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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ชุดที่ 62 

ครั้งที่ 10/2565 
วันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

*************************** 
คณะกรรมการดำเนินการ  15  คน 
กรรมการผู้มาประชุม  15  คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ สมยศ  เสาวคนธ์ 

2. นายบัณฑิต  สาและ รองประธานกรรมการ ที่ 1 บัณฑิต  สาและ 

3. นายบัณฑิต  สติรักษ์ รองประธานกรรมการ ที่ 2 บัณฑิต  สติรักษ์ 

4. นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย กรรมการและเหรัญญิก ผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย 

5. นายไสว  ชินพงษ ์ กรรมการ ไสว  ชินพงษ์ 

6. นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ กรรมการ วีระศักดิ์  เวทโอสถ 

7. นายมงคล  ชมติวัง กรรมการ มงคล  ชมติวัง 

8. นายจรัญ  เหล็มเจริญ กรรมการ จรัญ  เหล็มเจริญ 

9. นายชยพล  เพชรแก้ว กรรมการ ชยพล  เพชรแก้ว 

10. นายอุสมาน  สะมะแอ กรรมการ อุสมาน  สะมะแอ 

11. นายรอมือลี  หะมะ กรรมการ รอมือลี  หะมะ 

12. นายสะมะแอน  วรรณาการ กรรมการ สะมะแอน  วรรณาการ 

13. นายสุทิน  ปิยะรัตน์ กรรมการ นายสุทิน  ปิยะรัตน์ 

14. นายถวิล  ดาแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ถวิล  ดาแก้ว 

15. นายจิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ จิรเดช  กลิ่นขจร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 13 คน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางอารีย์  เพ็ชรพรหม ผู้จัดการ อารีย์  เพ็ชรพรหม 

2. นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เกรียงไกร  ศักระพันธุ์ 

3. นายเชียวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายเชียวชาญ  โชติบัณฑ์ 

4. ดร.ชาร์รีฟท์  สือนิ  ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ชาร์รีฟ  สือนิ  
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

5. ดร.ปชานนท์  ชนะราวี รองผู้ อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส 

ปชานนท์  ชนะราวี 

6. นายลาภวัต  บุญธรรม ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

ลาภวัต  บุญธรรม 

7. นายศุภชัย  ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 

ศุภชัย  ศรีหาใต้ 

8. นางสาวศิรดา  หามะ ผู้อำนวยการ กุ่มส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด
นราธิวาส 

ศิรดา  หามะ 

9. นางสาวฟาลีฮะห์  อัลดาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ฟาลีฮะห์  อัลดาวุฒิ 

10. นายจิระพงศ์  ชูชื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ จิระพงศ์  ชูชื่น 

11. นายจรินทร์  พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ จรินทร์  พรหมดำ  

12. นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ รอฮานิง  มะแซสะอิ  

13. นายมนัส  เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ มนัส  เพชรรัตน์  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว นายสมยศ  เสาวคนธ์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 

1. ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้ 
1. นายเกรียงไกร  ศักระพันธุ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
2. นายเชียวชาญ  โชติบัณฑ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
3. ดร.ชาร์รฟีท์  สือนิ   ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
4. ดร.ปชานนท์  ชนะราวี  รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     มัธยมศึกษานราธิวาส 
5. นายลาภวัต  บุญธรรม ผู้อำนวยการ กลุ่มนิ เทศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
6. นายศุภชัย  ศรีหาใต้  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
7. นางสาวฟาลีฮะห์  อัลดาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

2. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้ 
1. นางอารีย์  เพ็ชรพรหม  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
2. นายจิระพงศ ์ ชูชื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
3. นายจรินทร์  พรหมดำ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นางสาวรอฮานิง  มะแซสะอิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายมนัส  เพชรรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
6. นางสาวศิรดา  หามะ  ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณจ์ังหวัดนราธิวาส 
 

  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ประธานมอบให้เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ชุดที่ 62      
ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565  
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 9/2565 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565    
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วาระท่ี 3  เรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แล้ว 
   ในเดือนกันยายน 2565 มีเรื่องติดตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 9/2565                       
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

    1. สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ ผิดนัดชำระหนี้ ครั้งที่ 3 งวดเดือนกรกฎาคม 2565  
    มีทนุเรือนหุ้น 488,700.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 2,357,854.00 บาท  
    มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน 48,527.36 บาท  
    รายการชำระเดือนมิถุนายน หุ้น 4,350.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 

61,500.00 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงนิต้นรวมกับดอกเบี้ย) 2,940.00 บาท เงินฝาก 300.00 บาท รวมเป็น
เงิน 69,090.00 บาท 

   หมายเหตุ: สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการโอนหุ้นชำระหนี้ และหนี้ที่เหลือหักจากผู้ค้ำประกันตาม
ระเบียบข้อบังของสหกรณ์ฯ โดยเริ่มหักตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เดือนละ 2,200.00 บาท 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
    2. สมาชิกหน่วยอำเภอแว้ง ผิดนัดชำระหนี้ เดือนมิถุนายน 2565  
    มีทุนเรือนหุ้น 252,200.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,236,773.75 บาท  
    มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 15,531.38 บาท 
    รายการชำระเดือนมิถุนายน หุ้น 550.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย)  

10,700.00 บาท เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินต้นรวมกับดอกเบี้ย) 310.00 บาท เงินฝาก 100.00 บาท สมาคม
ฌาปนกิจ 330.00 บาท ค่าประกนัภัยกลุ่ม 990.00 บาท รวมเป็นเงิน 12,980.00 บาท 

   หมายเหตุ: สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการโอนหุ้นชำระหนี้ และหนี้ที่เหลือหักจากผู้ค้ำประกันตาม
ระเบียบข้อบังของสหกรณ์ฯ โดยเริ่มหักตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เดือนละ 1,800.00 บาท 

   มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

วาระที่ 4   เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เรื่องการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
    ในเดือนสิงหาคม 2565 ไมม่ีเรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.2 เรื่องแจ้งผลการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
    ในเดือนกันยายน 2565 มีสหกรณ์อ่ืนรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
และได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.3 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
   ตั้งแตว่ันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565 ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
แก่สมาชิก จำนวน 27 ราย เป็นเงิน 1,201,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4 เรื่องแถลงรายการให้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง  
        ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565 ผู้จดัการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง 
แก่สมาชิก จำนวน 583 ราย เป็นเงิน 186,470,200.00 บาท 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.5 เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ด้ วย  ที่ ป ระชุมคณ ะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ ย ง เมื่ อวันที่  9  กันยายน  2565 
คณะอนุกรรมการไดพิ้จารณาค้นหาและระบุความเสี่ยง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) ปัจจัยเสี่ยง 
1. ด้านกลยุทธ์   

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ
สหกรณ์ไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน 

การกำหนดพันธกิ จ  เป้ าประสงค์  และกลยุทธ์ ไม่
ครอบคลุมการดำเนินงานขององค์กร 

 2. แผนการแก้ไขปัญหาที่อาจกระทบต่อผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ไม่เป็นปัจจุบัน 

การปรับเปลี่ยนแผลกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่ประสบผลสำเร็จ 

 3. ยุทธศาสตร์ไม่ครอบคลุมพันธกิจขององค์กร หรือการ
กำหนดยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้จริง 

การดำเนินงาน/การทำกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายทีต้ั่งไว้ 

 4. แผนดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

ผลกระทบต่อรายได้ ทุน หรือการดำรงอยู่ของกิจการ 

 

ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) ปัจจัยเสี่ยง 
2. ด้านสินเชื่อ  

 1. สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามภาระท่ีตกลงไว้กบัสหกรณ ์ ผลกระทบต่อรายได้และเงินทุน ความสามารถในการทำ
กำไรลดลง 
การเกิด NPL 

 2. ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาของสหกรณ์ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ การลงทุน และ
การก่อภาระผูกพัน 

ประเด็นความเสี่ ยงต่ างๆ ซึ่ งอาจ  ส่ งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการชำระคืนอย่างครบถ้วนของลูกหนี้ 
รวมถึงปัจจัยอ่ืนอันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสหกรณ ์
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 3. มีเกณฑ์ที่แน่นอนสำหรับการวิเคราะห์เงินกู้ของสมาชิก 
เอกสารในการขอกู้การตรวจสอบเอกสาร ระเบียบ ข้อบังคับ 
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

1. ข้อมูลทางการเงินที่อาจมีความคลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง (ข้อมูลการหัก ณ ที่จ่ายไม่ตรงตามข้อเท็จจริง) 
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการหัก ณ ที่จ่ายของหน่วย
หักเงินไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การวิเคราะห์เงินกู้ที่สหกรณ์
กำหนด 

 

ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) ปัจจัยเสี่ยง 

3. ด้านสภาพคล่อง   
  1. การที่ ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึ ง
กำหนด 

ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถ
จัดหาเงินทุนได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้เงิน
ของสหกรณ์ได้ทันเวลา หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ แต่
ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับท่ียอมรับได้ 

 2. ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการร่วมทำธุรกิจของ
สมาชิกที่ฝากและถอน รวมถึงข้อมูลการจ่ายสินเชื่อเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์การเงิน 

ขาดข้อมูลที่ช่วยให้สหกรณ์สามารถวิเคราะห์ วัฏจักร
รวมถึงระบบการบริหารจัดการการกู้เงินหรือถอนเงิน
ในช่วงระยะเวลาใดมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะช่วงเวลาที่
จะต้องรักษาภาพคล่องเท่าใด 

 3. มีสภาพคล่องส่วนเกิน  มีผลกระทบต่อการสร้างรายได้ หรือผลตอบแทนของ
เงินทุนที่ส่งผลต่อการทำกำไรในสินทรัพย์รวมของสหกรณ์ 

 4. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ และเงินรับฝากที่ไม่
เหมาะสม 

สภาพคล่องของสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจ
ทำให้ขาดสภาพคล่องหรือมีสภาพคล่องส่วนเกินมาก 

 
ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) ปัจจัยเสี่ยง 

4. ด้านการลงทุน 

 1. การกำหนดนโยบายการระดมเงินทุนภายในจากทุนเรือน
หุ้นเพื่อการขยายตัวของเงินทุนระยะยาวอย่างไม่เหมาะสม 

การระดมทุนภายในจากทุนเรือนหุ้นไม่สอดคล้องกับอัตรา
การขยายตัวของการให้สินเชื่อแก่สมาชิก 

 
ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) ปัจจัยเสี่ยง 

5. ด้านการปฏิบัติ 

 1. ขาดการกำกับดูแลที่ดี หรือขาดธรรมมาภิบาลในองค์กร 
โดยมีสาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบัติงานภายในบุคลากร 
ระบบงาน หรือระบบปฏิบัติงาน(ซอฟต์แวร์) หรือเหตุการณ์
จากปัจจัยภายนอก 

การปฏิบัติงานล่าช้า ด้อยประสิทธิภาพ 

  2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบยังไม่ เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน 
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เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรไม่มีความรู้ความ ชำนาญ
ในด้านกฎหมาย 

หากมีคดีความฟ้องร้อง อาจทำให้ สหกรณ์เสียประโยชน์ 

  3. การจัดสรรงบประมาณที่ ไม่เหมาะสม หรือมีการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด 

การดำเนินงาน งานวิจัย โครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตาม
แผนไม่ประสบความสำเร็จ หรือเกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

 4. สมาชิกไม่ได้รับเอกสารสำคัญ ของสหกรณ์เช่น จดหมาย
ทวง หนี้ จดหมายเชิญประชุมต่างๆ เป็นต้น 

สมาชิกบางรายไม่ได้รับข่าวสารข้อมูลที่  เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากย้ายที่อยู่  /  ระบบ  ไปรษณีย์ล่าช้า ทำให้สมาชิก
เสียโอกาส 

 5. การเก็บรายละเอียดการค้างชำระด้วยการนับมือ (ระบบ
โปรแกรมไม่สามารถ ตรวจสอบได้) 

อาจเกิดการผิดพลาดของข้อมูลสมาชิก และทำให้ข้อมูล
ขาดความน่าเชื่อถือ 

 

ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) ปัจจัยเสี่ยง 

6. ด้านชื่อเสียง  
 1. การขาดจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  
คณะกรรมการดำเนินการ และมีกระบวนการทำงาน หรือแนว
ปฏิบัติที่ทำให้เกิดการร้องเรียน 

ความน่าเชื่อถือในบุคลากรในองค์กรลดลง 

 2. กำหนดระเบียบ ช่องทาง และกระบวนการจัดการ ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือความต้องการของสมาชิก  

ไม่สนองตอบความต้องการของสมาชิก ความถดถอยของ
ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 

 

ความเสี่ยง  (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหน่วยงาน) ปัจจัยเสี่ยง 
7. ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 1. กฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กรที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำหนดผูกพันตามกฎหมาย 

ความผิดพลาด ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากสัญญา
ผูกพัน หรือการรายงานตามกฎหมาย 

     มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.6 เรื่องรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน 
  ด้ วย  ที่ ป ระชุมคณ ะอนุ กรรมการบริหารหารลงทุ น  เมื่ อวันที่  9  กันยายน  2565 
คณะอนุกรรมการได้วิเคราะห์สภาพคล่องและสภาวะทางการเงินของสหกรณ์ และเศรษฐกิจ เพื่อพิจารณาปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก 
  ผู้จัดการ  จากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินและค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ รวมถึง
นโยบายทางการเงินของสถาบันการเงิน ซึ่งมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น ดังนั้น เห็นสมควรให้ดูสถานการณ์
ทางการเงินก่อน หากจะปรับลดก็อาจจะลดได้ในช่วงปลายปี 
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  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน เห็นสมควรให้นำเสนอข้อมูลพิจารณาอัตรา
ดอกเบีย้เงินกู้และเงินฝากอีกครั้ง ในเดือนธันวาคม 2565 
  มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 4.7    เรื่องติดตามรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
   ไม่มี 
 
 4.8 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  นายจรินทร์  พรหมดำ  การจัดการเรื่องภูมิทัศน์ของสหกรณ์มีความโดดเด่น ดำเนินการได้ใน
ระดับดี    รวมถึงการจัดทำป้ายรับเสด็จฯ ทำได้อย่างสวยงาม เพ่ิมเตมิคือให้ดำเนินการตลอดทั้งปี ไม่ให้มีความ
ว่างเปล่า เรื่องการให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความรู้สามารถให้คำแนะนำแก่สมาชิกได้อย่างชัดเจน เรื่องมาตราการ
ป้องกัน ไตรมาสนี้เป็นไปในทางที่ดี เรื่องระบบสารสนเทศ จากการที่สมาชิกได้ตอบแบบสอบถาม ได้ข้อสรุปว่า 
สมาชิกได้ให้ความชื่นชมในเรื่องของการให้บริการของสหกรณ์  ทั้ งนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีสมาชิกตอบ
แบบสอบถามเพียง 12 ท่าน เท่านั้น จึงฝากคณะกรรมการประจำหน่วยช่วยประชาสัมพันธ์ผู้แทนสมาชิกและ
สมาชิก ให้มสี่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือได้นำข้อคิดเห็นมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 
  ประธาน  มอบหมายผู้ตรวจสอบกิจการ ช่วยตรวจสอบเรื่องสัญญาเงินกู้ทุกประเภท และการ
รับ – จ่ายเงินของสหกรณ์ รวมทั้งข้อมูลในระบบฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายธุรการ 
  
