
 

 

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 
องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 

----------------------------------- 

1. บทนำ 
 องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ตระหนักถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอื่น

อันเกี่ยวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพื่อใหทานสามารถเช่ือมั่นไดวา องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
มีความโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื ่นที่เกี่ยวของ 
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงไดถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแกทาน ถึงรายละเอียด
เกี ่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซึ่งดำเนินการ         
โดยองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ รวมถึงเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของ 
องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ โดยมีเน้ือหาสาระดังตอไปน้ี 

 
2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 

 นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธกับองคการบริหารสวน
ตำบลแหลมงอบ ในปจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย องคการบริหารสวน
ตำบลแหลมงอบ เจาหนาที่ พนักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจหรือหนวยงานรูปแบบอื ่นที ่ดำเนินการ            
โดยองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ และรวมถึงคูสัญญาหรอืบคุคลภายนอกที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
แทนหรือในนามขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตบริการตาง ๆ 
เชน เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยองคการบริหารสวน
ตำบลแหลมงอบ (รวมเรียกวา “บริการ”) 

 บุคคลมีความสัมพันธกับองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ตามความในวรรคแรก รวมถึง 
1) บุคคลธรรมดา 
2) พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง พนักงานจางเหมาบริการ สมาชิกสภา และขาราชการการเมือง 
3) คูคาและผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 
4) กรรมการ ผูรับมอบอำนาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใน

รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกับองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
5) ผูใชบริการขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ  
6) ผู เขาชมหรือใชงานเว็บไซต http://www.laemngob.go.th รวมทั ้งระบบ แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ หรือชองทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแล โดยองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 

http://www.laemngob.go.thm/


 

7) บุคคลอื่นที่ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัคร
งาน ครอบครวัของเจาหนาที่ ผูค้ำประกัน ผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัย เปนตน 

 ขอ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันวา “ทาน” 
 นอกจากนโยบายฉบับน้ีแลว องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ อาจกำหนดใหมีคำ

ประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) สำหรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ    
เพื ่อชี ้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล ซึ ่งเปนผู ใชบริการไดทราบถึงขอมูลสวนบุคคลที ่ถูกประมวลผล 
วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 
รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในการบริการน้ันเปนการเฉพาะเจาะจง 

 ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความขัดแยงกันในสาระสำคัญระหวางความในประกาศเกี่ยวกับความเปน
สวนตัวและนโยบายน้ี ใหถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวของบริการน้ัน 

 
3. คำนิยาม 

- ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได   
ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

- ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามที่ถ ูกบัญญัติไวในมาตรา 26           
แหงพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ ่งไดแก ขอมูลเชื ้อชาติ เผาพันธุ          
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื ่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ 
หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

- การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บรวบรวม 
บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผยแพร 
โอน รวม ลบ ทำลาย เปนตน 

- เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดา ซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่องคการบริหาร
สวนตำบลแหลมงอบ เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 

- ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึง่มีอำนาจหนาที่ตัดสนิใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

- ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเกบ็รวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ทั้งน้ี บุคคล
หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 
4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ เก็บรวบรวม 

  องคการบรหิารสวนตำบลแหลมงอบ เก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ  
จากแหลงขอมูลดังตอไปน้ี  

  ๑) ขอมูลสวนบุคคลที ่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ เก็บรวบรวมจากเจาของ
      ขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทางใหบริการตาง ๆ เชน ขั้นตอนการสมัคร 
      ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใชบริการ 



 

      หรือชองทางใหบริการอื่นที่ควบคุมดูแล โดยองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
       หรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
      ณ ที่ทำการหรือผานชองทางติดตออื่นที่ควบคุมดูแลโดยองคการบริหารสวน
      ตำบลแหลมงอบ เปนตน 
  ๒) ขอมูลที่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบเก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูล
                สวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพนัธกิจ 
      เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต หรือบริการขององคการบริหาร
      สวนตำบลแหลมงอบ ดวยการใชคุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณ
      ของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 
  ๓) ขอมูลสวนบุคคลที่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ เก็บรวบรวมจากแหลงอื่น 
      นอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยที่แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาที่ 
      มีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 
      แลวในการเปดเผยขอมลูแก องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ เชน การเช่ือมโยง 
      บริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการใหบริการ เพื่อประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ 
      แกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอื่น 
      ในฐานะที่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ มีหนาที่ตามพันธกิจในการดำเนินการ 
      จัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานของรัฐ 
      ในการใหบรกิารประชาชนผานระบบดิจทิัล รวมถึงจากความจำเปน เพื่อใหบรกิาร 
      ตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได   
        

