
 
ประกาศ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

ฉบับท่ี 32 /2565 

เรื่อง  นโยบายขอมูลสวนบุคคลสำหรับ กรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ  

และผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง 

………………………………………………………………….. 

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค 

ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด  เรื ่อง นโยบายขอมูลสวนบุคคลสำหรับ 

กรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยเคารพสิทธิความเปน

สวนตัว เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา กรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง ทุกคนจะ

ไดรับความคุมครองขอมูลสวนบุคคล สหกรณ จึงไดจัดทำนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ข้ึน และใชบังคับ

แกการปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวกับกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อประกาศใหทราบและเขาใจถึงวิธีเก็บรวบรวม การใช การเปดเผย การเก็บรักษา และการทำลาย

ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งดำเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. 

คุมครองขอมูลสวนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ 

2. ความหมาย 

“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

“เจาของขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง กรรมการดำเนินการ ผูสอบกิจการ และผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ.2562 และขอบังคับสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ.2562 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และขอบังคับสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ.2562 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2564 และผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง ที่มี

ความประสงคเขาสูกระบวนการพิจารณาคัดเลือก เพ่ือเขาทำงานกับสหกรณ 

“ขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไวเปนการเฉพาะ รวมถึงแตไมจำกัดเพียงเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็น

ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความ

พิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ ซึ่งสหกรณ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหวตอเม่ือสหกรณ ไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือ

ในกรณีท่ีสหกรณ มีความจำเปนตามท่ีกฎหมายอนุญาตไวเทานั้น 

“การประมวลผลขอมูล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ ของสหกรณ ตอขอมูลสวนบุคคลของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล รวมถึง การเก็บรวบรวม การใช การเปดเผย และการลบขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหถูกตองตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

3. ขอมูลท่ีจัดเก็บ (ขอมูลท่ีประมวลผล) 
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สหกรณ จะเปนผูจัดเก็บและรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามตามประกาศ 

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

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

ท้ังนี้หากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาว อาจสงผลกระทบใหสหกรณไมสามารถ

ปฏิบัติใหเปนไปตามคำสั่งแตงตั้งกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ เงื่อนไขการสมัครงาน กฎหมายสหกรณ 

และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของได  

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

โดยท่ัวไปแลวสหกรณ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคล อันไดแก  

- ผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง  

- เจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีเปน คณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ 

ในบางกรณีสหกรณ อาจไดขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล มาจากแหลงอื่น ทั้งนี้สหกรณ 

จะดำเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีไดกำหนดเรื่องขอมูลสวนบุคคล

ท่ีเก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนไว อันอาจรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะขอมูลดังตอไปนี้ 

4.1 ขอมูลท่ีสหกรณ ไดรับจาก บุคคล หรือหนวยงาน อ่ืนใดท่ีสหกรณมีนิติสัมพันธดวย 

4.2 ขอมูลท่ีสหกรณ ไดรับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวของ เชน ขอมูลของสมาชิกในครอบครัวของผูเปน

เจาของขอมูลสวนบุคคล 

4.3 ขอมูลท่ีสหกรณ ไดรับจากหนวยงานราชการ หนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลสหกรณ สถาบันการเงิน 

บริษัทขอมูลเครดิต และ/หรือ ผูใหบริการภายนอก (เชน ขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ ขอมูลเกี่ยวกับการทำ

ธุรกรรม ขอมูลเครดิต เปนตน) 

4.4 ขอมูลท่ีสหกรณ ไดรับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับกรมธรรมประกันภัย 

หรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 

ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคล ไดใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นแกสหกรณ ในการทำธุรกรรมกับ

สหกรณ หรือในกรณีอื่นใด เจาของขอมูลสวนบุคคลจะตองแจงใหบุคคลดังกลาวทราบถึงรายละเอียดการเก็บ

รวบรวม การใช และ/หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายความเปนสวนตัวนี้ดวย 

ทั้งนี้ สหกรณ ไดจัดใหมีการเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ไว ในรูปแบบของขอมูล

ตางๆ ไดแก  

- รูปแบบเอกสาร เชน ใบสมัครเขารับการเลือกตั้ง สัญญา บันทึกขอความขออนุมัติจายคาเบี้ย

