
 
 

ประกาศ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

ฉบับท่ี 29 /2565 

เรื่อง  นโยบายขอมูลสวนบุคคลสำหรับสมาชิก 

.................................................... 

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค 

ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด เรื่อง นโยบายขอมูลสวนบุคคลสำหรับสมาชิก

ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของสมาชิกทุกคนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จำกัด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสมาชิกทุกคนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด จะไดรับความ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล สหกรณจึงไดจัดทำนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น และใชบังคับแกการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกทุกคนของสหกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกาศใหทราบและ

เขาใจถึงวิธีเก็บรวบรวม การใช การเปดเผย การเก็บรักษา และการทำลายขอมูลสวนบุคคล ซึ่งดำเนินการให

เปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล”) กฎหมาย 

และกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ 

2. ความหมาย 

“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด   

“เจาของขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง สมาชิก สมาชิกสมทบ ตามขอบังคับของสหกรณท่ีถือใชในปจจุบัน  

“ขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไวเปนการเฉพาะ รวมถึงแตไมจำกัดเพียงเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็น

ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความ

พิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ ซ่ึงสหกรณจะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลท่ีมีความออนไหวตอเม่ือสหกรณไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือในกรณี

ท่ีสหกรณมีความจำเปนตามท่ีกฎหมายอนุญาตไวเทานั้น 

“การประมวลผลขอมูล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของสหกรณตอขอมูลสวนบุคคลของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล รวมถึง การเก็บรวบรวม การใช การเปดเผย และการลบขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหถูกตองตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
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3. ขอมูลท่ีจัดเก็บ (ขอมูลท่ีประมวลผล) 

สหกรณโดย ฝายทะเบียนและประมวลผล  ฝายสินเชื่อ เรงรัดหนี้สินและนิติกร  ฝายการเงิน  ฝายบัญชี    

ฝายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ และฝายธุรการ จะเปนผูจัดเก็บและรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล

สวนบุคคล  ตามประกาศ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ฉบับท่ี 28 /2565 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 

พ.ศ. 2565 เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล (เจาของขอมูล, รูปแบบขอมูล, ผูเก็บรวบรวมขอมูล, ไดรับขอมูลจาก) 

โดยท่ัวไปแลวสหกรณจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคล อันไดแก  

- ผูขอสมัครสมาชิกสหกรณ  

- สมาชิกสหกรณ 

- บุคคลในครอบครัว ของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ในบางกรณีสหกรณอาจไดขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล มาจากแหลงอ่ืน ท้ังนี้สหกรณจะ

ดำเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีไดกำหนดเรื่องขอมูลสวนบุคคลท่ี

เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนไว อันอาจรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะขอมูลดังตอไปนี้ 

4.1 ขอมูลท่ีสหกรณไดรับจาก บุคคล หรือหนวยงาน อ่ืนใดท่ีสหกรณมีนิติสัมพันธดวย 

4.2 ขอมูลท่ีสหกรณไดรับจากบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ เชน ขอมูลของสมาชิกในครอบครัวของผูเปน

เจาของขอมูลสวนบุคคล 

4.3 ขอมูลท่ีสหกรณไดรับจากหนวยงานราชการ หนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลสหกรณสถาบัน

การเงิน บริษัทขอมูลเครดิต และ/หรือ ผูใหบริการภายนอก (เชน ขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะ ขอมูลเก่ียวกับการ

ทำธุรกรรม ขอมูลเครดิต เปนตน) 

4.4 ขอมูลท่ีสหกรณไดรับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งเกี ่ยวเนื่องกับกรมธรรม

ประกันภัย หรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 

ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคล ไดใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นแกสหกรณในการทำธุรกรรมกับ

สหกรณหรือในกรณีอื่นใด เจาของขอมูลสวนบุคคลจะตองแจงใหบุคคลดังกลาวทราบถึงรายละเอียดการเก็บ

