
 
 

ประกาศ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

ฉบับท่ี 31 /2565 

เรื่อง  นโยบายขอมูลสวนบุคคลสำหรับกลองโทรทัศนวงจรปด 

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

ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด เรื ่อง นโยบายขอมูลสวนบุคคลสำหรับ

กลองโทรทัศนวงจรปด (“ประกาศฯ”) ฉบับนี้มีจุดประสงคเพื่อแจงใหทานทราบเกี่ยวกับการท่ีสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด (“สหกรณ”) ใชกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพื่อเฝาดูแลภายในและภายนอก 

อาคารของสหกรณ สิ ่งอำนวยความสะดวกอื ่นๆ เพื่อคุมครองชีวิต สุขภาพ รางกาย และทรัพยสินของทาน  

สหกรณ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล รวมถึงแตไมจำกัดเพียงกรรมการ สมาชิก พนักงาน ผูรับจาง 

คนงาน ผูมาเยือน ลูกคา หรือบุคคลใด ๆ (ซึ่งเรียกรวมกันวา “เจาของขอมูลสวนบุคคล”) ที่เขาถึงพื้นท่ีของ

สหกรณท่ีมีการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดภายในอาคารและสถานท่ีภายนอกอาคารของสหกรณ 

ประกาศฯ ฉบับนี้จะอธิบายเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย ซ่ึงขอมูลท่ีสามารถระบุตัวตนของ

ทานได (“ขอมูลสวนบุคคล”)  

สหกรณขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้ไดทุกเมื่อโดยใชดุลยพินิจของ

สหกรณแตเพียงผูเดียวในการทบทวน เปลี่ยนแปลง แกไขเพ่ิมเติม ลบ และปรับปรุงประกาศฯ ฉบับนี้สหกรณจะใช

ความพยายามตามสมควรในการแจงใหทานทราบดวยวิธีการท่ีเหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

สหกรณเก็บรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของทาน รูปภาพ และ/หรือเสียงซึ่งอาจรวมถึงขอมูลท่ี

เกี่ยวกับทรัพยสินของทาน เชน หมายเลขทะเบียนยานพาหนะของทาน หรือแหลงขอมูลที่สามารถระบุตัวตนได

ตามท่ีเห็นไดจากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวท่ีปรากฏจากกลองโทรทัศนวงจรปดเม่ือมีการเขาถึงพ้ืนท่ีท่ีมีการติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดภายในอาคารและสถานท่ีภายนอกอาคารของสหกรณ 

2. วัตถุประสงคในเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

2.1 สหกรณจะไมเก็บรวบรวม ใช เปดเผย โอน และดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะการ

บันทึก ถือครอง ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แกไข ทำลาย ลบ กูคืน รวม ทำสำเนา สง เก็บรักษา แยก เปลี่ยน หรือเพ่ิม 

กับขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อจุดประสงคดานลางนี้ (“วัตถุประสงคในการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด”) โดย

ไมไดรับการไดรับการยินยอมจากทาน ยกเวนกรณีดังตอไปนี้ 
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      2.1.1 เพื่อประโยชนตอชีวิต อันเปนเรื่องจำเปนตอการขัดขวาง ปองกัน และ/หรือ ระงับอันตราย  

ตอชีวิต รางกาย และสุขภาพของบุคคล เชน เพ่ือปกปองสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพยสินของทานหรือ 

ของบุคลากรของสหกรณ 

      2.1.2 เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย อันเปนประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของสหกรณ 

ไดแก  

(1) ในการคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของทาน รวมถึงทรัพยสินของของทาน อาคาร 

สถานท่ี และทรัพยสินของสหกรณ จากความเสียหาย ความขัดของ การทำลายทรัพยสิน และอาชญากรรมอ่ืน ๆ  

(2) เพื่อชวยเหลือแกไขขอพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการยุติเรื่องรอง

ทุกขอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) เพ่ือชวยเหลือในการสอบสวนและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการแจงเบาะแส  

