
นโยบายสวนบุคคล (privacy policy) 

 องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ ขอแนะนำใหทานทำความเขาใจนโยบายสวนบุคคล  
(privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการท่ีสำนักงานปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การ
เก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช การเปดเผย รวมถึงสิทธิตาง ๆ ของทาน เปนตน เพื่อใหทานไดรับทราบถึง
นโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสำนักงาน สำนักงานจึงประกาศนโยบายสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 

การเคารพสิทธิในความเปนสวนบุคคลของผูใชบริการ 
 ๑. องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ  เคารพและใหความสำคัญถึงสิทธิ ขอมูลสวนบุคคลและการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน และ สำนักงานตระหนักดีวา ทานในฐานะผูใชบริการ องคการบริหารสวนตำบลบานไร 
จ.ชัยภูมิ หรือบริการอื่นใดของ องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ยอมมีความ
ประสงคท่ีจะไดรับความม่ันคงปลอดภัยในการใชบริการผานเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ 
 ๒. ขอมูลสวนบุคคลของทานที่สำนักงานไดรับมา เชน ชื่อ อายุ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขบัตร
ประชาชน ขอมูลทางการเงิน เปนตน ซึ่งสามารถบงบอกตัวบุคคลของทานได และเปนขอมูลสวนบุคคลที่มีความ
สมบูรณ ถูกตอง เปนปจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใชใหเปนไปตามวัตถุประสงคการดำเนินงานของ องคการ-
บริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ  เทานั้น และ องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ จะดำเนินมาตรการ 
ที่เขมงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการปองกันมิใหมีการนำขอมูลสวนบุคคลไปใชโดยมิไดรับ
อนุญาตจากทานกอน 

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางจำกัด 
 ๑. ในการเก็บรวบรวมขอมูล และเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลที่มีคุณภาพของทาน องคการบริหารสวน
ตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ  จะใชวิธีการที ่ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บขอมูล 
ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลอยางจำกัดเพียงเทาที่จำเปนแกการใหบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่นใดภายใตวัตถุประสงคของ องคการบริหารสวนตำบล
บานไร จ.ชัยภูมิ เทานั้น 
 ๒. องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ จะขอความยินยอมจากทานกอนทำการเก็บรวบรวม เวนแต 
  (๑)  เปนกรณีท่ีกฎหมายกำหนด 
  (๒)  เปนไปเพ่ือประโยชนของทาน และการขอความยินยอมไมอาจกระทำไดในเวลานั้น 
  (๓) เปนไปเพ่ือประโยชนเก่ียวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของทานและผูใชบริการทานอ่ืน 
  (๔) เพ่ือประโยชนแกการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
  (๕) เพ่ือประโยชนในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ 
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 ๓. องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ  จะไมจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานซึ่งเกี่ยวกับลักษณะ
ทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือขอมูลที่อาจเปนผลราย ทำใหเสียชื่อเสียง หรืออาจกอใหเกิดความรูสึก
เก่ียวกับการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมหรือความไมเทาเทียมกันแกบุคคลใด เวนแต 
  (๑) ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากทาน 
  (๒) เปนกรณีท่ีกฎหมายกำหนด 
  (๓) เปนไปเพ่ือประโยชนของทาน และการขอความยินยอมไมอาจกระทำไดในเวลานั้น 
  (๔) เปนไปเพ่ือประโยชนเก่ียวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของทานและผูใชบริการทานอ่ืน 
  (๕) เพ่ือประโยชนแกการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
  (๖) เพ่ือประโยชนในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ 
 ๔. องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ อาจรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเขากับขอมูลสวน
บุคคลของทานที่ไดรับมาจากแหลงอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเปนและไดรับความยินยอมจากทานเทานั้น ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลของทานใหเปนปจจุบัน และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการใหบริการของสำนักงานดียิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
 ๑. องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อการดำเนินงาน
ของ องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ การศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ เปนไปตามวัตถุประสงคของ
การดำเนินงานของ องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการของ 
องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแกทานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล องคการบริหารสวน
ตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ จะแจงใหทานทราบและขอความยินยอม และจัดใหมีบันทึกการแกไขเพิ่มเติมไวเปน
หลักฐาน 
 ๓. ในกรณีที่ องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใชและเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงคตามที่ไดระบุไว ทานมีสิทธิที่ในความเปนสวนตัวของ
ขอมูลสวนบุคคลของทานในการเลือกวา จะใหสำนักงานเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช เปดเผยหรือไมใหเก็บรวบรวม 
จัดเก็บ ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 
 ๔. เพื่อวัตถุประสงคในการวิเคราะหและติดตามการใชบริการทางเว็บไซต และวัตถุประสงคในการ
ตรวจสอบยอนหลังในกรณีที่เกิดปญหาการใชงาน สำนักงานจึงจัดเก็บบันทึกขอมูลการเขาออกเว็บไซต (Log 
Files) ของทานโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บขอมูลตอไปนี้เปนอยางนอย 
  (๑) หมายเลขไอพี (IP Address) 
  (๒) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร (Browser) 
นอกจากนี้ สำนักงานยังไดใชบริการของหนวยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเขาออกระบบใหบริการทาง
เว็บไซตตามท่ีกฎหมายกำหนดดวย สำหรับกรณีท่ีสำนักงานใชบริการหนวยงานภายนอกในการใหบริการเว็บไซต 
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 ๕. สำนักงานจะไมกระทำการใด ๆ แตกตางจากท่ีระบุในวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล เวนแต 
  (๑) ไดแจงวัตถุประสงคใหมใหผูใชบริการทราบ และไดรับความยินยอมจากผูใชบริการ 
  (๒) เปนกรณีท่ีกฎหมายกำหนด 