รวบรวม การใช และ/หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายความเปนสวนตัวนี้ดวย 

ทั้งนี้ สหกรณไดจัดใหมีการเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล    ไวในรูปแบบของขอมูล

ตาง ๆ ไดแก  

- รูปแบบเอกสาร เชน ใบสมัครเขาเปนสมาชิก ใบทะเบียนสมาชิก ใบแตงตั้งผูรับโอนประโยชน 

ใบแตงตั้งผูรับเงินสงเคราะห ใบสลิปเงินเดือน คำขอกูเงินหรือสัญญากูเงิน สัญญาค้ำประกันเงินกู  บันทึกการจาย

เงินกู รายการจายเงินกูสามัญ ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญจายเงิน ใบคำขอหรือแบบฟอรมการใชงานผลิตภัณฑและ

บริการของสหกรณตามท่ีสหกรณกำหนด เปนตน 
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- รูปแบบสำเนาเอกสาร เชน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบาน บัตรขาราชการ หนา

สมุดบัญชีธนาคาร ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสำคัญการหยา ใบมรณบัตร สัญญาจาง หรือเอกสารอื่นท่ี

สหกรณกำหนด เปนตน 

- รูปแบบการบันทึกขอมูลสวนบุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน การสมัครสมาชิก  ขอมูล

การกูยืมเงินและการจายเงินกู  ขอมูลการฝากเงิน การถอนเงินบัญชีเงินฝากสหกรณ รายการใบสำคัญรับเงิน 

ใบสำคัญการจายเงิน การบันทึกขอมูลการขอรับเงินสวัสดิการตาง ๆ  ขอมูลรายการรับและรายการจายเพ่ือบันทึก

บัญชีแยกประเภท  ขอมูลลูกหนี้ดำเนินคดีและลูกหนี้ตามคำพิพากษา  การเปลี่ยนแปลงขอมูลอื่น ๆ ของสมาชิก 

ตามคำรองหรือตามบันทึกขอตกลงตาง ๆ  

สหกรณโดยฝายทะเบียนและประมวลผล ฝายสินเชื่อ เรงรัดหนี้สินและนิติกร ฝายการเงิน ฝายบัญชี ฝาย

สวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ และฝายธุรการจะเปนผูจัดเก็บและรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ซึ่งไดรับขอมูลมาจาก

เจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและขั้นตอนการทำงาน

ของสหกรณและเพ่ือประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคลเทานั้น 

5. การรักษาความปลอดภัย (ความปลอดภัยในการเขาถึง ผูอนุมัติการเขาถึง วิธีการเก็บขอมูล) 

สหกรณมีการใชมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลภายในสหกรณและ

กำหนดการใชระเบียบขอบังคับตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายอยางเขมงวด ในการเก็บรักษา

ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหมีความปลอดภัย อันไดแก  

- การใชกุญแจปดลอคตูจัดเก็บเอกสาร  

- การเก็บขอมูลในฮารดดิสของสหกรณโดยใชชื ่อและรหัสผาน เพื ่อเขาสู ขอมูลในระบบ

คอมพิวเตอรของสหกรณ 

ซ่ึงมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลดังกลาวขางตนนี้ สหกรณไดกำหนดใหบุคคลผูดำรงตำแหนงผูจัดการ

สหกรณซ่ึงเปนบุคลากรของสหกรณผูทรงคุณวุฒิ เปนผูควบคุมดูแลและเปนผูอนุมัติการเขาถึงขอมูลท่ีเก็บรวบรวม

ไว โดยปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานและนโยบายการปองกันขอมูลที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดใหมีการดูแล

รักษาขอมูล และมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการใช การสงตอ หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ใหแกหนวยงาน หรือองคกรอ่ืน 

โดยขอมูลสวนบุคคลที่ไดจัดเก็บนี้ จะมีวิธีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะของ แฟมเอกสาร ไฟลขอมูล หรือ