 4.9 เรื่องสมาชิกย้ายหน่วย 
  ในเดือนกันยายน 2565 มีสมาชิกย้ายหน่วย จำนวน 10 ราย 
  มติทีป่ระชุม รบัทราบ 
 
 4.10 เรื่องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. 
   ในเดือนกันยายน 2565 มีรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 
   แบบ ปปง. 1-01 การทำธุรกรรมเงินสดเกิน 2 ล้านบาท 
   ไม่มี 
   แบบ ปปง. 1-02 การทำธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สินราคาประเมนิเกิน 5 ล้านบาท 
   ไมมี่ 
   แบบ ปปง. 1-03 การทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
   ไม่มี 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.11 เรื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
     นางศิรดา  หามะ  ประเด็นที่ 1. เรื่องการรายงานข้อมูลทางการเงิน ให้สหกรณ์รายงานก่อน
วันที่25 ของทุกเดือน และฝากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึง
ปัจจุบัน ประเด็นที่ 2. สืบเนื่องจากเมื่อปีพ.ศ. 2564 มีหลายสหกรณ์ได้มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับ เมื่อนาย
ทะเบียนเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไปส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตรวจสอบอีกครั้งและเมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ตรวจสอบ ตามมาตรา 62 เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ ตามข้อ(5) ซ้ือหุ้นของ
ชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน ซ่ึงได้วินิจฉัยแล้วว่า สหกรณ์ไม่สามารถซื้อหุ้นของสหกรณ์อ่ืนได้ ดังนั้นเมื่อ
สหกรณ์ได้มีการแก้ไขระเบียบให้ตัดความ หรือสหกรณ์อ่ืน และตัดความตราสารทางการเงิน ให้คงเฉพาะตั๋ว
สัญญาใช้เงิน ประเด็นที่ 3. การแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สมาชิกที่
ช่วยราชการต่างจังหวัดให้กู้ได้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูใน
จังหวัดนั้น ๆ และต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกินสองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน มีความกังวลว่าสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิก
ของสหกรณอ์อมทรพัย์ครนูราธิวาส เมื่อขอยื่นกู้ให้ถือใช้ระเบียบของสหกรณ์อ่ืน มีความหมายว่าอย่างไร 
     ประธาน  กรณีอย่างเช่น สมาชิกเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 2.7 ล้านบาท สมาชิก
ได้โอนไปจังหวัดอ่ืน เมื่อสมาชิกขอยื่นกู้เงินสหกรณ์จังหวัดนั้นให้นำมาล้างหนี้สหกรณ์เดิม และมีข้อคิดเห็นให้
ผู้ตรวจสอบของสหกรณ์ได้เข้ามาตรวจสอบสหกรณ์ฯ ทุกเดือน เพ่ือความโปร่งใสแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด และสมาชิกที่ช่วยราชการต่างจังหวัด ให้ตรวจสอบการให้เงินกู้ของสหกรณ์นั้น ๆ เมื่อมีการ
โอนย้ายระหว่างสหกรณจ์ะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกบัวงเงินกู้ 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.12 เรื่องท่ีปรึกษาสหกรณ์เสนอแนะ 
   ไม่มี 
 
 4.13 เรื่องสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
   ในเดือนกันยายน 2565 ประธานกรรมการอนุมัติให้สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ จำนวน 14 
ราย จำแนกตามเหตุผลการลาออกได้ ดังนี้ 
   1. ต้องการรับเงินเดือนเต็ม  จำนวน 9 คน 
   2. ย้ายต่างจังหวัด  จำนวน 2 คน 
   3. เหตุผลทางการเงิน  จำนวน 1 คน 
   4. มีเหตุผลส่วนตัว  จำนวน 1 คน 
   5. เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน จำนวน 1 คน 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.14 เรื่องสมาชิกถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
  ในเดือนกันยายน 2565 มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 มีมติให้
ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 ราย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.15 เรื่องประมาณการรับจ่ายเงินสหกรณ์ในวันสิ้นเดือนกันยายน 2565 
             ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประมาณการว่าจะมีการรับ - จ่ายเงิน จำนวน 110,689,983.06 บาท
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.16 เรื่องสมาชิกขอเปล่ียนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 มอบ
อำนาจให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในเรื่องพิจารณาให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ในเดือน
กันยายน 2565 มีสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกนัเงินกู้ จำนวน 68 ราย  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.17 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม 
   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด มีโครงการให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ประกันชีวิตกลุ่ม 
กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และทางสหกรณ์ได้จัดทำประกันเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงกรมธรรม์มีผลตั้งแต่วันที่ 
29 เมษายน 2565 ถึง 28 เมษายน 2566 
   บัดนี้  ได้ตรวจสอบหลักฐานปรากฏว่า มีสมาชิกเข้าโครงการประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน       
6,301 คน ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.18 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงนิคา่หุ้นรายเดือน       
   ในเดือนกันยายน 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 2 ราย  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.19 เรื่องสมาชิกขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้       
   ในเดือนกันยายน 2565 มีสมาชิกขอเพ่ิมเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 3 ราย  
   มติที่ประชุม  รบัทราบ 
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 4.20 เรื่องสมาชิกถึงแก่กรรม 
    ในเดือนกันยายน 2565 มีสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 2 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. นายกวี   คงชูดวง (13577) สังกัด หน่วยอำเภอตากใบ  ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่  22 สิงหาคม 2565 
เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 15  กันยายน  2541  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์ 
2. นางศรีสุดา  เติมเศรษฐเจริญ  (12304)  สังกัด หน่วยอำเภอตากใบ  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2  
กันยายน 2565 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพนัธ์  2539  ได้รับแจ้งจากทายาทมาติดต่อกับสหกรณ์ 

   มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

 4.21 เรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชกิ 
   ในเดอืนกันยายน 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 3 ราย  
   มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

4.22  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกประจำเดือนสิงหาคม 2565 
  ในเดือนสิงหาคม 2565 มีสมาชิกยื่นกู้สามัญ จำนวน 136 ราย เป็นเงิน 157,510,000.00 บาท  
  เงินจัดสรร 

เงินจัดสรร 
จำนวน 
ผู้ขอกู้ 

จำนวนเงิน 
ขอกู้ 

หนี้ค้าง ซื้อหุ้นเพิ่ม 
ประกัน
สินเชื่อ 

จ่ายจริง 

45,900,000.00 136 157,510,000.00 112,170,580.32 3,823,800.00 64,311.84 41,451,307.84 

 คณะกรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ จำนวน 136 ราย 
เป็นเงิน 157,510,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.23 เรื่องสมาชิกขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
  ในเดือนสิงหาคม 2565 มีสมาชิกขอกู้เงินสามัญท่ัวไป เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน 

2 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. สมาชิกหน่วยอำเภอรือเสาะ มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญท่ัวไป จำนวน 2,500,000.00 บาท 

ทุนเรือนหุ้น 456,000.00 บาท 
ซื้อหุ้น 44,000.00 บาท 
หนี้เงินกู้สามัญ 1,106,700.83  บาท 
หนี้เงินกู้พัฒนาฯ 596,005.78 บาท 

ได้รับสุทธิ 753,293.39 บาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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2. สมาชิกหน่ วยอำเภอเจาะไอร้อง มีความประสงค์ขอกู้ เงินสามัญทั่ ว ไป  จำนวน 
2,400,000.00 บาท 

ทุนเรือนหุ้น 318,450.00 บาท 
ซื้อหุ้น 141,550.00 บาท 
หนี้เงินกู้สามัญ 196,993.60  บาท 
หนี้เงินกูธ้นาคารกรุงไทย 1,699,262.80 บาท 

ได้รับสุทธิ 362,193.60 บาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.24  เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 มีสมาชิกกู้เงินสามัญเพ่ือ
การศึกษา จำนวน 13 ราย  เป็นเงินจำนวน 1,180,000.00 บาท 
   ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 มีสมาชิกกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ จำนวน 4 ราย เป็นเงินจำนวน 2,940,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.25  เรื่องโครงการสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ 
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมสหกรณ์พบ
ข้าราชการบำนาญ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ สวนสาธารณะ ร.5 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 938 คน มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 612 คน ซึ่งมีผู้
มาร่วมกิจกรรมจำนวน 525 คน ซ่ึงมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย และผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้   

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นเงิน 16,471.93 บาท 
- ค่าอาหาร คนละ 100 บาท จำนวน 525 คน เป็นเงิน 52,500.00 บาท 
- ค่าพาหนะจ่ายตามระยะทางที่สังกัด จำนวน 525 คน เป็นเงิน 235,200.00 บาท 
- ค่าเช่าอุปกรณ ์และค่าตอบแทนสถานที่ เป็นเงิน 8,800.00 บาท 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 19,310.00 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น 332,281.93 บาท 
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สรุปผลการประเมินจากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 473 คน 

ด้านรูปแบบการประชุม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. ระยะเวลาของการสัมมนา 340 107 18 5 3 4.64 92.81 ระดับมากท่ีสุด 
2. การบรรยายของวิทยากร 277 169 12 8 7 4.48 89.64 ระดับมากท่ีสุด 

ด้านการดำเนนิการในการจัดสัมมนา         

1. ความเหมาะสมของสถานที่สัมมนา 122 77 142 59 73 3.25 64.90 ระดับปานกลาง 
2. ความพร้อมของการสัมมนา 120 135 146 41 31 3.58 71.50 ระดับมาก 

3. การประสานงานของการจัดสัมมนา 322 89 62 0 0 4.55 90.99 ระดับมากท่ีสุด 

4. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 326 72 75 0 0 4.53 90.61 ระดบัมากท่ีสุด 
ด้านการรับผลประโยชน์         

1. เนื้อหาสาระในการอบรมสัมมนา 341 69 54 7 2 4.56 91.29 ระดับมากท่ีสุด 
2. ประโยชน์ที่ไดรับจากการสัมมนา 335 104 28 5 1 4.62 92.43 ระดับมากท่ีสุด 

รวม 4.28 85.52 ระดับมากที่สุด 
 
 

ข้อเสนอแนะ จำนวน (คน) รอ้ยละ 
1.  ควรมีจัดให้มีการบริการให้ความสะดวกแก่สมาชิก  20 0.04 

2.  ควรแบ่งการจัดเป็น 2 - 3 วัน เพ่ือให้ความรู้ ความสะดวกแก่สมาชิกยิ่งขึ้น  1 0.00 
3.  สถานที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุอย่างยิ่ง ห้องน้ำไม่เหมาะสมมาก  84 0.18 

4.  ควรมีรางวัลให้กับผู้ทีมาลำดับที่ 1 อายุมากที่สุด มาไกลสุด และยกย่องผู้สูงอายุ  4 0.01 

5.  ควรมีของสมนาคุณให้ปีละ 1 ชิ้น  11 0.02 
6.  ควรมีอาหารว่างให้เพียงพอ  2 0.00 

7.  วิทยากรบรรยายไม่ได้ศัพท์  4 0.01 

8.  ควรมีให้จัดสัมนาทุกปี  7 0.01 
9.  ควรเพ่ิมเงินให้แกสมาชิก เป็น 1000 บาท  8 0.02 

10.  คู่มือที่แจกตัวอักษรเล็กมาก  6 0.01 
11.  จัดเที่ยวให้สมาชิกอาวุโส  1 0.00 

12.  เสียงไม่ชัดเจน อากาศร้อน ครั้งแรกไม่ประทับใจ  30 0.06 

13.  ไม่ควรให้สมาชิกเข้าแถวยาวรอนาน  1 0.00 
 
 
 



 

14 

ประมวลภาพโครงการสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.26 เรื่องสมาชิกผ่านการทดสอบออนไลน์ 
 ในเดือนกันยายน 2565 มีสมาชิกเข้าใหม่ทำแบบทดสอบออนไลน์ 8 คน และผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ 8 คน   
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.27  เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งต่อไปนี้   
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 
ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

 มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

วาระท่ี 5  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 เรื่องรายงานกิจการสหกรณ์ 

   ณ  วั นที่  31 สิ งหาคม 2565 สหกรณ์ มี สิ นทรัพย์  6,457 ,252,290.76 บาท มี หนี้ สิ น 
2,700,167,049.67 บาท มีทุน 3,570,243,126.90 บาท มีรายได้ 238,446,843.85 บาท ค่าใช้จ่าย 51,604,729.66 บาท 
กำไร 186,842,114.19 บาท 
   มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานกิจการสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2565 ตามทีเ่สนอ 

 
 5.2 เรื่องแถลงรายการรบั – จ่ายเงินในรอบเดือน 

 รายการรับ - จ่าย เงินสด ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 36,629,387.03 บาท 
   มติที่ประชุม  รับรองการรับ - จ่ายเงิน ในรอบเดือนของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่  1 - 31 
สิงหาคม  2565 
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 5.3  เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือน  
   ในเดือนกันยายน 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 19 ราย  
   มติที่ประชุม   อนุมัติ ให้สมาชิกลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดื อน จำนวน 19 ราย ทั้ งนี้             
ให้เปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นรายเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป 
 

5.4 เรื่องสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ 
 ในเดือนกันยายน 2565 มีสมาชิกขอลดการส่งเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 3 ราย  
 มติที่ประชุม  อนุมัติให้สมาชิกลดการส่งเงินค่างวดชำระหนี้รายเดือน จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ให้
เปลี่ยนแปลงเงินคา่งวดชำระหนี้รายเดือนใหมต้ั่งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป  
 

5.5 เรื่องสมาชิกของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
  ในเดือนกันยายน มีสมาชิกของดส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 2 ราย  
 1.  สมาชิกสังกัดหน่วยจังหวัด มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้ งแต่เดือน

กันยายน 2565 เป็นต้นไป 
      มีเงินทุนเรือนหุ้น 1,084,000.00 บาท ส่งมาแล้ว 41 งวด และไม่มีหนี้สหกรณ์ 
 2.  สมาชิกสังกัดหน่วยอำเภอสุไหงปาดี มีความประสงค์ของดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่

