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๑. บทน า 

             องค์การบริหารส่วนต าบลกก ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคลกละข้อมูลอ่ืนอันเกี่ยวกับ
ท่าน (รวมเรียกว่า "ข้อมูล") เพ่ือให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกกมีความโปร่งใสกละ
ความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ("นโยบาย") นี้จึงได้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือชี้กจงกก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลกก
รวมถึงเจ้าหน้าที่กละบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ด าเนินการกทนหรือในนามขององค์การบริหารส่วนต าบลกก โดยมี
เนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ 
 
๒. ขอบเขตการบังคบัใชน้โยบาย 

              นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนต าบลกก 
ในปัจจุบันกละที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโตย องค์การบริหารส่วนต าบลกก รวมถึง
คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกทนหรือในนามของ องค์การบริหารส่วนต าบลกก 
("ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล") ภายใต้บริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ กอปพลิเคชันเอกสาร หรือ บริการ
ในรูปกบบอื่นที่ควบคุมดูกลโดย องค์การบริหารส่วนต าบลกก (รวมเรียกว่า "บริการ")นอกจากนโยบายฉบับนี้
กล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกก อาจก าหนดให้มีค าประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว ("ประกาศ") ส าหรับ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกก เพ่ือชี้กจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์กละเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลา
ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในบริการนั้น
เป็นการเฉพาะเจาะจงทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีความขัดกย้งกันในสาระส าคัญระหว่างความในประกาศเก่ียวกับความ
เป็นส่วนตัวกละนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น 

 
๓. ค านยิาม 

- ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมตา ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม กต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงกก่กรรมโตยเฉพาะ 
          - ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ กห่ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้กก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ 
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ 
ข้อมูลสหภาพกรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดชั่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน 
ท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 
  - การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การด าเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บ
รวบรวม บันทึก ส าเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนกปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยกพร่ โอน 
รวม ลบ ท าลาย เป็นต้น 

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกก เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
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 - ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ 
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ต าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งต าเนินการตังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 
๔. กหลง่ทีม่าของข้อมลูสว่นบคุคลที ่องค์การบรหิารสว่นต าบลกก เกบ็รวบรวม 

             องค์การบริหารส่วนต าบลกก เก็บรวบรวมหรือได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ จากกหล่ง 
ข้อมูลตังต่อไปนี้  
            1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
ในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ท ากบบ
ส ารวจ การยื่นค าขอ การพิจารณาอนุญาต หรือ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูกลโตยองค์การ
บริหารส่วนต าบลกก หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ องค์การบริหารส่วนต าบลกก ณ ที่ท า
การหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนที่ควบคุมดูกลโดย องค์การบริหารส่วนต าบลกก เป็นต้น 
           ๒. ข้อมูลที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งาน
เว็บไซต์ หรือบริการอ่ืน " ตามสัญญาหรือตามพันธกิจในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลกก 
เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไชต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลกก ด้วยการ
ใช้คุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟต์กวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก เก็บรวบรวมจากกหล่งอ่ืนนอกจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยที่กหล่งข้อมูลตังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบตัวกฎหมายหรือไต้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกล้วในการเปิดเผยข้อมูลกก่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก เช่น การเชื่อมโยงบริการ
ดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะกบบเบ็ดเสร็จกก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐกห่งอ่ืนในฐานะที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก มีหน้าที่ตาม
พันธกิจในการด าเนินการจัดให้มีศูนย์กลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการต าเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบติจิทัล รวมถึงจากความจ าเป็นเพ่ือให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการ
กลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ 

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกกก่ องค์การ 
บริหารส่วนต าบลกก ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการกจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของ 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามกต่กรณี ให้บุคคลตังกล่าวทราบ ลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็น 
กรณีท่ีต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลกก่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไมให้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกก อาจเป็นผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลกก ไม่สามารถให้บริการนั้นกก่เจ้าของ 
ข้อมูลส่วนบุคคลตังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
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๕. ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมลูสว่นบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมกู เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสมกละตาม 
บริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ เช่นฐานทางกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลกก ใช้ ประกอบด้วย 

