
                                           

 

 

     

 

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงานเครือสหพัฒน จำกัด 

 

สหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงานเครือสหพัฒน จำกัด  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา สหกรณ ตระหนักถึงความปลอดภัยของ

ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกเปนสำคัญ ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ซึ่งมีการเก็บ รวบรวม รักษา ใช และ/หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก จึงดำเนินการดวยมาตรการที่เขมงวดในการเก็บรักษา และดูแลขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกให

ปลอดภัยและเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

สหกรณ จึงไดกำหนดนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วัตถุประสงค 

สหกรณ มีการเก็บ รวบรวม รกัษา ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก เพื่อใหบริการดานตาง ๆ แก

สมาชิก ประมวลผลขอมูลของสมาชิกเพื่อประโยชนตอการดำเนินงานของสหกรณ หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดที่ไมตองหาม

ตามกฎหมาย  หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่ใชบังคับกับสหกรณ  ทั้งขณะนี้และภายหนา  

คำจำกัดความ 

สหกรณ   หมายถึง   สหกรณออมทรัพยเพ่ือพนักงานเครือสหพัฒน จำกัด  

สมาชิก    หมายถึง   บุคคลผูมีสิทธิ และสมัครเขารวมกับสหกรณออมทรัพยเพ่ือพนักงานเครือสหพัฒน จำกัด  

ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก  

1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสมาชิก เชน ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด อายุ สถานะภาพสมรส สังกัดหนวยงาน เปน

ตน 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุและยืนยันตัวตน เชน หมายเลขประจำตัวประชาชน  หมายเลขประจำตัวพนักงาน 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หมายเลขใบขับขี่ ภาพถาย เปนตน 

3. รายละเอียดสำหรับการติดตอ  เชน ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  ที่อยูปจจุบัน  หมายเลขโทรศัพท  E-Mail ID Line 

เปนตน 

4. รายละเอียดในเอกสารตาง ๆ ที่สมาชิกยินยอมมอบใหแกสหกรณ เชน คำขอสมัครเปนสมาชกิ หนังสือยินยอม

ใหบริษัท 

หักเงนิสงสหกรณ  หนังสือแตงตั้งผูรับผลประโยชน เปนตน 

5. รายละเอียดทางการเงนิ เชน การถือหุน สถานะทางการเงิน การกูยืมเงินจากสหกรณ การจายชำระเงินกูของ

สมาชิก เงินไดรายเดือน รายละเอียดบัญชีเงินฝากสหกรณ/ธนาคาร สวัสดิการที่สมาชิกพึงมีไดรบัจากสหกรณ 

เปนตน 

 

6.ผลการตรวจสอบ........................................ 



 

6. ผลการตรวจสอบของสหกรณ รายละเอียดของสมาชิกในเรื่องเครดิต ความนาเชื่อถือ หรือประวัติทางการเงิน 

7. ขอมูลของสมาชิกเกี่ยวกับการใชเว็บไซต หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ของสหกรณ โดยการเก็บรวบรวมและจัดเก็บใน

ระบบ หรืออุปกรณของสหกรณ เชน ขอมูลสมาชิกเพื่อเขาเว็บไซต ขอมูลสมาชิกในเว็บไซต ขอมูลจากกลอง

วงจรปดภายในสำนักงาน เปนตน 

8. ขอมูลอ่ืน ๆ ที่สมาชิกไดใหไวกับสหกรณ 

 

ขอจำกัดในการใชและ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

สหกรณ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกไวเปนความลับ และจะไมเปดเผยขอมูลแกบุคคลภายนอก จะใช 

และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคท่ีไดขอความยินยอมจากสมาชิกไวเทานั้น และสหกรณ จะกำกับดแูล

เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของสหกรณ มิใหใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกนอกเหนือไปจากที่กำหนดไวใน

วัตถุประสงค หรือเปดเผยตอบุคคลภายนอก  

ภายใตขอกำหนดของกฎหมาย ความยินยอมของสมาชิก และเพ่ือใหสหกรณ สามารถดำเนินงานไดอยางราบรื่น 