กรรมการดำเนินการ ใบสำคัญจายเงิน เปนตน 

- รูปแบบสำเนาเอกสาร เชน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบาน ใบแสดงผลการศึกษา 

หนาสมุดบัญชีธนาคาร เปนตน 

- รูปแบบการบันทึกขอมูลสวนบุคคลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน บันทึกขอมูลกรรมการ

ดำเนินการ บันทึกขอมูลผูตรวจสอบกิจการ บันทึกขอมูลบัตรจายคาตอบแทน เปนตน 
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สหกรณจะเปนผูจัดเก็บและรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ซึ่งไดรับขอมูลมาจากเจาของขอมูลสวนบุคคล

โดยตรง หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและขั้นตอนการทำงานของสหกรณ และเพ่ือ

ประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคลเทานั้น 

5. การรักษาความปลอดภัย (ความปลอดภัยในการเขาถึง ผูอนุมัติการเขาถึง วิธีการเก็บขอมูล) 

สหกรณมีการใชมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลภายในสหกรณ และ

กำหนดการใชระเบียบขอบังคับตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายอยางเขมงวด ในการเก็บรักษา

ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหมีความปลอดภัย อันไดแก  

- การใชกุญแจปดลอคตูจัดเก็บเอกสาร  

- การเก็บขอมูลในฮารดดิสของสหกรณโดยใชชื ่อและรหัสผาน เพื ่อเขาสูขอมูลในระบบ

คอมพิวเตอรของสหกรณ 

ซ่ึงมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลดังกลาวขางตนนี้ สหกรณ ไดกำหนดใหบุคคลผูดำรงตำแหนงผูจัดการ

สหกรณ ซึ่งเปนบุคลากรของสหกรณ และ/หรือประธานกรรมการดำเนินการ ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูควบคุมดูแลและ

เปนผูอนุมัติการเขาถึงขอมูลที่เก็บรวบรวมไว โดยปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานและนโยบายการปองกันขอมูลท่ี

เหมาะสม รวมถึงการกำหนดใหมีการดูแลรักษาขอมูล และมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช การสงตอ หรือโอน

ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหแกหนวยงาน หรือองคกรอ่ืน 

โดยขอมูลสวนบุคคลที่ไดจัดเก็บนี้ จะมีวิธีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะของ แฟมเอกสาร ไฟลขอมูล หรือ

ขอมูลดาตา ท่ีมีความปลอดภัยตามมาตรฐานดังกลาวขางตน 

6. ผูใชขอมูลสวนบุคคล และวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล (ผูใชขอมูล, วัตถุประสงค) 

 สหกรณจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลตาม

ประกาศฉบับนี้ เพื่อนำไปใชในกิจการงานของสหกรณ โดยมีผูใชขอมูล และ วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมลูสวน

บุคคล ดังตอไปนี้  

6.1 การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล เพ่ือการคัดเลือก 

- รับสมัครบุคคลเขาเปนกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ แทนตำแหนงท่ีครบวาระ 

- ประกอบการสมัครรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ 

- จัดทำสัญญาจาง และหนังสือค้ำประกันการทำงาน ใหเปนไปตามขอตกลงในการทำงาน 

6.2 การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล เก่ียวกับการเงินและการลงทุน 

 - จัดทำขอมูลเพ่ือยื่นภาษีตอกรมสรรพากร 

 - จัดทำขอมูลการจายคาตอบแทนประจำเดือน 

 - จัดทำทะเบียนคุมการจายคาตอบแทน 

 - จัดทำทะเบียนคุม และหลักฐานการจายคาเบี้ยประชุม 

 - จัดทำขอมูลเพ่ือจายคาตอบแทน ผานระบบ Online Banking 

6.3 การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล เก่ียวกับบัญชีและงบประมาณ 

- การลงรายการบันทึกบัญชี จายคาเบี้ยกรรมการดำเนินการ และคาตอบแทนเจาหนาที่ที่เขา

ประชุม 
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- การลงรายการบันทึกบัญชี จายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 

7. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (ฐานการประมวลผลขอมูล) 

สหกรณจะใชขอมูลสวนบุคคลที ่ไดจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เพื ่อการดำเนินการทั ้งหลายตาม

วัตถุประสงคของสหกรณ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตามวัตถุประสงคตามที่แจงไวในขอที่ 6. ซึ่งสหกรณ จะทำการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยใชฐานในการประมวลผลขอมูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลาย

เหตุผลประกอบกันก็ได ดังตอไปนี้ 

7.1 ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพื ่อใหสหกรณสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติสัมพันธตาม

กฎหมายอันมีขึ้นระหวางสหกรณ กับเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ภายใตหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีสหกรณ กำหนด โดยดำเนินการอ่ืนใดตามวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนตามสัญญา เชน 

การจัดทำเงินเดือน การบริหารจัดการสวัสดิการ การทำประกันภัยของเจาของขอมูลสวนบุคคลและครอบครวั เปน

ตน ซ่ึงสหกรณ อาจทำการประมวลผลเอง หรือประมวลผลรวมกับบุคคลภายนอกเพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงค 

7.2 ประมวลผลตามฐานประโยชนอันชอบธรรม เพื่อใหสหกรณบริหารจัดการภายใน ตรวจสอบ จัดทำ 

รายงาน ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยรวมถึงจัดการความเสี่ยง อันเปนประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ

สหกรณ เชน การจัดการขอรองเรียน การสำรวจความผูกพันของเจาของขอมูลสวนบุคคลที่มีตอสหกรณ การ

บริหารความเสี่ยงของสหกรณ เปนตน 

7.3 ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณอาจนำขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวน

บุคคล ไปประมวลผลและดำเนินการตามกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยสงตอ

ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย  

7.4 ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณจะขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ในการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการภายในสหกรณ หรือการพิจารณารับสมัคร 

คัดเลือก เปนตน 

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดแจงไวเทานั้น ซึ่งบางกรณีสหกรณ อาจ

พิจารณาใหสามารถนำขอมูลสวนบุคคลตามประกาศนี้ ไปประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคอื ่นท่ี

เกี่ยวของได โดยไมขัด หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคเดิม แตในกรณีท่ีสหกรณ จำเปนตองประมวลผลขอมูล

ดวยวัตถุประสงคอื่นที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคเดิม สหกรณ จะขอความยินยอมใหมจากเจาของขอมูลสวน

บุคคล เพ่ือการใชขอมูลตามวัตถุประสงคใหมนั้น 

ทั ้งนี้หากเจาของขอมูลสวนบุคคล มีความประสงคจะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกลาว 

สามารถติดตอ และแจงความประสงคตอสหกรณได อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจสงผลกระทบตอเจาของขอมูล

สวนบุคคล ในการใชประโยชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในของสหกรณ อันหมายรวมถึง การพิจารณารับ

สมัคร คัดเลือก ทำสัญญา และ/หรือ สิทธิ์ในสวัสดิการตางๆ ของสหกรณ เพื่อประโยชนของเจาของขอมูลสวน

บุคคลจึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบกอนเพิกถอนความยินยอม 

8. การสงตอหรือโอนขอมูลสวนบุคคล (การสงตอขอมูล (สง/โอนใหใคร)) 

สหกรณ อาจสงตอขอมูล หรือโอนขอมูลสวนบุคคล ของเจาของขอมูลสวนบุคคล ใหกับบุคคลภายใน

สหกรณ ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการทำงาน และอาจมีการสงตอขอมูลสวนบุคคลใหแก
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บุคคลภายนอกเทาท่ีจำเปน เพ่ือการประมวลผลขอมูลในหนาท่ีความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือ

ตามที่ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยสหกรณ อาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ดังกรณีตอไปนี้ 

8.1 หนวยงานภายนอกเพ่ือดำเนินการตามกระบวนการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน 

การจัดทำเงินเดือน การยื่นภาษี การยื่นประกันสังคม การประกันชีวิตหรือสุขภาพ โดยสงหรือโอนขอมูลดังกลาว 

ใหแกกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมสงเสริมสหกรณ หรือสถาบันการเงินตาง ๆ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมี

ขอตกลงดำเนินการรวมกัน เปนตน  

8.2 หนวยงานกำกับดูแล หนวยงานของรัฐบาล หรือผูมีสวนเก่ียวของตามกฎหมาย 

8.3 เพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามสัญญาหรือตามกฎของสหกรณ หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตาม

กฎหมาย 

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล (ระยะเวลาจัดเก็บขอมูล, พิจารณากำหนดเวลาฯ) 

