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นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

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

1. บทนำ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ตอไปในนโยบายนี้เรียกวา “ชสอ.” หรือ 

“องคกร”) ตระหนักถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอ่ืนอันเก่ียวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) 

เพ่ือใหทานสามารถเชื่อม่ันไดวา ชสอ. มีความโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย

ขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้ชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 49 ครั้งท่ี 14 วันจันทรท่ี 23 

พฤษภาคม 2565 เห็นชอบจัดทำและกำหนดนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) ข้ึนเพ่ือ

ชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวน

บุคคลซ่ึงดำเนินการโดย ชสอ. รวมถึงเจาหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของ ชสอ. 

โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี้ 

 

2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 

นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธกับ ชสอ. ในปจจุบันและท่ีอาจ

มีในอนาคต ซ่ึงถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย ชสอ. เจาหนาท่ี พนักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจหรือ

หนวยงานรูปแบบอ่ืนท่ีดำเนินการโดย ชสอ. และรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลแทนหรือในนามของ ชสอ. (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เชน 

เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย ชสอ. (รวมเรียกวา 

“บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพันธกับ ชสอ. ตามความในวรรคแรก รวมถึง 

1) คณะกรรมการดำเนินการ หรือ ผูแทนสหกรณสมาชิก หรือผูจัดการหรือเจาหนาท่ี ของ

สหกรณสมาชิก 
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2) คณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ท่ีปรึกษา ผู เชี่ยวชาญ  เจาหนาท่ีหรือ

ผูปฏิบัติงาน ลูกจาง ของ ชสอ.หรือบุคคลภายนอกผูซ่ึง ชสอ.มอบหมายใหไปปฏิบัติงาน 

3) คูคาและผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา 

4) กรรมการ ผูรับมอบอำนาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใน

รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับ ชสอ. 

5) ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ ชสอ.  

6) ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซท www.fsct.com รวมท้ังระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ หรือชอง

ทางการสื่อสารอ่ืนซ่ึงควบคุมดูแลโดย ชสอ. 

7) บุคคลอ่ืนท่ี ชสอ. เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของเจาหนาท่ี ผู

ค้ำประกัน ผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภยั เปนตน 

 ขอ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันวา “ทาน” 

นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว ชสอ. อาจกำหนดให มีคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 

(“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑหรือบริการของ ชสอ. เพ่ือชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูใชบริการ

ไดทราบถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีใน

ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเปนการเฉพาะเจาะจง 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความขัดแยงกันในสาระสำคัญระหวางความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวและ

นโยบายนี้ ใหถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น 

 

3. คำนิยาม 

- ชสอ. หมายถึง ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด  

- ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซ่ึงทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไม

วาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

- ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีถูกบัญญัติไวในมาตรา 26 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความ

คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ 

หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

- การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บ

รวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ 

เผยแพร โอน รวม ลบ ทำลาย เปนตน 
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- เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ี ชสอ. เก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

- ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการ

เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

- ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการเก่ียวกับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

ท้ังนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 

4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี ชสอ. เก็บรวบรวม 

 ชสอ. เก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้  

1) ขอมูลสวนบุคคลท่ี ชสอ. เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทาง

ใหบริการตาง ๆ เชน ข้ันตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบ

สำรวจหรือใชงานผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางใหบริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย ชสอ. หรือเม่ือ

เจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับ ชสอ. ณ ท่ีทำการหรือผานชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแล

โดย ชสอ. เปนตน 

2) ขอมูลท่ี ชสอ. เก็บรวบรวมจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ

หรือบริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต 

ผลิตภัณฑหรือบริการของ ชสอ. ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของ

เจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

3) ขอมูลสวนบุคคลท่ี ชสอ. เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยท่ี

แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก ชสอ. เชน การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของ

รัฐในการใหบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูล

สวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนในฐานะท่ี ชสอ. มีหนาท่ีตามพันธกิจในการดำเนินการจัดใหมี

ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการ

ประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจำเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญาท่ีอาจมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได   

  นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก 

ชสอ. ดังนี้ ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ

หรือบริการ ตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเปน

กรณีท่ีตองไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแก ชสอ.  
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 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลท่ีมีความจำเปนในการใหบริการของ ชสอ. 

