
1 

 
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยขอนแกน จำกัด 

ฉบับที่ 28 /2565 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัขอนแกน จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำคร้ังที่ (Version) คร้ังที่ 1 

วันที่มีผลบงัคับใช วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 

อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 43  

คร้ังที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 

 

 



2 

 

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. บทนำ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด (ตอไปในนโยบายนี ้เรียกวา “สหกรณ” หรือ 

“องคกร”) ตระหนักถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอ่ืนอันเก่ียวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) 

เพื่อใหทานสามารถเชื่อมั่นไดวา สหกรณ มีความโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย ขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล ขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ นโยบายการคุ

มครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด โดยมติ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 14 / 2565 เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม พ.ศ.2565 เห็นชอบจัดทำและ

กำหนดนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นเพื่อ ชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ

การเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวน บุคคลซึ่งดำเนินการโดย สหกรณ 

รวมถึงเจาหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของ สหกรณ โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี ้

2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 

นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธกับสหกรณ ในปจจุบันและท่ีอาจมีใน

อนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย สหกรณ เจาหนาที่ พนักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจหรือ 

หนวยงานรูปแบบอ่ืนท่ีดำเนินการโดย สหกรณและรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลขอมลูสวน 

บุคคลแทนหรือในนามของสหกรณ (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ    

เชน เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย สหกรณ (รวมเรียกวา 

“บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพันธกับ สหกรณ ตามความในวรรคแรก รวมถึง 

1) คณะกรรมการดำเนินการ หรือ สมาชิก หรือ ผูแทนสมาชิก หรือผูจัดการหรือเจาหนาท่ี ของ  

สหกรณ 

2) คณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ เจาหนาท่ีหรือ ผูปฏิบัติงาน 

ลูกจางของสหกรณ หรือบุคคลภายนอกผูซ่ึง สหกรณมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน 

3)  คูคาและผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา 

4)  กรรมการ ผูรับมอบอำนาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใน  

รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับสหกรณ 

5)  ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของสหกรณ 
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6)  ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซต www.coopkku.com รวมท้ังระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ หรือ 

ชองทางการสื่อสารอ่ืนซ่ึงควบคุมดูแลโดยสหกรณ 

7)  บุคคลอ่ืนท่ี สหกรณ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของเจาหนาท่ี  

ครอบครัวของสมาชิก ผูค้ำประกัน ผูรับโอนประโยชนของสหกรณ ผูรับโอนประโยชนใน 

กรมธรรมประกันภัย เปนตน 

ขอ 1) ถึง 7) เรียกรวมกันวา “ทาน” 

นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว สหกรณอาจกำหนดใหมีคำประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) 

สำหรับผลิตภัณฑหรือบริการของสหกรณ เพื่อชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูใชบริการ ไดทราบถึง

ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลา

ในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ

หรือบริการนั้นเปนการเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแยงกันในสาระสำคัญระหวางความในประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวและ 

นโยบายนี้ใหถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น 

3. คำนิยาม 

-  สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

-  ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซ่ึงทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวา 

   ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

-  ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีถูกบัญญัติไวในมาตรา 26  

   แหงพระราชบัญญัติ คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความ        

   คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ อาชญากรรม     

   ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใด 

   ซ่ึงกระทบตอเจาของ ขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการ คุมครองขอมูลสวน  

   บุคคลประกาศกำหนด 

-  การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บ  

   รวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ  

   เผย แพร  โอน รวม ลบ ทำลาย เปนตน 

-  เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ี สหกรณ เก็บ  

   รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

-  ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการ  

  เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 

-  ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการเก่ียวกับการเก็บ  
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   รวบรวม  ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้  

   บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี สหกรณ เก็บรวบรวม 

สหกรณ เก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี ้

1)  ขอมูลสวนบุคคลท่ีสหกรณเก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทาง 

ใหบริการตาง ๆ เชน ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบ สำรวจหรือ

ใชงานผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางใหบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสหกรณหรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคล

ติดตอสื่อสารกับสหกรณ ณ ท่ีทำการหรือผานชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยสหกรณ เปนตน 

2) ขอมูลท่ีสหกรณเก็บรวบรวมจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ 

หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือ

บริการของสหกรณดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปน

ตน 

3)  ขอมูลสวนบุคคลท่ีสหกรณเก็บรวบรวมจากแหลงอื่นนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยท่ี 

แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาท่ีมีเหตุผลท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของ ขอมูลสวน

บุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแกสหกรณ เชน การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของ รัฐในการ

ใหบริการเพื่อประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูล สวนบุคคลจาก

หนวยงานของรัฐแหงอ่ืน ในฐานะท่ีสหกรณมีหนาท่ีตามพันธกิจในการดำเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล

กลางเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจาก

ความจำเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญาท่ีอาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได 

นอกจากนี ้ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีทานเปนผู ใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก 

สหกรณ ดังนี้ ทานมีหนาที่รับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ หรือ

บริการตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น หากเปนกรณีที่ตองไดรับ

ความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแกสหกรณ 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลท่ีมีความจำเปนในการใหบริการของ 

สหกรณอาจเปนผลใหสหกรณไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดทั ้งหมดหรือ

บางสวน 

5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณพิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความเหมาะสม 

และตามบริบทของการใหบริการ ทั ้งนี ้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีสหกรณใช 

ประกอบดวย 
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพ่ือการดำเนินภารกิจตามอำนาจหนาท่ี 

ท่ี สหกรณ ไดรับ 

เพ่ือให สหกรณ สามารถดำเนินภารกิจตามพันธกิจ 

สหกรณ ซ่ึง กำหนดไวตามกฎหมาย เชน 

- พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

รวมถึง ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่งและมติคณะกรรมการ 

ดำเนินการ เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เพ่ือให สหกรณ สามารถปฏิบัติตามท่ีกฎหมายท่ีควบคุม 

สหกรณ เชน 

- การเก็บรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตาม 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับ 

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

- พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

- กฎหมายวาดวยภาษีอากร 

- พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 

- พระราชบัญญัตปิองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง 

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี 

อานุภาพทำลายลางสูง พ.ศ. 2559 

รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เปนตน 

เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ ดวย

กฎหมาย 

เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ  สหกรณ และ

ของบุคคลอื่น ซึ่งประโยชนดังกลาวมีความสำคัญไมนอย

ไปกวา สิทธิขั ้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล เชน เพ่ือการรักษาความปลอดภัยอาคาร

สถานที่ของ สหกรณ หรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

เพ่ือกิจการ ภายในของ สหกรณ เปนตน 

เปนการจำเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับ

อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล 

 

เพื ่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีว ิต รางกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล เชน การใหบริการแอปพลิเคชันเพ่ือ

เฝาระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน 
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให สหกรณ สามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา หรือ

ดำเนินการอันเปนความจำเปนตอการเขาทำสัญญาซ่ึง

ทานเปนคูสัญญากับ สหกรณ เชน การจางงาน จางทำ

ของ การทำบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญาใน

รูปแบบอ่ืน เปนตน 

เพ่ือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร วิจัย 

หรือสถิติท่ีสำคัญ 

เพื่อให สหกรณ สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำ

เอกสารประวัติศาสตร วิจัยหรือสถิติตามที่ สหกรณ อาจ

ไดรับมอบหมาย เชน การจัดทำทำเนียบผูดำรงตำแหนง

ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการดำเนินการ หรือ

ผูจัดการหรือตำแหนงตาง ๆ ของ สหกรณ การจัดทำสถิติ

การใชบริการดิจิท ัล งานติดตามการดำเนินนโยบาย

รัฐบาลดิจิทัล เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพื่อการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใน

กรณีที่ สหกรณ จำเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน 

โดยไดมีการแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอนการขอความยินยอมแลว เช

น การเก ็บรวบรวมข อม ูลส วนบ ุคคลอ อนไหว ด วย

วัตถุประสงคท่ีไมเปน ไปตามขอยกเวนมาตรา 24 หรือ 26 

แหงพระราชบัญญัติ  คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

หรือการนำเสนอประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ

ของคูสัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแกทาน เปนตน 

ในกรณีท่ีสหกรณมีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 

การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเปนในการเขาทำสัญญา หากทานปฏิเสธไมใหขอมูลสวน

บุคคลหรือ คัดคานการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทำใหสหกรณไม

สามารถดำเนินการหรือใหบริการตามท่ีทานรองขอไดท้ังหมดหรือบางสวน 

6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ี สหกรณ เก็บรวบรวม 

สหกรณอาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลดังตอไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ 

ขึ้นอยูกับบริการท่ีทานใชหรือบริบทความสัมพันธท่ีทานมีกับสหกรณรวมถึงขอพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บ 

รวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปนีเ้ปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวน 

บุคคลของ สหกรณ เปนการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมี 

ความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใช 
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการที่ระบุ 
ขอมูลเฉพาะตัวของทาน เชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง 
ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขท่ี 
ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบ 
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต 
ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม 
เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคล ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง 

น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร  

รูปถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปน

บุคคล ลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือน

ไรความสามารถ เปนตน 

ขอมูลสำหรับการติดตอ ขอมูลเพื่อการติด ตอทาน เชน เบอรโทรศัพทบาน เบอรโทรศัพท

เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ท่ีอยูทางไปรษณียบาน ชื่อผูใช

งานในสังคมออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่พัก 

เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับการทำงานและ
การศึกษา 

รายละเอียดการจางงานรวมถึงประวัติการทำงานและประวัติ 
การศึกษา เชน ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตำแหนง หนาท่ี 
ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ขอมูลบุคคลอางอิง 
หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหนง ประวัติ
การ ทำงาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการ
ประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของ
ผูปฏิบัติงานผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิ
การศึกษา ผลการศึกษา วันท่ีสำเร็จการศึกษา เปนตน 
 

ขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยผูปฏิบัติงาน เชน ผูรับ
ประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หมายเลขกรมธรรม
ประเภทกรมธรรม วงเงินคุมครอง ขอมูลเก่ียวกับการเคลม เปนตน 
 

ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธทาง 
สังคม 

ขอมูลความสัมพันธทางสังคมของทาน เช น สถานภาพทาง
การเมืองการดำรงตำแหนงทางการเมือง การดำรงตำแหนง
กรรมการความสัมพันธกับผูปฏิบัติงานของ สหกรณ ขอมูลการเปน
ผูมีสัญญาจางกับ สหกรณ ขอมูลการเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ี
ทำกับ สหกรณ เปนตน 
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของ
สหกรณ 

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ สหกรณ เชน ชื่อ
บัญชีผูใชงาน รหัสผาน หมายเลข PIN ขอมูล Single Sign-on 
(SSO ID)รหัส OTP ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลระบุ
พิกัดภาพถาย วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน (เว็บ
ไซตท่ีอยูในความดูแลของ สหกรณ เชน www.coopkku.com 
หรือแอปพลิเคชันตาง ๆ) ประวัติการสืบคน คุกก้ีหรือเทคโนโลยีใน
ลักษณะเดียวกันหมายเลขอุปกรณ (Device ID) ประเภทอุปกรณ 
รายละเอ ียดการเช ื ่อมต อ ข อม ูล Browser ภาษาท ี ่ ใช  งาน 
ระบบปฏิบัติการท่ีใชงานเปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ
ละเอียดออน 

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของทาน เชน เชื ้อชาติ
ขอมูลศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง
ประวัติอาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ (ขอมูลภาพจำลองใบหนา)
ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ เปนตน 

7. คุกกี้ 

สหกรณเก็บรวบรวมและใชคุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตท่ีอยูภายใตความดูแล

ของสหกรณ เชน www.coopkku.com หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการท่ีทานใชงาน ทั้งนี้ เพื่อการ

ดำเนินการ ดานความปลอดภัยในการใหบริการของสหกรณและเพื่อใหทานซึ่งเปนผูใชงานไดรับความสะดวก

และประสบการณที่ดีในการใชงานบริการของสหกรณและขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซตของ 

สหกรณใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งข้ึน โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวยตนเอง

จากการ ตั้งคาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน 

8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 

กรณีท่ีสหกรณทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวมเปนของ 

เจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ สหกรณจะไมทำการ 

เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการ 

แทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ท้ังนี้เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด 

กรณีท่ีสหกรณไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคน 

เสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวาสหกรณไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ดังกลาวโดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล 

หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังนี้ สหกรณจะดำเนินการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็ว หากสหกรณไมมี

เหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล

ดังกลาว 
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9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ ซึ่งขึ้นอยูกับ 

ประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมท่ีทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับ 

สหกรณหรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสำคัญ โดยวัตถุประสงคที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใช 

ขอมูลสวนบุคคลของสหกรณเปนการทั่วไป ทั้งนี้เฉพาะวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับผลติภัณฑหรือบริการท่ีทาน 

ใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใชกับขอมูลของทาน 

1) เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการดำเนินกิจการของสหกรณ ใหสำเร็จลุลวงหรือเปนการจำเปน

