
 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของเว็บไซต์ www.cpd.go.th 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (“ประกำศ”) นี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ท่ำนซึ่งเป็นผู้ ใช้งำนเว็บไซต์ 
www.cpd.go.th  (ซึ่งต่อไปในประกำศนี้ เรียกว่ำ “กิจกรรมกำรประมวลผล”) ได้ทรำบและเข้ำใจรูปแบบกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ซึ่งต่อไปในประกำศนี้ เรียกว่ำ 
“กสส.”) ด ำเนินกำรในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจำกท่ำนเพ่ือกำรด ำเนินกำร
ภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ 
       กสส.ได้ด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ www.cpd.go.th เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดตำมข่ำวสำรกิจกรรม 
ทีเ่กี่ยวกับงำนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
       ทั้งนี้ กสส.ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้ 

ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

       กสส.ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ฐำน ควำมจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
ได้แก่ กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ กฎหมำยว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร กฎหมำยว่ำด้วยจัดที่ดินเพ่ือกำรครองชีพ กฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึง กฎ ระเบียบ ค ำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

       กสส.ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
       1.  เพ่ือควำมจ ำเป็นในกำรยืนยันตัวบุคคลส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรเนื้อหำเว็บไซต์ ส ำหรับผู้ดูแลระบบและผู้มี
สิทธิบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ 
       2.  เพ่ือควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งำนส ำหรับกำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้บริกำร เช่น กำรเพ่ิม กำรลบ 
และกำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ส ำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ เป็นต้น 
       3. เพ่ือควำมจ ำเป็นในกำรติดต่อประสำนงำน กำรสอบถำม กำรแจ้งข่ำวสำร และกำรด ำเนินกำรอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องกับงำนมำตรฐำนดิจิทัลและงำนสหกรณ ์
       4. เพ่ือกำรวิเครำะห์ทำงสถิติของกำรเยี่ยมชมส ำหรับกำรติดตำมและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนข้อมูลส่วน
บุคคลที่ กสส.เก็บรวบรวมและใช้ 
 
 
 
 



       ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในข้อวัตถุประสงค์ กสส.เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังต่อไปนี้         
       1. แหล่งข้อมูลและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งรำยกำรข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้ 

แหล่ง/วิธีกำรเก็บรวมรวม รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคล 
เก็บข้อมูลจำกท่ำนโดยตรง ผ่ำนแบบฟอร์มที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด 

ชื่อ นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล 

เก็บข้อมูลจำกท่ำนโดยตรง ผ่ำนแบบฟอร์มเพ่ิม
ผู้ใช้งำน ส ำหรับผู้ที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบและผู้มีสิทธิ
บริหำรจัดกำรเว็บไซต์ www.cpd.go.th 

ชื่อ นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล 

เก็บข้อมูลผ่ำนกำรเยี่ยมชมหรือกำรใช้บริกำรในส่วน
ต่ำง ๆ บนเว็บไซต์ www.cpd.go.th 

ข้อมูลภำยในคุกกี้ (Cookie Data) และ IP Address 

       2. จุดประสงค์กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล 

จุดประสงค์กำรใช้ข้อมูล รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือใช้ในกำรยืนยันตัวบุคคลส ำหรับกำรบริหำร
เว็บไซต์ ส ำหรับผู้ดูแลระบบและผู้มีสิทธิบริหำรจัดกำร
เว็บไซต์ www.cpd.go.th 

ชื่อ นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล 

เพ่ือควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งำน
ส ำหรับกำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้บริกำรส ำหรับผู้ดูแลระบบ 
และผู้มีสิทธิบริหำรจัดกำรเว็บไซต์  www.cpd.go.th 
เช่น กำรเพ่ิม กำรลบ และกำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
เป็นต้น 

ชื่อ นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล 

เพ่ือกำรวิเครำะห์ทำงสถิติของกำรเยี่ยมชม ส ำหรับกำร
ติดตำมและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ
เว็บไซต์ www.cpd.go.th 

