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ประกาศเทศบาลตำบลปาง้ิว 

เร่ือง  นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

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

ดวยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใชในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาล
ตำบลปางิ้ว  ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐเปนนิติบุคคล  ที่มีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายและการปฏิบัติหนาที่ตาม
กระบวนงานบริการประชาชนของแตละหนวยงาน  ซึ่งตองมีการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ไดโดยชอบดวยกฎหมาย  ไมเกิดผลเสียหายกับทางราชการ  รวมทั ้งความรับผิดและบทลงโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  เทศบาลตำบล
ปางิ้ว  มีการปฏิบัติเปนไปตามแนวทางหรือมาตรฐานตามกฎหมาย  มีความถูกตอง  จึงขอประกาศนโยบาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการทุกทาน ที่ติดตอเขา
มายังเว็บไซตเทศบาลตำบลปาง้ิว    ดังนี ้

 
1. บทนำ 

เทศบาลตำบลปางิ ้ว   (ตอไปในนโยบายนี้เรียกวา “เทศบาล” หรือ “หนวยงาน”) ตระหนักถึง
ความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอื่นอันเกี่ยวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพื่อใหทานสามารถ
เชื่อมั่นไดวา เทศบาล มีความโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงไดถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก
ทานถึงรายละเอยีดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซ่ึง
ดำเนินการโดย เทศบาล รวมถึงเจาหนาท่ีและบุคคลท่ีเกี่ยวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของ เทศบาล โดย
มีเนื้อหาสาระดังตอไปนี ้

 
2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 

นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธกับ เทศบาล ในปจจุบันและที่
อาจมีในอนาคต ซึ่งถกูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย เทศบาล เจาหนาที่ พนักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจ
หรือหนวยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดย เทศบาล และรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ เทศบาล (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและ
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บริการตาง ๆ เชน เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน แพลตฟอรม เอกสาร หรือบริการในรปูแบบอื่นที่ควบคุมดูแล
โดย เทศบาล (รวมเรียกวา “บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพันธกับ เทศบาล ตามความในวรรคแรก รวมถึง 
1) ลูกคาบุคคลธรรมดา 
2) เจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงาน ลูกจาง 
3) คูคาและผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา 
4) กรรมการ ผูรับมอบอำนาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธใน

รูปแบบเดียวกันของนติิบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับ เทศบาล 
5) ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ เทศบาล  
6) ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซต www.pa-ngew.go.th รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน  แพลตฟอรม 

อุปกรณ หรือชองทางการส่ือสารอ่ืนซ่ึงควบคุมดูแลโดย เทศบาล 
7) บุคคลอื่นท่ี เทศบาล เก็บรวบรวมขอมลูสวนบุคคล เชน ผูยื่นคำรอง ผูยื่นคำขอ  ผูขออนุญาต 

ผูสมัครงาน  ผูสมัครสอบ  ครอบครัวของเจาหนาที ่ผูค้ำประกนั ผูรับประโยชน เปนตน 
 ขอ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันวา “ทาน” 

นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว เทศบาล อาจกำหนดใหมีคำประกาศเกี ่ยวกับความเปนสวนตัว 
(“ประกาศ”) สำหรับบริการของ เทศบาล เพื่อชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูใชบริการไดทราบถึง
ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลา
ในการเก็บรักษาขอมลูสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในบริการนั้น
เปนการเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้ ในกรณท่ีีมีความขัดแยงกนัในสาระสำคัญระหวางความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวและ
นโยบายนี ้ใหถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น 

 
3. คำนิยาม 

- เทศบาล หมายถึง เทศบาลตำบลปางิ้ว   
- ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบคุคลธรรมดา ซ่ึงทำใหสามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไมวา

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
- ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไวในมาตรา 26 แหง

พระราชบัญญตัิคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธ ิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสขุภาพ ความพิการ 
ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคล
ในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

- การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บ
รวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผยแพร โอน 
รวม ลบ ทำลาย เปนตน 

- เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ี เทศบาล เก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย 
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- ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบคุคล 

- ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำส่ังหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ บุคคลหรือ
นิติบุคคลซ่ึงดำเนนิการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
 
4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี เทศบาล เก็บรวบรวม 

     เทศบาล เก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี ้ 
1) ขอมูลสวนบุคคลที่ เทศบาล เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทาง

ใหบริการตาง ๆ เชน การยื ่นคำรอง  คำขออนุญาต คำขอจดทะเบียน การชำระคาภาษี/คาธรรมเนียม  
ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใชงาน บริการ หรือ
ชองทางใหบริการอื่นที่ควบคมุดูแลโดย เทศบาล หรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับ เทศบาล ณ 
ที่ทำการหรือผานชองทางติดตออื่นที่ควบคุมดูแลโดย เทศบาล เปนตน 

2) ขอมูลที่ เทศบาล เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต 
ผลิตภัณฑหรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต 
ผลิตภัณฑหรือบริการของ เทศบาล ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

3) ขอมูลสวนบุคคลท่ี เทศบาล เก็บรวบรวมจากแหลงอื่นนอกจากเจาของขอมลูสวนบุคคล โดย
ที่แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาที่ มีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล
สวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก เทศบาล เชน การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการ
ใหบริการเพื่อประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจาก
หนวยงานของรัฐแหงอื่นในฐานะที่ เทศบาล มีหนาที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยน
ขอมูลกลางเพื ่อสนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล 
รวมถึงจากความจำเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญา
ได   

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก 

เทศบาล ดังนี้ ทานมีหนาที่รับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑหรือ

บริการ ตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลน้ัน  หากเปนกรณีท่ีตองไดรับ

ความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแก เทศบาล   

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลท่ีมีความจำเปนในการใหบริการของ 
เทศบาล อาจเปนผลให เทศบาล ไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดทั้งหมดหรือ
บางสวน 
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5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
เทศบาล พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความ

เหมาะสมและตามบริบทของการใหบริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ เทศบาล 
ใช ประกอบดวย 

 

ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพื ่อการดำเนินภารกิจเพื ่อประโยชน
สาธารณะหรือการใชอำนาจรัฐท่ี เทศบาล 
ไดรับ 

เพื่อให เทศบาล สามารถใชอำนาจรัฐและดำเนินภารกิจ
เพื่อประโยชนสาธารณะตามพันธกิจ เทศบาล ซ่ึงกำหนดไว
ตามกฎหมาย เชน 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2543  
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ
ผานระบบดิจทิัล พ.ศ. 2562  
รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เพื ่อใหเทศบาลสามารถปฏิบัติตามที ่กฎหมายที ่ควบคุม 
เทศบาล เชน  
- การเก็บรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตาม
พระราชบัญญัต ิว าด วยการกระทำความผิดเก ี ่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ 2  
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
รวมถึง การดำเนินการตามคำส่ังศาล เปนตน 

เปนการจำเปนเพื ่อประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 

เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ เทศบาล และของ
บุคคลอื่น ซ่ึงประโยชนดังกลาวมีความสำคัญไมนอยไปกวา
สิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวน
บุคคล เชน เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของ 
เทศบาล หรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อกิจการ
ภายในของ เทศบาล เปนตน 

เปนการจำเปนเพื่อการปองกันหรือระงับ
อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล 

เพื่อปองกันหรอืระงับอนัตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล เชน การใหบริการแอปพลิเคชันเพื่อเฝาระวัง
โรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพื ่อให เทศบาล สามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา หรือ
ดำเนินการอันเปนความจำเปนตอการเขาทำสัญญาซึ่งทาน
เปนคูสัญญากับ เทศบาล เชน การจางงาน จางทำของ การ
ทำบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน 
เปนตน 
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ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพ่ือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร วิจัย
หรือสถติิที่สำคัญ 

เพื่อให เทศบาล สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำ
เอกสารประวัติศาสตร วิจัยหรือสถิติตามที่ เทศบาล อาจ
ไดรับมอบหมาย เชน การจัดทำทำเนียบ การจัดทำสถิติ
การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใชบริการ  การ
ใชบริการดิจิทัลภาครัฐ งานติดตามการดำเนินนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพื่อการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใน
กรณีที่ เทศบาล จำเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน 
โดยไดมีการแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอนการขอความยินยอมแลว เชน 
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวดวยวัตถุประสงค
ที่ ไม  เป นไปตามขอยกเว นมาตรา 24 หร ือ 26 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
หรือการนำเสนอ ประชาสัมพันธบรกิารแกทาน เปนตน 

 
    ในกรณีที่ เทศบาล มีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 

การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือเพ่ือความจำเปนในการเขาทำสัญญา หากทานปฏเิสธไมใหขอมูลสวนบุคคล
หรือ คัดคานการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทำให เทศบาล ไมสามารถ
ดำเนินการหรือใหบริการตามที่ทานรองขอไดทั้งหมดหรือบางสวน  