เดอืนกันยายน 2565 เป็นต้นไป 
      มีเงินทุนเรือนหุ้น 640,000.00 บาท ส่งมาแล้ว 175 งวด และไมม่ีหนี้สหกรณ์ 

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
  

 5.6 เรื่องการรับสมาชิกสามัญเข้าใหม ่
     ในเดือนกันยายน 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 22 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  
     มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ จำนวน 22 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนตั้งแตเ่ดอืนกันยายน 2565 เป็นต้นไป 
 

5.7 เรื่องการรับสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน 
     ในเดือนกันยายน 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 2 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัตถิูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  
    มติที่ประชุม อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้นราย
เดือนตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป 
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5.8 เรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
     ในเดือนกันยายน 2565 มีผู้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จำนวน 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคบัของสหกรณ์  
    มติที่ประชุม  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ให้เก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือนต้ังแตเ่ดือนกันยายน 2565  เป็นต้นไป 
 

5.9 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินของสมาชิกถึงแก่กรรม 
  ในเดือนกันยายน 2565  มีผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกถึงแก่กรรมขอรับเงินที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์ฯ จำนวน  1 ราย 
   มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 5.10 เรื่องแจ้งจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือนกันยายน 2565 

ผู้จัดการแจ้งยอดจำนวนสมาชิกคงเหลือในวันสิ้นเดือน ดังนี้ 
สมาชิกยอดยกมา 7,334 คน 
สมาชิกเข้าใหม่  (สมาชิกปกติ) 22 คน 
สมาชิกเข้าใหม่  (กรณีพิเศษ) - คน 
สมาชิกเข้าใหม่ (โอนมาจากต่างจังหวัด) 2 คน 
สมาชิกเข้าใหม ่(สมาชิกสมทบ) 1 คน 
สมาชิกลาออก 14 คน 
สมาชิกโอนไปต่างจังหวัด 1 คน 

ให้ออก (17701) , (22196) 2 คน 

สมาชิกถึงแก่กรรม 2 คน 
คงเหลือ 7,340 คน 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

 5.11  เรื่องสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ 
  ในเดือนกันยาน 2565 มีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้ 
    1. สมาชิกสังกัดหน่วยอำเภอบาเจาะ ผิดนัดชำระหนี้ครัง้ที ่1 งวดเดือนสิงหาคม 2565  
    มีทุนเรือนหุ้น 438,150.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,372,807.11 บาท  
    รายการชำระเดือนสิงหาคม ดังนี้ หุ้น 1,450.00 บาท เงินกู้สามัญทั่วไป (เงินต้นรวมกับ

ดอกเบี้ย)  13,593.01 บาท เงินฝาก 500.00 บาท รวมเป็นเงิน 15,543.01 บาท 
   สหกรณฯ์ ไดท้ำหนังสือบอกกล่าวผู้กูแ้ละผู้ค้ำประกัน เมือ่วันที่ 7 กันยายน 2565 

   หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้กู้ไดช้ำระหนี้ส่วนที่ค้าง จำนวน 18,700.00 บาท 
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   ประธาน  ที่ปรึกษาทางกฎหมายมีความคิดเห็นอย่างไร 
   ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  เมื่อสหกรณ์ฯ รับชำระหนี้ของผู้กู้ และหากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้เมื่อไหร่ 
สหกรณ์ฯ จะต้องเริ่มนับครั้งที่ผิดนัดใหม่ทุกครั้ง   

   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ 
 
5.12 เรื่องพิจารณาสมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อการรวมหนี้ 

   ในเดือนกันยายน 2565 มีสมาชิกยื่นความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ จำนวน 3 
ราย ดังรายละเอียดแนบ 
   1. สมาชิกหน่ วยสั งกั ดจั งหวัด  มีทุ น เรือนหุ้ น  509 ,300.00 บาท มีหนี้ เงินกู้ ส ามัญ 
2,319,504.97 บาท มีหนี้เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง 200,000.00 บาท  
 มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน  3,150,000.00 บาท ดังนี้ 
 
 
 
 
    
 

 เงนิไดร้ายเดือน 33,990.00 บาท ความสามารถในการชำระหนี้ (70%)  23,793.00  บาท ดังนี้ 
ค่าหุน้ 1,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจ 210.00 บาท 
ภาษ ี 231.85 บาท 
กบข.  1,019.70 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพ่ือการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า)          22,600.00 บาท 

รวมรายจ่ายต่อเดือน            25,161.55 บาท 
 

   หมายเหตุ: สมาชิกรายนี้ เมื่อยื่นกูส้ามญัเพ่ือการรวมหนี้แล้ว ยอดหักชำระรายเดือนเกิน 70% 
ของเงินได้รายเดือน สมาชิกได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ในการหักเงินชำระหนี้        
โดยยินยอมให้สหกรณฯ์ หักเงินเดือนผ่านบัญชีในส่วนที่เกินเพ่ือชำระหนี้ 
   ประธาน  สมาชิก 1 คน ไม่สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ 2 แห่ง ตามระเบียบข้อบังคับของ
สหกรณ์ฯ ดังนั้น สมาชิกจะต้องลาออกจากสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน และหากจะให้ทางสหกรณ์ฯ ปิดหนี้
สถาบันการเงินอื่นจะต้องแนบเอกสารลาออกด้วย 
   ผู้จัดการ  จากที่ได้ตกลงกับสมาชิก หากให้ทางสหกรณ์ฯ ปิดหนี้เงินกู้นี้สมาชิกจะต้องลาออก
จากสหกรณอิ์สลามอิบนูอัฟฟาน และแนบเอกสารลาออกพร้อมสัญญาเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ฯ 

1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,319,504.97   บาท 
2.) เงินกู้พิเศษเสริมสภาพคล่อง จำนวน 200,000.00   บาท 
3.) เงนิกู้สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำนวน 571,338.00   บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 3,090,842.97 บาท 

ได้รับสุทธิ 59,157.03 บาท 
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   นายบัณฑิต  สาและ  จากการที่ได้ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกรายนี้ จะต้องพิจารณา 2 
ประเด็น คือ 1. เรื่องการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 2. ความสามารถในการชำระหนี้เกิน 70% 
   ประธาน  ดังนั้น สมาชิกจะต้องดำเนินการลาออกจากสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน เพ่ือที่
สมาชิกจะไดม้ีเงินเหลือพอ 
   นางสาวศิรดา  หามะ ตามระเบียบการชำระหนี้ไม่เกิน 70% แต่ความสามารถชำระหนี้ของ
สมาชิกรายนี้เกิน 70% ส่งผลให้เห็นศักยภาพในการชำระหนี้ไม่เพียงพอ 
   ประธาน  ส่วนที่เกิน 70% หมายความว่าทางเขตพ้ืนที่การศึกษาจะไม่ส่งเรียกเก็บให้ทาง
สหกรณ์ฯ แตส่หกรณฯ์ มีการแก้ไขโดยให้สมาชิกทำหนงัสือยินยอมให้หักจากธนาคาร 
   ผู้จัดการ  สหกรณ์ฯ ได้ให้ทางเลือกแก่สมาชิกจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่ไหน สมาชิกได้
เลือกเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส เพ่ือที่สมาชิกจะได้กู้เงินนำไปล้างหนี้ของสหกรณ์อ่ืน 
   ประธาน  สมาชิกรายนี้ได้โอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี หรือไม่ 
   ผู้จัดการ  สมาชิกรายนี้ไม่ได้โอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี เป็นสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาสตั้งแต่แรก 
   นางศิรดา  หามะ  สมาชิกรายนี้ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง เพราะสหกรณ์อิสลาม
อิบนูอัฟฟาน ตั้งอยู่ทีจ่ังหวัดปัตตานี และมีสาขาอยู่จังหวัดนราธิวาสด้วย  
   ผู้จัดการ  สมาชิกได้แจ้งว่า กรณีเป็นผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์อิสลาม
อิบนูอัฟฟานด้วย 
   ศิรดา  หามะ  ผู้กู้มสีิทธิเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟานได้ แต่ด้วยข้อบังคับกำหนดไว้
ห้ามเป็นสมาชิกออมทรัพย์ประเภทอ่ืนทุกประเภทให้ถือผิดตามข้อบังคับ สหกรณ์บางแห่งให้เป็นสมาชิกได้ 2 
แห่งแต่ต้องอยู่นอกเขตพ้ืนที่ และเรื่องที่สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพ่ือการรวมหนี้ จะต้องมีหลักฐานให้เรียบร้อย
และให้ทางสหกรณ์ฯ ดำเนินการปิดยอดชำระหนี้ให้ 
   ประธาน สมาชิกรายนี้ให้แนบเอกสารลาออกจากสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟานพร้อมสัญญา
เงินกู้ และให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปิดยอดชำระหนี้ 
   มติที่ประชุม  อนุมัติและให้สมาชิกแนบหนังสือลาออกจากสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟานพร้อม
สัญญาเงินกู ้มอบหมายฝ่ายจัดการดำเนินการชำระหนี้ 
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  2. สมาชิกหน่วยสังกัดจังหวัด มีทุนเรือนหุ้น 565,000.00 บาท มีหนี้เงินกูส้ามัญ 2,170,207.00 บาท 
  มีความประสงค์ขอกู้สามัญเพ่ือการรวมหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน  3,300,000.00 บาท ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  เงินได้รายเดือน 40,221.00 บาท ความสามารถในการชำระหนี้ (70%)  28,154.00  บาท ดังนี้ 

ค่าหุ้น 1,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจ 210.00 บาท 
ภาษี  392.53 บาท 
ชพค. 728.00 บาท 
ชพส. 391.00 บาท 
ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้ (เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า)          23,700.00 บาท 

รวมรายจ่ายต่อเดือน            26,521.53 บาท 
   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 
  3. สมาชิกหน่วยอำเภอตากใบ มีทุนเรือนหุ้น 654,500.00 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 1,647,200.00 บาท 
  มีความประสงค์ขอกู้สามญัเพ่ือการรวมหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จำนวน  3,000,000.00  บาท ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

  เงินได้รายเดือน 35,147.58 บาท ความสามารถในการชำระหนี้ (70%)  24,603.00  บาท ดังนี้ 
ค่าหุ้น 1,000.00 บาท 
เงินฝาก 100.00 บาท 
ค่าสมาคมฌาปนกิจ 210.00 บาท 
ภาษี  465.71 บาท 
ชพค. 728.00 บาท 
ชพส. 391.00 บาท 

1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 2,170,207.00 บาท 
2.) เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 983,002.53 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 3,153,209.53 บาท 

ได้รับสุทธิ 146,790.47 บาท 

1.) เงินกู้สามัญทั่วไป จำนวน 1,647,200.00 บาท 
2.) เงนิกู้ฉุกเฉิน จำนวน 39,338.12 บาท 
3.) เงินกู้ธนาคารออมสิน จำนวน 1,070,882.58 บาท 
 รวมหนี้สุทธิ 2,757,420.70 บาท 

ได้รับสุทธิ 242,579.30 บาท 
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ชำระหนี้สามัญเพื่อการรวมหนี้(เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่า)          21,500.00 บาท 
รวมรายจ่ายต่อเดือน            

24,394.71 
บาท 

   มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 
 5.13  เรื่องสมาชิกประสบภัยร้ายแรง 
 คณะกรรมการอำนวยการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 กำหนดเกณฑค์วามช่วยเหลือ ดังนี้ 
  (1)  ความเสียหายไม่เกิน 40,000 บาท    ให้ความช่วยเหลือ 2,000 บาท 
  (2)  ความเสียหายเกินกว่า 40,000 – 60,000 บาท  ให้ความช่วยเหลือ 3,000 บาท 
  (3)  ความเสียหายเกินกว่า 60,000 บาท ขึ้นไป  ให้ความช่วยเหลือ 4,000 บาท 
 ในเดอืนกันยายน 2565 มีสมาชิกประสบภัยร้ายแรง จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้ 
 1. สมาชิกหน่วยแว้ง ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นเหตุให้
ทรัพย์สิน และรถยนต์เสียหาย 136,000.00 บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ให้
ได้รับความช่วยเหลือ 4,000 บาท 
  มติทีป่ระชุม  อนุมัติให้ความช่วยเหลือ 4,000.00 บาท 
 
 5.14  เรื่องพิจารณาร่างนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล 
 ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เริ่มบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เป็นองค์กรที่ เคารพและให้
ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน อันเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลของตน
ได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนด
หลักเกณฑ์หรือมาตรการในการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การ
ใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
 ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของสมาชิกและถูกต้องตาม
กฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
   มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ และให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ ให้ประกาศหน้าเว็บไซต์สหกรณ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
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(ร่าง) 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
เร่ือง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทศัน์วงจรปิด 

 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และการให้สิทธิที่ควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จึงกำหนดนโยบายเรื่อง ข้อมูลส่วน
บุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (“ประกาศฯ”) มีจุดประสงค์เพ่ือแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด (“สหกรณ์ฯ”)  ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือเฝ้าดูแลภายในและรอบ
สถานที่ อาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือคุ้มครองชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพย์สินของท่าน  
สหกรณ์ฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสมาชิก กรรมการ พนักงาน ผู้รับ
จ้าง คนงาน ผู้มาเยือน หรือบุคคลใด ๆ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่เข้ามาภายในพ้ืนที่
ของสหกรณ์ฯ ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่ว่าจะเป็นภายในอาคาร สถานที่ภายนอกอาคารของ
สหกรณ์ฯ  และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลย
พินิจของสหกรณ์ฯ แต่เพียงผู้เดียวในการทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติม ลบ และปรับปรุงประกาศฯ ฉบับ
นี้ สหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสม หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้ 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 
สหกรณ์ฯ  เก็บรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน รูปภาพ และ/หรือเสียงซึ่งอาจรวมถึง

ข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของท่าน เช่น หมายเลขทะเบียนยานพาหนะของท่าน หรือแหล่งข้อมูลที่สามารถระบุ
ตัวตนได้ตามที่เห็นได้จากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าถึงพ้ืนที่
ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งภายในอาคารและสถานที่ภายนอกอาคารของสหกรณ์ฯ 
 

2. วัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
2.1 สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

การบันทึก ถือครอง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวม ทำสำเนา ส่ง เก็บรักษา แยก เปลี่ยน 
หรือเพ่ิม กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือจุดประสงค์ด้านล่างนี้ (“วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด”) โดยไม่ได้รับการได้รับการยินยอมจากท่าน ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 

