฯ์ สามารถปฏิบัติตามสัญญาอันมีข้ึนระหว่างสหกรณ์ฯ 
กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
ท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด โดยด าเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อใหเ้ป็นตามสัญญา เช่น การจัดท าเงินเดือน การบริหาร
จัดการสวัสดิการ การท าประกันภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและครอบครัว เป็นต้น ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจท าการ
ประมวลผลเอง หรือประมวลผลร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 



7.2  ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อให้สหกรณ์ฯ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ตรวจสอบ จัดท า รายงาน ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยรวมถึงจัดการความเส่ียง อันเป็นประโยชน์โดยชอบ 
ด้วยกฎหมายของสหกรณ์ฯ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การส ารวจความผูกพันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีม ี
ต่อสหกรณ ์การบริหารความเส่ียงของสหกรณ ์เป็นต้น 

7.3  ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ไปประมวลผลและด าเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยส่งต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น นายทะเบียนสหกรณ์ 
ตามกฎหมายสหกรณ์ กรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร หรือ ส านักงานประกันสังคม เป็นต้น 

7.4  ประมวลผลตามฐานความยินยอม ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่เข้ากรณีหนึ่งกรณีใดตามข้อ 7.1 ถึง 7.3 ข้างต้น สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริหาร
สหกรณ์ และสหกรณ์จะระมัดระวังอย่างดีท่ีสุดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกระทบต่อความเป็นส่วนตัว
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยท่ีสุด  

สหกรณ์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้เท่านั้น แต่ในบางกรณี
สหกรณ์ฯ อาจพิจารณาน าข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้ ไปประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์อื่น 
ท่ีเกี่ยวข้องได้ โดยไม่ขัดหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ จ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูล
ด้วยวัตถุประสงค์อื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมใหม่จากเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น 

ท้ังนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว 
สามารถติดต่อ และแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ ได้ อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ฯ อันหมายรวมถึง  
การพิจารณาการใช้สิทธิ์ในสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ  เป็นต้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 
 
8. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล  

สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายใน
สหกรณฯ์ ฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการท างาน และอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่
บุคคลภายนอกเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อการประมวลผลข้อมูลในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือ
ตามท่ีได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสหกรณ์ฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังบุคคลภายนอก ดังกรณีต่อไปนี้ 

8.1  หน่วยงานภายนอกเพื่อด าเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว เช่น ใหแ้ก่กรมสรรพากร ส านักงานประกันสังคม กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือสถาบัน
การเงินต่าง ๆ ท่ีมีข้อตกลงด าเนินการร่วมกัน เป็นต้น  

8.2  หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานของรัฐบาล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย 



8.3  เพื่อการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎของสหกรณ์ฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย 

 
9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

9.1  ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล 
ท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้จัดเก็บไว้นั้น สหกรณ์ฯ จะมีระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอด
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปีหลังวันท่ีพ้นสภาพการเป็นสมาชิก เว้นแต่  

-  ข้อมูลเกี่ยวกับการฝากเงิน จะมีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี นับจากวันฝากเงิน 
-  ข้อมูลเกี่ยวกับการถอนเงิน จะมีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี นับจากวันถอนเงิน 
-  ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ จะมีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี หลังจากวันหมดอายุสัญญาเงินกู้  
-  ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน จะมีระยะเวลาจัดเก็บ 5 ปี หลังจากวันหมดอายุสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน 
-  ใบเสร็จรับช าระเงิน จะมีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี หลังจากวันช าระหนี้ 
-  ข้อมูลรายการจ่ายเงินกู้ จะมีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี หลังจากวันจ่ายเงินกู้ 
-  ข้อมูลการลงบันทึกบัญชีของฝ่ายบัญชีและงบประมาณ มีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี หลังจากวันท่ีสมาชิก

ได้รับเงินกู้ 
-  ข้อมูลเกี่ยวกับการเอาประกันชีวิต แบบคุ้มครองสินเช่ือฯ จะมีระยะเวลาจัดเก็บตามท่ีบริษัท

ประกันภัยเป็นผู้ก าหนด  
-  ข้อมูลในการเปิดบัญชี จะมีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี นับจากวันเปิดบัญชี 
- ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น จะมีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี นับจากวันท่ีจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น 
-  ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ จะมีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี นับจากวันท่ีจ่ายเงินสงเคราะห์ 
-  ข้อมูลบันทึกแจ้งการประมวลผลเรียกเก็บประจ าเดือน จะมีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี นับจากวันท่ี

แจ้งการเรียกเก็บ 
-  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบงานสหกรณ์ฯ จะจัดเก็บไว้โดย

ไม่มีก าหนดระยะเวลา 
9.2  สหกรณ์ฯ จะพิจารณาก าหนดระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบว่าด้วยการ

จัดเก็บข้อมูลของสหกรณ์ฯ (ถ้ามี) หรือมีการก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม และจ าเป็นส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
แต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด  

