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                                        ใบสมัครสมาชิก  

                  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด 

เขียนท่ี .................................................................. 

วันท่ี  .................  เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ 

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด 

ขาพเจา  [   ] นาย  [   ] นาง  [   ] นางสาว ................................................................................................................................................... 

   เกิดวันท่ี ......................................อายุ ..................... ป   ต้ังบานเรือนอยูบานเลขท่ี........................ หมูท่ี ..................... ถนน ....................................................     

   ตำบล ......................................... อำเภอ ............................................... จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย ............................................   

   ไดเขาใจขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด  ตลอดแลว 

   ขอ 1. ขาพเจา  ประเภทตำแหนง 

[   ]  อาจารย    [   ]  อาจารยเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   

          สายงาน  [   ]  ขาราชการ    [   ]  ขาราชการเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

   [   ]  สายผูสอน  [   ]  ลูกจางประจำ    [   ]  ลูกจางประจำเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

   [   ]  สายสนับสนุน [   ]  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ             [   ]  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

[   ]  พนักงานวิสาหกิจ     

[   ]  ลูกจางชั่วคราว          ชื่อตำแหนง    ..........................................................  

   สังกัดภาควิชา / หนวยงาน ............................................................................ คณะ .......................................................................... มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   โทรศัพทท่ีทำงาน ................................................................. ท่ีบาน  / มือถือ ................................................................... เงินไดรายเดือนในอัตราเงินเดือน  

   เดือนละ ................................................ บาท 

ขอ 2  ขาพเจามิไดเปนสมาชิกสหกรณอื่น  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน 

ขอ 3  ขาพเจาขอแสดงความจำนงใหหักเงินคาธรรมเนียมแรกเขา  จำนวน 300 บาท และคาหุน จำนวน ........................................................ หุน 

   หุนละ 10 บาท เปนเงิน ............................................ บาท  รวมคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนเปนเงินจำนวน .......................................................... บาท 

ขอ 4  ขาพเจาเคยเปนสมาชิกแหงสหกรณมาแลว  และไดลาออกไปเม่ือ วันท่ี .................... เดือน ........................................ พ.ศ........................... 

   เพราะเหตุ ................................................................................................................................................................................................................................ 

ขอ 5  ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก  ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาท่ีไดรับมอบหมายหักเงินไดราย  

  เดือนเพ่ือชำระคาหุน ชำระหน้ีตามพันธะท่ีขาพเจามีอยูตอสหกรณ  และเพ่ือประโยชนในการหักเงินไดรายเดือนชำระคาหุน ชำระหน้ีท่ีขาพเจามีตอสหกรณฯ 

  ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือผูบังคับบัญชาเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาใหแกสหกรณออมทรัพย มข. จำกัด 

ขอ 6  ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก จักปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ  ทุกประการ 

 

  ลงช่ือ ..................................................................................... ผูสมัคร 

           (....................................................................................)     

            ................../........................................../...................... 

   หมายเหตุ   :  เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  แผน 

2. สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน  1  แผน 

3. รูปถายขนาด  1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป (ถาม)ี 

4. ใบแจงยอดเงินเดือนจากทางมหาวทิยาลัย  จำนวน  1  แผน  ( slip ที่พิมพจาก internet  เดือนลาสุด ) 

5. สำเนาหนาสมุดบัญชี ประเภทออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย ,ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน จำนวน 1 แผน (สำหรับการโอนเงินปนผล) 

6. พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางชัว่คราว  ตองแนบ สำเนาสัญญาจาง  จำนวน 1 ชุด  

7. กรณีลูกจางชั่วคราว ตองแนบ หนังสือรับรอง สถานภาพ วันเร่ิมเขาปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน 
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คำรับรองของสมาชิก 

 

 เขียนท่ี ......................................................................    เขียนท่ี ...................................................................... 

 วันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................    วันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................ 

 ขาพเจา .....................................................................    ขาพเจา ..................................................................... 

 สมาชิกเลขท่ี ............................ รับรองวาขอความตาม   สมาชิกเลขท่ี ............................ รับรองวาขอความตาม 

 ใบสมัครน้ีเปนจริง       ใบสมัครน้ีเปนจริง 

       

 (ลงชื่อ) ........................................................................    (ลงช่ือ) ........................................................................ 

                              สมาชิกผูรับรอง                       สมาชิกผูรับรอง 

 

 

 

มติคณะกรรมการดำเนินการ 

 

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

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

       ประชุมครั้งท่ี ............................/....................................  เม่ือวันท่ี ................... เดือน ...................................... พ.ศ. .............................. 

 

(ลงช่ือ) .............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ 

              (............................................................................................) 

                                            วันท่ี ................../........................................../............................... 
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หนังสือยินยอมใหเก็บรวบรวมใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

   วันท่ี ................................................ 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก...................................... 

