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1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การก าหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ตระหนัก

ถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่ืนอัน เกี่ยวกับผู้ให้ความยินยอม (รวมเรียกว่า "ข้อมูล") เพ่ือให้ 
ผู้ให้ความยินยอมสามารถเชื่อมั่นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้ความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.๒๕๖2 ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ") ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูล ("นโยบาย") 
นี้จึงได้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือชี้แจงแก่ผู้ให้ความยินยอมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย    
(รวมเรียกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร รวมถึงเจ้าหน้าที่
และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ด าเนินการแทนหรือในนามขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร โดยมีรายละเอียดพอ
สังเขปได้ ดังต่อไปนี้ 
 

๒. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 
ขอบเขตการบังคับใช้นโยบายการก าหนดนโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล 

ซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคตซึ่งถูกประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร รวมถึงคู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
แทนหรือในนามของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ("ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล") ภายใต้บริการต่าง ๆ 
เช่น เว็บไชต์ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือ บริการในรูปแบบอ่ืนที่ควบคุมดูแลโดย องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
(รวมเรียกว่า"บริการ") นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร อาจก าหนดให้มีค าประกาศ
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ("ประกาศ")ส าหรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เพ่ือชี้แจงให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอัน
ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิ์ในข้อมูลส่วน
บุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันใน
สาระส าคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการก าหนดนโยบายดังกล่าวนี้ ให้ถือตาม
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น 
 

๓. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล 
๑. "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. "ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว" หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อซาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการ เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ 
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ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนดตามมาตรา ๒๖ 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๔. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
๑. "เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า บุคคลที่ระบุไปถึงได้ 
๒. "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล " หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่

ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. "ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล " หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเก่ียวกับ
การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้
บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. "เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า บุคคลที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๕. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้ 
๑. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๓๐ แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. สิทธิการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง data controller อ่ืน (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน) 

ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. สิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๓๒ แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. สิทธิขอลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล

ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๓๔ แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๖. หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวโดยสรุป ดังนี้ 
๑. จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
๒. ด าเนินการเพื่อป้องกันมีให้ผู้อ่ืน ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ 
๓. จัดให้มีระบบตรวจสอบ เพ่ือด าเนินการลบ หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 
๔. แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ 
 

๗. หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวโดยสรุป ดังนี้ 
๑. เก็บรวบรวมใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
๒. จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 



 นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโสธร                              
 

จดัท าโดย งานนิติการฯ ส านกัปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโสธร หน้า 3 

3. ท าบันทีกรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวม 
๘. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวโดยสรุป ดังนี้  
๑. การให้ค าแนะน าแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
2. การตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
๓. การรักษาความสับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

9. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  

หน่วยงานรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่และอ านาจกล่าวโดยสรุป ดังนี้ 
๑. ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๒. ร่างแผนแม่บท 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
 

๑๐. คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ตามมาตรา ๗2 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่และอ านาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนตรวจสอบการกระท าใด ๆ 

ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 

๑๑. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เก็บรวบรวมองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโสธรเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา 
เอกสารท า แบบส ารวจ การยื่นค าขอ การพิจารณาอนุญาต หรือ บริการ หรือช่องทางให้บริการอ่ืนที่
ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร ณ ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร หรือการด าเนินการผ่านช่องทางติดต่ออ่ืน
ที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เป็นต้น 

๒. ข้อมูลที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการอ่ืน ๆ ตามสัญญา หรือตามพันธกิจในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร ด้วยการใช้คุกกี ้(Cookies) หรือจากชอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือการได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว ในการเปิดเผยข้อมูลแก่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เช่น 
การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนในฐานะที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร มีหน้าที่ตามพันธกิจในการด าเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการของ หน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจ าเป็นเพ่ือให้
บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ นอกจากนี้ ยังหมายความ
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รวมถึงกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ตังนี้ ผู้ให้ข้อมูลมี
หน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้ หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้
บุคคลดังกล่าวทราบตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการ
เปิดเผยข้อมูลแกอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโสธร กล่าวคือ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล
ที่มีความจ าเป็นในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร อาจเป็นผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
โดยไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนในการก าหนด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