      (1) เพ่ือประโยชน์ต่อชีวิต อันเป็นเรื่องจำเป็นต่อการขัดขวาง ป้องกัน และ/หรือ ระงับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของบุคคล เช่น เพ่ือปกป้องสุขภาพและความปลอดภัย  รวมถึงทรัพย์สินของท่าน 
หรือของบุคลากรของสหกรณ ์
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(2) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสหกรณฯ์ ได้แก ่  
1.) ในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาคาร 
สถานที่ และทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ จากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลายทรัพย์สิน และ
อาชญากรรมอ่ืน ๆ  
2.) เพ่ือช่วยเหลือแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัย หรือกระบวนการยุติเรื่อง
ร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.) เพ่ือช่วยเหลือในการสอบสวนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส  
4.) เพ่ือช่วยเหลือในการเริ่มหรือต่อสู้คดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคดีแพ่ง คดีอาญา และ
หรือคดีแรงงาน  
5.) เพ่ือการกระทำการอ่ืนใดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

      สหกรณ์ฯ จะยังคงพยายามสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และประโยชน์
ของท่านหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของท่านในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้สหกรณ์ฯ จะยังใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความสมดุลดังกล่าว  

      (3) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะ
มีการต่อไปภายหน้า การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน 
สหกรณ์ฯ ถือว่าการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นมาตรการที่จำเป็นที่จะทำให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้ เช่น เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกัน และตรวจจับอาชญากรรม 
รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม 

2.2 สหกรณฯ์ จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในที่ท่ีสังเกตเห็นได้งา่ย 
2.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี และจะมีการบันทึกภาพทั้งแบบมี

เสียงและไม่มีเสียง 
 

3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
3.1 สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูล

ดังกล่าวแก่ผู้ใด ยกเว้นบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ได้รับสิทธิ 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ 

3.2 สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฯ 
ฉบับนี้ บุคคลที่สหกรณอ์อมทรัพย์ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ 

      (1)  หน่วยงานรัฐ และ/หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใน
การสอบสวนหรือฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือคดปีกครอง 
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      (2) บุคคลภายนอก สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือดำเนินการตาม
ขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพย์สินของท่าน หรือบุคคลอื่น 

 

4. การโอนข้อมูลสว่นบุคคลไปต่างประเทศ 
4.1 สหกรณ์ฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการจากภายนอกที่ตั้งอยู่

นอกประเทศไทย เพ่ือดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในการปกป้องชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และ/หรือทรัพย์สิน
ของท่าน  การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ยกเว้น
กรณีท่ีมีฐานทางกฎหมายที่สำคัญอ่ืนๆ (เช่น เพ่ือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสัญญาระหว่างสหกรณ์ฯ และบุคคล
อ่ืนเพื่อประโยชน์ของท่าน) ตามท่ีกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต 

4.2 ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทยกำหนด สหกรณ์ฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่
จำเป็นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอ่ืนในต่างประเทศ เพ่ือให้ข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครอง
ในระดับเดียวกับที่สหกรณ์ฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น 
 

5. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
5.1 สหกรณ์ฯ ใช้มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเชิงกายภาพ ทางเทคนิค และการบริหารจัดการ

เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสียหาย ความสูญเสีย การทำลาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง 
และการเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอำนาจ 

5.2 สหกรณ์ฯ จะทำการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสหกรณ์ฯ 
เป็นครั้งคราวตามท่ีจำเป็นหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องประกาศกำหนด 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามหน้าที่

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ ในกรณีที่มีการ
ดำเนินการทางศาลหรือทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินการ
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ฎีกาด้วย หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวร
ตามท่ีกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต 
 

7. สิทธิทางกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในบางกรณี สหกรณ์ฯ อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านก่อนดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพ่ือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน 
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไว้ดังนี้ 
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      (1) สิทธิในการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์
ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน สหกรณ์ฯ 
อาจขอใหท้่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ 

      (2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านที่สหกรณ์ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

      (3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ มี
เกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งหรือโอน
ข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน โดยต้องเป็น  

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับสหกรณ์ฯ  
  (ข) กรณีที่สหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือ

เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่สหกรณ์ฯ มีกับท่าน 
      (4) สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางรายการ 
      (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล   ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านในบางกรณี 
      (6) สิทธิในการถอนความยินยอม  กรณีที่ท่านเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ ท่านมีสิทธิจะ

ขอถอนความยินยอมดังกล่าวได้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมให้สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

      (7) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูล  ท่านอาจมีสิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย 
หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของสหกรณ์ฯ นั้นเป็นไปเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อการใช้ หรือการยกขึน้ต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

      (8) สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน  ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจใน
กรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรอืไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ 
 

8. รายละเอียดในการติดต่อสหกรณ์ฯ 
หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือ

คำถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณฯ์ ได้ที ่
 

สหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ตั้งอยู่เลขท่ี 50 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 
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หมายเลขโทรศัพท์ 073-511-535 หรือ 086-491-5329 
อีเมล์ krunararesearch@gmail.com 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 
สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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(ร่าง) 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
เร่ือง  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy) 

 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และการให้สิทธิที่ควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จึงกำหนดประกาศนโยบายเรื่อง 
ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy) และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจของสหกรณ์ฯ แต่เพียงผู้ เดียวในก ารทบทวน 
เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติม ลบ และปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ สหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรใน
การแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้ 
 

นโยบายคุกกี้ 
เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด (https://www.krunaracoop.com)  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) โดยนโยบายคุกก้ีนี้
จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพ่ือความเป็น
ส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตใหส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด (ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่า “สหกรณ์ฯ”) ใช้คุกก้ี ตามนโยบายคุกกี้ท่ีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

คุกกี้คืออะไร 
คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่ เข้าชม 

เงือ่นไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของ
ท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพ่ือใช้ปรับปรุง หรือเพ่ิมประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำ
เอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะ
เฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพ่ือวัดปริมาณการ
เข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการ
เข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรม
ของสหกรณ์ 
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วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ 
 สหกรณ์ฯ ใช้คุกก้ี เพ่ือบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ สหกรณ์ฯ 
สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณีสหกรณ์ฯ จำเป็นต้องให้บุคคลที่สาม
ช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกีเ้พ่ือวิเคราะห์
ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงคข์องสหกรณ ์ 
 

การจัดการคุกกี้โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยทั่วไปบราวเซอร์จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ

ปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกก้ีในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยน
การตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ได้  
 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น  
เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึง

อาจมกีารฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่าน
เข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ได้ ซึ่งเว็บไซต์
หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่สหกรณ์ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศ
การใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย 
 

การเปลี่ยนแปลงประกาศ 
ประกาศนี้อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และตาม

การให้บริการต่อไปภายหน้า โดยสหกรณ์ฯ จะมีการแจ้งประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการปรับปรุงใหม่
บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สหกรณ์ฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนด
ดังกล่าว 
 

รายละเอยีดในการติดต่อสหกรณ์ฯ 
กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ 

ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ตั้งอยู่เลขท่ี 50 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 
หมายเลขโทรศัพท์ 073-511-535 หรือ 086-491-5329 
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อีเมล์ krunararesearch@gmail.com 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 
สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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(ร่าง) 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
เร่ือง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคูค่้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง 

 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และการให้สิทธิที่ควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมตลอดถึงการลบและทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ 
และช่องทางอ่ืน ๆ  

เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จึงกำหนดประกาศนโยบายเรื่อง 
ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าทาง
ธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา กรรมการหรือผู้แทนของคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานและ
พนักงานของคู่ค้าทางธุรกจิ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกคนที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจจะได้รับ
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้
ได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจของสหกรณ์ฯ แต่เพียงผู้เดียวในการทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติม ลบ และ
ปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ สหกรณ์ฯ   จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่
เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้ 

 

2. ความหมาย 
“สหกรณ์ฯ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา กรรมการหรือผู้แทนของคู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นนิติ

บุคคล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานและพนักงานของคู่ค้าทางธุรกิจกับสหกรณ์ 
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่สหกรณฯ์    มีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น 

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสหกรณ์ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและการลบข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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3. ข้อมูลที่จัดเก็บ (ข้อมูลที่ประมวลผล และ ผู้รวบรวมข้อมูล) 
สหกรณ์ฯ  จะจัดผู้เก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียด

ข้อมลูด้านล่างนี้ ทั้งนี้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้สหกรณ์ฯ 
ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา  และ/หรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องได้ ดังนี้ 

3.1 ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนและข้อมูลในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อาทิ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เพศ สัญชาติ วัน
หมดอายุ ฯลฯ สำเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลในสำเนาทะเบียนบ้าน ช่องทางติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ 
อีเมลล์  เป็นต้น 

ทั้งนี ้สหกรณ์ฯ อาจจัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
รูปแบบเอกสาร หรือในรูปดิจิตอล เช่น ไฟล์เอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
 

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล (เจ้าของข้อมูล และรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล) 
โดยทั่วไปแล้วสหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น 

ข้อมูลจากหนังสือรับรองบริษัท หนังสือมอบอำนาจ นามบัตร เป็นต้น แต่ในบางกรณีสหกรณ์ฯ อาจได้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอ่ืน ซึ่งสหกรณ์ฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืน อาจรวมถึงแต่ไม่
จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจาก บุคคล หรือหน่วยงาน อ่ืนใดที่สหกรณ์มีนิติสัมพันธ์ด้วย 
4.2 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง เช่น พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลที่เป็น

คู่ค้าทางธุรกิจของสหกรณ์ เป็นต้น 
4.3 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบัน

การเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การทำธุรกรรม ขอ้มูลเครดิต) 

4.4 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์
ประกันภัยหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่สหกรณ์ฯ ในการทำธุรกรรม
กับสหกรณ์ฯ หรือในกรณีอ่ืนใด สหกรณ์ฯ จะขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นขอความยินยอมจากบุคคล
ดังกล่าวนั้นก่อนหรือขณะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่สหกรณ์ฯ รวมทั้งมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึง
รายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายข้อมูล
ส่วนบุคคลฉบับนี้ด้วย 
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5. การรักษาความปลอดภัย (ความปลอดภัยในการเข้าถึง ผู้อนุมัติการเข้าถึง วิธีการเก็บข้อมูล และแหล่ง
จัดเก็บ) 

สหกรณ์ฯ มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และมีการ
บังคับให้บุคลากรของสหกรณ์ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพ่ือให้การเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคนมีความปลอดภัยสูงสุด อันได้แก่  

- การใช้กุญแจปิดล๊อคตู้จัดเก็บเอกสาร  

- การใช้ชื่อและรหัสเพ่ือเข้าสู่ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้

ระบบ   

ซึ่งมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินงานซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณ์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ควบคุมดูแลและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการ
ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น 
 

6. ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ใช้ข้อมูล) 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศฉบับนี้ อาจมีการนำไปใช้งานของสหกรณ์ฯ 
ในส่วนงานของ  

6.1 งานประกันชีวิตกลุ่ม โดยคณธกรรมการคัดเลือก เพ่ือคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจที่จะเข้าทำสัญญากับ
สหกรณ ์
6.2 ประกอบการคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจที่จะทำสัญญากับสหกรณ์ 
6.3 ประกอบการทำสัญญากับสหกรณ์ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง เป็นต้น 
6.4 การลงรายการบันทึกบัญชี 
6.5 เป็นหลักฐานประกอบการลงรายการบันทึกบัญชี 
6.6 การเบิกจ่ายเงินตามสัญญา 
6.7 การออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 
6.8 นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณา 
6.9 จัดทำข้อมูลเพื่อยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร 

 

7. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (วัตถุประสงค์) 
7.1 สหกรณ์ฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ และประโยชน์ในการ 
- คัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจที่จะเข้าทำสัญญากับสหกรณ์ 
- ประกอบการทำสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง เป็นต้น กับสหกรณ์ฯ 
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- ประกอบการค้ำประกันสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ ของ
สหกรณ ์

- จัดเก็บเป็นข้อมูลสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาเงินกู้ 
- ประกอบการพิจารณาและเป็นหลักฐานทางการเงิน 

 

8. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ฐานการประมวลผลข้อมูล) 
สหกรณ์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ            

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ในข้อที่ 7. ซึ่งสหกรณ์ฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลโดยใช้ฐานในการประมวลผลข้อมูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลายเหตุผล ประกอบกัน
ก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

8.1 ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพ่ือให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตาม
กฎหมายอันมีขึ้นระหว่างสหกรณ์ฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ 
กำหนด โดยดำเนินการอื่นใดเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามสัญญา ซ่ึงสหกรณ์ฯ อาจทำการประมวลผล
เอง/หรือประมวลผลร่วมกับบุคคลภายนอก 

8.2 ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพ่ือให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติ
สัมพันธ์ทางกฎหมายกับคู่ค้าทางธุรกิจกับสหกรณ์ ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคลากรของคู่ค้าทางธุรกิจ
ดังกล่าว 

8.3 ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไปประมวลผลเพ่ือดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาหรือนิติสัมพันธ์
ตามกฎหมาย ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ตาม
ประมวลรัษฎากร หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น 

8.4 ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่ไม่เข้ากรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น ซึ่งการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลในกรณีนี้ สหกรณ์จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้เท่านั้น  ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใหม่เพ่ือการใช้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ใหม่นั้น 

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว สามารถ
ติดต่อ และแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ได้ อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการของสหกรณ์ฯ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรศึกษาและสอบถาม
ถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 
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9. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (การส่งต่อขอ้มูล (ส่ง/โอนให้ใคร)) 
สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากร

ภายในสหกรณ์ฯ  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง และอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น เพ่ือการประมวลผลข้อมูล
ในหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล โดยสหกรณ์ฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้จัดการ ไปยัง
บุคคลภายนอก ดังตอ่ไปนี้ 

9.1 หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานภายนอกเพ่ือดำเนินการตามกระบวนการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น การจัดทำเงินเดือนหรือการยื่นภาษี การประกันสังคม การประกันชีวิต-
สุขภาพ โดยส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว ให้แก่กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
หรอืสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีข้อตกลงดำเนินการร่วมกัน เป็นต้น  

9.2 เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมายของสหกรณ์ฯ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย 

 

10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล และพิจารณากำหนดเวลาฯ) 
10.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้สหกรณ์ฯ จัดเก็บไว้นั้น สหกรณ์ฯ จะเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละ
ประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลา
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตาม
มาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) 

10.2 กรณีข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจรายใดที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
เวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ 

 

11.  วิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้ (วิธีการทำลาย และผู้อนุมัติ) 
 เมื่อครบกำหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว สหกรณ์ฯ โดยผู้จัดการ 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งเป็นบุคลากรของสหกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้
ควบคุมดูแลและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และจะจัด
ให้มีการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดย  

