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นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบคุคล (Privacy Policy) 
เทศบาลตำบลแมหลาย 

----------------------------------------------------------------------------- 

๑. บทนำ 
  เทศบาลตำบลแมหลาย ตระหนักถึงความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอ่ืนอันเกี่ยวกับทาน (รวมเรียกวา 
“ขอมูล”) เพ่ือใหทานสามารถเช่ือมั่นไดวา เทศบาลตำบลแมหลายมคีวามโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวน
บุคคล”) รวมถงึกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) น้ีจึงไดถูกจัดทำขึ้นเพ่ือช้ีแจง
แกทานถึงรายละเอียด เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรยีกวา “ประมวลผล”) ขอมลูสวนบุคคลซึ่งดำเนินการ
โดย  เทศบาลตำบลแมหลาย รวมถึงเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของ  เทศบาลตำบล    
แมหลาย โดยมีเน้ือหาสาระดังตอไปน้ี  

๒. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย  
  นโยบายน้ีใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธกับเทศบาลตำบลแมหลาย ในปจจบัุนและที่อาจ
มีในอนาคต ซึง่ถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยเทศบาลตำบลแมหลาย รวมถึงคูสญัญา หรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ เทศบาลตำบลแมหลาย (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตบริการตางๆ เชน 
เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน  เอกสาร หรือ บริการในรูปแบบอ่ืนที่ควบคุมดูแลโดย เทศบาลตำบลแมหลาย (รวมเรยีกวา 
“บริการ”)  
  นอกจากนโยบายฉบับน้ีแลว เทศบาลตำบลแมหลาย อาจกำหนดใหมีคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 
(“ประกาศ”) สำหรับบริการของเทศบาลตำบลแมหลาย เพ่ือช้ีแจงใหเจาของ ขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูใชบริการไดทราบถึง
ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอัน ชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถงึสิทธิในขอมูลสวน บุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในบริการน้ันเปนการเฉพาะเจาะจง  
 ทั้งน้ี ในกรณทีีม่ีความขัดแยงกันในสาระสำคัญระหวางความในประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวและ นโยบายน้ี ให
ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวของบริการน้ัน 

๓. คำนิยาม 

  - ขอมลูสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวา ทางตรงหรือ

ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

  - ขอมลูสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมลูสวนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไวในมาตรา 26 แหง พระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแก ขอมูลเช้ือชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการ เมือง ความเช่ือในลัทธิ 

ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมลูสุขภาพ ความพิการ  ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูล

พันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซึง่กระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลใน ท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 



  

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  เทศบาลตำบลแมหลาย 2 

 

  - การประมวลผลขอมลูสวนบุคคล หมายถงึ การดำเนินการใดๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บ รวบรวม บันทึก 

สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผยแพร โอน  รวม ลบ ทำลาย เปนตน 

  - เจาของขอมลูสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่เทศบาลตำบลแมหลาย เก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

  - ผูควบคมุขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  - ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือ นิติบุคคลซึ่งดำเนินการ

ดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมลูสวนบุคคล 

๔. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคลที่เทศบาลตำบลแมหลายเก็บรวบรวม 

  เทศบาลตำบลแมหลาย เก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตางๆ จากแหลง ขอมูลดังตอไปน้ี  

 ๑. ขอมูลสวนบุคคลที่ เทศบาลตำบลแมหลาย เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยตรงในชองทาง

ใหบริการตาง ๆ เชน ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจ การย่ืนคำขอ การ

พิจารณาอนุญาต หรือ บริการ หรือชองทางใหบริการอ่ืนทีค่วบคุมดูแลโดย  เทศบาลตำบลแมหลาย หรือเมื่อเจาของขอมูล

สวนบุคคลติดตอสื่อสารกับ เทศบาลตำบลแมหลายณ ทีท่ำการหรือผานชองทางติดตออ่ืนที่ควบคุมดูแลโดย เทศบาลตำบล

แมหลาย เปนตน 

  ๒. ขอมูลที่ เทศบาลตำบลแมหลาย เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใช งานเว็บไซต หรือบริการ

อ่ืน ๆ ตามสญัญาหรือตามพันธกิจในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแมหลาย เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงาน

เว็บไซต ผลิตภัณฑหรือบริการของ เทศบาลตำบลแมหลาย ดวยการใชคุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของ

เจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

  ๓. ขอมูลสวนบุคคลที่ เทศบาลตำบลแมหลาย เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของ ขอมูลสวนบุคคล โดยที่

แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาที่ มีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอม จากเจาของขอมูลสวนบุคคลแลวใน

