
 
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. จ ากดั 
 

สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั (“สหกรณ์”) ใส่ใจในความเป็นส่วนตวัของสมาชิก จึงจดัให้
มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีเพื่อให้สมาชิกไดรั้บทราบถึงนโยบายของสหกรณ์ เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม 
การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา (“ท่าน”) ซ่ึงเป็นไป ตามพระราชบญญัติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประกาศนโยบาย
ความเป็นส่วนตวัน้ีจะแจง้ให้ท่านทราบถึงวิธีการท่ีสหกรณ์ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
ประเภทขอ้มูล และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการดงักล่าว รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาในการเก็บรักษา
ขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลบัและความปลอดภยัของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการท่ีท่านสามารถติดต่อสหกรณ์ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีใชส้ าหรับ
บุคคลดงัต่อไปน้ี  

(1) สมาชิกของสหกรณ์ : สมาชิกปัจจุบนัของสหกรณ์ ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา  
(2) บุคคลท่ีไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์  
บุคคลดงักล่าวรวมถึงบุคคลธรรมดาท่ีไม่มีผลิตภณัฑ์หรือบริการกบัสหกรณ์ แต่สหกรณ์อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น บุคคลท่ีได้เขา้ชมเว็บไซต์ของสหกรณ์  
ผูค้  ้ าประกนัหรือผูใ้ห้หลกัประกนั ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ท่ีปรึกษาด้านวิชาชีพ และตวัแทนโดยชอบด้วย
กฎหมายของบุคคลดงักล่าว และบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมกบัสหกรณ์หรือสมาชิกของสหกรณ์  

ทั้งน้ี โปรดทราบว่าลิงก์ท่ีปรากฏบนแพลตฟอร์มของสหกรณ์สามารถน าท่านเขา้สู่แพลตฟอร์มของ
บุคคลภายนอกได ้ซ่ึงหากท่านไดเ้ขา้สู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกแลว้การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกนั้นทั้งส้ิน ดว้ยเหตุน้ีสหกรณ์ขอแนะน าให้ท่านอ่าน
และท าความเขา้ใจนโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกนั้นเม่ือท่านเขา้ใชแ้พลตฟอร์มนั้นๆ  
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1. สหกรณ์เกบ็รวบรวมและน าข้อมูลของส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร  

สหกรณ์จะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นหรือมีฐานทาง
กฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการด าเนินการตามภาระหนา้ท่ีตามกฎหมาย การปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านไดท้  าไวก้บั
สหกรณ์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์ การด าเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ 
ภายใตฐ้านทางกฎหมายอ่ืนๆ โดยวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

1.1. ภาระหนา้ท่ีตามกฎหมายของสหกรณ์  

เน่ืองจากสหกรณ์อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล และตอ้งด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
สหกรณ์จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์ต่างๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลสหกรณ์  
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

ก) เพื่อปฏิบติัตามพรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และท่ีไดแ้กไ้ขเพิม่เติม  
ข) เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย (เช่น กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายลา้งสูง และกฎหมายอ่ืนท่ีสหกรณ์ตอ้งปฏิบติัตาม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) ซ่ึงรวมถึงการ
ด าเนินการตรวจสอบยืนยนัตวัตน การตรวจสอบประวติั การตรวจสอบเครดิต การท าความรู้จกัลูกคา้ (Know Your 
Client) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) และการตรวจสอบอ่ืนๆ 
(รวมถึงการตรวจสอบจากฐานขอ้มูลสาธารณะของหน่วยงานก ากบัดูแล และ/หรือ ขอ้มูลบุคคลท่ีถูกก าหนด) และ
การด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ  

ค) เพื่อปฏิบติัตามกฎระเบียบและ/หรือค าสั่งของผูมี้อ  านาจ (เช่น ค าสั่งศาล ค าสั่งของหน่วยงานรัฐ
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสหกรณ์ หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ)  

