
ประกาศสหกรณออมทรัพยและการธนกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด

เร่ือง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)
.............................................

สหกรณออมทรัพยและการธนกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญ

และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอ่ืนเปนสำคัญในฐานะท่ีเปนผูควบคุมดูแลขอมูล

(รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพ่ือใหการดำเนินงานท่ีเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก ส.อ.ม.ร. และผูท่ีเก่ียวของ

มีความโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) น้ีจึงไดถูกจัดทำข้ึนเพ่ือช้ีแจงแกทานถึงรายละเอียดเก่ียว

กับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซ่ึงดำเนินการ โดย

ส.อ.ม.ร.รวมถึงเจาหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของ ส.อ.ม.ร. โดยมีเน้ือหาสาระดัง

ตอไปน้ี

1. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย

นโยบายน้ีใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธกับ ส.อ.ม.ร. ในปจจุบัน

และท่ีอาจมีในอนาคต ซ่ึงถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย ส.อ.ม.ร. เจาหนาท่ี พนักงานตามสัญญา

หนวยธุรกิจ หรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนท่ีดำเนินการโดย ส.อ.ม.ร. และรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอก

ท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ ส.อ.ม.ร. (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใต

ผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เชน เว็บไซต ระบบ เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย ส.อ.ม.ร.

(รวมเรียกวา “บริการ”)

บุคคลมีความสัมพันธกับ ส.อ.ม.ร. ตามความในวรรคแรก รวมถึง

1. คณะกรรมการดำเนินการ หรือผูแทนสมาชิก หรือผูจัดการ หรือเจาหนาท่ี ของสหกรณ

2. คณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ เจาหนาท่ีหรือ

ผูปฏิบัติงาน ลูกจาง ของ ส.อ.ม.ร. หรือบุคคลภายนอกผูซ่ึง ส.อ.ม.ร. มอบหมายให

ไปปฏิบัติงาน

3. คูคาหรือคูสัญญาซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา (สมาชิก)

4. กรรมการ ผูรับมอบอำนาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธ

ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับ ส.อ.ม.ร.

5. ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ ส.อ.ม.ร.
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6. ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซท www.scc.ru.ac.th รวมท้ังระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ หรือ

ชองทางการส่ือสารอ่ืนซ่ึงควบคุมดูแลโดย ส.อ.ม.ร.

7. บุคคลอ่ืนท่ี ส.อ.ม.ร. เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของ

เจาหนาท่ี ผูค้ำประกัน ผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัย เปนตน

2. คำนิยาม

ส.อ.ม.ร. หมายถึง สหกรณออมทรัพยและการธนกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด

ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซ่ึงทำให

สามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรง

หรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของ

ผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ กลาวคือ ขอมูลท่ี

บุคคลท่ัวไปรับทราบแลวสามารถระบุตัว

บุคคลไดเชน ช่ือ - นามสกุล หรือ

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน เปนตน

ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีถูกบัญญัติไวใน

มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแก

ขอมูลเช้ือชาติ เผาพันธุความคิดเห็น

ทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนา

หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญาอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ

ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูล

พันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใด

ซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลใน

ทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูล

สวนบุคคล เชน เก็บรวบรวม บันทึก

สำเนา จัดระเบียบเก็บรักษา ปรับปรุง

เปล่ียนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ

เผยแพร โอน รวม ลบ ทำลาย เปนตน
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เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวน

บุคคลท่ี ส.อ.ม.ร. เก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผย

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอำนาจหนาท่ี

ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการ

เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลตามคำส่ังหรือในนาม

ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ท้ังน้ี

บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการดังกลาว

ไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

3. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี ส.อ.ม.ร. เก็บรวบรวม

ส.อ.ม.ร. เก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปน้ี

1. ขอมูลสวนบุคคลท่ี ส.อ.ม.ร. เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทาง

ใหบริการตาง ๆ เชน ข้ันตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือ

ใชงานผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางใหบริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย ส.อ.ม.ร. หรือเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคล

ติดตอส่ือสารกับ ส.อ.ม.ร. ณ ท่ีทำการหรือผานชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย ส.อ.ม.ร. เปนตน

2. ขอมูลท่ี ส.ม.อ.ร. เก็บรวบรวมจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต

ผลิตภัณฑหรือบริการอ่ืนๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ

หรือบริการของ ส.อ.ม.ร. ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวน

บุคคล เปนตน

3. ขอมูลสวนบุคคลท่ี ส.อ.ม.ร.เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล

โดยท่ีแหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล

สวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก ส.อ.ม.ร. เชน การเช่ือมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการให

บริการเพ่ือประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวย

งานของรัฐแหงอ่ืนในฐานะท่ี ส.อ.ม.ร. มีหนาท่ีตามพันธกิจในการดำเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปล่ียนขอมูลกลาง

เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความ

จำเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญาท่ีอาจมีการแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได
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นอกจากน้ี ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก

ส.อ.ม.ร. ดังน้ี ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายน้ีหรือประกาศของผลิตภัณฑ

หรือบริการ ตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลน้ันหากเปนกรณีท่ีตองได

รับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแก ส.อ.ม.ร.