9.3  สหกรณฯ์ อาจพิจารณาระยะเวลาของการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
อายุความ หรือระยะเวลา ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด (เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กฎหมายสหกรณ ์กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เป็นต้น) และกฎหมายอื่นท่ีสหกรณฯ์ ต้องปฏิบัติ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 
 
 



10.  วิธีการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้  
เมื่อครบก าหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว สหกรณ์ฯ ได้ก าหนดวิธีการ

ท าลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น 
- ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเอกสาร สหกรณ์ฯ จะท าลายโดยการน าเอกสารไปต้ม (ใช้บริการบริษัทฯ ภายนอก 

ท่ีรับท าลายเอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของเอกสารท่ีรับไป
เพื่อการท าลาย) 

- ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในลักษณะไฟล์งาน โปรแกรมส าเร็จรูป หรือฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ฯ 
จะท าลายข้อมูล โดยการล้างข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณฯ์ เป็นต้น 

ท้ังนี้ สหกรณ์ฯ อาจก าหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการท าลาย เป็นผู้อนุมัติการท าลายข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศฉบับนี้  
 
11. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย  

สหกรณ์ฯ จะด าเนินการในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ท้ังในด้านการบริหาร (Administrative Safeguard) ด้านกายภาพ (Physical Safeguard) และด้านเทคนิค (Technical 
Safeguard) ท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ี
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด รวมถึงสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนของสหกรณ์ฯ มีความรู้และตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบุคลากรทุกคนของสหกรณ์ฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนว
ปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนดไว้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปล่ียนแปลง 
แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลท่ีไม่มีสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสหกรณ์ฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าว เมื่อมีความ
จ าเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม  
 
12.  สิทธิทางกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในบางกรณี สหกรณ์ฯ อาจขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
ด าเนินการตามค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีใช้บังคับ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไว้ดังนี้ 
(1)  สิทธิในการเข้าถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่ีสหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ฯ อาจขอใหเ้จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลก่อนจะให้ข้อมูลตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอ 

(2)  สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสหกรณ์ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยัง
ต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 



(3)  สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่ีสหกรณ์ฯ มีเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบท่ีมีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้กับสหกรณ์ฯ และ (ข) กรณีท่ีสหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาท่ีสหกรณ์ฯ มีกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(4)  สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางรายการ 

(5)  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี 

(6)  สิทธิในการถอนความยินยอม กรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิจะขอถอนความยินยอมดังกล่าวได้ส าหรับวัตถุประสงค์ท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
เคยให้ความยินยอมให้สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

(7)  สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการลบ
หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูล 
ท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของสหกรณ์ฯ นั้นเป็นไป
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อการใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย 

(8)  สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีมี
อ านาจในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเช่ือว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ นั้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีใช้บังคับ 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะยื่นค าขอใช้สิทธิร้องเรียนต่อสหกรณ์ฯ ซึ่งในบางกรณี สหกรณ์ฯ อาจ
ปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลท่ีจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ท้ังนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่เห็นด้วยกับเหตุผลตามท่ี
สหกรณ์ฯ ช้ีแจง 

การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกล่าวข้างต้น จะต้องกระท าเป็นลายลักษณ์
อักษร และสหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดท่ีจะด าเนินการ หรือช้ีแจงภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด โดยสหกรณ์ฯ จะปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   

ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สหกรณ์ฯ ลบ ท าลาย ก าจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ระงับการใช้ช่ัวคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
หรือการขอถอนความยินยอม อันอาจท าให้เกิดข้อจ ากัดกับสหกรณ์ฯ ในการด าเนินการตามสัญญาจ้างหรือตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจมีการคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และจ าเป็นต่อการเข้าด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ 

 
 



13. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถและบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ ทราบอยู่ก่อนแล้วว่า จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ หรือเป็นบุคคลท่ีไม่สามารถ  

ให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์จนกว่าจะได้รับความ
ยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือน  
ไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือคนไร้ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่าสหกรณ์ฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยมิได้รับความ
ยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีท่ีต้องได้รับความยินยอมและผู้เยาว์  
ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือน 
ไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) สหกรณ์ฯ 
จะด าเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะใน
กรณีท่ีสหกรณ์ฯ สามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้ 
 

14. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 
  สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีสหกรณ์ฯ ได้
เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม 
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ไม่ประสงค์ท่ีจะให้สหกรณ์ฯ เก็บรวมรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอถอนความยินยอมท้ังหมด หรือแต่เพียงบางส่วน เมื่อใดก็ได้ 
 

15. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปล่ียนแปลง 

สหกรณ์ฯ จะท าการติดประกาศ และแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางท่ีจะได้แจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป 
 

16.  รายละเอียดการติดต่อสหกรณ์ 
กรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ท่ี 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
ต้ังอยู่เลขท่ี 9 หมู่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์ 039-303379-81 
อีเมล์ chancoop@hotmail.co.th 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  