 
6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ี เทศบาล เก็บรวบรวม 

เทศบาล อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลดังตอไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับบริการที่ทานใชหรือบริบทความสัมพันธที่ทานมีกับ เทศบาล รวมถึงขอพิจารณาอ่ืนที่มีผลกับการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของขอมูลที่ระบุไวดังตอไปน้ีเปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของ เทศบาล เปนการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับบริการที่ทานใชงานหรือมีความสัมพันธ
ดวยเทาน้ันที่จะมีผลบังคับใช 

 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการที ่ระบุ
ขอมูลเฉพาะตัวของทาน เชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง 
ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่
ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต
ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม 
เปนตน 
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ขอมูลเกี่ยวกับคุณลกัษณะของบคุคล ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง 
น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร รูป
ถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปนบุคคล
ลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ เปนตน 

ขอมูลสำหรับการติดตอ ข อม ูลเพ ื ่อการต ิดต อท าน เช น เบอร โทรศ ัพทบ าน เบอร
โทรศัพทเคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยูทางไปรษณียบาน 
ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนที่ต้ังของที่
พัก เปนตน 

ขอมูลเกี่ยวกับการทำงานและ
การศึกษา 

รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติ
การศึกษา เชน ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตำแหนง หนาที่ 
ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ขอมูลบุคคลอางอิง 
หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษ ีประวัติการดำรงตำแหนง ประวัติการ
ทำงาน ขอมูลเงินเดือน วันเร่ิมงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของผูปฏิบัติงาน 
ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผล
การศึกษา วันที่สำเร็จการศกึษา เปนตน 

ขอมูลเกี ่ยวก ับการใช บร ิการของ 
เทศบาล 

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ เทศบาล เชน ชื่อ
บัญชีผูใชงาน รหัสผาน ขอมลูการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูล
ระบุพิกัด ภาพถาย วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน 
(เว็บไซตที่อยูในความดูแลของ เทศบาล เชน www.pa-
ngew.go.th  แพลตฟอรม หรือแอปพลเิคชันตาง ๆ) ประวัติการ
สืบคน คุกก้ีหรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกนั หมายเลขอุปกรณ 
(Device ID) ประเภทอุปกรณ รายละเอียดการเชื่อมตอ ขอมูล 
Browser ภาษาที่ใชงาน ระบบปฏิบัตกิารท่ีใชงาน เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความ
ละเอียดออน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติ ขอมูล
ศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมลูเก่ียวกับสขุภาพ เปนตน 

 
7. คุกก้ี 

เทศบาล เก็บรวบรวมและใชคุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตที่อยูภายใตความ
ดูแลของ เทศบาล เชน www.pa-ngew.go.th หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการที่ทานใชงาน ทั้งนี้ เพื่อ
การดำเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการของ เทศบาล และเพื่อใหทานซึ่งเปนผูใชงานไดรับความ
สะดวกและประสบการณที่ดีในการใชงานบริการของ เทศบาล และขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุง
เว็บไซตของ เทศบาล ใหตรงกับความตองการของทานมากย่ิงข้ึน โดยทานสามารถต้ังคาหรือลบการใชงานคุกก้ี
ไดดวยตนเองจากการต้ังคาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน 
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8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 
กรณีที่ เทศบาล ทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปน

ของเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ เทศบาล จะไม
ทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำ
การแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ท้ังน้ี เปนไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายกำหนด 

กรณีที่ เทศบาล ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคน
เสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวา เทศบาล ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาวโดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล 
หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังนี ้เทศบาล จะดำเนินการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก เทศบาล ไมมี
เหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอื ่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล
ดังกลาว 

 
9. วัตถุประสงคในการเกบ็รวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

เทศบาล ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ ซึ่งขึ้นอยู
กับภารกิจกระบวนงานบริการหรือกิจกรรมที่ทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับ 
เทศบาล หรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสำคัญ โดยวัตถุประสงคที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใช
ขอมูลสวนบุคคลของ เทศบาล เปนการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับการบริการที่ทานใชงาน
หรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใชกับขอมูลของทาน 

1) เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการดำเนินประโยชนสาธารณะที่ เทศบาล ไดรับมอบหมายให
สำเร็จลุลวง หรือเปนการจำเปนเพื่อใชอำนาจทางกฎหมายที่ เทศบาล มีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการตาม
พันธกิจดังปรากฏในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543  และกฎหมาย กฎ 
ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวของ 