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลท่ีมีความจำเปนในการใหบริการของ

ส.อ.ม.ร.อาจเปนผลให ส.อ.ม.ร. ไมสามารถใหบริการน้ันแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดท้ังหมดหรือบาง

สวน

4. สิทธิทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

ในบางกรณี ส.อ.ม.ร. อาจขอใหทานยืนยันตัวตนของทานกอนดำเนินการตามคำขอใชสิทธิ

ของ

เจาของขอมูลสวนบุคคล ท้ังน้ีเพ่ือความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของ

ทาน ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใชบังคับ ทานอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไวดังน้ี 

1. สิทธิในการเขาถึง ทานอาจมีสิทธิในการขอเขาถึงหรือขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคล

ท่ี ส.อ.ม.ร. เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยเก่ียวกับทาน ท้ังน้ี เพ่ือความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของทาน

ส.อ.ม.ร.อาจขอใหทานพิสูจนตัวตนของทานกอนจะใหขอมูลตามท่ีทานขอ

2. สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคล ทานอาจมีสิทธิขอใหมีการดำเนินการแกไขขอมูลสวน

บุคคล ของทานท่ี ส.อ.ม.ร. ไดเก็บรวบรวม ใช เก็บรักษา เปดเผย และโอนไปยังตางประเทศให ถูกตอง

เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

ในกรณีท่ีทานขอให ส.อ.ม.ร. ลบ ทําลาย กําจัดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ระงับการใช

ช่ัวคราว แปลงขอมูลสวนบุคคล ในรูปแบบขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนของทานได หรือการขอถอน

ความยินยอม อันอาจทำเกิดขอจำกัดกับ ส.อ.ม.ร. ในการดำเนินการตามสัญญาจางหรือตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของได ซ่ึงการใชสิทธิดังกลาวขางตน ส.อ.ม.ร.อาจขอสงวนสิทธ์ิไมปฏิบัติตามความประสงคของทาน หรือ

อาจมีการคิดคาใชจายท่ีเก่ียวของ และจำเปนตอการเขาดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลตามท่ี ทาน

รองขอ 

5. คุกก้ี (Cookies Policy)

ส.อ.ม.ร. เก็บรวบรวมและใชคุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตท่ีอยู

ภายใตความดูแลของ ส.อ.ม.ร. เชน www.scc.ru.ac.th หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการท่ีทานใชงาน

ท้ังน้ี เพ่ือการดำเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการของ ส.อ.ม.ร. และเพ่ือใหทานซ่ึงเปนผูใชงานไดรับ

ความสะดวกและประสบการณท่ีดีในการใชงานบริการของ ส.อ.ม.ร. และขอมูลเหลาน้ีจะถูกนำไปเพ่ือปรับปรุง

เว็บไซตของ ส.อ.ม.ร. ใหตรงกับความตองการของทานมากย่ิงข้ึน โดยทานสามารถต้ังคาหรือลบการใชงานคุกก้ี

ไดดวยตนเองจากการต้ังคาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน
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6. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ

กรณีท่ี ส.อ.ม.ร. ทราบวาขอมูลสวนบุคคลท่ีจำเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม

เปนของเจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ ส.อ.ม.ร.

จะไมทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลน้ันจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองท่ีมีอำนาจ

กระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ท้ังน้ี เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด

กรณีท่ี ส.อ.ม.ร. ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถ

หรือคนเสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวา ส.อ.ม.ร. ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูล

สวนบุคคลดังกลาวโดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองท่ีมีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือ

ผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังน้ี ส.อ.ม.ร. จะดำเนินการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลน้ันโดยเร็ว

หาก ส.อ.ม.ร. ไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม

ใช หรือเปดเผยขอมูลดังกลาว

7. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

ส.อ.ม.ร. จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามประกาศ

ฉบับน้ี เพ่ือนำไปใชในกิจการงานของสหกรณฯ โดยมีวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล สัญญาจาง

