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ประกาศ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จำกัด
เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พุทธศักราช 2565
(Personal Data Protection Policy)
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยของขอมูล
สวนบุคคลเปนสำคัญ ในฐานะเปนหนวยงานที่มีหนาที่รวบรวม ใช ประมวลผลหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล เพื่อวัตถุประสงคในการดำเนินการดานตางๆ ของสหกรณใหเปนไปดวยความมั่นคง ปลอดภัย
และตระหนักถึงสิทธิของเจาของขอมูล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พุทธศักราช 2562
สหกรณจึงกำหนดนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Protection Policy) โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้
วัตถุประสงคในการกำหนดนโยบาย
เพื่อใหการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จำกัด เปนไปตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พุทธศักราช 2562 และเพื่อใหสมาชิกไดรับทราบขอบเขตในการ
เก็บรวบรวมไดใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จำกัด เรื่อง
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พุทธศักราช 2565
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เปนตนไป
ขอ 3 คำนิยาม
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จำกัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย จำกัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จำกัด
“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานที่ตั้งของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
จำกัด

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกและผูเกี่ยวของของสมาชิก
ที่ไดใหรายละเอียดไวกับสหกรณ เชน ชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ปเกิด อายุ ภาพถาย
สถานภาพสมรส หนวยงานสังกัด หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยูตามทะเบียนบานและ/
หรือ ที่อยูปจจุบัน หมายเลขโทรศัพท (จดหมายอิเล็กทรอนิกส E-mail) คำรอง คำขอ
สัญญา รวมถึงรายละเอียดทางการเงิน เปนตน
“บุคคลที่มีความสัมพันธกับสหกรณ” หมายถึง
1. สมาชิกสหกรณ
2. เจาหนาที่หรือผูปฎิบัติงาน
3. คูคาหรือคูสัญญาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
4. กรรมการผูรับมอบอำนาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน
5. บุคคลอื่นที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จำกัด เก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคล เชน หนังสือแตงตัง้ ผูร บั ประโยชน หนังสือค้ำประกันเจาหนาที่
เปนตน
ขอ 4 ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกที่สหกรณฯ เก็บ/รวบรวม/ใช และ/หรือเปดเผยมีดังตอไปนี้
4.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิก เชน เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อ ชื่อสกุล วัน ดือน ปเกิด
สถานภาพสมรส อายุการเปนสมาชิก หนวยงานที่สังกัด
4.2 รายละเอียดของการระบุและยืนยันตัวตน เชน หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลข
ทะเบียนสมาชิก เลขบัญชีธนาคาร ภาพถายสมาชิก เปนตน
4.3 รายละเอียดสำหรับการติดตอ เชน ที่อยูตามทะเบียนบาน และ/หรือที่อยูปจจุบัน
ที่สามารถติดตอได หมายเลขโทรศัพท ที่อยูตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
เปนตน
4.4 รายละเอียดในเอกสารตางๆ ทีส่ มาชิกยินยอมมอบใหแกสหกรณคำขอสมัครสมาชิก
หนังสือยินยอมใหตนสังกัดหักเงินชำระหนี้ใหกับสหกรณ หนังสือสัญญาเงินกู
หนังสือแตงตั้งผูรับผลประโยชน หนังสือเปดบัญชีออมทรัพยสหกรณ เปนตน
4.5 รายละเอียดทางการเงิน เชน การถือหุนสมาชิก สถานะทางการเงิน การกูยืมเงิน
จากสหกรณ การชำระเงินกูของสมาชิก เงินไดรายเดือน รายละเอียดบัญชีฝาก
สหกรณ/ธนาคาร สวัสดิการที่สมาชิกพึงไดรับจากสหกรณ เปนตน
4.6 รายละเอียดผลการตรวจสอบสมาชิกในเรื่องความนาเชื่อถือ เชน สัญญาเงินกูหรือ
ประวัติทางการเงิน
4.7 ขอมูลสมาชิกเกี่ยวกับการใช การเขาถึงเว็บไซตหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดของ
สหกรณ รวมถึงขอมูลจากวงจรปดในสำนักงานสหกรณ
4.8 ขอมูลอื่นที่สมาชิกใหไวกับสหกรณ