เพ่ือใชอำนาจทางกฎหมายท่ีสหกรณมีอำนาจหนาท่ีในการดำเนินการตามพันธกิจดังปรากฏใน พระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งท่ีเก่ียวของ 

2) เพื่อใหบริการและบริหารจัดการบริการของสหกรณ ทั้งบริการภายใตสัญญาที่มีตอทานหรือตาม

พันธกิจของสหกรณ 

3) เพ่ือการดำเนินการทางธุรกรรมของสหกรณ 

4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและ 

สอดคลองกับความตองการของทาน 

5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเก่ียวกับทาน รวมท้ังเอกสารท่ีมีการกลาวอางถึงทาน 

6) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนด 

7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับบริการของสหกรณ 

8) เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การ 

เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ หรือผูดำรงตำแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 

9) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำ

ท่ีตองหามหรือผิดกฎหมายและอาจเกิดความเสียหายตอท้ังสหกรณและเจาของขอมูลสวนบุคคล 

10) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเมื่อทานสมัครใชบริการของสหกรณหรือ

ติดตอใชบริการหรือใชสิทธิตามกฎหมาย 

11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย 

12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 

13) สงการแจงเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน 

14) เพ่ือจัดทำและสงมอบเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความเก่ียวของและจำเปน 

15) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทำท่ีไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 

16) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของสหกรณอยางไร ทั้งในภาพรวม 

และรายบุคคลและเพ่ือวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับการคนควาและการวิเคราะห 

17) ดำเนินการตามที ่จำเปนเพื ่อปฏิบัติตามหนาท่ี ท่ีสหกรณมีตอหนวยงานที่มีอำนาจควบคุม 

หนวยงานดานภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของสหกรณ 
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18) ดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของสหกรณ หรือของบุคคลอื่น หรือ 

ของนิติบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

19) ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงรวมถึงการเฝาระวัง  

โรคระบาด 

20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพื่อประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทำสถิติท่ี 

สหกรณ ไดรับมอบหมายใหดำเนินการ 

21) เพื ่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั ่งที ่มีผลบังคับใช หรือการดำเนินการเกี ่ยวกับ        

คดีความ การดำเนินการเก่ียวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเก่ียวกับขอมูลของทาน 

10. ประเภทบุคคลท่ี สหกรณ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ภายใตวัตถุประสงคท่ีไดระบุไวในขอ 9 ขางตน สหกรณอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแก 

บุคคลดังตอไปนี้ ทั้งนี้ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูลสวน 

บุคคลของสหกรณเปนการท่ัวไป เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมี 

ความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใช 

ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

หนวยงานของรัฐหรือผูมีอำนาจท่ีสหกรณ  

ตองเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการ

ดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค

สำคัญอ่ืน (เชน การดำเนินการเพ่ือ 

ประโยชนสาธารณะ) 

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย  หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแล 

หรือมีวัตถุประสงคอื ่นที ่มีความสำคัญ เชน คณะรัฐมนตรี 

ร ัฐมนตรีผู ร ักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร 

สำนักงาน ตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดสำนัก-

นายก กรมสงเสริมสหกรณ สหกรณจังหวัด เปนตน 

คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการ

ดำเนินการตามกฎหมายของสหกรณ 

สหกรณอาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลผูดำรงตำแหนง

กรรมการในคณะตาง ๆ  เชน  คณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ 

คูสัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ 

ของผูปฏิบัติงานของสหกรณ 

บุคคลภายนอกที่ สหกรณ จัดซื้อจัดจางใหดำเนินการเกี ่ยวกับ 

สวัสดิ ก าร เช น  บริษัทประกันภั ย  โรงพยาบาล บริษั ท

ผูจัดทำPayroll ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท เปนตน 
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ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

พันธมิตรทางธุรกิจ สหกรณอาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลท่ีรวมงานกับ 