ขอมูลดาตา ท่ีมีความปลอดภัยตามมาตรฐานดังกลาวขางตน 

6. ผูใชขอมูลสวนบุคคล และวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล  

 สหกรณจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ตาม

ประกาศ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ฉบับท่ี 28 /2565 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  

เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)  เพื่อนำไปใชในกิจการงานของสหกรณโดยมีผูใช

ขอมูล และ วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปนี้  
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7. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (ฐานการประมวลผลขอมูล) 

สหกรณจะใชขอมูลสวนบุคคลที ่ไดจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เพื ่อการดำเนินการทั ้งหลายตาม

วัตถุประสงคของสหกรณที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตามวัตถุประสงคตามที่แจงไวในขอที่ 6. ซึ่งสหกรณจะทำการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยใชฐานในการประมวลผลขอมูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลาย

เหตุผลประกอบกันก็ได ดังตอไปนี้ 

7.1 ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพื่อใหสหกรณสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติสัมพันธตาม

กฎหมายอันมีขึ้นระหวางสหกรณกับเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ภายใตหลักเกณฑ และเงื่อนไขท่ีสหกรณกำหนด โดยดำเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงคเพื่อใหเปนตามสัญญา เชน 

การเปดบัญชีเงินฝาก การทำสัญญากู เปนตน ซึ่งสหกรณอาจทำการประมวลผลเอง หรือประมวลผลรวมกับ

บุคคลภายนอกเพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงค 

7.2 ประมวลผลตามฐานประโยชนอันชอบธรรม เพื ่อใหสหกรณบริหารจัดการภายในสหกรณ 

ตรวจสอบ จัดทำ รายงาน ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยรวมถึงจัดการความเสี่ยง อันเปนประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมายของสหกรณเชน การจัดการขอรองเรียน การสำรวจความผูกพันของเจาของขอมูลสวนบุคคลที่มีตอ

สหกรณ การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ เปนตน 

7.3 ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณอาจนำขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล

สวนบุคคล ไปประมวลผลและดำเนินการตามกระบวนการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยสงตอ

ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย  

7.4 ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณจะขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ในการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการภายในสหกรณหรือการพิจารณารับสมัคร 

คัดเลือก เพ่ือเปนสมาชิกของสหกรณ เปนตน 

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดแจงไวเทานั้น ซึ่งบางกรณีสหกรณอาจ

พิจารณาใหสามารถนำขอมูลสวนบุคคลตามประกาศนี้ ไปประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคอื ่นท่ี

เกี่ยวของได โดยไมขัด หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคเดิม แตในกรณีท่ีสหกรณจำเปนตองประมวลผลขอมูล

ดวยวัตถุประสงคอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับวัตถุประสงคเดิม สหกรณจะขอความยินยอมใหมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 

เพ่ือการใชขอมูลตามวัตถุประสงคใหมนั้น 

ทั้งนี้หากเจาของขอมูลสวนบุคคล มีความประสงคจะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกลาว 

สามารถติดตอ และแจงความประสงคตอสหกรณได อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจสงผลกระทบตอเจาของขอมูล

สวนบุคคล ในการใชประโยชนเก่ียวกับการบริหารจัดการสมาชิกของสหกรณอันหมายรวมถึง การใชงานผลิตภัณฑ

และบริการของสหกรณ เพื่อประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคลจึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบกอน

เพิกถอนความยินยอม 
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8. การสงตอหรือโอนขอมูลสวนบุคคล (การสงตอขอมูล (สง/โอนใหใคร)) 

สหกรณอาจสงตอขอมูล หรือโอนขอมูลสวนบุคคล ของเจาของขอมูลสวนบุคคล ใหกับบุคคลภายใน

สหกรณฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการทำงาน และอาจมีการสงตอขอมูลสวนบุคคลใหแก

บุคคลภายนอกเทาท่ีจำเปน เพ่ือการประมวลผลขอมูลในหนาท่ีความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือ

ตามที่ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยสหกรณอาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ดังกรณีตอไปนี้ 

