
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. บทนำ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จำกัด (ตอไปในนโยบายน้ีเรียกวา “สหกรณ”) ตระหนัก

ถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอ่ืนอันเก่ียวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพ่ือใหทานสามารถเชื่อม่ัน

ได ว า สหกรณ มีความโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทานตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ี

เกี่ยวของ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงไดถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแกทานถึงรายละเอียด

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย สหกรณ 

รวมถึงเจาหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของ สหกรณ โดยมีเน้ือหาสาระดังตอไปน้ี 

2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย

นโยบายน้ีใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธกับ สหกรณ ในปจจุบันและท่ีอาจมีใน

อนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย สหกรณ เจาหนาท่ี พนักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจหรือหนวยงาน

รูปแบบอ่ืนท่ีดำเนินการโดย สหกรณ และรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือ

ในนามของ สหกรณ (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการ ตาง ๆ เชน เว็บไซต ระบบ 

แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย สหกรณ       (รวมเรียกวา “บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพันธกับ สหกรณ ตามความในวรรคแรก รวมถึง 

1) สมาชิก และสมาชิกสมทบของสหกรณ

2) เจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงาน ลูกจาง

3) คูคาและผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา

4) กรรมการ ผูรับมอบอำนาจ ผูแทน ตัวแทน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธในรูปแบบ

เดียวกันของนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับ สหกรณ

5) ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ สหกรณ

6) ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซท www.mwasaving.com รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ หรือ

ชองทางการสื่อสารอ่ืนซ่ึงควบคุมดูแลโดย สหกรณ

7) บุคคลอ่ืน นอกเหนือจาก ขอ 1) ถึง 6) เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของเจาหนาท่ี ผูรับโอนประโยชน

ของสมาชิก เปนตน

โดยสหกรณเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล และเรียกรวมกันวา “ทาน” 



2 
 

นอกจากนโยบายฉบับน้ีแลว สหกรณ อาจกำหนดใหมีคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) 

สำหรับผลิตภัณฑหรือบริการของ สหกรณ เพื่อชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูใชบริการไดทราบถึงขอมูล

สวนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บ

รักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑหรือบริการน้ันเปน

การเฉพาะเจาะจง 

ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความขัดแยงกันในสาระสำคัญระหวางความในประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวและ

นโยบายน้ี ใหถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการน้ัน 

3. คำนิยาม 

- สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

- ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวา

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

- ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีถ ูกบัญญัติไว ในมาตรา 26 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแก ขอมูลเชื้อชาต ิเผาพันธุ ความคิดเห็น

ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูล

สุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบ

ตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศ

กำหนด 

- การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บรวบรวม 

บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผยแพร โอน รวม 

ลบ ทำลาย เปนตน 

- เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ี สหกรณ เก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

- ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

- ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือนติิ

บุคคลซ่ึงดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

4. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคลที่ สหกรณ เก็บรวบรวม 

 สหกรณ เก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปน้ี  

1) ขอมูลสวนบุคคลท่ี สหกรณ เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทางใหบริการ

ตาง ๆ เชน ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใชงาน

ผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางใหบริการอื่นที่ควบคมุดูแลโดย สหกรณ หรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคล

ติดตอสื่อสารกับ สหกรณ ณ ท่ีทำการหรือผานชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย สหกรณ เปนตน 

2) ขอมูลท่ี สหกรณ เก็บรวบรวมจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือ

บริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือ
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บริการของ สหกรณ ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

เปนตน 

3) ขอมูลสวนบุคคลท่ี สหกรณ เก็บรวบรวมจากแหลงอื่นนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยท่ี

แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาท่ี มีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล

สวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก สหกรณ เชน การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานอื่นในการ

ใหบริการแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานอื่นในฐานะท่ี สหกรณ มี

หนาท่ีตามพันธกิจในการใหบริการผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจำเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญาท่ีอาจมี

การแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได   

  นอกจากน้ี ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก 

สหกรณ ดังน้ี ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายน้ีหรือประกาศของผลิตภัณฑหรือ

บริการ ตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเปนกรณีที่ตอง

ไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแก สหกรณ  

 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลท่ีมีความจำเปนในการใหบริการของ สหกรณ อาจ

เปนผลให สหกรณ ไมสามารถใหบริการน้ันแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดท้ังหมดหรือบางสวน 

5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

 สหกรณ พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความเหมาะสมและ

ตามบริบทของการใหบริการ ท้ังน้ี ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ี สหกรณ ใช ประกอบดวย 

 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพื ่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนหรือ

การใชอำนาจท่ีสหกรณ ไดรับ 

เพื ่อให สหกรณ สามารถใชอำนาจและดำเนินภารกิจเพ่ือ

ประโยชนตามพันธกิจ สหกรณ ซ่ึงกำหนดไวตามกฎหมาย เชน 

- ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 25...   

- พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  

รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่งและมติคณะกรรมการดำเนินการท่ี

เก่ียวของ เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย เพื ่อให สหกรณ สามารถปฏิบัติตามที ่กฎหมายที ่ควบคุม 

สหกรณ เชน  

- การเก ็บรวบรวมข อม ูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตาม

พระราชบ ัญญ ัต ิ ว  าด วยการกระทำความผ ิดเก ี ่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560  

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

- พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  

- กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานสหกรณ เชน กฎหมาย 

ปปง., กฎหมาย ปปช. เปนตน 

รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เปนตน 
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย 

เพื ่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ สหกรณ และของ

บุคคลอ่ืน ซ่ึงประโยชนดังกลาวมีความสำคัญไมนอยไปกวาสิทธิ

ขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

เชน เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของ สหกรณ 

หรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อกิจการภายในของ 

สหกรณ เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพื ่อให สหกรณ สามารถปฏิบ ัต ิหนาท่ีตามสัญญา หรือ

ดำเนินการอันเปนความจำเปนตอการเขาทำสัญญาซ่ึงทานเปน

คูสัญญากับ สหกรณ เชน การใหบริการสินเชื่อ การเปดบัญชี

เงินฝาก การจางงาน จางทำของ การทำบันทึกขอตกลงความ

รวมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน เปนตน 

เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร วิจัย

หรือสถิติท่ีสำคัญ 

เพ่ือให สหกรณ สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำเอกสาร

ประวัต ิศาสตร วิจ ัยหรือสถิต ิตามท่ี สหกรณ อาจได รับ

มอบหมาย  เช น  การจ ัดทำทำเน ียบผ ู  ด ำรงตำแหนง

คณะกรรมการ ผูบริหาร เจาหนาท่ี และสมาชิกสหกรณ การ

จัดทำสถิติการใชบริการ งานติดตามการดำเนินนโยบายของ

สหกรณ เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีท่ี 

สหกรณ จำเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน โดยไดมีการ

แจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลกอนการขอความยินยอมแลว เชน การเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลออนไหวดวยวัตถุประสงคที่ไมเปนไปตาม

ขอยกเวนมาตรา 24 หรือ 26 แหงพระราชบัญญัติคุ มครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือการนำเสนอ ประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑและบริการของคูสัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ แก

ทาน เปนตน 

 

ในกรณีท่ี สหกรณ มีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา    การ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเปนในการเขาทำสัญญา หากทานปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือ 

คัดคานการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทำให สหกรณ ไมสามารถดำเนินการหรือ

ใหบริการตามท่ีทานรองขอไดท้ังหมดหรือบางสวน  
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6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่ สหกรณ เก็บรวบรวม

สหกรณ อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลดังตอไปน้ี ซ่ึงอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ท้ังน้ี ขึ้นอยู

กับบริการท่ีทานใชหรือบริบทความสัมพันธท่ีทานมีกับ สหกรณ รวมถึงขอพิจารณาอ่ืนท่ีมีผลกับการเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคล โดยประเภทของขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ สหกรณ 

เปนการท่ัวไป ท้ังน้ี เฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทาน้ันท่ีจะ

มีผลบังคับใช 

ประเภทขอมูลสวนบคุคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการที่ระบุขอมูล

เฉพาะตัวของทาน เชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเลน 

ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาต ิเลขที่ใบขับขี่ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลข

ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแตละอาชีพ) หมายเลข

ประจำตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคล ขอมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง 

น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร     รูป

ถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปนบุคคล

ลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถหร ือคนเสมือนไร

ความสามารถ เปนตน 

ขอมูลสำหรับการติดตอ ขอมูลเพ่ือการติดตอทาน เชน เบอรโทรศัพทบาน เบอรโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยูทางไปรษณียบาน ชื่อผูใชงานในสังคม

ออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนท่ีตั้งของท่ีพัก เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับการทำงานและการศึกษา รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา 

เชน ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตำแหนง หนาท่ี ความเชี่ยวชาญ 

สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ขอมูลบุคคลอางอิง หมายเลขประจำตัวผู