ข้อมูลภำยในคุกกี้ (Cookie Data) และ IP Address 

 

คุกกี้ 

       กสส. เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ (คุ้กกี้ หมำยถึง ไฟล์เล็ก ๆ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ เช่น วันเวลำ 
ลิงก์ที่คลิก หน้ำที่เข้ำชม เงื่อนไขกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือ
สื่อสำรที่เข้ำใช้งำนของท่ำน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมำร์ทโฟน ผ่ำนทำงเว็บเบรำว์เซอร์ในขณะที่ท่ำนเข้ำสู่เว็บไซต์ 
โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสำรของท่ำน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนอำจถูกจัดเก็บเพ่ือใช้เพ่ิมประสบกำรณ์กำรใช้งำนบริกำรทำงออนไลน์ โดยจะจ ำเอกลักษณ์ของ
ภำษำและปรับแต่งข้อมูลกำรใช้งำนตำมควำมต้องกำรของท่ำน เป็นกำรยืนยันคุณลักษณะเฉพำะตัว ข้อมูลควำม



ปลอดภัยของท่ำน รวมถึงบริกำรที่ท่ำนสนใจ นอกจำกนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพ่ือวัดปริมำณกำรเข้ำใช้งำนบริกำรทำงออนไลน์ 
กำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำตำมกำรใช้งำนของท่ำน โดยพิจำรณำจำกพฤติกรรมกำรเข้ำใช้งำนครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน 
และอำจมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้
ที่ www.allaboutcookies.org) รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ www.cpd.go.th และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องหรือบนอุปกรณ์ของท่ำน ตำมแต่บริกำรที่ท่ำนใช้งำน ทั้งนี้ เพ่ือกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
ให้บริกำร และเพ่ือให้ท่ำนซึ่ งเป็นผู้ ใช้งำนได้รับควำมสะดวกและประสบกำรณ์ที่ดี ในกำรใช้งำนเว็บไซต์  
www.cpd.go.th ของกสส. และข้อมูลเหล่ำนี้จะถูกน ำไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ของกสส.ให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ท่ำนมำกยิ่งขึ้น โดยท่ำนสำมำรถตั้งค่ำหรือลบกำรใช้งำนคุกกี้ได้ด้วยตนเองจำกกำรตั้งค่ำในเว็บเบรำว์เซอร์ (Web 
Browser) ของท่ำน 

สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
       ท่ำนมีสิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
       1. สิทธิในกำรเข้ำถึง รับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ที ่กสส.เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน เว้นแต่กรณีที่  กสส.ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล 
หรือกรณีที่กำรเข้ำถึงและรับส ำเนำของท่ำนจะส่งผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของ
บุคคลอื่น 
       2. สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 
       3. สิทธิในกำรลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยท่ำนมีสิทธิขอให้  กสส.ลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลได้ ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิลบ
หรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขท่ีกฎหมำยก ำหนด 
       4. สิทธิในกำรขอให้ กสส.ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
            4.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ กสส.ได้ตรวจสอบตำมค ำร้องขอของท่ำนเพ่ือให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้
ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
            4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
            4.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีกสส.ได้แจ้งแก่ท่ำน
ในกำรเก็บรวบรวม เว้นแต่ท่ำนประสงค์ให้ กสส.เก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือประกอบกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยของท่ำน 
            4.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ กสส.อยู่ระหว่ำงพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อประโยชน์
สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนได้ใช้สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
       5. สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่กรณีท่ี กสส.มีเหตุในกำร
ปฏิเสธค ำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย (เช่น กสส.สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ หรือเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำม
หรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพ่ือประโยชน์สำธำรณะตำมภำรกิจของ กสส. เป็นต้น) 