8.1 หนวยงานภายนอกเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเจาของขอมูลสวน

บุคคล เชน การยื่นภาษี การสงขอมูลแจงเรียกเก็บเงินสมาชิกประจำเดือน การประกันชีวิตหรือสุขภาพ โดยสงหรือ

โอนขอมูลดังกลาว ใหแก กรมสรรพากร กองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการเงินตาง ๆ หรือหนวยงาน

อ่ืนท่ีมีขอตกลงดำเนินการรวมกัน เปนตน  

8.2 หนวยงานกำกับดูแล หนวยงานของราชการ หรือผูมีสวนเก่ียวของตามกฎหมาย 

8.3 เพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามสัญญาหรือตามกฎของสหกรณหรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรอง

ตามกฎหมาย 

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล (ระยะเวลาจัดเก็บขอมูล, พิจารณากำหนดเวลาฯ) 

9.1 ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล และขอมูลสวนบุคคลของ

บุคคลที่เกี่ยวของกับเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ไดจัดเก็บไวนั้น สหกรณจะมีระยะเวลาเก็บขอมูลสวนบุคคล ตลอด

ระยะเวลาการเปนสมาชิก และจัดเก็บตอไปอีก 10 ปหลังวันท่ีพนสภาพการเปนสมาชิก เวนแต  

- เปนเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเงินกู จะมีระยะเวลาจัดเก็บตอไปอีก 10 ป หลังจากและจัดเก็บ

ตอไปอีกไมเกิน 10 ปหมดอายุสัญญาเงินกู  

  - ใบเสร็จรับชำระเงิน จะมีระยะเวลาจัดเก็บตอไปอีก 10 ป หลังจากวันชำระหนี้ 

  - เอกสารรายการจายเงินกู จะมีระยะเวลาจัดเก็บตอไปอีก 10 ป หลังจากวันจายเงินกู 

- เอกสารการลงบันทึกบัญชีของฝายบัญชีและงบประมาณ มีระยะเวลาจัดเก็บตอไปอีก 10 ป 

หลังจากวันท่ีสมาชิกไดรับเงินกู 

- ขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกบันทึกไวในโปรแกรมคอมพิวเตอร ผานระบบงานสหกรณจะจัดเก็บไวโดย

ไมมีกำหนดระยะเวลา 

9.2 กรณีเอกสารอื่น ๆ ที่ไมผานการอนุมัติ สหกรณจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเปนเวลา 1 ป นับตั้งแต

วันท่ีมีมติไมผานการอนุมัติ 

9.3 สหกรณจะพิจารณากำหนดระยะเวลาของการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ตามระเบียบวาดวยการ

จัดเก็บขอมูลของสหกรณหรือมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และจำเปนสำหรับขอมูลสวนบุคคลแตละ

ประเภทและวัตถุประสงค ตามท่ีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด  

9.4 สหกรณอาจพิจารณาระยะเวลาของการจัดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวน

บุคคล ตามอายุความ หรือระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด (เชน กฎหมายปองกันและปราบปรามการ
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ฟอกเงิน กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสหกรณ กฎหมายการปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง และกฎหมายอื ่นท่ี

สหกรณตองปฏิบัติ เพ่ือใหถูกตองตามกฎหมาย) 

10. แหลงจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล (แหลงจัดเก็บ) 

สหกรณมีการใชมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสหกรณ และการบังคับใชนโยบายอยางเขมงวดใน

การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ใหเกิดความปลอดภัย โดยกำหนดแหลงจัดเก็บขอมูล

ไวดังตอไปนี้ 

- ขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในรูปแบบเอกสาร จะถูกจัดเก็บไวในตูเหล็กเก็บเอกสารท่ีมีการลอคกุญแจ  

- ขอมูลสวนบุคคลที ่อยู ในรูปของไฟลประมวลผล หรือขอมูลดาตา จะถูกจัดเก็บไวในเครื ่อง

