
 
ประกาศ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

ฉบับท่ี 34 /2565 

เรื่อง นโยบายขอมูลสวนบุคคลสำหรับคูคาทางธุรกิจและผูเกี่ยวของ 

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

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค 

ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด เรื่อง นโยบายขอมูลสวนบุคคลสำหรับคูคาทาง

ธุรกิจและผูเกี่ยวของฉบับนี้  จัดทำขึ้นโดยเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของคูคาทางธุรกิจซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 

กรรมการหรือผูแทนของคูคาทางธุรกิจที่เปนนิติบุคคล รวมถึงผูปฏิบัติงานและพนักงานของคูคาทางธุรกิจ เพื่อให

เกิดความมั่นใจวาเจาของขอมูลสวนบุคคลทุกคนที่เปนคูคาทางธุรกิจจะไดรับความคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณจึงไดจัดทำนโยบายขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงรายละเอียดท่ี

เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผย  รวมตลอดถึงการลบและทำลาย ขอมูลสวนบุคคลของทาน

ท้ังชองทางออนไลน และชองทางอ่ืน ๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พุทธศักราช 2562 (“พรบ. 

คุมครองขอมูลสวนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกำหนด 

2. ความหมาย 

“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

“เจาของขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา กรรมการหรือผูแทนของคูคาทางธุรกิจที่เปนนิติ

บุคคล รวมถึงผูปฏิบัติงานและพนักงานของคูคาทางธุรกิจกับสหกรณ 

“ขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหว (Sensitive Data)” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลท่ีพระราชบัญญัติคุมครอง

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 การดำเนินการใด ๆ ของสหกรณ ตอขอมูลสวนบุคคลของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการเก็บ รวบรวม ใช เปดเผย และการลบ เพื่อใหถูกตองตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

3. ขอมูลท่ีจัดเก็บ (ขอมูลท่ีประมวลผล และ ผูรวบรวมขอมูล) 

สหกรณจะเปนผูจัดเก็บและรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามประกาศ สหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ฉบับที่ 28 /2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง นโยบายการ    

คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) รายละเอียดขอมูลดานลางนี้ ทั้งนี้หากเจาของขอมูลสวนบุคคลไมให
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ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว อาจสงผลกระทบใหสหกรณ ไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญา  และ/หรือนิติ

สัมพันธตามกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของได ดังนี้ 

3.1 ชื ่อ-สกุล วันเดือนปเกิด ที่อยู ตามทะเบียนบาน ที ่อยู ที ่สามารถติดตอได สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนและขอมูลในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อาทิ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เพศ สัญชาติ วัน

หมดอายุ ฯลฯ สำเนาทะเบียนบาน และขอมูลในสำเนาทะเบียนบาน ชองทางติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท อีเมล 

เปนตน 

3.2 ขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบแจงภาษีมูลคาเพ่ิม สำเนาบัญชีเงินฝาก ฯลฯ 

ทั้งนี้ สหกรณอาจจัดใหมีการเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบตางๆ เชน 

รูปแบบเอกสาร หรือในรูปดิจิตอล เชน ไฟลเอกสารในระบบคอมพิวเตอร เปนตน  

4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล (เจาของขอมูล และรูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล) 

โดยทั่วไปแลวสหกรณจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง เชน ขอมูล

จากหนังสือรับรองบริษัท หนังสือมอบอำนาจ นามบัตร เปนตน แตในบางกรณีสหกรณ อาจไดขอมูลสวนบุคคล

ของเจาของขอมูลสวนบุคคลมาจากแหลงอ่ืน ซ่ึงสหกรณจะดำเนินการใหเปนไปตามท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคลกำหนด ขอมูลสวนบุคคลท่ีสหกรณ เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืน อาจรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะขอมูลดังตอไปนี้ 

4.1 ขอมูลท่ีสหกรณ ไดรับจาก บุคคล หรือหนวยงาน อ่ืนใดท่ีสหกรณมีนิติสัมพันธดวย 

4.2 ขอมูลท่ีสหกรณ ไดรับจากบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ เชน พนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลท่ีเปนคูคา

ทางธุรกิจของสหกรณ เปนตน 

4.3 ขอมูลท่ีสหกรณ ไดรับจากหนวยงานราชการ หนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลสหกรณ สถาบันการเงิน 