ซึ่งตอไปในหนังสือใหคำยินยอมฉบับน้ี เรียกวา “เจาของขอมูลสวนบุคคล” ตกลงยินยอมใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย ขอนแกน จำกัด 

เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาที่มีอยูกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย ขอนแกน จำกัด ซึ่งตอไปในหนังสือให

ความยินยอมฉบับน้ีเรียกวา “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” 

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

1. เพ่ือใชเปนฐานขอมูลทะเบียนสมาชิก  การประมวลผล จัดทำขอมูลและสถิติ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน  

การดำเนินการเก่ียวกับธุรกรรมตางๆ ท่ีไดดำเนินการตอผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
2. เพื่อใชสำหรับการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของเจาของขอมูลสวนบุคคล การพิจารณาอนุมัติ และใหบริการตาง ๆ รวมถึงให    

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกับเจาของขอมูลสวนบุคคลมีตอกัน 

3. เพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือมติ ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

เจาของขอมูลสวนบุคคลขอใหความยินยอมแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ี

เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหไวแก ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงคตามหนังสือฉบับนี้และดังตอไปนี้ 

 1. เจาของขอมูลสวนบุคคลยินยอมใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล

สวนบุคคล เพ่ือใชสำหรับการยืนยันตัวตน และรวมถึงขอมูลท่ีออนไหวตาม สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีออกโดย

หนวยงานราชการ 

 2. เจาของขอมูลสวนบุคคลยินยอมใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลจากแหลง

อื่นท่ีไมใชจากเจาของขอมูลสวนบุคคลได โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงถึงการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่นใหแก

เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบไมเกิน 30 วันนับแตวันเก็บรวบรวม เวนแตจะไดรับยกเวนตามกฎหมาย 

 3. เจาของขอมูลสวนบุคคลยินยอมใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ตราบเทาท่ี

วัตถุประสงคของการนำขอมูลดังกลาวไปใชยังคงมีอยู เวนแตกรณีจำเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 4. เจาของขอมูลสวนบุคคลยินยอมใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสง โอนใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลซึ่งรวมขอมูลสวน

บุคคลที่ออนไหว เชน ขอมูลตามสำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหนวยงานราชการใหแก บริษัทประกันภัย/ประกันชีวิตท่ี

เก่ียวของตามสัญญา หรือผูใหบริการท่ีเปนบุคคลภายนอก เชน ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน ท่ีปรึกษากฎหมาย และทนายความตามความ

จำเปนและเหมาะสม 

 ขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล จะกระทำเพื่อวัตถุ ประสงค

ขางตน หรือตามหมายเรียก คำสั่งของศาล หรือคำสั่งของเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายเทานั้น หรือตามที่ผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดขอความยินยอมเพ่ิมเติม 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือยินยอมใหเก็บรวบรวมใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและประกาศสหกรณ

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

(Privacy Policy) ครบถวนแลว จึงไดใหความยินยอมโดยลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

ลงชื่อ .............................................................. ผูใหความยินยอม 

                      (.............................................................) 

 

.............................................................. เจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูล 

                                                                                          ............../......................../.................... 
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ประกาศ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด                                       

ฉบับท่ี 28 /2565 

เร่ือง  นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

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

1. บทนำ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด (ตอไปในนโยบายนี้เรียกวา “สหกรณ” หรือ “องคกร”) ตระหนักถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอื่นอันเกี่ยวกับทาน 

(รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพ่ือใหทานสามารถเชื่อม่ันไดวา สหกรณ มีความโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล ขอมูล

ของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมลูสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 14 / 2565 เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม พ.ศ.2565 เห็นชอบจัดทำและกำหนดนโยบายการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) ข้ึนเพ่ือ ชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวน บุคคลซึ่งดำเนินการโดย สหกรณ รวมถึง

เจาหนาที่และบุคคลที่เก่ียวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของ สหกรณ โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี้ 

2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 

นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธกับสหกรณ ในปจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย สหกรณ เจาหนาที่ พนักงานตาม

สัญญา หนวยธุรกิจหรือ หนวยงานรูปแบบอ่ืนที่ดำเนินการโดย สหกรณและรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลขอมูลสวน บุคคลแทนหรือในนามของสหกรณ (“ผูประมวลผลขอมูล

สวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เชน เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนที่ควบคุมดูแลโดย สหกรณ (รวมเรียกวา “บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพันธกับ สหกรณ ตามความในวรรคแรก รวมถึง 

1) คณะกรรมการดำเนินการ หรือ สมาชิก หรือ ผูแทนสมาชิก หรือผูจัดการหรือเจาหนาที่ ของสหกรณ 

2) คณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ เจาหนาที่หรือ ผูปฏิบัติงานลูกจางของสหกรณ หรือบุคคลภายนอกผูซึ่ง สหกรณมอบหมายใหไป

ปฏิบัติงาน 

3)    คูคาและผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 

4)    กรรมการ ผูรับมอบอำนาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธใน รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกับสหกรณ 

5)    ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของสหกรณ 

6)    ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซต www.coopkku.com รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ หรือชองทางการสื่อสารอ่ืนซึ่งควบคุมดูแลโดยสหกรณ 

7)    บุคคลอ่ืนที่ สหกรณ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของเจาหนาที่ ครอบครัวของสมาชิก ผูค้ำประกัน ผูรับโอนประโยชนของสหกรณ  

      ผูรับโอนประโยชนในกรมธรรมประกันภัย เปนตน 

      ขอ 1) ถึง 7) เรียกรวมกันวา “ทาน” 

นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว สหกรณอาจกำหนดใหมีคำประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑหรือบริการของสหกรณ เพ่ือชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล

ซึ่งเปนผูใชบริการ ไดทราบถึงขอมูลสวนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูล

สวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเปนการเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแยงกันในสาระสำคัญระหวางความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวและ นโยบายนี้ใหถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น 

3. คำนิยาม 

-  สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

-  ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูล 

   ของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

-  ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไวในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติ คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแก ขอมูลเชื้อชาติ  

   เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม  ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน  

   ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบตอเจาของ ขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่  คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