อาจเปนผลให ชสอ. ไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดท้ังหมดหรือบางสวน 

 

 

5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

 ชสอ. พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความเหมาะสม

และตามบริบทของการใหบริการ ท้ังนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ี ชสอ. ใช 

ประกอบดวย 

 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพ่ือการดำเนินภารกิจตามอำนาจหนาท่ีท่ี 

ชสอ. ไดรับ 

เพ่ือให ชสอ. สามารถดำเนินภารกิจตามพันธกิจ ชสอ. ซ่ึง

กำหนดไวตามกฎหมาย เชน 

- พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  

รวมถึง ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่งและมติคณะกรรมการ

ดำเนินการ เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย เพ่ือให ชสอ. สามารถปฏิบัติตามท่ีกฎหมายท่ีควบคุม ชสอ. 

เชน  

- การเก็บรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตาม

พระราชบัญญัติวาด วยการกระทำความผิด เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560  

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

- พระราขบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542  

- กฎหมายวาดวยภาษีอากร  

 - พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 

 - พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพทำลายลางสูง พ.ศ. 2559 

รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เปนตน 

เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ ชสอ. และของ

บุคคลอ่ืน ซ่ึงประโยชนดังกลาวมีความสำคัญไมนอยไปกวา

สิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวน
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บุคคล เชน เพ่ือการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี

ของ ชสอ. หรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือกิจการ

ภายในของ ชสอ. เปนตน 

เปนการจำเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับ

อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล 

เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล เชน การใหบริการแอปพลิเคชันเพ่ือเฝา

ระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให  ชสอ. สามารถปฏิบัติหน าท่ีตามสัญญา หรือ

ดำเนินการอันเปนความจำเปนตอการเขาทำสัญญาซ่ึงทาน

เปนคูสัญญากับ ชสอ. เชน การจางงาน จางทำของ การทำ

บันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน เปน

ตน 

เพ่ือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร วิจัย

หรือสถิติท่ีสำคัญ 

เพ่ือให  ชสอ. สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำ

เอกสารประวัติศาสตร วิจัยหรือสถิติตามท่ี ชสอ. อาจไดรับ

มอบหมาย เชน การจัดทำทำเนียบผูดำรงตำแหนงประธาน

กรรมการ หรือคณะกรรมการดำเนินการ หรือผูจัดการ 

หรือตำแหนงตางๆ ของ ชสอ. การจัดทำสถิติการใชบริการ

ดิจิทัล งานติดตามการดำเนินนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใน

กรณีท่ี ชสอ. จำเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน โดย

ไดมีการแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอนการขอความยินยอมแลว เชน 

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวดวยวัตถุประสงค

ท่ี ไม เป น ไปตามข อยก เวนมาตรา  24 หรือ  26 แห ง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ

การนำเสนอ ประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการของ

คูสัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแกทาน เปนตน 

 

ในกรณีท่ี ชสอ. มีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา การ

ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือเพ่ือความจำเปนในการเขาทำสัญญา หากทานปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือ 

คัดคานการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทำให ชสอ. ไมสามารถดำเนินการ

หรือใหบริการตามท่ีทานรองขอไดท้ังหมดหรือบางสวน  
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6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ี ชสอ. เก็บรวบรวม 

ชสอ. อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลดังตอไปนี้ ซ่ึงอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ท้ังนี้ 

ข้ึนอยูกับบริการท่ีทานใชหรือบริบทความสัมพันธท่ีทานมีกับ ชสอ. รวมถึงขอพิจารณาอ่ืนท่ีมีผลกับการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคลของ ชสอ. เปนการท่ัวไป ท้ังนี้ เฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมี

ความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใช 

 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการท่ีระบุ

ขอมูลเฉพาะตัวของทาน เชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง 

ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขท่ี

ใบขับข่ี เลขท่ีหนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบ

ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต

ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม 

เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับคุณลกัษณะของบคุคล ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง 

น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร รูป

ถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปนบุคคล

ลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร

ความสามารถ เปนตน 

ขอมูลสำหรับการติดตอ ขอ มูล เพ่ื อการติ ดต อท าน  เช น  เบอร โท รศัพท บ าน  เบ อร

โทรศัพทเคลื่อนท่ี หมายเลขโทรสาร อีเมล ท่ีอยูทางไปรษณียบาน 

ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนท่ีตั้งของท่ี

พัก เปนตน 

ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ ก ารท ำงาน และ

การศึกษา 

รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติ

การศึกษา เชน ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตำแหนง หนาท่ี 

ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ขอมูลบุคคลอางอิง 

หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหนง ประวัติการ

ทำงาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของผูปฏิบัติงาน 

ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผล



บังคับใชเม่ือ วันท่ี 1 มิถุนายน  2565 

 
การศึกษา วันท่ีสำเร็จการศึกษา เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยผูปฏิบัติงาน เชน ผูรับ

ประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หมายเลขกรมธรรม 

ประเภทกรมธรรม วงเงินคุมครอง ขอมูลเก่ียวกับการเคลม เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธทาง

สังคม 

ขอมูลความสัมพันธทางสังคมของทาน เชน สถานภาพทางการเมือง 

การดำรงตำแหนงทางการเมือง การดำรงตำแหนงกรรมการ 

ความสัมพันธกับผูปฏิบัติงานของ ชสอ. ขอมูลการเปนผูมีสัญญาจาง

กับ ชสอ. ขอมูลการเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีทำกับ ชสอ. เปน

ตน 

ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของ 

ชสอ. 

รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ ชสอ. เชน ชื่อบัญชี

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

รหัส OTP ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลระบุพิ กัด 

ภาพถาย วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน (เว็บไซตท่ี

อยูในความดูแลของ ชสอ. เชน www.fsct.com หรือแอปพลิเคชัน

ตาง ๆ) ประวัติการสืบคน คุกก้ีหรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน 

หมายเลขอุปกรณ (Device ID) ประเภทอุปกรณ รายละเอียดการ

เชื่อมตอ ขอมูล Browser ภาษาท่ีใชงาน ระบบปฏิบัติการท่ีใชงาน 

เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ

ละเอียดออน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติ 

ขอมูลศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง 

ประวัติอาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ (ขอมูลภาพจำลองใบหนา) 

ขอมูลเก่ียวกับสขุภาพ เปนตน 

 

7. คุกกี้ 

ชสอ. เก็บรวบรวมและใชคุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตท่ีอยูภายใตความดูแล

ของ ชสอ. เชน www.fsct.com หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการท่ีทานใชงาน ท้ังนี้ เพ่ือการดำเนินการ

ดานความปลอดภัยในการใหบริการของ ชสอ. และเพ่ือใหทานซ่ึงเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและ

ประสบการณท่ีดีในการใชงานบริการของ ชสอ. และขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของ ชสอ. 

ใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งข้ึน โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวยตนเองจากการ

ตั้งคาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน 

 

 



บังคับใชเม่ือ วันท่ี 1 มิถุนายน  2565 

 
 

8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 

กรณีท่ี ชสอ. ทราบวาขอมูลสวนบุคคลท่ีจำเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปนของ

เจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ ชสอ. จะไมทำการ

เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองท่ีมีอำนาจกระทำการ

แทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ท้ังนี้ เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด 

กรณีท่ี ชสอ. ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคน

เสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวา ชสอ. ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวโดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองท่ีมีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล 

หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังนี้ ชสอ. จะดำเนินการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก ชสอ. ไมมีเหตุ

อันชอบดวยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว 

 

9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

ชสอ. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคหลายประการ ซ่ึงข้ึนอยูกับ

ประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมท่ีทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับ 

ชสอ. หรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสำคัญ โดยวัตถุประสงคท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใช

ขอมูลสวนบุคคลของ ชสอ. เปนการท่ัวไป ท้ังนี้ เฉพาะวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทาน

ใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใชกับขอมูลของทาน 

1) เพ่ือดำเนินการตามท่ีจำเปนในการดำเนินกิจการของ ชสอ. ใหสำเร็จลุลวง หรือเปนการ

จำเปนเพ่ือใชอำนาจทางกฎหมายท่ี ชสอ. มีอำนาจหนาท่ีในการดำเนินการตามพันธกิจดังปรากฏใน

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งท่ีเก่ียวของ 

2) เพ่ือใหบริการและบริหารจัดการบริการของ ชสอ. ท้ังบริการภายใตสัญญาท่ีมีตอทาน หรือ

ตามพันธกิจของ ชสอ. 

3) เพ่ือการดำเนินการทางธุรกรรมของ ชสอ. 

4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกและ

สอดคลองกับความตองการของทาน 

5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเก่ียวกับทาน รวมท้ังเอกสารท่ีมีการกลาวอางถึงทาน 

6) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนด 

7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับบริการของ ชสอ. 

