
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสีสุก 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

______________________ 
 

เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลสีสุก มีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผย รวมถึง การบริหารจัดการขอมูล ตามภารกิจ หนาที่และอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก          
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลองคการบริหารสวนตําบลสีสุก จึงออกประกาศฉบับ
น้ีขึ้น เพ่ือใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ขอ ๑   ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสีสุก  เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก  พ.ศ. ๒๕๖6” 
ขอ ๒   ขอบเขตการบังคับใช 
      นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับน้ีใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคล
ซ่ึงมีความสัมพันธกับองคการบริหารสวนตําบลสีสุก  ในปจจุบันและท่ีอาจจะมีในอนาคตซ่ึงถูกประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลโดยองคการบริหารสวนตําบลสีสุก  ขาราชการ เจาหนา ท่ีและรวมถึงคูสัญญาหรือ
บุคคลภายนอกท่ีประมวลผลแทนหรือในนามองคการบริหารสวนตําบลสีสุก ภายใตผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ 
เชน เว็บไซต แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยองคการบริหารสวนตําบลสีสุก 
ขอ ๓ บทนิยาม 
      ในประกาศน้ี  ให 
 “ขอมูล” หมายความวา ส่ิงท่ีสื่อความหมายใหรูเร่ืองราว ขอเท็จจริง ขอมูลหรือส่ิงใด ๆ ไมวาการส่ือ
ความหมายน้ันจะทําไดโดยสภาพของสิ่งน้ันเอง หรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปแบบของ
เอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึก
โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหสิ่งท่ีบันทึกไวปรากฏได 
 “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
 “เจาของขอมูลสวนบุคคล”(Data Subject)หมายความวาบุคคลที่ขอมูลน้ันสามารถระบุตัวตนไปถึงได 
 “ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวา
ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ เชน 

๑) ช่ือ - นามสกุล 
๒) เลขประจําตัวประชาชน เลขประจําตัวผูเสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต และหมายเลขผูใช

นํ้าประปา 
๓) ท่ีอยู อีเมลล หมายเลขโทรศัพท 
๔) ขอมูลอุปกรณหรือเคร่ืองมือและขอมูลบันทึกตาง ๆ ท่ีใชติดตามตรวจสอบกิจกรรมตาง ๆ ของบุคคล 

เชน IP Address, MAC Address, Cookie, User ID และ Log File เปนตน 
๕) ขอมูลระบุทรัพยสินของบุคคล เชน โฉนดท่ีดิน เปนตน 



๖) ขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลอ่ืน ซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวเจาของขอมูลสวนบุคคลได เชน วันเกิด 
สถานท่ีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ นํ้าหนัก สวนสูง ขอมูลตําแหนงท่ีอยู (Location) ขอมูลทางการแพทย 
ขอมูลการศึกษา ขอมูลทางการเงิน และขอมูลการจางงาน เปนตน 

๗) ขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือความเห็นของผูบังคับบัญชาตอพนักงานหรือลูกจาง 
 “ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว” (Sensitive Personal Data) หมายความวา ขอมูลที่เปนเร่ือง
สวนตัวโดยแทของสวนบุคคล เก่ียวกับเช้ือชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา 
หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูล
พันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานองเดียวกัน ตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 “ขอมูลชีวภาพ” (Biometric) หมายความวา ขอมูลสวนบุคคลท่ีเกิดจากการใชเทคนิคหรือเทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวของกับการนําลักษณะเดนทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช ทําใหสามารถยืนยันตัวตน
ของบุคคลน้ันท่ีไมเหมือนกับบุคคลอ่ืนได เชน ขอมูลภาพจําลองใบหนา ขอมูลจําลองมานตา หรือขอมูลจําลอง
ลายน้ิวมือ เปนตน 
 “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจอันเก่ียวกับ
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 “ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําส่ังหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ท้ังน้ี บุคคลหรือ
นิติบุคคลซ่ึงดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
 “เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ผูท่ีไดรับมอบหมายหรือแตงตั้งจาก กปภ. ใหมี
หนาท่ีใหคําแนะนําและตรวจสอบการดําเนินงาน ประสานงาน และใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
           “การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา การดําเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บ
รวบรวม บันทึก สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผยสงตอ เผยแพร โอน รวม 
ลบ ทําลาย เปนตน 
           “เจาของขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่สํานักงาน
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
ขอ 4 วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
      องคการบริหารสวนตําบลสีสุก ดําเนินการเก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค
ดังตอไปน้ี โดยข้ึนอยู กับประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมท่ีใหบริการ ตลอดจนบริบท
ความสัมพันธที่เจาของขอมูลสวนบุคคลมีกับองคการบริหารสวนตําบลสีสุก 

