
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 
ขององคการบริหารตําบลเทวราช 

 
1. บทนํา 
 องคการบริหารสวนตําบลเทวราช ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอ่ืน 
อันเก่ียวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพ่ือใหทานสามารถเชื่อม่ันไดวา องคการบริหารสวนตําบลเทวราช 
มีความโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้ จึงไดถูกจัดทําข้ึนเพ่ือชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเก่ียวกับ
การเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงดําเนินการโดยองคการ
บริหารสวนตําบลเทวราช รวมถึงเจาหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของ ผูดําเนินการแทนหรือในนามขององคการ
บริหารสวนตําบลเทวราช โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี ้
 
2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 
 นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธกับองคการบริหารสวนตําบล
เทวราช ใบปจจุบันและท่ีอาจมีในอนาคต ซ่ึงถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยองคการบริหารสวนตําบล
เทวราช รวมถึงคูสัญญา หรือบุคคลภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทน หรือในนามขององคการบริหาร
สวนตําบลเทวราช (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตบริการตาง ๆ เชน เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน 
เอกสาร หรือ บริการในรูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยองคการบริหารสวนตําบลเทวราช (รวมเรียกวา “บริการ”) 
 นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว องคการบริหารสวนตําบลเทวราช อาจกําหนดใหมีคําประกาศเกี่ยวกับ
ความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) สําหรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช เพ่ือชี้แจงใหเจาของขอมูล
สวนบุคคลซ่ึงเปนผูใชบริการไดทราบถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบ 
ดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคล 
ท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในบริการนั้น เปนการเฉพาะเจาะจง 
 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความขัดแยงกันในสาระสําคัญระหวางความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวและ
นโยบายนี้ ใหถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น 
 
3. คํานิยาม 
 - ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได 
ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
 - ขอมูลสวนบุคคลออนไหว  หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีถูกบัญญัติ ไว ในมาตรา 26 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ 
ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูล
สวนบุคคลในทํานองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 
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- 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 บุคคลธรรมดารซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลเทวราช เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
 - ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 - ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล 
ซ่ึงดําเนินการดังกลาว ไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
 
4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช เก็บรวบรวม 
 องคการบริหารสวนตําบลเทวราช เก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ 
จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
โดยตรงในชองทางใหบริการตาง ๆ เชน ข้ันตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร 
ทําแบบสํารวจ การยื่นคําขอ การพิจารณาอนุญาต หรือ บริการ หรือชองทางใหบริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย
องคการบริหารสวนตําบลเทวราช หรือเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับองคการบริหารสวนตําบล
เทวราช ณ ท่ีทําการหรือผานชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยองคการบริหารสวนตําบลเทวราช เปนตน 
 2. ขอมูลท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช เก็บรวบรวมจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงาน
เว็บไซต หรือบริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช 
เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช 
ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 
 3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล โดยท่ีแหลงขอมูลดังกลาวมีอํานาจหนาท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอม
จากเจาของขอมูลสวนบุคคลแลว ในการเปดเผยขอมูลแกองคการบริหารสวนตําบลเทวราช เชน การเชื่อมโยง
บริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการใหบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูล 
สวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอ่ืน ในฐานะท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช 
มีหนาท่ีตามพันธกิจในการดําเนินการจัดใหมีศูนยและเปลี่ยนขอมูลกลาง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของ
หนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจําเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญา 
ท่ีอาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได 
 นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแกองคการ
บริหารสวนตําบลเทวราช ดังนี้ ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้ หรือประกาศของ
ผลิตภัณฑหรือบริการ ตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น หากเปนกรณี
ท่ีตองไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแกองคการบริหารสวนตําบลเทวราช 
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ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคล ปฏิเสธไมใหขอมูลท่ีมีความจําเปนในการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลเทวราช อาจเปนผลใหองคการบริหารสวนตําบลเทวราช ไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดท้ังหมดหรือบางสวน 
 
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
 องคการบริหารสวนตําบลเทวราช เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความเหมาะสมและ 
ตามบริบทของการใหบริการ ท้ังนี้ ตามอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไว เชน 
 ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราชใช 
ประกอบดวย 
 5.1 เพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือการใชอํานาจรัฐขององคการบริหารสวนตําบล
เทวราช 
 5.2 เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 
 5.3 เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย 
 5.4 เปนการจําเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล  
 5.5 เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 
 5.6 เพ่ือการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร วิจัย หรือสถิติท่ีสําคัญ 
 5.7 ความยินยอมของทาน 
 ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช มีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 
เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย หรือเพ่ือความจําเปนในการเขาทําสัญญา หากทาน
ปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคล หรือคัดคานการดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผล 
ทําใหองคการบริหารสวนตําบลเทวราช ไมสามารถดําเนินการหรือใหบริการตามท่ีทานรองขอไดท้ังหมด 
หรือบางสวน 
 