  นอกจากน้ี ยังหมายความรวมถึง กรณีที่ทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก
องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ดังน้ี ทานมีหนาที ่รับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายน้ี        
ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั ้น หากเปนกรณีที ่ตองไดรับความยินยอม         
ในการเปดเผยขอมูลแกองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 

  ทั้งน้ี ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลที่มีความจำเปนในการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ อาจเปนผลใหองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ไมสามารถ
ใหบริการน้ันแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดทั้งหมดหรือบางสวน 

 
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
  องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลของทานตามความเหมาะสมและตามบรบิทของการใหบรกิาร ทั้งน้ี ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคล ที่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบใชประกอบดวย 
  



 

 

ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมขอมลู รายละเอียด 

เพื ่อการดำเนินภารกิจเพื ่อประโยชน
สาธารณะหรือการใชอำนาจรัฐที่องคการ
บริหารสวนตำบลแหลมงอบไดรับ 

เพื่อให องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ สามารถใช
อำนาจรัฐและดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะตาม
พันธกิจขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ซึ่งกำหนด
ไวตามกฎหมาย เชน 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล
พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ เปนตน 

เพื่อการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เพื ่อให องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ สามารถ
ปฏิบัติตามที่กฎหมาย เชน  
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล  
- พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
- ขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตำบลแหลมงอบ เรื่องสถานที่
จำหนายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. 2559 เปนตน 

เปนการจำเปนเพื ่อประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 

เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายขององคการบรหิารสวน
ตำบลแหลมงอบ และของบุคคลอื่น ซึ่งประโยชนดงักลาวมี
ความสำคัญไมนอยไปกวาสิทธิขั ้นพื ้นฐานในขอมูลสวน
บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน เพื่อรักษาความลับ
ของทางราชการ เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
ขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบหรือการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลเพื่อกิจการภายในขององคการบริหารสวน
ตำบลแหลมงอบ เปนตน 

เปนการจำเปนเพื่อการปองกันหรือระงับ
อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล 

เพื่อปองกันหรือระงบัอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล เชน การบริการรถดับเพลิง เพื่อระงับเหตุสาธารณภัย 
การบริการสายดวนปองกันการและเฝาระวังโรคระบาด
ตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน 

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบสามารถปฏิบัติ
หนาทีต่ามสัญญา หรือดำเนินการอันเปนความจำเปนตอการ



 

เขาทำสัญญา ซึ่งทานเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวน
ตำบลแหลมงอบ เชน การทำสัญญาจางงาน จางทำของ      
ทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ หรือสัญญาในรูปแบบอื่น 
เปนตน 

เพื่อการจัดทำสถิติที่สำคัญ เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ สามารถจัดทำ
หรือสนับสนุนการจัดทำสถิติที่สำคัญ ตามที่องคการบริหาร
สวนตำบลแหลมงอบ อาจไดรับมอบหมาย เชน สถิติการใช
บริการใชบริการบนเว็บไซตอบต.แหลมงอบ เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพื่อการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใน
กรณีที่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ จำเปนตอง
ไดรับความยินยอมจากทาน โดยไดมีการแจงวัตถปุระสงค
ของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอน
การขอความยินยอมแลว เชน การเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลออนไหวดวยวัตถุประสงคทีไ่มเปนไปตามขอยกเวน
มาตรา 24 หรือ 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือการนำเสนอ ประชาสัมพันธและ
บริการของคูสัญญา เปนตน 

 
  ในกรณีที่ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบมีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูล         

สวนบุคคลของทาน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเปนในการ
เขาทำสัญญา หากทานปฏิเสธไมให ขอมูลส วนบุคคลหรือ คัดคานการดำเนินการประมวลผล              
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทำให องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบไมสามารถดำเนินการ
หรือใหบริการตามที่ทานรองขอไดทั้งหมดหรือบางสวน  

