
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 
เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

.............................................. 
 
  โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลพลับพลา  มีการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย  รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูล  ตามภารกิจ 
หน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมู ลส่วน
บุคคล  พ.ศ. 2562   
  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  7  พ.ศ. 2562  มาตรา  59 (1) จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
บทนำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
อ่ืนอันเกี่ยวกับท่าน(รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพ่ือให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 
มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพ่ือชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า  “ประมวลผล”)    ส่วนบุคคลซึ่งดำาเนินการโดย 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ 
 
ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วน
ตำบลพลับพลา ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลพลับพลา รวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกท่ีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลพลับพลา (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้บริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอป
พลิเคชัน เอกสาร หรือ บริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา (รวมเรียกว่า 
“บริการ”) นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อาจกำหนดให้มีคำประกาศ
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว(“ประกาศ”) สำหรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา เพ่ือชี้แจงให้
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และ
เหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจงทั้งนี้ ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความใน
ประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น 

บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ตามวรรคแรกให้หมาย
รวมถึง 

(1) ผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  สมาชิกสภา 



(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(3) ผู้ติดต่อราชการ 
(4) ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 
(5) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซด์  แอปพลิเคชั่น  อุปกรณ์  หรือ  ช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ที่

อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 
(6) บุคคลอ่ืนที่สำนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  เช่น  บุคคลในครอบครัวของ

ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่  เป็นต้น 
คำนิยาม 
“สำนักงาน” หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัว

บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ  
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ  เผ่าพันธ์  ความ

คิดเห็นทางการเมือง  ความเชื่อในลัทธิ  ศาสนาหรือปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  ประวัติอาชญากรรม  ข้อมูล
สุขภาพ  ความพิการ  ข้อมูลสหาภาพแรงงาน  ข้อมูลพันธุกรรม  ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน  ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด   

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า  การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่น  เก็บรวบรวม  บันทึก  สำเนา  จัดระเบียบ  เก็บรักษา  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  ใช้  กู้คืน  เปิดเผย  ส่งต่อ 
เผยแพร่  โอน  รวม  ลบ  ทำลาย  เป็นต้น 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
          1. เพ่ือความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพลับพลา  ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส 
(Email Address) ชื่อ (Name) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น 
          2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพ่ือสมัครสมาชิกหรือเพ่ือใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง องค์การ
บริหารส่วนตำบลพลับพลาจ ะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ิมเติม ได้แก่ อีเมล (E-Mail) เพศ (Sex) 
อายุ (Gender) เพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนข่าวสารให้กับท่าน 

          3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ของท่านบางอย่างเพ่ิมเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) 
โดเมนเนม (Domain Name) สถิติหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม 

          4. องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PrivacyPolicy) ของเว็บไซต์อ่ืนที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพ่ือจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว
เก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลาไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์
ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 



          1. องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ 
ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของ
ท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาเท่านั้น 

          2. องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลพลับพลาได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากท่านเท่านั้น 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

          เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกท่ีจะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก องค์การบริหารส่วนตำบล
พลับพลาก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพ่ือแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาทราบ
ในหน้าเว็บ 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

          การใช้คุกกี้ (Cookies) “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาส่งไปยังโปรแกรมค้น
ผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หาก
มีการใช้ “คุกก้ี” ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออก
จากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” 
นั้น ทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกก้ี” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากข้ึน 
เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาจะนำ
ข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอ่ืนของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลพลับพลาเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาต่อไป 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 กรณีท่ีสำนักงานทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวมเป็นของ
บุคคล  ซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  สำนักงานจะไม่ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์  
หรือผู้อนุบาล  หรือผู้พิทักษ์  ตามแต่กรณี  ทั้งนี้  เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกำหนด 

 กรณีที่สำนักงานไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ  และตรวจสอบพบในภายหลังว่าสำนักงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
ดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมาย  หาก
สำนักงานไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอ่ืนในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าว  สำนักงาน  จะ
ดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว  เว้นแต่ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์  
หรือผู้อนุบาล  หรือผู้พิทักษ์  ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

สำนักงานดำเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  โดยขึ้นอยู่
กับกิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ  ตลอดจนบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลมีกับสำนักงาน 



(1) เพ่ือนำไปใช้งานภายใต้ภารกิจ  หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานหรือดำเนินการตามที่  จำเป็นเพ่ือดำเนินประโยชน์สาธารณะให้สำเร็จลุล่วงตามที่
สำนักงานได้รับมอบหมาย 

(2) เพ่ือการดำเนินการตามสัญญาระหว่างสำนักงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(3) เพ่ือการดำเนินการทางธุรกรรมของสำนักงาน 
(4) ควบคุมดูแลใช้งาน  ติดตาม  ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการต่างๆ  เพ่ืออำนวยความสะดวก

ตามความมุ่งหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  รวมทั้งเอกสารที่มีการ

กล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(6) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนด 
(7) วิเคราะห์ข้อมูล  รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับบริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ 
(8) เพ่ือดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการรับสมัครงานการสรรหา

กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ การประเมินคุณสมบัติ 
(9) ป้องกัน  ตรวจขจับ หลีกเลี่ยง  และตรวจสอบการฉ้อโกง  การละเมิดความปลอดภัย  หรือการ

กระทำที่ต้องห้าม  หรือผิดกฎหมาย  และอาจเกิดความเสียหายต่อสำนักงานและเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

(10) การยืนยันตัวตน  พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  เมื่อติดต่อใช้
บริการสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจ  หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย 