-  การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บ รวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  

   ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผย แพร  โอน รวม ลบ ทำลาย เปนตน 

-  เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ สหกรณ เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 

-  ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

-  ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเก่ียวกับการเก็บ รวบรวม  ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของ 

   ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี สหกรณ เก็บรวบรวม 

สหกรณ เก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้ 

1)  ขอมูลสวนบุคคลที่สหกรณเก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทาง ใหบริการตาง ๆ เชน ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา 

เอกสาร ทำแบบ สำรวจหรือใชงานผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางใหบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสหกรณหรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับสหกรณ ณ ที่ทำการหรือผานชองทาง

ติดตออ่ืนที่ควบคุมดูแลโดยสหกรณ เปนตน 

2) ขอมูลที่สหกรณเก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ หรือบริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใช

งานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือบริการของสหกรณดวยการใชคุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

3)  ขอมูลสวนบุคคลที่สหกรณเก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยที่ แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาที่มีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความ

ยินยอมจากเจาของ ขอมูลสวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแกสหกรณ เชน การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของ รัฐในการใหบริการเพื่อประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูล สวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน ในฐานะที่สหกรณมีหนาที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการ

ของหนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจำเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได 

นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก สหกรณ ดังนี้ ทานมีหนาที่รับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือ

ประกาศของผลิตภัณฑ หรือบริการตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น หากเปนกรณีที่ตองไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแกสหกรณ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลที่มีความจำเปนในการใหบริการของ สหกรณอาจเปนผลใหสหกรณไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวไดทั้งหมดหรือบางสวน 



5/13 

5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณพิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความเหมาะสม และตามบริบทของการใหบริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคลที่สหกรณใช ประกอบดวย 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพ่ือการดำเนินภารกิจตามอำนาจหนาที่ 

ที่สหกรณ ไดรับ 

เพ่ือให สหกรณ สามารถดำเนินภารกิจตามพันธกิจ สหกรณ ซึ่ง กำหนดไวตามกฎหมาย เชน 

- พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 รวมถึง ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่งและมติคณะกรรมการ ดำเนินการ เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย เพ่ือให สหกรณ สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายที่ควบคุม สหกรณ เชน 

- การเก็บรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตาม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับ คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

- พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

- กฎหมายวาดวยภาษีอากร 

- พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

- พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมี อานุภาพ

ทำลายลางสูง พ.ศ. 2559 

รวมถึง การดำเนินการตามคำส่ังศาล เปนตน 

เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ ดวยกฎหมาย เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของสหกรณ และของบุคคลอ่ืน ซ่ึงประโยชนดังกลาวมีความสำคัญไมนอยไปกวา สิทธิข้ัน

พ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน เพ่ือการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีของ สหกรณ หรือการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือกิจการภายในของสหกรณ เปนตน 

เปนการจำเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต 

รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล เชน การใหบริการแอปพลิเคชันเพ่ือเฝาระวังโรคระบาด

ตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือใหสหกรณ สามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา หรือดำเนินการอันเปนความจำเปนตอการเขาทำสัญญาซึ่งทานเปน คูสัญญา

กับสหกรณ เชน การจางงาน จางทำของ การทำบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืนเปนตน 

เพ่ือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร วิจัย 

หรือสถิติที่สำคัญ 

เพ่ือให สหกรณ สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร วิจัยหรือสถิติตามที่ สหกรณ อาจไดรับมอบหมาย 

เชน การจัดทำทำเนียบผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการดำเนินการ หรือผูจัดการหรือตำแหนงตาง ๆ ของ 

สหกรณ การจัดทำสถิติการใชบริการดิจิทัล งานติดตามการดำเนินนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่ สหกรณ จำเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน โดยไดมีการ

แจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอนการขอความยินยอมแลว เชน การเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลออนไหว ดวยวัตถุประสงคท่ีไมเปน ไปตามขอยกเวนมาตรา 24 หรือ 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 หรือการนำเสนอประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการของคูสัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแกทาน เปนตน 

ในกรณีที่สหกรณมีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือเพ่ือความจำเปนในการเขาทำสัญญา หากทาน

ปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือ คัดคานการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทำใหสหกรณไมสามารถดำเนินการหรือใหบริการตามที่ทานรองขอไดทั้งหมดหรือ

บางสวน                      

6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ี สหกรณ เก็บรวบรวม 

สหกรณอาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลดังตอไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริการที่ทานใชหรือบริบทความสัมพันธที่ทานมีกับสหกรณรวมถึง

ขอพิจารณาอ่ืนที่มีผลกับการเก็บ รวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวน บุคคลของ สหกรณ เปนการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะ

ขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมี ความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใช 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการที่ระบุ ขอมูลเฉพาะตัวของทาน เชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง 

ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบ 

ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม  

เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคล ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร  

รูปถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปนบุคคล ลมละลาย ขอมูลการเปนคนไร-ความสามารถหรือคนเสมือนไร

ความสามารถ เปนตน 

ขอมูลสำหรับการติดตอ ขอมูลเพ่ือการติด ตอทาน เชน เบอรโทรศัพทบาน เบอรโทรศัพทเคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยูทางไปรษณียบาน ชื่อผูใชงาน

ในสังคมออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนที่ต้ังของที่พัก เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับการทำงานและการศึกษา รายละเอียดการจางงานรวมถึงประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา เชน ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตำแหนง หนาที่ ความ

เชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ขอมูลบุคคลอางอิง หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหนง ประวัติการ 

ทำงาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของผูปฏิบัติงาน

ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยผูปฏิบัติงาน เชน ผูรับประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หมายเลขกรมธรรมประเภท

กรมธรรม วงเงินคุมครอง ขอมูลเกี่ยวกับการเคลม เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธทางสังคม ขอมูลความสัมพันธทางสังคมของทาน เชน สถานภาพทางการเมืองการดำรงตำแหนงทางการเมือง การดำรงตำแหนงกรรมการ

ความสัมพันธกับผูปฏิบัติงานของ สหกรณ ขอมูลการเปนผูมีสัญญาจางกับ สหกรณ ขอมูลการเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที ่ทำกับ 

สหกรณ เปนตน 
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ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของสหกรณ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ สหกรณ เชน ชื่อบัญชีผูใชงาน รหัสผาน หมายเลข PIN ขอมูล Single Sign-on (SSO 

ID)รหัส OTP ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลระบุพิกัดภาพถาย วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน (เว็บไซตที่อยู

ในความดูแลของ สหกรณ เชน www.coopkku.com หรือแอปพลิเคชันตาง ๆ) ประวัติการสืบคน คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะ

เดียวกันหมายเลขอุปกรณ (Device ID) ประเภทอุปกรณ รายละเอียดการเชื่อมตอ ขอมูล Browser ภาษาที่ใชงาน ระบบปฏิบัติการที่

ใชงานเปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติขอมูลศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมืองประวัติ

อาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ (ขอมูลภาพจำลองใบหนา)ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เปนตน 

7. คุกก้ี 

สหกรณเก็บรวบรวมและใชคุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตที่อยูภายใตความดูแลของสหกรณ เชน www.coopkku.com หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการที่

ทานใชงาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการ ดานความปลอดภัยในการใหบริการของสหกรณและเพื่อใหทานซึ่งเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณที่ดีในการใชงานบริการของสหกรณและ

ขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซตของ สหกรณใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งขึ้น โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกกี้ไดดวยตนเองจากการ ตั้งคาในเว็บเบราวเซอร 

(Web Browser) ของทาน 

8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 

กรณีที่สหกรณทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวมเปนของ เจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร

ความสามารถ สหกรณจะไมทำการ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการ แทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี 

ทั้งนี้เปนไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายกำหนด 

กรณีที่สหกรณไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคน เสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวาสหกรณไดเก็บรวบรวมขอมูลของ

เจาของขอมูลสวนบุคคล ดังกลาวโดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังนี้ สหกรณจะดำเนินการลบทำลาย

ขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็ว หากสหกรณไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว 

9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคหลายประการ ซึ่งข้ึนอยูกับ ประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมที่ทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะ

ความสัมพันธของทานกับ สหกรณหรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสำคัญ โดยวัตถุประสงคที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใช ขอมูลสวนบุคคลของสหกรณเปนการทั่วไป ทั้งนี้เฉพาะวัตถุ

ประสงคที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทาน ใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใชกับขอมูลของทาน 

1) เพ่ือดำเนินการตามที่จำเปนในการดำเนินกิจการของสหกรณ ใหสำเร็จลุลวงหรือเปนการจำเปนเพ่ือใชอำนาจทางกฎหมายที่สหกรณมีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการตามพันธกิจ 

    ดังปรากฏใน พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวของ 

2) เพ่ือใหบริการและบริหารจัดการบริการของสหกรณ ทั้งบริการภายใตสัญญาที่มีตอทานหรือตามพันธกิจของสหกรณ 

3) เพ่ือการดำเนินการทางธุรกรรมของสหกรณ 

4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกและ สอดคลองกับความตองการของทาน 

5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเกี่ยวกับทาน รวมทั้งเอกสารที่มีการกลาวอางถึงทาน 

6) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด 

7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาที่เก่ียวกับบริการของสหกรณ 

8) เพ่ือดำเนินการตามที่จำเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการหรือผูดำรงตำแหนงตางๆ  

    การประเมินคุณสมบัติ 

9) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่ตองหามหรือผิดกฎหมายและอาจเกิดความเสียหายตอทั้งสหกรณและเจาของ 

    ขอมูลสวนบุคคล 

10) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเม่ือทานสมัครใชบริการของสหกรณหรือติดตอใชบริการหรือใชสิทธิตามกฎหมาย 

11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย 

12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 

13) สงการแจงเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน 

14) เพ่ือจัดทำและสงมอบเอกสารหรือขอมูลที่มีความเกี่ยวของและจำเปน 

15) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทำที่ไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 

16) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของสหกรณอยางไร ทั้งในภาพรวม และรายบุคคลและเพ่ือวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการคนควาและการวิเคราะห 

17) ดำเนินการตามที่จำเปนเพ่ือปฏิบัติตามหนาที่ ที่สหกรณมีตอหนวยงานที่มีอำนาจควบคุม หนวยงานดานภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของสหกรณ 

18) ดำเนินการตามที่จำเปนเพ่ือประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของสหกรณ หรือของบุคคลอ่ืน หรือ ของนิติบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาล 

     ดิจิทัล 

19) ปองกัน หรือหยุดย้ังอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝาระวังโรคระบาด 

20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพ่ือประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทำสถิติที่ สหกรณ ไดรับมอบหมายใหดำเนินการ 

21) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเก่ียวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเก่ียวกับขอมูล 