๕.๑ เพ่ือการต าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อ านาจรัฐขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กก 

๕.๒ เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
๕.๓ เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
๕.๔ เป็นการจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
๕.๕ เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 
๕.๖ เพ่ือการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติท่ีส าคัญ 
๕.๗ ความยินยอมของท่าน 
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังกกมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือ

การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพ่ือความจ าเป็นในการเข้าท าสัญญา หากท่าน
ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คดค้านการด าเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผล 
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลกก ไม่สามารถต่ าเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอไต้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน 
 
๖. ประเภทของข้อมลูสว่นบคุคลที่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกก เกบ็รวบรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลกก อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับงานบริการที่ท่านขอรับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกก รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โตยประเภทของข้อมูล
ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลกกเป็นการ
ทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

๖.๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้กก่ ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูล 
เฉพาะตัวของท่าน เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลข
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ส าหรับกต่ละอาชีพ หมายเลขประจ าตัวผู้ประกันตน หมายเลขประกันสังคม 
เป็นต้น 

๖.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ไต้กก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน 
เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมชูีวภาพ
(ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า) ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 
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๗. คุกกี ้

องค์การบริหารส่วนต าบลกกเก็บรวบรวมกละใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บ
ไชต์ที่อยู่ภายใต้ความดูกลขององค์การบริหารส่วนต าบลกกหรือบนอุปกรณ์ของท่านตามกต่บริการที่ท่านใช้งาน 
ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินการต้านความปลอดภัยในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกก กละเพ่ือให้ท่าน
ซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกกละประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลกก 
กละข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไชต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกก ให้ตรงกับความต้องการ
ของทา่นมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ 
(Web Browser) ของท่าน 

 
๘. ข้อมลูสว่นบุคคลของผูเ้ยาว ์คนไร้ความสามารถ กละคนเสมือนไร้ความสามารถ 

กรณีท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกก ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นต้องไต้รับความยินยอมในการ
เก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ เยาว์  คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการกทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล
หรือผู้พทิักษ์ตามกต่กรณียกเว้นเป็นกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลกก มีอ านาจต าเนินการไต้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

กรณีที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ กละมาพบในภายหลังว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกก ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตังกล่าวโดยยังมีได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มี
อ านาจกระท าการกทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามกต่กรณี ตังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกกจะ
ด าเนินการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นกต่มีกฎหมายให้อ านาจด าเนินการในเรื่องนั้นไว้ 
 
๙. วตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลกก ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตาม
ภารกิจในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกก 

 
๑๐. การสง่หรือโอนข้อมลูสว่นบุคคลไปยังตา่งประเทศ 

ในบางกรณี องค์การบริหารส่วนต าบลกกอาจจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
ต่างประเทศเพ่ือต าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการกก่ท่าน เช่น เพ่ือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบ
คลาวต์ (Cloud) ที่มีกพลตฟอร์มหรือเครื่องกม่ข่าย (Sever) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกก ที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรมอย่างไรก็ตาม 
ในขณะที่จัดท านโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้ มีประกาศก าหนดรายการ
ประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลกก 
มีความจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง องค์การบริหารส่วนต าบลกก 
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จะด าเนินการเพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
เพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือต าเนินการตามเงื่อนไขเพ่ือให้สามารถส่งหรือ 

โอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้กก่ 
๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลกก ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วน

บุคคลไปต่างประเทศ 
๒) ไดกจ้งให้ท่านทราบกละได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคล 
ประกาศก าหนด 

๓) เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ องค์การบริหารส่วนต าบลกก หรือ 
เป็นการท าตามค าขอของท่านก่อนการเข้าท าสัญญานั้น 

๔) เป็นการกระท าตามสัญญาของ องค์การบริหารส่วนต าบลกก กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือ 
ประโยชน์ของท่าน 