สหกรณ จะใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลภายนอก ดังนี้ 

1. หนวยงานราชการ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย ในการกำกับดูแลสหกรณ เชน กรม

สงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชสีหกรณ ผูสอบบัญชีสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ สำนักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เปนตน 

2. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยท่ีสหกรณ เปนสมาชิก 

3. หนวยงานตนสงักัดของสมาชิก รวมถึงหนวยงานที่ทำหนาที่ในการหักเงินไดทุกประเภทของสมาชิกเพ่ือชำระเงิน

คาหุน หนี้ หรือรายการอื่น ๆ นำสงสหกรณ 

4. ธนาคารที่สหกรณ เปนพันธมิตรหรือคูคา ในการใหบริการดานตาง ๆ แกสมาชิก 

5. บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) 

6. สำนักงานท่ีดนิที่เก่ียวของกับหลักประกันเงนิกูของสมาชิก 

7. หนวยงานอื่น ๆ ท่ีสมาชิกรองขอใหสหกรณ ออกหนังสือรับรองเพื่อใชในการทำธุรกรรมตาง ๆ  

 

ระยะเวลาเก็บรักษาขอมูล 

1. สหกรณ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกไว ไมเกินกวาระยะเวลาที่จำเปนเพื่อการดำเนินงานตาม

วัตถุประสงค เวนแตในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นใดไดกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลไวแลว   

2. สหกรณ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกไวในระบบอิเล็กทรอนิกส และ/หรือเก็บเปนเอกสารที่

สำนักงาน หรือสถานที่ปลอดภัย ซึ่งเฉพาะผูมีอำนาจหนาที่ในการปฏิบัติงานเทานั้นจะสามารถเขาถึงได และ/

หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกที่ครบระยะเวลาในการเก็บรักษาได 

 

สิทธิของสมาชิก 

1. สมาชิกสามารถขอเขาถึง ขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ สหกรณ 

กำหนด หรือขอใหเปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคล ทั้งน้ี สหกรณ อาจปฏิเสธคำขอของสมาชิกไดตามที่

กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล 

2.สมาชิกสามารถ................................... 



 

2. สมาชิกสามารถขอแกไข หรอืเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของตนเองที่ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ และทำให

ขอมูลเปนปจจุบันได 

3. สมาชิกสามารถขอลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของตนเองได เวนแตเปนกรณีท่ี สหกรณ ตองปฏิบัติตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของในการเก็บรักษาขอมูลดังกลาว 

4. สมาชิกสามารถขอระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกที่ไดใหไวกับสหกรณ ได  

5. สมาชิกสามารถขอโอนยายขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกท่ีไดใหไวกับ สหกรณ ไปยังผูควบคุมขอมูลรายอื่น หรือ

ตัวเจาของขอมูลเองได 

6. สมาชิกสามารถคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกกับสหกรณ ได 

7. สมาชิกสามารถถอนหรือยกเลิกความยินยอมที่ไดใหไวกับสหกรณ ได ท้ังนี้ หากสมาชิกไดถอนความยินยอม  

สหกรณจะไมสามารถใหบริการดานตาง ๆ ตามความตองการของสมาชิกได 

8. กรณีท่ีสมาชิกไมใหขอมูล ขอใหระงับการใช ขอยกเลิก ขอใหลบ ขอใหทำลาย ขอถอนความยินยอม หรือคัดคาน

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ในสวนที่เก่ียวกับบริการพื้นฐานตามวัตถุประสงคของสหกรณ สมาชิกจะไมมี

สถานะความเปนสมาชิกหรือถูกยกเลิกสถานะความเปนสมาชิกได 

 

มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

1. สหกรณตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล จึงกำหนดใหมีมาตรการ

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม และสอดคลองกับการรักษาความลับของ

ขอมูลสวนบุคคลเพื่อปองกันการสูญหาย การเขาถึง ทำลาย ใชเปลี่ยนแปลง แกไขหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

โดยไมมีสิทธิ  หรือโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ตลอดจนการปองกันมิใหมีการนำขอมูลสวนบุคคลไปใชโดยมิไดรับ

