
 

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)                                                                 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง                                                                                                      

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

 ๑. บทนํา  
     องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอ่ืนอันเก่ียว 
กับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพ่ือใหทานสามารถเชื่อม่ันไดวา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีความ
โปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ นโยบายการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงไดถูกจัดทําข้ึนเพ่ือชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซ่ึงดําเนินการโดย องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง รวมถึงเจาหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของผูดําเนินการแทนหรือในนามขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี้  
 
 ๒. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย  
       นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธกับองคการบริหารสวนตําบลใน 
ปจจุบันและท่ีอาจมีในอนาคตซ่ึงถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง รวมถึง
คูสัญญาหรือบุคคลภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
(“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตบริการตาง ๆ เชน เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการ
ในรูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง (รวมเรียกวา “บริการ”)  
 

        นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อาจกําหนดใหมีคําประกาศเกี่ยวกับ 
ความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) สําหรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือชี้แจงใหเจาของขอมูล
สวนบุคคลซ่ึงเปนผูใชบริการไดทราบถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวย
กฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลพึงมีในบริการนั้นเปนการเฉพาะเจาะจง  
 

      ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความขัดแยงกันในสาระสําคัญระหวางความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวและ

นโยบายนี้ ใหถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น 

 ๓. คํานิยาม  
      - ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวา
ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ  
    - ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีถูกบัญญัติไวในมาตรา ๒๖ แหงพระราช 

บัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความ

เชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพ

แรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทานองเดียวกัน

ตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 

 



-๒- 

 

   - 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 บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย  

- ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

- ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึง

ดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

   ๔. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เก็บรวบรวม  
      องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลง 
ขอมูลดังตอไปนี้  
     ๑. ขอมูลสวนบุคคลท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
โดยตรงในชองทางใหบริการตาง ๆ เชน ข้ันตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร        
ทําแบบสํารวจ การยื่นคําขอ การพิจารณาอนุญาต หรือ บริการ หรือชองทางใหบริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง หรือเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับ องคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง ณ ท่ีทําการหรือผานชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนตน  
    ๒. ขอมูลท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เก็บรวบรวมจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงาน
เว็บไซต หรือบริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือบริการของ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ดวย
การใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน  
    ๓. ขอมูลสวนบุคคลท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล โดยท่ีแหลงขอมูลดังกลาวมีอํานาจหนาท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอม
จากเจาของขอมูลสวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เชน การเชื่อมโยง
บริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการใหบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวน
บุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนในฐานะท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มี
หนาท่ีตามพันธกิจในการดําเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงาน
ของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจําเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญาท่ีอาจมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได  
 

      นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง ดังนี้ ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของ
ผลิตภัณฑหรือบริการ ตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเปนกรณีท่ี
ตองไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแก องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
  

     

 



-๓- 

 

          ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลท่ีมีความจําเปนในการใหบริการของ องคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง อาจเปนผลให องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดท้ังหมดหรือบางสวน 

๕. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  
    องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความเหมาะสมและตาม
บริบทของการใหบรกิาร ท้ังนี้ ตามอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไว เชน  
    ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใชประกอบ 
ดวย  
    ๕.๑ เพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือการใชอํานาจรัฐขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง  

๕.๒ เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย  
๕.๓ เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย  
๕.๔ เปนการจําเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล  
๕.๕ เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา  
๕.๖ เพ่ือการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร วิจัยหรือสถิติท่ีสําคัญ  
๕.๗ ความยินยอมของทาน  

   ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน
เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย หรือเพ่ือความจําเปนในการเขาทําสัญญา หากทาน
ปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือ คัดคานการดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทําให
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไมสามารถดําเนินการหรือใหบริการตามท่ีทานรองขอไดท้ังหมดหรือบางสวน  
 
๖. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เก็บรวบรวม  
      องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลดังตอไปนี้ ซ่ึงอาจรวมถึงขอมูล
สวนบุคคลของทาน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับงานบริการท่ีทานขอรับบริการหรือบริบทความสัมพันธท่ีทานมีกับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง รวมถึงขอพิจารณาอ่ืนท่ีมีผลกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของ
ขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
เปนการท่ัวไป ท้ังนี้ เฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของกับบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับ
ใช  
   ๖.๑ ขอมูลสวนบุคคล ไดแก ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการท่ีระบุขอมูล
เฉพาะตัวของทาน เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน 
สัญชาติ เลขท่ีใบขับข่ี เลขท่ีหนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาต
การประกอบวิชาชีพ (สําหรับแตละอาชีพ) หมายเลขประจําตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม เปนตน  
   ๖.๒ ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน ไดแก ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออนของทาน เชน 
เชื้อชาติ ขอมูลศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ 
(ขอมูลภาพจําลองใบหนา) ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ เปนตน  
 