       6. สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม ในกรณีที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมแก่กสส.ในกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลำที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรักษำ  
เว้นแต่มีข้อจ ำกัดสิทธิโดยกฎหมำยหรือเงื่อนไขกำรใช้บริกำรให้กสส.จ ำเป็นต้องเก็บรักษำข้อมูลต่อไป 
       7. สิทธิในกำรขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่ำนมีสิทธิในกำรขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกกสส.
ได้ในกรณีที่กสส.ได้ท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนโดยทั่วไป ได้ด้วยเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่ท ำงำนได้โดยอัตโนมัติ และสำมำรถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีกำรอัตโนมัติ รวมถึงอำจขอให้
กสส.ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรำยอ่ืน ทั้งนี้กำรใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภำยใต้
เงื่อนไขตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

       กสส.จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำเท่ำที่ข้อมูลนั้นยังมีควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลำและข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนสิ้น
ควำมจ ำเป็น ตำมวัตถุประสงค์และตำมกฎหมำยดังกล่ำวแล้ว กสส.จะด ำเนินกำรลบ ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ต่อไป อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพำท กำรใช้สิทธิหรือคดี
ควำมอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน กสส.ขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่ำข้อพิพำทนั้น
จะได้มีค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำถึงท่ีสุด 

กำรให้บริกำรโดยบุคคลที่สำมหรือผู้ให้บริกำรช่วง 

       กสส.อำจมีกำรมอบหมำยหรือจัดซื้อจัดจ้ำงบุคคลที่สำม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ท ำกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของกสส. ซึ่งบุคคลที่สำมดังกล่ำวอำจเสนอบริกำรในลักษณะต่ำง ๆ เช่น กำรเป็น
ผู้ ดู แ ล  (Hosting) รั บ ง ำนบริ ก ำ รช่ ว ง  ( Outsourcing) หรื อ เ ป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ รคลำ วด์  ( Cloud computing 
service/provider) หรือเป็นงำนในลักษณะกำรจ้ำงท ำของในรูปแบบอ่ืนกำรมอบหมำยให้บุคคลที่สำมท ำกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น กสส.จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้ำที่ของ
กสส.ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่กสส.มอบหมำยในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง
รวมถึงก ำหนดรำยละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่กสส.มอบหมำยให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตใน
กำรประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตำมค ำสั่งของกสส.เท่ำนั้น 
       ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรมอบหมำยผู้ให้บริกำรช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพ่ือท ำกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กสส.จะก ำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสำรข้อตกลงระหว่ำงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมำตรฐำน
ที่ไม่ต่ ำกว่ำข้อตกลงระหว่ำง กสส.กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 



กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

       เพ่ือเป็นกำรปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย และป้องกันมิให้ผู้อ่ืนที่ไม่มีสิทธิ
เข้ำถึงข้อมูล รวมถึงรักษำควำมถูกต้องของข้อมูล ท่ำนจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่ำนหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่
บุคคลภำยนอกทรำบ หำกท่ำนได้มีกำรแบ่งปัน หรือเปิดเผยรหัสผ่ำน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กับบุคคลอ่ืน 
หรือแม้ว่ำในกรณีใด ๆ ที่ท่ำนไม่สำมำรถรักษำควำมลับในรหัสผ่ำนส่วนตัว หรือไม่สำมำรถควบคุมกำรใช้งำนของ
รหัสผ่ำนของท่ำนได้ ท่ำนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส ำหรับกำรกระท ำใด ๆ ที่เกิดข้ึนภำยใต้ชื่อหรือบัญชีของท่ำน โดยถือ
ว่ำเป็นกำรกระท ำโดยท่ำนเองและต้องรับผิดตำมกฎหมำยในฐำนะที่ท่ำนเป็นเจ้ำของบัญชี 
       กสส. มีมำตรกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำรจ ำกัดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สำมำรถเข้ำถึงได้โดย
เจ้ำหน้ำที่เฉพำะรำยหรือบุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือได้รับมอบหมำยที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่ำวตำม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่ำนั้น ซึ่งบุคคลดังกล่ำวจะต้องยึดมั่น และปฏิบัติตำมมำตรกำร
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของกสส.อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้ำที่รักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จำก
กำรปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ โดยกสส.มีมำตรกำรรักษำ ควำมปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้
มำตรฐำนสำกล และเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 
       นอกจำกนี้ เมื่อกสส.มีกำรส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สำม ไม่ว่ำ เพ่ือกำรให้บริกำรตำม  
พันธกิจ ตำมสัญญำ หรือข้อตกลงในรูปแบบอ่ืน กสส.จะก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและ
กำรรักษำควำมลับที่เหมำะสมและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพ่ือยืนยันว่ำข้อมูลส่วนบุคคลที่ กสส.เก็บรวบรวมจะ
มีควำมม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมอ 
       ทั้งนี้ กสส.ขอให้ข้อมูลกับท่ำนว่ำ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีกำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลที่
สมบูรณ์แบบหรือไม่มีช่องโหว่ที่ไม่สำมำรถผ่ำนเข้ำไปได้ ประกอบกับอำจมีบุคคลภำยนอกที่พยำยำมดักข้อมูลหรือท ำ
กำรใด ๆ เพ่ือเข้ำถึงข้อมูลระหว่ำงกำรส่งข้อมูลหรือเข้ำมำในระบบของท่ำนหรือของกสส.อย่ำงไม่มีสิทธิตำมกฎหมำย 
และบุคคลดังกล่ำวอำจน ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง 
       อย่ำงไรก็ดี กสส.มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม เพ่ือป้องกันมิให้
ข้อมูลสูญหำย หรือมีกำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ( Information Security Policy)  
ของกสส. 

กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

       กสส.อำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนก็ต่อเมื่อได้รับค ำร้องขอจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสันดำน 
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำย โดยส่งค ำร้องขอมำที่  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถนน
กรุงเกษม แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  10200 หรืออีเมล cpd_pdpa@cpd.go.th 
       ในกรณีท่ีเจ้ำของข้อมูล ผู้สืบสันดำน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำย มีกำรคัดค้ำนกำร
จัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระท ำใด ๆ เช่น กำรแจ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล กสส.จะด ำเนินกำร
บันทึกหลักฐำนค ำคัดค้ำนดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำนด้วย 



       ทั้งนี้ กสส.อำจปฏิเสธสิทธิตำมวรรคสองได้ตำมกรณีท่ีมีกฎหมำยก ำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ถูกท ำให้ไม่ปรำกฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวท่ำนได้ 

ควำมรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

       กสส.ได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่เฉพำะผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของกิจกรรมกำรประมวลผลนี้เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ โดยกสส.จะด ำเนินกำรให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นปฏิบัติตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด 

กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว 

       กสส.อำจพิจำรณำปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้ตำมที่เห็นสมควร และจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.cpd.go.th อย่ำงไรก็ดี กสส.ขอแนะน ำให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทรำบประกำศฉบับใหม่
อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจ้ะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ กสส. 
       กำรเข้ำใช้งำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ของท่ำน ถือเป็นกำรรับทรำบตำมข้อตกลง
ในประกำศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดกำรใช้งำนหำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกำศฉบับนี้และโปรดติดต่อมำยังกสส.
เพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ หำกท่ำนยังคงใช้งำนต่อไปภำยหลังจำกที่ประกำศนี้มีกำรแก้ไขและน ำขึ้นประกำศใน
ช่องทำงข้ำงต้นแล้ว จะถือว่ำท่ำนได้รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว 

กำรติดต่อสอบถำม 

      ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ได้ที่ 
      ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
             สถำนที่ติดต่อ: กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหำนคร 10200 โทรศัพท์ 0-2281-8621 ช่องทำงกำรติดต่อ cpd_pdpa@cpd.go.th 
            เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
             สถำนที่ติดต่อ: กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหำนคร 10200 โทรศัพท์ 0-2281-8621 ช่องทำงกำรติดต่อ cpd_pdpa@cpd.go.th 


