
นโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลสังคม Privacy Policy 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy องค์การบริหารส่วนต าบลสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลสังคมก าหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลสังคม มี
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอ านาจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสังคม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้ 

ขอบเขตการบังคับใช้  
       นโยบายนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนต าบลสังคม ในปัจจุบันและใน
อนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกท่ีประมวลผล
แทนหรือในนามองค์การบริหารส่วนต าบลสังคม  ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน 
เอกสารหรือการด าเนินการในรูปแบบอื่นท่ีควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนต าบลสังคม 
       บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนต าบลสังคม ตามวรรคแรกให้หมายรวมถึง  

1. ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา                                                                                                                                                                                                                                                     
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
3. ผู้ติดต่อราชการ 
4. ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 
5. ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสังคม 
6. บุคคลอื่นที่ส านักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัวของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ เป็น

ต้น 
2. บทนิยาม 

“ส านักงาน” หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลสังคม 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง 
ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกัน ตามที่
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การด าเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม 
บันทึก ส าเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ท าลาย เป็น
ต้น 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส านักงานเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 



“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ส านักงานหรือบุคคลที่มีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแทน 

 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ส านักงานหรือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส านักงานเก็บรวบรวม 
ส านักงานจะเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 

       (๑) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการ
สมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ท าแบบส ารวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ การด าเนินการ บริการ 
หรือช่องทางบริการอ่ืนที่ควบคุมดูแลโดยส านักงาน หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับส านักงาน ณ ที่ท า
การหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนด าเนินการโดยส านักงานเป็นต้น 
       (๒) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอ่ืน 
ๆ  ตามสัญญาหรือตามพันธกิจของส านักงาน เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์  ผลิตภัณฑ์ การด าเนินการ
หรือบริการของส านักงานด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็น
ต้น 
       (๓) เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ มี
เหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ส านักงาน 
เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็ จแก่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนในฐานะที่ส านักงานมีหน้าที่ตามกฎหมาย 
พันธกิจในการด าเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงความจ าเป็นเพ่ือให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่ วน
บุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้  เป็นต้น 
 

       นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล  ของบุคคลภายนอก
แก่ส านักงาน ในกรณีนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศ
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนต้องด าเนินการขอความยินยอมจากบุคคล
นั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่ส านักงาน 
 
 

       ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการให้บริการ  ของส านักงานอาจ
เป็นผลให้ส านักงาน ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
 

4.ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
       ส านักงานพิจารณาก าหนดฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและบริบทการ

ให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอ านาจ โดยใช้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
4.1 เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งและภารกิจรับการถ่ายโอน 
4.2 เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
4.3 เป็นการจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
4.4 เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 



4.5 เพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้อ านาจรัฐที่ส านักงานได้รับ 
4.6 เพ่ือการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติที่ส าคัญ 
4.7 ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
      ในกรณีที่ส านักงานมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการด าเนินการประมวลผลตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสังคม ไม่สามารถด าเนินการหรือให้บริการตามที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 

 

      5. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวน เก็บรวบรวม 
      ส านักงานอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับบริการหรือบริบท

ความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับส านักงานรวมถึงข้อพิจารณาอ่ืนที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล 
5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล 
5.3 ข้อมูลส าหรับการติดต่อ 
5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานและการศึกษา 
5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 
5.6 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม 
5.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 
5.8 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
      ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงาน

เป็นการทั่วไป ทั้งนี้  เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมี
ความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

 

      6. คุกกี้ (Cookies) 
      ส านักงานจะเก็บรวบรวมและใช้คุกก้ี  รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความ

ดูแลของส านักงาน เช่น www.aonang.go.th หรือบนอุปกรณ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้  เพ่ือ
การด าเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของส านักงานและเพ่ือให้ผู้ ใช้งานได้รับความสะดวกและ
ประสบการณ์ท่ีดีในการใช้งานบริการสาธารณะตามหน้าที่และอ านาจ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์
ของส านักงานให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล โดยสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกก้ีได้ด้วยตนเองจากการ
ตั้งค่าในเว็บเบราว์เชอร์ (Web Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 

     7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 
     กรณีที่ส านักงานทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม  เป็นของ

บุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ส านักงานจะไม่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้
พิทักษ์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนด 

     กรณีที่ส านักงานไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ และตรวจสอบพบในภายหลังว่าส านักงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยยัง
มิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนตามกฎหมาย หากส านักงานไม่มีเหตุอันชอบด้วย



