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เรื่อง  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี 
และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 

 
 

 
1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด  เร่ือง นโยบายข้อมูลส่วน
บุคคลส าหรับ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยเคารพ
สิทธิความเป็นส่วนตัวของกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี  และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล สหกรณ์ฯ จึงได้จัดท านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น และใช้บังคับแก่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศให้ทราบ
และเข้าใจถึงวิธีเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การเก็บรักษา และการท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งด าเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ความหมาย 
“สหกรณ์ฯ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด 
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง กรรมการ ผู้สอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 

ตามข้อบังคับข้อ 65  ข้อ 95 และข้อ 96 ของสหกรณ์ฯ และ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ที่มีความประสงค์เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาคัดเลือก เพ่ือเข้าท างานกับสหกรณ์ฯ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความ
พิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ มีความจ าเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น 

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การด าเนินการใดๆ ของสหกรณ์ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

3. ข้อมูลที่จัดเก็บ (ข้อมูลที่ประมวลผล) 
สหกรณ์ฯ โดยกลุ่มงานอ านวยการ  กลุ่มงานการเงิน และกลุ่มงานบัญชี จะเป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดข้อมูลด้านล่างนี้ ทั้งนี้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้

-ร่าง- 

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด(สอ.ธกส.) 
2346  ถนนพหลโยธนิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900โทร 0-25586100 ต่อ 8996 โทรสาร 0-25793311 

The saving co-operatives limited of The Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives 
2346 Phaholyothin road Senanilom Chatuchak Bangkok 10900  Tel.02-5586100 Ext.8996 FAX 02-5793311 email baaccoop@gmail.com 

 
 
  

 



 
 

 

-2- 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งกรรมการ 
ผู้สอบกิจการ เงื่อนไขการสมัครงาน กฎหมายสหกรณ์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน และข้อมูลในส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อาทิ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน เพศ สัญชาติ 
ศาสนา วันหมดอายุ ฯลฯ ส าเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลในส าเนาทะเบียนบ้าน ช่องทางติดต่อ เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล สถานภาพการสมรส ข้อมูลสมาชิก เช่น หมายเลขสมาชิก ประเภทสมาชิก เป็นต้น 

3.2 ข้อมูลทางการการศึกษาหรือประวัติการท างาน เช่น ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ส าเนา
หนังสือรับรองการผ่านงาน ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ประกอบด้วย ชื่อสถานศึกษา หรือชื่อบริษัทของนายจ้างเดิม วันเร่ิม-
สิ้นสุดการศึกษาหรือการท างาน ระดับคะแนนเฉลี่ย หน่วยกิตทางการศึกษา ชื่อสาขาหรือภาควิชาที่ส าเร็จการศึกษา  
หรือข้อมูลการผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ เป็นต้น 

3.3 ข้อมูลการท างาน เช่น ข้อมูลพนักงาน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนอ่ืน โบนัส ส าเนาใบแจ้งรายได้ 
หรือ การแสดงวิสัยทัศน์ในต าแหน่งที่รับการสรรหา  เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต าแหน่งงาน หรือ
สวัสดิการทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับ 

3.4 ข้อมูลทางการเงิน เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเครดิตบูโร การตรวจบุคคลล้มละลาย จ านวนเงินสมทบเป็น
ต้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

3.5 ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจร่างกายก่อนเร่ิมท างาน ผลการตรวจสุขภาพ 
ประวัติการรักษาพยาบาล ส าหรับการประกอบการรับสมัคร การท าสัญญา และการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

3.6 เอกสารประกอบการท าสัญญาจ้าง หรือการสมัครงาน อื่นๆ เช่น ส าเนาหนังสือรับรองทางการทหาร 
ส าเนาใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 

3.7 รูปถ่าย ที่ใช้ส าหรับติดใบสมัครงาน รวมไปถึงรูปถ่ายที่ปรากฏอยู่บนเอกสารต่างๆ  
3.8 สหกรณ์ฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อัน

ได้แก่ 
        (3.8.1) ข้อมูลของบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) เพ่ือประโยชน์ในการจัด
สวัสดิการของสหกรณ์ฯ บางประเภท ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกครอบครัว เช่น การประกันสุขภาพ การเป็นผู้ รับ
ประโยชน์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การเบิกเงินค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร ชื่อ -สกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ อาชีพ 
เบอร์โทรศัพท์ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
         (3.8.2) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน เพ่ือใช้ส าหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ -สกุล 
ความสัมพันธ์ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น 
         (3.8.3) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ้างอิง เพ่ือใช้ส าหรับการสมัคร เช่น ชื่อ-สกุล ความสัมพันธ์ ที่
อยู่ สถานที่ท างาน เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น  