สหกรณ เพ่ือประโยชนในการใหบริการแกทาน เชน หนวยงาน

ผู ใหบริการท่ีทานติดตอผานบริการของสหกรณ ผูใหบริการ

ดาน การตลาด สื่อโฆษณา สถาบันการเงิน ผูใหบริการแพลต

ฟอรม ผูใหบริการโทรคมนาคม เปนตน 

ผูใหบริการ สหกรณอาจมอบหมายใหบุคคลอื ่นเปนผู ใหบริการแทน หรือ 

สนับสนุนการดำเนินการของสหกรณ เชน ผูใหบริการดานการ 

จ ัดเก ็บข อม ูล (เช น คลาวด โกด ังเอกสาร) ผูพ ัฒนาระบบ 

ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผู ใหบริการจัดสงเอกสาร        

ผูใหบริการดานการชำระเงิน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ 

โทรศัพท  ผู ใหบร ิการดาน Digital ID ผู ใหบร ิการสื ่อส ังคม 

ออนไลน ผูใหบริการดานการบริหารความเสี่ยง ท่ีปรึกษา 

ภายนอก ผูใหบริการขนสง เปนตน 

ผูรับขอมูลประเภทอ่ืน สหกรณ อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผูรับขอมูล

ประเภท อ่ืน เชน ผูติดตอ สหกรณ สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิท่ี

ไมแสวงหา กำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหนวยงาน

อื ่น ๆ เปนตน ทั้งนี ้ เพื ่อการดำเนินการเกี ่ยวกับบริการของ 

สหกรณ การฝกอบรม การรับรางวัล การรวมทำบุญ บริจาค 

เปนตน  

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ สหกรณอาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีที่จำเปน 

เชน การดำเนินการท่ีกำหนดให สหกรณ ตองประกาศลงสื่อ 

สิ่งพิมพ หรือหนาเว็บไซต เปนตน 

11. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณีสหกรณอาจจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพ่ือ 

ดำเนินการตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพื่อสงขอมูลสวนบุคคลไปยังระบบคลาวด (Cloud) 

ท่ีมีแพลตฟอรมหรือเครื่องแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสงิคโปร หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน) 

เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตั้งอยูนอกประเทศไทย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบริการของ สหกรณ ท่ีทานใช 

งานหรือมีสวนเก่ียวของเปนรายกิจกรรม 

อยางไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิไดมีประกาศ

กำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อสหกรณมี

ความจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง สหกรณจะดำเนินการเพื่อให
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ขอมูลสวนบุคคลที่สงหรือโอนไปมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือ

ดำเนินการตามเง่ือนไขเพ่ือใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้นไดตามกฎหมาย ไดแก 

1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกำหนดให สหกรณตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ 

2) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐาน การ 

คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการ คุมครองสวนบุคคล

ประกาศกำหนด 

3) เปนการจำเปนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาท่ีทานเปนคูสัญญากับสหกรณ หรือเปนการทำตามคำขอ 

ของทานกอนการเขาทำสัญญานั้น 

4) เปนการกระทำตามสัญญาของสหกรณกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนของทาน 

5) เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอ่ืน เมื่อทาน

ไมสามารถใหความยินยอมในขณะนัน้ได 

6) เปนการจำเปนเพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ 

12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

สหกรณจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลนั้นยังมีความจำเปนตามวัตถุ

ประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั ้น ตามรายละเอียดท่ีไดกำหนดไวในนโยบาย ประกาศหรือตาม 

กฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงค 

ดังกลาวแลว สหกรณจะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไม 

สามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ 

กฎหมายจะไดประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือ      

คดีความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน สหกรณขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจน    

กวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงท่ีสุด 

13. การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 

สหกรณอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทำการ 

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของสหกรณ ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะ

ตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud 

computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทำของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุคคลที่สามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวน 

บุคคลนั้น สหกรณจะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ของสหกรณ ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและ

ของบุคคลท่ีสหกรณมอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภท

ขอมูลสวนบุคคลท่ีสหกรณมอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลและขอตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูประมวลผลขอมูลสวนบคุคลมีหนาท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตาม 

ขอบเขตท่ีระบุในขอตกลงและตามคำสั่งของสหกรณเทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได 
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ในกรณีท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพื่อทำ 

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้สหกรณจะกำกับใหผู 

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง 

ในรูปแบบและมาตรฐานท่ีไมต่ำกวาขอตกลงระหวางสหกรณกับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

14. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณมีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล  โดยการจำกัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถ 

เขาถึงไดโดยเจาหนาท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนาที่หรือไดรับมอบหมายที่มีความจำเปนตองใชขอมูล 

ดังกลาวตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดมั่นและ 

ปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณอยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาที่รักษาความลับของ 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอำนาจหนาท่ี โดยสหกรณมีมาตรการรักษาความปลอดภัย 

ขอมูลทั้งในเชิงองคกรหรือเชิงเทคนิคท่ีไดมาตรฐานสากลและเปนไปตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน 

