
เวบ็ไซต์องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่กรณ์  ไดจ้ดัท านโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ฉบบัน้ีขึน้  เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บรกิารทุกท่าน (Personal Information) ที่
ตดิต่อเขา้มายงัเวบ็ไซต์องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่กรณ์ ดงัน้ี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ (ต่อไปในนโยบายน้ีเรยีกว่า “องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล” หรอื “หน่วยงาน”) ตระหนักถงึความส าคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอื่นอนั
เกีย่วกบัท่าน (รวมเรยีกว่า “ข้อมูล”) เพื่อใหท่้านสามารถเชื่อมัน่ไดว่้า องค์การบรหิารส่วน
ต าบล มคีวามโปร่งใสและความรบัผดิชอบในการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลของท่าน
ตามพระราชบญัญตัคุิ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล”) รวมถงึกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง นโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) 
น้ีจงึไดถู้กจดัท าขึน้เพื่อชีแ้จงแก่ท่านถึงรายละเอยีดเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย 
(รวมเรยีกว่า “ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการโดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
รวมถงึเจา้หน้าทีแ่ละบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งผูด้ าเนินการแทนหรอืในนามของ องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล โดยมเีน้ือหาสาระดงัต่อไปน้ี 

  
ขอบเขตการบงัคบัใช้นโยบาย 

นโยบายน้ีใชบ้งัคบักบัข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบั องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ในปัจจุบนัและทีอ่าจมใีนอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดย องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล เจา้หน้าที ่พนักงานตามสญัญา หน่วยธุรกจิหรอืหน่วยงานรูปแบบอื่นที่
ด าเนินการโดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบล และรวมถงึคู่สญัญาหรอืบุคคลภายนอกที่
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนหรอืในนามของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (“ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใตผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต์ ระบบ แอปพลเิคชนั 
แพลตฟอรม์ เอกสาร หรอืบรกิารในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
(รวมเรยีกว่า “บริการ”) บุคคลมคีวามสมัพนัธ์กบั องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ตามความใน
วรรคแรก รวมถงึ 

1. ลูกคา้บุคคลธรรมดา 
2. เจา้หน้าทีห่รอืผูป้ฏบิตังิาน ลูกจา้ง 



  

3. คู่คา้และผูใ้หบ้รกิารซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
4. กรรมการ ผูร้บัมอบอ านาจ ผูแ้ทน ตวัแทน ผูถ้อืหุ้น ลูกจา้ง หรอืบุคคลอื่นที่มี

ความสมัพนัธ์ในรูปแบบเดยีวกนัของนิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

5. ผูใ้ชง้านผลติภณัฑ์หรอืบรกิารของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
6. ผูเ้ขา้ชมหรอืใชง้านเวบ็ไซต์ maekorn.go.th รวมทัง้ระบบ แอปพลเิคชนั แพลตฟอรม์ 

อุปกรณ์ หรอืช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
7. บุคคลอื่นที ่องค์การบรหิารส่วนต าบล เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ผูย้ ื่นค ารอ้ง 

ผูย้ ื่นค าขอ ผูข้ออนุญาต ผูส้มคัรงาน  ผูส้มคัรสอบ  ครอบครวัของเจา้หน้าที ่ผู้ค ้า
ประกนั ผูร้บัประโยชน์ เป็นตน้ 

ขอ้ 1) ถงึ 6) เรยีกรวมกนัว่า “ท่าน” 

 นอกจากนโยบายฉบบัน้ีแลว้ องค์การบรหิารส่วนต าบล อาจก าหนดใหม้คี าประกาศ
เก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (“ประกาศ”) ส าหรบับรกิารของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เพื่อ
ชีแ้จงใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผูใ้ชบ้รกิารไดท้ราบถงึขอ้มูลส่วนบุคคลทีถู่ก
ประมวลผล วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลอนัชอบดว้ยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาใน
การเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึสทิธใินขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลพงึมี
ในบรกิารนัน้เป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทัง้น้ี ในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้กนัในสาระส าคญัระหว่างความในประกาศเกีย่วกบัความเป็น
ส่วนตวัและนโยบายน้ี ใหถ้อืตามความในประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของบรกิารนัน้ 

  

ค านิยาม 

• องคก์ารบริหารส่วนต าบล หมายถงึ องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
• ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลธรรมดา ซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวั

บุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มูลของผูถ้งึแก่กรรม
โดยเฉพาะ 



  

• ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถงึ ขอ้มูลส่วนบุคคลตามทีถู่กบญัญตัไิวใ้นมาตรา 
26 แห่งพระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแ้ก่ ขอ้มูลเชือ้ชาต ิ
เผ่าพนัธุ์ ความคดิเหน็ทางการเมอืง ความเชื่อในลทัธ ิศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรม
ทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพกิาร ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล
พนัธุกรรม ขอ้มูลชวีภาพ หรอืขอ้มูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใน
ท านองเดยีวกนัตามทีค่ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

• การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มูลส่วน
บุคคล เช่น เกบ็รวบรวม บนัทกึ ส าเนา จดัระเบยีบ เกบ็รกัษา ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง 
ใช ้กูค้นื เปิดเผย ส่งตอ่ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ท าลาย เป็นตน้ 

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลที ่
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย 

• ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึ่งมอี านาจหน้าทีต่ดัสนิใจ
เกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึ่งด าเนินการเกีย่วกบั
การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้น้ี บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึ่งด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผู้ควบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

  

แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบล เกบ็รวบรวม 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เกบ็รวบรวมหรอืไดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จาก
แหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เกบ็รวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยตรงในช่องทางใหบ้รกิารต่าง ๆ เช่น การยื่นค ารอ้ง ค าขออนุญาต ค าขอจด
ทะเบยีน การช าระค่าภาษ/ีค่าธรรมเนียม  ขัน้ตอนการสมคัร ลงทะเบยีน สมคัรงาน 
ลงนามในสญัญา เอกสาร ท าแบบส ารวจหรอืใชง้าน บรกิาร หรอืช่องทางใหบ้รกิารอื่น
ทีค่วบคุมดูแลโดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืเมื่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล



  

ตดิต่อสือ่สารกบั องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ณ ที่ท าการหรอืผ่านช่องทางตดิต่ออื่นที่
ควบคุมดูแลโดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็นต้น 

• ขอ้มูลที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เกบ็รวบรวมจากการทีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้
ใชง้านเวบ็ไซต์ ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารอื่น ๆ ตามสญัญาหรอืตามพนัธกจิ เช่น การ
ตดิตามพฤตกิรรมการใชง้านเวบ็ไซต์ ผลติภณัฑห์รอืบรกิารของ องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล ดว้ยการใชคุ้กกี้ (Cookies) หรอืจากซอฟต์แวรบ์นอุปกรณ์ของเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล เป็นต้น 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เกบ็รวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจาก
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยทีแ่หล่งขอ้มูลดงักล่าวมอี านาจหน้าที ่มเีหตุผลทีช่อบ
ดว้ยกฎหมายหรอืไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้ในการเปิดเผย
ขอ้มูลแก่ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เช่น การเชื่อมโยงบรกิารดจิทิลัของหน่วยงานของ
รฐัในการใหบ้รกิารเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสรจ็แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
เอง การรบัขอ้มูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นในฐานะที ่องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล มหีน้าทีต่ามพนัธกจิในการด าเนินการจดัให้มศูีนยแ์ลกเปลีย่นขอ้มูลกลาง
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานของรฐัในการใหบ้รกิารประชาชนผ่าน
ระบบดจิทิลั รวมถงึจากความจ าเป็นเพื่อใหบ้รกิารตามสญัญาทีอ่าจมกีารแลกเปลีย่น
ขอ้มูลส่วนบุคคลกบัหน่วยงานคู่สญัญาได ้

นอกจากน้ี ยงัหมายความรวมถงึกรณีที่ท่านเป็นผู้ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ดงัน้ี ท่านมหีน้าที่รบัผดิชอบในการแจง้รายละเอยีดตามนโยบายน้ี
หรอืประกาศของผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร ตามแต่กรณี ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ ตลอดจนขอ
ความยนิยอมจากบุคคลนัน้  หากเป็นกรณีทีต่อ้งไดร้บัความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลแก่ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล   

ทัง้น้ี ในกรณีทีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปฏเิสธไม่ใหข้อ้มูลทีม่คีวามจ าเป็นในการใหบ้รกิาร
ของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล อาจเป็นผลให ้องค์การบรหิารส่วนต าบล ไม่สามารถใหบ้รกิาร
นัน้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดท้ัง้หมดหรอืบางส่วน 

  

ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 



  

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล พจิารณาก าหนดฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านตามความเหมาะสมและตามบรบิทของการใหบ้รกิาร ทัง้น้ี ฐานกฎหมายในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ใช ้ประกอบดว้ย 

ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1. เพือ่การด าเนินภารกจิเพือ่ประโยชน์สาธารณะหรอืการใชอ้ านาจรฐัที ่องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล ไดร้บั 
รายละเอียด : เพื่อให ้องคก์ารบรหิารส่วนต าบล สามารถใชอ้ านาจรฐัและด าเนินภารกจิเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะตามพนัธกจิ องค์การบรหิารส่วนต าบล ซึ่งก าหนดไวต้ามกฎหมาย เช่น  
- พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ
ปัจจุบนั 
- พระราชบญัญตักิารบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัผ่านระบบดจิิทลั พ.ศ. 2562 
รวมถงึ กฎ ระเบยีบ ค าสัง่และมติคณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

2. เพือ่การปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย 
รายละเอียด : เพื่อใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลสามารถปฏบิตัติามทีก่ฎหมายทีค่วบคุม 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เช่น  
- การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจทางคอมพวิเตอรต์ามพระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการกระท าความผดิ
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 
- พระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมถงึ การด าเนินการตามค าสัง่ศาล 
เป็นตน้ 

3. เป็นการจ าเป็นเพือ่ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
รายละเอียด : เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล และของ
บุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดงักล่าวมคีวามส าคญัไม่น้อยไปกว่าสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในขอ้มูลส่วน
บุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อการรกัษาความปลอดภยัอาคารสถานทีข่อง 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อกจิการภายในของ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็นตน้ 

4. เป็นการจ าเป็นเพือ่การป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล 
รายละเอียด : เพื่อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคล เช่น 
การใหบ้รกิารแอปพลเิคชนัเพื่อเฝ้าระวงัโรคระบาดตามนโยบายของรฐับาล เป็นตน้ 



  