3.9 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่อาจมีการจัดเก็บเพ่ิมเติม เพ่ือการตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในของ
สหกรณ์ฯ และเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล (เจ้าของข้อมูล, รูปแบบข้อมูล, ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล, ได้รับข้อมูลจาก) 
โดยทั่วไปแล้วสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่  

- ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี 

ในบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มาจากแหล่งอ่ืน ทั้งนี้สหกรณ์ฯ 
จะด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ได้ก าหนดเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนไว้ อันอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจาก บุคคล หรือหน่วยงาน อ่ืนใดที่สหกรณ์มีนิติสัมพันธ์ด้วย 
4.2 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของผู้เป็น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
4.3 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบันการเงิน 

บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับการท า
ธุรกรรม ข้อมูลเครดิต เป็นต้น) 

4.4 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัย 
หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่สหกรณ์ฯ ในการท าธุรกรรมกับ
สหกรณ์ฯ หรือในกรณีอ่ืนใด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บ
รวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย 

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ ในรูปแบบของข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่  

- รูปแบบเอกสาร เช่น ใบสมัครเข้ารับการสรรหา สัญญา บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายค่าเบี้ย
กรรมการ ใบส าคัญจ่ายเงิน เป็นต้น 

- รูปแบบส าเนาเอกสาร เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบ
แสดงผลการศึกษา ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น 

- รูปแบบการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น บันทึกข้อมูลกรรมการ 
บันทึกข้อมูลผู้ตรวจสอบกิจการ บันทึกข้อมูลบัตรจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

สหกรณ์ฯ โดยกลุ่มงานอ านวยการ  กลุ่มงานการเงิน และกลุ่มงานบัญชี จะเป็นผู้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งได้รับข้อมูลมาจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบและขั้นตอนการท างานของสหกรณ์ฯ และเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น 

5. การรักษาความปลอดภัย (ความปลอดภัยในการเข้าถึง ผู้อนุมัติการเข้าถึง วิธีการเก็บข้อมูล) 
สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และ

ก าหนดการใช้ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายอย่างเข้มงวด ในการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย อันได้แก่  
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- การใช้กุญแจปิดล็อคตู้จัดเก็บเอกสาร  

- การใช้ชื่อเฉพาะ และรหัสผ่าน เพ่ือเข้าสู่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์   

ซึ่งมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ สหกรณ์ฯ ได้ก าหนดให้บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ
ของสหกรณ์ ซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณ์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ควบคุมดูแลและเป็นผู้อนุมัติการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมไว้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม รวมถึงการก าหนดให้มีการ
ดูแลรักษาข้อมูล และมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น 

โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บนี้ จะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมูล หรือ
ข้อมูลดาต้า ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น 

6. ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ใช้ข้อมูล, วัตถุประสงค์) 
 สหกรณ์ฯ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ประกาศฉบับนี้ เพ่ือน าไปใช้ในกิจการงานของสหกรณ์ฯ โดยมีผู้ใช้ข้อมูล และ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคล ดังต่อไปนี้  

6.1 ฝ่ายอ านวยการ โดยคณะกรรมการคัดเลือก มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ 
- รับสมัครบุคคลเข้าเป็นกรรมการด าเนินการ แทนต าแหน่งที่ครบวาระ 
- ประกอบการสมัครการสรรหากรรมการด าเนินการ  
- จัดท าสัญญาจ้าง และหนังสือค้ าประกันการท างาน ให้เป็นไปตามข้อตกลงในการท างาน 

 - จัดท าทะเบียนคุม และหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
- จัดท าข้อมูลเพ่ือจ่ายค่าตอบแทน ผ่านระบบ Online Banking 

6.2 กลุ่มงานบัญชี มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ 
- รับสมัครสรรหาผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ  
- ประกอบการสมัครการสรรหาผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ 

 - จัดท าข้อมูลเพ่ือยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร 
 - จัดท าข้อมูลเพ่ือยื่นภาษีต่อส านักงานประกันสังคม 
 - จัดท าข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนประจ าเดือน 
 - จัดท าทะเบียนคุมการจ่ายค่าตอบแทน 

- การลงรายการบันทึกบัญชี จ่ายค่าเบี้ยกรรมการ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุม 
- การลงรายการบันทึกบัญชี จ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
- การลงรายการบันทึกบัญชี จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

7. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ฐานการประมวลผลข้อมูล) 
สหกรณ์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือการด าเนินการทั้งหลายตาม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ในข้อที่ 6. ซึ่งสหกรณ์ฯ จะท าการ
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานในการประมวลผลข้อมูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลาย
เหตุผลประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

7.1 ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพ่ือให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตาม
กฎหมายอันมีขึ้นระหว่างสหกรณ์ฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด โดยด าเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นตามสัญญา เช่น 
การจัดท าเงินเดือน การบริหารจัดการสวัสดิการ การท าประกันภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและครอบครัว เป็น
ต้น ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจท าการประมวลผลเอง หรือประมวลผลร่วมกับบุคคลภายนอกเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

7.2 ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพ่ือให้สหกรณ์ฯ บริหารจัดการภายใน ตรวจสอบ จัดท า 
รายงาน ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยรวมถึงจัดการความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
สหกรณ์ฯ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การส ารวจความผูกพันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อสหกรณ์ การ
บริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ เป็นต้น 

7.3 ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ไปประมวลผลและด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยส่งต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ตามประมวล
รัษฎากร หรือ ส านักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม หรือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามกฎหมาย
สหกรณ์ เป็นต้น 

7.4 ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายในสหกรณ์ฯ หรือการพิจารณารับสมัคร 
คัดเลือก เป็นต้น 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ซึ่งบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจ
พิจารณาให้สามารถน าข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้ ไปประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์อ่ืนที่
เกี่ยวข้องได้ โดยไม่ขัด หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่สหกรณ์ฯ จ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูล
ด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมใหม่จาก เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เพ่ือการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น 

ทั้งนี้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีความประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว สามารถ
ติดต่อ และแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ได้ อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในของสหกรณ์ฯ อันหมายรวมถึง การพิจารณารับสมัคร คัดเลือก 
ท าสัญญา และ/หรือ สิทธ์ิในสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรศึกษา
และสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

8. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (การส่งต่อข้อมูล (ส่ง/โอนให้ใคร)) 
สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายใน

สหกรณ์ฯ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการท างาน และอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่
บุคคลภายนอกเท่าที่จ าเป็น เพื่อการประมวลผลข้อมูลในหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือ
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ตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสหกรณ์ฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ดังกรณีต่อไปนี้ 

8.1 หน่วยงานภายนอกเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
การจัดท าเงินเดือน การยื่นภาษี การยื่นประกันสังคม การประกันชีวิตหรือสุขภาพ โดยส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว 
ให้แก่กรมสรรพากร ส านักงานประกันสังคม กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีข้อตกลงด าเนินการ
ร่วมกัน เป็นต้น  

8.2 หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานของรัฐบาล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย 
8.3 เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎของสหกรณ์ฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย 

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล, พิจารณาก าหนดเวลาฯ) 
9.1 ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้นั้น สหกรณ์ฯ จะมีระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
- ใบสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี  มีระยะเวลาจัดเก็บ   

5 ปี นับจากวันที่รับใบสมัคร  
- เอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน มีระยะเวลาจัดเก็บ 1 ปี นับจากวันที่เจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลพ้นวาระ 
- เอกสารส าเนาหน้าเล่มสมุดบัญชีธนาคาร มีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี หลังจากจ่ายเงินกู ้
- เอกสารการลงบันทึกบัญชีของกลุ่มงานบัญชี มีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี หลังจากวันที่มีการบันทึก

จ่าย 
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีระยะเวลาจัดเก็บ 5 ปี นับจากวันที่

จ่ายค่าตอบแทน 
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี ที่ถูกบันทึก ไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี

ระยะเวลาจัดเก็บ 10 ปี นับจากวันที่จ่ายค่าตอบแทน 
9.2 กรณีของผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือสรรหา สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลา 2 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครให้แก่สหกรณ์ฯ 
9.3 สหกรณ์ฯ จะพิจารณาก าหนดระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบว่าด้วยการเก็บ

รักษา ยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ หรือมีการก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และจ าเป็นส าหรับข้อมูล
ส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด  

9.4 สหกรณ์ฯ อาจพิจารณาระยะเวลาของการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามอายุความ หรือระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด (เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่สหกรณ์ฯ ต้องปฏิบัติ 
เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย) 
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10. แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (แหล่งจัดเก็บ) 
สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสหกรณ์ และการบังคับใช้นโยบายอย่างเข้มงวดใน

