
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

เรื่อง นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

 ..........................  

ตามท่ีไดมีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนตำบล 

จำปาหวาย ไดตระหนักถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอื่นอันเก่ียวกับเจาของขอมูลสวนบุคคล  

ในการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับขอมูลสวน

บุคคล  
 

จึงไดจัดประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อชี้แจงแกเจาของขอมูลสวนบุคคลให 

ทราบถึงรายละเอียดของนโยบายที่เก่ียวของกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  
 

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
              

  ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.2566 
 

                       (ลงชื่อ)          
                         (นายอุทัย  วิรัตนเกษม) 
               นายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 ตามท่ีไดมีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

ไดตระหนักถึงความสำคญัของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอ่ืนอันเก่ียวกับเจาของขอมูลสวนบุคคล ในการดำเนิน 

การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล  

จึงไดจัดนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลข้ึน ดังน้ี  
ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 

นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธกับองคการบริหารสวนตำบลจำปา 

หวายทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะดำเนินการในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยองคการบริหาร
สวนตำบลจำปาหวาย เจาหนาที่ พนักงานตามสัญญา และรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  ภายใตบริการตาง ๆ เชน เว็บไซต 
ระบบสารสนเทศ ระบบแอปพลิเคชัน เอกสาร หรอืบริการในรูปแบบอ่ืนที่ควบคุมดูแลโดย องคการบริหารสวน
ตำบลจำปาหวายทั้งท่ีอยูในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส 
          คำนิยาม 

1)  บุคคล หมายความวา บุคคลธรรมดา 
2)  ขอมูลสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวา

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมลูของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
3)  ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายความวา ขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคดิเห็น

ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ 
ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบ  ตอเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

4)  การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายความวา การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน 
เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผยแพร โอน 
รวม ลบ ทำลาย เปนตน 

5)  เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายความวา บุคคลซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่องคการบริหาร
สวนตำบลจำปาหวายเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

6)  ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

7)  ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล 
1)  เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทางใหบริการตาง ๆ เชน ขั้นตอนการ

สมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใชงานบริการ หรือชองทางใหบริการ
อ่ืนที่ควบคุมดูแลโดยองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย และ/หรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสาร
กับองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ณ ที่ทำการหรือผานชองทางติดตออื่นที ่ควบคุมดูแลโดยองคการ
บริหารสวนตำบลจำปาหวาย เปนตน 
         2)  เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซตหรือบริการ เชน การติดตาม 
พฤติกรรมการใชงานเว็บไซตดวยการใชคุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวน
บุคคล 
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          ฐานกฎหมายการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  
          องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายดำเนินการพิจารณาฐานกฎหมายในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
สวนบุคคลของเจาของขอมูลตามความเหมาะสมและตามบริบทของการใหบริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายใช ประกอบดวย 

1) ฐานประโยชนสำคัญตอชีวิต เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
         2) ฐานสัญญา เปนการจำเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญา หรือ
เพ่ือใชในการดำเนินการตามคำขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทำสัญญานั้น เชน การสมัครงานหรือ
การลงทะเบียนเพ่ือใชบรกิาร 
         3) ฐานภารกิจของรัฐ เปนการจำเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินภารกิจ เพ่ือประโยชน 
สาธารณะของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือปฏิบัติหนาที่ในการใชอำนาจรัฐท่ีไดมอบใหแก ผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เชน พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผาน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตน 
          4) ฐานประโยชนอันชอบธรรม  เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เวนแตประโยชนดังกลาวมี
ความสำคัญนอยกวาสิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
          5) ฐานหนาที่ตามกฎหมาย  เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของผูควบคมุขอมูลสวนบุคคล เชน การเก็บ
รวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 
๒๕๖๐ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
          6) ฐานความยินยอม  เปนการขอการยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคล เพื่อการจัดการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายจำเปนตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล
สวนบุคคล โดยแจงวัตถุประสงคของการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลกอนขอการยินยอม ตอเจาของขอมูล
สวนบุคคล 
           ในกรณีที่องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายมีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามฐานสัญญา หรือฐานหนาที่ตามกฎหมาย หากทานปฏิเสธไมให
ขอมูลสวนบุคคล หรือคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคขององคการบริหารสวนตำบล
จำปาหวาย อาจสงผลใหองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายไมสามารถดำเนินการ หรือใหบรกิารตามที่
เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอไดทั้งหมดหรือบางสวน 

