
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

******************************* 

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เรื ่อง นโยบายการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล องคการบริหารสวนตำบลบานกาด เพื่อกำหนดหลักเกณฑเกี ่ยวกับมาตรการ 
กำกับดูแลการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงกำหนดใหมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล เพื่อใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และมาตรการเยียวยาเจาของขอมูลสวนบุคคลจากการ 
ถูกละเมิดสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
และองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เปนนิติบุคคลอันเปนหนวยงานรัฐท่ีตองปฏิบัติตาม 

ในการนี้ องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ตระหนักถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคล และ
ขอมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคลล นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้จึงไดถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการ 
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลซ่ึงดำเนินการโดยองคการบริหารสวนตำบลบานกาด รวมถึง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และบุคคลที ่เก ี ่ยวของกับ 
การดำเนินการแทนองคการบริหารสวนตำบลบานกาด โดยมีนโยบายดังนี้ 

ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 
นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคล ของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธกับองคการบริหารสวนตำบล

บานกาด ซ่ึงถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยพนักงานเจาหนาท่ี คูสัญญา หรือบุคคลภายนอก ท่ีประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลแทนองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ภายใตการดำเนินการ และบริการตาง ๆ โดยจะ 
เก็บรวมรวม ใช หรือเปดเผยเฉพาะกรณีท่ีมีความจำเปน 

คำนิยาม 
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได 

ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ผูท่ีมีอำนาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ผูซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  

แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานกาดเก็บรวบรวม 
การดำเนินการเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ ขององคการบริหาร 

สวนตำบลบานกาดดำเนินการจากแหลงขอมูลดังตอไปนี้ 
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1. ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง ในชองทางการใหบริการ 
ที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงาน หรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับองคการบริหารสวนตำบล 
บานกาด ณ ท่ีทำการ หรือผานชองทางอ่ืนใดท่ีดำเนินการโดย องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

2. ขอมูลที่องคการบริหารสวนตำบล เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงาน
เว็บไซต ดำเนินการ หรือบริการอื่น ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การใชงานเว็บไซตดวยการใชคุกก้ี 
(Cookies) หรือ จากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

3. ขอมูลสวนบุคคลที่สำนักงาน เก็บรวบรวมจากแหลงอื่นนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 
โดยแหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาที่ มีเหตุที่ชอบดวยกฎหมาย หรือไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล 
สวนบุคคลแลว ในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด กรณีไดรับขอมูล 
สวนบุคคลจากบุคคลอื่น ซึ่งไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้น บุคคลดังกลาวมีหนาที่ในการแจงรายละเอียด 
ตามนโยบายนี้ ใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ ตลอดจนตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
ในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นหากเปนกรณีตองไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

หลักเกณฑการขอความยินยอม 
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ไมสามารถกระทำไดโดยปราศจากความ

ยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล แตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด อาจดำเนินการตามขอยกเวน 
ที่กฎหมาย วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลบัญญัติใหกระทำได ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดแก 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที ่เกี ่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร หรือจดหมายเหตุ  
เพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ 

๒. เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
๓. เปนการจำเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญา หรือเพ่ือใช

ในการดำเนินการตามคำขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทำสัญญา 
๔. เปนการจำเปนเพื ่อการปฏิบัต ิหนาที ่ในการดำเนินภารกิจเพื ่อประโยชนสาธารณะ  

ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอำนาจรัฐท่ีไดมอบใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
๕. เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือของ

บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
๖. เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที่เปนขอมูลสวนบุคคล

เก่ียวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพ แรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือ
ขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลประกาศกำหนด จะเปนไปตามขอยกเวนตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในกรณีที่องคการบริหารสวนตำบลบานกาดมีความจำเปนตองเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล หากเจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือคัดคานการดำเนินการ
ประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทำใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไมสามารถ
ดำเนินการ หรือใหบริการตามท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอไดบางสวน 
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การเก็บคุกกี้ 
เปนการเก็บไฟลขอความขนาดเล็กท่ีถูกดาวนโหลดไปยังอุปกรณคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอ่ืน  

