ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด
เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สมัครงาน
1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับ ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และผูส้ มัครงาน ฉบับนี ้ จัดทําขึน้ โดยเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของบุคลากรทุก
คนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกคนที่
เป็ นบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด จะได้รบั ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ฯ
จึงได้จัดทํานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีข้ ึน้ และใช้บงั คับแก่การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของบุคลากรทุกคนของสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีเก็บรวบรวม
การใช้ การเปิ ดเผย การเก็บรักษา และการทําลายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดําเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
2. ความหมาย
“สหกรณ์ฯ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของสหกรณ์ฯ และ ผูส้ มัครงานในตําแหน่งต่างๆ ที่มีความประสงค์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อเข้าทํางานกับสหกรณ์ฯ
“ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ อ่ อ นไหว (Sensitive Data)” หมายถึ ง ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลที่ พ ระราชบัญ ญั ติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนดไว้เป็ นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่ มี ความอ่อนไหวต่อเมื่ อสหกรณ์ฯ ได้รับความยิน ยอมโดยชัดแจ้ง จาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีท่สี หกรณ์ฯ มีความจําเป็ นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านัน้
“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดําเนินการใดๆ ของสหกรณ์ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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3. ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บ
สหกรณ์ฯ โดยฝ่ ายจัดการ จะเป็ นผูจ้ ดั เก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามรายละเอียดข้อมูลด้านล่างนี ้ ทัง้ นีห้ ากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผล
กระทบให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามสัญญาจ้างงาน เงื่อนไขการสมัครงาน กฎหมายแรงงาน
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี ้
3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปี เกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน และข้อมูลในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อาทิ เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน เพศ
สัญชาติ ศาสนา วันหมดอายุ ฯลฯ สําเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลในสําเนาทะเบียนบ้าน ช่องทางติดต่อ เช่น
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สถานภาพการสมรส เป็ นต้น
3.2 ข้อมูลทางการการศึกษาหรือประวัติการทํางาน เช่น สําเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
สําเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน ซึ่งอาจมีขอ้ มูลที่ประกอบด้วย ชื่อสถานศึกษา หรือชื่อบริษัทของนายจ้างเดิม
วันเริ่ม-สิน้ สุดการศึกษาหรือการทํางาน ระดับคะแนนเฉลี่ย หน่วยกิตทางการศึกษา ชื่อสาขาหรือภาควิชาที่
สําเร็จการศึกษา เป็ นต้น
3.3 ข้อมูลการทํางาน เช่น ข้อมูลพนักงาน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่น โบนัส สําเนาใบแจ้งรายได้
หรือ การแสดงวิสยั ทัศน์ เป็ นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตําแหน่งงาน หรือสวัสดิการที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลจะได้รบั
3.4 ข้อมูลทางการเงิน เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเครดิตบูโร การตรวจบุคคลล้มละลาย เป็ นต้น เพื่อ
ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และข้อกําหนดของกฎหมาย
3.5 ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจร่างกายก่อนเริ่มทํางาน ผลการตรวจสุขภาพ
ประวัติการรักษาพยาบาล สําหรับการประกอบการรับสมัครงาน การทําสัญญาจ้างงาน และการเบิกสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
3.6 เอกสารประกอบการทําสัญญาจ้าง หรือการสมัครงาน อื่นๆ เช่น สําเนาหนังสือรับรองทางการ
ทหาร สําเนาใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็ นต้น
3.7 รูปถ่าย ที่ใช้สาํ หรับติดใบสมัครงาน รวมไปถึงรูปถ่ายที่ปรากฏอยู่บนเอกสารต่างๆ
3.8 สหกรณ์ฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่
(3.8.1) ข้อมูลของบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) เพื่อประโยชน์ในการ
จัดสวัสดิการของสหกรณ์ฯ บางประเภท ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกครอบครัว เช่น การประกันสุขภาพ การเป็ นผูร้ บั
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ประโยชน์ของกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ การเบิกเงินค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์
อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบสําคัญการสมรส ใบเสร็จค่า
รักษาพยาบาล เป็ นต้น