5. เพือ่การปฏบิตัติามสญัญา 
รายละเอียด : เพื่อให ้องคก์ารบรหิารส่วนต าบล สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญา หรอื
ด าเนินการอนัเป็นความจ าเป็นต่อการเขา้ท าสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญากบั องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล เช่น การจา้งงาน จา้งท าของ การท าบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืหรอืสญัญาใน
รูปแบบอื่น เป็นตน้ 

6. เพือ่การจดัท าเอกสารประวตัิศาสตร ์วจิยัหรอืสถิตทิีส่ าคญั 
รายละเอียด : เพื่อให ้องคก์ารบรหิารส่วนต าบล สามารถจดัท าหรอืสนับสนุนการจดัท า
เอกสารประวตัิศาสตร ์วจิยัหรอืสถติติามที ่องค์การบรหิารส่วนต าบล อาจไดร้บัมอบหมาย 
เช่น การจดัท าท าเนียบ การจดัท าสถติกิารจดัท าแบบส ารวจความพงึพอใจในการใช้
บรกิาร  การใชบ้รกิารดจิทิลัภาครฐั งานตดิตามการด าเนินนโยบายรฐับาลดจิทิลั เป็นตน้ 

7. ความยนิยอมของท่าน 
รายละเอียด : เพื่อการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีที ่องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล จ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากท่าน โดยไดม้กีารแจง้วตัถุประสงคข์อง
การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนการขอความยนิยอมแลว้ เช่น การเกบ็
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดว้ยวตัถุประสงคท์ีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ยกเวน้มาตรา 24 หรอื 
26 แห่งพระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรอืการน าเสนอ 
ประชาสมัพนัธ์บรกิารแก่ท่าน เป็นตน้ 

    ในกรณีที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล มคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพื่อการปฏบิตัติามสญัญา การปฏบิตัิหน้าทีต่ามกฎหมายหรอืเพื่อความจ าเป็นในการเขา้
ท าสญัญา หากท่านปฏเิสธไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลหรอื คดัคา้นการด าเนินการประมวลผลตาม
วตัถุประสงคข์องกจิกรรม อาจมผีลท าให ้องค์การบรหิารส่วนต าบล ไม่สามารถด าเนินการ
หรอืใหบ้รกิารตามทีท่่านรอ้งขอไดท้ัง้หมดหรอืบางส่วน 

  

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบล เกบ็รวบรวม 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล อาจเกบ็รวบรวมหรอืได้มาซึ่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจรวมถงึขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบับรกิารทีท่่านใชห้รอืบรบิทความสมัพนัธ์ทีท่่านมกีบั 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล รวมถงึขอ้พจิารณาอื่นที่มผีลกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 



  

โดยประเภทของขอ้มูลทีร่ะบุไวด้งัต่อไปน้ีเป็นเพยีงกรอบการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
ของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็นการทัว่ไป ทัง้น้ี เฉพาะขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารที่ท่าน
ใชง้านหรอืมคีวามสมัพนัธ์ดว้ยเท่านัน้ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลเฉพาะตวับุคคล 
รายละเอียดและตวัอย่าง : ขอ้มูลระบุชื่อเรยีกของท่านหรอืขอ้มูลจากเอกสารราชการที่ระบุ
ขอ้มูลเฉพาะตวัของท่าน เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมอืชื่อ เลขที่
บตัรประจ าตวัประชาชน สญัชาต ิเลขทีใ่บขบัขี ่เลขทีห่นังสอืเดนิทาง ขอ้มูลทะเบยีนบา้น 
หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวชิาชพี (ส าหรบัแต่ละอาชพี) 
หมายเลขประจ าตวัผูป้ระกนัตน หมายเลขประกนัสงัคม เป็นตน้ 

ขอ้มูลเกีย่วกบัคุณลกัษณะของบุคคล 
รายละเอียดและตวัอย่าง : ขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบัตวัท่าน เช่น วนัเดอืนปีเกดิ เพศ 
ส่วนสูง น ้าหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด 
ขอ้มูลพฤตกิรรม ความชื่นชอบ ขอ้มูลการเป็นบุคคลลม้ละลาย ขอ้มูลการเป็นคนไร้
ความสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ เป็นตน้ 

ขอ้มูลส าหรบัการตดิต่อ 
รายละเอียดและตวัอย่าง :  ขอ้มูลเพื่อการตดิต่อท่าน เช่น เบอรโ์ทรศพัท์บา้น เบอร์
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่หมายเลขโทรสาร อเีมล ทีอ่ยู่ทางไปรษณียบ์า้น ชื่อผูใ้ชง้านในสงัคม
ออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนทีต่ัง้ของทีพ่กั เป็นตน้ 

ขอ้มูลเกีย่วกบัการท างานและการศกึษา 
รายละเอียดและตวัอย่าง : รายละเอยีดการจา้งงาน รวมถึงประวตักิารท างานและประวตัิ
การศึกษา เช่น ประเภทการจา้งงาน อาชพี ยศ ต าแหน่ง หน้าที ่ความเชีย่วชาญ สถานภาพ
ใบอนุญาตท างาน ขอ้มูลบุคคลอา้งองิ หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีประวตักิารด ารง
ต าแหน่ง ประวตักิารท างาน ขอ้มูลเงนิเดอืน วนัเริม่งาน วนัออกจากงาน ผลการประเมนิ 
สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ พสัดุในครอบครองของผูป้ฏบิตังิาน ผลงาน หมายเลขบญัชี
ธนาคาร สถาบนัการศกึษา วุฒกิารศึกษา ผลการศกึษา วนัทีส่ าเรจ็การศกึษา เป็นตน้ 