2) เพื่อใหบริการและบริหารจัดการบริการของ เทศบาล ทั้งบริการภายใตสัญญาที่มีตอทาน 
หรือตามพันธกิจของ เทศบาล 

3) เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของ เทศบาล 
4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและ

สอดคลองกับความตองการของทาน 
5) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเก่ียวกับทาน รวมทั้งเอกสารที่มีการกลาวอางถึงทาน 
6) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลขอมลูสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนด 
7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับบริการของ เทศบาล 
8) เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการบริหารจดัการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การ

สรรหากรรมการหรือผูดำรงตำแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบตั ิ
9) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ

กระทำท่ีตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอทั้ง เทศบาล และเจาของขอมูลสวนบุคคล 
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10) การยืนยันตัวตน พิสจูนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเมื่อทานสมัครใชบริการของ เทศบาล หรือ
ติดตอใชบริการ หรอืใชสิทธิตามกฎหมาย 

11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการใหทันสมัย 
12) การประเมินและบริหารจดัการความเสี่ยง 
13) สงการแจงเตือน การยืนยันการทำคำส่ัง ติดตอส่ือสารและแจงขาวสารไปยังทาน 
14) เพื่อจัดทำและสงมอบเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความเกี่ยวของและจำเปน 
15) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทำท่ีไมไดรับอนุญาต หรือผดิกฎหมาย 
16) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของ เทศบาล อยางไร ทั้งใน

ภาพรวมและรายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการคนควา และการวิเคราะห 
17) ดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อปฏิบัติตามหนาที่ท่ี เทศบาล มีตอหนวยงานที่มีอำนาจควบคุม 

หนวยงานดานภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ เทศบาล 
18) ดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของ เทศบาล หรือของบุคคลอ่ืน 

หรือของนิติบุคคลอื่นที่เก่ียวของกับการการดำเนินการของเทศบาล 
19) ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝาระวัง

โรคระบาด 
20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพื่อประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทำสถิติที่ 

เทศบาล ไดรับมอบหมายใหดำเนินการ 
21) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดี

ความ การดำเนนิการเกี่ยวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสทิธิเกี่ยวกับขอมูลของทาน 
 

10.  ประเภทบุคคลท่ี เทศบาล เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
ภายใตวัตถุประสงคที่ไดระบุไวในขอ 9 ขางตน เทศบาล อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแก

บุคคลดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของ เทศบาล เปนการทั ่วไป เฉพาะบุคคลผู ร ับขอมูลที ่เกี ่ยวของกับบริการที ่ทานใชงานหรือมี
ความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใช 

 

ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

หน  วยงานของร ั ฐหร ือผ ู ม ีอำนาจที่  
เ ทศบาล  ต  อง เป  ด เผยข  อม ู ล เ พ่ื อ
ว ัตถ ุประสงคในการดำเน ินการตาม
กฎหมายหรือวัตถ ุประสงคสำคัญอื่น 
(เช น การดำเน ินการเพื ่อประโยชน
สาธารณะ) 

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแล
หรือมีว ัตถุประสงคอื ่นที ่มีความสำคัญ เชน คณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีผูรักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สำนักงาน
ตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดสำนักนายก กรมการ
กงสุล กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เปนตน  

คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินการตามกฎหมายของ เทศบาล 

เทศบาล อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลผูดำรงตำแหนง
กรรมการในคณะต าง ๆ เช น คณะอนุกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการเทศบาลตำบลปาง้ิว  เปนตน 
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ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

คูสัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของผูปฏิบัติงานของ เทศบาล 

บุคคลภายนอกที่ เทศบาล จัดซื้อจัดจางใหดำเนินการเกี่ยวกับ
สวัสดิการ เชน บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผูจัดทำ 
Payroll ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท เปนตน 

พันธมิตรทางธรุกิจ เทศบาล อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลที ่ร วมงานกับ 
เทศบาล เพ่ือประโยชนในการใหบริการแกทาน เชน หนวยงานผู
ใหบริการที ่ทานติดตอผานบริการของ เทศบาล สื่อโฆษณา 
สถาบันการเงิน ผูใหบรกิารแพลตฟอรม ผูใหบริการโทรคมนาคม 
เปนตน 