๕) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่าน 
ไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

๖) เป็นการจ าเป็นเพ่ือต าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ 
 

๑๑. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลูสว่นบุคคลของท่าน 

องค์การบริหารส่วนต าบลกกจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้น 
ยังมีความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบาย 
ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลากละข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจ าเป็น
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวกล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกก จะท าการลบ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปกบบกละมาตรฐานการลบท าลาย 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายประกาศก าหนดหรือตามมาตรฐานสากล 

อย่างไรกดี็ ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกก ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีค าสั่ง 
หรือค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
 
๑๒. การใหบ้ริการโดยบคุคลทีส่ามหรือผูใ้ห้บรกิารชว่ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกก อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล) ให้ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกทนหรือในนามขององค์การบริหารส่วนต าบลกก ซึ่งบุคคล
ที่สามตังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่ างๆ เช่น การเป็นผู้ดูกล (Hosting) รับงานบริการช่วง
(Outsourcing)  หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวต์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานใน
ลักษณะการจ้างท าของในรูปกบบอื่น 

การมอบหมายให้บุคคลที่สามท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกก จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิกละหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
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กก ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกละของบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก มอบหมายใน
ฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงก าหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกก มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกละ
ข้อตกลงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่
ระบุในข้อตกลงกละตามค าสั่งของ องค์การบริหารส่วนต าบลกกเท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนได ้

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพ่ือท า
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกก จะก ากับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปกบบกละมาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่าข้อตกลงระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกก
กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 
๑๓. การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลกก มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โตยการจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดเยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือไต้รับมอบหมายที่ 
มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลตังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้กจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้กล้ว หรือตามที่
ระเบียบกฎหมายก าหนดเท่านั้น ซึ่งบุคคลตังกล่าวจะต้องยึดมั่นกละปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลกก อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ 
ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ เมือ องค์การบริหารส่วนต าบลกก มีการส่ง โอนหรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกก่บุคคลที่สาม ไม่ว่า เพ่ือการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงใน
รูปกบบอ่ืน องค์การบริหารส่วนต าบลกก จะก าหนดมาตรกรรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลกละการ
รักษาความลับที่เหมาะสมกละเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
๑๔. การเชือ่มต่อเวบ็ไซตห์รือบริการภายนอก 

๑๔.๑ การเชื่อมโยงยังเว็บไซต์หรือบริการอ่ืนเป็นพียงการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกกก่
ผู้ใช้บริการเท่านั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกก มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอ านาจควบคุมรับรองความถูกต้อง 
ความน่าเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซด์หรือบริการนั้นๆ กละ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกก ไม่รับผิตชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่กสตงบนเว็บไชต์หรือบริการอ่ืนที่เชื่อมโย่งมายังเว็บไซต์หรือบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกก หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการตัง
กล่าว 

๑๔.๒ กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกก ผู้ใช้บริการสามารถ
เชื่อมโยงมายังหน้ากรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลกกได้ โดยกจ้งความประสงค์เป็นหนังสือกต่หาก
ต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลกก เท่านั้น กละในการให้ความยินยอมตังกล่าว องศ์การบริหารส่วนต าบลกกขอสงวนสิทธิ์ที่จะก าหนด
เงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกก องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังกก จะไม่รับผิตชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่กสดงบนเว็บไชต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์กร
บริหารส่วนต าบลกก หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใช้เว็บไชต์นั้น 



-7- 
 
 

๑๕. เจา้หน้าที่คุม้ครองข้อมลูสว่นบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลกก ไต้กต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ
ก ากับกละให้ค ากนะน าในการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานกละให้
ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑๖. สทิธขิองทา่นตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖ ไต้ก าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ 
หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิตังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับ โดย
รายละเอียดของสิทธิต่างๆ ประกอบด้วย 