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสาร สหกรณ์จะทำลายโดยการเผาทำลาย 

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะไฟล์งาน โปรแกรมสำเร็จรูป หรือฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

สหกรณ์ฯ จะทำลายข้อมูล โดยการล้างข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของ

สหกรณ ์
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12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดังนี ้
12.1 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ โดยได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการ

เก็บรวบรวม บุคคลที่จะได้รับข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที่จัดเก็บ (Right to be informed) 
12.2 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ หรือขอให้

เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้ให้ความยินยอม (Right to access) 
12.3 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากสหกรณ์ฯ โดยอัตโนมัติและขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล

ส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนด้วยวิธีการอัตโนมัติ (Right to data portability) 
12.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน (Right to object) 
12.5 สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่

สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to erasure) 
12.6 สิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ (Right to restriction of processing) 
12.7 สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมให้ข้อมูลส่วน

บุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to rectification) 
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะยื่นคำขอใช้สิทธิร้องเรียนต่อสหกรณ์ฯ ได้  แต่ในบางกรณี

สหกรณ์ฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
ร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เห็นด้วยกับ
เหตุผลทีส่หกรณฯ์ ชี้แจง 

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์กำหนด และสหกรณ์ฯ จะใช้ความ
พยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการหรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรือไม่เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดย
สหกรณฯ์ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สหกรณ์ฯ ลบ ทำลาย กำจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
หรือการขอถอนความยินยอม อันอาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับสหกรณ์ฯ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ซี่งการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามความประสงค์
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจมีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ 

 

13. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 
  สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ 
ได้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวม 
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ เพ่ือการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ประสงค์ที่จะให้สหกรณ์ฯ เก็บรวมรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ต่อไป ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือขอถอนความยินยอมทั้งหมด 
หรือแต่เพียงบางส่วน เมื่อใดก็ได้  
 

14. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยหากมีการ

เปลี่ยนแปลง  สหกรณ์ฯ จะมีการติดประกาศ หรือแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางอ่ืน
ใดทีส่หกรณ์ฯ จะได้พิจารณาแจ้งใหเ้จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป 
 

15.  รายละเอียดการติดต่อสหกรณ์ฯ 
หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือ

คำถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ตั้งอยู่เลขท่ี 50 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค  
อำเภอเมืองนราธิวาส จงัหวัดนราธิวาส 96000 
หมายเลขโทรศัพท์ 073-511-535 หรือ 086-491-5329 
อีเมล์ krunararesearch@gmail.com 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 
สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรพัย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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(ร่าง) 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
เร่ือง  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สำหรับ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้สมัครงาน 
 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และการให้สิทธิทีค่วรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การลบและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จึงกำหนดประกาศนโยบายเรื่อง 
ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้สมัครงาน จัดทำข้ึนโดยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ที่เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเข้าทำงาน
สหกรณ์ฯ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้สมัครงานของสหกรณ์ฯ ทุกคนจะได้รับ
ความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และใช้บังคับแก่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้สมัครงาน และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง
ประกาศฯ ฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจของสหกรณ์ฯ แต่เพียงผู้เดียวในการทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพ่ิมเติม ลบ และปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ สหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ท่านทราบ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้ 

 

2. คำจำกัดความ 
“สหกรณ์ฯ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้สมัครงาน ตามข้อบังคับ

เกี่ยวกับการทำงานของสหกรณ์ฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัว   
ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) บุคคลอ้างอิง เป็นต้น  

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ  
จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น 

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ ของสหกรณ์ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
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3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม  
สหกรณ์ฯ จะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่ จำเป็น             

ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ข้อมูลตามสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน ข้อมูลตามสำเนาตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สถานภาพการสมรส เอกสารประกอบ
สัญญา เป็นต้น 

3.2 ข้อมูลทางการการศึกษาหรือประวัติการทำงาน เช่น สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ประกอบด้วย ชื่อสถานศึกษา หรือชื่อบริษัทของนายจ้างเดิม 
วันเริ่ม-สิ้นสุดการศึกษาหรือการทำงาน ระดับคะแนนเฉลี่ย หน่วยกิตทางการศึกษา ชื่อสาขาหรือภาควิชาที่
สำเร็จการศึกษา เป็นต้น 

3.3 ข้อมูลการทำงาน เช่น ข้อมูลเจ้าหน้าที่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนอ่ืน โบนัส สำเนาใบแจ้ง
รายได้ หรือ การแสดงวิสัยทัศน์ เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาตำแหน่งงาน หรือสวัสดิการที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลจะได้รับ 

3.4 ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเครดิตบูโร การตรวจบุคคลล้มละลาย จำนวนเงิน
สมทบ เป็นต้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และข้อกำหนดของกฎหมาย 

3.5 ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจร่างกายก่อนเริ่มทำงาน ผลการตรวจสุขภาพ 
ประวัติการรักษาพยาบาล เป็นต้น สำหรับ การทำสัญญาจ้างงาน และการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

3.6 เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างหรือประกอบเอกสารอ่ืนๆ เช่น สำเนาหนังสือรับรองทางการ
ทหาร สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 

3.7 รูปถ่าย ที่ใช้สำหรับติดในเอกสารต่างๆ รวมไปถึงรูปถ่ายที่ปรากฏอยูบ่นสำเนาเอกสารต่างๆ  
3.8 สหกรณ์ฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

อันได้แก่ 
       (3.8.1) ข้อมูลของบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) เพ่ือประโยชน์ในการจัด
สวัสดิการของสหกรณ์ฯ บางประเภทที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกครอบครัว เช่น การประกัน การเป็นผู้รับประโยชน์ 
การเบิกเงินค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
         (3.8.2) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน เพ่ือใช้สำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ-สกุล 
ความสัมพันธ์ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น  
 (3.8.3) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ้างอิง เช่น ชื่อ-สกุล ความสัมพันธ์ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน  เบอร์โทรศัพท์ 
เป็นต้น 

(3.8.4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้ำประกัน เพ่ือใช้สำหรับการค้ำประกันตามสัญญาจ้างงาน เช่น    
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น  
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3.9 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนๆ ที่อาจมีการจัดเก็บเพ่ิมเติม เพื่อการตรวจสอบ การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของสหกรณฯ์ และเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” สหกรณ์ฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพ่ือการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ ในกรณีจำเป็นดังกล่าวสหกรณ์ฯ จะดำเนินการโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น โดยสหกรณ์ฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัด
ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

ทั้งนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

 

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล  
สหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ในบางกรณี

สหกรณ์ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอ่ืน ในกรณีที่สหกรณ์ฯ 
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอ่ืน  สหกรณ์ฯ จะดำเนินการให้เป็นไป
ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
จากแหล่งอื่น อันอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจาก บุคคล หรือหน่วยงาน อ่ืนใดที่สหกรณ์ฯ มีนิติสัมพันธ์ด้วย 
4.2 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
4.3 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบัน

การเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การทำธุรกรรม ข้อมูลเครดิต เป็นต้น) 

4.4 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์
ประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่สหกรณ์ฯ ในการทำธุรกรรม
กับสหกรณ์ฯ หรือในกรณีอ่ืนใด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการ
เก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ด้วย 

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ในรูปแบบของ
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่  

- รูปแบบเอกสารหรือสำเนาเอกสาร เช่น แบบใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงานและแต่งตั้งผู้รับ
ประโยชน์ ใบแสดงวิสัยทัศน์ของการบริหารงานสหกรณ์ สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้สมัคร
งานของสหกรณ์ หนังสือค้ำประกันเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้สมัครงานของสหกรณ์ สำเนาบัตร
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ประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 
เป็นต้น 

- รูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  ตารางข้อมูล บันทึกข้อความ รูปภาพ หรือรูปถ่าย เป็นต้น 
- รูปแบบการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ บันทึก

ข้อมูลเงินเดือนหรือค่าจ้างลูกจ้าง และผู้สมัครงานของสหกรณ ์เป็นต้น 
 

5. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
สหกรณ์ฯ คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มี

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่าง
เข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดความปลอดภัยอย่างดีที่สุด      
โดยกำหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้ 
 - ข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร จะถูกจัดเก็บไว้ในตู้เหล็กเก็บเอกสารที่มีการล๊อคกุญแจ  

- ข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในรูปของไฟล์ หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิธีรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการกำหนดชื่อผู้ใช้ และ
รหัสการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรือการโจรกรรมข้อมูลทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้บุคลากรของสหกรณ์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการและนโยบายการจัดเก็บ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเข้มงวด และกำหนดให้
ผู้จัดการของสหกรณ์ฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลและเป็นผู้อนุมัติการเข้าถึงที่เก็บรวบรวมไว้ รวมถึงการจัดให้มีการดูแล
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสมสำหรับ การใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกจัดเก็บไว้ 
 

6. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
สหกรณ์ฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ตามประกาศฉบับนี้ เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
ดังต่อไปนี้  
 6.1 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ฝ่ายบริหารสำนักงาน) 

- รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ 
- ประกอบการสมัครสอบคัดเลือก 
- จัดทำสัญญาจ้าง และหนังสือค้ำประกันการทำงานให้เป็นไปตามข้อตกลงในการทำงาน 

6.2 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ฝ่ายการเงิน) 
 - จัดทำข้อมูลเพื่อยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร 
 - จัดทำข้อมูลเพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม 
 - การลงรายการบันทึกบัญชี 
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 - เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 
6.3 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ฝ่ายบัญชี) 
 - ตรวจสอบการลงรายการบัญชี 
 - เป็นหลักฐานประกอบการลงรายการบันทึกบัญชี 

 

7. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือการดำเนินการทั้งหลายตาม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ในข้อที่ 6. ซึ่งสหกรณ์ฯ จะทำ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานในการประมวลผลข้อมูล ซ่ึงอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง หรือ
หลายเหตุผลประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

7.1 ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพ่ือให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติตามสัญญาจ้างอันมีขึ้นระหว่าง
สหกรณ์ฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยดำเนินการอ่ืนใดตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นตามสัญญา เช่น การจัดทำ
เงินเดือน การบริหารจัดการสวัสดิการ การทำประกันภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและครอบครัว เป็นต้น   
ซ่ึงสหกรณฯ์ อาจทำการประมวลผลเอง หรือประมวลผลร่วมกับบุคคลภายนอกเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

7.2 ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพ่ือให้สหกรณ์ฯ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ตรวจสอบ จัดทำ รายงาน ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยรวมถึงจัดการความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของสหกรณ์ฯ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีต่อสหกรณ ์การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ ์เป็นต้น 

7.3 ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ไปประมวลผลและดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยส่ง
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร 
ตามประมวลรัษฎากร หรือ สำนักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เป็นต้น 

7.4 ประมวลผลตามฐานความยินยอม ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เข้ากรณีหนึ่งกรณีใดตามข้อ 7.1 ถึง 7.3 ข้างต้น สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริหาร
สหกรณ์ และสหกรณ์จะระมัดระวังอย่างดีที่สุดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกระทบต่อความเป็น
ส่วนตัวของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด  

สหกรณ์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น แต่ในบางกรณี
สหกรณ์ฯ อาจพิจารณานำข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้ ไปประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์อ่ืน
ที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่ขัดหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม ในกรณีที่สหกรณ์ฯ จำเป็นต้องประมวลผล
ข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมใหม่จากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น 
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ทั้งนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว 
สามารถติดต่อ และแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ ได้ อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ฯ อันหมายรวมถึง 
การพิจารณาคัดเลือก บรรจุ และ/หรือ สิทธิ์ในสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 
 

8. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล  
สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายใน

สหกรณ์ฯ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการทำงาน และอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น เพ่ือการประมวลผลข้อมูลในหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตาม
กฎหมาย หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสหกรณ์ฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังบุคคลภายนอก ดังกรณตี่อไปนี้ 

8.1 หน่วยงานภายนอกเพ่ือดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่น การจัดทำเงินเดือน การยื่นภาษี การยื่นประกันสังคม การประกันชีวิต-สุขภาพ โดยส่งหรือโอนข้อมูล
ดังกล่าว ให้แก่กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานแรงงานจังหวัด หรือสถาบันการเงินต่างๆ       
ที่มีข้อตกลงดำเนินการร่วมกัน เป็นต้น  

8.2 หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐบาล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย 
8.3 เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎของสหกรณ์ฯ หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย 
 

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
9.1 ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้จัดเก็บไว้นั้น สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน และจะจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปี นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นเจ้ากน้าท่ี และผู้สมัคร
งาน หรือตามความยินยอม หรือตามระยะเวลาของการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
ยาวกว่ากัน  

9.2 สหกรณ์ฯ จะพิจารณากำหนดระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบว่าด้วยการ
จัดเก็บข้อมูลของสหกรณ์ฯ (ถ้ามี) หรือมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
แต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด  

9.3 สหกรณ์ฯ อาจพิจารณาระยะเวลาของการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล อายุความ หรือระยะเวลา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต   เป็นต้น) และกฎหมายอื่นท่ีสหกรณ์ฯ ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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10.  วิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้  
 เมื่อครบกำหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว สหกรณ์ฯ ได้กำหนด
วิธีการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น 

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสาร สหกรณ์ฯ จะทำลายโดยการเผาทำลาย  

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะไฟล์งาน โปรแกรมสำเร็จรูป หรือฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

สหกรณ์ฯ จะทำลายข้อมูล โดยการล้างข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอร์ของสหกรณฯ์ 

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ อาจกำหนดให้มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติการทำลาย เป็นผู้อนุมัติการ

ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศฉบับนี้ 
 

11. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย  
สหกรณ์ฯ จะดำเนินการในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคลทั้งในด้านการบริหาร (Administrative Safeguard) ด้านกายภาพ (Physical Safeguard) และด้าน
เทคนิค (Technical Safeguard) ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กำหนด รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนของสหกรณ์ฯ มีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบุคลากรทุกคนของสหกรณ์ฯ 
ต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดไว้ เพ่ือป้องกัน
การสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคล
ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสหกรณ์ฯ จะจัดให้มีการ
ทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  
 

12.  สิทธิทางกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในบางกรณี สหกรณ์ฯ อาจขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพ่ือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไว้ดังนี้ 
(1) สิทธิในการเข้าถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วน

บุคคลที่สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นส่วนตัว
และความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ฯ อาจขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ตัวตนของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนจะให้ข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอ 
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(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยัง
ต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

(3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
สหกรณ์ฯ มีเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้กับสหกรณ์ฯ และ (ข) กรณีที่สหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่สหกรณ์ฯ มีกับเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(4) สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางรายการ 