 
6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ี องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ เก็บรวบรวม 

  องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ อาจเก็บรวบรวมหรอืไดมาซึง่ขอมลูดังตอไปน้ี ซึ่งอาจรวมถึง
ขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับบริการที่ทานใชหรือบริบทความสัมพันธที่ทานมีกับองคการบริหารสวน
ตำบลแหลมงอบ รวมถึงขอพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของขอมูล      
ที่ระบุไวดังตอไปน้ี เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
เปนการทั่วไป ทั้งน้ี เฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริการที่ทานใชงานหรือมคีวามสัมพันธดวยเทาน้ันที่จะมผีล
บังคับใช 

 
 

ประเภทขอมลูสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการที่ระบุ
ขอมูลเฉพาะตัวของทาน เชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง 
ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่



 

ใบขับข่ี เลขที ่หนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลข
ประจำตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม เปนตน 

ขอมูลเกี่ยวกับคุณลกัษณะของบุคคล ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง 
น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร      
รูปถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปน
บุคคลลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ เปนตน 

ขอมูลสำหรับการติดตอ ขอมูลเพื่อการติดตอทาน เชน เบอรโทรศัพทบาน หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ 
หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยูทางไปรษณียบาน ช่ือผูใชงานในสังคม
ออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนที่ต้ังของที่พกั เปนตน 

ขอมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติ
การศึกษา เชน ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตำแหนง หนาที่ 
ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ขอมูลบุคคลอางอิง 
หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหนง ประวัติการ
ทำงาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของผูปฏิบัติงาน 
ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา   
ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เปนตน 

ขอมูลเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยผูปฏิบัติงาน เชน ผูรับ
ประกันภัย ผู เอาประกันภัย ผู ร ับประโยชน หมายเลขกรมธรรม 
ประเภทกรมธรรม วงเงินคุมครอง ขอมูลเกี่ยวกับการเคลม เปนตน 

ขอมูลเกีย่วกบัความสมัพันธทางสังคม ขอมูลความสัมพันธทางสังคมของทาน เชน สถานภาพทางการเมือง 
การดำรงตำแหนงทางการเมือง การดำรงตำแหนงกรรมการ 
ความสัมพันธกับผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
ขอมูลการเปนผูมีสัญญาจางกับองคการบรหิารสวนตำบลแหลมงอบ 
ขอมูลการเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่ทำกับองคการบริหารสวน
ตำบลแหลมงอบ เปนตน 

ขอมูลเกี่ยวกับการใชบรกิารของ 
องคการบรหิารสวนตำบลแหลมงอบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับบริการขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
เชน ช่ือบัญชีผูใชงาน รหัสผาน หมายเลข PIN ขอมูล Single Sign-
on (SSO ID) รหัส OTP ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูล
ระบุพิกัด ภาพถาย วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน 
(เว็บไซต www.laemngob.go.th หรือแอปพลิเคชันตาง ๆ ) ประวัติ
การสืบคน คุกกี ้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลข
อุปกรณ (Device ID) ประเภทอุปกรณรายละเอียดการเชื ่อมตอ 
ขอมูล Browser เปนตน 

http://www.laemngob.go.th/


 

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของทาน เชน เช้ือชาติ ขอมูล
ศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติ
อาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ (ขอมูลภาพจำลองใบหนา) ขอมูล
เกี่ยวกับสุขภาพ เปนตน 

 
7. คุกก้ี 

  องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ เก็บรวบรวมและใชคุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะ
เดียวกันในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ (www.laemngob.go.th) หรือบนอุปกรณของทาน
ตามแตบริการที่ทานใชงาน ทั้งน้ี เพื่อการดำเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการ และเพื่อใหทาน ซึ่งเปน
ผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณที่ดีในการใชงานบริการขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
และขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ใหตรงกับความ
ตองการของทานมากยิ่งขึ้น โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกกี้ไดดวยตนเองจากการตั้งคาในเว็บ
เบราวเซอร (Web Browser) ของทาน 

 
8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 

 กรณีที่ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองไดรับ
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปนของเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคน
เสมือนไรความสามารถ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบจะไมทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลน้ัน
จนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาลหรือ       
ผูพิทักษตามแตกรณี ทั้งน้ี เปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 