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเก็บรวบรวม 
         องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายอาจเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปน้ี 
          1)  ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล คือขอมูลระบุชื่อเรียกของเจาของขอมลูสวนบุคคลหรือขอมูลจากเอกสาร
ราชการที่ระบุขอมูลเฉพาะตัวของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัว
ประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน เปนตน 
          2)  ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน คือขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล เชน เชื้อชาติ ขอมูลศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติ
อาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ เปนตน 
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          3) ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการ คอืรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการขององคการบริหารสวน
ตำบลจำปาหวาย เชน ชื่อบัญชีผูใชงาน รหัสผาน ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร เปนตน 
          4) ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคล คือขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน 
วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร รูปถาย ภาษาพูด 
ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปนบุคคลลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถ หรือ คน
เสมือนไรความสามารถ เปนตน 
          5) ขอมูลสำหรับการติดตอ คือขอมูลเพ่ือการติดตอ เชน เบอรโทรศพัทบาน เบอรโทรศพัทเคลื่อนที่ 
หมายเลขโทรสาร อีเมล ท่ีอยูทางไปรษณียบาน ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้ง
ของที่พัก เปนตน 
          6) ขอมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทำงานและ
ประวัติการศึกษา เชน ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตำแหนง หนาที่ ความเช่ียวชาญ สถานภาพใบอนุญาต
ทำงาน ขอมูลบุคคลอางอิง หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหนง ประวัติการทำงาน ขอมูล
เงินเดอืน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของ 
ผูปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา 
เปนตน 

การบริหารจัดการคุกกี้ 
        องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายเก็บรวบรวม และใชคุกก้ีในบริการเว็บไซตที่อยูภายใตความดูแล
ขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายหรือบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามแตบริการท่ีเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลใชงาน ทั้งนี้ การเขาสูเว็บไซต http://jampawai.go.th ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล
สวนบุคคลจะถูกบันทึกไวในรูปแบบของคุกกี้ โดยการเขาสูเว็บไซตนี้ถือวาเจาของขอมูลสวนบุคคลไดอนุญาตให
องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายใชคุกก้ีตามนโยบายการบริหารจัดการคุกก้ีโดยเจาของขอมูลสวนบุคคล
สามารถต้ังคาหรือลบการใชงานคุกกี้ไดดวยตนเอง 