(5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม กรณีที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิจะขอถอนความยินยอมดังกล่าวได้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้เคยให้ความยินยอมให้สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล  

(7) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการลบ
หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของสหกรณ์ฯ 
นั้นเป็นไปเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพ่ือการใช้ หรือการ
ยกข้ึนต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(8) สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่
มีอำนาจในกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ 
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะยื่นคำขอใช้สิทธิร้องเรียนต่อสหกรณ์ฯ ซึ่งในบางกรณี สหกรณ์ฯ 
อาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนไป
ยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่เห็นด้วยกับเหตุผลตามที่
สหกรณ์ฯ ชี้แจง 

การร้องขอใดๆ เพ่ือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และสหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการ หรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรือไม่
เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสหกรณ์ฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   
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ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สหกรณ์ฯ ลบ ทำลาย กำจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ หรือการขอถอนความยินยอม อันอาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับสหกรณ์ฯ ในการดำเนินการตามสัญญา
จ้างหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจขอสงวนสิทธิ์ ไม่ปฏิบัติตาม
ความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจมีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการเข้า
ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ 

 

13. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถและบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบอยู่ก่อนแล้วว่า จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ หรือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถ

ให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์จนกว่าจะได้รับความ
ยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้
ความสามารถและคนไร้ความสามารถ จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล(แล้วแต่กรณี) 

ทั้งนี้  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ  ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ เยาว์ คนเสมือน             
ไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่าสหกรณ์ฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้เยาว์ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับ
ความยินยอมและผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้
อนุบาล(แล้วแต่กรณี) สหกรณ์ฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/
หรือ โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่ สหกรณ์ฯ สามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอ่ืน
นอกเหนือจากความยินยอมได้ 
 

14. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 
  สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ 
ได้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ประสงค์ท่ีจะให้สหกรณ์ฯ เก็บรวมรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือขอถอนความยินยอมทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน 
เมื่อใดก็ได ้
 

15. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง 

สหกรณ์ฯ จะทำการติดประกาศ และแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางที่จะได้แจ้งให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป 
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16.  รายละเอียดการติดต่อสหกรณ์ 
กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ตั้งอยู่เลขท่ี 50 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 
หมายเลขโทรศัพท์ 073-511-535 หรือ 086-491-5329 
อีเมล์ krunararesearch@gmail.com 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 
สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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(ร่าง) 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
เร่ือง  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สำหรับ สมาชิก 
 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
และการให้สิทธิที่ควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การลบและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จึงกำหนดประกาศนโยบายเรื่อง 
ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก จัดทำขึ้นโดยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทุกคน 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคล และใช้บังคับ
แก่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสมาชิก ฯ และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงประกาศฯ 
ฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยใช้ดุลยพินิจของสหกรณ์ฯ แต่เพียงผู้เดียวในการทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติม ลบ 
และปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ สหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีการที่
เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้ 
 

2. ความหมาย 
“สหกรณ์ฯ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัว ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) บุคคลอ้างอิง หรือผู้รับ
ผลประโยชน์ เป็นต้น  

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ์ฯ  
จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น 

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสหกรณ์ฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การลบและทำลายข้อมูลส่วน
บุคคล เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม  
สหกรณ์ฯ จะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุ คคลเท่าที่ จำเป็น             

ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ดังนี้ 
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3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อาทิ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เพศ 
สัญชาติ ศาสนา วันหมดอายุ สำเนาทะเบียนบ้าน และข้อมูลในสำเนาทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
หมายเลขโทรศัพท์สถานที่ทำงาน อีเมล สถานภาพการสมรส เป็นต้น 

3.2 ข้อมูลทางการการศึกษาหรือประวัติการทำงาน เช่น สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ประกอบด้วย ชื่อสถานศึกษา วันเริ่ม-สิ้นสุดการศึกษาหรือการ
ทำงาน ระดับคะแนนเฉลี่ย หน่วยกิตทางการศึกษา ชื่อสาขาหรือภาควิชาที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น 

3.3 ข้อมูลการทำงาน เช่น หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด สลิปเงินเดือน เป็นต้น  
3.4 ข้อมูลทางการเงิน เลขบัญชีธนาคาร การตรวจบุคคลล้มละลาย จำนวนเงินสมทบ เป็นต้น  
3.5 ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจสุขภาพ ประวัติการ

รักษาพยาบาล เป็นต้น  
3.6 เอกสารประกอบการทำสัญญา หรือนิติสัมพันธ์อ่ืน  ๆเช่น สำเนาใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ เป็นต้น 
3.7 รูปถ่าย ที่ใช้สำหรับติดในเอกสารต่างๆ รวมไปถึงรูปถ่ายท่ีปรากฏอยู่บนสำเนาเอกสารต่างๆ  
3.8 สหกรณ์ฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือใช้สำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การจัดสวัสดิการ หรือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น ชื่อ-สกุล ความสัมพันธ์ อาชีพ           
เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น 

3.9 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่อาจมีการจัดเก็บเพ่ิมเติม เพ่ือการตรวจสอบ หรือเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

สำหรับ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” สหกรณ์ฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพ่ือการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ ในกรณีจำเป็นดังกล่าวสหกรณ์ฯ จะดำเนินการโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น โดยสหกรณ์ฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัด
ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

ทั้งนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

 

4. แหล่งที่มาของขอ้มูลส่วนบุคคล  
สหกรณ์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ในบางกรณี

สหกรณ์ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอ่ืน ในกรณีที่สหกรณ์ฯ 
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอ่ืน  สหกรณ์ฯ จะดำเนินการให้เป็นไป
ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
จากแหล่งอ่ืน อันอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจาก บุคคล หรือหน่วยงาน อ่ืนใดที่สหกรณ์ฯ มีนิติสัมพันธ์ด้วย 
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4.2 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบุคคลที่มีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความเกี่ยวข้องด้วย เช่น ข้อมูล
ของสมาชิกในครอบครัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

4.3 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสหกรณ์ฯ สถาบัน
การเงิน บริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การทำธุรกรรม ข้อมูลเครดิต เป็นต้น) 

4.4 ข้อมูลที่สหกรณ์ฯ ได้รับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์
ประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่สหกรณ์ฯ ในการทำธุรกรรม
กับสหกรณ์ฯ หรือในกรณีอ่ืนใด เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องขอความยินยอมและแจ้งให้บุคคลดังกล่าว
ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศ
ฉบับนี้ด้วย 

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ ในรูปแบบของ
ข้อมลูต่างๆ ได้แก่  

- รูปแบบเอกสาร หรือสำเนาเอกสาร เช่น สัญญา บันทึกข้อความขออนุมัติจ่าย ใบสำคัญ
จ่ายเงิน   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น 
- รูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น  ตารางข้อมูล  บันทกึข้อความ รูปภาพ หรือรูปถ่าย เป็นต้น 
- รูปแบบการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูลกรรมการ ข้อมูล
ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อมูลบัตรจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 

5. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
สหกรณ์ฯ คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มี

มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลภายในสหกรณ์ฯ และการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่าง
เข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดความปลอดภัยอย่างดีที่ สุด โดย
กำหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้ 
 - ข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร จะถูกจัดเก็บไว้ในตู้เหล็กเก็บเอกสารที่มีการล๊อคกุญแจ  

- ข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในรูปของไฟล์ หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิธีรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการกำหนดชื่อผู้ใช้ และ
รหัสการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรือการโจรกรรมข้อมูลทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ 
ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้บุคลากรของสหกรณ์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการและนโยบายการจัดเก็บ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเข้มงวด รวมถึงการจัดให้มี
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การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสมสำหรับ การใช้ การส่งต่อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกจัดเก็บไว้ 
 

6. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล   
 สหกรณ์ฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามประกาศฉบับนี้ เพ่ือนำไปใช้ในกิจการงานของสหกรณ์ฯ เช่น การให้บริการด้านการรับฝากเงิน การให้กู้เงิน 
การซื้อหุ้น การขอรับสวัสดิการ การให้บริการ online เป็นต้น โดยมีผู้ใช้ข้อมูล และ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

6.1 ฝ่ายการเงินและเงินฝาก มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ 
- จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก 
 - เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการรบั-จ่ายเงิน 
- การลงรายการบันทึกบัญชี 
- การรบั - จ่ายเงินของสมาชิก 
- ประกอบการเสนอขออนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณา 
- ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

6.2 ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์ (งานประมวลผล) มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ 
- การบันทึกข้อมูลสมาชิกเข้าสู่ระบบงาน และตรวจสอบความถูกต้อง เช่น การสมัครสมาชิก 
- การเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือน การเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้และงดต้น 
การย้ายสังกัด ของสมาชิก การรับโอนสมาชิก เป็นต้น 

- การบันทึกข้อมูลการอนุมัติจ่ายเงินกู้เข้าสู่ระบบงาน 
- เป็นหลักฐานสำหรับการหักชำระหนี้สัญญาเดิม และหลักฐานการชำระค่าเบี้ยประกันหัก

จากเงินกู้ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินกู้ 
- การจัดทำข้อมูลเพื่อจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 
- เป็นหลักฐานในการขอรายการเคลื่อนไหวหุ้น/หนี้ ของสมาชิก 
- การนำส่งข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องการทำประกันรายวันเพ่ือคุ้มครองสมาชิก ให้

บริษัทประกันใน รูปแบบไฟล์ข้อมูล 
- ใช้ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นหลักฐานในการทำประกันชีวิตกลุ่มตามที่บริษัทกำหนด 
- การนำส่งข้อมูลเรียกร้องสินไหมทดแทนของสมาชิกถึงแก่กรรม ตามแบบฟอร์มและเอกสาร

ประกอบที่บริษัทประกันกำหนด 
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6.3 ฝ่ายธุรการและสำนักงาน (แผนงาน งบประมาณ การวิจัยและพัฒนา) มีวัตถุประสงค์ในการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ 

- ส่งข้อมูลแบบรายชื่อสมาชิกและสำเนาบัตรประชาชนของโครงการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิก 
ให้ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

- ส่งข้อมูลรายชื่อสมาชิกของโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ให้ฝ่ายการเงินและสวัสดิการ 
เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

6.4 ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ 
- การลงรายการบันทึกบัญชี 
- เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 
- ตรวจสอบข้อมูล 
- รายงานกิจการสหกรณ ์
- รายงานข้อมูลการทางการเงิน 

6.5 ฝ่ายธุรการและสำนักงาน (งานประชาสัมพันธ์) มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ 
- เพ่ือให้ข้อมูลสมาชิกเป็นปัจจุบัน 
- เพ่ือส่งจดหมายข่าว 
- เพ่ือส่งข้อความ (SMS) แจ้งสมาชิก 
- เพ่ือติดต่อชี้แจงที่มาของเรื่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและยืนยันตัวตน 
- เพ่ือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายในสหกรณ์ ฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
- เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของสหกรณ์ 
- เพ่ือประโยชน์อันชอบธรรมต่อสมาชิกและสหกรณ์ฯ 

6.6 ฝ่ายสินเชื่อ (งานติดตามเร่งรัดนิติกรรมสัญญา) มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ 
- เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการโอนย้าย และใช้ส่งข้อมูลถึงสหกรณ์ปลายทาง ต้นสังกัด ที่สมาชิก
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง 

- เพ่ือใช้ในการติดตามหนี้สิน และหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเพ่ือในกรณีที่ต้นสังกัดไม่
สามารถหัก เงินได้ ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายในสหกรณ์ ฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 

- เพ่ือใช้บันทึกข้อความรายละเอียดการยกเลิกใบเสร็จแต่ละเดือนเพ่ือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ให้กับบุคคลภายในสหกรณ์ ฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 

- เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในดำเนินคดีทางกฎหมาย 
6.7 ฝ่ายสินเชื่อ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพ่ือประกอบการสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
- เพ่ือประกอบการลาออก 
- เพ่ือประกอบการพิจารณาเงินกู้ 
- เพ่ือประกอบการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 



 

51 

- เพ่ือประกอบการเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
- เพ่ือประกอบการเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินงวดชำระหนี้ 
- เพ่ือประกอบการยกเลิกสัญญาเงินกู้ ATM 
- เพ่ือประกอบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอ

สำเนาสัญญาเงินกู้ อ่ืนๆ 
- เพ่ือประกอบการพักชำระหนี้เงินต้นและขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- เพ่ือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
6.8 ฝ่ายธุรการและสำนักงาน มีวัตถุประสงค์ในใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

- ใช้เพื่อ ใช้ในการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก เช่น มอบของที่ระลึก ,งานแสดงมุฑิตาจิต เป็นต้น 
- ใช้เป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก 
- ใช้เป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองหุ้น 
- ใช้เป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก 
- ใช้เป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองการเป็นหนี้ 

6.9 ฝ่ายธุรการและสำนักงาน (งานวาระการประชุม) อำนวยการ มีวัตถุประสงค์ในใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพ่ือสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และนำเสนอผู้จัดการลงลายมือชื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 
- เพ่ือเป็นข้อมูลการขอลาออกของสมาชิกสหกรณ์  และนำเสนอผู้จัดการเสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 

- เพ่ือเป็นข้อมูลเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก และนำเสนอผู้จัดการ
เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 

- เพ่ือเป็นข้อมูลเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินงวดชำระหนี้  และนำเสนอผู้จัดการเสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัต ิ

- เพ่ือจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้สมาชิก ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและพิจารณาข้อมูลผล
การดำเนินงานของสหกรณ์ 

- เพ่ือจัดการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และนำเสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พิจารณาอนุมัติ 

6.10 ฝ่ายธุรการและสำนักงาน (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีวัตถุประสงค์ในใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพ่ือทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการงานสหกรณ์ 
- เพ่ือจัดทำระบบแจ้งเตือน ความเคลื่อนไหวทางธุรกรรม ให้กับสมาชิก 
- เพ่ือให้บริการสมาชิก ทางอิเลคทรอนิกส์ 
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7. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือการดำเนินการทั้งหลายตาม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ในข้อที่ 6. ซึ่งสหกรณ์ฯ จะทำ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานในการประมวลผลข้อมูล ซ่ึงอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง หรือ
หลายเหตุผลประกอบกันก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

7.1 ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพ่ือให้สหกรณ์ฯ สามารถปฏิบัติตามสัญญาอันมีขึ้นระหว่าง
สหกรณ์ฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยดำเนินการอ่ืนใดตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นตามสัญญา เช่น การจัดทำ
เงินเดือน การบริหารจัดการสวัสดิการ การทำประกันภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและครอบครัว เป็นต้น   
ซ่ึงสหกรณฯ์ อาจทำการประมวลผลเอง หรือประมวลผลร่วมกับบุคคลภายนอกเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