 กรณีที่ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคล    
เปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวาองคการบริหารสวน
ตำบลแหลมงอบไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว โดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใช
อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังน้ี องคการบริหาร
สวนตำบลแหลมงอบ จะดำเนินการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็ว หากองคการบริหารสวนตำบล 
แหลมงอบ ไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือ
เปดเผยขอมูลดังกลาว 

 
9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

  องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน     
เพื่อวัตถุประสงคหลายประการ ซึ่งข้ึนอยูกับประเภทของบริการหรือกจิกรรมที่ทานใชบรกิาร ตลอดจนลกัษณะ
ความสัมพันธของทานกับองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ หรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสำคัญ    
โดยวัตถุประสงคที่ระบุไวดังตอไปน้ี เปนเพียงกรอบการใชขอมูลสวนบุคคลของ องคการบริหารสวนตำบล
แหลมงอบเปนการทั่วไป ทั้งน้ี เฉพาะวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับบริการที่ทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวย
เทาน้ันที่จะมีผลบังคับใชกับขอมูลของทาน 

๑) เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการจัดทำบริการเพื่อประโยชนสาธารณะที่องคการบริหาร      
    สวนตำบลแหลมงอบ ไดรับมอบหมายใหสำเร็จลุลวงหรือเปนการจำเปน เพื่อใชอำนาจทางกฎหมาย 
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    ที่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ มีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการตามพันธกิจ กฎหมาย 
     กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวของ 
๒) เพื่อใหบริการและบรหิารจัดการบริการของ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ทั้งบริการ         
    ภายใตสัญญาที่มีตอทาน หรือตามพันธกิจของ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 

 ๓) เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
 ๔) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวก
     และสอดคลองกับความตองการของทาน 
 ๕) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเกี่ยวกับทาน รวมทั้งเอกสารที่มีการกลาวอางถึงทาน 
 ๖) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด 
 ๗) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาที่เกี่ยวกบับรกิารของ องคการบรหิารสวนตำบลแหลมงอบ 
 ๘) เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัคร     
         การสรรหากรรมการหรือผูดำรงตำแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 
 ๙) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ 
     กระทำที่ตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอทั้งองคการบริหารสวน
     ตำบลแหลมงอบ และเจาของขอมูลสวนบุคคล 
 ๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเมื่อทานสมัครใชบริการขององคการ
       บริหารสวนตำบลแหลมงอบ หรือติดตอใชบริการ หรือใชสิทธิตามกฎหมาย 
 ๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการใหทันสมัย 
 ๑๒) การประเมินและบรหิารจัดการความเสี่ยง 
 ๑๓) สงการแจงเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน 
 ๑๔) เพื่อจัดทำและสงมอบเอกสารหรือขอมูลที่มีความเกี่ยวของและจำเปน 
 ๑๕) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทำที่ไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
 ๑๖) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของ องคการบริหารสวนตำบล 
       แหลมงอบอยางไร ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการ
       คนควา และการวิเคราะห 
 ๑๗) ดำเนินการตามที่จำเปน เพื่อปฏิบัติตามหนาที่ที่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ       
       มีตอหนวยงานที่มีอำนาจควบคุม หนวยงานดานภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระ 
       ผูกพันตามกฎหมายขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
 ๑๘) ดำเนินการตามที่จำเปน เพื่อประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของ องคการบริหารสวน 
       ตำบลแหลมงอบ หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 
 ๑๙) ปองกัน หรือหยุดย้ังอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งรวมถึงการเฝา 
       ระวังโรคระบาด 
 ๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพื่อประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทำสถิติ 
       ที่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ไดรับมอบหมายใหดำเนินการ 
 ๒๑) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ 
       การดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลของทาน 

 



 

10. ประเภทบุคคลท่ี องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
 ภายใตวัตถุประสงคที ่ไดระบุไวในขอ 9 ขางตน องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ        

อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคลดังตอไปน้ี ทั้งน้ี ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลที่ระบุไว
ดังตอไปน้ีเปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบเปนการทั่วไป 
เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลที่เกี่ยวของกับบริการที่ทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทาน้ันที่จะมีผลบังคับใช 

 