      ของทาน 

10. ประเภทบุคคลท่ี สหกรณ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ภายใตวัตถุประสงคที่ไดระบุไวในขอ 9 ขางตน สหกรณอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแก บุคคลดังตอไปนี้ ทั้งนี้ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบ

การเปดเผยขอมูลสวน บุคคลของสหกรณเปนการทั่วไป เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมี ความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใช 
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ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

หนวยงานของรัฐหรือผูมีอำนาจท่ีสหกรณ  ตองเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุ

ประสงคในการดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงคสำคัญอ่ืน 

(เชน การดำเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ) 

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย  หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแลหรือมีวัตถุประสงคอ่ืนที่มีความสำคัญ เชน คณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีผูรักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สำนักงาน ตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวง

ดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดสำนักนานายก กรมสงเสริมสหกรณ สหกรณจังหวัด เปนตน 

คณะกรรมการตาง ๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับการดำเนินการตาม

กฎหมายของสหกรณ 

สหกรณอาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลผูดำรงตำแหนงกรรมการในคณะตาง ๆ  เชน  คณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ 

คูสัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ ของผูปฏิบัติงานของ

สหกรณ 

บุคคลภายนอกท่ี สหกรณ จัดซ้ือจัดจางใหดำเนินการเด่ียวกับ สวัสดิการ เชน บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัท

ผูจัดทำ Payroll ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท เปนตน 

พันธมิตรทางธุรกิจ สหกรณอาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลที่รวมงานกับ สหกรณ เพ่ือประโยชนในการใหบริการแกทาน   เชน หนวยงาน

ผู ใหบริการที่ทานติดตอผานบริการของสหกรณ ผูใหบริการดาน การตลาด  สื่อโฆษณา สถาบันการเงิน ผูใหบริการแพลต

ฟอรม  ผูใหบริการโทรคมนาคม เปนตน 

ผูใหบริการ สหกรณอาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูใหบริการแทน หรือ สนับสนุนการดำเนินการของสหกรณ เชน ผูใหบริการดาน

การจัดเก็บขอมูล (เชน คลาวด โกดังเอกสาร) ผูพัฒนาระบบ ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผูใหบริการจัดสง เอกสาร  

ผูใหบริการดานการชำระเงิน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ โทรศัพท  ผูใหบริการดาน Digital ID  

ผูใหบริการสื่อสังคม ออนไลน ผูใหบริการดานการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก ผูใหบริการขนสง เปนตน 

ผูรับขอมูลประเภทอ่ืน สหกรณ อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผูรับขอมูลประเภท อ่ืน เชน ผูติดตอ สหกรณ สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่

ไมแสวงหา กำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เปนตน ทั้งนี้ เพ่ือการดำเนินการเก่ียวกับบริการของ 

สหกรณ การฝกอบรม การรับรางวัล การรวมทำบุญ บริจาค เปนตน  

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ สหกรณอาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีที่จำเปน เชน การดำเนินการที่กำหนดให สหกรณ   ตองประกาศ

ลงสื่อสิ่งพิมพ หรือหนาเว็บไซต เปนตน 

11. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณีสหกรณอาจจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพื่อ ดำเนินการตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพื่อสงขอมูลสวนบุคคลไปยัง

ระบบคลาวด (Cloud) ที่มีแพลตฟอรมหรือเครื่องแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน) เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้ังอยูนอกประเทศ

ไทย ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับบริการของ สหกรณ ที่ทานใช งานหรือมีสวนเกี่ยวของเปนรายกิจกรรม 

อยางไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิไดมีประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่

เพียงพอ ดังนี้ เมื่อสหกรณมีความจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง สหกรณจะดำเนินการเพื่อใหขอมูลสวนบคุคลที่สงหรือโอนไปมีมาตรการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเง่ือนไขเพ่ือใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้นไดตามกฎหมาย ไดแก 

1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให สหกรณตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ 

2) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐาน การคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่ 

    คณะกรรมการคุมครองสวนบุคคลประกาศกำหนด 

3) เปนการจำเปนเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสัญญากับสหกรณ หรือเปนการทำตามคำขอ ของทานกอนการเขาทำสัญญานั้น 

4) เปนการกระทำตามสัญญาของสหกรณกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนของทาน 

5) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอ่ืน เม่ือทานไมสามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได 

6) เปนการจำเปนเพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะที่สำคัญ 

12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

สหกรณจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาที่ขอมูลนั้นยังมีความจำเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดที่ไดกำหนดไวในนโยบาย 

ประกาศหรือตาม กฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งนี้เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงค ดังกลาวแลว สหกรณจะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน 

หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไม สามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ กฎหมายจะไดประกาศกำหนดหรือตาม

มาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน สหกรณขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวา ขอพิพาทนั้นจะไดมี

คำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด 

13. การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 

สหกรณอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทำการ ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของสหกรณ ซึ่งบุคคลที่สาม

ดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud computing service/provider) หรือเปนงานใน

ลักษณะการจางทำของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุคคลที่สามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวน บุคคลนั้น สหกรณจะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ของสหกรณ ในฐานะผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคลที่สหกรณมอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคลที่สหกรณมอบหมายใหประมวลผล รวมถึง

วัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอตกลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตาม ขอบเขตที่ระบุในขอตกลงและ