7.2 ประมวลผลตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพ่ือให้สหกรณ์ฯ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ตรวจสอบ จัดทำ รายงาน ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยรวมถึงจัดการความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของสหกรณ์ฯ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีตอ่สหกรณ ์การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ ์เป็นต้น 

7.3 ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ไปประมวลผลและดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยส่ง
ต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น นายทะเบียน
สหกรณ์ ตามกฎหมายสหกรณ์ กรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร หรือ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น 

7.4 ประมวลผลตามฐานความยินยอม ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เข้ากรณีหนึ่งกรณีใดตามข้อ 7.1 ถึง 7.3 ข้างต้น สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริหาร
สหกรณ์ และสหกรณ์จะระมัดระวังอย่างดีที่สุดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกระทบต่อความเป็น
ส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด  

สหกรณ์จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น แต่ในบางกรณี
สหกรณฯ์ อาจพิจารณานำข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนี้ ไปประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์อ่ืน
ที่เกี่ยวข้องได้  โดยไม่ขัดหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม ในกรณีที่สหกรณ์ฯ จำเป็นต้องประมวลผล
ข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม สหกรณ์ฯ จะขอความยินยอมใหม่จากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น 

ทั้งนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าว 
สามารถติดต่อ และแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ ได้ อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ฯ อันหมายรวมถึง 
การพิจารณาการใช้สิทธิ์ในสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ  เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 
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8. การส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล  
สหกรณ์ฯ อาจส่งต่อข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายใน

สหกรณ์ฯ ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการทำงาน และอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็น เพ่ือการประมวลผลข้อมูลในหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตาม
กฎหมาย หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสหกรณ์ฯ อาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังบุคคลภายนอก ดังกรณตี่อไปนี้ 

8.1 หน่วยงานภายนอกเพ่ือดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว เช่น ให้แก่กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ
สถาบันการเงินต่างๆ ที่มีข้อตกลงดำเนินการร่วมกัน เป็นต้น  

8.2 หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐบาล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมาย 
8.3 เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎของสหกรณ์ฯ หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย 
 

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
9.1 ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้นั้น สหกรณ์ฯ จะมีระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก และจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปีหลังวันที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิก เว้นแต่ 

- เป็นเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ จะมีระยะเวลาจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปี หลังจากสิ้นสุดอายุสัญญา
เงินกู ้

- เป็นข้อมูล เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสมาชิกและหรือผู้ทำธุรกรรม
ครั้งคราว จะมีระยะเวลาจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปี หลังจากสิ้นสุด/ยุติความสัมพันธ์ โดย
สหกรณ์อาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

- ใบเสร็จรับชำระเงิน จะมีระยะเวลาจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปี หลังจากวันชำระหนี้ 
- เอกสารรายการจ่ายเงินกู้ จะมีระยะเวลาจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปี หลังจากวันจ่ายเงินกู้ 
- เอกสารการลงบันทึกบัญชีของฝ่ายบัญชี มีระยะเวลาจัดเก็บต่อไปอีก 10 ปี หลังจากวันที่

สมาชิกได้รับเงินกู้ 
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบงานสหกรณ์ฯ จะจัดเก็บ

ไว้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา 
9.2 กรณีของผู้สมัครสมาชิก ที่ไม่ผ่านการอนุมัติ สหกรณ์ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครให้แก่สหกรณ์ฯ 
9.3 สหกรณ์ฯ จะพิจารณากำหนดระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตาม ระเบียบว่าด้วยการ

เก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ หรือมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และจำเป็นสำหรับ
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ข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
กำหนด 

9.4 สหกรณ์ฯ อาจพิจารณาระยะเวลาของการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ตามอายุความ หรือระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่น
ที่สหกรณ์ฯ ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย) 
 

10.  วิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้  
 เมื่อครบกำหนดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว สหกรณ์ฯ ได้กำหนด
วิธีการทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น 
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกสาร สหกรณ์ฯ จะทำลายโดยการนำเอกสารไปเผาทำลาย   (ใช้บริการบริษัทฯ 

ภายนอก ที่รับทำลายเอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งได้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับ

ของเอกสารที่รับไปเพ่ือการทำลาย) 

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะไฟล์งาน โปรแกรมสำเร็จรูป หรือฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ สหกรณ์

ฯ จะทำลายข้อมูล โดยการล้างข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ 

เป็นต้น 

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ อาจกำหนดให้มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติการทำลาย เป็นผู้อนุมัติการ
ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศฉบับนี้  
 

11. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย  
              สหกรณ์ฯ จะดำเนินการในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลทั้งในด้านการบริหาร (Administrative Safeguard) ด้านกายภาพ (Physical Safeguard) และด้าน
เทคนิค (Technical Safeguard) ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กำหนด รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนของสหกรณ์ฯ มีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบุคลากรทุกคนของสหกรณ์ฯ 
ต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดไว้ เพ่ือป้องกัน
การสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคล
ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสหกรณ์ฯ จะจัดให้มีการ
ทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม  
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12.  สิทธิทางกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในบางกรณี สหกรณ์ฯ อาจขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพ่ือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไว้ดังนี้ 
(1) สิทธิในการเข้าถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วน

บุคคลที่สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นส่วนตัว
และความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ฯ อาจขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพิสูจน์ตัวตนของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนจะให้ข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอ 

(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สหกรณ์ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา เปิดเผย และโอนไปยัง
ต่างประเทศให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

(3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่
สหกรณ์ฯ มีเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้กับสหกรณ์ฯ และ (ข) กรณีที่สหกรณ์ฯ ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่สหกรณ์ฯ มีกับเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(4) สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางรายการ 

(5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเคยให้ความยินยอมไว้แก่สหกรณ์ฯ 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิจะขอถอนความยินยอมดังกล่าวได้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้เคยให้ความยินยอมให้สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล  

(7) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิขอให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการลบ
หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของสหกรณ์ฯ 
นั้นเป็นไปเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพ่ือการใช้ หรือการ
ยกข้ึนต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
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(8) สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่
มีอำนาจในกรณีทีเ่จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ 
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะยื่นคำขอใช้สิทธิร้องเรียนต่อสหกรณ์ฯ ซึ่งในบางกรณี สหกรณ์ฯ 
อาจปฏิเสธการใช้สิทธิตามเหตุผลที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนไป
ยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่เห็นด้วยกับเหตุผลตามที่
สหกรณ์ฯ ชี้แจง 

การร้องขอใดๆ เพ่ือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และสหกรณ์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการ หรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรือไม่
เกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสหกรณ์ฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สหกรณ์ฯ ลบ ทำลาย กำจัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของ เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ หรือการขอถอนความยินยอม อันอาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับสหกรณ์ฯ ในการดำเนินการตามสัญญา
จ้างหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตาม
ความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรืออาจมีการคิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการเข้า
ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ 

 

13. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถและบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบอยู่ก่อนแล้วว่า จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ หรือเป็นบุคคลที่ไม่สามารถ

ให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย สหกรณ์ฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์จนกว่าจะได้รับความ
ยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้
ความสามารถและคนไร้ความสามารถ จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) 

ทั้งนี้  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่าสหกรณ์ฯ ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ 
โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับความ
ยินยอมและผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล
(แล้วแต่กรณี) สหกรณ์ฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ 
โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่  สหกรณ์ฯ  สามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอ่ืน
นอกเหนือจากความยินยอมได้ 
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14. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 
  สหกรณ์ฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่สหกรณ์ฯ 
ได้เก็บรวบรวมไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การ
เก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ประสงค์ที่จะให้สหกรณ์ฯ เก็บรวมรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือขอถอนความยินยอมทั้งหมด หรือแต่เพียง
บางส่วน เมื่อใดก็ได้ 
 

15. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง 

สหกรณ์ฯ จะทำการติดประกาศ และแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ หรือตามช่องทางที่จะได้แจ้งให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามความเหมาะสมต่อไป 
 

16.  รายละเอียดการติดต่อสหกรณ์ 
กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ตั้งอยู่เลขท่ี 50 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค  
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 
หมายเลขโทรศัพท์ 073-511-535 หรือ 086-491-5329 
อีเมล์ krunararesearch@gmail.com 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 
สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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(ร่าง) 

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data Subject Rights Request Form) 

วันท่ี ……………………………… 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอ
ใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความดูแลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด  
(“สหกรณ์ฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยการกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องนี้ และยื่นคำขอนี้ด้วย
ต น เอ ง แ ก่ ส ห ก ร ณ์ ฯ  ห รื อ ส่ ง ท า ง ไป ร ษ ณี ย์ ห รื อ ท า ง จ ด ห ม า ย อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (e-mail : 
Krunararesearch@gmail.com)  
 

ข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอ 

ชื่อ-นามสกุล                     …………………………………….………………………………… 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน   …………………………………….………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ            …………………………………….………………………………… 
อีเมล                             …………………………………….………………………………… 

ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 

❒ ผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

❒ ผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้แทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (โปรดระบุรายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) 
รายละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ-นามสกุล   …………………………………….………………………………… 
ที่อยู่             ……………………………………………………………….…….. 
เบอร์โทรศัพท์  ……………………………………………………………………… 
อีเมล            ……………………………………………………………………… 
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เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ 

เอกสารเพ่ือการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นคำร้อง 

❒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /เอกสารอ่ืน (โปรดระบุ) ................. (กรณีสัญญาชาติไทย) 

❒  สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญญาชาติไทย) 
 
เอกสารประกอบการดำเนินการแทน (เฉพาะกรณียื่นคำร้องแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) 

❒  หนังสือมอบอำนาจที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจผู้ยื่นคำร้องใช้สิทธิแทนเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลตามแบบคำร้องขอฉบับนี้ ซึ่งลงนามโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ยื่นคำร้องและลงวันที่ก่อนวันที่
ยื่น  

โปรดระบุสถานะความสัมพันธ์ของท่านที่มีต่อสหกรณ์ฯ 

❒  สมาชิก 

❒  กรรมการ / ผู้สอบกิจการ / ที่ปรึกษา 

❒  ผู้จัดการ / พนักงาน / เจ้าหน้าที่  

❒  คู่สัญญา 

❒  ผู้สมัคร / ผู้ติดต่อ 

❒  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................. 

โปรดระบุสิทธิที่ท่านประสงค์จะดำเนินการ 

❒  ขอถอนความยินยอม 

❒  ขอเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้สหกรณ์ฯ เปิดเผยที่มาของข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม 

❒  ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

❒  ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล 

❒  ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

❒  ขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

❒  ขอให้สหกรณ์ฯ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน 
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โปรดระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบค าร้องขอของท่าน  

……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...……………………………...……………
………………...……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...………
……..………...……………………………...……………………………...……………………………...……………..………...……………………………...………
……………………...……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...…
……………………...……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...…
……………………...……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...…
……………………...……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...…
……………………...……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...…
……………………...……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...…
……………………...……………………………...……………..………...……………………………...……………………………...……………………………...… 

  
หมายเหตุ 

1. สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิในการติดต่อท่านตามข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้ในคำร้องนี้ เพื่อขอข้อมูล
หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคำขอเพ่ิมเติม รวมถึงสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่าข้อมูลที่
ท่านระบุในแบบคำร้องขอนี้ไม่เป็นความจริงโดยเจตนาทุจริต 

2. การใช้สิทธิของท่านอาจมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบอ่ืน ทั้งนี้ จำเป็นต้องมี
การพิจารณาคำขอเป็นรายกรณีไป สหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดให้ข้อมูลประกอบคำร้องขอของท่าน
อย่างครบถ้วน เพ่ือให้สหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการตามสิทธิของท่านได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสหกรณ์ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอของท่านในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามเงื่อนไขกฎหมาย
หรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีการใช้สิทธิของท่านอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
หรือในกรณีที่ท่านยังมีสัญญากับสหกรณ์ฯ ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ซึ่งการใช้สิทธิของท่านอาจเป็นผลให้
สหกรณ์ฯ ไม่สามารถให้บริการตามสัญญาแก่ท่านได้ โดยสหกรณ์ฯ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึง
ผลกระทบของการใช้สิทธิต่อไป 

3. สหกรณ์ฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอพร้อม
เหตุผลและข้อมูลประกอบคำขอต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน ทั้งนี้  ขอสงวนสิทธิ
ในการขยายเวลาดังกล่าวออกไป หากสหกรณ์ฯ ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอในการประกอบการดำเนินการ 

4. ในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน สหกรณ์ฯ จะแจ้งเหตุผล
การปฏิเสธแก่ท่านทราบทางไปรษณยี์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ตามท่ีทา่นระบุไว้ในคำร้องนี้ 

5. สหกรณ์ฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้ในคำร้องขอนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การตรวจสอบเพ่ือยืนยันสิทธิของท่านทั้งในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน และดำเนินการตามคำขอ
ใช้สิทธิของท่าน โดยอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีความ
เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นไปเพ่ือความจำเป็นใน
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การดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าสหกรณ์ฯ จะ
ปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านเสร็จสิ้น หรือจนกว่ากระบวนการโต้แย้งหรือปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลจะสิ้นสุดในกรณีที่สหกรณ์ฯ ไม่อาจปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านได้โดยมีเหตุผลอันสมควร
ตามทีก่ฎหมายหรือคำสั่งศาลกำหนด 
 
 ผู้ยื่นคำร้องได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของแบบคำร้องขอฉบับนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ได้แจ้งแก่
สหกรณ์ฯ    มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ รวมทั้งขอยืนยันและรับประกันว่าผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้ลงลายมือชื่อตามท่ีระบุข้างล่างนี้ 
 
 

.......................................................... ผู้ยื่นคำร้องขอ/
ผู้แทน 

(............................................................)   
        วันที่ .......................................    