ประเภทบุคคลผูรับขอมลู รายละเอียด 

หนวยงานของร ัฐหร ือผ ู ม ีอำนาจที่  
องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
ตองเปดเผยขอมูลเพื ่อวัตถุประสงคใน
การดำ เน ิ นการตามกฎหมายหรือ
ว ัตถ ุประสงค สำค ัญอ ื ่น  ( เช น  การ
ดำเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ) 

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแล
หรือมีว ัตถุประสงคอื ่นที ่มีความสำคัญ เชน คณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีผูรักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สำนักงาน
ตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดสำนักนายก กรมการ
กงสุล กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนตน  

คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินการตามกฎหมายขององคการ
บริหารสวนตำบลแหลมงอบ 

องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ อาจเปดเผยขอมูลของทาน
แก บ ุคคลผ ู ดำรงตำแหน งกรรมการในคณะตาง ๆ เชน 
คณะอนุกรรมการสรรหา คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล เปนตน 

คูสัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของผู ปฏิบัติงานของ องคการบริหาร
สวนตำบลแหลมงอบ 

บุคคลภายนอกที ่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ จัดซื้อจัด
จางใหดำเนินการเกี ่ยวกับสวัสดิการ เชน บริษัทประกันภัย 
โรงพยาบาล บริษัทผูจ ัดทำ Payroll ธนาคาร ผู ให บร ิการ
โทรศัพท เปนตน 

พันธมิตรทางธุรกิจ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ อาจเปดเผยขอมูลของทาน
แกบุคคลที ่รวมงานกับ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ   
เพื่อประโยชนในการใหบรกิารแกทาน เชน หนวยงานผูใหบริการ
ที่ทานติดตอผานบริการของ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
ผ ู  ให บร ิการด านการตลาด ส ื ่อโฆษณา สถาบ ันการเงิน               
ผูใหบริการแพลตฟอรม ผูใหบริการโทรคมนาคม เปนตน 

ผูใหบริการ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ อาจมอบหมายใหบุคคลอื่น
เปนผูใหบริการแทน หรือสนับสนุนการดำเนินการของ องคการ
บริหารสวนตำบลแหลมงอบ เชน ผูใหบริการดานการจัดเก็บ
ขอมูล (เชน คลาวด โกดังเอกสาร) ผูพัฒนาระบบ ซอฟตแวร 
แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผูใหบริการจัดสงเอกสาร ผูใหบริการดาน
การชำระเงิน ผู ใหบริการอินเทอรเน็ต ผู ใหบริการโทรศัพท        
ผู ให บร ิการดาน Digital ID  ผู ให บร ิการสื ่อสังคมออนไลน           
ผู ให บริการดานการบริหารความเสี ่ยง ที ่ปร ึกษาภายนอก          
ผูใหบริการขนสง เปนตน 



 

ผูรับขอมูลประเภทอื่น องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ อาจเปดเผยขอมูลของทาน
ใหแกบุคคลผูรับขอมูลประเภทอื่น เชน ผูติดตอ องคการบริหาร
สวนตำบลแหลมงอบ สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่ไมแสวงหา
กำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหนวยงานอื่น ๆ เปนตน 
ทั้งน้ี เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบรกิารของ องคการบริหารสวน
ตำบลแหลมงอบ การฝกอบรม การรับรางวัล การรวมทำบุญ 
บริจาค เปนตน 

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ อาจเปดเผยขอมูลของทาน
ตอสาธารณะในกรณีที่จำเปน เชน การดำเนินการที่กำหนดให 
องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ตองประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาหรือมติคณะรัฐมนตรี เปนตน 

 
11. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

 ในบางกรณี องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ อาจจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล
ของทานไปยังตางประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพื่อสงขอมูลสวน
บุคคลไปยังระบบคลาวด (Cloud) ที่มีแพลตฟอรมหรือเครื่องแมขาย (Server) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้ังอยูนอกประเทศไทย  ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับบริการของ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ที่ทานใชงาน
หรือมีสวนเกี่ยวของเปนรายกิจกรรม 

 อยางไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับน้ี คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิได
มีประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทาง ที ่ม ีมาตรฐานการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลที ่เพียงพอ             
ดังน้ี เมื่อองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ มีความจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยัง
ประเทศปลายทาง องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบจะดำเนินการ เพื่อใหขอมูลสวนบุคคลที่สงหรือโอนไป
มีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให
สามารถสงหรือโอนขอมูลน้ันไดตามกฎหมาย ไดแก 