  

ขอ้มูลเกีย่วกบัการใชบ้รกิารของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
รายละเอียดและตวัอย่าง : รายละเอยีดเกีย่วกบับรกิารของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เช่น 
ชื่อบญัชผีูใ้ชง้าน รหสัผ่าน ขอ้มูลการจราจรทางคอมพวิเตอร ์ขอ้มูลระบุพกิดั ภาพถ่าย วดีโีอ 
บนัทกึเสยีง ขอ้มูลพฤตกิรรมการใชง้าน (เวบ็ไซต์ทีอ่ยู่ในความดูแลของ องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล เช่น www.maekorn.go.th  แพลตฟอรม์ หรอืแอปพลเิคชนัต่าง ๆ) ประวตัิการสบืค้น 
คุกกี้หรอืเทคโนโลยใีนลกัษณะเดยีวกนั หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ 
รายละเอยีดการเชื่อมต่อ ขอ้มูล Browser ภาษาทีใ่ชง้าน ระบบปฏบิตักิารทีใ่ชง้าน เป็นตน้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อน 
รายละเอียดและตวัอย่าง : ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนของท่าน เช่น เชือ้ชาต ิ
ขอ้มูลศาสนา ขอ้มูลความพกิาร ขอ้มูลเกีย่วกบัสุขภาพ เป็นตน้ 

 
คกุก้ี 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เกบ็รวบรวมและใชคุ้กกี้รวมถงึเทคโนโลยอีื่นในลกัษณะเดยีวกนัใน
เวบ็ไซต์ทีอ่ยู่ภายใตค้วามดูแลของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เช่น www.maekorn.go.th หรอื
บนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บรกิารที่ท่านใชง้าน ทัง้น้ี เพื่อการด าเนินการดา้นความปลอดภยั
ในการใหบ้รกิารของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล และเพื่อใหท่้านซึ่งเป็นผูใ้ชง้านไดร้บัความ
สะดวกและประสบการณ์ทีด่ใีนการใชง้านบรกิารของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล และขอ้มูล
เหล่าน้ีจะถูกน าไปเพื่อปรบัปรุงเวบ็ไซต์ของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของท่านมากยิง่ขึน้ โดยท่านสามารถตัง้ค่าหรอืลบการใชง้านคุกกี้ไดด้ว้ยตนเองจาก
การตัง้ค่าในเวบ็เบราวเ์ซอร ์(Web Browser) ของท่าน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว ์คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 

กรณีที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ทราบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัความยนิยอม
ในการเกบ็รวบรวม เป็นของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถหรอื
คนเสมอืนไร้ความสามารถ องค์การบรหิารส่วนต าบล จะไม่ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคลนัน้จนกว่าจะไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชอ้ านาจปกครองที่มอี านาจกระท าการแทน
ผูเ้ยาว ์หรอืผูอ้นุบาล หรอืผูพ้ทิกัษ์ตามแต่กรณี ทัง้น้ี เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายก าหนด 



  

กรณีที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ไม่ทราบมาก่อนว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว ์คน
ไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลงัว่า องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยยงัมไิดร้บัความยนิยอม
จากผูใ้ชอ้ านาจปกครองทีม่อี านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์หรอืผูอ้นุบาล หรอืผูพ้ทิกัษ์ตามแต่
กรณี ดงัน้ี องค์การบรหิารส่วนต าบล จะด าเนินการลบท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้โดยเรว็หาก 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ไม่มเีหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความ
ยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

  

วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์
หลายประการ ซึ่งขึน้อยู่กบัภารกจิกระบวนงานบรกิารหรอืกจิกรรมที่ท่านใชบ้รกิาร ตลอดจน
ลกัษณะความสมัพนัธ์ของท่านกบั องคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืขอ้พจิารณาในแต่ละบรบิท
เป็นส าคญั โดยวตัถุประสงคท์ี่ระบุไวด้งัต่อไปน้ีเป็นเพยีงกรอบการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็นการทัว่ไป ทัง้น้ี เฉพาะวตัถุประสงค์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารที่
ท่านใชง้านหรอืมคีวามสมัพนัธ์ดว้ยเท่านัน้ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชก้บัขอ้มูลของท่าน 

1. เพื่อด าเนินการตามทีจ่ าเป็นในการด าเนินประโยชน์สาธารณะที ่องค์การบรหิารส่วน
ต าบล ไดร้บัมอบหมายใหส้ าเรจ็ลุล่วง หรอืเป็นการจ าเป็นเพื่อใชอ้ านาจทางกฎหมาย
ที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล มอี านาจหน้าทีใ่นการด าเนินการตามพนัธกจิดงัปรากฏ
ในพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่เตมิ
ถงึปัจจุบนั และกฎหมาย กฎ ระเบยีบหรอืค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. เพื่อใหบ้รกิารและบรหิารจดัการบรกิารของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ทัง้บรกิาร
ภายใตส้ญัญาทีม่ตี่อท่าน หรอืตามพนัธกจิของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