 
  

*สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น 

วันท่ีได้รับคำร้องขอ ………………………………………... 
วันท่ีบันทึกในระบบ ………………………………………… 
วันท่ีมีหนังสือตอบรับ ………………………………………… 
ผลการพิจารณา ………………………………………… 
เหตุผลในการปฏิเสธ (หากมี) ………………………………………… 
เจ้าหน้าท่ีผูด้ำเนินการ ………………………………………... 
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(ร่าง) 
หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

วันที.่................................... 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................................อายุ ................... ปี  

 ❒  “ให้” ความยินยอม     ❒  “ไม่ให”้ ความยินยอม 
แก่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด (“สหกรณ์ ฯ”) ในการ เก็บรวบรวม / ใช้  / เปิดเผยให้
.............................. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ ......................................................................... 
เพ่ือ……………………………………………………………………………….....(ระบุวัตถุประสงค์ในการขอความยินยอม เช่น 
ขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตรของ............................................................... เป็นต้น) 
 ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือนี้ และได้รับคำอธิบายจาก
สหกรณ์ฯ ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า 
และมีความเข้าใจดีแล้ว 
 ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการ
บังคับหรือชักจูง และสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้ 
เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับสหกรณ์ฯ ที่ให้ประโยชน์แก่
ข้าพเจ้าอยู่  
 กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมจะมีผลทำให้
....................................................................................(ระบุผลกระทบจากการถอนความยินยอม เช่น ข้าพเจ้า
อาจได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลง หรือ ไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างได้ เป็นต้น)  
และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม 
 

ลงชื่อ……………………………….………………………….……. 
(…..………… ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง ……………...) 
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5.15 เรื่องพิจารณาให้สหกรณ์สมาชิกถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ (ประจำปี 2565) 
   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 
จำกัด (ชสอค.) ตามความในข้อบังคับของชุมนุมฯ หมวด 6 ข้อ 18(2) ว่าด้วยการถือหุ้น กำหนดให้สหกรณ์
สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นทุกปีบัญชีมูลค่าเท่ากับอัตราหนึ่งบาทต่อจำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นปีของสหกรณ์ เศษของ
สิบให้ปัดขึ้นเป็นสิบบาทและสำหรับปีบัญชีนี้สหกรณ์สมาชิกสามารถถือหุ้นเพ่ิมได้ แต่ต้องไม่เกินสหกรณ์ละ 20 
ล้านบาท 
   ชุมนุมฯ จึงขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ได้กรุณาส่งเงินค่าหุ้น
ประจำปี 2565 ให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ชื่อบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด” 
ธ.กรงุไทย จำกัด สาขาเดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ ประเภทออมทรัพย์ เลชที่บัญชี 986-6-88262-4 
 

ทะเบียนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (เพ่ิมข้ึนระหว่างปี 65) 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 ยอดยกมา เพิ่มข้ึนระหว่างปี 65 ยอดคงเหลือ 

หุ้น บาท หุ้น บาท หุ้น บาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด 

5,055.00 50,550.00 -  5,055.00 50,550.00 

  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 7,373 คน ซึ่งจะต้องถือหุ้นให้ครบตามเกณฑ์
ที่กำหนดเพ่ิมอีก 7,380.00 บาท 
 มติที่ประชุม  อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้ถือหุ้น 7,380.00 บาท 
 
 5.16  เรื่องพิจารณาการเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรพัย์ราชการไทย 
   ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) มีความ
ประสงค์จะเชิญให้สหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการไทย เพ่ือดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
   

   ประเด็นที่เสนอ 
 

 1. พิจารณาการเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ราชการไทย 
 2. หากรับเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
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 มติที่ประชุม  อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับเป็นศูนย์ประสานงานให้สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เป็น
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย 
 
 5.17  เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอมรมสัมมนา 
   ด้วยเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ภาคใต้ (ข.ชสอ.ต.) กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง 
“การบริหารการเงิน สินเชื่อและติดตามการค้างชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2565 
ณ ห้องประชุมโรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  สหกรณ์สมาชิก ฟรีการลงทะเบียนสหกรณ์ละ 1 
คน (ไม่รวมค่าที่พัก) สหกรณ์ที่ส่งผู้เขา้ร่วมอบรมเกิน 1 คน ลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท (ไม่รวมค่าทีพั่ก) 
 

   ประเด็นที่เสนอ 
 

   1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ จำนวน 2 คน 
    1.1) นางสาวนูรีน  หะมะ 
    1.2) นางสาวรวินท์  ศูนยค์ล้าย 
 2. กรรมการ จำนวน 2 คน 
 2.1) นายผดุงศักดิ์  ศูนย์คล้าย 
 2.2) นายชยพล  เพชรแก้ว 
 มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอ 
 
  5.18  เรื่องขอเชิญประชมุใหญ่สามัญประจำปี 2565 และแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ 
    ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 9/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีมตใิห้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 24 
ธันวาคม 2565 ณ ห้อง Diamond Hall ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
    สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจึงขอเรียนเชิญสหกรณ์แต่งตั้งและส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2565 
    1. การแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ ์
    ขอความกรุณาสหกรณ์โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แต่งตั้งประธาน
กรรมการดำเนินการ หรือ กรรมการดำเนินการ หรือ ผู้จัดการสหกรณ์ (เท่านั้น) สหกรณ์ละ 1 คน เป็นผู้แทน
สหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์จะต้องไม่เป็นผู้แทน
ของสหกรณอ่ื์นอยู่ก่อนแล้ว) 
    2. ค่าใช้จ่าย 
    สันนิบาตสหกรณ์ฯ ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนสหกรณ์โปรดเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วม
ประชุมใหญ ่ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง จากสหกรณต์้นสังกัด 
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    สหกรณ์สามารถส่งผู้สังเกตการณ์จำนวนไม่เกิน 1 คน เข้าร่วมประชุมใหญ่ได้โดยแจ้งรายชื่อ
มายังสันนิบาตสหกรณ์ฯ ตามแบบส่งรายชื่อผู้สังเกตุการณ์ แต่ผู้สังเกตุการณ์ไม่มีสิทธิในการอภิปรายหรือออก
เสียงลงมติใด ๆ 
    

   ประเด็นที่เสนอ 
    

    1. พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ ์จำนวน 1 คน 
   มติที่ประชุม  อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายสมยศ  เสาวคนธ์  ประธาน
กรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ 
 
  5.19  เรื่องพิจารณาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2565 
   เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการหักเงิน ณ ที่จ่ายและต้องมีเงินเหลืออย่างน้อย 
30% ให้สามารถได้ใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ได้มากยิ่งขึ้น และเพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินในการ
ดำรงชีพอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เสนอร่างระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
   มติที่ประชุม  อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562 และใช้ข้อความตาม(ร่าง)ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นราธิวาส จำกัด ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 แทน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 
2565 เป็นต้นไป 
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 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ข้อ 80(5) และข้อ 110(12) 
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ได้กำหนดระเบียบ
ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ดังตอ่ไปนี้ 
 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565” 
 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกดั ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 
2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ  6. ให้สมาชิกถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 
  (1) สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี ้
      
          เงินได้รายเดือน                   ถือหุ้นรายเดือน  
     (บาท)      (หุ้น) 
   ไม่เกิน       10,000  บาท       20 
   เกินกว่า     10,000  บาท ถึง   15,000  บาท     30 
   เกินกว่า     15,000  บาท ถึง   20,000   บาท     40 
   เกินกว่า     20,000  บาท ถึง   25,000   บาท     50 
   เกินกว่า     25,000  บาท ถึง   30,000   บาท     60  
   เกินกว่า     30,000  บาท ขึ้นไป       70 
   สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม (1) นี้ได้ไม่น้อยกว่า 260 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อย
กว่า 250,000 บาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันจะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนหรือลด
จำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ 
   ในกรณีสมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม (1) นี้ได้ไม่น้อยกว่า 260 เดือน หรือเป็นจำนวนเงิน
ไม่น้อยกว่า 250,000 บาท และมีหนี้สินน้อยกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นราย
เดือนไม่ได้ แต่สามารถลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ ซึ่งจะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 200 บาท 
โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ แต่ในปีหนึ่งๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกว่าสอง
ครั้งไม่ได ้

(ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  
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   กรณีสมาชิกโอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิดและยังคง
เป็นสมาชิกต่อตามข้อ 44 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม (1) 
ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น 
  (2) ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดใน (1) ก็ย่อมทำได้ โดย
แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  (3) สมาชิกอาจซื้อหุ้นเพ่ิมเป็นครั้งคราวได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 
 ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่  21 กันยายน 2565 
 

 
 

             (นายสมยศ  เสาวคนธ์) 
             ประธานกรรมการ 

          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
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 แบบ ท.ข. 3 
ข้อความและเหตุผลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
สหกรณอ์อมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
     “ข้อ 6.ให้สมาชิกถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 
(1) สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็น
รายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตามอัตราส่วนของเงินได้ราย
เดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
     ไม่เกิน 10,000 บาทถือหุ้นรายเดือน 
25 หุ้น 
     เกิ นกว่ า 10,000 บาท ถึ ง 15,000 
บาท ถือหุ้นรายเดือน 40 หุ้น 
     เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 20,000บาท 
ถือหุ้นรายเดือน 55 หุ้น 
     เกิ นกว่ า 20,000 บาท ถึ ง 25,000   
บาท ถือหุ้นรายเดือน 70 หุ้น 
     เกินกว่า 25,000 บาท ถึ ง 30,000   
บาท ถือหุ้นรายเดือน 85 หุ้น 
     เกินกว่า 30,000  บาท ขึ้นไป ถือหุ้น
รายเดือน 100 หุ้น 
     สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม 
(1) นี้ได้ไม่น้อยกว่า 260 เดือน หรือ
เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 250,000 
บาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันจะงดส่งค่า
หุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้น
รายเดือนลงก็ได ้
     ในกรณี สมาชิกที่ ส่ งค่ าหุ้ นราย
เดือนตาม (1) นี้ ได้ไม่น้อยกว่า 260 
เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 
250,000 บาท และมีหนี้สินน้อยกว่า

     “ข้อ  6. ให้สมาชิกถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 
(1) สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้น
เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้า
เป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของเงินได้
รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
     ไม่ เกิ น 10,000 บาทถื อหุ้ นราย
เดือน 20 หุ้น 
     เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 15,000 
บาท ถือหุ้นรายเดือน 30 หุ้น 
     เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 20,000
บาท ถือหุ้นรายเดือน 40 หุ้น 
     เกินกว่า 20,000 บาท ถึง 25,000 
บาท ถือหุ้นรายเดือน 50 หุ้น 
     เกินกว่า 25,000 บาท ถึง 30,000   
บาท ถือหุ้นรายเดือน 60 หุ้น 
     เกินกว่า 30,000  บาท ขึ้นไป ถือหุ้น
รายเดือน 70 หุ้น 
     สมาชิกที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนตาม 
(1) นี้ได้ไม่น้อยกว่า 260 เดือน หรือ
เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 250,000 
บาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันจะงดส่งค่า
หุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือ
หุ้นรายเดือนลงก็ได้ 
     ในกรณีสมาชิกที่ส่งค่าหุ้นราย
เดือนตาม (1) นี้ได้ไม่น้อยกว่า 260 
เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 
250,000 บาท และมีหนี้สินน้อยกว่า
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

หรือเท่ากับมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่ได้ แต่
สามารถลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือน
ลงก็ได้ ซึ่งจะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ไม่น้อยกว่า 200 บาท โดยแสดงความ
จำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดำเนิ นการ  แต่ ในปี ห นึ่ งๆ  จะขอ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าสองครั้งไม่ได ้
     กรณีสมาชิกโอนหรือย้าย หรือ
ออกจากราชการ หรืองานประจำโดย
ไม่มีความผิดและยังคงเป็นสมาชิกต่อ
ตามข้อ 44 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จะงดส่งค่า
หุ้นรายเดือนตาม (1) ได้ก็ต่อเมื่อมี
หนี้สินไม่เกินค่าหุ้น 
      (2) ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้น
รายเดือนในอัตราที่ สู งกว่ าอัตราที่
กำหนดใน (1) ก็ย่อมทำได้ โดยแสดง
ค ว า ม จ ำ น ง เป็ น ห นั ง สื อ ต่ อ
คณะกรรมการดำเนินการ 
      (3) สมาชิกอาจซื้อหุ้นเพ่ิมเป็น
ครั้ งคราวได้ตามที่ คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควร 

หรือเท่ากับมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่ได้ แต่
สามารถลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือน
ลงก็ได้ ซึ่งจะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ไม่น้อยกว่า 200 บาท โดยแสดงความ
จำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดำเนิ นการ แต่ ในปี หนึ่ งๆ  จะขอ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าสองครั้งไม่ได ้
     กรณีสมาชิกโอนหรือย้าย หรือ
ออกจากราชการ หรืองานประจำโดย
ไม่มีความผิดและยังคงเป็นสมาชิกต่อ
ตามข้อ 44 แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด จะงด
ส่ งค่ าหุ้ น ราย เดื อนตาม  (1) ได้ ก็
ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น 
     (2) ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้น
รายเดือนในอัตราที่ สู งกว่าอัตราที่
กำหนดใน (1) ก็ย่อมทำได้ โดยแสดง
ค ว า ม จ ำ น ง เป็ น ห นั ง สื อ ต่ อ
คณะกรรมการดำเนินการ 
     (3) สมาชิกอาจซื้อหุ้นเพ่ิมเป็น
ครั้งคราวได้ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 
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  5.20  เรื่องสมาชิกขอผ่อนผันการชำระหนี้ 
      ในเดือนกันยายน 2565 มีสมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ ์จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้ 
    1. สมาชิกสังกัดจังหวัด ขอผ่อนผันการส่งเงินสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือนกันยายน - 
พฤศจิกายน 2565 เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากลาออกจากราชการ มีทุนเรือนหุ้น 435,100.00 บาท  
    มีหนี้เงินกูส้ามัญทั่วไป 919,600.00 บาท     
    มีหนี้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 269,345.67 บาท โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน 
    หมายเหตุ: สมาชิกได้ขอผ่อนผันการชำระหนี้ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือน
สิงหาคม 2565 เป็นเวลา 3 เดือน  
    มติที่ประชุม  อนุมัต ิ
 
  5.21  ขอเชิญประชุมเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี การบริหารสำหรับ
กรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 20 (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก) 
      ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี การบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 20 (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก) ระหว่าง
วันที่ 10 -13 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
     ชำระค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท ไม่รวมค่าที่พัก 
    

     ประเด็นที่เสนอ 
      

     1. กรรมการ จำนวน 2 คน ได้แก่ 
     1.1) นายสุทิน  ปิยะรัตน์ 
     1.2) นายวีระศักดิ์  เวทโอสถ 
   2. เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน ได้แก่ 
     2.1) นางสาวนูรฟิรดา  ดือเระ 
     2.2) นางสาวสุชาดี  พวงทอง 
    มติที่ประชุม  อนุมัตติามเสนอ 
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วาระที ่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 
เลิกประชุม 11.10 น. 
 
      ลงชื่อ  นายสมยศ  เสาวคนธ์ ประธานกรรมการ  
       (นายสมยศ  เสาวคนธ์)  
 
      ลงชื่อ    จิรเดช  กลิ่นขจร กรรมการและเลขานุการ 
       (นายจิรเดช  กลิ่นขจร)

 