1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ตองสงหรือ
โอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ  

2) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทาน ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐาน
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอ ทั้งน้ีตามประกาศรายช่ือประเทศที่คณะกรรมการ
คุมครองสวนบุคคลประกาศกำหนด  

3) เปนการจำเปนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
หรือเปนการทำตามคำขอของทาน กอนการเขาทำสัญญาน้ัน 

4) เปนการกระทำตามสัญญาขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบกับบุคคลหรอืนิติบุคคลอื่น 
เพื่อประโยชนของทาน 

5) เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอื่น     
เมื่อทานไมสามารถใหความยินยอมในขณะน้ันได  

6) เปนการจำเปนเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะที่สำคัญ 
 



 

12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 
  องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลา

เทาที่ขอมูลน้ันยังมีความจำเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทาน้ัน ตามรายละเอียดที่ไดกำหนด
ไวในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี เมื่อพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้น
ความจำเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ จะทำการลบ ทำลายขอมูล
สวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและ
มาตรฐานการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลที ่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดประกาศกำหนดหรือตาม
มาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปจนกวาขอพิพาทน้ันจะ
ไดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด 

 
13. การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 

 องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผล
ขอมูลส วนบุคคล) ให ทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทน หรือในนามขององคการบริหารสวน           
ตำบลแหลมงอบ ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาว อาจเสนอบริการในลักษณะตาง ๆ  เชน การเปนผูดูแล (Hosting)    
รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud computing service/provider) หรือ
เปนงานในลักษณะการจางทำของในรูปแบบอื่น 

 การมอบหมายใหบุคคลที่สามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมลู
สวนบุคคลน้ัน องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบจะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตำบลแหลมงอบ ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคล ที่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
มอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคล       
ที่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอตกลงอื ่น ๆ ที่เกี ่ยวของ ซึ ่งผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตที ่ระบุในขอตกลงและตามคำสั ่งขององคการบริหารสวน                
ตำบลแหลมงอบเทาน้ัน โดยไมสามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงคอื่นได 

 ในกรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) 
เพื่อทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังน้ี องคการ
บริหารสวนตำบลแหลมงอบ จะกำกับใหผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวาง          
ผู ประมวลผลขอมูลส วนบุคคลกับผ ู ประมวลผลชวง ในร ูปแบบและมาตรฐานที ่ไม ต ่ำกวาขอตกลง           
ระหวางองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 
14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

 องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธ์ิ
การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถเขาถึงไดโดยเจาหนาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนาที่หรือไดรับ
มอบหมายที่มีความจำเปนตองใชขอมูลดังกลาวตามวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลว
เทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลขององคการบริหาร
สวนตำบลแหลมงอบ อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาที่รักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลที่ตนเองรับรูจากการ



 

ปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ โดยองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูล
ทั้งในเชิงองคกรหรือเชิงเทคนิกที่ไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ประกาศกำหนด 

  นอกจากน้ี เมื่อองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลแกบุคคลที่สาม ไมวาเพื่อการใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอื่น องคการ
บริหารสวนตำบลแหลมงอบ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับ
ที่เหมาะสมและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันวาขอมูลสวนบุคคลที่ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ 

 
15. การเชื่อมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก 
  บริการขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ อาจมีการเช่ือมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการ
ของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซตหรือบริการดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทีม่ี
เนื้อหาสาระแตกตางจากนโยบายน้ี องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ขอแนะนำใหทานศึกษานโยบาย    
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการนั ้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดกอนการเขาใชงาน       
ทั้งน้ี องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบไมมีความเกี่ยวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการดังกลาว และไมสามารถรับผิดชอบตอเน้ือหา นโยบาย ความเสียหาย 
หรือการกระทำอันเกดิจากเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม 

 
16. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

  องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ไดแตงตั ้งเจาหนาที ่ค ุ มครองขอมูลสวนบุคคล           
เพื ่อทำหนาที่ตรวจสอบ กำกับและใหคำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล      
รวมถึงการประสานงานและใหความรวมมอืกับสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหสอดคลอง
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
17. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูล   
สวนบุคคลไวหลายประการ ทั้งน้ี สิทธิดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อกฎหมายในสวนของสิทธิน้ีมีผลใชบังคับ 
โดยรายละเอียดของสิทธิตาง ๆ ประกอบดวย 