การเปดเผยขอมูลแก เทศบาลตำบลแมหลาย เชน การเช่ือมโยง บริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการใหบริการเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนใน

ฐานะที่ เทศบาลตำบลแมหลาย มีหนาที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการ

ดำเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบรกิารประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจำเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญา

ที่ อาจมีการแลกเปลี่ยนขอมลูสวนบุคคลกบัหนวยงานคูสัญญาได 

  นอกจากน้ี ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ทานเปนผูใหขอมลูสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแกเทศบาลตำบลแมหลาย

ดังน้ี ทานมีหนาที่รับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายน้ีหรือประกาศของ ผลติภัณฑหรือบริการ ตามแตกรณี ให

บุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลน้ันหากเปน กรณีที่ตองไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแก 

เทศบาลตำบลแมหลาย ทั้งน้ี ในกรณทีี่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลทีม่ีความจำเปนในการใหบริการของ

เทศบาลตำบลแมหลาย อาจเปนผลใหเทศบาลตำบลแมหลายไมสามารถใหบริการน้ันแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวได

ทั้งหมดหรือบางสวน 
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๕. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบคุคล 

  เทศบาลตำบลแมหลาย เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความเหมาะสมและตามบริบทของการใหบริการ 

ทั้งน้ี ตามอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายใหอำนาจไว เชน ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่เทศบาล

ตำบลแมหลายใช  ประกอบดวย 

  ๕.๑ เพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือการใชอำนาจรัฐของเทศบาลตำบลแมหลาย 

  ๕.๒ เพ่ือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

  ๕.๓ เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย 

  ๕.๔ เปนการจำเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

  ๕.๕ เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 

  ๕.๖ เพ่ือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร วิจัยหรือสถิติทีส่ำคัญ 

  ๕.๗ ความยินยอมของทาน 

  ในกรณีที่เทศบาลตำบลแมหลาย มีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน เพ่ือการปฏิบัติตาม

สัญญา การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือเพ่ือความจำเปนในการเขาทำสัญญา หากทานปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือ 

คัดคานการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมผีลทำใหเทศบาลตำบลแมหลาย ไมสามารถ

ดำเนินการหรือใหบริการตามที่ทานรองขอไดทั้งหมดหรือบางสวน  

๖. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลทีเ่ทศบาลตำบลแมหลายเก็บรวบรวม 

  เทศบาลตำบลแมหลาย อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลดังตอไปน้ี ซึ่งอาจรวมถึงขอมูล สวนบุคคลของทาน ทั้งน้ี 

ขึ้นอยูกับงานบริการที่ทานขอรับบริการหรือบริบทความสัมพันธที่ทานมีกับเทศบาลตำบลแมหลาย รวมถึงขอพิจารณาอ่ืนที่มี

ผลกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของ ขอมูลที่ระบุไวดังตอไปน้ีเปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคลของเทศบาลตำบลแมหลายเปนการทั่วไป ทั้งน้ี เฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับบริการที่ทานใชงานหรือมีความสมัพันธดวย

เทาน้ันที่จะมีผลบังคับใช 

  ๖.๑ ขอมลูสวนบุคคล ไดแก ขอมูลระบุช่ือเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการที่ระบุขอมูลเฉพาะตัวของ

ทาน เชน คำนำหนาช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือกลาง ช่ือเลน ลายมือช่ือ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ 

เลขที่หนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาต การประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต

ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม เปนตน  

  ๖.๒ ขอมลูสวนบุคคลที่มคีวามละเอียดออน ไดแก ขอมลูสวนบุคคลที่มคีวามละเอียดออนของทาน  เชน เช้ือชาติ 

ขอมูลศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ  (ขอมูลภาพจำลอง

ใบหนา) ขอมลูพันธุกรรม ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เปนตน 

๗. คุกก้ี 

  เทศบาลตำบลแมหลาย เก็บรวบรวมและใชคุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันใน เว็บไซตทีอ่ยูภายใต

ความดูแลของเทศบาลตำบลแมหลาย หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการที่ทานใชงาน ทั้งน้ี เพ่ือการดำเนินการดาน

ความปลอดภัยในการใหบริการของเทศบาลตำบลแมหลาย และเพ่ือใหทานซึ่งเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและ
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ประสบการณที่ดีในการใชงานบริการของเทศบาลตำบลแมหลาย และขอมูลเหลาน้ีจะถูกนำไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของ 

เทศบาลตำบลแมหลาย ใหตรงกับความตองการของทานมากย่ิงขึ้น โดยทานสามารถต้ังคาหรือลบการใชงานคุกกี้ไดดวย

ตนเองจากการต้ังคาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน 

๘. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ 

  กรณีที่ เทศบาลตำบลแมหลาย ทราบวา ขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปน

ของเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร ความสามารถตอเมื่อไดรับความยินยอมจาก

ผูใชอ านาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรอืผูอนุบาล หรอืผูพิทักษตามแตกรณี ยกเวนเปนกรณีที่เทศบาล

ตำบลแมหลาย มีอำนาจดำเนินการไดตามที่กฎหมายกำหนด 

  กรณีที่ เทศบาลตำบลแมหลาย ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไร ความสามารถหรือคน

เสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวาเทศบาลตำบลแมหลายไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวโดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทกัษ

ตามแตกรณี ดังน้ี เทศบาลตำบลแมหลายจะดำเนินการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลน้ัน เวนแตมีกฎหมายใหอำนาจดำเนินการ

ในเรื่องน้ันไว 

๙. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบคุคล 

  เทศบาลตำบลแมหลาย ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามภารกิจในอำนาจ

หนาที่ของเทศบาลตำบลแมหลาย 

๑๐. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยงัตางประเทศ 

  ในบางกรณี เทศบาลตำบลแมหลาย อาจจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไป ยังตางประเทศเพ่ือ

ดำเนินการตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพ่ือสงขอมูลสวนบุคคลไปยังระบบคลาวด (Cloud) ที่มี

แพลตฟอรมหรือเครื่องแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือ สหรัฐอเมริกา เปนตน) เพ่ือสนับสนุน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ั่งอยูนอกประเทศไทย ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับบริการของเทศบาลตำบลแมหลายที่ทานใชงานหรือมี

สวนเกี่ยวของเปนรายกิจกรรม 

  อยางไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับน้ี คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิได มีประกาศกำหนด

รายการประเทศปลายทางที่มมีาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ ดังน้ัน เมื่อเทศบาลตำบลแมหลาย มคีวาม

จำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง เทศบาลตำบลแมหลายจะดำเนินการเพ่ือใหขอมูล

สวนบุคคลทีส่งหรือโอนไปมีมาตรการ คุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรอืดำเนินการตาม

เง่ือนไขเพ่ือใหสามารถสงหรอื โอนขอมูลน้ันไดตามกฎหมาย ไดแก 

  ๑) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดใหเทศบาลตำบลแมหลาย ตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ 

  ๒) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลที่ไมเพียงพอ ทั้งน้ีตามประกาศรายช่ือประเทศที่คณะกรรมการคุมครองสวนบุคคล ประกาศกำหนด  



  

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  เทศบาลตำบลแมหลาย 5 

 

  ๓) เปนการจำเปนเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสัญญากับ เทศบาลตำบลแมหลายหรือ เปนการทำตามคำขอ

ของทานกอนการเขาทำสัญญาน้ัน 

  ๔) เปนการกระทำตามสัญญาของเทศบาลตำบลแมหลาย กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนของทาน 

  ๕) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอ่ืน เมื่อทานไมสามารถให

ความยินยอมในขณะน้ันได 

  ๖) เปนการจำเปนเพ่ือดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะที่สำคัญ 

๑๑. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบคุคลของทาน 

  เทศบาลตำบลแมหลาย จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาที่ขอมูลน้ัน ยังมีความจำเปนตาม

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทาน้ัน ตามรายละเอียดที่ไดกำหนดไวในนโยบาย  ประกาศหรือตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ ทั้งน้ี เมื่อพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว เทศบาลตำบล

แมหลาย จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมลูสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป 

ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายขอมูลสวนบุคคล ที่คณะกรรมการหรือกฎหมายประกาศกำหนด หรือตาม

มาตรฐานสากล 

  อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน เทศบาลตำบล

แมหลายขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปจนกวาขอพิพาทน้ันจะไดมีคำสั่ง หรือคำพิพากษาถึงที่สุด 

๑๒. การใหบริการโดยบุคคลที่สามหรือผูใหบริการชวง 

  เทศบาลตำบลแมหลาย อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทำ

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของเทศบาลตำบลแมหลาย  ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาวอาจเสนอบริการใน

ลักษณะตางๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง  (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud 

computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะ การจางทำของในรูปแบบอ่ืน 

  การมอบหมายใหบุคคลที่สามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลน้ัน เทศบาล

ตำบลแมหลาย จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ของเทศบาลตำบลแมหลาย ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและ

ของบุคคลที่เทศบาลตำบลแมหลายมอบหมาย ในฐานะผูประมวลผลขอมลูสวนบุคคล ซึง่รวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภท

ขอมูลสวนบุคคลที่เทศบาลตำบลแมหลายมอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลและขอตกลงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ซึง่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ประมวลผลขอมลูสวนบุคคลตามขอบเขตที่

ระบุในขอตกลงและตามคำสั่งของเทศบาลตำบลแมหลายเทาน้ัน โดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได 

  ในกรณีทีผู่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพ่ือทำการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังน้ี เทศบาลตำบลแมหลาย จะกำกับใหผูประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมลูสวนบุคคล กับผูประมวลผลชวง ในรูปแบบและ

มาตรฐานที่ไมต่ำกวาขอตกลงระหวาง เทศบาลตำบลแมหลาย กับผูประมวลผลขอมลูสวนบุคคล  
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๑๓. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบคุคล 

  เทศบาลตำบลแมหลาย มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลให

สามารถเขาถึงไดโดยเจาหนาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนาที่หรือไดรับมอบหมายที่ มีความจำเปนตองใชขอมูล

ดังกลาวตามวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลว หรือตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดเทาน้ัน ซึ่งบุคคล

ดังกลาวจะตองยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของเทศบาลตำบลแมหลายอยางเครงครัด ตลอดจนมี

หนาที่รักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลทีต่นเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ 

  นอกจากน้ี เมื่อเทศบาลตำบลแมหลายมีการสงโอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลที่สาม ไมวาเพ่ือการ

ใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอ่ืน เทศบาลตำบลแมหลายจะกำหนดมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

๑๔. การเชื่อมตอเว็บไซตหรอืบริการภายนอก 

  ๑๔.๑ การเช่ือมโยงยังเว็บไซตหรือบริการอ่ืนเปนเพียงการใหบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูใชบริการเทาน้ัน 

เทศบาลตำบลแมหลาย มิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอำนาจควบคุมรับรองความถูกตอง ความนาเช่ือถือตลอดจนความ

รับผิดชอบในเน้ือหาขอมูลของเว็บไซตหรือบริการน้ันๆ และเทศบาลตำบลแมหลาย ไมรับผิดชอบตอเน้ือหาใดๆ ทีแ่สดงบน

เว็บไซตหรือบริการอ่ืนที่เช่ือมโยงมายังเว็บไซต หรือบริการของเทศบาลตำบลแมหลาย หรือตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

จากการเขาเย่ียมชมเว็บไซตหรือบริการดังกลาว 

  ๑๔.๒ กรณีตองการเช่ือมโยงมายังเว็บไซตของเทศบาลตำบลแมหลาย ผูใชบริการสามารถเช่ือมโยงมายังหนาแรก

ของเว็บไซตเทศบาลตำบลแมหลายได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือ แตหากตองการเช่ือมโยงมายังหนาภายในของ

เว็บไซตน้ีจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเทศบาลตำบลแมหลายเทาน้ัน และในการใหความยินยอมดังกลาว 

เทศบาลตำบลแมหลาย ขอสงวนสิทธ์ิที่จะกำหนดเง่ือนไขใดๆ ไวดวยก็ได ในการที่เว็บไซตที่เช่ือมโยงมายังเว็บไซตของ

เทศบาลตำบลแมหลาย โดยเทศบาลตำบลแมหลายจะไมรับผิดชอบตอเน้ือหาใดๆ ทีแ่สดงบนเว็บไซตที่ เช่ือมโยงมายัง

เว็บไซตของเทศบาลตำบลแมหลาย หรือตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชเว็บไซตน้ัน 

๑๕. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

  เทศบาลตำบลแมหลาย ไดแตงต้ังเจาหนาที่คุมครองขอมลูสวนบุคคลเพ่ือทำหนาที่ตรวจสอบ  กำกับและให

คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติ คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๖. สทิธขิองทานตามพระราชบญัญัติคุมครองขอมูลสวนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไว หลายประการ 

ทั้งน้ี สิทธิดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อกฎหมายในสวนของสิทธิน้ีมีผลใชบังคับ โดยรายละเอียดประกอบดวย 

  ๑) สทิธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคล

ที่ เทศบาลตำบลแมหลาย เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวน แตกรณีที่ เทศบาลตำบลแมหลาย มีสิทธิ

ปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล  หรือกรณีที่การใชสิทธิของทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิด

ความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
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  ๒) สทิธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถกูตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวาขอมูล สวนบุคคลของ

ทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไม

กอใหเกิดความเขาใจผิดได 

  ๓) สทิธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมสีิทธิขอใหเทศบาลตำบลแมหลาย  ลบหรือทำลายขอมูลสวน

บุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปน เจาของขอมูลไดตอไป ทั้งน้ี การใชสิทธิลบ

หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลน้ีจะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

  ๔) สทิธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสทิธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งน้ี ใน

กรณีดังตอไปน้ี 

   ก) เมื่ออยูในชวงเวลาที่เทศบาลตำบลแมหลาย ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวน 

       บุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

   ข) ขอมลูสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

   ค) เมื่อขอมลูสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงค 

        ที่เทศบาลตำบลแมหลาย ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงคใหเทศบาล 

       ตำบลแมหลาย เก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 

   ง) เมื่ออยูในชวงเวลาที่เทศบาลตำบลแมหลายกำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม 

       ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือ 

       เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเน่ืองมาจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใช 

       สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  ๕) สทิธิในการคัดคานการประมวลผลขอมลูสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใชหรือ เปดเผยขอมูล

สวนบุคคลที่เกีย่วกับทาน เวนแตกรณีที่เทศบาลตำบลแมหลายมีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน เทศบาล

ตำบลแมหลายสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช  หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมาย

ย่ิงกวา หรือเพ่ือการกอต้ังสิทธิเรียกรองตาม กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะของเทศบาลตำบลแมหลาย) 

  ๖) สทิธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณทีี่ทานไดใหความยินยอมแกเทศบาลตำบลแมหลาย ในการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมน้ันจะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๒ มผีลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได ตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษา

โดย เทศบาลตำบลแมหลาย เวนแตมีขอจำกัดสิทธิโดยกฎหมายใหเทศบาลตำบลแมหลายจำเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไป

หรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับเทศบาลตำบลแมหลาย ที่ใหประโยชนแกทานอยู 

  ๗) สทิธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสทิธิในการขอรบัขอมูลสวนบุคคลของทาน จากเทศบาล

ตำบลแมหลาย ในรูปแบบทีส่ามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรือ อุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและ

สามารถใชหรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอใหเทศบาลตำบลแมหลาย สงหรือโอนขอมูลใน

รูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน ทัง้น้ี การใชสิทธิน้ีจะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามที่กฎหมายกำหนด  
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๑๗. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

  การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของเทศบาลตำบลแมหลาย 

(สำหรับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแมหลาย) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สำหรับผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ทั้งน้ี ตามแตกรณีและความสมัพันธที่ทานมตีอเทศบาลตำบลแมหลายและอาจไดรับโทษตามที่

กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทัง้กฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวของ 

๑๘. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล 

  ในกรณีทีท่านพบวา เทศบาลตำบลแมหลาย มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมสีิทธิรองเรียน

ไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ ไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลหรอืตามกฎหมาย ทั้งน้ี กอนการรองเรียนดังกลาว  เทศบาลตำบลแมหลาย ขอใหทานโปรดติดตอ

มายัง เทศบาลตำบลแมหลาย เพ่ือใหเทศบาลตำบลแมหลาย มีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดช้ีแจงในประเด็นตางๆ 

รวมถึงจัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก 

๑๙. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

  เทศบาลตำบลแมหลาย อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายน้ีตามที่ เห็นสมควร และจะทำการ

แจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.maelai.go.th โดยมีวันที่มผีลบังคับใชของแตละฉบับแกไขกำกับอยู อยางไรก็ดี 

เทศบาลตำบลแมหลาย ขอแนะนำใหทานโปรด ตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสม่ำเสมอผานแอปพลิเคช่ัน 

หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมทีเ่ทศบาลตำบลแมหลายดำเนินการ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแก  

เทศบาลตำบลแมหลาย การรบับริการของเทศบาลตำบลแมหลาย ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการรบัทราบ

ตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ทั้งน้ี โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับน้ีและ

โปรดติดตอมายังเทศบาลตำบลแมหลาย เพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงตอไป 

๒๐. การติดตอสอบถามหรอืใชสิทธ ิ

  หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ 

เทศบาลตำบลแมหลาย หรือเกี่ยวกับนโยบายน้ี หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถ

ติดตอสอบถามไดที่  

ผูควบคุมขอมูลสวนบคุคล (Data Controller)  

ช่ือ: เทศบาลตำบลแมหลาย 

สถานที่ติดตอ: เลขที ่99  หมู ๕  ตำบลแมหลาย  อำเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร  ๕๔๐๐๐ 

ชองทางการติดตอ: www.maelai.go.th 

หมายเลขโทรศัพท: ๐5-๔๖๕๒-๖๖๐, ๐5-๔๖๕๒-๖๖๑ 
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