ตามคำสั่งของสหกรณเทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได 

ในกรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพ่ือทำ การประมวลผลขอมูลสวนบคุคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ดังนี้สหกรณจะกำกับใหผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไมต่ำกวาขอตกลงระหวาง

สหกรณกับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณมีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล  โดยการจำกัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถ เขาถึงไดโดยเจาหนาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนาที่หรือไดรับมอบหมายที่

มีความจำเปนตองใชขอมูล ดังกลาวตามวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดม่ันและ ปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ

อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาที่รักษาความลับของ ขอมูลสวนบุคคลที่ตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ โดยสหกรณมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ขอมูลทั้งในเชิงองคกรหรือเชิง

เทคนิคที่ไดมาตรฐานสากลและเปนไปตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน บุคคลประกาศกำหนด 
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นอกจากนี้เม่ือสหกรณมีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลที่สาม ไมวาเพ่ือการ ใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอ่ืน สหกรณจะกำหนดมาตรการ

รักษาความปลอดภัย ขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดเพ่ือยืนยันวาขอมูลสวน บุคคลที่สหกรณเก็บรวบรวมจะมีความม่ันคงปลอดภัยอยูเสมอ 

15. การเช่ือมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก 

บริการของสหกรณอาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซตหรือบริการ ดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระ

แตกตางจากนโยบายนี้ สหกรณขอแนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดกอนการเขาใชงาน ทั้งนี้สหกรณไมมีความ

เกี่ยวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจาก

เว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม 

16. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณไดแตงต้ังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือทำหนาที่ตรวจสอบกำกับและใหคำแนะนำใน การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให

ความรวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

17. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไว หลายประการ ทั้งนี้สิทธิดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือกฎหมายในสวนของสิทธินี้มี

ผลใชบังคับ โดย รายละเอียดของสิทธิตาง ๆ ประกอบดวย 

1)  สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยที่มา ของขอมูลสวนบุคคลที่สหกรณ เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน 

เวนแตกรณีที่สหกรณมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใชสิทธิของทานจะมีผลกระทบที่  อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

2)  สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวาขอมูลสวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอให

แกไขเพ่ือใหมีความถูกตอง เปน ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

3)  สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหสหกรณ ลบหรือทำลายขอมูล สวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลที่

เปนเจาของขอมูลไดตอไป ทั้งนี้ การใชสิทธิลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

4)  สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ในกรณีดังตอไปนี้ 

ก) เม่ืออยูในชวงเวลาที่สหกรณทำการตรวจสอบตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคล ใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตองสมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

ค) เม่ือขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไว ตามวัตถุประสงคที่สหกรณไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ประสงคใหสหกรณเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 

ง) เม่ืออยูในชวงเวลาที่สหกรณกำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บ 

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

5)  สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทาน เวนแตกรณีที่สหกรณมีเหตุในการ

ปฏิเสธคำขอโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน สหกรณสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายย่ิงกวา หรือเพ่ือการกอต้ังสิทธิเรียกร

องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะของสหกรณ) 

6)  สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ทานไดใหความยินยอมแกสหกรณในการเก็บ รวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือ

หลังพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดยสหกรณ เวนแตมี

ขอจำกัดสิทธิโดยกฎหมายใหสหกรณจำเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับสหกรณที่ใหประโยชนแกทานอยู 

7)  สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของทานจากสหกรณในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรือ

อุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอใหสหกรณสงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลราย

อ่ืน ทั้งนี้การใชสิทธินี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

18. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของสหกรณ (สำหรับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของสหกรณ) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคล (สำหรับผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ทั้งนี้ตามแตกรณีและความสัมพันธที่ทานมีตอสหกรณและอาจไดรับโทษตามที่ กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เก่ียวของ 

19. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล 

ในกรณีที่ทานพบวาสหกรณมิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือหนวยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่

ไดรับการแตงตั้งโดย คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้กอนการรองเรียนดังกลาว สหกรณขอใหทาน โปรดติดตอมายังสหกรณเพื่อใหสหกรณมีโอกาสไดรับทราบ

ขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึง จัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก 

20. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สหกรณอาจพิจารณาปรับปรุงแกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.coopkku.com โดยมีวันที่มีผลบังคับใชของ

แตละฉบับแกไขกำกับอยู อยางไรก็ดี สหกรณขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ ผานแอปพลิเค-ชันหรือชองทางเฉพาะกิจกรรมที่สหกรณดำเนนิการ 

โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกสหกรณ 

การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของสหกรณภายหลังการบังคับใชนโยบายใหมถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ทั้งนี้โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวย

กับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดตอมายังสหกรณเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตอไป 

21. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ์ 

1)  ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)   2)  เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (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 

 

 



 

9/13 

2)  เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (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 

 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

    

                                                                                             
               (รองศาสตราจารยสุทิน  เวียนวิวัฒน)     

          ประธานคณะกรรมการดำเนินการ            

                                สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด                                   

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือยินยอมใหเก็บรวบรวมใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและ ประกาศ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด  

ฉบับที่ 28/2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบคุคล (Privacy Policy) ครบถวนแลว จึงไดใหความยินยอมโดยลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

ลงช่ือ ........................................................................... ผูใหความยินยอม 

                  (...........................................................................) 

      วันท่ี ................/.............................../........................ 
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      สห            สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด    

แบบขอมูลบุคคลประกอบการสมัครสมาชิก 

 

ขาพเจา นาย / นาง /น.ส. / อื่น ๆ (ระบุ) ................. ช่ือ ............................................................ นามสกุล ......................................................................... 

บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี .......................................................................    สายงาน           สายผูสอน           สายสนับสนุน 

สัญชาติ .......................  อื่น ๆ (ระบุ) ....................... วัน / เดือน / ป พ.ศ. เกิด . ..............................................  เพศ         ชาย            หญิง 
 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี ................... หมูบาน .................................. หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย ...............................ถนน .........................................  

แขวง/ตำบล ..................................... เขต / อำเภอ .......................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย  .........................................   

โทรศัพทบาน  ..................................  โทรศัพทมือถือ ............................................ อีเมล ..................................................................................................... 
 

สถานท่ีทำงาน หนวยงาน (ภาควิชา) .......................................................................... สังกัดคณะ / สำนัก ............................................................................ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน   จังหวัดขอนแกน    รหัสไปรษณีย   40002        โทรศัพทท่ีทำงาน ............................................................................................... 

ท่ีอยูสำหรับการติดตอ / สงเอกสาร               ท่ีอยูปจจุบัน              สถานท่ีทำงาน 
 

แหลงท่ีมาของรายไดมาจาก             ประเทศไทย                         ประเทศอื่นๆ (ระบุ) ........................................... 
 

วุฒิการศึกษา          ต่ำกวามัธยมศึกษา           มัธยมศึกษา          ปวช,ปวส          ปริญญาตรี            ปริญญาโท             ปริญญาเอก 

ตำแหนงงาน           อาจารย ระบุตำแหนง ........................          อาจารยเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ระบุตำแหนง ............................ 

                               ขาราชการ                                          ขาราชการเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

                               ลูกจางประจำ                                      ลูกจางประจำเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

                               พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ          พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

                                พนักงานวิสาหกิจ                                 ลูกจางช่ัวคราว 

                          ชื่อตำแหนงงานระบุ ................................................... ป พ.ศ. ท่ีเริ่มทำงานในสถานท่ีทำงานปจจุบัน ..................................... 
 

รายไดสวนบุคคล         นอยกวา 10,000               10,001 – 20,000                20,001 – 30,000                    30,001 – 50,000 

     (บาท/เดือน)              50,001 -100,000              100,001 – 200,000             มากกวา 200,000                    ไมมีรายได 
 

สถานภาพสมรส                       โสด          สมรส          ไมไดจดทะเบียนสมรส        หยา           หมาย          อื่น ๆ ................................... 

รายละเอียดคูสมรส ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................................................... 

  อาชีพ          ขาราชการ             พนักงานรัฐวิสาหกิจ             พนักงานบริษัท                      วิชาชีพอิสระ 

                                           ธุรกิจสวนตัว          แมบาน                             อื่น ๆ (ระบุ) ............................................ 

  รายได (บาท/เดือน)         นอยกวา  10,000            10,001 – 20,000          20,001 – 30,000          30,001 – 50,000   

               50,001 – 100,000         100,001 – 200,000        มากกวา  200,000         ไมมีรายได 
 

จำนวนบุตร                       ไมมี                              มี     บุตรชาย  ..................  คน      บุตรหญิง  ..................  คน   

 
 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอมูลขางตนเปนจริงทุกประการ 

 

      ลงชื่อ  .................................................................... 

(......................................................................) 
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หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

วันท่ี ............... เดือน ................................. พ.ศ. .................... 

           ขาพเจา [    ] นาย [     ] นาง [   ] นางสาว ...........................................................................................สมาชิกเลขท่ี .......................................  

     ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก บานเลขท่ี............................หมูท่ี................ หมูบาน...................................................ถนน ..................................... 

     ตำบล .......................... อำเภอ ................................. จังหวัด ...............................รหสัไปรษณีย .......................... โทรศัพท .................................. 

     เลขท่ีประจำตัวบัตรประชาชน ...............................................................................  

ขาพเจามีสิทธิไดรับประโยชนอันพึงเกิดข้ึนในระหวางท่ีขาพเจาเปนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ สำหรับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

     ขอนแกน จำกัด ไดแก เงินทุนเรือนหุนสะสม เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากในบัญชี รวมท้ังสิทธิและประโยชนอ่ืนๆ เมื่อขาพเจาถึงแกกรรม  

     เชน เงินสินไหมการประกันชีวิต เงินสวัสดิการ และเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ 

ขาพเจาขอตั้งผูรับโอนประโยชนโดยหนังสือฉบับน้ี และใหยกเลิกหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับกอนหนาน้ี (ถามี) ในการยกเลิกหนังสือ 

     ฉบับกอนหนานี้จะสมบูรณก็ตอเมื่อ หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนฉบับนี้ลงลายมือชื่อขาพเจาและเจาหนาท่ีสหกรณฯ ผูมีอำนาจเทานั้น 

     ขาพเจาประสงคใหจายประโยชนอันพึงไดรับของขาพเจา เมื่อขาพเจาถึงแกกรรม ท้ังน้ีใหหักหน้ีท่ีมีตอสหกรณฯ กอนแลว จึงใหแกบุคคล 

     ดังมีรายช่ือตอไปน้ีตามลำดับและเง่ือนไขทายหนังสือฉบับน้ี 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ความสัมพันธ ท่ีอยู (โดยละเอียด) ใหไดรับ 

รอยละ (%) 

   ท่ีอยู...................................................................................... 

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

โทรศัพท............................................................................... 

 

   ท่ีอยู...................................................................................... 

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

โทรศัพท............................................................................... 

 

   ท่ีอยู...................................................................................... 