1.2. สัญญาท่ีท่านไดท้  าไวก้บัสหกรณ์  

สหกรณ์จะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใชต้ามค าขอ และ/หรือ ขอ้ตกลง
ท่ีท่านไดท้  าไวก้บัสหกรณ์ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

ก) ด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนการเขา้ท าสัญญากบัสหกรณ์ การพิจารณาอนุมติัเก่ียวกับการ
ให้บริการผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการ และการส่งมอบผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการแก่ท่าน ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการ
ใดๆ ของสหกรณ์ ซ่ึงหากไม่ไดด้ าเนินการแลว้จะกระทบต่อการด าเนินการหรือการให้บริการของสหกรณ์ หรือจะ
ไม่สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง  

ข) ยนืยนัตวัตนในการท าธุรกรรมใดๆ  
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ค) ด าเนินการตามค าสั่งของท่าน (เช่น เพื่อการฝากหรือถอนเงินจากบญัชีสหกรณ์ หรือเพื่อด าเนินการ

ตามค าร้องขอเก่ียวกบัวงเงินกูแ้ละสินเช่ือ การออกหนงัสือเก่ียวกบัหลกัฐานการเงิน การช าระเงิน หรือค าร้องขอ
ช าระหน้ี  หรือการเปล่ียนแปลงกรมธรรมป์ระกนัภยัของท่าน หรือการตอบขอ้สงสัยของท่าน)  

ง) ใหบ้ริการสหกรณ์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (online banking)  
จ) ติดตาม หรือบนัทึกการท าธุรกรรมของท่าน  
ฉ) จดัท ารายงานต่างๆ (เช่น รายงานการท าธุรกรรมตามท่ีท่านร้องขอ หรือรายงานภายในของสหกรณ์)  
ช) แจง้เตือนการท าธุรกรรม  
ซ) เรียกช าระหน้ี ท่ีท่านคา้งช าระอยู่กบัสหกรณ์ (เช่น ในกรณีท่ีท่านยงัไม่ไดช้ าระหน้ี สินเช่ือ และ/

หรือค่าธรรมเนียมคา้งช าระ) และ/หรือ  
ฌ) ด าเนินการใดๆ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักรมธรรม์ประกนัภยัหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เช่น 

ประเมินค าขอเอาประกนัภยัของท่าน เสนอราคาค่าเบ้ียประกนัภยั จดัส่งกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ท่านด าเนินการ
หรือติดตามสิทธิเรียกร้องภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัของท่าน ใชสิ้ทธิเรียกร้องกบับุคคลภายนอก)  

1.3. ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของสหกรณ์  

สหกรณ์จะอา้งอิงฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยค านึงถึงประโยชน์ของสหกรณ์หรือของ
บุคคลอ่ืนกบัสิทธิขั้นพื้นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีสหกรณ์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย แต่ไม่จ  ากดั
เฉพาะวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

ก) บริหารกิจการของสหกรณ์ (เช่น ก ากบัตรวจสอบ บริหารจดัการความเส่ียง เฝ้าระวงั ป้องกนัและ
ตรวจสอบการทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้าย การประพฤติโดยมิชอบ หรือการก่ออาชญากรรมอ่ืนๆ แต่ไม่จ  ากดั
เพียงการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกของสหกรณ์)  

ข) บริหารจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์และท่าน (เช่น ดูแลสมาชิก ประเมินความพึงพอใจ
จดัการขอ้ร้องเรียน)  

ค) รักษาความปลอดภยั (เช่น บนัทึกภาพ CCTV ลงทะเบียน แลกบตัร และ/หรือบนัทึกภาพผูติ้ดต่อ)  
ง) พฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ ์บริการ และระบบงานต่างๆ ของสหกรณ์ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการ

ให้บริการของสหกรณ์ และ/หรือเพื่อประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความตอ้งการของท่าน รวมทั้งวิจยัและ
วิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนน าเสนอผลิตภณัฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่ท่าน โดยค านึงถึงสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งน้ี หากท่านไม่ประสงคไ์ดรั้บการน าเสนอผลิตภณัฑ์บริการ และสิทธิ
ประโยชน์จากสหกรณ์ ท่านสามารถติดต่อ E-mail : PTTNGBS@PTTPLC.COM หรือ โทร. 038-274390-5  
ต่อ 35027-8 , 092-7596998 , 092-7594018  