อนุญาต  

2. สหกรณมีการรวบรวม จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก เพื่อสิทธิประโยชนตาง ๆ ของสมาชิกและประโยชน

ตอการดำเนินงานของสหกรณ  ซึ่งอยูในขอบขายวัตถุประสงคท่ีไดแจงไวกอนหรือขณะการเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคล โดยสหกรณ ใหความสำคัญถึงความถูกตอง และเปนปจจุบันของขอมูลที่ไดจัดเก็บ  

 

การใชคุกก้ี (Cookies) 

เพ่ือความสะดวกในการเขาใชงานระบบเว็บไซตของผูใชบริการ สหกรณอาจจะใชระบบคุกกี้ (Cookies)  ในการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตัวตนของผูใชงาน  รวมท้ังการใชคุกกี้ เพื่อจัดเก็บขอมูลและสถิติตาง ๆ ของการเขาใชงาน

ระบบเว็บไซต 

 

คุกกี้ (Cookies)  เปนไฟลคอมพิวเตอรเล็ก ๆ ที่จะทำการเก็บขอมูลชั่วคราวที่จำเปนลงในเครื่องคอมพิวเตอรของ

ผูใชบริการ  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร  มีผลในขณะท่ีเขาใชงานระบบเว็บไซตเทานั้น  คุกกี้จะหมดอายุ

หรือสิ้นผลเมื่อสิ้นสุดการใชงานระบบเว็บไซตหรือการเชื่อมโยงขอมลูของสหกรณ หรือจนกวาผูใชบริการจะทำการลบคุกกี้นั้น 

หรือกระทำการที่ไมอนุญาตใหคุกกี้นั้นทำงานอีกตอไป อยางไรก็ตาม สหกรณไดตระหนักถึงความเปนสวนตัวของผูใชบริการ

เปนอยางดี  จึงมีการใชคุกกี้อยางรอบคอบ  โดยสหกรณมีการจัดเก็บคุกกี้ จำแนกเปน  2  ประเภท  ไดแก 

 

1.คุกกี้ที่จัดเก็บ.............................. 



 

1. คุกกี้ที่จัดเก็บขอมูล ซึ่งสหกรณจะจัดเก็บเขาระบบการใหบริการสำหรับการใหบริการระบบเว็บไซต เพื่อ

ประโยชนในการดำเนินกิจการของสหกรณ เทานั้น โดยจะไมมีการเปดเผยหรือนำไปใชประโยชนอื่น เวนแตเปนการรองขอ

ตามกฎหมาย 

2. คุกกี้ที่จัดเก็บขอมูลสถิติการเขาใชระบบเว็บไซต ซึ่งสหกรณ มีระบบการใหบริการในการตรวจสอบพฤตกิรรม

การสืบคนขอมูล หรือใชบริการเช่ือมโยงขอมูล เชน วันและเวลาที่เขาใชงานระบบเว็บไซต การเขาเย่ียมชมเว็บไซตหรือหนา

เว็บเพจตาง ๆ ประเภทการสืบคน ผูใหบริการระบบอินเทอรเนต็ โดยสหกรณ มีการเก็บรวบรวมขอมูลดานพฤติกรรม เพื่อ

วัตถุประสงคในการปรับปรุงเว็บไซตเทานั้น 

 

ทั้งนี้  สหกรณจะนำขอมูลที่คุกกี้ไดบันทกึหรือเก็บรวบรวมไวไปใชในการวิเคราะหเชิงสถิติ  หรือในกิจกรรมอื่นของ

ระบบเว็บไซต หรือกิจการของสหกรณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการระบบเว็บไซตของสหกรณ เทาน้ัน 

 

ชองทางการติดตอสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยเพ่ือพนักงานเครือสหพัฒน จำกัด  

เลขที่ 548/7-8 ซอยสาธุประดิษฐ 58 แยก 18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศัพท  0-2294-3471  

โทรสาร  0-2294-3472 

เว็บไซต  www.sahagroupcoop.com  

 

 

 