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

โทรศัพท.............................................................................. 

 

   ท่ีอยู...................................................................................... 

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

โทรศัพท............................................................................... 

 

 ขาพเจาขอยืนยันวาในการกำหนดตั้งผูรับโอนประโยชนของขาพเจากระทำข้ึนในขณะท่ีขาพเจามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ทุกประการ จึงลง

ลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 

           ลงช่ือ ........................................................ สมาชิกผูแสดงเจตนา 

         (.......................................................) 

              ลงช่ือ ........................................................... พยาน   ลงช่ือ ........................................................... พยาน    

         (..........................................................)                      (..........................................................) 
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(ฉบับ สหกรณ) 

หนังสือเจตนายินยอม 

 

เขียนที่.................................................................... 

วันที่................เดือน...........................................พ.ศ. .................... 

 

เรียน    ผูอำนวยการกองคลัง 

ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................................

เปน  ขาราชการ / พนักงาน /ลูกจางประจำ /ลูกจางชั ่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน   มีความยินดีใหกองคลัง

มหาวิทยาลัยขอนแกน  หักเงินเดือนหรือคาจางหรือเงินบำเหน็จหรือบำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากทางราชการ  หรือเงินที่

ทางราชการพึงจายใหแกขาพเจา   เพื่อชำระหนี้เงินตน ดอกเบี้ย และคาหุนใหกับทางสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จำกัด   ตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553  ดังนี้ 

หักใหสหกรณเปนลำดับแรกตามจำนวนที่สหกรณไดแจงไป ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุน  ที่สมาชิก

ตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ    กฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กฎหมายวาดวย

การคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยการประกันสังคม  เวนแตสหกรณใหความยินยอมเปนอยางอ่ืน 

 ................................................................................................................เพื่อชำระหนี้.................................................................... 

ตามสัญญาเงินกูเลขที่.......................................................................มีงวดผอนชำระเดือนละ..................................................บาท   
 

โดยใหกองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน  หักชำระหนี้ใหสหกรณจนกวาขาพเจาจะชำระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิ้น หรือหมด

ภาระผูกพันตามที่ขาฯมีพันธะผูกพันตอสหกรณ และเพื่อประโยชนในการหักเงินไดรายเดือนชำระหนี้ที่ขาพเจามีตอสหกรณ  

ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือผูบังคับบัญชาเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาใหแก

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 
 

หากจะมีการยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงการแสดงเจตนายินยอมตามหนังสือฉบับนี้ในภายหลงัตองไดรับความ

ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากสหกรณฯกอนจึงจะมีผลสมบูรณ 
 

ขาฯไดทราบขอความในหนังสือนี้อยางดีแลว  เห็นวาตรงกับความประสงคจึงลงลายมือชื่อไวในหนังสือนี้  ณ  วนั  

เดือน  ป  ที่กลาวขางตน 

 

ลงชื่อ.........................................................ผูยินยอม 

       (........................................................) 

 

ลงชื่อ.........................................................พยาน                              ลงชื่อ....................................................พยาน 

      (...........................................................)                                          (....................................................) 
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(ฉบับ กองคลัง) 

หนังสือเจตนายินยอม 

 

เขียนที่.................................................................... 

วันที่................เดือน...........................................พ.ศ. .................... 

 

เรียน    ผูอำนวยการกองคลัง 

ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................................

เปน  ขาราชการ / พนักงาน /ลูกจางประจำ /ลูกจางชั ่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน   มีความยินดีใหกองคลัง

มหาวิทยาลัยขอนแกน  หักเงินเดือนหรือคาจางหรือเงินบำเหน็จหรือบำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากทางราชการ  หรือเงินที่

ทางราชการพึงจายใหแกขาพเจา   เพื่อชำระหนี้เงินตน ดอกเบี้ย และคาหุนใหกับทางสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จำกัด   ตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553  ดังนี้ 

หักใหสหกรณเปนลำดับแรกตามจำนวนที่สหกรณไดแจงไป ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุน  ที่สมาชิก

ตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ    กฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กฎหมายวาดวย

การคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยการประกันสังคม  เวนแตสหกรณใหความยินยอมเปนอยางอ่ืน 

 ................................................................................................................เพื่อชำระหนี้.................................................................... 

ตามสัญญาเงินกูเลขที่.......................................................................มีงวดผอนชำระเดือนละ..................................................บาท   
 

โดยใหกองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน  หักชำระหนี้ใหสหกรณจนกวาขาพเจาจะชำระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิ้น หรือหมด

ภาระผูกพันตามที่ขาฯมีพันธะผูกพันตอสหกรณ และเพื่อประโยชนในการหักเงินไดรายเดือนชำระหนี้ที่ขาพเจามีตอสหกรณ  

ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือผูบังคับบัญชาเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาใหแก

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 
 

หากจะมีการยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงการแสดงเจตนายินยอมตามหนังสือฉบับนี้ในภายหลงัตองไดรับความ

ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากสหกรณฯกอนจึงจะมีผลสมบูรณ 
 

ขาฯไดทราบขอความในหนังสือนี้อยางดีแลว  เห็นวาตรงกับความประสงคจึงลงลายมือชื่อไวในหนังสือนี้  ณ  วนั  

เดือน  ป  ที่กลาวขางตน 

 

ลงชื่อ.........................................................ผูยินยอม 

        (........................................................) 

 

ลงชื่อ.........................................................พยาน                              ลงชื่อ....................................................พยาน 

       (.........................................................)                                           (....................................................) 

 
 