9.1 ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล และขอมูลสวนบุคคลของ

บุคคลท่ีเก่ียวของกับเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีไดจัดเก็บไวนั้น สหกรณ จะมีระยะเวลาเก็บขอมูลสวนบุคคล  

- ใบสมัครเขารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ มีระยะเวลาจัดเก็บ 5 

ป นับจากวันท่ีรับใบสมัคร  

- เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มีระยะเวลาจัดเก็บ 1 ป นับจากวันท่ีเจาของขอมูลสวน

บุคคลพนวาระ 

- เอกสารสำเนาหนาเลมสมุดบัญชีธนาคาร มีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ป หลังจากจายเงินกู 

- เอกสารการลงบันทึกบัญชีของฝายบัญชีและงบประมาณ มีระยะเวลาจัดเก็บ 10 ป หลังจาก

วันท่ีมีการบันทึกจาย 

- ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกบันทึกไวในโปรแกรมคอมพิวเตอร มีระยะเวลาจัดเก็บ 5 ป นับจากวันท่ี

จายคาตอบแทน 

- ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี ที่ถูกบันทึก ไวในโปรแกรมคอมพิวเตอร มี

ระยะเวลาจัดเก็บ 10 ป นับจากวันท่ีจายคาตอบแทน 

9.2 กรณีของผูสมัครที่ไมผานการคัดเลือกเพื่อสรรหา สหกรณจะเก็บขอมูลสวนบุคคลเปนเวลา 1 ป 

นับตั้งแตวันท่ียื่นใบสมัครใหแกสหกรณ 

9.3 สหกรณ จะพิจารณากำหนดระยะเวลาของการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ตามระเบียบวาดวยการเก็บ

รักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2563 หรือมีการกำหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม และจำเปน

สำหรับขอมูลสวนบุคคลแตละประเภทและวัตถุประสงค ตามท่ีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 

2562 กำหนด  

9.4 สหกรณ อาจพิจารณาระยะเวลาของการจัดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ตามอายุความ หรือระยะเวลาตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด (เชน กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสหกรณ กฎหมายการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
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การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลางสูง และกฎหมายอ่ืนท่ีสหกรณ ตองปฏิบัติ 

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 สหกรณ ไดกำหนดวิธีการ

ทำลายซ่ึงขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปนี้  

- ขอมูลสวนบุคคลที่เปนเอกสาร สหกรณจะทำลายโดยการเผาหรือนำเอกสารไปตมหรือหลอม

ทำลายจนเอกสารเปอยหรือทำลายดวยวิธีใดๆ ไมใหเอกสารนั้นอานเปนขอความได (ใชบริการบริษัทภายนอก ท่ี

รับทำลายเอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งไดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของเอกสารที่รับไป

เพ่ือการทำลาย) 

- ขอมูลสวนบุคคลที่อยูในลักษณะไฟลงาน โปรแกรมสำเร็จรูป หรือฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

สหกรณจะทำลายขอมูล โดยการลางขอมูลออกจากระบบการจัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรของสหกรณ 

ท้ังนี้ สหกรณไดกำหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติการทำลาย เปนผูอนุมัติการทำลายขอมูล

สวนบุคคลใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามประกาศฉบับนี้  

12. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

12.1 สิทธิไดรับการแจงใหทราบ โดยไดรับการแจงเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล วิธีการเก็บ

รวบรวม บุคคลท่ีจะไดรับขอมูล เหตุผลและระยะเวลาท่ีจัดเก็บ (Right to be informed) 

12.2 สิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสหกรณ หรือขอให

เปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลดังกลาวท่ีไมไดใหความยินยอม (Right to access) 

12.3 สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากสหกรณ โดยอัตโนมัติ และขอใหสงหรือโอนขอมลูสวน

บุคคลไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนดวยวิธีการอัตโนมัติ (Right to data portability) 

12.4 สิทธิคัดคานการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to object) 



7 

 

12.5 สิทธิขอใหสหกรณ ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุ

ตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได (Right to erasure) 

12.6 สิทธิขอใหสหกรณ ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลได (Right to restriction of processing) 

12.7 สิทธิแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง โดยขอใหสหกรณ ดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติม เพ่ือใหขอมูลสวน

บุคคลนั้นถูกตองเปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (Right to rectification) 

ผูเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิที่จะยื่นคำขอใชสิทธิรองเรียนตอสหกรณ ซึ่งในบางกรณี สหกรณ 

อาจปฏิเสธการใชสิทธิตามเหตุผลที่จะไดแจงใหทราบตอไป ทั้งนี้ เจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถรองเรียนไปยัง

สำนักงานคณะกรรมการดำเนินการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หากเจาของขอมูลสวนบุคคล ไมเห็นดวยกับเหตุผล

ตามท่ีสหกรณ ชี้แจง 

การรองขอใดๆ เพื่อการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามที่กลาวขางตน จะตองกระทำเปนลาย

ลักษณอักษร และสหกรณ จะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะดำเนินการหรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรือไมเกินตาม

ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสหกรณ จะปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับสิทธิของ เจาของ

ขอมูลสวนบุคคล   

ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลขอใหสหกรณ ลบ ทำลาย กำจัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ระงับ

การใชชั่วคราว แปลงขอมูลสวนบุคคล ในรูปแบบขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือ

การขอถอนความยินยอม อันอาจทำใหเกิดขอจำกัดกับสหกรณ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของได ซ่ึงการใชสิทธิดังกลาวขางตน สหกรณ อาจขอสงวนสิทธิ์ไมปฏิบัติตามความประสงคของเจาของขอมูล

สวนบุคคล หรืออาจมีการคิดคาใชจายท่ีเก่ียวของ และจำเปนตอการเขาดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลตามท่ี

เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอ 

13. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว บุคคลไรความสามารถและบุคคลเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีท่ีสหกรณทราบอยูกอนแลววาเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีสหกรณ จะเก็บรวบรวมขอมูลเปนผูเยาว 

หรือเปนบุคคลท่ีไมสามารถใหความยินยอมไดดวยตนเองตามกฎหมาย สหกรณ จะไมเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเยาว

จนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองท่ีมีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว และจะไมเก็บรวบรวมขอมูล

จากคนเสมือนไรความสามารถและคนไรความสามารถ จนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ หรือผูอนุบาล

(แลวแตกรณี) 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีสหกรณไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถ 

หรือคนไรความสามารถ แตมาทราบในภายหลังวาสหกรณ ไดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว โดยมิไดรับความ

ยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว (ในกรณีที่ตองไดรับความยินยอมและผูเยาวไม

สามารถใหความยินยอมไดดวยตนเองตามกฎหมาย) หรือไดมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของคนเสมือนไร

ความสามารถหรือคนไรความสามารถ โดยมิไดรับความยินยอมจากผูพิทักษหรือผูอนุบาล(แลวแตกรณี) สหกรณ 

จะดำเนินการลบขอมูลดังกลาวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือ โอนขอมูลดังกลาว เฉพาะใน

กรณีท่ี สหกรณ สามารถอาศัยเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมได 

14. การใชขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคเดิม 
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 สหกรณมีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใชขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ท่ีสหกรณไดเก็บ

รวบรวมไว กอนวันที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับ การเก็บรวบรวม การใช และ

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ตอไปตามวัตถุประสงคเดิม สำหรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวน

บุคคลเคยใหความยินยอมไวแกสหกรณ เพื่อการเก็บรวบรวม และใชขอมูลสวนบุคคลนั้น  หากเจาของขอมูลสวน

บุคคลไมประสงคท่ีจะใหสหกรณ เก็บรวมรวมขอมูลและใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตอไป ผูเปนเจาของขอมูลสวน

บุคคลสามารถแจงความประสงคตอสหกรณ เพ่ือขอถอนความยินยอมท้ังหมด หรือแตเพียงบางสวน เม่ือใดก็ได 

15. การเปล่ียนแปลงประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณอาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ได โดยหากมีการ

เปลี่ยนแปลง สหกรณ จะมีการติดประกาศ และแจงใหทราบบนเว็บไซตของสหกรณ หรือตามชองทางที่จะไดแจง

ใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบตามความเหมาะสมตอไป 

16.  รายละเอียดการติดตอสหกรณ 

กรณีที่ทานมีขอสงสัย ขอคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตประกาศฯ 

ฉบับนี้ โปรดติดตอสหกรณ ไดท่ี 

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  29  สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

 

(รองศาสตราจารยสุทิน  เวียนวิวัฒน) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

 