๑) สิทธิ์ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับส าเนากละขอให้เปิดเผยที่มาของ 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นกต่
กรณีท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกก มีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือค าสั่งศาลหรือกรณี
ที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิกละเสรีภาพของบุคคลอื่น 

๒)สิทธิ์ในการขอกก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์กละเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้กก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ กละไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได ้

๓) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ องค์การบริหารส่วนต าบลกกลบหรือ
ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

๔) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก ท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้กก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์กละเป็นปัจจุบัน 

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมีชอบด้วย 
ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก ได้กจ้งในการเก็บรวบรวม กต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกกเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก ก าลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิ
คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกฎหมาย 

๕) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับท่าน เว้นกต่กรณีท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกก มีเหตุในการปฏิเสธค าขอโดย 
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ชอบด้วยกฎหมาย (เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลกก สามารถกสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ องค์การบริหารส่วนต าบล
กก 

๖)สิทธิ์ในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านไต้ให้ความยินยอมกก่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
กก ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลัง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได้ 
ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโตย องค์การบริหารส่วนต าบลกก เว้นกต่มขี้อจ ากัด
สิทธิโดยกฎหมายให้ องค์การบริหารส่วนต าบลกก จ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่าง
ท่านกับ องค์การบริหารส่วนต าบลกก ทีใ่ห้ประโยชน์กก่ท่านอยู่ 

๗) สิทธิ์ในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
จากองค์การบริหารส่วนต าบลกก ในรูปกบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืองานได้โดย
อัตโนมัติกละสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โตยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกก ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปกบบตั้งกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดอุปกรณ์ท่ีท า 
 
๑๗. โทษของการไมป่ฏบิัตติามนโยบายการคุม้ครองข้อมลูสว่นบุคคล 

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดกละถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของ องค์การ 
บริหารส่วนต าบลกก (ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกก) หรือตามข้อตกลง
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ส าหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามกต่กรณีกละความสัมพันธ์ที่
ท่านมีต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลกก กละอาจได้รับโทษตามท่ีก าหนโตยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งกฎหมายล าตับรอง กฎ ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 
๑๘. การรอ้งเรยีนตอ่หนว่ยงานผู้มอี านาจก ากับดกูล 

ในกรณีที่ท่านพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกก มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูกลที่ ได้รับ
การกต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนต าบลกก ขอให้ทานโปรดติดต่อมายัง องค์การบริหารส่วนต าบลกก เพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกก มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงกละไต้ชี้กจงในประเด็นต่างๆ รวมถึงจัดการกก้ไขข้อกังวลของ
ท่านก่อนในโอกาสกรก 
 
๑๙. การปรบัปรุงกกไ้ขนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลกก อาจพิจารณาปรับปรุง กก้ไขหรือเปลี่ยนกปลงนโยบายนี้ตามที่
เห็นสมควร กละจะท าการกจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.kae.go.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของ
กต่ละฉบับกก้ไขก ากับอยู่ อย่างไรก็ตี่ องค์การบริหารส่วนต าบลกก ขอกนะน าให้ท่านโปรดตรวจสอบเพ่ือ
รับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ าเสมอ ผ่านกอปพลิเคชั่น หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วน 
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ต าบลกก ด าเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกก่องค์การบริหารส่วนต าบลกก 
การรับบริการขององค์กรบริหารส่วนต าบลกก ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบตาม
ข้อตกลงในนโยบายใหม่กล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับ
นี้กละโปรดติดต่อมายัง องค์การบริหารส่วนต าบลกกเพ่ือชี้กจงข้อเท็จจริงต่อไป 

 
๒๐. การตดิต่อสอบถามหรือใชส้ทิธิ 

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอกนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ กละเปิดเผยข้อมูลส่วน 
บุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบลกก หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนต าบลกก 
สถานที่ติดต่อ: หมู่ 9 ต าบลกก อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 
ช่องทางการติดต่อ: www.kae.go.th 
หมายเลขโทรศัพท์: 0-4455-8676 
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