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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ที่ 34 / 2565 
เรื่อง  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง 

  ***************************** 

1.  ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับคู่ค้าทางธุรกิจและ
ผู้เกี่ยวข้องฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา กรรมการหรือ
ผู้แทนของคูค่้าทางธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานและพนักงานของคู่ค้าทางธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกคนที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ฯจึงได้จัดท า
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพ่ือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวม การใช้ และการเปิดเผย  รวมตลอดถึงการลบและท าลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ 
และช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูล     
ส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

 

2. ความหมาย 

“สหกรณ์ฯ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา กรรมการหรือผู้แทนของคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็น       
นิติบุคคล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานและพนักงานของคู่ค้าทางธุรกิจกับสหกรณ์ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ       
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล หรือในกรณีทีส่หกรณ์ฯ มีความจ าเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น 

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การด าเนินการใด ๆ ของสหกรณ์ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและการลบข้อมูลส่วนบุคคล  เพ่ือให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 



2 /  7 
 

วิสัยทัศน ์: เป็นสหกรณ์ชัน้น าที่มีความมั่นคง และสร้างคณุค่าให้กับสมาชิกได้อย่างย่ังยืน 

3.  ข้อมูลที่จัดเก็บ  

สหกรณ์ฯ  จะจัดผู้เก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดข้อมูล
ด้านล่างนี้ ทั้งนี้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้สหกรณ์ฯ           
ไม่สามารถปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามสัญญา   และ/หรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย อ่ืนใดที่ เกี่ยวข้องได้  ดั งนี้                                
ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและข้อมูลใน
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อาทิ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ฯลฯ ส าเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลในส าเนา
ทะเบียนบ้าน ช่องทางติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์  เป็นต้น 

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ อาจจัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
รูปแบบเอกสาร หรือในรูปดิจิตอล เช่น ไฟล์เอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
 

4.  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  

โดยทั่วไปแล้วสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น ข้อมูล
จากหนังสือรับรองบริษัท หนังสือมอบอ านาจ นามบัตร เป็นต้น แต่ในบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจได้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอื่น ซึ่งสหกรณ์ฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลก าหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืน อาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้ 

4.1  ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจาก บุคคล หรือหน่วยงาน อ่ืนใดที่สหกรณ์มีนิติสัมพันธ์ด้วย 
4.2  ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง เช่น พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลที่เป็นคู่ค้า

ทางธุรกิจของสหกรณ์ เป็นต้น 
4.3  ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบัน

การเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมู ลเกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรม ข้อมูลเครดิต) 

4.4  ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์
ประกันภัยหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่สหกรณ์ฯ ในการท าธุรกรรมกับ
สหกรณ์ฯ หรือในกรณีอ่ืนใด สหกรณ์ฯ จะขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวนั้น
ก่อนหรือขณะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่สหกรณ์ฯ รวมทั้งมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการ
เก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ด้วย 
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5.  การรักษาความปลอดภัย  

สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และมีการบังคับให้
บุคลากรของสหกรณ์ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพ่ือให้การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคนมีความปลอดภัยสูงสุด อันได้แก่  

5.1  การใช้กุญแจปิดล๊อคตู้จัดเก็บเอกสาร  
5.2  การใช้ชื่อเฉพาะ และรหัสผ่าน ก าหนดล าดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสาร 
5.3  การใช้ชื่อเฉพาะ และรหัสผ่าน ก าหนดล าดับชั้นเพื่อเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปของไฟล์ประมูล 

ผล หรือข้อมูลดาต้า ในระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
จากบุคคลภายนอกหรือการโจรกรรมข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ สหกรณ์ฯ ได้ก าหนดให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการด าเนินงานซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณ์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล และมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น 

6.  ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  
 ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศฉบับนี้ อาจมีการน าไปใช้งานของสหกรณ์ฯ      
ในส่วนงานของ  

6.1  คณะกรรมการคัดเลือก เพ่ือคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ และเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือเข้าท า
สัญญากับสหกรณ ์

6.2  คณะอนุกรรมการอ านวยการและลงทุน เพ่ือคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
6.3  ฝ่ายส านักงาน น าไปใช้ในการท าสัญญาว่าจ้าง และด าเนินงานตามกิจการของสหกรณ ์
6.4  ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายลงทุน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานตาม

กิจการของสหกรณ ์
6.5  ฝ่ายการเงิน เพ่ือน าไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา การออกใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพ่ือน าส่ง

กรมสรรพากร เป็นต้น 

7.  วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

7.1  สหกรณ์ฯ จะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือวัตถุประสงค์ และประโยชน์ในการ 

7.1  คัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจที่จะเข้าท าสัญญากับสหกรณ ์
7.2  ท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับสหกรณ ์
7.3  ประกอบการค้ าประกันสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑข์องสหกรณ์ฯ 
7.4  จัดเก็บเป็นข้อมูลส าหรับการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
7.5  น าภาษีจัดส่งกรมสรรพากร 
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8.  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

สหกรณ์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการด าเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ในข้อที่ 7. ซึ่งสหกรณ์ฯ จะท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานใน
การประมวลผลข้อมูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลายเหตุผล ประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