เสียภาษ ีประวัติการดำรงตำแหนง ประวัติการทำงาน ขอมูลเงินเดือน 

วันเร ิ ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสด ิการและสิทธิ

ประโยชน พัสดุในครอบครองของผูปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชี

ธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที ่สำเร็จ

การศึกษา เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเกี ่ยวกับกรมธรรมประกันภัยผู ปฏิบัติงาน เช น ผู  รับ

ประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หมายเลขกรมธรรม ประเภท

กรมธรรม วงเงินคุมครอง ขอมูลเก่ียวกับการเคลม เปนตน 
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ประเภทขอมูลสวนบคุคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธทางสังคม ขอมูลความสัมพันธทางสังคมของทาน เชน สถานภาพทางการเมือง การ

ดำรงตำแหนงทางการเมือง การดำรงตำแหนงกรรมการ ความสัมพันธ

กับผูปฏิบัติงานของ สหกรณ ขอมูลการเปนผูมีสัญญาจางกับ สหกรณ 

ขอมูลการเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีทำกับ สหกรณ เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของ สหกรณ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ สหกรณ เชน ชื่อบัญชี

ผูใชงาน รหัสผาน หมายเลข PIN ขอมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส 

OTP ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลระบุพิกัด ภาพถาย วีดีโอ 

บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน (เว็บไซตที่อยูในความดูแลของ

สหกรณ เชน www.mwasaving.com หรือแอปพลิเคชันตาง ๆ ) ประวัติ

การสืบคน คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ 

(Device ID) ประเภทอุปกรณ รายละเอียดการเชื่อมตอ ขอมูล Browser 

ภาษาท่ีใชงาน ระบบปฏิบัติการท่ีใชงาน เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติ ขอมูล

ศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติ

อาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ (ขอมูลภาพจำลองใบหนา) ขอมูลเกี่ยวกับ

สุขภาพ เปนตน 

 

7. คุกกี้ 

สหกรณ เก็บรวบรวมและใชคุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตท่ีอยูภายใตความดแูลของ 

สหกรณ เชน www.mwasaving.com หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการท่ีทานใชงาน ท้ังน้ี เพ่ือการดำเนินการ

ดานความปลอดภัยในการใหบริการของ สหกรณ และเพ่ือใหทานซ่ึงเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณ

ท่ีดีในการใชงานบริการของ สหกรณ และขอมูลเหลาน้ีจะถูกนำไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของ สหกรณ ใหตรงกับความ

ตองการของทานมากยิ่งขึ้น โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวยตนเองจากการตัง้คาในเว็บเบราวเซอร 

(Web Browser) ของทาน 

8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 

กรณีท่ี สหกรณ ทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปนของ

เจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ สหกรณ จะไมทำการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว 

หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ท้ังน้ี เปนไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกำหนด 

กรณีท่ี สหกรณ ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร

ความสามารถ และมาพบในภายหลังวา สหกรณ ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวโดยยงัมิได

รับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี 

ดังน้ี สหกรณ จะดำเนินการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลน้ันโดยเร็วหาก สหกรณ ไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการ

อ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว 
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9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ ซึ่งขึ้นอยูกับ

ประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมท่ีทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับ สหกรณ 

หรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสำคัญ โดยวัตถุประสงคท่ีระบุไวดังตอไปน้ีเปนเพียงกรอบการใชขอมูลสวนบุคคล

ของ สหกรณ เปนการทั ่วไป ทั้งน้ี เฉพาะวัตถุประสงคที ่เกี ่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมี

ความสัมพันธดวยเทาน้ันท่ีจะมีผลบังคับใชกับขอมูลของทาน 

1) เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการดำเนินงานของ สหกรณ ตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบยีบ

หรือคำสั่งท่ีเก่ียวของ  

2) เพ่ือใหบริการและบริหารจัดการบริการของ สหกรณ ท้ังบริการภายใตสัญญาท่ีมีตอทาน หรือตาม

พันธกิจของ สหกรณ 

3) เพ่ือการดำเนินการทางธุรกรรมของ สหกรณ 

4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื ่ออำนวยความสะดวกและ

สอดคลองกับความตองการของทาน 

5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเก่ียวกับทาน รวมท้ังเอกสารท่ีมีการกลาวอางถึงทาน 

6) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนด 

7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับบริการของ สหกรณ 

8) เพ่ือดำเนินการตามท่ีจำเปนในการบริหารจัดการภายในสหกรณ รวมถึงการรับสมัครงาน การสรร

หากรรมการหรือผูดำรงตำแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 

9) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำท่ี

ตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอท้ัง สหกรณ และเจาของขอมูลสวนบุคคล 

10) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเม่ือทานสมัครใชบริการของ สหกรณ หรือติดตอ

ใชบริการ หรือใชสิทธิตามกฎหมาย 

11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย 

12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 

13) สงการแจงเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน 

14) เพ่ือจัดทำและสงมอบเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความเก่ียวของและจำเปน 

15) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทำท่ีไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 

16) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของ สหกรณ อยางไร ท้ังในภาพรวมและ

รายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับการคนควา และการวิเคราะห 

17) ดำเนินการตามที ่จำเปนเพื ่อปฏิบัติตามหนาที ่ท่ี สหกรณ มีตอหนวยงานที ่มีอำนาจควบคุม 

หนวยงานดานภาษ ีการบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ สหกรณ 

18) ดำเนินการตามท่ีจำเปนเพ่ือประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมายของ สหกรณ หรือของบุคคลอ่ืน หรือของ

นิติบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการการดำเนินการของ สพร 

19) ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝาระวังโรค

ระบาด 
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20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพ่ือประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทำสถิติท่ี สหกรณ

ไดรับมอบหมายใหดำเนินการ 

21) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ

การดำเนินการเก่ียวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเก่ียวกับขอมูลของทาน 

10. ประเภทบุคคลที ่สหกรณ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน

ภายใตวัตถุประสงคท่ีไดระบุไวในขอ 9 ขางตน สหกรณ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคล

ดังตอไปน้ี ทั้งน้ี ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ 

สหกรณ เปนการท่ัวไป เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธ

ดวยเทาน้ันท่ีจะมีผลบังคับใช 

ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

หนวยงานของรัฐหรือผูมีอำนาจท่ี สหกรณ 

ตองเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค

สำค ัญอ ื ่น  ( เช น  การดำเน ินการเ พ่ือ

ประโยชนสาธารณะ) 

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแลหรือมี

วัตถุประสงคอ่ืนท่ีมีความสำคัญ เชน  กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ สำนักงานตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการ        การ

ประปานครหลวง กองทุนเงินใหกู ย ืมเพื ่อการศึกษา สำนักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานท่ีดิน หรือหนวยงาน

อ่ืนๆ เปนตน 

คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการ

ดำเนินการตามกฎหมายของ สหกรณ 

สหกรณ อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบ ุคคลผู ดำรงตำแหนง

กรรมการในคณะตาง ๆ ของสหกรณ ตามที่สหกรณตั้งขึ้นเพื่อการ

บริหารงาน เชน คณะกรรมการ , คณะอนุกรรมการ เปนตน 

คูสัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

ของสมาชิก และเจาหนาท่ีของ สหกรณ 

ผูรับโอนประโยชน หรือบุคคลภายนอกท่ี สหกรณ จัดซื้อจัดจางให

ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ เชน บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล 

บริษัทผูจัดทำ Payroll ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท เปนตน 

ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

พันธมิตรทางธุรกิจ สหกรณ อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลที่รวมงานกับ สหกรณ 

เพื่อประโยชนในการใหบริการแกทาน เชน หนวยงานผูใหบริการท่ี

ทานติดตอผานบริการของ สหกรณ ผูใหบริการดานการตลาด สื่อ

โฆษณา สถาบันการเงิน ผู ใหบริการแพลตฟอรม  ผู ใหบริการ

โทรคมนาคม เปนตน 

ผูใหบริการ สหกรณ อาจมอบหมายใหบุคคลอื ่นเปนผู ใหบริการแทน หรือ

สนับสนุนการดำเนินการของ สหกรณ เชน ผู ใหบริการดานการ

จัดเก็บขอมูล (เชน คลาวด โกดังเอกสาร) ผูพัฒนาระบบ ซอฟตแวร 

แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผูใหบริการจัดสงเอกสาร ผูใหบริการดานการ

ชำระเงิน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการโทรศัพท ผูใหบริการ

ดาน Digital ID ผูใหบริการสื่อสังคมออนไลน ผูใหบริการดานการ

บริหารความเสี่ยง ท่ีปรึกษาภายนอก ผูใหบริการขนสง เปนตน 
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ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

ผูรับขอมูลประเภทอ่ืน สหกรณ อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผูรับขอมูลประเภท

อื่น เชน ผูติดตอ สหกรณ สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่ไมแสวงหา

กำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เปนตน ท้ังน้ี 

เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบริการของ สหกรณ การฝกอบรม การ