ผูใหบริการ เทศบาล อาจมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูใหบริการแทน หรือ
สนับสนุนการดำเนินการของ เทศบาล เชน ผูใหบริการดานการ
จัดเก็บขอมูล (เชน คลาวด โกดังเอกสาร) ผ ู พ ัฒนาระบบ 
ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผูใหบริการจัดสงเอกสาร ผู
ใหบริการดานการชำระเงนิ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ
โทรศัพท ผ ู  ให บริการดาน Digital ID ผ ู ใหบร ิการสื ่อส ังคม
ออนไลน ผู ใหบริการดานการบริหารความเสี ่ยง ที ่ปรึกษา
ภายนอก ผูใหบริการขนสง เปนตน 

ผูรับขอมูลประเภทอ่ืน เทศบาล อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผู รับขอมูล
ประเภทอ่ืน เชน ผูติดตอ เทศบาล สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิท่ี
ไมแสวงหากำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหนวยงานอ่ืน 
ๆ เปนตน ทั้งน้ี เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบริการของ เทศบาล 
การฝกอบรม การรับรางวัล การรวมทำบุญ บริจาค เปนตน 

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ เทศบาล อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีที่
จำเปน เชน การดำเนินการที่กำหนดให เทศบาล ตองประกาศ
ลงในราชกิจจานเุบกษาหรือมติคณะรัฐมนตร ีเปนตน 

 
11.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

เทศบาล จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาที่ขอมูลนั ้นยังมีความจำเปนตาม
วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดที่ไดกำหนดไวในนโยบาย ประกาศหรือตาม
กฎหมายที่เกีย่วของ ทั้งนี้ เมื่อพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงค
ดังกลาวแลว เทศบาล จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไม
สามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ
กฎหมายจะไดประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดี
ความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน เทศบาล ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวา
ขอพิพาทนั้นจะไดมีคำส่ังหรือคำพิพากษาถึงที่สุด 
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12.  การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 
เทศบาล อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทำ

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ เทศบาล ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาวอาจเสนอบริการใน
ลักษณะตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด 
(Cloud computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทำของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุคคลที่สามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลนั้น เทศบาล จะจัดใหมีขอตกลงระบุสทิธิและหนาที่ของ เทศบาล ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและ
ของบุคคลท่ี เทศบาล มอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถงึกำหนดรายละเอียดประเภท
ขอมูลสวนบุคคลที่ เทศบาล มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลและขอตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลตามขอบเขตที่ระบุในขอตกลงและตามคำสั ่งของ เทศบาล เทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพื่อ
วัตถุประสงคอ่ืนได 

ในกรณีที่ผู ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพื่อทำ
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมลูสวนบุคคล ดังนี ้เทศบาล จะกำกับให
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผล
ชวง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไมต่ำกวาขอตกลงระหวาง เทศบาล กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 
13.  การรักษาความม่ันคงปลอดภยัของขอมูลสวนบุคคล 

เทศบาล มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลให
สามารถเขาถึงไดโดยเจาหนาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนาที่หรือไดรับมอบหมายที่มีความจำเปนตอง
ใชขอมูลดังกลาวตามวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึด
มั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของ เทศบาล อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาที่รักษา
ความลับของขอมูลสวนบุคคลที่ตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ โดย เทศบาล มีมาตรการรกัษา
ความปลอดภัยขอมูลทั้งในเชิงองคกรหรือเชิงเทคนิคที่ไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามที่คณะกรรมการ
คุมครองขอมลูสวนบคุคลประกาศกำหนด 

 นอกจากนี้ เมื่อ เทศบาล มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลที่สาม ไมวาเพื่อการ
ใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอื ่น เทศบาล จะกำหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันวา
ขอมูลสวนบุคคลท่ี เทศบาล เก็บรวบรวมจะมคีวามมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ 

 
14.  การเช่ือมตอเวบ็ไซตหรือบริการภายนอก 
 บริการของ เทศบาล อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที ่สาม ซึ่งเว็บไซตหรือ
บริการดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีเนื้อหาสาระแตกตางจากนโยบายนี้ 
เทศบาล ขอแนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบ
ในรายละเอียดกอนการเขาใชงาน ทั้งน้ี เทศบาล ไมมีความเกี ่ยวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความ
เสียหาย หรือการกระทำอันเกดิจากเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม 
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15.  เจาหนาที่คุมครองขอมลูสวนบุคคล 
 เทศบาล ไดแตงต้ังเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบ กำกบัและใหคำแนะนำ

ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
2562 

 