จัดทำขอมูลเพ่ือย่ืนภาษีตอกรมสรรพากร จัดทำขอมูลเปนหลักฐานการจายคาตอบแทนประจำเดือน

จัดทำทะเบียนคุมการจายคาตอบแทนและหลักฐานการจายคาเบ้ียประชุม จัดทำขอมูลเพ่ือจายคาตอบแทน

ผาน ระบบ Online Banking และลงรายการบันทึกบัญชี เปนตน 

8. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ส.อ.ม.ร. จะใชขอมูลสวนบุคคลท่ีไดจากทาน เพ่ือการดำเนินการท้ังหลายตามวัตถุประสงคของ

ส.อ.ม.ร. ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมตามวัตถุประสงคตามท่ีแจงไวในขอท่ี 7 ส.อ.ม.ร. จะทำการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลโดยใชฐานในการประมวลผลขอมูล ซ่ึงอาจจะอาศัยเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง หรือ หลายเหตุผลประกอบ

กันก็ได ดังตอไปน้ี 

1. ประมวลผลตามฐานของสัญญา เพ่ือให ส.อ.ม.ร. สามารถปฏิบัติตามสัญญาอันมีข้ึนระหวาง

ส.อ.ม.ร. กับเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลภายใตหลักเกณฑ

และเง่ือนไขท่ีสหกรณฯ กำหนด โดยดำเนินการอ่ืนใดตามวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนตามสัญญา เชน การจัดทำ

เงินเดือน การบริหารจัดการสวัสดิการ การทำประกันภัยของทานและครอบครัว เปนตน ซ่ึง ส.อ.ม.ร.

อาจทำการประมวลผลเอง หรือประมวลผลรวมกับบุคคลภายนอกเพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงค 

2. ประมวลผลตามฐานประโยชนอันชอบธรรม เพ่ือให ส.อ.ม.ร.บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ตรวจสอบ จัดทำ รายงาน ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยรวมถึงจัดการความเส่ียง อันเปนประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมายของสหกรณฯ เชน การจัดการขอรองเรียน การสำรวจความผูกพันของทานท่ีมีตอ ส.อ.ม.ร.

การบริหารความเส่ียงของ ส.อ.ม.ร. เปนตน 
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3. ประมวลผลตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณฯ อาจนำขอมูลสวนบุคคลของทาน

ไปประมวลผลและดำเนินการตามกระบวนการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทานโดยสงตอขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ให

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย เชน กรมสรรพากร ตามประมวลรัษฎากร หรือ

สำนักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เปนตน 

4. ประมวลผลตามความยินยอม หรือถอนความยินยอมโดยชัดแจง (ซ่ึงตอไปเรียกวา

“ความยินยอม”) ส.อ.ม.ร.จะขอความยินยอมจากทานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เชน

เพ่ือวัตถุประสงค ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในสหกรณฯ เปนตน 

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงไวเทาน้ัน ซ่ึงบางกรณี

ส.อ.ม.ร. อาจพิจารณาใหสามารถนำขอมูลสวนบุคคลตามประกาศน้ี ไปประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ตามวัตถุประสงคอ่ืนท่ีเก่ียวของได โดยไมขัดหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคเดิม แตในกรณีท่ี ส.อ.ม.ร.

จำเปนตองประมวลผลขอมูลดวยวัตถุประสงคอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับวัตถุประสงคเดิม ส.อ.ม.ร.จะขอความ

ยินยอมใหมจากทาน เพ่ือการใชขอมูลตามวัตถุประสงคใหมน้ัน 

ท้ังน้ี หากทานมีความประสงคจะถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกลาว สามารถติดตอ

และแจงความประสงคตอ ส.อ.ม.ร. ได อน่ึงการถอนความยินยอมอาจสงผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคล

ในการใชประโยชนเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ ส.อ.ม.ร. อันหมายรวมถึง การพิจารณารับ

สมัครคัดเลือก บรรจุ และ/หรือ สิทธ์ิในสวัสดิการตางๆ ของ ส.อ.ม.ร. เพ่ือประโยชนของทาน จึงควรศึกษาและ

สอบถามถึงผลกระทบกอนเพิกถอนความยินยอม 

9. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล

ส.อ.ม.ร. อาจสงตอขอมูล หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทาน ใหกับบุคคลภายในสหกรณฯ

ฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนไปตามกระบวนการทำงาน และอาจมีการสงตอขอมูลสวนบุคคล ใหแกบุคคล

ภายนอกเทาท่ีจำเปน เพ่ือการประมวลผลขอมูลในหนาท่ีความรับผิดชอบตามสัญญาหรือ ตาม

กฎหมาย หรือตามท่ีไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดย ส.อ.ม.ร. อาจสงหรือโอนขอมูล สวน