รับรางวัล การรวมทำบุญ บริจาค เปนตน 

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ สหกรณ อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีที่จำเปน 

เชน การดำเนินการท่ีกำหนดให สหกรณ ตองทำเปนประกาศแจงให

สมาชิกทราบ หรือมติคณะกรรมการดำเนินการ เปนตน 

 

11. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณี สหกรณ อาจจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพ่ือดำเนินการ

ตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพื่อสงขอมูลสวนบุคคลไปยังระบบคลาวด (Cloud) ที่มีแพลตฟอรม

หรือเคร่ืองแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน) เพ่ือสนับสนุนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตั้งอยูนอกประเทศไทย ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับบริการของ สหกรณ ท่ีทานใชงานหรือมีสวนเก่ียวของ

เปนรายกิจกรรม 

อยางไรก็ตาม ในขณะท่ีจัดทำนโยบายฉบับน้ี คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิไดมีประกาศ

กำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ ดังน้ี เมื่อ สหกรณ มีความ

จำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง สหกรณ จะดำเนินการเพื่อใหขอมูลสวน

บุคคลที่สงหรือโอนไปมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตาม

เงื่อนไขเพ่ือใหสามารถสงหรือโอนขอมูลน้ันไดตามกฎหมาย ไดแก 

1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกำหนดให สหกรณ ตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ  

2) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอ ท้ังน้ีตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการคุมครอง

สวนบุคคลประกาศกำหนด  

3) เปนการจำเปนเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีทานเปนคูสัญญากับ สหกรณ หรือเปนการทำตามคำขอของ

ทานกอนการเขาทำสัญญาน้ัน 

4) เปนการกระทำตามสัญญาของ สหกรณ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนของทาน 

5) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอ่ืน เม่ือทานไม

สามารถใหความยินยอมในขณะน้ันได  

6) เปนการจำเปนเพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ 

 

12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

สหกรณ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลน้ันยังมีความจำเปนตามวัตถุประสงค

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดที่ไดกำหนดไวในประกาศ ระเบียบ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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ท้ังน้ี เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงคดงักลาวแลว สหกรณ จะทำการ

ลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบ

และมาตรฐานการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลที ่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดประกาศกำหนด หรือตาม

มาตรฐานสากล อยางไรก็ด ีในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน 

สหกรณ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปจนกวาขอพิพาทน้ันจะไดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงท่ีสุด 

13. การใหบริการโดยบุคคลที่สามหรือผูใหบริการชวง

สหกรณ อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทำการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ สหกรณ ซ่ึงบุคคลท่ีสามดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะตาง ๆ 

เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud computing 

service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทำของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุคคลท่ีสามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลน้ัน 

สหกรณ จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ของ สหกรณ ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคลท่ี 

สหกรณ มอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบคุคลท่ี 

สหกรณ มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอตกลงอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตท่ีระบุในขอตกลงและ

ตามคำสั่งของ สหกรณ เทาน้ันโดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได 

ในกรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพื่อทำการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังน้ี สหกรณ จะกำกับใหผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง ใน

รูปแบบและมาตรฐานท่ีไมต่ำกวาขอตกลงระหวาง สหกรณ กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

14. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล

สหกรณ มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถ

เขาถึงไดโดยเจาหนาท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลท่ีมีอำนาจหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายท่ีมีความจำเปนตองใชขอมูลดงักลาว

ตามวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดมั่นและปฏิบัติตาม

มาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของ สหกรณ อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาท่ีรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลท่ี

ตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอำนาจหนาท่ี โดย สหกรณ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลท้ังในเชิงองคกร

หรือเชิงเทคนิกท่ีไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

 นอกจากน้ี เม่ือ สหกรณ มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลท่ีสาม ไมวาเพ่ือการใหบริการ

ตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอื่น สหกรณ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวน

บุคคลและการรักษาความลับท่ีเหมาะสมและเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด เพ่ือยืนยันวาขอมูลสวนบุคคลท่ี สหกรณ 

เก็บรวบรวมจะมีความม่ันคงปลอดภัยอยูเสมอ 
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15. การเช่ือมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก

บริการของ สหกรณ อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซตหรือบริการ

ดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีเน้ือหาสาระแตกตางจากนโยบายน้ี สหกรณ ขอ

แนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการน้ัน ๆ  เพ่ือทราบในรายละเอียดกอน

การเขาใชงาน ทั้งน้ี สหกรณ ไมมีความเกี่ยวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