 
 



-๔- 
 
๗. คุกกี้  
   องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เก็บรวบรวมและใชคุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันใน

เว็บไซตท่ีอยูภายใตความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการท่ี

ทานใชงาน ท้ังนี้ เพ่ือการดําเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

และเพ่ือใหทานซ่ึงเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณท่ีดีในการใชงานบริการของ องคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดง และขอมูลเหลานี้จะถูกนําไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

ใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งข้ึน โดยทานสามารถต้ังคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวยตนเองจากการ ตั้ง

คาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน 

๘. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ  
    กรณีท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ทราบวา ขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองไดรับความยินยอมใน
การเก็บรวบรวม เปนของเจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
ตอเม่ือไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ
ตามแตกรณี ยกเวนเปนกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีอํานาจดําเนินการไดตามท่ีกฎหมายกําหนด   
 

กรณีท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไร

ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดเก็บ

รวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวโดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจ

กระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จะ

ดําเนินการลบทําลายขอมูลสวนบุคคลนั้น เวนแตมีกฎหมายใหอํานาจดําเนินการในเรื่องนั้นไว 

๙. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติ

ตามภารกิจในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  
 

๑๐. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ  
ในบางกรณี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อาจจําเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไป

ยังตางประเทศเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพ่ือสงขอมูลสวนบุคคลไปยังระบบ
คลาวด (Cloud) ท่ีมีแพลตฟอรมหรือเครื่องแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือ
สหรัฐอเมริกา เปนตน) เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตั้งอยูนอกประเทศไทย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ท่ีทานใชงานหรือมีสวนเก่ียวของเปนรายกิจกรรม  

 

    อยางไรก็ตาม ในขณะท่ีจัดทํานโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิได มีประกาศ
กําหนดรายการประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ ดังนั้น เม่ือองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง มีความจําเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง องคการ
บริหารตําบลหนองแดง จะดําเนินการเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลท่ีสงหรือโอนไปมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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อยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดําเนินการตามเง่ือนไขเพ่ือใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้นไดตามกฎหมาย 
ไดแก  

๑) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ตองสงหรือโอนขอมูล
สวนบุคคลไปตางประเทศ 

๒) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอ ท้ังนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการคุมครองสวนบุคคล
ประกาศกําหนด  

๓) เปนการจําเปนเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีทานเปนคูสัญญากับ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง หรือ
เปนการทําตามคําขอของทานกอนการเขาทําสัญญานั้น  

๔) เปนการกระทําตามสัญญาของ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือ
ประโยชนของทาน  

๕) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอ่ืน เม่ือทาน ไม
สามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได  

๖) เปนการจําเปนเพ่ือดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีสําคัญ 

๑๑. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลนั้น

ยังมีความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดท่ีไดกําหนดไวในนโยบาย  
ประกาศหรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจําเปนตาม
วัตถุประสงคดังกลาวแลว องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จะทําการลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือ
ทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทําลายขอมูลสวน
บุคคลท่ีคณะกรรมการหรือกฎหมายประกาศกําหนดหรือตามมาตรฐานสากล 

  

อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคําสั่ง
หรือคําพิพากษาถึงท่ีสุด  

 
๑๒. การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง  
    องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อาจมีการมอบหมายหรือจัดซ้ือจัดจางบุคคลท่ีสาม (ผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคล) ใหทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
ซ่ึงบุคคลท่ีสามดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง 
(Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการ
จางทําของในรปูแบบอ่ืน  
 

การมอบหมายใหบุคคลท่ีสามทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
นั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาท่ีของ องคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคลท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มอบหมายใน
ฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคลท่ี องคการบริหารสวน 

 
 



-๖- 
 

ตําบลหนองแดง มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและ
ขอตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตท่ีระบุ
ในขอตกลงและตามคําสั่งของ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เทานั้น โดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือ
วัตถุประสงคอ่ืนได  
 

   ในกรณีท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพ่ือทําการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้ องคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง จะกํากับใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

กับผูประมวลผลชวง ในรูปแบบและมาตรฐานท่ีไมต่ํากวาขอตกลงระหวาง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง กับ

ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

๑๓. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล  
   องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจํากัดสิทธิ์การเขาถึง
ขอมูลสวนบุคคลใหสามารถเขาถึงไดโดยเจาหนาท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายท่ีมี
ความจําเปนตองใชขอมูลดังกลาวตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลว หรือตามท่ีระเบียบ
กฎหมายกําหนดเทานั้น ซ่ึงบุคคลดังกลาวจะตองยึดม่ันและปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาท่ีรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลท่ีตนเอง
รับรูจากการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ี  
    