(๑) เพ่ือนําไปใชงานภายใตภารกิจ หนาที่และอํานาจตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลสีสุก หรือดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือดําเนินประโยชนสาธารณะใหสําเร็จลุลวงตามท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลสีสุก  ไดรับมอบหมาย 

(๒) เพ่ือการดําเนินการตามสัญญาระหวางองคการบริหารสวนตําบลสีสุก กับบุคคลที่เก่ียวของ 
(๓) เพ่ือการดําเนินการทางธุรกรรมขององคการบริหารสวนตําบลสีสกุ 
(๔) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวก

ตามความมุงหมายของเจาของขอมูลสวนบุคคล  
(๕) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเก่ียวกับเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังเอกสารท่ีมีการกลาว

อางถึงเจาของขอมูลสวนบุคคล 
(๖) จัดทําบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด 
(๗) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาที่เก่ียวกับบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก 



(๘) เพ่ือดําเนินการตามที่จําเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรร
หากรรมการหรือผูดํารงตําแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 

(๙) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทํา
ท่ีตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอท้ังองคการบริหารสวนตําบลสีสุก และเจาของขอมูล
สวนบุคคล 

(๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคล เม่ือมีการสมัคร
ใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก หรือติดตอใชบริการ หรือใชสิทธิตามกฎหมาย 

(๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย 
(๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
(๑๓) สงการแจงเตือน การยืนยันการทําคําส่ัง ติดตอส่ือสารและแจงขาวสารไปยังเจาของขอมูลสวน

บุคคล 
(๑๔) เพ่ือจัดทําและสงมอบเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความเก่ียวของและจําเปน 
(๑๕) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทําท่ีไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
(๑๖) ตรวจสอบการเขาถึงและการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก ท้ังในภาพรวมและ

รายบุคคล เพ่ือวัตถุประสงคที่เก่ียวกับการคนควา และการวิเคราะห 
(๑๗) ดําเนินการตามที่จําเปนเพ่ือปฏิบัติตามหนาที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีสุก มีตอหนวยงานท่ีมี

อํานาจควบคุม หนวยงานดานภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายขององคการบริหาร
สวนตําบลสีสุก 

(๑๘) ดําเนินการตามที่จําเปนเพ่ือประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของสํานักงาน ก.พ. หรือของบุคคลอ่ืน 
หรือของนิติบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกับการการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก 

(๑๙) ปองกัน หรือหยุดย้ังอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงรวมถึงการเฝาระวังโรค
ระบาด 

(๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพ่ือประโยชนสาธารณะ การคนควาหรือจัดทําสถิติท่ี
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
(๒๑) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําส่ังท่ีมีผลบังคับใช หรือการดําเนินการเก่ียวกับคดีความ การ
ดําเนินการเก่ียวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเก่ียวกับขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
*ขอ 5 แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลที่องคการบริหารสวนตําบลสีสุก เก็บรวบรวม 
      องคการบริหารสวนตําบลสีสุก จะเก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จาก
แหลงขอมูล ดังตอไปน้ี 
     (๑) เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทางใหบริการตาง ๆ เชน ข้ันตอนการ
สมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทําแบบสํารวจหรือใชงานผลิตภัณฑ บริการ หรือ
ชองทางใหบริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยองคการบริหารสวนตําบลสีสุก หรือเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคล
ติดตอสื่อสารกับองคการบริหารสวนตําบลสีสุก ณ ที่ทําการหรือผานชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก เปนตน 
     (๒) เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ หรือบริการอ่ืน ๆ 
ตามสัญญาหรือตามพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต 
ผลิตภัณฑหรือบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบน
อุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 
     (๓) เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยท่ีแหลงขอมูลดังกลาวมีอํานาจ
หนาท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลแลวในการเปดเผย
ขอมูลแกองคการบริหารสวนตําบลสีสุก เชน การเช่ือมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการใหบริการ



เพ่ือประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงาน
ของรัฐแหงอ่ืนในฐานะท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีสุก  มีหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพล
เรือน พันธกิจในการดําเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปล่ียนขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงาน
ของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงความจําเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญาท่ีอาจมีการ
แลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได เปนตน 
           นอกจากน้ี ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของ
บุคคลภายนอกแกองคการบริหารสวนตําบลสีสุก ในกรณีน้ี เจาของขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
แจงรายละเอียดตามนโยบายน้ีหรือประกาศของผลิตภัณฑหรือบริการน้ัน ๆ ตามแตกรณีใหบุคคลดังกลาว
ทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลน้ันหากเปนกรณีท่ีตองไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแก
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก 
            ท้ังน้ี ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธใหขอมูลท่ีมีความจําเปนในการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลสีสุก อาจเปนผลใหองคการบริหารสวนตําบลสีสุก ไมสามารถใหบริการน้ันแกเจาของขอมูล
สวนบุคคลดังกลาวไดทั้งหมดหรือบางสวน 
ขอ 6 การใชขอมูลสวนบุคคล 

1. องคการบริหารสวนตําบลสีสุก จะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาท่ีจําเปน เชน ช่ือ และ ที่อยู 
เพ่ือใชในการติดตอ ใหบริการประชาสัมพันธ หรือใหขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นของทาน
ในกิจการหรือกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก  เทาน้ัน 

2. องคการบริหารสวนตําบลสีสุก ขอรับรองวาจะไมนําขอมูลสวนบุคคลของทานที่องคการบริหารสวน
ตําบลสีสุก ไดเก็บรวบรวมไว ไปขายหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
ทานเทาน้ัน 

3. ในกรณีท่ี องคการบริหารสวนตําบลสีสุก ไดวาจางหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหดําเนินการเก่ียวกับขอมูล
สวนบุคคลของทาน เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย การวิเคราะหเชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลสีสุก เปนตน  องคการบริหารสวนตําบลสีสุกจะกําหนดใหหนวยงานที่ไดวาจางใหดําเนินการ
ดังกลาว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน และกําหนดขอหามมิใหมีการนํา
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ไปใชนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก 
ขอ ๗ คุกก้ี (Cookies) 
     องคการบริหารสวนตําบลสีสุก จะเก็บรวบรวมและใชคุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันใน
เว็บไซตท่ีอยูภายใตความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก  เชน www.sisuk.go.th หรือบนอุปกรณหรือ
บริการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลใชงาน ท้ังน้ี เพ่ือการดําเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก และเพ่ือใหผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณที่ดีในการใชงานบริการ
ของสํานักงาน และขอมูลเหลาน้ีจะถูกนําไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก  ใหตรงกับ
ความตองการของเจาของขอมูล    โดยสามารถต้ังคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวยตนเองจากการต้ังคาใน
เว็บเบราวเชอร (Web Browser) ของเจาของขอมูลสวนบุคคล  
ขอ ๘ ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 
      กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีสุก ทราบวาขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองไดรับความยินยอมในการ
เก็บรวบรวม เปนของบุคคลซ่ึงเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ องคการบริหาร
สวนตําบลสีสุก จะไมทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลน้ันจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจ
ปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ ตามแตกรณี ท้ังน้ี เปนไปตามเงื่อนไขท่ี
กฎหมายกําหนด 
     กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีสุก  ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาวคนไร
ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ และตรวจสอบพบในภายหลังวาองคการบริหารสวนตําบลสีสุก  



ไดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาวโดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมี
อํานาจกระทําการแทนตามกฎหมาย หากองคการบริหารสวนตําบลสีสุก  ไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมาย
ประการอ่ืนในการเก็บรวบรวมขอมูลของบุคคลดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลสีสุก  จะดําเนินการลบทําลาย
ขอมูลสวนบุคคลน้ันโดยเร็ว เวนแตเจาของขอมูลสวนบุคคลใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลดังกลาวตอไป 