(3.8.2) ข้อมูล ส่วนบุคคลของบุ ค คลอื่ น เพื่ อใช้ส าํ หรับติ ดต่ อในกรณี ฉุกเฉิ น เช่ น ชื่ อ-สกุ ล
ความสัมพันธ์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น
(3.8.3) ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลอ้า งอิ ง เพื่ อ ใช้ส ํา หรับ การสมั ค รงาน เช่ น ชื่ อ -สกุ ล
ความสัมพันธ์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น
(3.8.4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูค้ า้ํ ประกัน เพื่อใช้สาํ หรับการคํา้ ประกันตามสัญญาจ้างงาน
เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สถานที่ทาํ งาน เบอร์โทรศัพท์ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน เป็ นต้น
3.9 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่อาจมีการจัดเก็บเพิ่มเติม เพื่อการตรวจสอบ การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของสหกรณ์ฯ และเพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. แหล่งทีม่ าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยทั่วไปแล้วสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่
- ผูส้ มัครงาน หรือ ผูส้ มัครสอบเพื่อรับการคัดเลือกในตําแหน่งงานต่างๆ
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ น ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ของสหกรณ์
- ผูค้ า้ํ ประกัน และบุคคลในครอบครัว ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในบางกรณี สหกรณ์ฯ อาจได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มาจากแหล่งอื่น ทั้งนี ้
สหกรณ์ฯ จะดําเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ได้กาํ หนดเรื่อง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นไว้ อันอาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี ้
4.1 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รบั จาก บุคคล หรือหน่วยงาน อื่นใดที่สหกรณ์มีนิติสมั พันธ์ดว้ ย
4.2 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รบั จากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของผูเ้ ป็ น
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4.3 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รบั จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบัน
การเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การทําธุรกรรม ข้อมูลเครดิต เป็ นต้น)
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ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่สหกรณ์ฯ ในการทําธุรกรรม
กับสหกรณ์ฯ หรือในกรณีอ่ืนใด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการ
เก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวนีด้ ว้ ย
ทั้งนี ้ สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ ในรู ปแบบของ
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่
- รู ปแบบเอกสาร เช่น ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าทํางาน แบบใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิกกองทุน
สํารองเลีย้ งชีพและแต่งตัง้ ผูร้ บั ประโยชน์ สัญญาจ้างพนักงานลูกจ้างของสหกรณ์ หนังสือคํา้ ประกันพนักงาน
และลูกจ้างของสหกรณ์ เป็ นต้น
- รู ปแบบสําเนาเอกสาร เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบ
แสดงผลการศึกษา สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เป็ นต้น
- รู ปแบบการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น บันทึกข้อมูลพนักงาน
บันทึกข้อมูลบัตรจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน เป็ นต้น
สหกรณ์ฯ โดยฝ่ ายจัดการ จะเป็ นผูจ้ ดั เก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รบั ข้อมูลมาจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบและขัน้ ตอนการทํางานของ
สหกรณ์ฯ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้
5. การรักษาความปลอดภัย
สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และ
กําหนดการใช้ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายอย่างเข้มงวด ในการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัย อันได้แก่
- ตูจ้ ดั เก็บเอกสาร
- การเก็ บข้อมูล ในฮาร์ด ดิส คอมพิวเตอร์ข องสหกรณ์ฯ โดยใช้ช่ื อเฉพาะ และรหัส ผ่ า น
เพื่อเข้าสูข่ อ้ มูลในระบบ
ซึ่งมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี ้ สหกรณ์ฯ ได้กาํ หนดให้บุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ ซึ่งเป็ นบุคลากรของสหกรณ์ฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูค้ วบคุมดูแลและเป็ นผูอ้ นุมตั ิการเข้าถึง
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามมาตรฐานและนโยบายการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม รวมถึง
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การกําหนดให้มีการดูแลรักษาข้อมูล และมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น
โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บนี ้ จะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ขอ้ มูล
หรือข้อมูลดาต้า ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น
6. ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ฯ จะดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม
ประกาศฉบับนี ้ เพื่อนําไปใช้ในกิจการงานของสหกรณ์ฯ โดยมีผใู้ ช้ขอ้ มูล และ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้
ฝ่ ายจัดการ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ
1. รับสมัครบุคคลเข้าทํางานในตําแหน่งงานต่างๆ
2. ประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
3. จัดทําสัญญาจ้าง และหนังสือคํา้ ประกันการทํางาน ให้เป็ นไปตามข้อตกลงในการทํางาน
4. การยื่นใบสมัครเข้าร่วมกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
5. ประกอบการรับสมัครเข้ากองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
6. จัดทําทะเบียนการคุมจ่ายเงินเดือน และจ่ายเงินเดือน
7. ยื่นภาษี เงินได้ และยื่นส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
8. จัดทําข้อมูลเพื่อจ่ายเงินเดือน ผ่านระบบ KTB Corporate online
9. จัดทําทะเบียนคุมสําหรับบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ สําหรับจ่ายทุนสวัสดิการ
10. การนําส่งข้อมูลเงินสะสม และเงินสมทบให้กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ในรูปแบบไฟล์ขอ้ มูล
11. การยื่ นคําขอเบิ กเงินสวัส ดิ การค่ ารักษาพยาบาลและค่ าการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์
12. การลงรายการบันทึกบัญชี จ่ายเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
13. การลงรายการบันทึกบัญชี จ่ายกองทุนสํารองเลีย้ งชีพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
14. การลงรายการบันทึกบัญชี จ่ายค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
15. การลงรายการบันทึกบัญชี จ่ายค่าการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
16. การลงรายการบันทึกบัญชี จ่ายภาษี และเงินประกันสังคมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
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17. การลงรายการบันทึกบัญชี จ่ายค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
7. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ฯ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลที่ได้จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดําเนินการทัง้ หลายตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ในข้อที่ 6. ซึ่งสหกรณ์ฯ จะทํา
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานในการประมวลผลข้อมูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง
หรือหลายเหตุผลประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี ้
7.1 ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างอันมีขึน้ ระหว่าง
สหกรณ์ฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กําหนด โดยดําเนิ นการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่ อให้เป็ นตามสัญ ญา เช่น การจัดทํา
เงินเดือน การบริหารจัดการสวัสดิการ การทําประกันภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและครอบครัว เป็ นต้น ซึ่ง
สหกรณ์ฯ อาจทําการประมวลผลเอง หรือประมวลผลร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์
7.2 ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อให้ส หกรณ์ฯ บริหารจัดการทรัพ ยากรบุคคล
ตรวจสอบ จัดทํา รายงาน ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยรวมถึงจัดการความเสี่ยง อันเป็ นประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของสหกรณ์ฯ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การสํารวจความผูกพันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีต่อสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ เป็ นต้น
7.3 ประมวลผลตามฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ไปประมวลผลและดําเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยส่ง
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร
ตามประมวลรัษฎากร หรือ สํานักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เป็ นต้น
7.4 ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในสหกรณ์ฯ หรือการ
พิจารณารับสมัคร คัดเลือก บรรจุเป็ นพนักงาน หรือการเลื่อนตําแหน่งงาน เป็ นต้น
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้เท่านัน้ ซึ่งบางกรณีสหกรณ์ฯ
อาจพิจารณาให้สามารถนําข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี ้ ไปประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ โดยไม่ ขัด หรื อ นอกเหนื อ ไปจากวัต ถุ ป ระสงค์เ ดิ ม แต่ ใ นกรณี ท่ี ส หกรณ์ฯ จํา เป็ น ต้อ ง
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ประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อ่นื ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมใหม่จาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการใช้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นนั้
ทัง้ นีห้ ากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีความประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว
สามารถติดต่อ และแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ได้ อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ฯ อันหมายรวมถึง
การพิจารณารับสมัคร คัดเลือก บรรจุ และ/หรือ สิทธิ์ในสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม
8. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้กบั บุคคลภายใน