6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช เก็บรวบรวม 
 องคการบริหารสวนตําบลเทวราช อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลดังตอไปนี้ ซ่ึงอาจรวมถึงขอมูล
สวนบุคคลของทาน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับงานบริการท่ีทานขอรับบริการหรือบริบทความสัมพันธท่ีทานมี กับองคการ
บริหารสวนตําบลเทวราช รวมถึงขอพิจารณาอ่ืนท่ีมีผลกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของ
ขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปนี้ เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช
เปนการท่ัวไป ท้ังนี้ เฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของกับบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้น ท่ีจะมีผล
บังคับใช 
 6.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก ขอมูลระบุชื่อเรียกของทาน หรือขอมูลจากเอกสารราชการท่ีระบุขอมูล
เฉพาะตัวของทาน เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน 
สัญชาติ เลขท่ีใบขับข่ี เลขท่ีหนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาต 
การประกอบวิชาชีพ (สําหรับแตละอาชีพ) หมายเลขประจําตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม เปนตน 
  
 

 

นโยบายการคุมครองขอมลูสวนบุคคล องคการบริหารสวนตําบลเทวราช 

 



-4- 
 

6.2 ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน ไดแก ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออนของทาน เชน 
เชื้อชาติ ขอมูลศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ 
(ขอมูลภาพจําลงใบหนา) ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ เปนตน 
 
7. คุกกี ้
 องคการบริหารสวนตําบลเทวราช เก็บรวบรวมและใชคุกก้ี รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
ในเว็บไซตท่ีอยูภายใตความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการ 
ท่ีทานใชงาน ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช และ
เพ่ือใหทานซ่ึงเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณท่ีดีในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบล
เทวราช และขอมูลเหลานี้จะถูกนําไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช ใหตรงกับ 
ความตองการของทานมากยิ่งข้ึน โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวยตนเองจากการต้ังคาใน 
เว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน 
 
8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ 
 กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช ทราบวาขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองไดรับความยินยอมใน
การเก็บรวบรวม เปนของเจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ ตอเม่ือไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล
หรือผูพิทักษตามแตกรณี ยกเวนเปนกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช มีอํานาจดําเนินการไดตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
 กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว 
คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวาองคการบริหารสวนตําบลเทวราช 
ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว โดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครอง 
ท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังนี้ องคการบริหารสวนตําบลเทวราช
จะดําเนินการลบทําลายขอมูลสวนบุคคลนั้น เวนแตมีกฎหมายใหอํานาจดําเนินการในเรื่องนั้นไว 
 
9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
 องคการบริหารสวนตําบลเทวราช ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติ
ตามภารกิจในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช 
 
10. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 
 ในบางกรณี องคการบริหารสวนตําบลเทวราช อาจจําเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทาน 
ไปยังตางประเทศ เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพ่ือสงขอมูลสวนบุคคลไปยัง
ระบบคลาวด (Cloud) ทีมีแพลตฟอรมหรือเครื่องแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือ 
สหรัฐอเมริกา เปนตน) เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตั้งอยูนอกประเทศไทย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช ท่ีทานใชงานหรือมีสวนเก่ียวของเปนรายกิจกรรม 
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อยางไรก็ตาม ในขณะท่ีจัดทํานโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ยังมิไดมีประกาศ
กําหนดรายการประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ ดังนั้น เม่ือองคการ
บริหารสวนตําบลเทวราช มีความจําเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง 
องคการบริหารสวนตําบลเทวราช จะดําเนินการเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลท่ีสงหรือโอนไป มีมาตรการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดําเนินการตามเง่ือนไขเพ่ือใหสามารถสงหรือโอน 
ขอมูลนั้นไดตามกฎหมาย ไดแก 
 1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลเทวราช ตองสงหรือโอนขอมูล 
สวนบุคคลไปตางประเทศ 
 2) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอ ท้ังนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการคุมครองสวนบุคคล
ประกาศกําหนด 
 3) เปนการจําเปนเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีทานเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลเทวราช หรือ
เปนการทําตามคําขอของทานกอนการเขาทําสัญญานั้น 
 4) เปนการกระทําตามสัญญาขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
เพ่ือประโยชนของทาน 
 5. เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอ่ืน เม่ือทาน 
ไมสามารถใหความยินยอมในขระนั้นได 