๑) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสำเนาและขอให
เปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลที่ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ เก็บรวบรวมไว
โดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีที ่องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ   
มีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีทีก่ารใชสิทธิ
ของทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

๒) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทาน
พบวาขอมูลสวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอให
แกไขเพื่อใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 



 

๓) สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหองคการบริหารสวน
ตำบลแหลมงอบ ลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของ
ทานไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลไดตอไป ทั้งน้ี การใชสิทธิลบหรือทำลาย
ขอมูลสวนบุคคลน้ีจะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

๔) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูล
สวนบุคคลของทาน ทั้งน้ี ในกรณีดังตอไปน้ี 

ก) เมื่ออยูในชวงเวลาที่ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ทำการตรวจสอบ
ตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถกูตอง 
สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย
โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

ค) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บ
รักษาไวตามวัตถุประสงคที่ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ไดแจงในการ
เก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงคให องคการบริหารสวนตำบล
แหลมงอบ เก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 

ง) เมื่ออยูในชวงเวลาที่ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ กำลังพิสูจนถึงเหตุ
อันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล
สวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการทีเ่จาของขอมูล
สวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 ๕) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บ
รวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกีย่วกับทาน เวนแตกรณีที่องคการบริหารสวน
ตำบลแหลมงอบ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน องคการบริหาร
สวนตำบลแหลมงอบ สามารถแสดงใหเหน็วาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ ่งกวา หรือเพื ่อการกอตั ้งสิทธิเรียกรอง       
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน
สาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ) 

 6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ทานไดใหความยินยอมแกองคการบริหาร
สวนตำบลแหลมงอบ ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความ
ยินยอมน้ันจะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคล
ของทานถูกเก็บรักษาโดยองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ เวนแตมีขอจำกัดสิทธิ    
โดยกฎหมายให องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ จำเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไป
หรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ที่ใหประโยชนแก
ทานอยู 



 

 7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวน
บุคคลของทานจากองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ในรูปแบบทีส่ามารถอานหรือใชงาน
โดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให องคการบริหารสวนตำบลแหลม
งอบ สงหรือโอนขอมลูในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น ทั้งน้ี การใช
สิทธิน้ีจะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

 
18. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 การไมปฏิบัติตามนโยบาย อาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของ 
องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ (สำหรับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ) 
หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สำหรับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ทั้งน้ี ตามแตกรณี
และความสัมพันธที ่ทานมีตอองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ และอาจไดร ับโทษตามที่กำหนด              
โดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่
เกี่ยวของ 

 
19. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล 

  ในกรณีที่ทานพบวา องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบมิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือหนวยงานที่มีอำนาจ
กำกับดูแลที่ไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งน้ี กอนการรองเรียน
ดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ขอใหทานโปรดติดตอมายัง องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบมีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ 
รวมถึงจัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก 

 
20. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายน้ี
ตามที่เห็นสมควรและจะทำการแจงใหทานทราบทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ    
โดยมีวันที่มีผลบังคับใชของแตละฉบับแกไขกำกับอยู อยางไรก็ดี ทานสามารถตรวจสอบ เพื่อรับทราบ
นโยบายฉบับใหม โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกองคการบริหารสวนตำบล
แหลมงอบ 

 การเขาใชบริการของ องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม 
ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ทั้งน้ี โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกบั
รายละเอียดในนโยบายฉบับน้ีและโปรดติดตอมายัง องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ เพื ่อชี้แจง
ขอเท็จจริงตอไป 
 
 
 
 



 

21. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ 
  หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมลู

สวนบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ หรือเกี่ยวกับนโยบายน้ี หรือทานตองการใชสิทธิตาม
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถติดตอสอบถามไดที ่

  ๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 
      - องคการบริหารสวนตำบลแหลมงอบ 
      - สถานที่ติดตอ เลขที ่99 หมู 6 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120 
      - ชองทางการติดตอ : saraban_06230505@dla.go.th 
      - โทรศัพท : 039 597 191 
  ๒) เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
      - สถานที่ติดตอ เลขที ่99 หมู 6 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด 23120 
     - ชองทางการติดตอ: tr73801@hotmail.com 
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