ขอ 9 สิทธิในการควบคุมขอมูลสวนบุคคลของทาน 
        เพ่ือประโยชนในการรักษาความเปนสวนตัวของทานๆ มีสิทธิเลือกท่ีจะใหมีการใชหรือแชรขอมูลสวน
บุคคลของทาน หรืออาจเลือกท่ีจะไมรับขอมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จาก องคการบริหารสวนตําบลสีสุก  
ก็ได โดยเพียงแตทานกรอกความจํานงดังกลาวเพ่ือแจงให องคการบริหารสวนตําบลสีสุกทราบในหนาเว็บ 
www.sisuk.go.th 

ขอ 10 การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล 
เพ่ือประโยชนในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคลของทาน องคการ

บริหารสวนตําบลสีสุกจึงไดกําหนดระเบียบภายในหนวยงานเพ่ือกําหนดสิทธิในการเขาถึงหรือใชขอมูลสวน
บุคคลของทาน และเพ่ือรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลบางอยางที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เชน 
หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน  องคการบริหารสวนตําบลสีสุก จึงไดจัดใหมีชองทางการส่ือสารแบบปลอดภัย
สําหรับขอมูลดังกลาวดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) 
protocol เปนตน 
ขอ ๑1 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมและทําลายขอมูลสวนบุคคล 
  องคการบริหารสวนตําบลสีสุก จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลน้ันยังมีความ
จําเปน ตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทาน้ัน ตามรายละเอียดที่ไดกําหนดไวในนโยบาย ประกาศ 
หรือตามกฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งน้ี เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลสิ้นความ
จําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว องคการบริหารสวนตําบลสีสุกจะทําการลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคล หรือ
ทําใหขอมูลสวนบุคคลไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทําลายขอมูลสวนบุคคล 
ท่ีคณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดประกาศกําหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอพิพาท 
การใชสิทธิ หรือคดีความอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล องคการบริหารสวน
ตําบลสีสุกขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปจนกวาขอพิพาทน้ัน จะไดมีคําส่ังหรือคําพิพากษาถึง
ท่ีสุด 
ขอ ๑2 เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
            องคการบริหารสวนตําบลสีสุกไดแตงต้ังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ 
กํากับ และใหคําแนะนําในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให
ความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอ ๑3 สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกําหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ไวหลายประการ โดยรายละเอียดของสิทธิตาง ๆ ประกอบดวย 
                          (๑)  สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลมีสิทธิขอเขาถึง รับสําเนาและ
ขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีสุกเก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความ
ยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแตกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลสีสุกมีสิทธิปฏิเสธคําขอของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลดวยเหตุตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีท่ีการใชสิทธิของเจาของขอมูลจะมี
ผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 



                          (๒)  สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลพบวาขอมูลสวนบุคคลของตนเองไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน เจาของขอมูลสวน
บุคคลมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 
                          (๓)  สิทธิในการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอให
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก ลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของตนเอง หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของ
ตนเอง 
ไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลไดตอไป ท้ังน้ี การใชสิทธิลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลน้ีจะตอง
อยูภายใตเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด 
                          (๔)  สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอให
ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของตนเอง ท้ังน้ี ในกรณีดังตอไปน้ี 
                               ก)  เม่ืออยูในชวงเวลาที่องคการบริหารสวนตําบลสีสุกทําการตรวจสอบตามคํารอง
ขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 
                               ข)  ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดย
มิชอบดวยกฎหมาย 
                               ค)  เม่ือขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในการเก็บ
รักษาไวตามวัตถุประสงคท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีสุก ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวน
บุคคลประสงคใหองคการบริหารสวนตําบลสีสุก เก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 
                               ง)  เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีสุกกําลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวย
กฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจําเปนในการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเน่ืองมาจากการท่ีเจาของขอมูลสวน
บุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
                          (๕)  สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิ
คัดคานการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนเอง เวนแตกรณีที่องคการบริหารสวน
ตําบลสีสุก มีเหตุในการปฏิเสธคําขอโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน องคการบริหารสวนตําบลสีสุกสามารถแสดง
ใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีเหตุอันชอบดวย
กฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทาง
กฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลสีสุกเปนตน) 
                          (๖)  สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหความ
ยินยอมแกองคการบริหารสวนตําบลสีสุกในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความ
ยินยอมน้ัน จะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใชบังคับ) 
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรักษาโดย
องคการบริหารสวนตําบลสีสุกเวนแตมีขอจํากัดสิทธิโดยกฎหมายใหสํานักงาน ก.พ. จําเปนตองเก็บรักษาขอมูล
ตอไป หรือยังคงมีสัญญาระหวางเจาของขอมูลสวนบุคคลกับองคการบริหารสวนตําบลสีสุกที่ใหประโยชนแก
เจาของขอมูลสวนบุคคลอยู 
                          (๗)  สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิในการ
ขอรับขอมูลสวนบุคคลของตนเองจากองคการบริหารสวนตําบลสีสุกในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงาน
โดยท่ัวไปไดดวยเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลได
โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอใหองคการบริหารสวนตําบลสีสุก สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน ท้ังน้ี การใชสิทธิน้ีจะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 