6) เปนการจําเปนเพ่ือดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีสําคัญ 
 
11. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 
 องคการบริหารสวนตําบลเทวราช จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลนั้น
ยังมีความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดท่ีไดกําหนดไวในนโยบาย
ประกาศหรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทาน สิ้นความจําเปน 
ตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว องคการบริหารสวนตําบลเทวราช จะทําการลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน 
หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทําลาย 
ขอมูลสวนบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือกฎหมายประกาศกําหนดหรือตามมาตรฐานสากล 

อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน
องคการบริหารสวนตําบลเทวราช ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคําสั่ง
หรือคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

 
12. การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 

องคการบริหารสวนตําบลเทวราช อาจมีการมอบหมายหรือจัดซ้ือจัดจางบุคคลท่ีสาม (ผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคล) ใหทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช 
ซ่ึงบุคคลท่ีสามดังกลาว อาจเสนอบริการในลักษณะตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง 
(Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะ
การจางทําของในรูปแบบอ่ืน 
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การมอบหมายใหบุคคลท่ีสาม ทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูล 

สวนบุคคลนั้น องคการบริหารสวนตําบลเทวราช จะจัดใหมีขอตกลงระบบสิทธิและหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลเทวราช ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช 
มอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคล 
ท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลและขอตกลงอ่ืน ๆ ทีเก่ียวของ ซ่ึงผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีประมวลผลขอมูล 
สวนบุคคลตามขอบเขตท่ีระบุในขอตกลงและตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช เทานั้น 
โดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได  

ในกรณีท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพ่ือทําการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้องคการบริหารสวนตําบล
เทวราช จะกํากับใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล จัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
กับผูประมวลผลชวง ในรูปแบบและมาตรฐานท่ีไมต่ํากวาขอตกลงระหวาง องคการบริหารสวนตําบลเทวราช 
กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
 
13. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
 องคการบริหารสวนตําบลเทวราช มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจํากัดสิทธิ์การเขาถึง
ขอมูลสวนบุคคล ใหสามารถเขาถึงไดโดยเจาหนาท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือไดรับมอบหมาย 
ท่ีมีความจําเปนตองใชขอมูลดังกลาวตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลว หรือตามระเบียบ 
ท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น ซ่ึงบุคคลดังกลาวจะตองยึดม่ันและปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล 
ขององคการบริหารสวนตําบลเทวราชอยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาท่ีรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคล 
ท่ีตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ี 

นอกจากนี้ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลเทวราช มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคล 
ท่ีสาม ไมวาเพ่ือการใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญาหรือขอตกลงในรูปแบบอ่ืน องคการบริหารสวนตําบล
เทวราช จะกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับท่ีเหมาะสมและ 
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
14. การเช่ือมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก 
 14.1 การเชื่อมโยงยังเว็บไซตหรือบริการอ่ืน เปนเพียงการใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการเทานั้น องคการบริหารสวนตําบลเทวราช มิไดมีสวนเก่ียวของหรือมีอํานาจควบคุมรับรองความ
ถูกตอง ความนาเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ และองคการ
บริหารสวนตําบลเทวราช ไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซตหรือบริการอ่ืนท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซต
หรือบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช หรือตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเขาเยี่ยมชม
เว็บไซตหรือบริการดังกลาว 
 14.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช ผูใชบริการสามารถ
เชื่อมโยงมายังหนาแรกของเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลเทวราชได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือ 
แตหากตองการเชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้ จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากองคการ 
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บริหารสวนตําบลเทวราช เทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเทวราช 
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไวดวยก็ได ในการท่ีเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช องคการ
บริหารสวนตําบลเทวราช จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซตท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลเทวราช หรือตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชเว็บไซตนั้น 
 
15. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 องคการบริหารสวนตําบลเทวราช ไดแตงตั้งเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ 
กํากับและใหคําแนะนําในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความ
รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครอง 
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
16. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกําหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
ไวหลายประการ ท้ังนี้  สิทธิดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชเ ม่ือกฎหมายในสวนของสิทธินี้ มีผลใชบังคับ 
โดยรายละเอียดของสิทธิตาง ๆ ประกอบดวย 
 1) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสําเนาและขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูล
สวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีท่ี
องคการบริหารสวนตําบลเทวราช มีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีท่ี
การใชสิทธิของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
 2) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวาขอมูล 
สวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอแกไขเพ่ือใหมีความถูกตอง 
เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 
 3) สิทธิในการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหองคการบริหารสวนตําบลเทวราช  
ลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทําใหขอมูลสวนบุคคล 
ของทาน ไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลไดตอไปนี้ ท้ังนี้  การใชสิทธิลบหรือทําลายขอมูล 
สวนบุคคลนี้ จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 4) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทาน 
ท้ังนี้ ในกรณีดังตอไปนี ้