3. เพื่อการด าเนินการทางธุรกรรมของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
4. ควบคุมดูแล ใชง้าน ตดิตาม ตรวจสอบและบรหิารจดัการบรกิารเพื่ออ านวยความ

สะดวกและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน 
5. เพื่อเกบ็รกัษาและปรบัปรุงขอ้มูลอนัเกีย่วกบัท่าน รวมทัง้เอกสารทีม่กีารกล่าวอา้งถงึ

ท่าน 
6. จดัท าบนัทกึรายงานการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด 



  

7. วเิคราะหข์อ้มูล รวมถึงแกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วกบับรกิารของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
8. เพื่อด าเนินการตามทีจ่ าเป็นในการบรหิารจดัการภายในองคก์ร รวมถงึการรบัสมคัร

งาน การสรรหากรรมการหรอืผูด้ ารงต าแหน่งต่าง ๆ การประเมนิคุณสมบตัิ 
9. ป้องกนั ตรวจจบั หลกีเลีย่ง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมดิความปลอดภัย หรอื

การกระท าทีต่อ้งหา้ม หรอืผดิกฎหมาย และอาจเกดิความเสยีหายต่อทัง้ องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล และเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

10. การยนืยนัตวัตน พสิูจน์ตวัตนและตรวจสอบขอ้มูลเมื่อท่านสมคัรใชบ้รกิารของ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืตดิต่อใชบ้รกิาร หรอืใชส้ทิธติามกฎหมาย 

11. ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพบรกิารให้ทนัสมยั 
12. การประเมนิและบรหิารจดัการความเสีย่ง 
13. ส่งการแจง้เตอืน การยนืยนัการท าค าสัง่ ตดิต่อสื่อสารและแจง้ข่าวสารไปยงัท่าน 
14. เพื่อจดัท าและส่งมอบเอกสารหรอืขอ้มูลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและจ าเป็น 
15. ยนืยนัตวัตน ป้องกนัการสแปม หรอืการกระท าทีไ่ม่ได้รบัอนุญาต หรอืผดิกฎหมาย 
16. ตรวจสอบว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ถงึและใช้บรกิารของ องคก์ารบรหิารส่วน

ต าบล อย่างไร ทัง้ในภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวตัถุประสงค์ทีเ่กีย่วกบัการ
คน้ควา้ และการวเิคราะห์ 

17. ด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อปฏบิตัติามหน้าที่ที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล มตี่อ
หน่วยงานทีม่อี านาจควบคุม หน่วยงานดา้นภาษ ีการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรอืภาระ
ผูกพนัตามกฎหมายของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

18. ด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมายของ องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล หรอืของบุคคลอื่น หรอืของนิตบิุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการการด าเนินการของ 
สพร 

19. ป้องกนั หรอืหยุดยัง้อนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถงึการ
เฝ้าระวงัโรคระบาด 

20. จดัเตรยีมเอกสารทางประวตัศิาสตรเ์พื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นควา้ หรอืจดัท า
สถติทิี ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการ 

21. เพื่อการปฏบิตัติามกฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ที่มผีลบงัคบัใช ้หรอืการด าเนินการ
เกีย่วกบัคดคีวาม การด าเนินการเกีย่วกบัขอ้มูลตามหมายศาล รวมถงึการใชส้ทิธิ
เกีย่วกบัขอ้มูลของท่าน 



  

ประเภทบุคคลท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบล เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 ภายใตว้ตัถุประสงคท์ีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 9 ขา้งตน้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล อาจ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดงัต่อไปน้ี ทัง้น้ี ประเภทของบุคคลผู้รบัขอ้มูลที่
ระบุไวด้งัต่อไปน้ีเป็นเพยีงกรอบการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
เป็นการทัว่ไป เฉพาะบุคคลผูร้บัขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารที่ท่านใชง้านหรอืมคีวามสมัพนัธ์
ดว้ยเท่านัน้ทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ 

ประเภทบุคคลผู้รบัขอ้มูล 

 หน่วยงานของรฐัหรอืผูม้อี านาจที ่องค์การบรหิารส่วนต าบล ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตามกฎหมายหรอืวตัถุประสงคส์ าคญัอื่น (เช่น การด าเนินการ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ) 
รายละเอียด : หน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หรอืมอี านาจควบคุมก ากบัดูแลหรอืมี
วตัถุประสงคอ์ื่นทีม่คีวามส าคญั เช่น คณะรฐัมนตร ีรฐัมนตรผีูร้กัษาการ กรมการปกครอง 
กรมสรรพากร ส านักงานต ารวจ ศาล ส านักงานอยัการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคม ส านักงานปลดัส านักนายก กรมการกงสุล กองทุนเงนิให้กูย้มืเพื่อ
การศึกษา เป็นต้น 

คณะกรรมการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการตามกฎหมายของ องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล 
รายละเอียด : องคก์ารบรหิารส่วนต าบล อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านแก่บุคคลผูด้ ารง
ต าแหน่งกรรมการในคณะต่าง ๆ เช่น คณะอนุกรรมการสรรหา คณะกรรมการองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลแม่กรณ์ เป็นตน้ 

คู่สญัญาซึ่งด าเนินการเกีย่วกบัสวสัดกิารของผูป้ฏบิตังิานของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
รายละเอียด : บุคคลภายนอกที ่องค์การบรหิารส่วนต าบล จดัซื้อจดัจา้งใหด้ าเนินการ
เกีย่วกบัสวสัดกิาร เช่น บรษิทัประกนัภยั โรงพยาบาล บรษิทัผูจ้ดัท า Payroll ธนาคาร ผู้
ใหบ้รกิารโทรศพัท ์เป็นตน้ 