จ) บนัทึกภาพและ/หรือเสียงเก่ียวกบัการจดัประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ หรือกิจกรรมส่งเสริม
การตลาด  
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1.4. ความยนิยอมของท่าน  

ในบางกรณี สหกรณ์อาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านเพื่อใหท้่านไดรั้บประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพือ่ใหส้หกรณ์สามารถใหบ้ริการท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของท่าน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

ก) เก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลใดๆ ของท่านไปวิจยัและวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ 
ในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของท่าน และ/หรือ ติดต่อท่านเพื่อเสนอผลิตภณัฑ์ 
บริการ และสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่ท่าน  

ข) กรณีท่านเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก
บิดามารดา ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทกัษ์ (แลว้แต่กรณี) (เวน้แต่เป็นกรณีท่ี พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ก าหนดใหส้ามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอม)  

ค) การด าเนินการอ่ืนท่ีสหกรณ์ตอ้งไดรั้บความยนิยอมของท่าน  

1.5. ฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ  

นอกเหนือไปจากฐานทางกฎหมายขา้งตน้ สหกรณ์อาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านภายใตฐ้านทางกฎหมายอ่ืนดงัต่อไปน้ี  

ก) จดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษาวจิยั
หรือสถิติ  

ข) ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  
ค) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการใช้

อ านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีหากขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสหกรณ์เก็บรวบรวมจากท่านมีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบติั
ตามกฎหมายของสหกรณ์หรือเพื่อการเขา้ท าสัญญากบัท่าน สหกรณ์อาจจะไม่สามารถให้บริการ (หรือด าเนินการ
เพื่อให้บริการต่อไป) ผลิตภณัฑ์หรือบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของสหกรณ์แก่ท่านได ้หากท่านไม่ไดใ้ห้ขอ้มูล
ส่วนบุคคลเหล่านั้นแก่สหกรณ์เม่ือสหกรณ์ร้องขอ  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่หกรณ์เกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย  

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสหกรณ์เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยจะแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กบั
ขอบเขตของผลิตภณัฑ์ และ/หรือ บริการท่ีท่านอาจเคยใช้หรือสนใจ โดยมีทั้งขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปและขอ้มูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

 
 
 
 
 



5 

 

 

ประเภทขอ้มูล ตวัอยา่งขอ้มูลส่วนบุคคล 

รายละเอียดส่วนบุคคล - ช่ือ , ช่ือกลาง , นามสกุล , นามแฝง (หากมี)  
- เพศ  
- วนัเดือนปีเกิด  
- อายุ 
- การศึกษา  
- สถานภาพสมรส  
- สัญชาติ  
- ขอ้มูลคู่สมรส  

รายละเอียดการติดต่อ - ท่ีอยูติ่ดต่อทางไปรษณีย ์ 
- ท่ีอยูอิ่เล็กทรอนิกส์  
- หมายเลขโทรศพัท ์ 
- หมายเลขโทรสาร  
- บญัชี Social Media  

รายละเอียดท่ีใชใ้นการระบุตวัตนและการยนืยนัตวัตน  

 

- ภาพถ่ายบตัรประจ าตวปัระชาชน  
- เลขประจ าตวปัระชาชน  
- ภาพถ่ายบตัรพนกังาน  
- เลขบตัรพนกังาน  
- เลขท่ีสมาชิกสหกรณ์  
- ลายมือช่ือ  
- ส าเนาทะเบียนบา้น  

รายละเอียดการท างาน - อาชีพ  
- รายละเอียดเก่ียวกบันายจา้ง  
- ต าแหน่ง  
- เงินเดือน/ ค่าตอบแทน  
- ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างาน (เช่น ขอ้มูลบญัชีเงินเดือน 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการจา้งงาน)  
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รายละเอียดทางการเงินและ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ 
ท่านกบัสหกรณ์  

 

- ผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการต่างๆ ท่ีท่านใชอ้ยู ่(เช่น 
ขอ้มูลบญัชีออมทรัพย ์จ านวนทุนเรือนหุน้ ขอ้มูลบญัชี
สินเช่ือ)  
- ช่องทางและวธีิการท่ีท่านปฏิสัมพนัธ์กบัสหกรณ์  
- สถานะความเป็นสมาชิกของท่าน ความสามารถของ
ท่านในการไดม้าและจดัการสินเช่ือ ประวติัการช าระ
เงิน บนัทึกการท าธุรกรรม  
- ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกรรมของท่าน (เช่น ประเภท 
จ านวน และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของท่าน)  
- ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
- ขอ้มูลเก่ียวกบัเครดิตบูโร  
- ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัประกนั (เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั
รถยนต ์ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีดิน/อาคารชุด)  

ขอ้มูลการ วจิยัตลาด ขอ้มูล 
การตลาดและยอดขาย  

 

- การส ารวจความคิดเห็นลูกคา้  
- ขอ้มูลและความเห็นท่ีแสดงออกเม่ือเขา้ร่วมวิจยัตลาด  
- รายละเอียดบริการท่ีท่านไดรั้บและความตอ้งการของ
ท่าน  

ขอ้มูลเพือ่การตรวจสอบ - ขอ้มูลเพือ่การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริง (Due 
diligence)  
(เช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าความรู้จกัลูกคา้ 
(KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั
ลูกคา้ (customer due diligence))  
- ขอ้มูลเพือ่การตรวจสอบและการบริหารความเส่ียง 
การตรวจสอบการฟอกเงินและต่อตา้นการก่อการร้าย 

ขอ้มูลการเขา้ใช ้และการขอใช ้
บริการ  

- ขอ้มูลการเขา้ใชร้ะบบของสหกรณ์ การท าธุรกรรม
ทางการเงินกบัสหกรณ์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั  

 

- รูปภาพ  
- ลกัษณะรูปพรรณสัณฐานบุคคล  
- การตรวจพบขอ้สงสัยหรือกิจกรรมท่ีผิดปกติ  
- ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหวผา่นกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด  
- บนัทึกวดีีโอ  
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ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว - ศาสนา  
- กรุ๊ปเลือด  
- ขอ้มูลสุขภาพ  
- ประวติัอาชญากรรม 
- ขอ้มูลชีวภาพ 

ขอ้มูลอ่ืนๆ - ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บผลประโยชน์/ ผูค้  ้าประกนั/  
ผูจ้ดัการการศพ (เช่น ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตวั
ประชาชน ความสัมพนัธ์กบัสมาชิก เลขท่ีบญัชีส าหรับ
การขอรับเงินช่วยเหลือ/เงินคืนทุนเรือนหุน้/เงิน 
ฝาก , เงินปันผล , เงินเฉล่ียคืน)  
- บนัทึกการโตต้อบและการส่ือสารระหวา่งท่านกบั
สหกรณ์ ไม่วา่จะในรูปแบบหรือวธีิใดๆ ก็ตาม รวมถึง
แต่ไม่จ  ากดัเพียงโทรศพัท ์อีเมล ขอ้ความสนทนา และ
การส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน์ (social media)  
- ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั  
- ขอ้มูลเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัและการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน (เช่น ขอ้มูลความคุม้ครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยั ขอ้มูล ประวติัการเรียกร้อง
สินไหมทดแทน)  
- ขอ้มูลท่ีท่านใหไ้วก้บัสหกรณ์ไม่วา่ผา่นช่องทางใดๆ  

  
3. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

โดยทัว่ไปแลว้สหกรณ์จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณีสหกรณ์อาจ
ไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอ่ืน ซ่ึงสหกรณ์จะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ี พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลก าหนด  

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสหกรณ์เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืน อาจรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
ก) ข้อมูลท่ีสหกรณ์ได้รับจากบริษัทต้นสังกัด (นายจ้าง) ของท่าน , บริษัทในกลุ่ม PTTGROUP 

พนัธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีสหกรณ์มีนิติสัมพนัธ์ดว้ย  
ข) ขอ้มูลท่ีสหกรณ์ไดรั้บจากบุคคลท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัท่าน (เช่น ครอบครัวของท่าน เพื่อนผูแ้นะน า)  
ค) ขอ้มูลท่ีสหกรณ์ไดรั้บจากลูกคา้องค์กรธุรกิจ ในฐานะท่ีท่านเป็นกรรมการ ผูมี้อ  านาจกระท าการ

แทน ตวัแทน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย หรือผูติ้ดต่อ  
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ง) ข้อมูลท่ีสหกรณ์ได้รับจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสหกรณ์ สถาบนั
การเงิน บริษทัขอ้มูลเครดิต และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการภายนอก (เช่น ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มูลเก่ียวกบัการท า
ธุรกรรม ขอ้มูลเครดิต) และ/หรือ  

จ) ข้อมูลท่ีสหกรณ์ได้รับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับกรมธรรม์
ประกนัภยัหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

4. สิทธิตามกฎหมายของท่าน  

พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุม
ของท่านได้มากข้ึน โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี ตามช่องทางท่ีสหกรณ์ก าหนด  

4.1 สิทธิในการเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

ท่านมีสิทธิเขา้ถึงและได้รับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีสหกรณ์มีอยู่ เวน้แต่กรณีท่ีสหกรณ์ 
มีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีท่ีค าขอของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

4.2 สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

ท่านมีสิทธิขอให้สหกรณ์ท าการแกไ้ข หรือปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่
ครบถว้น  

4.3 สิทธิในการขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

ท่านมีสิทธิขอให้สหกรณ์ลบหรือท าลายข้อมูลของท่าน หรือท าให้ขอ้มูลของท่านเป็นข้อมูลท่ีไม่
สามารถระบุตวัตนของท่านได ้เวน้แต่กรณีท่ีสหกรณ์จะมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิเสธค าขอของท่าน  

4.4 สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

ท่านมีสิทธิขอให้สหกรณ์ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี (เช่น สหกรณ์อยูร่ะหว่าง
การตรวจสอบค าขอใชสิ้ทธิแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลหรือคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน หรือท่านขอใหส้หกรณ์ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีความ
จ าเป็นอีกต่อไป เน่ืองจากท่านมีความจ าเป็นตอ้งขอให้สหกรณ์เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้พื่อใชใ้นการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย)  
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4.5 สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

ท่านมีสิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีสหกรณ์
ด าเนินการภายใตฐ้านประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือเพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกบัการตลาดแบบตรง หรือการ
ศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ เวน้แต่กรณีท่ีสหกรณ์มีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น สหกรณ์สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
มีเหตุอนัชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใช้สิทธิ
เรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของสหกรณ์)  

4.6 สิทธิในการขอรับหรือขอใหส้ง่หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีสหกรณ์สามารถท าให้ขอ้มูลนั้นอยู่ในรูปแบบ 
ท่ีสามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทัว่ไปด้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานได้โดยอตัโนมติัและสามารถใช้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวธีิการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้สหกรณ์ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ไปยงับุคคลภายนอก หรือขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสหกรณ์ไดส่้งหรือโอนไปยงับุคคลภายนอก เวน้แต่สหกรณ์ 
ไม่สามารถท าไดโ้ดยสภาพทางเทคนิค หรือสหกรณ์มีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบดว้ยกฎหมาย  

4.7 สิทธิในการขอถอนความยนิยอม  

ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมท่ีท่านได้ให้ไวก้ับสหกรณ์เม่ือใดก็ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการท่ี
สหกรณ์ก าหนด เวน้แต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยนิยอมได ้และจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ฯ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ี การถอนความยนิยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านท่ีไดใ้ห้ความยินยอมไปแลว้โดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดงกัล่าว ท่านสามารถตรวจสอบ
และเปล่ียนแปลงการให้ความยินยอมในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาดไดผ้า่นช่องทางการ
ใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในขอ้ 10 ดา้นล่าง หรือช่องทางอ่ืนท่ีสหกรณ์ก าหนดในภายหนา้  

