นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
(UD Coop Privacy Policy)
………………………………..
1. บทนํา
สหกรณ อ อมทรั พ ยส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํา กั ด (ต อ ไปในนโยบายนี้ เ รี ย กว า “ สอ.สธ.อด”
หรื อ “องค ก ร”)เคารพสิ ท ธิ ค วามเป น สว นตัว ของสมาชิ ก คณะกรรมการดํ า เนิน การ ผูต รวจสอบกิ จ การ
เจ า หนา ที่ และบุ คคลตา ง ๆ ที่เ กี่ยวของกับสหกรณ และเพื่อใหเ กิดความมั่นใจวา บุคคลดั งกล า วจะไดรับความ
คุมครองสิทธิอยางครบถวนตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํา กั ด จึงอนุมัติใหใชนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด (UD Coop Privacy Policy) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29
ครั้งที่.....วัน.....ที่.......... เห็นชอบใหจัดทําและกําหนดนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้น เพื่อชี้แจงแกบุคคลที่
มีความสัมพันธกับสหกรณ เพื่อใหมีหลักเกณฑกลไก มาตรการกํากับดูแล และการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล
อยางชัดเจนและเหมาะสม
2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย
นโยบายการคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คลนี้ ใช บั ง คั บ กั บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ในปจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
โดยสหกรณอ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ดอุ ด รธานี จํ า กั ด เจา หนา ที่ หนว ยธุ ร กิ จ หรื อหน วยงานรู ป แบบอื่ น
ที่ดาํ เนินการโดยสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด รวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวล
ขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามสหกรณฯ (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตางๆ เชน
เว็บไซต ระบบแอปพลิเคชั่น เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมโดยสหกรณ (รวมเรียกวา “บริการ”)
บุคคลที่มีความสัมพันธกับสหกรณตามความในวรรคแรก รวมถึง
1) คณะกรรมการดํา เนิ นการ ผูตรวจสอบกิจ การ ที่ป รึกษา เจ าหนา ที่ หรือลูก จา งของสหกรณ หรื อ
บุคคลภายนอกซึ่งไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน
2) สมาชิก สมาชิกสมทบ และผูรับผลประโยชนตามที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบระบุไว
3) คูคา และผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผูรับมอบอํานาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธในรูปแบบ
เดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกับสหกรณ
5) ผูใชผลิตภัณฑหรือบริการของสหกรณ
6) ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซต www.udcoop.com รวมทั้งระบบแอปพิเคชั่น อุปกรณ หรือ ชองทางการ
สื่อสารอื่น ซึ่งควบคุมดูแลโดยสหกรณ

7) บุคคลอื่นที่สหกรณเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวเจาหนาที่ผูค้ําประกัน ผูรับ
ผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัย เปนตน
3. คํานิยาม
สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Processing) หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน
การเก็บ รวบรวม บันทึก จัดระบบ ทําโครงสราง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กูคืน ใช เปดเผย
สงตอ เผยแพร โอน ผสมเขาดวยกัน ลบ ทําลาย
ขอมูลสวนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําใหสามารถระบุ
ตัวตนของบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม เชน ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอรโทรศัพท IP Addres
รูปภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ขอมูลทางพันธุกรรม ขอมูลทาง ชีวภาพ
(Biometric data)
เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ขอมูลสวนบุคคลสามารถระบุ
ตัวตนของบุคคลนั้นไดไมวา ทางตรงหรือทางออม
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหนาที่
ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่ง ดําเนินการ
เกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
4. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคลที่สหกรณเก็บรวบรวม
สหกรณเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้
แหลงที่มาของขอมูล
รายละเอียด
1. เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง
เช น ขั้ น ตอนการสมั ค รสมาชิ ก การขอกู ยื ม เงิ น ของ
ตามชองทางการใหบริการตางๆ
สมาชิ ก ขั้ นตอนการสมั ค รการลงทะเบี ย นสมั ค รงาน
ลงนามในสัญญา เอกสาร ทําแบบสํารวจหรือใชบริการ
หรือชองทางใหบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสหกรณหรือ
การติด ตอ สื่ อ สารกั บ สหกรณ ณ ที่ ทํ า การ หรื อ ผ า น
ชองทางอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสหกรณ
2. เก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลที่เขา เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต
ใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ หรือบริการอื่น ตามสัญญา
หรือตามพันธกิจ
3. เก็บรวบรวมจากแหลงอื่นนอกจากเจาของขอมูลสวน เชน การเชื่อมโยงขอมูลดิจิตอลของหนวยงานของรัฐใน
บุคคล โดยที่แหลงขอมูลดังกลาวมีอํานาจหนาที่ ที่ชอบ การใหบริการเพื่อประโยชนแกสาธารณะและแกเจาของ
ดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล ขอมูล
สวนบุคคลแลวใหเปดเผยขอมูลแกสหกรณ