บุคคลประกาศกำหนด 

นอกจากนี ้เมื ่อสหกรณมีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลที ่สาม ไมวาเพื ่อการ 

ใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอ่ืน สหกรณจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย 

ขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อยืนยันวาขอมูลสวน 

บุคคลท่ีสหกรณเก็บรวบรวมจะมีความม่ันคงปลอดภัยอยูเสมอ 

15. การเช่ือมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก 

บริการของสหกรณอาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซตหรือบริการ 

ดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีเนื ้อหาสาระแตกตางจากนโยบายนี้ 

สหกรณขอแนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบ

ในรายละเอียดกอนการเขาใชงาน ท้ังนีส้หกรณไมมีความเก่ียวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุมครอง 

ขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย 

หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซตหรือบริการของบุคคลท่ีสาม 

16. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณไดแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อทำหนาที่ตรวจสอบกำกับและใหคำแนะนำใน 

การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงาน 

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 

2562 
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17. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไว 

หลายประการ ทั ้งนี ้สิทธิดังกลาวจะเริ ่มมีผลบังคับใชเมื ่อกฎหมายในสวนของสิทธินี ้มีผลใชบังคับ โดย 

รายละเอียดของสิทธิตาง ๆ ประกอบดวย 

1)  สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยที่มา 

ของขอมูลสวนบุคคลท่ีสหกรณ เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีท่ีสหกรณมีสิทธิ

ปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใชสิทธิของทานจะมีผลกระทบท่ี    

อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

2)  สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวาขอมูล

สวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพื่อใหมีความถูกตอง เปน 

ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

3)  สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหสหกรณ ลบหรือทำลายขอมูล สวน

บุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลไดตอไป ทั้งนี้ 

การใชสิทธิลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด 

4)  สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล

ของทาน ท้ังนี้ในกรณีดังตอไปนี ้

ก) เมื่ออยูในชวงเวลาท่ีสหกรณทำการตรวจสอบตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคล ให

แกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตองสมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวย

กฎหมาย 

ค) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไว ตาม

วัตถุประสงคท่ีสหกรณไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงคใหสหกรณเก็บรักษา

ขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 

ง) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีสหกรณกำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ขอมูล

สวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

5)  สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี ่ยวกับทาน เวนแตกรณีท่ีสหกรณมีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบดวย

กฎหมาย (เชน สหกรณสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุ

อันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ

เรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะของสหกรณ) 
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6)  สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทานไดใหความยินยอมแกสหกรณในการเก็บ 

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ

มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ี

ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดยสหกรณ เวนแตมีขอจำกัดสิทธิโดยกฎหมายใหสหกรณจำเปนตอง

เก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับสหกรณท่ีใหประโยชนแกทานอยู 

7)  สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของ

ทานจากสหกรณในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดย

อัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอใหสหกรณ สงหรือ

โอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้การใชสิทธินี้จะตองอยูภายใตเงื่อนไข

ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

18. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของสหกรณ 

(สำหรับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของสหกรณ) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สำหรับผู 

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ทั้งนี้ตามแตกรณีและความสัมพันธท่ีทานมีตอสหกรณและอาจไดรับโทษตามท่ี 

กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมท้ังกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่ง

ท่ีเก่ียวของ 

19. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล 

ในกรณีท่ีทานพบวาสหกรณมิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไปยัง

คณะกรรมการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลหรือหนวยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแลท่ีไดร ับการแตงตั ้งโดย 

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้กอนการรองเรียนดังกลาว สหกรณขอใหทาน 

โปรดติดตอมายังสหกรณเพื่อใหสหกรณมีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึง 

จัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก 

20. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณอาจพิจารณาปรับปรุงแกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจงให

ทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.coopkku.com โดยมีวันที่มีผลบังคับใชของแตละฉบับแกไขกำกับอยู 

อยางไรก็ดี สหกรณขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ ผาน    

แอปพลิเคชันหรือชองทางเฉพาะกิจกรรมท่ีสหกรณดำเนินการ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะทำการเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลแกสหกรณ 

การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของสหกรณภายหลังการบังคับใชนโยบายใหมถือเปนการรับทราบ

ตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ทั้งนี้โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับรายละเอียดในนโยบาย

ฉบับนีแ้ละโปรดติดตอมายังสหกรณเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตอไป 
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21. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ์ 

1)  ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

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 

 

2)  เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

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 

 