     นอกจากนี้ เม่ือ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคล
ท่ีสาม ไมวา เพ่ือการใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอ่ืน องคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง จะกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับท่ีเหมาะสมและเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
   

๑๔. การเช่ือมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก  
    ๑๔.๑ การเชื่อมโยงยังเว็บไซตหรือบริการอ่ืนเปนเพียงการใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
เทานั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มิไดมีสวนเก่ียวของหรือมีอํานาจควบคุมรับรองความถูกตอง ความ
นาเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ และองคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง ไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซตหรือบริการอ่ืนท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซตหรือบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง หรือตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตหรือบริการ
ดังกลาว  
    ๑๔.๒ กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ผูใชบริการสามารถ
เชื่อมโยงมายังหนาแรกของเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือ แต
หากตองการเชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง เทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ขอสงวนสิทธิ์ท่ี
จะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไวดวยก็ได ในการท่ีเว็บไซตท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซตท่ีเชื่อมโยงมายัง
เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง หรือตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชเว็บไซตนั้น 
 
 
 



-๗- 
  
๑๕. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดแตงต้ังเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ  

กํากับและใหคําแนะนําในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความ

รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๖. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  
   พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไว
หลายประการ ท้ังนี้ สิทธิดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือกฎหมายในสวนของสิทธินี้มีผลใชบังคับ โดยรายละเอียด
ของสิทธิตาง ๆ ประกอบดวย  
   ๑) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสําเนาและขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูล
สวนบุคคลท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณี
ท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีท่ี
การใชสิทธิของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
    ๒) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวาขอมูลสวน
บุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน 
สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได  
   ๓) สิทธิในการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ลบ
หรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของ
ขอมูลไดตอไป ท้ังนี้ การใชสิทธิลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด  

๔) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ของทาน 
ท้ังนี้ ในกรณีดังตอไปนี้  
         ก) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ทําการตรวจสอบตามคํารองขอของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน  
          ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวย
กฎหมาย  
          ค) เม่ือขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตาม
วัตถุประสงคท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงค
ให องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย  
          ง) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง กําลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวย
กฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลได
ใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  
   ๕) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน เวนแตกรณีท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีเหตุในการปฏิเสธ คําขอโดย
ชอบดวยกฎหมาย (เชน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือ 
 
 
 



-๘- 
 
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะของ องคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง 
   ๖) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทานไดใหความยินยอมแก องคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลัง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได
ตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดย องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เวนแตมี
ขอจํากัดสิทธิโดยกฎหมายให องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จําเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมี
สัญญาระหวางทานกับ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ท่ีใหประโยชนแกทานอยู  
    ๗) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของทานจาก
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณท่ี
ทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน ท้ังนี้ การ
ใชสิทธินี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 
๑๗. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
   การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง (สําหรับเจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง) หรือตาม
ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สําหรับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ท้ังนี้ ตามแตกรณีและ
ความสัมพันธท่ีทานมีตอ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และอาจไดรับโทษตามท่ีกําหนดโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมท้ังกฎหมายลําดับรอง กฎ ระเบียบ คําสั่งท่ีเก่ียวของ  
 
๑๘. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล  
    ในกรณีท่ีทานพบวา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลท่ี
ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ท้ังนี้ กอนการรองเรียนดังกลาว 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ขอใหทานโปรดติดตอมายัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือให 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการ
แกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก  
 
๑๙. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามท่ีเห็นสมควร 

และจะทําการแจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.nongdank.go.th โดยมีวันท่ีมีผลบังคับใชของแตละ

ฉบับแกไขกํากับอยู อยางไรก็ดี องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบ

นโยบายฉบับใหมอยางสมํ่าเสมอ ผานแอปพลิเคชั่น หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนอง

แดง ดําเนินการ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแก องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

 

 



-๙- 

 

การรับบริการของ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการรับทราบตาม

ขอตกลงในนโยบายใหมแลว ท้ังนี้ โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้

และโปรดติดตอมายัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตอไป 

๒๐. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ  
    หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง หรือเก่ียวกับนโยบายนี้ หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถติดตอสอบถามไดท่ี  
๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)  
   ชื่อ: องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
      สถานท่ีติดตอ: หมู ๑๐ ตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๗๐ 

   ชองทางการติดตอ: www.nongdank.go.th  

   หมายเลขโทรศัพท: ๐๔-๓๙๘๙-๕๑๙  
 

 