พนัธมติรทางธุรกจิ 
รายละเอียด : องคก์ารบรหิารส่วนต าบล อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านแก่บุคคลทีร่่วมงานกบั 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เพื่อประโยชน์ในการให้บรกิารแก่ท่าน เช่น หน่วยงานผูใ้หบ้รกิารที่



  

ท่านตดิต่อผ่านบรกิารของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล สถาบนัการเงนิ ผูใ้หบ้รกิาร
แพลตฟอรม์  เป็นตน้ 

ผูใ้หบ้รกิาร 
รายละเอียด : องคก์ารบรหิารส่วนต าบล อาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็นผูใ้หบ้รกิารแทน 
หรอืสนับสนุนการด าเนินการของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เช่น ผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัเกบ็
ขอ้มูล (เช่น คลาวด ์โกดงัเอกสาร) ผูพ้ฒันาระบบ ซอฟต์แวร ์แอปพลเิคชนั เวบ็ไซต์ ผู้
ใหบ้รกิารจดัส่งเอกสาร ผูใ้หบ้รกิารดา้นการช าระเงนิ ผูใ้หบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต ผูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัท ์ผูใ้หบ้รกิารดา้น Digital ID ผูใ้หบ้รกิารสื่อสงัคมออนไลน์ ผูใ้หบ้รกิารดา้นการบรหิาร
ความเสีย่ง ทีป่รกึษาภายนอก ผูใ้หบ้รกิารขนส่ง เป็นตน้ 

ผูร้บัขอ้มูลประเภทอื่น 
รายละเอียด : องคก์ารบรหิารส่วนต าบล อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านใหแ้ก่บุคคลผู้รบัขอ้มูล
ประเภทอื่น เช่น ผูต้ดิต่อ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล สมาชกิในครอบครวั มูลนิธทิีไ่ม่แสวงหา
ก าไร วดั โรงพยาบาล สถานศกึษา หรอืหน่วยงานอื่น ๆ เป็นตน้ ทัง้น้ี เพื่อการด าเนินการ
เกีย่วกบับรกิารของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล การฝึกอบรม การรบัรางวลั การร่วมท าบุญ 
บรจิาค เป็นตน้ 

การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ 
รายละเอียด : องคก์ารบรหิารส่วนต าบล อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่านต่อสาธารณะในกรณีที่
จ าเป็น เช่น การด าเนินการทีก่ าหนดให ้องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ตอ้งประกาศลงในราช
กจิจานุเบกษาหรอืมติคณะรฐัมนตร ีเป็นตน้ 

  

ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล จะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวใ้นระยะเวลาเท่าทีข่อ้มูล
นัน้ยงัมคีวามจ าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเท่านัน้ ตามรายละเอยีดทีไ่ด้
ก าหนดไวใ้นนโยบาย ประกาศหรอืตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี เมื่อพน้ระยะเวลาและ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านสิน้ความจ าเป็นตามวตัถุประสงคด์งักล่าวแล้ว องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล จะท าการลบ ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตวัตนไดต้่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลที่



  

คณะกรรมการหรอืกฎหมายจะไดป้ระกาศก าหนดหรอืตามมาตรฐานสากล อย่างไรกด็ ีใน
กรณีทีม่ขีอ้พพิาท การใชส้ทิธหิรอืคดคีวามอนัเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล ขอสงวนสทิธใินการเกบ็รกัษาขอ้มูลนัน้ต่อไปจนกว่าขอ้พพิาทนัน้จะไดม้ี
ค าสัง่หรอืค าพพิากษาถงึทีสุ่ด 

  

การให้บริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผู้ให้บริการช่วง 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล อาจมกีารมอบหมายหรอืจดัซื้อจดัจา้งบุคคลทีส่าม (ผูป้ระมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคล) ให้ท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนหรอืในนามของ องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล ซึ่งบุคคลทีส่ามดงักล่าวอาจเสนอบรกิารในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผูดู้แล 
(Hosting) รบังานบรกิารช่วง (Outsourcing) หรอืเป็นผูใ้หบ้รกิารคลาวด ์(Cloud computing 
service/provider) หรอืเป็นงานในลกัษณะการจา้งท าของในรูปแบบอื่น 

การมอบหมายใหบุ้คคลทีส่ามท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลนัน้ องค์การบรหิารส่วนต าบล จะจดัใหม้ขีอ้ตกลงระบุสทิธแิละหน้าทีข่อง องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและของบุคคลที ่องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล มอบหมายในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงก าหนดรายละเอยีด
ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล มอบหมายใหป้ระมวลผล รวมถงึ
วตัถุประสงค ์ขอบเขตในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้ตกลงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งผู้
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมหีน้าทีป่ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอบเขตทีร่ะบุใน
ขอ้ตกลงและตามค าสัง่ของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เท่านัน้โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อ
วตัถุประสงคอ์ื่นได ้