บุคคลของทานไปยังบุคคลภายนอก ดังกรณีตอไปน้ี 

1. หนวยงานภายนอกเพ่ือดำเนินการตามกระบวนการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทาน เชน การ

จัดทำคาตอบแทนประจำเดือน การย่ืนภาษี การย่ืนประกันสังคม การประกันชีวิต - สุขภาพ โดยจะสง หรือโอน

ขอมูลดังกลาว ใหแกกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือสถาบันการเงินตางๆ

ท่ีมีขอตกลงดำเนินการรวมกัน เปนตน 

2. หนวยงานท่ีกำกับดูแล หนวยงานของรัฐบาล หรือผูมีสวนเก่ียวของตามกฎหมาย

3. เพ่ือการกอต้ังตามสิทธิเรียกรองตามสัญญา หรือตามกฎของ ส.อ.ม.ร. หรือการยกข้ึนตอสู

สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย
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10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล



ส.อ.ม.ร.จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลน้ันยังมีความจำเปน

ตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทาน้ัน ตามรายละเอียดท่ีไดกำหนดไวในนโยบาย ประกาศหรือ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานส้ินความจำเปนตามวัตถุประสงค

ดังกลาวแลว ส.อ.ม.ร.จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทาน

ไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลท่ีคณะกรรมการ

หรือกฎหมายจะไดประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดี

ความอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน ส.อ.ม.ร. ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปจนกวา

ขอพิพาทน้ันจะไดมีคำส่ังหรือคำพิพากษาถึงท่ีสุด

11. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล

ส.อ.ม.ร. มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล

ใหสามารถเขาถึงไดโดยเจาหนาท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลท่ีมีอำนาจหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายท่ีมีความจำเปน

ตองใชขอมูลดังกลาวตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทาน้ัน ซ่ึงบุคคลดังกลาวจะตอง

ยึดม่ันและปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของ ส.อ.ม.ร. อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาท่ีรักษา

ความลับของขอมูลสวนบุคคลท่ีตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอำนาจหนาท่ี โดย ส.อ.ม.ร. มีมาตรการรักษา

ความปลอดภัยขอมูลท้ังในเชิงองคกรหรือเชิงเทคนิคท่ีไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด

นอกจากน้ี เม่ือ ส.อ.ม.ร. มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลท่ีสาม ไมวาเพ่ือ

การใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอ่ืน ส.อ.ม.ร. จะกำหนดมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับท่ีเหมาะสมและเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด เพ่ือยืนยันวา

ขอมูลสวนบุคคลท่ี ส.อ.ม.ร. เก็บรวบรวมจะมีความม่ันคงปลอดภัยอยูเสมอ

12. การเช่ือมตอเว็บไซทหรือบริการภายนอก

บริการของ ส.อ.ม.ร. อาจมีการเช่ือมตอไปยังเว็บไซทหรือบริการของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเว็บไซ

ตหรือบริการดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีเน้ือหาสาระแตกตาง

จากนโยบายน้ี ส.อ.ม.ร. ขอแนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือ

บริการน้ันๆ เพ่ือทราบในรายละเอียดกอนการเขาใชงาน ท้ังน้ี ส.อ.ม.ร. ไมมีความเก่ียวของและไมมีอำนาจ

ควบคุมถึงมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซต หรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบ

ตอเน้ือหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซทหรือบริการของบุคคลท่ีสาม
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13. วิธีการทำลายขอมูลสวนบุคคลท่ีไดจัดเก็บไว 



เม่ือครบกำหนดจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ตามระยะเวลาท่ีไดกำหนดไวแลว ส.อ.ม.ร.

ไดกำหนดวิธีการทำลายซ่ึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ตัวอยางเชน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนเอกสาร ส.อ.ม.ร.จะทำลายโดยการนำเอกสารไปเขาเคร่ืองทำลาย

เอกสาร โดยใชบริการบริษัทฯ ภายนอก ท่ีรับทำลายเอกสารโดยเฉพาะ ซ่ึงไดมาตรฐานการรักษา

ความปลอดภัย และการรักษาความลับของเอกสารท่ีรับไปเพ่ือการทำลาย ขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในลักษณะ

ไฟลงาน โปรแกรมสำเร็จรูป หรือฐานขอมูลในระบบ คอมพิวเตอร ส.อ.ม.ร. จะทำลายขอมูล โดยการลางขอมูล

ออกจากระบบการจัดเก็บ 

ท้ังน้ี ส.อ.ม.ร.ไดกำหนดใหมีการ แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติการทำลาย และเปนผูอนุมัติ

การทำลายขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามประกาศฉบับน้ี 

14. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ส.อ.ม.ร. ไดแตงต้ังเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบ กำกับและ

ใหคำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความรวมมือ

กับสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562

15. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวน

บุคคลไวหลายประการ ท้ังน้ี สิทธิดังกลาวจะเร่ิมมีผลบังคับใชเม่ือกฎหมายในสวนของสิทธิน้ีมีผลใชบังคับ

โดยรายละเอียดของสิทธิตาง ๆ ประกอบดวย

1) 1. สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผย

ท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี ส.อ.ม.ร. เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีท่ี ส.อ.ม.ร.

มีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคำส่ังศาล หรือกรณีท่ีการใชสิทธิของทานจะมีผลกระทบ

ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

2. สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวา

ขอมูลสวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหมีความถูกตอง

เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได

3. สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให ส.อ.ม.ร. ลบหรือทำลาย

ขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูล

ไดตอไป ท้ังน้ี การใชสิทธิลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลน้ีจะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด
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4.สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวน

บุคคลของทาน ท้ังน้ี ในกรณีดังตอไปน้ี



1) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี ส.อ.ม.ร. ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวน

บุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน

2) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบ

ดวยกฎหมาย

3) เม่ือขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไว

ตามวัตถุประสงคท่ี ส.อ.ม.ร.ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคล

ประสงคให ส.อ.ม.ร. เก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย

4) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี ส.อ.ม.ร. กำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการ

เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเน่ืองมาจาก

การท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล

5. สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม

ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน เวนแตกรณีท่ี ส.อ.ม.ร. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบ

ดวยกฎหมาย (เชน ส.อ.ม.ร. สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน

มีเหตุอันชอบดวยกฎหมายย่ิงกวา หรือเพ่ือการกอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ

เรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะของ ส.อ.ม.ร.)

6. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทานไดใหความยินยอมแก ส.อ.ม.ร. ในการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมน้ันจะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลา

ท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดย ส.อ.ม.ร. เวนแตมีขอจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให ส.อ.ม.ร.จำเปน

ตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับ ส.อ.ม.ร. ท่ีใหประโยชนแกทานอยู

7. สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคล

ของทานจาก ส.อ.ม.ร. ในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีทำงาน

ไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให ส.อ.ม.ร.

สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน ท้ังน้ี การใชสิทธิน้ีจะตองอยูภายใต

เง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด
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16. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของ



ส.อ.ม.ร. (สำหรับเจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานของ ส.อ.ม.ร.) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

(สำหรับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ท้ังน้ี ตามแตกรณีและความสัมพันธท่ีทานมีตอ ส.อ.ม.ร. และอาจไดรับ

โทษตามท่ีกำหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมท้ังกฎหมายลำดับรอง

กฎ ระเบียบ คำส่ังท่ีเก่ียวของ

17. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล

ในกรณีท่ีทานพบวา ส.อ.ม.ร. มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิ

รองเรียนไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแลท่ีไดรับการแตงต้ัง

โดยคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ท้ังน้ี กอนการรองเรียนดังกลาว ส.อ.ม.ร. ขอ

ใหทานโปรดติดตอมายัง ส.อ.ม.ร. เพ่ือให ส.อ.ม.ร. มีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดช้ีแจงในประเด็นตางๆ

รวมถึงจัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก

18. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ส.อ.ม.ร.อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปล่ียนแปลงนโยบายน้ีตามท่ีเห็นสมควร และจะทำ

การแจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.scc.ru.ac.th โดยมีวันท่ีมีผลบังคับใชของแตละฉบับแกไข

กำกับอยู อยางไรก็ดี ส.อ.ม.ร. ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ

ผานเว็บไซต หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมท่ี ส.อ.ม.ร. ดำเนินการ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะทำการเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลแก ส.อ.ม.ร.

การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ ส.อ.ม.ร. ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปน

การรับทราบตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ท้ังน้ี โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับรายละเอียด

ในนโยบายฉบับน้ีและโปรดติดตอมายัง ส.อ.ม.ร. เพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงตอไป

19. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ

กรณีท่ีทานมีขอสงสัย ขอคิดเห็น และหรือคำถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทานภายใต

ประกาศฯ ฉบับน้ี โปรดติดตอ ส.อ.ม.ร. ไดท่ี 

สหกรณออมทรัพยและการธนกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด ช้ัน 2 หอง 202

อาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเลขโทรศัพท 023108060

021152347

021152342

023108000 ตอ 4265
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อีเมล sahakornram8060@gmail.com ระหวางเวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ทุกวันจันทรถึงวันศุกร ยกเวนวันเสาร อาทิตย และวันหยุด 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 



(ดร.วรินทร  กังวานทิพย)

ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยและการธนกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด


