
 

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ 

__________________________________________________________ 

องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอ่ืนอัน
เก่ียวกับทาน เพ่ือใหทานสามารถเชื่อม่ันไดวา องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ มีความโปรงใสและความ
รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล นี้จึงไดถูกจัดทําข้ึนเพ่ือ
ชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลซ่ึงดําเนินการองคการ
บริหารสวนตําบลทาอิบุญ รวมถึงเจาหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของผูดําเนินการแทนหรือในนามของ องคการ
บริหารสวนตําบลทาอิบุญ โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ อาจเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคลท่ีออนไหว

เพ่ือวัตถุประสงคตอไปนี้ 
 1.1 ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการใชงานระบบบริการประชาชน เชน ขอมูลการแจงคํา

รองเรียนรองทุกข ขอมูลการขอใบคํารองท่ัวไป ขอมูลการขอใชอาคาร ขอมูลดานภาษี ขอมูลการขออนุมัติ
อนุญาตตาง ๆ เปนตน 

 1.2 เก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเก่ียวกับทาน รวมท้ังเอกสารท่ีมีการกลาวอางถึงทาน 
 1.3 วิเคราะหและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด และนําไปใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและสอดคลองกับความตองการของทาน 
 1.4 จัดทําและสงมอบเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความเก่ียวของและจําเปนตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 
 1.5 การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเม่ือทานติดตอใชบริการ หรือใชสิทธิ

ตามกฎหมาย 
 1.6 ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงรวมถึงการเฝา

ระวังโรคระบาด 
 1.7 เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งท่ีมีผลบังคับใช หรือดําเนินการตามท่ีจําเปน

เพ่ือประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมาย 
 
 



2. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
 2.1 แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล 
 องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ เก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ 

จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้ 
  1) ขอมูลสวนบุคคลท่ี องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ เก็บรวบรวมจากเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทางใหบริการตาง ๆ เชน ข้ันตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามใน
สัญญา เอกสาร ทําแบบสํารวจ หรือใชบริการ ณ ท่ีทําการหรือผานชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย 
องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ เปนตน 

  2) ขอมูลท่ี องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญเก็บรวบรวมจากการท่ีเจาของขอมูล
สวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจาก
ซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล  

  3) ขอมูลสวนบุคคลท่ี องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืน
นอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยท่ีแหลงขอมูลดังกลาวมีอํานาจหนาท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดวยกฎหมายหรือ
ไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ 

 2.2 ประเภทของขอมูลสวนบุคคล 
  1) ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเลน ลายมือ

ชื่อ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ เลขท่ีใบขับข่ี เลขท่ีหนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลข
ใบประกอบการ ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล เปนตน 
   2) ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคล เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง น้ําหนัก 
อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร รูปถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูล
การเปนบุคคลลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ เปนตน 

  3) ขอมูลสําหรับการติดตอ เชน เบอรโทรศัพทบาน เบอรโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
หมายเลขโทรสาร อีเมล ท่ีอยูทางไปรษณียบาน ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน (Line ID, Facebook) แผนท่ีตั้ง
ของท่ีพัก เปนตน 

  4) ขอมูลเก่ียวกับการทํางานและการศึกษา เชน อาชีพ ตําแหนง รายละเอียดงาน 
ประเภทของธุรกิจ ประเภทขององคกรท่ีทํางาน สถานท่ีทํางาน ขอมูลประกันสังคม หมายเลขประจําตัวผูเสีย
ภาษี ประวัติการดํารงตําแหนง ประวัติการทํางาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของผูปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร 
สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันท่ีสําเร็จการศึกษา เปนตน 

  5) ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของ องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ เชน ขอมูล
การแจงคํารองเรียนรองทุกข ขอมูลการขอใบคํารองท่ัวไป ขอมูลการขอใชอาคาร ขอมูลดานภาษี ขอมูลการขอ
อนุมัติ อนญุาตตาง ๆ เปนตน  

  6) ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน เชน เชื้อชาติ ขอมูลศาสนา ขอมูลความ
พิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ (ขอมูลภาพจําลองใบหนา) ขอมูล
เก่ียวกับสุขภาพ เปนตน 

 
 



3. สิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล 
  3.1 สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสําเนาและขอใหเปดเผย

ท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของ

ทาน เวนแตกรณีท่ี องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญมีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือ

คําสั่งศาล หรือกรณีท่ีการใชสิทธิของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอ่ืน   

  3.2 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทาน

พบวาขอมูลสวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหมีความ

ถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

  3.3 สิทธิในการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให องคการบริหารสวน

ตําบลทาอิบุญ ลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัว

บุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลไดตอไป ท้ังนี้ การใชสิทธิลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไข

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  3.4 สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวน

บุคคลของทาน ท้ังนี้ ในกรณีดังตอไปนี้ 

   1) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีทําการตรวจสอบตามคํารองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

   2) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดย

มิชอบดวยกฎหมาย 

   3) เม่ือขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในการเก็บ

รักษาไวตามวัตถุประสงค แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงคใหเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใช

สิทธิตามกฎหมาย 

   4) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีกําลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการ

เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  3.5 สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บ

รวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน เวนแตกรณีท่ีมีเหตุในการปฏิเสธคําขอโดยชอบดวย

กฎหมาย  

  3.6 สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทานไดใหความยินยอมแก องคการบริหาร

สวนตําบลทาอิบุญ ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเม่ือใดก็

ได เวนแตมีขอจํากัดสิทธิโดยกฎหมายใหจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไป 

 

 



  3.7 สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวน

บุคคลของทานองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ ในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวย

เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการ

อัตโนมัติ รวมถึงอาจขอใหองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน ท้ังนี้ การใชสิทธินี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

 4. การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
  องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจํากัดสิทธิ์
การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถเขาถึงไดโดยเจาหนาท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือไดรับ
มอบหมายท่ีมีความจําเปนตองใชขอมูลดังกลาวตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลว
เทานั้น ซ่ึงบุคคลดังกลาวจะตองยึดม่ันและปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของ องคการบริหาร
สวนตําบลทาอิบุญ อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาท่ีรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลท่ีตนเองรับรูจากการ
ปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ี  
  นอกจากนี้ การใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอบุคคลภายนอก เชน สวนราชการ
โรงพยาบาล นิติบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ จะดําเนินการภายใตวัตถุประสงคท่ีเฉพาะเจาะจง หรือเพ่ือการปฏิบัติ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน หรือเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังจัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลโดยผูไมมีอํานาจหรือโดยมิชอบ 
 

 5. การเปล่ียนแปลงนโยบายความเปนสวนตัว 

  องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวนี้ตามท่ี

เห็นสมควร หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอันเนื่องมาจากเหตุผลตาง ๆ เชน 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ จะทําการ

แจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต http://www.tha-ibun.org/ อยางไรก็ตาม หากการแกไขดังกลาวมี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ จะแจง

ใหทานทราบลวงหนาตามความเหมาะสมกอนท่ีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใชบังคับ  

 

 6. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ 

  หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของ องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ หรือเก่ียวกับนโยบายนี้ หรือทานตองการใชสิทธิตาม

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

 

 

 

 

 



 
 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล Data Controller 

  องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ 
  สถานท่ีติดตอ  : ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ 165 หมูท่ี 5 ตําบลทาอิบุญ 
อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 67110 
  โทรศัพท  : 8080-5691-0   

  อีเมล  : tha-ibun@hotmail.com 

  เว็บไซต :  www.tha-ibun.org 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 11  เดือน มกราคม พ.ศ.2566 
 

 

 

(นายชณชล ลาไชย) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ 

 