ขอ 5 การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลภายนอกสหกรณจะทำการเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลเทาที่จำเปนและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกเทาที่จำเปนตามวัตถุประสงคการใชงาน
ดวยวิธีการที่ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม ทั้งนี้สหกรณจะแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบและ
ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากสมาชิกในการเปดเผย เวนแตเปนไปตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายใหสหกรณสามารถกระทำไดดังตอไปนี้
5.1 หนวยราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายในการกำกับ
ดูแลสหกรณออมทรัพย เชน กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูส อบบัญชีสหกรณ ผูต รวจสอบ
กิจการ สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของหรือเปนการ
ดำเนินการตามหมายศาล คำสั่งศาลหรือหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
5.2 หนวยงานตนสังกัดสมาชิก รวมถึงหนวยงานที่ทำหนาที่ในการหักเงินไดทุกประเภท
เพื่อชำระคาหุน เงินชำระหนี้หรือรายการอื่นๆ นำสงสหกรณ
5.3 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมกับสหกรณ
5.4 บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
5.5 สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวของกับหลักประกันเงินกูของสมาชิก
5.6 หนวยงานอื่นๆ ที่สมาชิกรองขอใหสหกรณออกหนังสือรับรองเพื่อทำธุรกรรม
5.7 สำนัก งานกฎหมายที ่ ไ ด รั บมอบหมายอำนาจจากสหกรณ เพื ่ อทำหน า ที่ในการ
ฟองรองดำเนินคดี
ขอ 6 การรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล
6.1 สหกรณก ำหนดใหม ีม าตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ของข อมู ลส วนบุ ค คลอยา ง
เหมาะสมในการเขาถึงขอมูล เพื่อปองกัน การใช แกไข เปลี่ยนแปลงหรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลโดยมีมาตรการ ประกอบดวย การเขารหัสทุกครั้ง จำกัดการเขาถึง
ขอมูลของกรรมการและเจาหนาที่
6.2 สหกรณในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล สหกรณไดจัดมาตรการและการจัดการ
ดานความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อใหสมาชิกเกิดมั่นไววา ขอมูลเหลานั้นจะไดรับการ
ปกปองดูแล และพรอมใหเจาของขอมูลเขาถึงและตรวจสอบ
ขอ 7 ระยะเวลาการเก็บขอมูลสหกรณจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกตราบเทาที่มี
ความจำเปนเพื่อวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด หรือขอตกลง
และเงื่อนไขการใหความยินยอมของหนังสือสัญญาประเภทนั้นๆ โดยจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไวใน
ระยะเวลาอยางนอย 10 ป หลังจากสิ้นสุดความสัมพันธกับสหกรณและอาจทำลายขอมูลสวนบุคคลของ
สมาชิกที่เกินระยะเวลาในการเก็บรักษา

ขอ 8 สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พุทธศักราช 2562 สมาชิกมีสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลที่สมาชิกใหไวกับสหกรณ หากสมาชิกไมตองการ
ใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบคุ คลหรือหนวยงานภายนอกก็ยอ มทำได โดยตองแจงเปนลายลักษณอกั ษร
เชนเดียวกับที่เคยใหความยินยอมกับสหกรณ
ขอ 9 การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูล
9.1 สหกรณฯ อาจทำการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลโดยจะแจงใหสมาชิกทราบโดยเร็วผานเว็บไซต (Website) ระบบ
ออนไลน (Online) หรือตามชองทางอื่นตามความเหมาะสม
9.2 สมาชิกที่ใหบริการทางธุรกรรมตางๆ ของสหกรณภายหลังจากประกาศฉบับนี้
จะตองยินยอมและรับทราบตามเงื่อนไขที่กำหนด สหกรณของสงวนสิทธิ์มิใหสมาชิก
ทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณในกรณีที่สมาชิกไมยอมรับนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลตามประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
..............................................
(นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จำกัด