ในกรณีทีผู่ป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลมกีารมอบหมายผูใ้หบ้รกิารช่วง (ผูป้ระมวลผลช่วง) 
เพื่อท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลแทนหรอืในนามของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
ดงัน้ี องคก์ารบรหิารส่วนต าบล จะก ากบัใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจดัใหม้เีอกสาร
ขอ้ตกลงระหว่างผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลกบัผูป้ระมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐาน
ทีไ่ม่ต ่ากว่าขอ้ตกลงระหว่าง องคก์ารบรหิารส่วนต าบล กบัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

  



  

การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล มมีาตรการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการจ ากดัสทิธิก์ารเขา้ถงึ
ขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยเจา้หน้าทีเ่ฉพาะรายหรอืบุคคลที่มอี านาจหน้าทีห่รอื
ไดร้บัมอบหมายทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลดงักล่าวตามวตัถุประสงค์ทีไ่ดแ้จง้เจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลไวแ้ล้วเท่านัน้ ซึ่งบุคคลดงักล่าวจะตอ้งยดึมัน่และปฏบิตัติามมาตรการปกป้อง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล อย่างเคร่งครดั ตลอดจนมหีน้าที่รกัษา
ความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลทีต่นเองรบัรูจ้ากการปฏบิตักิารตามอ านาจหน้าที ่โดย องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลทัง้ในเชงิองคก์รหรอืเชงิเทคนิกทีไ่ด้
มาตรฐานสากล และเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

นอกจากน้ี เมื่อ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล มกีารส่ง โอนหรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่
บุคคลทีส่าม ไม่ว่าเพื่อการใหบ้รกิารตามพนัธกจิ ตามสญัญา หรอืขอ้ตกลงในรูปแบบอื่น 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล จะก าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลและการ
รกัษาความลบัทีเ่หมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อยนืยนัว่าขอ้มูลส่วนบุคคลที ่
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เกบ็รวบรวมจะมคีวามมัน่คงปลอดภยัอยู่เสมอ 

  

การเช่ือมต่อเวบ็ไซต์หรือบริการภายนอก 

บรกิารของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล อาจมกีารเชื่อมต่อไปยงัเวบ็ไซต์หรอืบรกิารของบุคคล
ทีส่าม ซึ่งเวบ็ไซต์หรอืบรกิารดงักล่าวอาจมกีารประกาศนโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคลที่มเีน้ือหาสาระแตกต่างจากนโยบายน้ี องค์การบรหิารส่วนต าบล ขอแนะน าให้ท่าน
ศกึษานโยบายการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรอืบรกิารนัน้ ๆ เพื่อทราบใน
รายละเอยีดก่อนการเขา้ใชง้าน ทัง้น้ี องค์การบรหิารส่วนต าบล ไม่มคีวามเกีย่วขอ้งและไม่มี
อ านาจควบคุมถงึมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซต์หรอืบรกิารดงักล่าวและไม่
สามารถรบัผดิชอบต่อเน้ือหา นโยบาย ความเสยีหาย หรอืการกระท าอนัเกดิจากเวบ็ไซต์หรอื
บรกิารของบุคคลทีส่าม 

  

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 



  

พระราชบญัญตัคุิ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดสทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลไว้หลายประการ ทัง้น้ี สทิธดิงักล่าวจะเริม่มผีลบงัคบัใชเ้มื่อกฎหมายในส่วนของสทิธน้ีิ
มผีลใชบ้งัคบั โดยรายละเอยีดของสทิธติ่าง ๆ ประกอบดว้ย 

 
สิทธิของท่านตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

        พระราชบญัญตัคุิ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดสทิธขิองเจา้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลไวห้ลายประการ ทัง้น้ี สทิธดิงักล่าวจะเริม่มผีลบงัคบัใชเ้มื่อกฎหมายในส่วนของ
สทิธน้ีิมผีลใชบ้งัคบั โดยรายละเอยีดของสทิธติ่าง ๆ ประกอบดว้ย 

•  สทิธใินการขอเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธขิอเขา้ถงึ รบัส าเนาและขอให้
เปิดเผยทีม่าของขอ้มูลส่วนบุคคลที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เกบ็รวบรวมไวโ้ดย
ปราศจากความยนิยอมของท่าน เวน้แต่กรณีที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล มสีทิธิ
ปฏเิสธค าขอของท่านดว้ยเหตุตามกฎหมายหรอืค าสัง่ศาล หรอืกรณีทีก่ารใชส้ทิธขิอง
ท่านจะมผีลกระทบทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น 

• สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั หากท่าน
พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถ้วนหรอืไม่เป็นปัจจุบนั ท่านมสีทิธิ
ขอใหแ้กไ้ขเพื่อใหม้คีวามถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจ
ผดิได ้

• สทิธใินการลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธขิอให ้องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล ลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มูลไดต้่อไป ทัง้น้ี การใช้สทิธลิบหรอืท าลาย
ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขตามทีก่ฎหมายก าหนด 

• สทิธใินการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธขิอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลของท่าน ทัง้น้ี ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ท าการตรวจสอบตามค ารอ้งขอของ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั 



  

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถูกเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย 

3. เมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเกบ็รกัษาไว้
ตามวตัถุประสงคท์ี ่องค์การบรหิารส่วนต าบล ไดแ้จง้ในการเกบ็รวบรวม แต่เจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลประสงคใ์ห ้องค์การบรหิารส่วนต าบล เกบ็รกัษาขอ้มูลนัน้ต่อไปเพื่อ
ประกอบการใชส้ทิธติามกฎหมาย 