คอมพิวเตอรของสวนงานที่เกี่ยวของ โดยมีกำหนดชื่อผูใชเฉพาะ และรหัสการเขาถึงขอมูล ซึ่งมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลจากบุคคลภายนอกหรือการโจรกรรมขอมูลทางระบบคอมพิวเตอร 

ทั้งนี้สหกรณไดกำหนดใหบุคลากรของสหกรณและผูที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล จะตองปฏิบัติตาม

มาตรฐานและนโยบายการจัดเก็บ และปองกันขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสมและเขมงวด รวมถึงการจัดใหมีการดูแล

รักษาขอมูลสวนบุคคลตามมาตรการที่เหมาะสมสำหรับ การใช การสงตอ หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกจัดเก็บไว 

11.  วิธีการทำลายขอมูลสวนบุคคลท่ีไดจัดเก็บไว (วิธีการทำลาย และผูอนุมัติ) 

 เมื่อครบกำหนดการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ตามระยะเวลาที่ไดกำหนดไวแลว สหกรณไดกำหนดวิธีการ

ทำลายซ่ึงขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปนี้  

- ขอมูลสวนบุคคลที่เปนเอกสาร สหกรณจะทำลายโดยการนำเอกสารไปตมหรือหลอมทำลายจน

เอกสารเปอย (ใชบริการบริษัทฯ ภายนอกฯ ที่รับทำลายเอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งไดมาตรฐานการรักษาความ

ปลอดภัย และการรักษาความลับของเอกสารท่ีรับไปเพ่ือการทำลาย) 

- ขอมูลสวนบุคคลที่อยูในลักษณะไฟลงาน โปรแกรมสำเร็จรูป หรือฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

สหกรณจะทำลายขอมูล โดยการลางขอมูลออกจากระบบการจัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรของสหกรณฯ 

ท้ังนี้ สหกรณไดกำหนดใหมีการ แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติการทำลาย เปนผูอนุมัติการทำลายขอมูล

สวนบุคคลใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามประกาศฉบับนี้  

12. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

12.1 สิทธิไดรับการแจงใหทราบ โดยไดรับการแจงเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล วิธีการ

เก็บรวบรวม บุคคลท่ีจะไดรับขอมูล เหตุผลและระยะเวลาท่ีจัดเก็บ (Right to be informed) 

12.2 สิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสหกรณหรือขอให

เปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลดังกลาวท่ีไมไดใหความยินยอม (Right to access) 
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12.3 สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากสหกรณโดยอัตโนมัติ และขอใหสงหรือโอนขอมูล

สวนบุคคลไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนดวยวิธีการอัตโนมัติ (Right to data portability) 

12.4 สิทธิคัดคานการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to object) 

12.5 สิทธิขอใหสหกรณดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถ

ระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได (Right to erasure) 

12.6 สิทธิขอใหสหกรณระงับการใชขอมูลสวนบุคคลได (Right to restriction of processing) 

12.7 สิทธิแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง โดยขอใหสหกรณดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติม เพ่ือใหขอมูล

สวนบุคคลนั้นถูกตองเปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (Right to rectification) 

ผูเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิท่ีจะยื่นคำขอใชสิทธิรองเรียนตอสหกรณซ่ึงในบางกรณี สหกรณอาจ

ปฏิเสธการใชสิทธิตามเหตุผลที่จะไดแจงใหทราบตอไป ทั้งนี้ เจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถรองเรียนไปยัง

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หากเจาของขอมูลสวนบุคคล ไมเห็นดวยกับเหตุผลตามท่ี

สหกรณชี้แจง 

การรองขอใด ๆ เพื่อการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามที่กลาวขางตน จะตองกระทำเปนลาย

ลักษณอักษร และสหกรณจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะดำเนินการหรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรือไมเกินตาม

ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสหกรณจะปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับสิทธิของ เจาของ

ขอมูลสวนบุคคล   

ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลขอใหสหกรณลบ ทำลาย กำจัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ระงับ