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความปลอดภัย โดยก าหนดแหล่งจัดเก็บข้อมูลไว้
ดังต่อไปนี้ 
 - ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร จะถูกจัดเก็บไว้ในตู้เหล็กเก็บเอกสารที่มีการล๊อคกุญแจ  
 - ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของไฟล์ประมูลผล หรือข้อมูลดาต้า จะถูกจัดเก็บไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีก าหนดชื่อผู้ใช้เฉพาะ และรหัสการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรือการโจรกรรมข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ได้ก าหนดให้บุคลากรของสหกรณ์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานและนโยบายการจัดเก็บ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเข้มงวด รวมถึงการจัดให้มีการดูแล
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสมส าหรับ การใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ 

11.  วิธีการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้ (วิธีการท าลาย และผู้อนุมัติ) 
 เมื่อครบก าหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้แล้ว สหกรณ์ฯ ได้ก าหนดวิธีการ
ท าลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้  

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสาร สหกรณ์ฯ จะท าลายโดยการน าเอกสารไปต้ม (ใช้บริการ 

บริษัทฯ ภายนอกฯ ที่รับท าลายเอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 

และการรักษาความลับของเอกสารที่รับไปเพ่ือการท าลาย) 

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะไฟล์งาน โปรแกรมส าเร็จรูป หรือฐานข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอร์ สหกรณ์ฯ จะท าลายข้อมูล โดยการล้างข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลใน

คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ 

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ก าหนดให้มีการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดขั้นตอนการท าลายเอกสาร เป็นผู้อนุมัติ
การท าลายข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศฉบับนี้ 

12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดังนี ้
12.1 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ โดยได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บ

รวบรวม บุคคลที่จะได้รับข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที่จัดเก็บ (Right to be informed) 
12.2 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ หรือขอให้

เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้ให้ความยินยอม (Right to access) 
12.3 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากสหกรณ์ฯ โดยอัตโนมัติ และขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วน

บุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนด้วยวิธีการอัตโนมัติ (Right to data portability) 
12.4 สิทธิคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to object) 
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12.5 สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to erasure) 

12.6 สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to restriction of processing) 
12.7 สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยขอให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม เพ่ือให้ข้อมูลส่วน

บุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to rectification) 
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะยื่นค าขอใช้สิทธิร้องเรียนต่อสหกรณ์ฯ ซึ่งในบางกรณี สหกรณ์ฯ 

อาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลตามที่
สหกรณ์ฯ ชี้แจง 

การร้องขอใดๆ เพ่ือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และสหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะด าเนินการหรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยสหกรณ์ฯ จะปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล   

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สหกรณ์ฯ  ลบ  ท าลาย ก าจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
หรือการขอถอนความยินยอม อันอาจท าให้เกิดข้อจ ากัดกับสหกรณ์ฯ ในการด าเนินการตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจขอสงวนสิทธ์ิไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของ เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจมีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นต่อการเข้าด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ 

13. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถและบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

ผู้เยาว์ หรือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้เยาว์จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ และจะไม่เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือ
ผู้อนุบาล(แล้วแต่กรณี) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือคนไร้ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่าสหกรณ์ฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยมิได้รับความ
ยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมและผู้เยาว์ไม่
สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล(แล้วแต่กรณี) สหกรณ์ฯ 
จะด าเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะใน
กรณีท่ี สหกรณ์ฯ สามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมได้ 
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14. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 
 สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ     
ได้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม การใช้ 
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ เพ่ือการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  หากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ประสงค์ที่จะให้สหกรณ์ฯ เก็บรวมรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอถอนความยินยอมทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน เมื่อใด   
ก็ได้ 

15. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยหากมีการ

เปลี่ยนแปลง สหกรณ์ฯ จะมีการติดประกาศ และแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางที่จะได้แจ้ง
ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป 

16.  รายละเอียดการติดต่อสหกรณ์ 
กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับ

นี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่ 02-5586100 ต่อ 8264, 8995 และ 8996 
 

    ประกาศ   ณ  วันที่  1  มิถุนายน 2565 30 เมษายน 2565 
 
 

(นายสุรพงศ์  นิลพันธ์ุ) 
          ประธานกรรมการ 
                               สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากั ด   ประธาน
กรรมการ ผ่าน เลขาอนุกรรมการด้านทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายจัดการ 

              เพื่อพิจารณาลงนาม  
 
 
 

 
 

“สอ. ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก” 