(4) เพ่ือชวยเหลือในการเริ่มหรือตอสูคดี ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะคดีแพง คดีอาญา และหรือ

คดีแรงงาน   

(5) เพ่ือการกระทำการอ่ืนใดใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 

สหกรณจะยังคงพยายามสรางสมดุลระหวางประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายและประโยชนของทานหรือ

บุคคลที่สามที่เกี่ยวของแลวแตกรณี รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของทานในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ของทาน นอกจากนี้สหกรณ จะยังใชความพยายามในการหาข้ันตอนวิธีการเพ่ือใหไดมาซ่ึงความสมดุลดังกลาว  

2.1.3 เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายอันเปนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันหรือท่ีจะ

มีการตอไปภายหนา  การใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐ และ หนวยงานบังคับใชกฎหมาย ซ่ึง

รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ กฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในท่ีทำงาน สหกรณถือวา

การใชกลองโทรทัศนวงจรปดเปนมาตรการที่จำเปนที่จะทำใหสหกรณสามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวได เชน เพ่ือ

สนับสนุนหนวยงานบังคับใชกฎหมายในการขัดขวาง ปองกัน และตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟองรองเม่ือ

เกิดอาชญากรรม 

2.2 สหกรณจะติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดในท่ีท่ีสังเกตเห็นไดงาย 

2.3 กลองโทรทัศนวงจรปดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันตอป และจะมีการบันทึกภาพท้ังแบบมีเสียง

และไมมีเสียง 

3. การเปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทาน 

3.1 สหกรณจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนความลับและจะไมเปดเผยหรือโอนขอมูลดังกลาวแก

ผูใด ยกเวนบุคคลท่ีมีสิทธิเขาถึงขอมูลสวนบุคคลดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูไดรับสิทธิ เพ่ือใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคในการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ 

3.2 สหกรณอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุในประกาศฯ    

ฉบับนี้ บุคคลท่ีสหกรณอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ 
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3.2.1  หนวยงานรัฐ และ/หรือหนวยงานบังคับใชกฎหมาย สหกรณ อาจเปดเผยหรือโอนขอมลูสวน

บุคคลของทานเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือชวยเหลือหนวยงานบังคับใชกฎหมายในการ

สอบสวนหรือฟองรองในคดีแพงหรือคดีอาญาหรือคดีปกครอง 

3.2.2 บุคคลภายนอก สหกรณอาจเปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือดำเนินการตาม

ข้ันตอนท่ีจำเปนในการปกปองชีวิต สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงทรัพยสินของทาน หรือบุคคลอ่ืน 

4. การโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ 

4.1 สหกรณอาจเปดเผยหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังผูใหบริการจากภายนอกที่ตั้งอยูนอก

ประเทศไทย เพ่ือดำเนินการตามข้ันตอนท่ีจำเปนในการปกปองชีวิต สุขภาพ รางกาย และ/หรือทรัพยสินของทาน 

การเปดเผยหรือการโอนขอมูลดังกลาวจะกระทำไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากทานเทานั้น ยกเวนกรณีที่มีฐาน

ทางกฎหมายท่ีสำคัญอ่ืนๆ (เชน เพ่ือปฏิบัติตามขอกำหนดทางสัญญาระหวางสหกรณ และบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน

ของทาน) ตามท่ีกฎหมายท่ีบังคับใชอนุญาต 

4.2 ถาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่มาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ไมเพียงพอตามที่กฎหมายคุมครองขอมูลของประเทศไทยกำหนด สหกรณ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเปนใน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่โอนไปยังบุคคลอ่ืนในตางประเทศ เพื่อใหขอมูลนั้นไดรับการคุมครองในระดับ

เดียวกับท่ีสหกรณ คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่บังคับใช

อยูในขณะนั้น 

5. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

5.1 สหกรณใชมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงกายภาพ ทางเทคนิค และการบริหารจัดการเพ่ือ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลจากความเสียหาย ความสูญเสีย การทำลาย การเขาถึง การใช การเปลี่ยนแปลง และ 