การใชชั่วคราว แปลงขอมูลสวนบุคคล ในรูปแบบขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือ

การขอถอนความยินยอม อันอาจทำใหเกิดขอจำกัดกับสหกรณในการดำเนินการตามสัญญาหรือตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวของได ซ่ึงการใชสิทธิดังกลาวขางตน สหกรณอาจขอสงวนสิทธิ์ไมปฏิบัติตามความประสงคของเจาของขอมูล

สวนบุคคล หรืออาจมีการคิดคาใชจายท่ีเก่ียวของ และจำเปนตอการเขาดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลตามท่ี

เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอ 

13. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว บุคคลไรความสามารถและบุคคลเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีท่ีสหกรณทราบอยูกอนแลววาเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีสหกรณจะเก็บรวบรวมขอมูลเปนผูเยาว 

หรือเปนบุคคลท่ีไมสามารถใหความยินยอมไดดวยตนเองตามกฎหมาย สหกรณจะไมเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเยาว

จนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองท่ีมีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว และจะไมเก็บรวบรวมขอมูล

จากคนเสมือนไรความสามารถและคนไรความสามารถ จนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ หรือผูอนุบาล

(แลวแตกรณี) 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีสหกรณไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถ 

หรือคนไรความสามารถ แตมาทราบในภายหลังวาสหกรณไดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว โดยมิไดรับความ

ยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว (ในกรณีที่ตองไดรับความยินยอมและผูเยาวไม

สามารถใหความยินยอมไดดวยตนเองตามกฎหมาย) หรือไดมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของคนเสมือนไร
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ความสามารถหรือคนไรความสามารถ โดยมิไดรับความยินยอมจากผูพิทักษหรือผูอนุบาล(แลวแตกรณี) สหกรณจะ

ดำเนินการลบขอมูลดังกลาวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือ โอนขอมูลดังกลาว เฉพาะในกรณี

ท่ี สหกรณสามารถอาศัยเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมได 

14. การใชขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคเดิม 

  สหกรณมีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใชขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ท่ีสหกรณไดเก็บ

รวบรวมไว กอนวันที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับ การเก็บรวบรวม การใช และ

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ตอไปตามวัตถุประสงคเดิม สำหรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวน

บุคคลเคยใหความยินยอมไวแกสหกรณเพื่อการเก็บรวบรวม และใชขอมูลสวนบุคคลนั้น  หากเจาของขอมูลสวน

บุคคลไมประสงคที่จะใหสหกรณเก็บรวมรวมขอมูลและใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตอไป ผูเปนเจาของขอมูลสวน

บุคคลสามารถแจงความประสงคตอสหกรณเพ่ือขอถอนความยินยอมท้ังหมด หรือแตเพียงบางสวน เม่ือใดก็ได  

15. การเปล่ียนแปลงประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณอาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ได โดยหากมีการ

เปลี่ยนแปลง สหกรณจะมีการติดประกาศ และแจงใหทราบบนเว็บไซตของสหกรณหรือตามชองทางท่ีจะไดแจงให

เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบตามความเหมาะสมตอไป 

16.  รายละเอียดการติดตอสหกรณ 

กรณีที่ทานมีขอสงสัย ขอคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตประกาศฯ 

ฉบับนี้ โปรดติดตอสหกรณไดท่ี 

 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

ท่ีตั้ง :  123 หมู 16 ตู ปณ.20 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002  

หมายเลขโทรศัพท : 043-009-700 ตอ 44301 - 44329 มือถือ : 094-295-3331,  

    083-1422699, 089-6224432, 095-6604069 โทรสาร 043-202422 

อีเมล coopkku@gmail.com 

ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.30 น. วันจันทรถึงวันศุกร ยกเวนวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัว 

ประกาศ ณ วันท่ี  15  สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

(รองศาสตราจารยสุทิน  เวียนวิวัฒน) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 