 

๑๒. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เป็นผู้

จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ตามอ าหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร ใช้ประกอบด้วย ดังนี้ 

๑. เพ่ือการด าเนินงาน การปฏิบัติภารกิจ เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อ านาจรัฐของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
๓. เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
๔. เป็นการจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 
๖. เพ่ือการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติท่ีส าคัญ 
๗. ความยินยอมของผู้ให้ข้อมูล 
กรณีการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีความจ าเป็นต้องเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพ่ือ
ความจ าเป็นในการเข้าท าสัญญา หากผู้ให้ข้อมูลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือคัดค้านการ
ด าเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผล ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ไม่สามารถ
ด าเนินการหรือให้บริการตามที่ผู้ให้ข้อมูลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วนแต่อย่างใด 

 

๑๓. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เก็บรวบรวมไว้ โดยองค์การ

บริหารส่วนต าบลโสธร อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ให้
ข้อมูล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับงานบริการที่ผู้ให้ข้อมูลขอรับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่ผู้ให้ข้อมูลมีกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธรรวมถึงข้อพิจารณาอ่ืนที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของ 
ข้อมูลที่ระบุไว้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เป็นการ
ทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบริการที่ผู้ให้ความยินยอมใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผล 
บังคับใช้ โดยกล่าวสรุป ดังนี้ 

๑. "ข้อมูลส่วนบุคคล " หมายความว่า ข้อมูลระบุชื่อเรียกของผู้ให้ความยินยอมหรือข้อมูลจาก
เอกสารราชการที่ระบุข้อมูล เฉพาะตัวของผู้ให้ความยินยอม เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง  ชื่อเล่น 
ลายมือชื่อ เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทางทะเบียนบ้าน 
หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาต การประกอบวิชาชีพ (ส าหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลขประจ าตัว
ผู้ประกันตน หมายเลขประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 
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2. "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน " หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
ละเอียดอ่อนของผู้ให้ข้อมูล เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมืองประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า) ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 

 

๑๔. คุกกี้ (Cookies) 
คุกกี้ (Cookies) องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน

ในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร หรือบนอุปกรณ์ของผู้ให้
ความยินยอมตามแต่บริการที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร การใช้งาน
เพ่ือการด าเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร และเพ่ือให้ผู้ให้
ความยินยอมซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธรและข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ให้ความยินยอมมากยิ่งขึ้น โดยผู้ให้ความยินยอมสามารถตั้งค่ า หรือลบการใช้งานคุกกี้ได้
ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้ข้อมูลกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์คน
ไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ทราบว่า ข้อมูลส่วน
บุคคลที่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลในการเก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง
เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง
ที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์หรือตามแต่กรณี ยกเว้นเป็นกรณีที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร มีอ านาจด าเนินการได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ไม่ทราบ
มาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบใน
ภายหลังว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยัง
มิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์
ตามแต่กรณี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จะด าเนินการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่มี
กฎหมาย ระเบียบ ก าหนดไว้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีอ านาจด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

 

๑๕. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร โดยการ

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามภารกิจในอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร 

 

๑๖. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ในบางกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

อาจจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอมไปยังต่างประเทศเพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ให้ความยินยอม เช่น เพ่ือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มี
แพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) 
เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร ที่ผู้ให้ความยินยอมใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม อย่างไรก็ตามในขณะที่จัดท า
นโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มีประกาศก าหนดรายการประเทศปลายทางที่มี
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนั้น เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีความจ าเป็นต้อง
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอมไปยังประเทศปลายทางองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรจะ
ด าเนินการเพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความ
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ยินยอมอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือ ด าเนินการตามเงื่อนไขเพ่ือให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้
ตามกฎหมาย ได้แก่ 

(๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ต้องส่งหรือโอน
ข้อมูล ส่วนบุคคลไปต่างประเทศ โยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

(๒) การแจ้งให้ผู้ให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมจากผู้ให้ความ
ยินยอมในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอปลอดภัยทั้งนี้ ตาม
ประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคล ประกาศก าหนดไว้ 

(๓) เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่ผู้ให้ความยินยอมเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร หรือ เป็นการท าตามค าขอของผู้ให้ความยินยอมก่อนการเข้าท าสัญญาดังกล่าวนั้น 

(๔) เป็นการกระท าตามสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
เพ่ือประโยชน์ของผู้ให้ความยินยอม 

(๕) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ให้ความยินยอมหรือ
ของบุคคลอื่น เมื่อผู้ให้ความยินยอม ไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

(๖) เป็นการจ าเป็นเพ่ือด าเนินภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เพ่ือประโยชน์
สาธารณะที่ส าคัญตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก าหนดไว้ 

 

๑๗. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโสธร จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอมไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความ
จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายประกาศ
หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพันระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอมสิ้นสุดของ
ความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรจะท าการลบ ท าลายข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ให้ความยินยอม หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอมไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไปตาม
รูปแบบและมาตรฐานการลบท าลาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายประกาศก าหนดหรือตาม
มาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ให้ความยินยอม องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลผู้ให้ความยินยอมนั้น
ต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะระงับไป หรือจนกว่าจะได้มีค าสั่ง หรือค าพิพากษาจนถึงที่สุด 

 

1๘. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 
การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร อาจมีการ

มอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ท าการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลแทนหรือในนามขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าว อาจเสนอบริการให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร ด าเนินการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting รับงานบริการช่วง 
(Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะ 
การจ้างท าของในรูปแบบอ่ืน การมอบหมายให้บุคคลที่สามท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
โสธรมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการก าหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรมอบหมายให้ประมวลผลรวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วน
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บุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เท่านั้น โดยไม่สามารถ
ประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนได้ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง     
(ผู้ประมวลผลช่วง) เพ่ือท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทน หรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จะด าเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร จะก ากับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูป แบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่าข้อตกลงระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธรกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 

๑๙. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มี

มาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดย
เจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายผู้ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว หรือตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนดไว้ ซึ่งบุคคลตังกล่าว 
จะต้องยืดมั่น และปฏิบัติตามมาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลด าบลบัวสว่างอย่างเคร่งครัด 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ก าหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลการปฏิบัติการตาม
อ านาจหน้าที่นอกจากนี้ เมื่อทศบาลต าบลบัวสว่าง ได้มีการส่ง โอน หรือส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพ่ือ
การให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอ่ืน องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จะก าหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไป ตามที่กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ก าหนดไว้ 

 

๒๐. การเชื่อมต่อเว็บไซค์หรือบริการภายนอก 
๑. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก การเชื่อมโยงยังเว็บไซต์หรือบริการอ่ืนเป็นเพียง

การให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีอ านาจในการควบคุมรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของ
เว็บไชต์หรือบริการนั้น ๆ แต่อย่างใด และองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดง
บนเว็บไซต์หรือบริการอ่ืนที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ หรือบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร หรือต่อความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว 

2. กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ผู้ที่เข้าใช้บริการ
สามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ 
แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธรก่อนเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไชที่มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด 1 ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่มาเชื่อมโยงกับ
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใช้เว็บไซต์นั้นแต่อย่างใด 

 

๒๑. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ ก ากับ และให้ค าแนะน าในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ 
หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงาน และให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ประกอบกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
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๒๒. สิทธิของผู้ให้ความยินยอม 
สิทธิของผู้ให้ความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้

ก าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมาย
ในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับโดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วยสิทธิดังนี้ 

๑. สิทธิไนการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้ความยินยอมมีสิทธิขอเข้าถึง รับส าเนาและ
ขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จัดเก็บเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจาก
ความของผู้ให้คามยินยอม เว้นแต่กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีสิทธิปฏิเสธค าขอของผู้ให้ความด้วย
เหตุผลตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของผู้ให้ความยินยอมจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นอันละเมิดต่อกฎหมาย 

๒. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากผู้ให้ความ
ยินยอมพบว่าข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอมไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ ให้ความ
ยินยอม มีสิทธิขอให้แก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้องเพ่ือให้เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ได้ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

๓. สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้ความยินยอมมีสิทธิขอให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร ลบ หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอม หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมไม่
สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขตามท่ี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ก าหนดไว้ 

4. สิทธิ์ในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอมมีสิทธิขอให้ระงับการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

4.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้ด าเนินการตรวจสอบตาม
ค าร้องของผู้ให้ความยินยอมเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน 

๔.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

๔.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บ
รักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือประกอบการใช้สิทธิตาม
กฎหมายก็ได ้

๔.๔. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรก าลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบ
ด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบ ความจ าเป็นใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

๔.๕ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอมมีสิทธิ
คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ให้ความยินยอม เว้นแต่กรณีที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร มีเหตุในการปฏิเสธค าขอโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร
สามารถแสดงให้ผู้ให้ความยินยอมเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความ
ยินยอมมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือ
การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

๔.6 สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ผู้ให้ความยินยอมได้ให้ความยินยอม
แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าความยินยอมนั้น
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จะได้ให้ไว้ก่อน หรือหลัง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ผู้ให้ความยินยอมมีสิทธิถอนความยินยอม
เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอมจะถูกเก็บรักษา โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิโดยผลของกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร
จ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมี สัญญาระหว่างผู้ให้ความยินยอมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร
ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ให้ความยินยอม 

 

๔.๗ สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้ความยินยอม มีสิทธิในการ
ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ความยินยอมจากองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือ
ใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบ
ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ หรือตามท่ีผู้ให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งไว้ นั้น 
 

๒๓. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

อาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษตามกฎเกณฑ์ขององค์การ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามแต่กรณี และความสัมพันธ์ที่ผู้ให้ความยินยอมให้ไว้ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร และอาจได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รวมทั้งกฎหมายล าดับรอง กฎ ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ กล่าวสรุป ดังนี้ 

 

ความรับผิดและบทก าหนดโทษ 
๑. ความรับผิดทางแพ่ง ตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. โทษทางอาญา ตามมาตรา ๗๙ ถึงมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. โทษทางปกครอง ตามมาตรา ๘๒ ถึงมาตรา ๙- แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๒๔. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแล 
การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแล ในกรณีที่ผู้ให้ความยินยอมพบว่า องค์การ

บริหารส่วนต าบลโสธร มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้ความยินยอมมีสิทธิร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลที่ ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนกรณีดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร ขอให้ผู้ให้ความยินยอมโปรดติดต่อมายังองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธรได้มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงเหตุผลในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการ 
แก้ไข ข้อกังวลของผู้ให้ความยินยอมก่อนในโอกาสแรก 
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๒๕. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร

อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะท าการแจ้งให้ผู้ให้ความ
ยินยอมทราบผ่านช่องทางเว็บไชต์ : www.tambonsothon.com ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร แต่
อย่างไรก็ดอีงค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ขอแนะน าให้ผู้ให้ความยินยอม โปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบาย
ฉบับใหม่อย่างสม่ าเสมอผ่านแอปพลิเคชั่น หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่ด าเนินการโดยเฉพาะ ก่อนที่ผู้ให้ความ
ยินยอมจะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร การรับบริการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร ภายหลังการบังคับใช้ ตามการก าหนดนโยบายใหม่จึงถือว่า เป็นการรับทราบตามข้อตกลงใน
การก าหนดนโยบายใหม่แล้วทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานถ้าหากผู้ให้ความยินยอมไม่เห็นด้วยกับรายละเอียด
ในการก าหนดนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายังองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เพ่ือองค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการก าหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร ต่อไป 

 

การติดต่อหรือการสอบถามหรือการใช้สิทธิ  
หากผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ใช้บริการกับองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีข้อสงสัย หรือมี

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร หรือเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายดังกล่าวข้างต้นนี้ หรือท่านต้องการจะใช้
สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2๕๖2 ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที ่

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เลขที่ 111 หมู่ที่ 1  
ต าบลโสธร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ : 0 3851 7079 
โทรสาร : 0 3851 8757 
ช่องทางติดต่อทางเว็บไซต์ : www.tambonsothon.com 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sothon165@gmail.com 
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