สหกรณ์ฯ ฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นไปตามกระบวนการทํางาน และอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อการประมวลผลข้อมูลในหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรื อตาม
กฎหมาย หรือตามที่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสหกรณ์ฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ดังกรณีต่อไปนี ้
8.1 หน่วยงานภายนอกเพื่อดําเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น การจัดทําเงินเดื อน การยื่นภาษี การยื่นประกันสัง คม การประกันชีวิต-สุขภาพ โดยส่งหรือโอนข้อมูล
ดังกล่าว ให้แก่กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่มี
ข้อตกลงดําเนินการร่วมกัน เป็ นต้น
8.2 หน่วยงานกํากับดูแล หน่วยงานของรัฐบาล หรือผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องตามกฎหมาย
8.3 เพื่อการก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎของสหกรณ์ฯ หรือการยกขึน้ ต่อสูส้ ิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย
9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
9.1 ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลที่เ กี่ ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลที่ ไ ด้จัดเก็ บไว้นั้น สหกรณ์ฯ จะเก็ บข้อมูล ส่วนบุคคล ตลอด
ระยะเวลาการจ้างงาน และจัดเก็บต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี หลังวันที่พน้ สภาพการเป็ นพนักงาน หรือตามความ
ยินยอม หรือตามระยะเวลาของการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน
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9.2 กรณี ข องผู้ส มัค รงานที่ ไ ม่ ผ่ า นการคัด เลื อ ก สหกรณ์ฯ จะเก็ บ ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น เวลา 1 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที่ย่นื ใบสมัครให้แก่สหกรณ์ฯ
9.3 สหกรณ์ฯ จะพิจารณากําหนดระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบว่าด้วยการ
จัดเก็บข้อมูลของสหกรณ์ หรือมีการกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และจําเป็ นสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละ
ประเภทและวัตถุประสงค์ ตามที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด
9.4 สหกรณ์ฯ อาจพิจารณาระยะเวลาของการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ตามอายุความ หรือระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด (เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษี อากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง และกฎหมาย
อื่นที่สหกรณ์ฯ ต้องปฏิบตั ิ เพื่อให้ถกู ต้องตามกฎหมาย)
10. แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสหกรณ์ และการบังคับใช้นโยบายอย่าง
เข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความปลอดภัย โดยกําหนดแหล่ง
จัดเก็บข้อมูลไว้ดงั ต่อไปนี ้
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร จะถูกจัดเก็บไว้ในตูจ้ ดั เก็บเอกสาร
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรู ปของไฟล์ประมูลผล หรือข้อมูลดาต้า จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลสํารองภายนอก โดยมีกาํ หนดชื่อผูใ้ ช้เฉพาะ และรหัสการเข้าถึง
ข้อมูล ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรื อ การ
โจรกรรมข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์
ทัง้ นีส้ หกรณ์ฯ ได้กาํ หนดให้บุคลากรของสหกรณ์ฯ และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานและนโยบายการจัดเก็บ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเข้มงวด รวมถึงการจัดให้มี
การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสมสําหรับ การใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถกู จัดเก็บไว้
11. วิธีการทําลายข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้จัดเก็บไว้
เมื่อครบกําหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ได้กาํ หนดไว้แล้ว สหกรณ์ฯ ได้กาํ หนด
วิธีการทําลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี ้
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- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นเอกสาร สหกรณ์ฯ จะทําลายโดยการใช้เครื่องทําลายเอกสาร
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะไฟล์งาน โปรแกรมสําเร็จรู ป หรือฐานข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ สหกรณ์ฯ จะทําลายข้อมูล โดยการล้างข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็ บ
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ
ทั้งนี ้ สหกรณ์ฯ ได้กาํ หนดให้ผูด้ าํ รงตําแหน่ง ผูจ้ ัดการของสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็ นบุคลากรของสหกรณ์ฯ
ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารทําลายข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศฉบับนี ้
12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดงั นี ้
12.1 สิทธิได้รบั การแจ้งให้ทราบ โดยได้รบั การแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บ
รวบรวม บุคคลที่จะได้รบั ข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที่จดั เก็บ (Right to be informed)
12.2 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ หรือขอให้
เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้ให้ความยินยอม (Right to access)
12.3 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากสหกรณ์ฯ โดยอัตโนมัติ และขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นด้วยวิธีการอัตโนมัติ (Right to data portability)
12.4 สิทธิคดั ค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to object)
12.5 สิ ท ธิ ข อให้ส หกรณ์ฯ ดํา เนิ น การลบ หรื อ ทํา ลาย หรื อ ทํา ให้ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ข้อ มูล ที่ ไ ม่
สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to erasure)
12.6 สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ (Right to restriction of processing)
12.7 สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยขอให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม เพื่อให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลนัน้ ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to rectification)
ผู้เ ป็ น เจ้าของข้อมูล ส่ วนบุ ค คล มีสิท ธิ ท่ีจ ะยื่น คําขอใช้สิท ธิ ร ้องเรี ยนต่ อ สหกรณ์ฯ ซึ่ง ในบางกรณี
สหกรณ์ฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทัง้ นี ้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
ร้องเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เห็นด้วยกับ
เหตุผลตามที่สหกรณ์ฯ ชีแ้ จง
การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทําเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร และสหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดที่จะดําเนินการหรือชีแ้ จงภายใน 30 วัน หรือไม่
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เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยสหกรณ์ฯ จะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สหกรณ์ฯ ลบ ทําลาย กําจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ระงับการใช้ช่ วั คราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในรู ปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ หรือการขอถอนความยินยอม อันอาจทําให้เกิดข้อจํากัดกับสหกรณ์ฯ ในการดําเนินการตามสัญญา
จ้างหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบตั ิตาม
ความประสงค์ข องเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจมีการคิดค่าใช้จ่ายที่เ กี่ยวข้อง และจําเป็ นต่อการเข้า
ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ
13. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถและบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
ผูเ้ ยาว์ หรือเป็ นบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ดว้ ยตนเองตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูเ้ ยาว์จนกว่าจะได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองที่มีอาํ นาจกระทําการแทนผูเ้ ยาว์ และจะ
ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถจนกว่าจะได้รบั ความยินยอมจากผู้
พิทกั ษ์ หรือผูอ้ นุบาล (แล้วแต่กรณี)
ทั้ง นี ้ ในกรณี ท่ี ส หกรณ์ฯ ไม่ ท ราบมาก่ อ นว่ า เจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ผู้เ ยาว์ คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่าสหกรณ์ฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์
โดยมิได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองที่มีอาํ นาจกระทําการแทนผูเ้ ยาว์ (ในกรณีท่ีตอ้ งได้รบั ความ
ยินยอมและผูเ้ ยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ดว้ ยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยมิได้รบั ความยินยอมจากผูพ้ ิทักษ์หรื อผู้
อนุบาล (แล้วแต่กรณี) สหกรณ์ฯ จะดําเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/
หรื อ โอนข้อมูล ดัง กล่ าว เฉพาะในกรณี ท่ี สหกรณ์ฯ สามารถอาศัยเหตุอัน ชอบด้ว ยกฎหมายประการอื่ น
นอกเหนือจากความยินยอมได้
14. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ
ได้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม
การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อการเก็บรวบรวม และใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้
หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ประสงค์ท่ีจะให้สหกรณ์ฯ เก็บรวมรวมข้อมูลและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ต่อไป ผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอถอนความยินยอมทัง้ หมด
หรือแต่เพียงบางส่วน เมื่อใดก็ได้
15. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีไ้ ด้ โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลง สหกรณ์ฯ จะมีการติดประกาศ และแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางที่จะ
ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป
16. รายละเอียดการติดต่อสหกรณ์
กรณีท่ีท่านมีขอ้ สงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ
ฉบับนี ้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด
เลขที่ 56 ถนนเทศบาล 3 ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3622 3806 , 09 2254 3881
อีเมล์ coopsbh@gmail.com
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จํากัด
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