8) เพ่ือดำเนินการตามท่ีจำเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การ

เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ หรือผูดำรงตำแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 
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9) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ

กระทำท่ีตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอท้ัง ชสอ. และเจาของขอมูลสวน

บุคคล 

10) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเม่ือทานสมัครใชบริการของ ชสอ. หรือ

ติดตอใชบริการ หรือใชสิทธิตามกฎหมาย 

11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย 

12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 

13) สงการแจงเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน 

14) เพ่ือจัดทำและสงมอบเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความเก่ียวของและจำเปน 

15) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทำท่ีไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 

16) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของ ชสอ. อยางไร ท้ังในภาพรวม

และรายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับการคนควา และการวิเคราะห 

17) ดำเนินการตามท่ีจำเปนเพ่ือปฏิบัติตามหนาท่ีท่ี ชสอ. มีตอหนวยงานท่ีมีอำนาจควบคุม 

หนวยงานดานภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ ชสอ. 

18) ดำเนินการตามท่ีจำเปนเพ่ือประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมายของ ชสอ. หรือของบุคคลอ่ืน หรือ

ของนิติบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการการดำเนินการของ สพร 

19) ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงรวมถึงการเฝาระวัง

โรคระบาด 

20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพ่ือประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทำสถิติท่ี 

ชสอ. ไดรับมอบหมายใหดำเนินการ 

21) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งท่ีมีผลบังคับใช หรือการดำเนินการเก่ียวกับคดี

ความ การดำเนินการเก่ียวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเก่ียวกับขอมูลของทาน 

 

10. ประเภทบุคคลท่ี ชสอ. เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ภายใตวัตถุประสงคท่ีไดระบุไวในขอ 9 ขางตน ชสอ. อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแก

บุคคลดังตอไปนี้ ท้ังนี้ ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลของ ชสอ. เปนการท่ัวไป เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมี

ความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใช 

 

ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

หนวยงานของรัฐหรือผูมีอำนาจท่ี ชสอ. 

ตองเปดเผยขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคใน

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแล

หรือมีวัตถุประสงค อ่ืนท่ีมีความสำคัญ  เชน คณะรัฐมนตรี 
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การด ำเนิ น การตามกฎ ห มายหรื อ

วั ต ถุป ระส งค ส ำ คัญ อ่ืน  (เช น  การ

ดำเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ) 

รัฐมนตรีผูรักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สำนักงาน

ตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดสำนักนายก กรมสงเสริม

สหกรณ สหกรณจังหวัด เปนตน  

คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ดำเนินการตามกฎหมายของ ชสอ. 

ชสอ. อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลผูดำรงตำแหนง

กรรมการในคณะตาง ๆ  เชน  คณะกรรมการดำเนินการ 

คณะกรรมการอำนวยการ เปนตน 

คูสัญญาซ่ึงดำเนินการเก่ียวกับสวัสดิการ

ของผูปฏิบัติงานของ ชสอ. 

บุคคลภายนอกท่ี ชสอ. จัดซ้ือจัดจางใหดำเนินการเก่ียวกับ

สวัสดิการ เชน บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผูจัดทำ 

Payroll ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท เปนตน 

พันธมิตรทางธุรกิจ ชสอ. อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลท่ีรวมงานกับ ชสอ. 

เพ่ือประโยชน ในการใหบริการแกท าน  เชน  หนวยงานผู

ใหบริการท่ีทานติดตอผานบริการของ ชสอ. ผูใหบริการดาน

การตลาด สื่อโฆษณา สถาบันการเงิน ผูใหบริการแพลตฟอรม ผู

ใหบริการโทรคมนาคม เปนตน 

ผูใหบริการ ชสอ. อาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูใหบริการแทน หรือ

สนับสนุนการดำเนินการของ ชสอ. เชน ผูใหบริการดานการ

จัดเก็บขอมูล (เชน  คลาวด โกดังเอกสาร) ผู พัฒนาระบบ 

ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผูใหบริการจัดสงเอกสาร ผู

ใหบริการดานการชำระเงิน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ

โทรศัพท  ผู ใหบริการดาน  Digital ID ผู ใหบริการสื่อสั งคม

ออนไลน ผู ใหบริการดานการบริหารความเสี่ยง ท่ีปรึกษา

ภายนอก ผูใหบริการขนสง เปนตน 

ผูรับขอมูลประเภทอ่ืน ชสอ. อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผูรับขอมูลประเภท

อ่ืน เชน ผูติดตอ ชสอ. สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิท่ีไมแสวงหา

กำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เปนตน 

ท้ังนี้ เพ่ือการดำเนินการเก่ียวกับบริการของ ชสอ. การฝกอบรม 

การรับรางวัล การรวมทำบุญ บริจาค เปนตน 

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ ชสอ. อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีท่ีจำเปน 

เชน การดำเนินการท่ีกำหนดให ชสอ. ตองประกาศลงสื่อ

สิ่งพิมพ หรือหนาเว็บไซต เปนตน 
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11. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณี ชสอ. อาจจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพ่ือ

ดำเนินการตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพ่ือสงขอมูลสวนบุคคลไปยังระบบคลาวด (Cloud) 

ท่ีมีแพลตฟอรมหรือเครื่องแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน) 

เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้ังอยูนอกประเทศไทย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบริการของ ชสอ. ท่ีทานใช

งานหรือมีสวนเก่ียวของเปนรายกิจกรรม 

อยางไรก็ตาม ในขณะท่ีจัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิไดมี

ประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ ดังนี้ เม่ือ 

ชสอ. มีความจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง ชสอ. จะดำเนินการ

เพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลท่ีสงหรือโอนไปมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล 

หรือดำเนินการตามเง่ือนไขเพ่ือใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้นไดตามกฎหมาย ไดแก 

1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกำหนดให ชสอ. ตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไป

ตางประเทศ  

2) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐาน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอ ท้ังนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการ

คุมครองสวนบุคคลประกาศกำหนด  

3) เปนการจำเปนเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีทานเปนคูสัญญากับ ชสอ. หรือเปนการทำตามคำขอ

ของทานกอนการเขาทำสัญญานั้น 

4) เปนการกระทำตามสัญญาของ ชสอ. กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนของทาน 

5) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอ่ืน เม่ือ

ทานไมสามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได  

6) เปนการจำเปนเพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ 

 

12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ชสอ. จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลนั้นยังมีความจำเปนตาม

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดท่ีไดกำหนดไวในนโยบาย ประกาศหรือตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงค

ดังกลาวแลว ชสอ. จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไม

สามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือ

กฎหมายจะไดประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดี
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ความอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน ชสอ. ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอ

พิพาทนั้นจะไดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงท่ีสุด 

 

13. การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 

ชสอ. อาจมีการมอบหมายหรือจัดซ้ือจัดจางบุคคลท่ีสาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทำการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ ชสอ. ซ่ึงบุคคลท่ีสามดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะตาง 

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

computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทำของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุคคลท่ีสามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลนั้น ชสอ. จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาท่ีของ ชสอ. ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของ

บุคคลท่ี ชสอ. มอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทขอมูล

สวนบุคคลท่ี ชสอ. มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

และขอตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตาม

ขอบเขตท่ีระบุในขอตกลงและตามคำสั่งของ ชสอ. เทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได 

ในกรณีท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพ่ือทำ

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้ ชสอ. จะกำกับใหผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง 

ในรูปแบบและมาตรฐานท่ีไมต่ำกวาขอตกลงระหวาง ชสอ. กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 

14. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

ชสอ. มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถ

เขาถึงไดโดยเจาหนาท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลท่ีมีอำนาจหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายท่ีมีความจำเปนตองใชขอมูล

ดังกลาวตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซ่ึงบุคคลดังกลาวจะตองยึดม่ันและ

ปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของ ชสอ. อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาท่ีรักษาความลับของ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอำนาจหนาท่ี โดย ชสอ. มีมาตรการรักษาความปลอดภัย

ขอมูลท้ังในเชิงองคกรหรือเชิงเทคนิกท่ีไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลประกาศกำหนด 

 นอกจากนี้ เม่ือ ชสอ. มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลท่ีสาม ไมวาเพ่ือการ

ใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอ่ืน ชสอ. จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย

ขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับท่ีเหมาะสมและเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด เพ่ือยืนยันวาขอมูลสวน

บุคคลท่ี ชสอ. เก็บรวบรวมจะมีความม่ันคงปลอดภัยอยูเสมอ 
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15. การเช่ือมตอเว็บไซทหรือบริการภายนอก 

 บริการของ ชสอ. อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซทหรือบริการของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเว็บไซทหรือบริการ

ดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีเนื้อหาสาระแตกตางจากนโยบายนี้ ชสอ. 

ขอแนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซทหรือบริการนั้น ๆ เพ่ือทราบใน

รายละเอียดกอนการเขาใชงาน ท้ังนี้ ชสอ. ไมมีความเก่ียวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซทหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย 

หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซทหรือบริการของบุคคลท่ีสาม 

 

16. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 ชสอ. ไดแตงตั้งเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบ กำกับและใหคำแนะนำใน

การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 

2562 

 

17. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไว

หลายประการ ท้ังนี้ สิทธิดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือกฎหมายในสวนของสิทธินี้มีผลใชบังคับ โดย

รายละเอียดของสิทธติาง ๆ ประกอบดวย 

1) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยท่ีมา

ของขอมูลสวนบุคคลท่ี ชสอ. เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีท่ี 

ชสอ. มีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีท่ีการใชสิทธิของ

ทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

2) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวา

ขอมูลสวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหมี

ความถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

3) สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให ชสอ. ลบหรือทำลายขอมูล

สวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูล

ไดตอไป ท้ังนี้ การใชสิทธิลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมาย

กำหนด 
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4) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวน

บุคคลของทาน ท้ังนี้ ในกรณีดังตอไปนี้ 

ก) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี ชสอ. ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบ

ดวยกฎหมาย 

ค) เม่ือขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไว

ตามวัตถุประสงคท่ี ชสอ. ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคล

ประสงคให ชสอ. เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 

ง) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี ชสอ. กำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ี

เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล 

5) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน เวนแตกรณีท่ี ชสอ. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบ

ดวยกฎหมาย (เชน ชสอ. สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติ

ตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะของ ชสอ.) 

6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทานไดใหความยินยอมแก ชสอ. ในการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลัง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอม

เม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดย ชสอ. เวนแตมีขอจำกัดสิทธิ

โดยกฎหมายให ชสอ. จำเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับ ชสอ. ท่ีให

ประโยชนแกทานอยู 

7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของ

ทานจาก ชสอ. ในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทำงาน

ไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให 

ชสอ. สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน ท้ังนี้ การใชสิทธินี้

จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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18. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของ ชสอ. 

(สำหรับเจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานของ ชสอ.) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สำหรับผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ท้ังนี้ ตามแตกรณีและความสัมพันธท่ีทานมีตอ ชสอ. และอาจไดรับโทษตามท่ี

กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมท้ังกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ 

คำสั่งท่ีเก่ียวของ 

 

19. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล 

 ในกรณีท่ีทานพบวา ชสอ. มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไป

ยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแลท่ีไดรับการแตงตั้งโดย

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ท้ังนี้ กอนการรองเรียนดังกลาว ชสอ. ขอใหทาน

โปรดติดตอมายัง ชสอ. เพ่ือให ชสอ. มีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึง

จัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก 

 

20. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ชสอ. อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามท่ีเห็นสมควร และจะทำการ

แจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.fsct.com โดยมีวันท่ีมีผลบังคับใชของแตละฉบับแกไขกำกับ

อยู อยางไรก็ดี ชสอ. ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ ผาน

แอปพลิเคชั่น หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมท่ี ชสอ. ดำเนินการ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะทำการเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลแก ชสอ. 

การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ ชสอ. ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการ

รับทราบตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ท้ังนี้ โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับ

รายละเอียดในนโยบายฉบับนีแ้ละโปรดติดตอมายัง ชสอ. เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตอไป 
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21. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ

หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ของ ชสอ. หรือเก่ียวกับนโยบายนี้ หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทาน

สามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)

- ชื่อ: ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด

- สถานท่ีติดตอ: เลขท่ี 199 หมู 2 ถนน นครอินทร ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

- ชองทางการติดตอ: info@fsct.com

   Call Center : 02 496 1199 

2) เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

- สถานท่ีติดตอ: เลขท่ี 199 ชั้น 4 หมู 2 ถนน นครอินทร ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี

- ชองทางการติดตอ: info@fsct.com

ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

     รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท 

(ดร.วีระ  วงศสรรค) 

ประธานกรรมการ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

mailto:info@fsct.com

	17. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ ชสอ. เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่ ชสอ. มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธ...
	2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
	3) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ ชสอ. ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตา...
	4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
	ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ ชสอ. ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
	ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
	ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ ชสอ. ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้ ชสอ. เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย
	ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ ชสอ. กำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคค...
	5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่ ชสอ. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น ชสอ. สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่...
	6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ ชสอ. ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใด...
	7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก ชสอ. ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รว...
	21. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