8.1  ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพ่ือให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตาม
กฎหมายอันมีขึ้นระหว่างสหกรณ์ฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
โดยด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามสัญญา ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจท าการประมวลผลเอง/หรือ
ประมวลผลร่วมกับบุคคลภายนอก 

8.2  ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพ่ือให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติ
สัมพันธ์ทางกฎหมายกับคู่ค้าทางธุรกิจกับสหกรณ์ ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคลากรของคู่ค้าทางธุรกิจ
ดังกล่าว 

8.3  ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณฯ์ อาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลไปประมวลผลเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตาม
กฎหมาย ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ตามประมวล
รัษฎากร หรือ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน เป็นต้น 

8.4  ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่ไม่เข้ากรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น ซึ่งการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลในกรณีนี้ สหกรณจ์ะด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ไว้เท่านั้น  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ จ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์เดิม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใหม่เพ่ือการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ใหม่นั้น 

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว สามารถติดต่อ 
และแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ได้ อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล       
ในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการของสหกรณ์ฯ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรศึกษาและสอบถามถึง
ผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

9.  การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล  

สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรภายใน
สหกรณ์ฯ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการท างานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
และอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จ าเป็น เพ่ือการประมวลผลข้อมูลในหน้าที่        
ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย
สหกรณฯ์ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้จัดการ ไปยังบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้ 

9.1  หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานภายนอกเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับพนักงาน เช่น การจัดท าเงินเดือนหรือการยื่นภาษี การประกันสังคม การประกันชีวิต-สุขภาพ โดยส่ง
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หรือโอนข้อมูลดังกล่าว ให้แก่กรมสรรพากร ส านักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ ที่มีข้อตกลงด าเนินการร่วมกัน เป็นต้น  

9.2  เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมายของสหกรณ์ฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย 
 

10.  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 10.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้สหกรณ์
ฯ จัดเก็บไว้นั้น สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่
ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจ
คาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) 

10.2  กรณีข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจรายใดที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล        
เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ 

 

11.  วิธีการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้  

 เมื่อครบก าหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ ได้ก าหนดไว้แล้ว สหกรณ์ฯ โดย
คณะกรรมการคัดเลือกเอกสาร ควบคุมการท าลาย เป็นผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และจะจัดให้มีการท าลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดย  

11.1   ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสาร สหกรณ์จะท าลายโดยการต้มเอกสาร หรือบดย่อย (ใช้บริการบริษัทฯ  
ภายนอกฯ ที่รับท าลายเอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของ
เอกสารที่รับไปเพ่ือท าลาย) 
          11.2  ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะไฟล์งาน โปรแกรมส าเร็จรูป หรือฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
สหกรณฯ์ จะท าลายข้อมลู โดยการล้างข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ 
 

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 โดยอัตโนมัติและขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วน

บุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนด้วยวิธีการอัตโนมัติ (Right to data portability) 
12.4  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน (Right to object) 
12.5  สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ

ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to erasure) 
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12.6  สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to restriction of processing) 
12.7  สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยขอให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมให้ข้อมูลส่วน

บุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to rectification) 
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะยื่นค าขอใช้สิทธิร้องเรียนต่อสหกรณ์ฯ ได้  แต่ในบางกรณี    

สหกรณ์ฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
ร้องเรียนไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เห็นด้วยกับเหตุผล
ทีส่หกรณฯ์ ชี้แจง 

การร้องขอใด ๆ เพ่ือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามแบบค าขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ก าหนด และสหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายาม
อย่างดีที่สุดที่จะด าเนินการหรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยสหกรณ์ฯ จะ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   

ในกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สหกรณ์ฯ ลบ ท าลาย ก าจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับ
การใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือการ
ขอถอนความยินยอม อันอาจท าให้เกิดข้อจ ากัดกับสหกรณ์ฯ ในการด าเนินการตามสัญญาหรือตามกฎหมาย         
ที่เกี่ยวข้องได้ ซี่งการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจมีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นต่อการเข้าด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ 
 

13.  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 

  สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ ได้
เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม การใช้ 
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ เพ่ือการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  หากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ประสงค์ที่จะให้สหกรณ์ฯ เก็บรวมรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือขอถอนความยินยอมทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน เมื่อใดก็
ได้  

14.  การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สหกรณ์ฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลง  สหกรณ์ฯ จะมีการติดประกาศ หรือแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางอ่ืนใด     
ทีส่หกรณ์ฯ จะได้พิจารณาแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป 

 

15.  รายละเอียดการติดต่อสหกรณ์ฯ 
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วิสัยทัศน ์: เป็นสหกรณ์ชัน้น าที่มีความมั่นคง และสร้างคณุค่าให้กับสมาชิกได้อย่างย่ังยืน 

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุด้านบน หรือกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ตั้งอยู่เลขที่ 146/69-74 ข้างวังศุโขทัย ถนนสุโขทัย แขวงวชิร  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-8111  

อีเมล์ Mail.vjrc@gmail.com 

ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด 

   ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 

 

   (ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล) 
 ประธานกรรมการ 

         สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 