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
        องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายดำเนนิการเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับประเภทของบริการที่ใชบริการ โดยวัตถุประสงคที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายเปนการท่ัวไป ดังนี้ 
         1) เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการดำเนินประโยชนสาธารณะทีอ่งคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
ไดรับมอบหมาย ใหสำเร็จตามวัตถุประสงคขององคการบรหิารสวนตำบลจำปาหวายที่ไดตั้งไว หรือเปนการ
จำเปนเพ่ือใชอำนาจทางกฎหมายที่องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายมีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการตาม
พันธกิจ รวมทั้ง กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งท่ีเก่ียวของ 
         2)  ควบคมุดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกและสอด 
คลองกับความตองการของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
         3)  เพ่ือใหบริการและบริหารจัดการบริการขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ท้ังบริการภายใต
สัญญา ที่มีตอเจาของขอมูลสวนบุคคล หรอืตามพันธกิจขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
         4)  เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
         5)  เพื่อจัดทำและสงมอบเอกสารหรือขอมูลที่มีความเก่ียวของและจำเปน 
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         6) ดำเนินการตามท่ีจำเปนเพ่ือปฏิบัติตามหนาที่ที่องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายมีตอหนวยงาน
ที่มีอำนาจควบคุม หนวยงานดานภาษี การบังคบัใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายขององคการบรหิาร
สวนตำบลจำปาหวาย 
         7)  เพ่ือเก็บรักษาและปรบัปรุงขอมูลอันเกี่ยวกับเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มีการกลาว
อางถึงเจาของขอมูลสวนบุคคล 
         8)  เพื่อจัดทำบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนด 
         9)  เพื่อวิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาที่เก่ียวกับบริการ   
         10) เพ่ือดำเนินการตามท่ีจำเปนในการบริหารจัดการภายในองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
         11) เพ่ือเปนการยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคลสมัครใช
บริการขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายหรือติดตอใชบริการหรือใชสิทธิตามกฎหมาย 
         12) เพ่ือสงการแจงเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังเจาของขอมูล
สวนบุคคล 
         13) เพ่ือปองกันการกระทำท่ีไมไดรับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย 
         14) เพ่ือดำเนินการตามท่ีจำเปนเพ่ือประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายขององคการบริหารสวนตำบลจำปา
หวายหรือของบุคคลอ่ืนหรือของนิติบุคคลอื่นที่เก่ียวของ 
         15) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งท่ีมีผลบังคับใช หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ
การดำเนินการเก่ียวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
    การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
        องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหแก
บุคคลอ่ืนทั้งน้ีองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายจะพิจารณาดานกฎหมาย นโยบายและขอกำหนดอื่นๆ ที่
องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายตองปฏิบัติตามกอนเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้การเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลอาจกระทำตอหนวยงานของรัฐหรือตอผูมีอำนาจที่องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายตองเปดเผย
ขอมูลให เชน เมื่อมีคำสั่งศาล 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
          องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลไวใน
ระยะเวลาเทาที่ขอมูลนั้นยังมีความจำเปนตามวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไว ตามรายละเอียดที่ไดกำหนดไวใน
นโยบายประกาศหรือตามกฎหมายที่เก่ียวของ และเม่ือพนระยะเวลาที่กำหนด หรือเมื่อสิ้นสุดความจำเปนตาม
วัตถปุระสงคของเจาของขอมูลสวนบุคคล องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายจะทำลายขอมูลสวนบุคคลของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล ตามรูปแบบ และมาตรฐานการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลที่ไดกำหนดไว อยางไรก็ดี 
ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน องคการบริหารสวน
ตำบลจำปาหวายขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทน้ันจะไดมีคำสั่งหรือคำพิพากษา
ถึงที่สุด 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
         องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายมีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธ์ิการเขาถึง
ขอมูล สวนบุคคลใหสามารถเขาถึงไดโดยเจาหนาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนาที่หรือไดรับมอบหมายที่
มีความจำเปนตองใชขอมูลดังกลาวตามวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคล 
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ดังกลาวจะตองยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลขององคการบรหิารสวนตำบลจำปา
หวายอยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาทีรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลท่ีตนเองรบัรูจากการปฏิบัติการตาม 
อำนาจหนาที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายมีแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ 
          นอกจากนี้ เมื่อองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายมีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแก
บุคคลท่ีสาม ไมวาเพื่อการใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอื่น องคการบริหารสวน
ตำบลจำปาหวายจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสม
และเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือยืนยันวาขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายเก็บ
รวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ 
           สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
           องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายไดใหความสำคัญตอสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ซึ่งใน
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไวดังนี้ 
         1)  สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอเขาถึง รับสำเนาและขอให
เปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลท่ีองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายเก็บรวบรวมไว 
          2)  สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากเจาของขอมูลสวน
บุคคลพบวาขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน เจาของ
ขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหขอมูลของเจาของขอมูลมีความถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไม
กอใหเกิดความเขาใจผิดได 
           3)  สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอใหองคการบริหาร
สวนตำบลจำปาหวายลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรอืทำใหขอมูลสวนบุคคล 
ของเจาของขอมูลสวนบุคคลไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลไดตอไป ทั้งนี้ การใชสิทธิลบหรือ
ทำลายขอมูลสวนบุคคลน้ีจะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด 
           4)  สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอใหระงับการใช
ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีดังตอไปนี้ 
                ก)  เมื่ออยูในชวงเวลาที่ องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ทำการตรวจสอบตามคำรองขอ
ของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 
                ข)  ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวย
กฎหมาย 
                ค)  เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตาม
วัตถุประสงคที่องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคล
ประสงคใหองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 
                ง)  เมื่ออยูในชวงเวลาที่องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายกำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวย
กฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการ 
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจาของขอมูลสวน
บุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
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         5)  สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิคัดคานการเก็บ
รวบรวม ใชหรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแตกรณีท่ีองคการบริหารสวน
ตำบลจำปาหวายมีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบดวยกฎหมาย 
           6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใหความยินยอมแกองคการ 
บริหารสวนตำบลจำปาหวายในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะได 
ใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใชบังคับ) เจาของขอมูลสวน
บุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บ
รักษาโดยองคการบรหิารสวนตำบลจำปาหวาย เวนแตมีขอจำกัดสิทธิโดยกฎหมายใหองคการบริหารสวนตำบล
จำปาหวายจำเปนตองเก็บรกัษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางเจาของขอมูลสวนบุคคลกับองคการ
บริหารสวนตำบลจำปาหวายที่ใหประโยชนแกเจาของขอมูลสวนบุคคลอยู 
           7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิในการขอรับขอมูล
สวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลจากองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย รวมถึงอาจขอใหองคการ
บริหารสวนตำบลจำปาหวาย สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน ทั้งนี้ 
การใชสิทธินี้จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 
           การดำเนินการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 
           องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายอาจมีการมอบหมาย หรือจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคล) ใหทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทน หรือในนามขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาวอาจใหบริการในลักษณะตาง ๆ เชน การเปนผูดูแลระบบ (Hosting) รับงานบริการชวง 
(Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะ
อ่ืนที่เก่ียวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
          การมอบหมายใหบุคคลที่สามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลนั้น องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายไดทำสัญญาและขอตกลงสำหรับการประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลและในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายจะทำการควบคุมและกำกับ
ติดตามการดำเนินงานของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามที่ไดมีการทำสญัญาและขอตกลงไวซึ่งผู
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่ทำสัญญาและขอตกลงกับองคการ
บริหารสวนตำบลจำปาหวายเทานั้น โดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอื่นได 
          ในกรณทีี่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพ่ือทำการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทน หรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล องคการบริหารสวนตำบลจำ
ปาหวายจะควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินงานของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวง ตามสญัญาและ
ขอตกลงระหวางองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายกับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

การละเมิดนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
          การไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัย
ตามระเบียบขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้
ตามแตกรณีและความสัมพันธที่เจาของขอมูลสวนบุคคลมีตอองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย และอาจ 
ไดรับโทษตามท่ีกำหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งกฎหมายลำดับรองกฎ 
ระเบียบ คำสั่งอื่นที่เก่ียวของ 
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      การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล 
          ในกรณทีี่เจาของขอมูลสวนบุคคลพบวา องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิรองเรียนไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
หรือหนวยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแลที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ กอนการรองเรียนดังกลาวขอใหเจาของขอมูลสวนบุคคลโปรดติดตอมายังองคการบริหารสวน 
ตำบลจำปาหวาย เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายมีโอกาสไดรบัทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงใน 
ประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการแกไขขอกังวลของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนในโอกาสแรก 

การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
          องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายอาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ เมื่อมีเหตุอัน
ควรหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอการดำเนินการท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลขององคการ
บริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
           การติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
       เจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เพ่ือใชสิทธิตาม
กฎหมาย หรือสอบถามถาหากเกิดขอสงสัย หรือเสนอแนะเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดที่ 
          ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
          เลขที่ ๒๒1  หมูที่ 1  ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  56000 
          เบอรโทรศัพท ๐54-453081 
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