
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
เรื่อง    นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม พ.ศ.2566 
------------------------------------------- 

  เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีการเก็บ รวบรวมใช้ 
หรือเปิดเผย รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จึงออกประกาศฉบับนี้
ขึ้น เพ่ือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม พ.ศ.2566” 
  ข้อ 2 ขอบเขตการบังคับใช้ 
  นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ในปัจจุบันและที่อาจจะมีในอนาคตซึ่งถูกประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอก
ที่ประมวลผลแทนหรือในนามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  
  บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ตามวรรคแรก ให้หมายรวมถึง 

(1) คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
(2) คณะกรรมการ ต่างๆ 
(3) ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
(4) ผู้ใช้งานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  
(5) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ  

ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  
(6) บุคคลอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น  

ครอบครัวของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
  ข้อ 3 คำนิยาม 
  ในประกาศนี้ ให้ 
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้น
ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
  “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความ
พิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
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  “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล       
เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน 
รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น 
  “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
  “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม บุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีอำนาจ หน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม บุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
  ข้อ 4 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เก็บรวบรวม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จะเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ    
จากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

(1) เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่างๆ เช่น ขั้นตอน       
การสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทาง
ให้บริการอ่ืนที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุ่ม  นั้น 

(2) เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็ปไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอ่ืนๆ  
ตามสัญญาหรือตามพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เช่น การติดตามพฤติกรรมใช้งานเว็บไซต์ ด้วยการ
ใช้คุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

(3) เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจ 
หน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพ่ือประโยชน์
สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนในฐานะที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พันธกิจในการดำเนินการ
จัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบดิจิทัล รวมถึงความจำเป็นเพ่ือให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงาน
คู่สัญญาได้ เป็นต้น 
  นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลภายนอกแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ในกรณีนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้ง
รายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจน
ขอความยินยอมจากบุคคลนั้น หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกุ่ม 
  ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อาจเป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
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  ข้อ 5 ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลตามความเหมาะสมและบริบทการให้บริการ โดยใช้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

รายละเอียด 
 

เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพือ่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม สามารถดำเนินการ 

 ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามที่มีกฎหมายกำหนด เช่น 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 

 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติ 

 กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วย 

 มาตรฐานทางจริยธรรมกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ 

 แผ่นดิน รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่ 

 เก่ียวข้อง และการดำเนินการตามคำสั่งศาล เป็นต้น 

เป็นการจำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบ เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายขององค์การบริหารส่วน 
ด้วยกฎหมาย ตำบลหนองกุ่ม และของบุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าว 
 มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วน 
 บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การรักษาความ 
 ปลอดภัยอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 หนองกุ่ม หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือกิจการ 
 ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นต้น 
เป็นการจำเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับ เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ 
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ของบุคคล เช่น การให้บริการแอปพลิเคชัน เพ่ือเฝ้าระวัง 
ของบุคคล โรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น 
เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม สามารถปฏิบัติ 
 หน้าที่ตามสัญญา หรือดำเนินการอันเป็นความจำเป็นต่อการ 
 เข้าทำสัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม กับ

คู่สัญญา เช่น สัญญา เพ่ือรับทุน การจ้างงาน จ้างทำของ 
 การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน 
 เป็นต้น 
เพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม สามารถใช้อำนาจ 
สาธารณะ หรือการใช้อำนาจรัฐที่ รัฐ และดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
ได้รับ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ซึ่งกำหนดไว้ตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น 
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ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามฐาน
กฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้าน     
การดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม             
ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
 ข้อ 6 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เก็บรวบรวม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับ
บริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม รวมถึงข้อพิจารณา
อ่ืนที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมีกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม รวมถึงข้อพิจารณาอ่ืนที่มีผล   
กับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

รายละเอียด 
 

เพ่ือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ 
วิจัย หรือสถิติที่สำคัญ 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม สามารถจัดทำหรือ 
สนับสนุนการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติ
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อาจได้รับ
มอบหมาย เช่น การจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง หรือ 

 คณะกรรมการ การจัดทำสถิติการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ  
 งานติดตามการดำเนินนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น 
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ 

ส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จำเป็นต้องได้รับความ 
 ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้มีการแจ้งวัตถุ 
 ประสงค์ของการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้น 

 มาตรา 24 หรือ 26 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์และบริการของคู่สัญญา หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม แก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นต้น 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 

รายละเอียดและตัวอย่าง 
 

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลระบุชื่อเรียกของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูล 
 เอกสารราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น 
ลายมือชื่อ เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขท่ีใบขับข่ี 