4.8 สิทธิในการร้องเรียน  

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล หากสหกรณ์กระท าการอนัเป็นการไม่ปฏิบติัตาม พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

สหกรณ์อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองคก์รดงัต่อไปน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑ์ของ
พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

ก) บริษทัตน้สังกดั (นายจา้ง) ของท่าน , บริษทัในกลุ่ม PTTGROUP พนัธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ 
บุคคลอ่ืนใดท่ีสหกรณ์มีนิติสัมพนัธ์ดว้ย รวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้ง ผูรั้บจา้ง ตวัแทน ท่ีปรึกษาของ
สหกรณ์ และ/หรือ ของบุคคลดงักล่าว  

 



10 

 

 
ข) หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสหกรณ์ (เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์)  
ค) คู่คา้ ตวัแทน หรือองคก์รอ่ืน (เช่น สมาคมวชิาชีพท่ีสหกรณ์เป็นสมาชิก ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระคลงั

เก็บเอกสาร) ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะมีวตัถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงภายใตฐ้านทางกฎหมาย 
และมาตรการความปลอดภยัท่ีเหมาะสม  

ง) ธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อช่วยให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินคืนในกรณีท่ีมีการน าเงินเข้าบัญชีของท่านโดยผิดพลาด หรือการ
ตรวจสอบเส้นทางการเงินในกรณีท่ีท่านตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางการเงิน หรือในกรณีท่ีมีเงินท่ีตอ้งสงสัยเขา้
มายงับญัชีของท่านจากอาชญากรรมทางการเงิน  

จ) ตวัแทนทวงถามหน้ี ทนายความ บริษทัขอ้มูลเครดิต หน่วยงานป้องกนัการทุจริต ศาล หน่วยงาน
หรือบุคคลใดๆ ท่ีสหกรณ์ถูกก าหนดหรือไดรั้บอนุญาตให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายกฎระเบียบ หรือ
ค าสั่ง  

ฉ) บุคคลภายนอกท่ีให้บริการต่างๆ แก่สหกรณ์ (เช่น การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบทางการตลาด 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงตวัแทนธนาคารต่างประเทศ (correspondent banking) ตวัแทน หรือ ผูรั้บเหมาช่วงท่ี
กระท าการแทนสหกรณ์  

ช) ผูใ้ห้บริการดา้นส่ือสังคมออนไลน์ (ในรูปแบบท่ีปลอดภยั) หรือบริษทัโฆษณาภายนอก เพื่อแสดง
ขอ้ความให้แก่ท่าน และบุคคลอ่ืนใดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของสหกรณ์ โดยบริษทัโฆษณาภายนอกอาจใช้
ขอ้มูลประวติักิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อจดัสรรการโฆษณาท่ีท่านอาจสนใจ  

ซ) ผูใ้หห้ลกัประกนัท่ีเป็นบุคคลภายนอก  
ฌ) บุคคลอ่ืนใดท่ีให้ผลประโยชน์หรือให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการของท่าน (เช่น

บริษทัประกนัภยั) และ/หรือ  
ญ) ผูรั้บมอบอ านาจ ผูรั้บมอบอ านาจช่วง ตวัแทน หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของท่านท่ีมีอ านาจตาม

กฎหมายโดยชอบ  

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ  

เน่ืองจากสหกรณ์ในปัจจุบนัอาจจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ
ในกรณีน้ีสหกรณ์จะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดในการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ ผูใ้ห้บริการ หรือผูรั้บข้อมูลของสหกรณ์ท่ีมีความน่าเช่ือถือด้วยวิธีการท่ีปลอดภยัท่ีสุดเพื่อรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซ่ึงรวมถึงกรณีดงัต่อไปน้ี  

ก) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย  
ข) ไดแ้จง้ใหท้่านทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอของประเทศปลายทาง

และไดรั้บความยนิยอมจากท่าน  
ค) ปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านท าไวก้บัสหกรณ์ หรือตามค าขอของท่านก่อนการเขา้ท าสัญญา  
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ง) ปฏิบติัตามสัญญาระหวา่งสหกรณ์กบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของท่าน  
จ) ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอ่ืน เม่ือท่านไม่

สามารถใหค้วามยนิยอมในขณะนั้นได ้หรือ  
ฉ) ด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั  

7. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

สหกรณ์จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระหวา่งท่ีท่านเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และเม่ือท่าน
ส้ินสุดความสัมพนัธ์กบัสหกรณ์ (เช่น หลงัจากท่ีท่านปิดบญัชีท่ีมีอยู่กบัสหกรณ์ หรือนับแต่การท าธุรกรรมกบั
สหกรณ์ หรือกรณีสหกรณ์ปฏิเสธค าขอใชบ้ริการของท่าน หรือท่านขอยกเลิกการใชบ้ริการของสหกรณ์) สหกรณ์
จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมและจ าเป็นส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและ
วตัถุประสงคต์ามท่ี พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด  

สหกรณ์จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนด (เช่น กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกนัและปราบปราม
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง กฎหมายการบญัชี 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอ่ืนท่ีสหกรณ์ตอ้งปฏิบติัตาม)  

นอกจากน้ี สหกรณ์อาจจะจ าเป็นตอ้งเก็บบนัทึกขอ้มูลจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีท่ีตั้งส านักงาน
และ/หรือ การบนัทึกเสียงการให้บริการผ่านโทรศพัท ์เพื่อป้องกนัเหตุทุจริตและการรักษาความปลอดภยั รวมถึง
ตรวจสอบธุรกรรมตอ้งสงสัยท่ีท่านหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจแจง้มายงัสหกรณ์  

8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์เดิม  

สหกรณ์มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีสหกรณ์ไดเ้ก็บรวบรวมไวก่้อน
วนัท่ี พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลมีผลใชบ้งัคบัต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดิม หากท่านไม่ประสงคท่ี์จะใหส้หกรณ์เก็บรวมรวมและใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวต่อไป ท่านสามารถแจง้สหกรณ์เพื่อขอถอนความยนิยอมของท่านเม่ือใดก็ได ้ 

9. การรักษาความปลอดภัย  

สหกรณ์มีการใชม้าตรการรักษาความปลอดภยัภายในสหกรณ์และการใชบ้งัคบันโยบายอยา่งเขม้งวด
ในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหป้ลอดภยั ซ่ึงรวมถึงการเขา้รหสัขอ้มูล และมาตรการป้องกนัการเขา้ถึง
ขอ้มูล โดยสหกรณ์ก าหนดให้บุคลากรของสหกรณ์และผูรั้บจา้งภายนอกจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานและนโยบาย
ความเป็นส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม รวมถึงจะตอ้งจดัให้มีการดูแลรักษาขอ้มูลและมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการใช้
หรือการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  
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10. วธีิการติดต่อสหกรณ์  

• หากท่านตอ้งการขอใชสิ้ทธิตาม พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อสหกรณ์ผา่นช่องทาง  
PTTNGBS@PTTPLC.COM 
• หากท่านมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของ
สหกรณ์ (นอกเหนือจากการใช้สิทธิตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) โปรดติดต่อสหกรณ์ตามช่องทาง
ดงัต่อไปน้ี  
     สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั  
     เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 8 ต าบลนาป่า อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 20000 
     โทร.038-274390-5 ต่อ 35027-8 , 092-7596998 , 092-7594018 หรือช่องทาง Line : @PTTNGBS  

11. การเปลีย่นแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว  

สหกรณ์อาจเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีเป็นคร้ังคราว  
โดยสหกรณ์จะแจง้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัปัจจุบนัไวท่ี้เวบ็ไซตข์องสหกรณ์ www.pttngbsc.com   
 
    ประกาศ ณ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 
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       ประธานกรรมการด าเนินการ  
                  สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
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