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลที่มีความจําเปนในการใหบริการของสหกรณ
อาจเปนผลใหสหกรณไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดทั้งหมดหรือบางสวน
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
สหกรณเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตามความเหมาสมและตามบริบทของการใหบริการ ทั้งนี้โดยพิจารณา
ฐานกฎหมายในการเก็บรวมรวมขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย
1) เพื่อการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสหกรณซึ่งกําหนดไวตามกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2545 รวมถึง ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งและมติคณะกรรมการดําเนินการ เปนตน
2) เพื่อปฏิบัติตามหนาที่ตามกฎหมาย ที่ควบคุมสหกรณ ดังตอไปนี้
2.1) การรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560
2.2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2.3) พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542
2.4) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
2.5) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559
2.6) กฎหมายวาดวยภาษีอากร
2.7) การปฏิบัติตามคําสั่งศาล
3) เพือ่ ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย ของสหกรณและของบุคคลอื่น ซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปกวาสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ของ
สหกรณหรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อกิจการภายในของสหกรณเปนตน
4) เพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ เชน การใหบริการแอปพิเคชั่นเพื่อเฝา
ระวังโรคระบาดตามนโยบายขอรัฐ เปนตน
5) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือดําเนินการอันจําเปนตอการเขาทําสัญญาซึ่งทานเปนคูสัญญากับสหกรณ
เชน การจางงาน จางทําของ การบันทึกความรวมมือหรือสัญญาในรูปแบบอื่น เปนตน
6) เพื่อจัดทําเอกสารประวัติศาสตร วิจัย หรือ สถิติที่สําคัญ เชน การจัดทําทําเนียบผูดาํ รงตําแหนงประธาน
กรรมการ หรือตําแหนงผูจัดการ หรือ ตําแหนงอื่น ๆ ของสหกรณการจัดทําสถิติการใชบริการ การทําวิจัย เปนตน
6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่สหกรณเก็บรวบรวม
สหกรณอาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ขึ้นอยูกับการบริการที่ทานใชหรือบริบท
ความสัมพันธที่ทานมีกับสหกรณเทานั้น
ประเภทขอมูลสวนบุคคล
รายละเอียดและตัวอยาง
ขอมูลเฉพาะบุคคล
ขอมูลระบุชื่อเรียกหรือขอมูลจากเอกสารราชการที่ระบุ
ขอมูลเฉพาะตัว เชน คํานําหนาชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง
ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขบัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ

ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล

ขอมูลสําหรับติดตอ

ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทํางาน

ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคม

ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของ สอ.สธ.อด.

เลขที่ ใ บขั บ ขี่ ข อ มู ล ทะเบี ย นบ า น หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
เชน วัน เดือน ปเกิด เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
สถานภาพการเกณฑทหาร รูปถาย ภาษาพูด ขอมูลการ
เปนบุคคลลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ เปนตน
เชน เบอรโทรศัพทบาน เบอร โทรศัพทเคลื่อนที่ อีเมล
ที่อยูทางไปรษณีย ชื่อผูใชงานทางสังคมออนไลน ( Line
ID, MS Teams)
รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทํางานและ
ประวัติการศึกษา เชนประเภทการจา งงาน อาชีพ ยศ
ตํ า แหน ง ประวั ติ ก ารดํ า รงตํ า แหน ง ข อ มู ล เงิ น เดื อ น
วั น เริ่ ม งาน วั น ออกงาน หมายเลขบั ญ ชี ธ นาคาร
สถานศึกษา วุฒิ การศึก ษา ผลการศึกษา วั นที่ สํ าเร็ จ
การศึกษา เปนตน
สถานภาพทางการเมือง การดํารงตําแหนงทางการเมือง
การดํารงตําแหนงกรรมการความสัมพันธกับผูปฏิบัติงาน
ของ สอ.สธ.อด. ข อ มู ล การเป น ผู มี สั ญ ญาจ า งกั บ
สอ.สธ.อด.
รายละเอียดเกี่ย วกั บผลิตภั ณฑห รือบริการ สอ.สธ.อด
เชน ชื่อบัญชี ผูใชงาน รหัสผานการสอบถามขอมูลผาน
เว็บไซต

7. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
การเก็บรวบรวมขอมูลสว นบุคคลของทาน โดยวัตถุประสงคดังตอไปนี้เปน เพียงกรอบการใชขอมูลสวน
บุคคลของสหกรณเป นการทั่วไป ทั้งนี้เฉพาะวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการที่ทานใชงานหรือมี
ความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใชกับขอมูลสวนบุคคลของทาน
1) ดําเนินการตามที่จํา เปนในการดําเนินกิจการของสหกรณใหสํา เร็จลุลวง หรือเปนการจํ าเปนเพื่อใช
อํานาจทางกฎหมายที่สหกรณมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2545 และกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของ
2) เพื่อใหบริ การและบริหารจัดการบริการของสหกรณภายใตสัญ ญาที่ มีตอทา นหรือตามพันธกิจ ของ
สหกรณ
3) เพื่อการดําเนินการทางธุรกรรมของสหกรณ

4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและสอดคลอง
กับความตองการของทาน
5) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเกี่ยวกับทาน รวมทั้งเอกสารที่มีการกลาวอางถึงทาน
6) จัดทําบันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด
7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับบริการของสหกรณ
8) เพื่อดําเนินการตามความจําเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ หรือ ผูดํารงตําแหนง ตาง ๆ การประเมินคุณสมบัติ
9) ปองกัน ตรวจนับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิ ดความปลอดภัยหรือการกระทํา ที่
ตองหาม หรือ ผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอทั้งสหกรณและเจาของขอมูลสวนบุคคล
10 การยืนยันตัวตนพิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเมื่อทานสมัครใชบริการของ สอ.สธ.อด. หรือติดตอใช
บริการ หรือ ใชสิทธิตามกฎหมาย
11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย
12) การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13) สงการแจงเตือน การยืนยันการทําคําสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน
14) เพื่อจัดทําและสงมอบเอกสารหรือขอมูลที่มีความเกี่ยวของและจําเปน
15) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทําที่ไมไดรับอนุญาต หรือ ผิดกฎหมาย
16) ตรวจสอบวาเจา ของมูลสว นบุคคลเขา ถึงและใชบริการของ สหกรณอย า งไรทั้งในภาพรวมและ
รายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการคนควา และการวิเคราะห
17) ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามหนาที่ที่สหกรณมีตอหนวยงานที่มีอํานาจควบคุมหนวยงานดาน
ภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของสหกรณ
18) ดํา เนินการตามที่จํา เปนเพื่อประโยชนที่ชอบดว ยกฎหมายของสหกรณหรือ ของบุ คคลอื่น หรื อ
นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องคการมหาชน) (สพร.)
19) ปองกันหรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝาระวังโรคระบาด
20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพื่อประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือการจัดทําสถิติที่
สอ.สธ.อด. ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
21) เพื่อปฏิ บัติต ามกฎหมาย ประกาศ คํา สั่งที่มีผลบั งคับ ใช หรือ การดําเนิ น การเกี่ ย วกั บคดีค วาม
การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลของทาน
8. นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล: ดานการกํากับดูแลการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Personal Data
Protection Governance)
1) สหกรณ จะจั ดใหมีโ ครงสรา งการกํา กับ ดูแลขอ มูล สว นบุคคล เพื่อกํา หนดวิ ธี การและมาตรการ
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
1.1) กําหนดใหมีโครงสรางองคกร (OrganizationalStructure) รวมทั้งกําหนดบทบาท ภารกิจ และ
ความรับผิดชอบของหนวยงานและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหชัดเจน เพื่อสรางกลไก การกํากับดูแล การควบคุม

ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การบังคับใช และการติดตาม มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหสอดคลองกับ
กฎหมาย และนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ
1.2) แตงตั้งเจ าหนา ที่คุมครองขอมูลสว นบุคคลของสหกรณ โดยมีบทบาทและหนา ที่ตามที่กําหนด
ในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ
2) สหกรณจะจัดทํา นโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ( Guidelines)
ขั้นตอนปฏิบัติ(Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ใหสอดคลองกับกฎหมาย
และนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ
3) สหกรณจะจัดใหมีกระบวนการบริหารการปฏิบัติตามนโยบาย (Policy Management Process)
เพื่อควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ อยางตอเนื่อง
4) สหกรณจะดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่สหกรณอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่ของสหกรณตระหนัก
ถึงความสําคัญของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และทําใหมั่นใจไดวาเจาหนาที่สหกรณที่เกี่ยวของทุกคนผานการ
ฝกอบรม และมีความรูความเขาใจในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และ ปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลของสหกรณ
9. นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล: ดานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Personal Data
Processing)
1) สหกรณจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลทั้งในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลให ถูกตองตามกฎหมาย เปนธรรม โปรงใส และคํานึงถึงความถู กตองของขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ การ
กําหนดขอบเขตวัตถุประสงคการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และ ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ใหทํา
ไดเทาที่จําเปนภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมายและแนวทางการดําเนินธุรกิจของสหกรณ อีกทั้งสหกรณจะ
ดําเนินการรักษาความลับ ความถูกตองสมบูรณ และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ
2) สหกรณ จ ะจั ด ให มี ก ระบวนการและการควบคุ ม เพื่ อ บริ ห ารจัด การข อ มู ล ส ว นบุ ค คลในทุ ก ขั้ น ตอน
ใหสอดคลองกับกฎหมาย และนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ
3) สหกรณจะจัดทําและรักษาบันทึกการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Records of Processing: RoP)
สําหรับบันทึกรายการและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ใหสอดคลองกับกฎหมาย
รวมทั้งจะปรับปรุงบันทึกการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ
4) สหกรณจ ะจัด ใหมีก ระบวนการที่ชัด เจนเพื่อ ใหมั่น ใจไดวา การแจง วัต ถุป ระสงคก ารเก็บ รวบรวม
และ รายละเอียดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notices) และการขอความยินยอม จากเจาของขอมูล
สวนบุคคลสอดคลองกับกฎหมาย รวมทั้งจัดใหมีมาตรการดูแลและตรวจสอบในเรื่องดังกลาว
5) สหกรณจะจัดใหมีกลไกการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งจัดใหมีกลไก การแกไข
ขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง
6) ในกรณีที่สหกรณ สง โอน หรือใหบุคคลอื่นใชขอมูลสวนบุคคล สหกรณจะจัดทําขอตกลงกับ ผูที่รับ
หรือใชขอมูลสวนบุคคลนั้น เพื่อกําหนดสิทธิและหนาที่ใหสอดคลองกับกฎหมาย และนโยบาย การคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของสหกรณ

7) ในกรณีที่สหกรณสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตา งประเทศ สหกรณจะปฏิบัติใหสอดคลอง กับ
กฎหมาย
8) สหกรณจะทําลายขอมูลสวนบุคคลเมื่อครบกําหนดระยะเวลา โดยปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมาย และ
แนวทางการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
9) สหกรณจะประเมินความเสี่ยงและจัดทํามาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
10. นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล: ดานการรองรับการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data
Subject Rights)
สหกรณจะจัดใหมีมาตรการ ชองทาง และวิธีการเพื่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคลใชสิทธิของตนได ตามที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งจะดําเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองตอคําขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวน
บุคคล
11. นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล: ดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
(Personal Data Security)
1) สหกรณจะจัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยา งเพียงพอ รวมทั้ ง
ดําเนินการปองกันไมใหเกิดการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคลและการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชโดยไมไดรับอนุญาต
2) สหกรณจะจัดใหมีนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล (Privacy
Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองตอเหตุการณผิดปกติ (Incident Response
Program) เพื่อใหสามารถระบุและจัดการกับเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลไดอยางทันทวงที
3) สหกรณจะจัดใหมีกระบวนการแจงเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมถึงเจาพนักงานของรัฐ ผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล (ในกรณีที่สหกรณเปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หรือเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรวมกัน) และ
บุคคลอื่น ใหสอดคลองกับกฎหมาย
12. นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล: ดานการกํากับใหเกิดการปฏิบัติตามมาตรการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล (Personal Data Protection Compliance)
1) สหกรณจะจัดใหมีกระบวนการติดตามในกรณีท่กี ฎหมายเปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงมาตรการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลใหทันสมัยและสอดคลองกับกฎหมายอยูเสมอ
2) สหกรณจะจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards)
แนวปฏิบัต(ิ Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เปนประจํา เพื่อใหทันสมัยสอดคลองกับกฎหมายและสถานการณในแตละชวงเวลา
13. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ 
1) คณะกรรมการดําเนินการ มีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1.1) กํากับใหเกิดโครงสรางการกํากับดูแลขอมูลสวนบุคคล และการควบคุมภายในที่เกี่ยวของของ
สหกรณ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ

1.2) กํากับดูแลและสนับสนุนใหสหกรณดําเนินการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับกฎหมาย
2) คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Committee) ใหคณะจัดการบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณ (Risk Management Committee) ทําหนาที่เปนคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยมีบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
2.1) จัดใหมีโครงสรางการกํากับดูแลขอมูลสวนบุคคลและการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ รวมถึ ง
นโยบายการบริหารจัดการ เหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล (Privacy Incident Management
Policy) และแนวทางการตอบสนองตอเหตุการณผิดปกติ (Incident Response Program) เพื่อใหสามารถระบุและ
จัดการกับเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวของ กับขอมูลสวนบุคคลไดอยางทันทวงที
2.2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ และ
รายงานผลการประเมินดังกลาวใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเปนประจําอยางนอย 1 ครั้งตอป รวมถึงควบคุม
ดูแลใหมั่นใจไดวาความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลไดรับการจัดการและมีแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม
2.3) กํา หนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards)และแนวปฏิ บัติ (Guidelines)
เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณสอดคลองกับกฎหมาย และนโยบายการคุมครองขอมูล สวนบุคคลของสหกรณ
2.4) แตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ
3) คณะกรรมการดําเนินการมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการติดตามควบคุมใหหนวยงานที่ดูแล
ปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ และสงเสริมการสรางความตระหนักรูใหเกิดขึ้น กับ
เจาหนาที่ของสหกรณ
4) เจาหนาที่คมุ ครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ มีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามที่กฎหมาย
กําหนดซึ่งรวมถึงหนาที่ดงั ตอไปนี้
4.1) รายงานสถานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทราบ
อย า งสม่ํา เสมอและจั ดทํา ขอเสนอแนะเพื่อปรั บ ปรุ งการคุ มครองข อ มู ลส ว นบุ ค คลของสหกรณ ใหทัน สมัย และ
สอดคลองกับกฎหมายอยูเสมอ
4.2) ใหคําแนะนําเจา หนาที่สหกรณเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ
4.3) ตรวจสอบการดํา เนินงานของหนวยงานในสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย และนโยบายการ
คุม ครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ
5) เจาหนาที่สหกรณมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
5.1) ปฏิ บัติ ให สอดคลองกับ นโยบายการคุม ครองข อมูลสว นบุคคลของสหกรณ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และ เอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล

5.2) รายงานเหตุการณผิดปกติที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และการไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย และนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณใหผูบังคับบัญชาทราบ
14. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล
ในกรณีที่ทานพบวาสหกรณมิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไปยัง
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสว นบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ กอนการรองเรียนขอใหทานโปรดติดตอมายั งสหกรณเพื่อให
สหกรณมีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตางๆ รวมถึงการจัดการแกไขขอกังวลขอบทานกอน
ในโอกาสแรก
15. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณ
การไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหกรณอาจมีความผิดและถูกลงโทษ ทางวินัย
รวมทั้งอาจไดรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด
16. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
สหกรณอาจพิจารณาปรับ ปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทําการแจงให
ทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.udcoop.com โดยมีวันที่มีผลบังคับใชของแตละฉบับ ทั้งนี้ขอใหทานโปรด
โปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสม่ําเสมอ ผานเว็บไซต หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมที่สหกรณ
ดําเนินการ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกสหกรณการเขาใชผลิตภัณฑหรือบริการ
ของสหกรณภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ทั้งนี้โปรดหยุด
เข า การใช งานหากทา นไม เ ห็นด ว ยกับ รายละเอีย ดในนโยบายฉบับ นี้ และโปรดติด ตอ มายั งสหกรณเพื่ อ ชี้ แจง
ขอเท็จจริงตอไป
17 การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ์
1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)
ชื่อ: สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
สถานที่ติดตอ: เลขที่ 4/1 ถนนอธิบดี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-211561, 042-249407
2) เจาหนาที่ควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Office: DPO)
สถานที่ติดตอ: 4/1 ถนนอธิบดี ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-211561, 042-249407
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