เว็บไซตหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกดิจาก

เว็บไซตหรือบริการของบุคคลท่ีสาม 

16. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

 สหกรณ ไดแตงตั้ง นายธนฤต ฉายินธุ  รองผูจัดการบริหารสหกรณ เปนเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล

เพื่อทำหนาท่ีตรวจสอบ กำกับและใหคำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการ

ประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ มครองขอมูลสวนบุคคล เพื ่อใหสอดคลองตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

17. สิทธขิองทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไวหลาย

ประการ ท้ังน้ี สิทธิดังกลาวจะเร่ิมมีผลบังคับใชเม่ือกฎหมายในสวนของสิทธิน้ีมีผลใชบังคับ โดยรายละเอียดของสิทธิ

ตาง ๆ ประกอบดวย 

1) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยที่มาของ

ขอมูลสวนบุคคลท่ี สหกรณ เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีท่ี สหกรณ มี

สิทธิปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั ่งศาล หรือกรณีท่ีการใชสิทธิของทานจะมี

ผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

2) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวาขอมูล

สวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหมีความถูกตอง 

เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

3) สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให สหกรณ ลบหรือทำลายขอมูลสวน

บุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลไดตอไป 

ท้ังน้ี การใชสิทธิลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลน้ีจะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด 

4) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทาน ท้ังน้ี ในกรณีดังตอไปน้ี 

ก) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี สหกรณ ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลให

แกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมชิอบดวย

กฎหมาย 
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ค) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตาม

วัตถุประสงคท่ี สหกรณ ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงคให 

สหกรณ เก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 

ง) เมื่ออยูในชวงเวลาท่ี สหกรณ กำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเน่ืองมาจากการท่ีเจาของขอมูล

สวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

5) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใชหรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทาน เวนแตกรณีท่ี สหกรณ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบดวย

กฎหมาย (เชน สหกรณ สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน

มีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช

สิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะของ สหกรณ) 

6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทานไดใหความยินยอมแก สหกรณ ในการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ี

ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดย สหกรณ เวนแตมีขอจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให สหกรณ 

จำเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับ สหกรณ ท่ีใหประโยชนแกทานอยู 

7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของทาน

จาก สหกรณ ในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดย

อัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให สหกรณ สง

หรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น ทั้งน้ี การใชสิทธินี้จะตองอยู

ภายใตเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด 

18. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของ สหกรณ (สำหรับ

เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของ สหกรณ) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สำหรับผูประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคล) ทั้งน้ี ตามแตกรณีและความสัมพันธที่ทานมีตอ สหกรณ และอาจไดรับโทษตามท่ีกำหนดโดย

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมท้ังกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งท่ีเก่ียวของ 

19. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล

 ในกรณีท่ีทานพบวา สหกรณ มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไปยัง

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งน้ี กอนการรองเรียนดังกลาว สหกรณ ขอใหทานโปรดติดตอมายัง 

สหกรณ เพื่อให สหกรณ มีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ  รวมถึงจัดการแกไขขอกังวล

ของทานกอนในโอกาสแรก 
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20. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

สหกรณ อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจงให

ทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.mwasaving.com โดยมีวันที ่มีผลบังคับใชของแตละฉบับแกไขกำกับอยู 

อยางไรก็ด ีสหกรณ ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบายฉบบัใหมอยางสม่ำเสมอ ผานแอปพลิเคชัน่ 

หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมท่ี สหกรณ ดำเนินการ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแก 

สหกรณ 

การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ สหกรณ ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการรับทราบ

ตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ท้ังน้ี โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับน้ี

และโปรดติดตอมายัง สหกรณ เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตอไป 

21. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ

หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ 

สหกรณ หรือเก่ียวกับนโยบายน้ี หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถติดตอ

สอบถามไดท่ี 

1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล(Data Controller)

- ชื่อ : สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จำกัด

- สถานท่ีตดิตอ :เลขท่ี 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ชองทางการตดิตอ : scomwa1973@gmail.com  โทร : 02 503 9996

2) เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล(Data Protection Officer :DPO)

-  ชื่อ : นายธนฤต ฉายินธุ  รองผูจัดการบริหารสหกรณ

- สถานท่ีตดิตอ :เลขท่ี 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

- ชองทางการตดิตอ : scomwa1973@gmail.com โทร : 02 503 9996

ประกาศ ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2565 

ลงชื่อ 

(นายกิตติพงษ อภิชยัชาญกิจ) 

ประธานกรรมการดำเนินการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
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