16.  สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบญัญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไว
หลายประการ ทั ้งนี้ สิทธิดังกลาวจะเริ ่มมีผลบังคับใชเมื ่อกฎหมายในสวนของสิทธินี้มีผลใชบังคับ โดย
รายละเอียดของสิทธิตาง ๆ ประกอบดวย 

1) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธขิอเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยท่ีมาของ
ขอมูลสวนบุคคลท่ี เทศบาล เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีท่ี เทศบาล มีสิทธิ
ปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคำส่ังศาล หรือกรณทีีก่ารใชสิทธิของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอสทิธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

2) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบคุคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวาขอมูล
สวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหมีความถูกตอง เปน
ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

3) สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให เทศบาล ลบหรือทำลายขอมูล
สวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลไดตอไป 
ทั้งนี้ การใชสิทธลิบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลน้ีจะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

4) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล
ของทาน ท้ังน้ี ในกรณีดังตอไปนี้ 

ก) เมื่ออยูในชวงเวลาที ่เทศบาล ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลให
แกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวย
กฎหมาย 

ค) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตาม
วัตถุประสงคท่ี เทศบาล ไดแจงในการเกบ็รวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงคให เทศบาล เก็บรักษา
ขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 

ง) เมื่ออยูในชวงเวลาที่ เทศบาล กำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบคุคล 
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5) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบคุคลที่เก่ียวกบัทาน เวนแตกรณีท่ี เทศบาล มีเหตุในการปฏเิสธคำขอโดยชอบดวยกฎหมาย 
(เชน เทศบาล สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบ
ดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทาง
กฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะของ เทศบาล) 

6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ทานไดใหความยินยอมแก เทศบาล ในการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธถิอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลา
ที่ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดย เทศบาล เวนแตมีขอจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให เทศบาล 
จำเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับ เทศบาล ที่ใหประโยชนแกทานอยู 

7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของ
ทานจาก เทศบาล ในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดย
อัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให เทศบาล สงหรือ
โอนขอมูลในรปูแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น ทั้งน้ี การใชสิทธินี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไข
ตามที่กฎหมายกำหนด 

17.  โทษของการไมปฏบิัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของ เทศบาล 

(สำหรับเจาหนาที่หรือผูปฏบิัติงานของ เทศบาล) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สำหรับผู
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแตกรณีและความสัมพันธที่ทานมีตอ เทศบาล และอาจไดรับโทษ
ตามท่ีกำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง กฎ 
ระเบียบ คำส่ังที่เกี่ยวของ 
 
18.  การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล 

 ในกรณีที่ทานพบวา เทศบาล มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียน
ไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ไดรับการแตงตั้งโดย
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ กอนการรองเรียนดังกลาว เทศบาล ขอใหทาน
โปรดติดตอมายัง เทศบาล เพื่อให เทศบาล มีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ 
รวมถึงจัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก 

 
19.  การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เทศบาล อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปล่ียนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจง
ใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.pa-ngew.go.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใชของแตละฉบับแกไขกำกับ
อยู อยางไรก็ดี เทศบาล ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรบัทราบนโยบายฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ ผาน
แอปพลิเคชั่น หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมที่ เทศบาล ดำเนินการ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทำการเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลแก เทศบาล 
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การเขาใชงานบริการของ เทศบาล ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการรับทราบตาม
ขอตกลงในนโยบายใหมแลว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับ
นี้และโปรดติดตอมายัง เทศบาล เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตอไป 

 
20.  การติดตอสอบถามหรือใชสิทธ ิ

หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของ เทศบาล หรือเกี่ยวกับนโยบายน้ี หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ทานสามารถติดตอสอบถามไดที่ 

1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล )Data Controller 
- ชื่อ :เทศบาลตำบลปางิ้ว   
- สถานที่ติดตอ :เลขท่ี 344 หมูที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชยีงราย 
57170 
- ชองทางการติดตอ  : saraban@pa-ngew .go.th     Call Center : 053-648963 

 
2) เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล )Data Protection Officer :DPO 

สถานที่ติดตอ: เลขที่ 344 หมูที่ 1 ถนนเชียงราย-เชียงใหม ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชยีงราย 
57170 
ชองทางการติดตอ : saraban@pa-ngew .go.th     Call Center : 053-648963 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 
ประกาศ ณ วันท่ี    9     เดอืน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  

 
 
 
           (นางเพ็ญนภา  ตาลนอย) 

                    นายกเทศมนตรีตำบลปางิ้ว 