ซึ่งทำหนาที่บันทึกขอมูลและการตั้งคาตาง ๆ เชน บันทึกขอมูลการตั้งคาภาษาในอุปกรณ บันทึกสถานะ 
การเขาใชงานปจจุบัน เพ่ือชวยใหสามารถเขาใชงานเว็บไซต รวมถึงมีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติการเขา
ใชงานบริการ ซึ่งองคการบริหารสาวนตำบลบานกาด อาจเก็บรวบรวมขอมูลผานคุกกี้สำหรับขอมูลการเขาใช
บริการ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเขาถึงบริการ และการใชงานบริการขององคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด ผานเว็บไซต https://www.bankad.go.th/  

องคการบริหารสวนตำบลบานกาดจะจัดเก็บขอมูลการเขาเยี ่ยมชมเว็บไซตจากผูเขาเยี ่ยมชม 
ทุกราย ผาน Cookies และจะใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเขาถึงบริการ รวมถึงพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใชงานบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด โดยจะใช เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช
งาน website ของทาน เพ่ือนำไปพัฒนาใหเว็บไซตสามารถใชงานไดงาย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ชองทางการเขาถึงวิธีลบและปฏิเสธการเก็บคุกก้ีของแตละเบราวเซอร 

ลำดับ เบราวเซอร Url 

1. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th 

2. Microsoft Internet 
Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11 

3. Microsoft Edge https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-

edge-and-privacy 

4. Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-

websites-store-on-your-computer 

5. Safari https://support.apple.com/en-us/HT201265 

6. Chrome for android https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.

Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0 

7. Chrome for ios https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.

Platform%3DiOS&hl=en&oco=0 

สิทธิเจาของขอมูลสวนบุคคล 
สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามมาตรา 23 และมาตรา 30-35 พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีสิทธิในการดำเนินการ ดังตอไปนี้ 
1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): เจาของขอมูลสวนบุคคล 

มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีไดใหความยินยอมกับองคการบริหาร
สวนตำบลบานกาด ตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลอยูกับองคการบริหาร 
สวนตำบลบานกาด 
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2 สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (right of access): เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิในการ
เขาถึงขอมูลสวนบุคคล และขอใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ทำสำเนาขอมูลสวนบุคคลดังกลาวใหแก
เจาของขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาดเปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคล 
ท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความ ยินยอมตอองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

3 สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (right to rectification): เจาของขอมูลสวนบุคคล
มีสิทธิในการขอใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาด แกไขขอมูลท่ีไมถูกตอง หรือ เพ่ิมเติมขอมูลท่ีไมสมบูรณ 

4 สิทธิในการลบขอมูลสวนบุคคล (right to erasure): เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิในการ
ขอใหองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ทำการลบขอมูลดวยเหตุบางประการ 

5 สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (right to restriction of processing): เจาของ
ขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคลดวยเหตุบางประการ 

6 สิทธิในการใหโอนยายขอมูลสวนบุคคล (right to data portability): เจาของขอมูลสวนบุคคล
มีสิทธิในการโอนยายขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลใหไวกับองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
ไปยังผูควบคุมขอมูลรายอ่ืน หรือ เจาของขอมูลสวนบุคคลเองดวยเหตุบางประการ 

7 สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (right to object): เจาของขอมูลสวน
บุคคลมีสิทธิในการคัดคานการประมวลผล ขอมูลสวนบุคคลดวยเหตุบางประการ 

เจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถติดตอมายังเจาหนาท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เพ่ือดำเนินการ
ยื่นคำรองขอดำเนินการตามสิทธิขางตนได หรือ สามารถศึกษา รายละเอียดเง่ือนไข ขอยกเวนการใชสิทธิตางๆ 
ไดท่ี เว็บไซตกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
หากเจาของขอมูลสวนบุคคลมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช 

และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด เกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือตองการใชสิทธิ
ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

1. นางสาวศิริพร บุญตัน   ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด 
2. นางภัทรานิษฐ เสนาธรรม  ตำแหนง ผูอำนวยการกองคลัง 
3. นายสานิต เสริมเกษม   ตำแหนง ผูอำนวยการกองชาง 
4. นายองอาจ นิลสุวรรณ   ตำแหนง ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 

โทรศัพท/โทรสาร. ๐-5392-8096 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส saraban@bankad.go.th 

ทั้งนี้ เจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถถอนความยินยอมการใหขอมูลสวนบุคคลเมื่อใดก็ใด  
แตการถอนความยินยอมดังกลาวไมเปนผลใหการดำเนินการใดท่ีกระทำลงไปโดยชอบแลวเสียไป 
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                      (นายอรุณ บุญเรือง  
                       นายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 