บริษัทขอมูลเครดิต และ/หรือ ผูใหบริการภายนอก (เชน ขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ ขอมูลเกี่ยวกับการทำ

ธุรกรรม ขอมูลเครดิต) 

4.4 ขอมูลท่ีสหกรณ ไดรับจากบริษัทประกัน และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับกรมธรรมประกันภัย

หรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 

ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นแกสหกรณ ในการทำธุรกรรมกับ

สหกรณ หรือในกรณีอ่ืนใด สหกรณจะขอใหเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นขอความยินยอมจากบุคคลดังกลาวนั้นกอน

หรือขณะใหขอมูลสวนบุคคลนั้นแกสหกรณ รวมทั้งมีหนาท่ีตองแจงใหบุคคลดังกลาวทราบถึงรายละเอียดการเก็บ

รวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ดวย 

5. การรักษาความปลอดภัย (ความปลอดภัยในการเขาถึง ผูอนุมัติการเขาถึง วิธีการเก็บขอมูล และแหลง

จัดเก็บ) 

สหกรณมีการใชมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลภายในสหกรณ และมีการบังคับให

บุคลากรของสหกรณทุกคนตองปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวอยางเขมงวด เพื่อใหการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล

ของเจาของขอมูลสวนบุคคนมีความปลอดภัยสูงสุด อันไดแก  

- การใชกุญแจปดลอคตูจัดเก็บเอกสาร  

- การเก็บขอมูลในฮารดดิสของสหกรณโดยใชชื ่อและรหัสผาน เพื ่อเขาสู ขอมูลในระบบ

คอมพิวเตอรของสหกรณ 
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ซึ่งมาตรการปองกันการเขาถึงขอมูลดังกลาวขางตนนี้ สหกรณไดกำหนดใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบ

อำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการซึ่งเปนบุคลากรของสหกรณ ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูควบคุมดูแลและปฏิบัติให

เปนไปตามมาตรฐานและนโยบายการปองกันขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะตองจัดใหมีการดูแลรักษา

ขอมูลสวนบุคคล และมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช การสงตอ หรือโอนขอมูลสวนบุคคลใหแกหนวยงาน หรือ

องคกรอ่ืน 

6. ผูใชขอมูลสวนบุคคล และวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลตาม

ประกาศฉบับนี้ เพ่ือนำไปใชในกิจการงานของสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

6.1 เพ่ือคัดเลือกคูคาทางธุรกิจท่ีจะเขาทำสัญญากับสหกรณ 

6.2 เพ่ือติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 

6.3 ประกอบการค้ำประกันสัญญากูยืมตามหลักเกณฑของสหกรณ 

6.4 เพ่ือบริหารสัญญาและการจายเงินตามสัญญา 

7. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (ฐานการประมวลผลขอมูล) 

สหกรณจะใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงคของสหกรณ ที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรมตามวัตถุประสงคตามที่แจงไวในขอที่ 6 ซึ่งสหกรณจะทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยใชฐานใน

การประมวลผลขอมูล โดยอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหรือหลายเหตุผล ประกอบกันก็ได ดังตอไปนี้ 

7.1 ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพื ่อใหสหกรณสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติสัมพันธตาม

กฎหมายอันมีขึ้นระหวางสหกรณ กับเจาของขอมูลสวนบุคคล ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีสหกรณ กำหนด 

โดยดำเนินการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงคในการใหบริการตามสัญญา ซึ่งสหกรณอาจทำการประมวลผลเอง/หรือ

ประมวลผลรวมกับบุคคลภายนอก 

7.2 ประมวลผลตามฐานประโยชนอันชอบธรรม เพ่ือใหสหกรณสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือนิติสัมพันธ

ทางกฎหมายกับคูคาทางธุรกิจกับสหกรณ ซ่ึงเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนบุคลากรของคูคาทางธุรกิจดังกลาว 

7.3 ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณอาจนำขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวน

บุคคลไปประมวลผลเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการทำสัญญาหรือนิติสัมพันธตาม

กฎหมาย สงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย  

7.4 ประมวลผลตามความยินยอม สหกรณ จะขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลในการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนใดท่ีไมเขากรณีหนึ่งกรณีใดขางตน ซ่ึงการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลในกรณีนี้ สหกรณจะดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดรับความยินยอมอยางชัดแจงที่เจาของขอมูล