 เลขที่หนังสือเดินทางข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 
(สำหรับแต่ละอาชีพ) เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น      
วัน เดือน ปีเกิด  เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพการ
สมรส สถานภาพ การเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาที่ใช้ ข้อมูล
พฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย 
ข้อมู ลการเป็ นคน ไร้ความสามารถหรือคน เสมื อน ไร้
ความสามารถ เป็นต้น 

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลเพ่ือการติดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร 
อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (บ้าน ที่ทำงาน) ชื่อผู้ใช้งานในสังคม
ออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติ
การศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง 
หน้าที่ ความเชี่ยวชาญ สถานภาพในอนุญาตทำงาน ข้อมูล
บุคคลอ้างอิงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรง
ตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วัน
ออกจากงาน ผลการประเมินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชี
ธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่
สำเร็จการศึกษา เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยผู้ปฏิบัติงาน เช่น 
ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หมายเลข
กรมธรรม์ ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเคลม เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
สถานภาพทางการเมือง การดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำรง
ตำแหน่งกรรมการความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกุ่ม ข้อมูลการเป็นผู้มีสัญญาจ้างกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกุ่ม ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ทำกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
กิจการทีท่ำกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นต้น 
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 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้
งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้น ที่จะมผีลบังคับใช้ 
  ข้อ 7 คุกกี้ (Cookies) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จะเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะ
เดียวกันในเว็ปไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เช่น http://www.nongkum.go.th 
หรือบนอุปกรณ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้ เพ่ือการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้
งานบริการของสำนักงาน และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ให้
ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล โดยสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบ
ราว์เชอร์ (Web Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  ข้อ 8 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม
ในการเก็บรวบรวม เป็นของบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกุ่ม จะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง
ที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 
  กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์คน
ไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และตรวจสอบพบในภายหลังว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำ
การแทนตามกฎหมาย หากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นในการเก็บ 

 

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 

รายละเอียดและตัวอย่าง 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกุ่ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน    
หมายเลข PIN ข้อมูล Single Signon (SSO ID) รหัส OTP 

 ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัดภาพถ่าย    
วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ที่อยู่
ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เช่น 
http://www.nonkum.go.th หรือแอปพลิเคชันต่างๆ)  

 ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยี ในลักษณะเดียวกัน 
หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์รายละเอียด
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ  ข้ อ มู ล  Browser ภ า ษ า ที่ ใ ช้ ง า น 
ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดของเจ้าของข้อมูลส่วน 
 บุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ 
 ความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ 
 (ภาพจำลองใบหน้า, ลายนิ้วมือ) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 

http://www.nongkum.go.th/
http://www.nonkum.go.th/
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รวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
โดยเร็ว เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป 
  ข้อ 9 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ดำเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ให้บริการ ตลอดจนบริบท
ความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 

(1) เพ่ือนำไปใช้งานภายใต้ภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม หรือดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือดำเนินประโยชน์สาธารณะให้สำเร็จลุล่วงตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้รับมอบหมาย 

(2) เพ่ือการดำเนินการตามสัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
(3) เพ่ือการดำเนินการทางธุรกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  
(4) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการต่างๆ เพ่ืออำนวยความสะดวก 

ตามความมุ่งหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการ 

กล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(6) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนด 
(7) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  
(8) เพ่ือดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงานการสรร 

หากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ การประเมินคุณสมบัติ 
(9) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ 

กระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

(10) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการ 
สมัครใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย 
  (11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย 
  (12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
  (13) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  (14) เพ่ือจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น 
  (15) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
  (16) ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ทั้งในภาพรวม
และรายบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ 
  (17) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีต่อ
หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
  (18) ดำเนินการตามที่จำเปน็เพื่อประโยชน์ทีช่อบด้วยกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
  (19) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด 
  (20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้าหรือจัดทำสถิติที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ 
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  (21) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับ       
คดีความ การดำเนินการเก่ียวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกุ่ม เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 
  ข้อ 10 การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
  ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อาจเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล 
 

 

รายละเอียด 

หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ต้องเปิดเผยข้อมูล
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมายหรือ
วัตถุประสงค์สำคัญอ่ืน (เช่นการดำเนินการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ) 

หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุม
กำกับดูแล หรือมีวัตถุประสงค์อ่ืนที่มีความสำคัญ เช่น 
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษาการสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศาล 
สำนักงานอัยการสูงสุด กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เป็นต้น 
 

คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ 
ตามกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อาจเปิดเผยข้อมูล
ของเจ้าของข้อมูลแก่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน
คณะต่างๆ เช่น คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 
 

คู่สัญญาซึง่ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  

บุคคลภายนอกที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
จัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น 
โรงพยาบาล บริษัทผู้จัดทำ ธนาคาร  ผู้ ให้บริการ
โทรศัพท์ เป็นต้น 
 

พันธมิตรทางธุรกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อาจเปิดเผยข้อมูล
ของเจ้าของข้อมูลของเจ้าของข้อมูลแก่บุคคลที่ร่วมงาน
กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เพ่ือประโยชน์ใน
การให้ บ ริการแก่ เจ้ าของข้ อมู ล  เช่ น  หน่ วยงาน               
ผู้ให้บริการที่เจ้าของข้อมูลติดต่อผ่านบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ผู้ให้บริการด้านการตลาด 
สื่อโฆษณา สถาบันการเงินผู้ ให้บริการแพลตฟอร์ม        
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น 
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ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
เจ้าของข้อมูลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 
  ข้อ 11 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมี
ความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายประกาศ
หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นความจำเป็น
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล                 
ที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้
สิทธิ หรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้น จะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงท่ีสุด 
  ข้อ 12 การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อาจมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม       
ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่างๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง 
(Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้าง
ทำของในรูปแบบอื่น 
 

 

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล 
 

 

รายละเอียด 

ผู้ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็น    
ผู้ให้บริการแทน หรือสนับสนุนการดำเนินการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกุ่ม เช่น ผู้ให้บริการด้าการจัดเก็บข้อมูล เช่น คลาวด์ 
ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์  ผู้ให้บริการจัดส่ง
เอกสารผู้ ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต             
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้าน Digital ID ผู้ให้บริการสื่อสังคม
ออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอกผู้
ให้บริการขนส่ง เป็นต้น 
 

ผู้รับข้อมูลประเภทอ่ืน 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อาจเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลผู้รับ
ข้อมูลประเภทอ่ืน เช่น ผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อการ
ดำเนินการเกี่ยวกับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม การ
ฝึกอบรม การรับรางวัล การร่วมทำบุญ บริจาค เป็นต้น 

 

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อาจเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะในกรณีที่จำเป็น เช่น การดำเนินการที่
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ต้องประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาหรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 
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  การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนอกุ่ม ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการกำหนดรายละเอียด
ประเภท ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มอบหมายให้ประมวลผลรวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เท่านั้น โดยไม่
สามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 
  ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง)           
ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกุ่ม จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลกับผู้ประมวลผลช่วงในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม กับ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
  ข้อ 13 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จะจัดให้มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับ
มอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่ง
บุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้
มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
  นอกจากนี้ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แก่
บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพ่ือการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอ่ืน องค์การบริหารส่ วนตำบล
หนองกุ่ม จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกำหนดเพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงาน เก็บรวบรวมจะมีความม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมอ 
  ข้อ 14 การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก 
  บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคล
ที่สามซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่าง
จากนโยบายนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้นๆ เพ่ือทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
กุ่ม ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว
และไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม 
  ข้อ 15 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือทำหน้าที่
ตรวจสอบ กำกับ และให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและ
ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    
พ.ศ.2562 
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  ข้อ 16 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้
หลายประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่างๆ ประกอบด้วย 

(1) สิทธิในการขอเขา้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผย 
ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีสิทธิปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
  (2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิ
ขอให้แก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 
  (3) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองกุ่ม ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่สามารถระบุ
ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  (4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
   ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 
   ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้
ตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย 
   ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม กำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วย
กฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้
สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  (5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการ
เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง เว้นแต่กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีเหตุ
ในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เป็นต้น) 
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  (6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อน
หรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เว้น
แต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป หรือยัง คงมี
สัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลอยู ่
  (7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับข้อมูล
ส่วนบุคคลของตนเองจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วย
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ 
รวมถึงอาจขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  ข้อ 17 โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง      
(สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม) หรือตามข้อตกลงการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และอาจได้รับโทษตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมทั้ง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ 18 การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล 
  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ 
ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อมายัง   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จและได้ชี้แจง
ในประเด็นต่างๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในโอกาสแรก 
  ข้อ 19 การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนว
ปฏิบัตินี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
รวมถึงอาจปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย          
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการหรืออาจส่งประกาศ      
แจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลทราบโดยตรงตามช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
ภายหลังการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ให้ถือเป็นการรับทราบข้อตกลงในนโยบายและแนวปฏิบัตินี้แล้ว 
  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  
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  ข้อ 20 การติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
  หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

(1) ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 90 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ่ม 
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 
โทร : 034-678244 
โทรสาร : 034-678244 ต่อ 18 
เว็บไซต์ : www.nongkum.go.th 
อีเมล :  nongkum_80@hotmail.com 

 

(2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 90 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ่ม 
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 
โทร : 034-678244 
โทรสาร : 034-678244 ต่อ 18 
เว็บไซต์ : www.nongkum.go.th 
อีเมล :  nongkum_80@hotmail.com 

  

  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  30  มกราคม พ.ศ.2566  เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่   30   มกราคม พ.ศ.2566 
 

 
 
    ลงชื่อ 

( นายธงชัย  อินทร์ประเสริฐ ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
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