ขอ ๑4 โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
             การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของ (สําหรับขาราชการ เจาหนาท่ี หรือผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก หรือตามขอตกลง
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สําหรับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ท้ังน้ี ตามแตกรณีและความสัมพันธท่ี
เจาของขอมูลสวนบุคคลมีตอองคการบริหารสวนตําบลสีสุก และอาจได รับโทษตามท่ีกําหนดโดย
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ คําสั่งท่ีเก่ียวของ 
ขอ ๑5 การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล 
             ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลพบวา องคการบริหารสวนตําบลสีสุกมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิรองเรียนไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลท่ีไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตาม
กฎหมาย ทั้งน้ี กอนการรองเรียนดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสีสุกขอใหเจาของขอมูลสวนบุคคลโปรด
ติดตอมายังองคการบริหารสวนตําบลสีสุกเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสีสุกมีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริง
และไดช้ีแจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการแกไขขอกังวลของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนในโอกาสแรก 
ขอ 16 การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
             องคการบริหารสวนตําบลสีสุก อาจพิจารณาปรับปรุง แกไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนว
ปฏิบัติน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
สีสุก รวมถึงอาจปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดย
องคการบริหารสวนตําบลสีสุก จะประกาศแจงใหทราบอยางชัดเจนกอนเร่ิมดําเนินการหรืออาจสงประกาศแจง
เตือนใหเจาของขอมูล สวนบุคคลทราบโดยตรงตามชองทางการส่ือสารขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก 
ภายหลังการบังคับใชนโยบายฉบับน้ีใหถือเปนการรับทราบขอตกลงในนโยบายและแนวปฏิบัติน้ีแลว 

ท้ังน้ี องคการบริหารสวนตําบลสีสุก จะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติใหเปนปจจุบันอยางนอย
ปละ ๑ คร้ัง หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก 
ขอ 17 การติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลสีสุก 
               หากเจาของขอมูลสวนบุคคลมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอกังวลเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช 
และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสีสุก หรือเก่ียวกับนโยบายน้ี หรือตองการใชสิทธิ
ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสามารถติดตอสอบถามไดที่ 
(๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)   
       องคการบริหารสวนตําบลสีสุก   

เลขท่ี 94 หมูท่ี 1  

ตําบลสีสุก อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 30230 

โทร 044756160   

เว็บไซต : www.sisuk.go.th 

อีเมล : sisuk_99@hotmail.com     

(๒) เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 
      องคการบริหารสวนตําบลสีสุก   

เลขท่ี 94 หมูท่ี 1  

ตําบลสีสุก อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 30230 

โทร 044756160   

เว็บไซต : www.sisuk.go.th 

อีเมล : sisuk_99@hotmail.com     



 
ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  9 เดือนมกราคม พ.ศ.  2566 เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่ 9  เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 

 
 
 
 

(นายไชยย  ทองกระโทก) 

              นายกองคการบริหารสวนตําบลสีสุก 