กฎหมายประการอ่ืนในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าว ส านักงาน จะด าเนินการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นโดยเร็ว เว้นแต่ผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ให้ความยินยอมใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป 

 

     8.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
     ส านักงานด าเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับ

กิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับ
ส านักงาน 

     (๑) เพ่ือน าไปใช้งานภายใต้ภารกิจ หน้าที่และอ านาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน
หรือด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อด าเนินประโยชน์สาธารณะให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีส านักงานได้รับมอบหมาย 

     (๒) เพ่ือการด าเนินการตามสัญญาระหว่างส านักงานกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
     (๓) เพ่ือการด าเนินการทางธุรกรรมของส านักงาน 
     (๔) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกตาม

ความมุ่งหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
     (๕) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้าง

ถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
     (๖) จัดท าบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
     (๗) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับบริการสาธารณะตามหน้าที่และอ านาจ 
     (๘) เพ่ือด าเนินการตามที่จ าเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหา

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 
     (๙) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระท าที่

ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อท้ังส านักงานและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
     (๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อติดต่อใช้บริการ

สาธารณะตามหน้าที่และอ านาจ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย 
     (๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย 
     (๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
     (๑๓) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการท าค าสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
     (๑๔) เพ่ือจัดท าและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็น 
     (๑๕) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระท าท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
     (๑๖) ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการของส านักงานทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์

ที่เก่ียวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ 
     (๑๗) ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ที่ส านักงานมีต่อหน่วยงานที่มีอ านาจควบคุม หน่วยงาน

ด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมาย 
     (๑๘) ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของส านักงานหรือของบุคคลอ่ืน หรือของ

นิติบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการการด าเนินการของส านักงาน 
     (๑๙) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรค

ระบาด 
     (๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดท าสถิติที่ส านักงาน

ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ                      



     (๒๑) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับคดีความ การ
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

     โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานเป็นการทั่วไป 
ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วย
เท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

 

     9. การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
     ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๙ ข้างต้น ส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล

ดังต่อไปนี้ 
     9.1 หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจที่ส านักงานต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการตาม

กฎหมายหรือวัตถุประสงค์ส าคัญอ่ืน (เช่นการด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ) 
     9.2 หน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน 
     9.3 ผู้ให้บริการ 
     9.4  ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น 
     9.5 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
 

     10. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
      ส านักงานได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ ก ากับ และให้ค าแนะน าใน

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

     11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลาย

ประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย 
          (๑) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง รับส าเนา  และขอให้เปิดเผย

ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส านักงานเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่
กรณีที่ส านักงานมีสิทธิปฏิเสธค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้
สิทธิของเจ้าของข้อมูลจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคอ่ืน                        

         (๒) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  หากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้
แก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

          (๓) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ส านักงาน ลบหรือ
ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

          (๔) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

                  ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ส านักงานท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

                  ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 



                  ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ส านักงานได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้ส านักงานเก็บรักษาข้อมูลนั้น
ต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

                  ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ส านักงานก าลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

      (๕) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง เว้นแต่กรณีที่ส านักงานมีเหตุ  ในการปฏิเสธค าขอโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (เช่น ส านักงานสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะของส านักงานเป็นต้น) 

     (๖) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่ส านักงานใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ)  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาโดยส านักงาน  เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิโดยกฎหมายให้ส านักงาน
จ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป หรือยังคงมีสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับส านักงานที่ให้ประโยชน์แก่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ 

     (๗) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วน
บุคคลของตนเองจากส านักงานในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้
โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้ส านักงานส่งหรือโ อน
ข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

     12. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแล 
     ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าส านักงานมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับ
ดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว 
ส านักงานขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อมายังส านักงานเพ่ือให้ส านักงานมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและ
ได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในโอกาสแรก 

 

     13. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
      ส านักงานอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการด าเนินงานของส านักงานรวมถึงอาจปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยส านักงานจะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนเริ่มด าเนินการ
หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลทราบโดยตรงตามช่องทางการสื่อสารของส านักงานภายหลัง
การบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ให้ถือเป็นการรับทราบข้อตกลงในนโยบายและแนวปฏิบัตินี้แล้ว 

     ทั้งนี้ ส านักงานจะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  หรือเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 



     14. การติดต่อกับส านักงาน 
        หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้ มครองข้อมูลส่วน
บุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลสังคม ตามท่ีอยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้  

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสังคม 

 