ก) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช ทําการตรวจสอบตามคํารองขอของ    
    เจาของขอมูลสวนบุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 
ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวย  
    กฎหมาย 
ค) เม่ือขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตาม 

วัตถุประสงคท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของ   
ขอมูลสวนบุคคลประสงคใหองคการบริหารสวนตําบลเทวราช เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไป 
เพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 
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ง) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช กําลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวย
กฎหมาย ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบ
ความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
อันเนื่องมาจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 5) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน เวนแตกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทวราช มีเหตุในการปฏิเสธคําขอ
โดยชอบดวยกฎหมาย (เชน องคการบริหารสวนตําบลเทวราช สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน มีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรอง 
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลเทวราช) 
 6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทานไดใหความยินยอมแกองคการบริหารสวนตําบล
เทวราช ในการเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลัง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได 
ตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดยองคการบริหารสวนตําบลเทวราช เวนแตมีขอจํากัด
สิทธิโดยกฎหมาย ใหองคการบริหารสวนตําบลเทวราช จําเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญา
ระหวางทานกับ องคการบริหารสวนตําบลเทวราช ท่ีใหประโยชนแกทานอยู 
 7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของทาน 
จากองคการบริหารสวนตําบลเทวราช ในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณ
ท่ีทํางานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให
องคการบริหารสวนตําบลเทวราช สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน 
ท้ังนี้ การใชสิทธินี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
17. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัย ตามกฎเกณฑขององคการ
บริหารสวนตําบลเทวราช (สําหรับเจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช) หรือตาม
ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สําหรับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ท้ังนี้ ตามแตกรณีและ
ความสัมพันธท่ีทานมีตอองคการบริหารสวนตําบลเทวราช และอาจไดรับโทษตามท่ีกําหนดโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมท้ังกฎหมายลําดับรอง กฎ ระเบียบ คําสั่งท่ีเก่ียวของ  
 
18. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล 
 ในกรณีท่ีทานพบวาองคการบริหารสวนตําบลเทวราช มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ทานมีสิทธิรองเรียนไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลท่ีไดรับการ
แตงต้ังโดยคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ท้ังนี้ กอนการรองเรียนดังกลาว องคการ
บริหารสวนตําบลเทวราช ขอใหทานโปรดติดตอมายังองคการบริหารสวนตําบลเทวราช เพ่ือใหองคการบริหาร 
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สวนตําบลเทวราช มีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการแกไขขอกังวล 
ของทานกอนในโอกาสแรก 
 
19. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 องคการบริหารสวนตําบลเทวราช อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามท่ี
เห็นสมควร และจะทําการแจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.tawaraj.go.th โดยมีวันท่ีมีผลบังคับใช
ของแตละฉบับแกไขกํากับอยู อยางไรก็ดี องคการบริหารสวนตําบลเทวราชขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบ 
เพ่ือรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสมํ่าเสมอ ผานแอปพลิเคชั่น หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลเทวราช ดําเนินการ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกองคการบริหารสวน
ตําบลเทวราช การรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการ
รับทราบตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ท้ังนี้ โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับรายละเอียด 
ในนโยบายฉบับนี้ และโปรดติดตอมายังองคการบริหารสวนตําบลเทวราช เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตอไป 
 
20. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธ ิ
 หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเก่ียวกับการเก็บ รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล 
สวนบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเทวราช หรือเก่ียวกับนโยบายนี้ หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถติดตอสอบถามไดท่ี 
 

 1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 
✦ ชื่อ : องคการบริหารสวนตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 

            สถานท่ีติดตอ : เลขท่ี 30/1 หมูท่ี 4 ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 14140 
✦ ชองทางการติดตอ : www.tawaraj.go.th /เพจ FaceBook : องคการบริหารสวนตําบลเทวราช 
✦ หมายเลขโทรศัพท : 03-5611-812 ถึง 13 

  

 

 

นโยบายการคุมครองขอมลูสวนบุคคล องคการบริหารสวนตําบลเทวราช 

 

http://www.tawaraj.go.th/
http://www.tawaraj.go.th/