(11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย 
(12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
(13) ส่งการแจ้งเตือน  การยืนยันการทำคำสั่ง  ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคล 
(14) เพ่ือจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น 
(15) ยืนยันตัวตน  ป้องกันการสแปม  หรือการกระทำท่ีไม่ได้รับอนุญาต  หรือผิดกฎหมาย 
(16) ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการของสำนักงานทั้งในภาพรวมและรายบุคคลเพ่ือ

วัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการค้นคว้า  และการวิเคราะห ์
(17) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ที่สำนักงานมีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม  

หน่วยงานด้านภาษี  การบังคับใช้กฎหมาย  หรือภาระผูกพันตามกฎหมาย 
(18) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานหรือของบุคคลอ่ืน  

หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อกับการการดำเนินการของสำนักงาน 
(19) ป้องกัน  หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต  ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรค

ระบาด 
(20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  การค้นคว้า  หรือจัดทำสถิติที่

สำนักงานได้รับหมายให้ดำเนินการ 
(21) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย  ประกาศ  คำสั่งที่มีผลบังคับใช้  หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดี

ความ  การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล  รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็น
การทั่วไป  ทั้งนี้  เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 



ข้อ 10 การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9  ข้างต้น  สำนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่
บุคคลดังต่อไปนี้ 
 

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอียด 
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่สำนักงานต้องเปิดเผย
ข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
หรือวัตถุประสงค์สำคัญอ่ืน (เช่นการดำเนินการเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ) 

หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุม
กำกับดูแลหรือมีวัตถุประสงค์อ่ืนที่มี่ความสำคัญ เช่น
คณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้รักษาการ  สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  กรมการปกครอง  กรมบัญชีกลาง 
ศาล  สำนักงานอัยการสูงสุด กรมควบคุมโรค
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นต้น     

หน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน 

สำนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลแก่
บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะต่างๆ ก.อบต. 
จ.นครราชสีมา  เป็นต้น 

ผู้ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  อาจมอบหมาย
ให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ให้บริการแทนหรือสนับสนุนการ
ดำเนินการของสำนักงานเช่น ผู้ให้บริการด้านการ
จัดเก็บข้อมูล  เช่น คลาวด์  ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์
แอปพลิเคชั่น เวปไซด์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารผู้
ให้บริการโทรศัพท์  ผู้ให้บริการด้าน Digital ID ผู้
ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ผู้ ให้บริการด้านการ
บริหารความเสี่ยงปรึกษาภายนอกผู้ให้บริการขนส่ง  
เป็นต้น 

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น สำนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลผู้รับข้อมูล
ประเภทอ่ืน เช่นผู้ติดต่อสำนักงาน  วัด  โรงพยาบาล 
สถานศึกษา  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นต้น  ทั้งนี้   
เพ่ือการดำเนินการเกี่ยวกับบริการของสำนักงานการ
ฝึกอบรมการรับรางวัล  การร่วมทำบุญ  บริจาค  
เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลต่อสาธารณะในกรณีที่   จำเป็น เช่น  การ
ดำเนินการที่กำหนดให้สำนักงานต้องประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้น 

 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สำนักงานได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ และให้

คำแนะนำในการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือ
กับสำนักคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูลส่วน
บุคคล  พ.ศ. 2562 



สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 
2562 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562  ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลไว้หลายประการ  โดยรายละเอียดของสิทธิต่างๆ  ประกอบด้วย 

(1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง  รับสำเนา  และ
ขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล  เว้นแต่กรณีที่สำนักงานมีสิทธิปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตามกฎหมายหรือ
คำสั่งศาล  หรือกรณีที่การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น 

(2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  หากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง  ไม่ครบถ้วนหรือไม่ เป็นปัจจุบัน  เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้แก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  สมบูรณ์  และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

(3) สิทฺธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้สำนักงาน  
ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้าของข้อมูลได้ต่อไป  ทั้งนี้  การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่
กฎหมายกำหนด 

(4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง  ทั้งนี้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก่ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม  ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม
วัตถุประสงค์ที่สำนักงานได้แจ้งในการเก็บรวบรวม  แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้สำนักงานเก็บรักษา
ข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานกำลังพิศูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย  ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวมใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

(5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
คัดค้านการเก็บรวบรวม  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง  เว้นแต่กรณ๊ที่สำนักงานมีเหตุในการ
ปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย  (เช่น สำนักงานสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า  หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย  หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ
สำนักงานเป็นต้น 

(6) สิทธิในการขอถอดความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่
สำนักงานในการเก็บรวบรวมใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลัง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ)  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอน
ความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลต่อไป  หรือยังคงมีสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับ
สำนักงานที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ 

(7) สิทธิในสการขอรับ  ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการ
ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากสำนักงานในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ



หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน ทั้งนี้  การใช้สิทธินี้
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 
การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าสำนักงานมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  หรือหน่วยงานที่
มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย  ทั้งนี้  
ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว  สำนักงานขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อมายังสำนักงานเพ่ือให้
สำนักงานมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ  รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในโอกาสแรก 
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

            องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาการปฏิบัติตาม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาในกรณีที่ท่านมีข้อ
สงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตาม
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟัง
ข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพลับพลาต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่าง
นี้ 

  การติดต่อกับสำนักงาน 

 หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย  ข้อเสนอแนะ  หรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้  หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 

หมู่ที่ 2  ตำบลพลับพลา 

อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 30190 

โทร 044 492 004 

เว็บไซด์  : https://www.tambonplubpla.go.th/ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่  3 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566 

  

                                    
                                                     (นายสวิง  เหงากระโทก) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