4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ก าลงัพสิูจน์ถงึเหตุอนัชอบดว้ย
กฎหมายในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรอื
ตรวจสอบความจ าเป็นในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ อนัเน่ืองมาจากการทีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ชส้ทิธคิดัคา้น
การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

• สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธคิดัคา้นการเกบ็
รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัท่าน เวน้แต่กรณีที ่องค์การ
บรหิารส่วนต าบล มเีหตุในการปฏเิสธค าขอโดยชอบดว้ยกฎหมาย (เช่น องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล สามารถแสดงใหเ้ห็นว่าการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านมเีหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายยิง่กว่า หรอืเพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้ง
ตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทางกฎหมาย หรอืเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล) 

• สทิธใินการขอถอนความยนิยอม ในกรณีที่ท่านได้ใหค้วามยนิยอมแก่ องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล ในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยนิยอม
นัน้จะไดใ้หไ้ว้ก่อนหรอืหลงัพระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มผีล
ใชบ้งัคบั) ท่านมสีทิธถิอนความยนิยอมเมื่อใดกไ็ดต้ลอดระยะเวลาทีข่อ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านถูกเกบ็รกัษาโดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เวน้แต่มขีอ้จ ากดัสทิธโิดย
กฎหมายให ้องคก์ารบรหิารส่วนต าบล จ าเป็นตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มูลต่อไปหรอืยงัคงมี
สญัญาระหว่างท่านกบั องค์การบรหิารส่วนต าบล ทีใ่หป้ระโยชน์แก่ท่านอยู่ 

• สทิธใินการขอรบั ส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมสีทิธใินการขอรบัขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านจาก องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ในรูปแบบทีส่ามารถอ่านหรอืใชง้าน
โดยทัว่ไปไดด้ว้ยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีท่ างานไดโ้ดยอตัโนมตัแิละสามารถใชห้รอื
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยวธิกีารอตัโนมตั ิรวมถงึอาจขอให ้องคก์ารบรหิารส่วน



  

ต าบล ส่งหรอืโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอื่น 
ทัง้น้ี การใชส้ทิธน้ีิจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขตามทีก่ฎหมายก าหนด 

  

โทษของการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การไม่ปฏบิตัติามนโยบายอาจมผีลเป็นความผดิและถูกลงโทษทางวนัิยตามกฎเกณฑข์อง 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (ส าหรบัเจา้หน้าทีห่รอืผู้ปฏบิตังิานของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล) 
หรอืตามขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (ส าหรบัผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) 
ทัง้น้ี ตามแต่กรณีและความสมัพนัธ์ที่ท่านมตี่อ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล และอาจไดร้บัโทษ
ตามทีก่ าหนดโดยพระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทัง้กฎหมาย
ล าดบัรอง กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากบัดแูล 

ในกรณีทีท่่านพบว่า องค์การบรหิารส่วนต าบล มไิดป้ฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล ท่านมสีทิธริอ้งเรยีนไปยงัคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืหน่วยงานทีม่ี
อ านาจก ากบัดูแลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืตาม
กฎหมาย ทัง้น้ี ก่อนการรอ้งเรยีนดงักล่าว องค์การบรหิารส่วนต าบล ขอใหท่้านโปรดตดิต่อ
มายงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เพื่อให ้องคก์ารบรหิารส่วนต าบล มโีอกาสไดร้บัทราบ
ขอ้เทจ็จรงิและไดช้ีแ้จงในประเดน็ต่าง ๆ รวมถงึจดัการแกไ้ขขอ้กงัวลของท่านก่อนในโอกาส
แรก 

  

การปรบัปรงุแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล อาจพจิารณาปรบัปรุง แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายน้ีตามที่
เหน็สมควร และจะท าการแจง้ใหท่้านทราบผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ www.maekorn.go.th โดยมี
วนัที่มผีลบงัคบัใชข้องแต่ละฉบบัแกไ้ขก ากบัอยู่ อย่างไรกด็ ีองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ขอ
แนะน าใหท่้านโปรดตรวจสอบเพื่อรบัทราบนโยบายฉบบัใหม่อย่างสม ่าเสมอ ผ่าน



  

แอปพลเิคชัน่ หรอืช่องทางเฉพาะกจิกรรมที ่องค์การบรหิารส่วนต าบล ด าเนินการ 
โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

การเขา้ใชง้านบรกิารของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ภายหลงัการบงัคบัใชน้โยบายใหม่ ถอื
เป็นการรบัทราบตามขอ้ตกลงในนโยบายใหม่แลว้ ทัง้น้ี โปรดหยุดการเขา้ใชง้านหากท่านไม่
เหน็ดว้ยกบัรายละเอยีดในนโยบายฉบบัน้ีและโปรดตดิต่อมายงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
เพื่อชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

  

การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 

หากท่านมขีอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้กงัวลเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืเกีย่วกบันโยบายน้ี หรอืท่านตอ้งการใชส้ทิธิ
ตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านสามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่

• ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

ชื่อ: องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
สถานทีต่ดิต่อ: เลขที ่42 หมู่ 13 ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืงเชยีงราย  จงัหวดัเชยีงราย 
57000 
ช่องทางการตดิต่อ : โทรศพัท ์๐-๕๓๗๒-๖๓๖9 , โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๖๐๐๔ 
saraban@maekorn.go.th 
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