การเปดเผยโดยไมไดตั้งใจโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือโดยปราศจากอำนาจ 

5.2 สหกรณจะทำการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสหกรณเปนครั้ง

คราวตามที่จำเปนหรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เพื่อใหแนใจวามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมและเปนไปตามขอกำหนดขั้นต่ำของกฎหมายตามที่หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของประกาศ

กำหนด 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานตามระยะเวลาท่ีจำเปนตอการดำเนินการตามหนาท่ีเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคในการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการทาง

ศาลหรือทางวินัย ขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกเก็บไวจนกวาจะสิ้นสุดการดำเนินการดังกลาว ซึ่งรวมถึง

ระยะเวลาท่ีเปนไปไดในการยื่นอุทธรณฎีกาดวย หลังจากนั้นขอมูลจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายท่ีบังคับใช

อนุญาต 
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7. สิทธิทางกฎหมายในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ในบางกรณีสหกรณอาจขอใหทานยืนยันตัวตนของทานกอนดำเนินการตามคำขอใชสิทธิของเจาของขอมูล

สวนบุคคล ท้ังนี้เพ่ือความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของทาน 

ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใชบังคับ ทานอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไวดังนี้ 

(1) สิทธิในการเขาถึง ทานอาจมีสิทธิในการขอเขาถึงหรือขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีสหกรณ เก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยเกี่ยวกับทาน ทั้งนี้ เพื่อความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของทาน สหกรณอาจขอให

ทานพิสูจนตัวตนของทานกอนจะใหขอมูลตามท่ีทานขอ 

 (2) สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคล  ทานอาจมีสิทธิขอใหมีการดำเนินการแกไขขอมูลสวนบุคคล

ของทานท่ีสหกรณ ไดเก็บรวบรวม ใช เก็บรักษา เปดเผย และโอนไปยังตางประเทศใหถูกตองเปนปจจุบัน สมบูรณ 

และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

 (3) สิทธิในการโอนยายขอมูลสวนบุคคล  ทานอาจมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีสหกรณ มีเก่ียวกับ

ทานในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแลวและสามารถอานไดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และเพื่อสงหรือโอนขอมูล

ดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืน โดยตองเปน (ก) ขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหกับสหกรณ และ (ข) กรณี

ท่ีสหกรณ ไดรับความยินยอมจากทานในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาท่ีสหกรณ มี

กับทาน 

(4) สิทธิในการคัดคานการใชขอมูลสวนบุคคล ทานอาจมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลในบางรายการ 

 (5) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานอาจมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล

ของทานในบางกรณี 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม กรณีท่ีทานเคยใหความยินยอมไวแกสหกรณ  ทานมีสิทธิจะขอถอน

ความยินยอมดังกลาวไดสำหรับวัตถุประสงคท่ีทานไดเคยใหความยินยอมใหสหกรณ เก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลของทาน  

(7) สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูล ทานอาจมีสิทธิขอใหสหกรณ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำ

ใหขอมูลสวนบุคคลของทานที่เราเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย เปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของ

ขอมูล เวนเสียแตวา การเก็บรักษาขอมูลดังกลาวของสหกรณ นั้นเปนไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือ

กอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือ เพ่ือการใช หรือการยกข้ึนตอสูซ่ึงสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

(8) สิทธิในการยื่นเรื่องรองเรียน ทานอาจมีสิทธิยื่นเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีมีอำนาจในกรณีท่ี

ทานเชื่อวาการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ นั้นไมชอบดวยกฎหมายหรือไมสอดคลอง

กับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีใชบังคับ 

8. รายละเอียดในการติดตอสหกรณ 

หากทานตองการใชสิทธิของทานตามที่ระบุดานบน หรือกรณีท่ีทานมีขอสงสัย ขอคิดเห็น และ/หรือ

คำถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดตอสหกรณ ไดท่ี 
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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 

 

 