สวนบุคคลใหไวเทานั้น  ในกรณีท่ีสหกรณจำเปนตองประมวลผลขอมูลดวยวัตถุประสงคอื ่นที่ไมเกี ่ยวของกับ

วัตถุประสงคเดิม สหกรณจะขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลใหมเพื่อการใชขอมูลตามวัตถุประสงค

ใหมนั้น 

หากเจาของขอมูลสวนบุคคลมีความประสงคจะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกลาว สามารถ

ติดตอ และแจงความประสงคตอสหกรณได อนึ่ง การถอนความยินยอมอาจสงผลกระทบตอเจาของขอมูลสวน
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บุคคล ในการใชประโยชนเกี่ยวกับการบริการของสหกรณ เจาของขอมูลสวนบุคคลจึงควรศึกษาและสอบถามถึง

ผลกระทบกอนเพิกถอนความยินยอม 

8. การสงตอหรือโอนขอมูลสวนบุคคล (การสงตอขอมูล (สง/โอนใหใคร)) 

สหกรณอาจสงตอขอมูล หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหกับบุคลากรภายใน

สหกรณ  ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการทำงานเปนไปอยางถูกตอง 

และอาจมีการสงตอขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลภายนอกเทาที่จำเปน เพื่อการประมวลผลขอมูลในหนาที่ความ

รับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือตามที่ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยสหกรณ 

อาจสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของคูคาทางธุรกิจและผูเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

8.1 หนวยงานกำกับดูแล หนวยงานของรัฐบาลหนวยงานภายนอกเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับคูคาทางธุรกิจและผูเกี่ยวของ เชน การยื่นภาษี โดยสงหรือโอนขอมูลดังกลาว ใหแกกรมสรรพากร 

หรือสถาบันการเงินตาง ๆ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีขอตกลงดำเนินการรวมกัน เปนตน  

8.2 เพื่อการกอตั ้งสิทธิเรียกรองตามสัญญาหรือตามกฎหมายของสหกรณ หรือการยกขึ้นตอสู ส ิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย 

9. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล (ระยะเวลาจัดเก็บขอมูล และพิจารณากำหนดเวลาฯ) 

 9.1 ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล และขอมูลสวนบุคคลของ

บุคคลที่เกี่ยวของกับเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ไดจัดเก็บไวนั้น สหกรณจะพิจารณากำหนดระยะเวลาของการ

จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ตามระเบียบวาดวยการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ. 2563 

หรือมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม และจำเปนสำหรับขอมูลสวนบุคคลแตละประเภทและวัตถุประสงคตามท่ี

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด 

 9.2 สหกรณอาจพิจารณาระยะเวลาของการจัดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ตามอายุความ หรือระยะเวลาตามกฎหมายที ่เกี ่ยวของ (เชน กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสหกรณ กฎหมายการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง และกฎหมายอื่นท่ีสหกรณ ตองปฏิบัติ

เพ่ือใหถูกตองตามกฎหมาย) 

10.  วิธีการทำลายขอมูลสวนบุคคลท่ีไดจัดเก็บไว (วิธีการทำลาย และผูอนุมัติ) 

 เมื่อครบกำหนดการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ตามระยะเวลาที่ไดกำหนดไวแลว สหกรณโดยผูจัดการ หรือ

บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ ซ่ึงเปนบุคลากรของสหกรณ เปนผูควบคุมดูแลและปฏิบัติให

เปนไปตามมาตรฐานและนโยบายการปองกันขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม และจะจัดใหมีการทำลายซึ่งขอมูลสวน

บุคคล โดย  

- ขอมูลสวนบุคคลที่เปนเอกสาร สหกรณจะทำลายโดยการเผาหรือนำเอกสารไปตมหรือหลอม

ทำลายจนเอกสารเปอยหรือทำลายดวยวิธีใด ๆ ไมใหเอกสารนั้นอานเปนขอความได (ใชบริการบริษัทภายนอก ท่ี

รับทำลายเอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งไดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับของเอกสารที่รับไป

เพ่ือการทำลาย) 
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- ขอมูลสวนบุคคลที่อยูในลักษณะไฟลงาน โปรแกรมสำเร็จรูป หรือฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

สหกรณจะทำลายขอมูล โดยการลางขอมูลออกจากระบบการจัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรของสหกรณ 

ท้ังนี้ สหกรณไดกำหนดใหมีการ แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติการทำลาย เปนผูอนุมัติการทำลายขอมูล

สวนบุคคลใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามประกาศฉบับนี้  

11. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

11.1 สิทธิไดรับการแจงใหทราบ โดยไดรับการแจงเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล วิธีการเก็บ

รวบรวม บุคคลท่ีจะไดรับขอมูล เหตุผลและระยะเวลาท่ีจัดเก็บ (Right to be informed) 

11.2 สิทธิขอเขาถึงและขอรับขอมูลสวนบุคคลซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสหกรณ หรือขอใหเปดเผยถึง

การไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลดังกลาวท่ีไมไดใหความยินยอม (Right to access) 

11.3 สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากสหกรณ โดยอัตโนมัติและขอใหสงหรือโอนขอมูลสวน

บุคคลไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนดวยวิธีการอัตโนมัติ (Right to data portability) 

11.4 สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to object) 

11.5 สิทธิขอใหสหกรณ ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุ

ตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได (Right to erasure) 

11.6 สิทธิขอใหสหกรณ ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลได (Right to restriction of processing) 

11.7 สิทธิแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง โดยขอใหสหกรณ ดำเนินการแกไข/เพิ่มเติมใหขอมูลสวน

บุคคลนั้นถูกตองเปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (Right to rectification) 

ผูเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิที่จะยื่นคำขอใชสิทธิรองเรียนตอสหกรณ ได  แตในบางกรณีสหกรณ 

อาจปฏิเสธการใชสิทธิตามเหตุผลที่จะไดแจงใหทราบตอไป ทั้งนี้ เจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถรองเรียนไปยัง

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หากเจาของขอมูลสวนบุคคล ไมเห็นดวยกับเหตุผลท่ีสหกรณ 

ชี้แจง 

การรองขอใด ๆ เพื่อการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามที่กลาวขางตน จะตองกระทำเปนลาย

ลักษณอักษรตามแบบคำขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีสหกรณกำหนด และสหกรณจะใชความพยายาม

อยางดีที่สุดที่จะดำเนินการหรือชี้แจงภายใน 30 วัน หรือไมเกินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสหกรณจะ

ปฏิบัติตามขอกำหนดทางกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล   

ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลขอใหสหกรณ ลบ ทำลาย กำจัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ระงับ

การใชชั่วคราว แปลงขอมูลสวนบุคคล ในรูปแบบขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือการ

ขอถอนความยินยอม อันอาจทำใหเกิดขอจำกัดกับสหกรณ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของได ซ่ีงการใชสิทธิดังกลาวขางตน สหกรณอาจขอสงวนสิทธิ์ไมปฏิบัติตามความประสงคของเจาของขอมูล

สวนบุคคล หรืออาจมีการคิดคาใชจายท่ีเก่ียวของ และจำเปนตอการเขาดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลตามท่ี

เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอ 

 

 



6 

12. การใชขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคเดิม 

  สหกรณมีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใชขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ท่ีสหกรณไดเก็บ

รวบรวมไว กอนวันที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับ การเก็บรวบรวม การใช และ

การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ตอไปตามวัตถุประสงคเดิม สำหรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวน

บุคคลเคยใหความยินยอมไวแกสหกรณ เพื่อการเก็บรวบรวม และใชขอมูลสวนบุคคลนั้น  หากเจาของขอมูลสวน

บุคคลไมประสงคท่ีจะใหสหกรณ เก็บรวมรวมขอมูลและใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตอไป ผูเปนเจาของขอมูลสวน

บุคคลสามารถแจงความประสงคตอสหกรณ เพ่ือขอถอนความยินยอมท้ังหมด หรือแตเพียงบางสวนเม่ือใดก็ได  

13. การเปล่ียนแปลงประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณอาจมีการพิจารณาทบทวนประกาศการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ได โดยหากมีการ

เปลี่ยนแปลง  สหกรณจะมีการติดประกาศ หรือแจงใหทราบบนเว็บไซตของสหกรณ หรือตามชองทางอื่นใดท่ี

สหกรณจะไดพิจารณาแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบตามความเหมาะสมตอไป 

14.  รายละเอียดการติดตอสหกรณ 

หากทานตองการใชสิทธิของทานตามที่ระบุดานบน หรือกรณีที่ทานมีขอสงสัย ขอคิดเห็น และ/หรือ

คำถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตประกาศฯ 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 

 

 