การนำขอมูลสวนบุคคลไปใชอยางจำกัด 
  ๑. องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ  จะใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานได ตอเม่ือ
ไดรับความยินยอมจากทานและจะตองเปนการใชตามวัตถุประสงคของสำนักงานเทานั้น 
  ๒. องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ  จะดูแลใหผูปฏิบัติงานของสำนักงานมิใหเปดเผย 
แสดง หรือทำใหปรากฏในลักษณะอื ่นใดซึ ่งขอมูลสวนบุคคลของทานนอกเหนือไปจากวัตถุประสงคหรือ 
ตอบุคคลภายนอก เวนแต 
   (๑) เปนกรณีท่ีกฎหมายกำหนด 
   (๒) ไดรับความยินยอมจากทาน 
   (๓) เปนไปเพ่ือประโยชนเก่ียวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของทานและผูใชบริการอ่ืน 
   (๔) เพ่ือประโยชนแกการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 
   (๕) เพ่ือประโยชนในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ 
  ๓. ในบางกรณี องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ อาจใหบุคคลหรือหนวยงานอื่นเขาถึง
หรือใชขอมูลสวนบุคคลของทานเทาที่จำเปน และเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอำนาจหนาที่ของ องคการ
บริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ ท้ังนี้ จะตองไดรับความยินยอมจากทานกอน 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
 ๑. องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ  ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคลของทาน จึงกำหนดใหมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยาง
เหมาะสมและสอดคลองกับการรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลเพื่อปองกันการสูญหาย การเขาถึง ทำลาย  
ใช แปลง แกไขหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีสิทธิหรือโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยใหเปนไปตามท่ีกำหนด
ในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน 

การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
 ๑. ในกรณีท่ีทานประสงคจะทราบขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับตนเอง ทานสามารถมีคำรองขอตามหลักเกณฑ
และวิธีการที ่สำนักงานกำหนด เมื ่อสำนักงานไดรับคำรองขอดังกลาวแลว องคการบริหารสวนตำบลบานไร  
จ.ชัยภูมิ  จะรีบดำเนินการแจงถึงความมีอยู หรือรายละเอียดของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวใหทานภายในระยะเวลา
อันสมควร 
 ๒. หากทานเห็นวา ขอมูลสวนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไมถูกตองตามที่เปนจริง ทานสามารถแจงสำนักงาน
เพื่อใหแกไข เปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลสวนบุคคลนั้นได ในการนี้ องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ   
จะจัดทำบันทึกคำคัดคานการจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปน
หลักฐานดวย 
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 ๓. ทานมีสิทธิตรวจดูความมีอยู ลักษณะของขอมูลสวนบุคคล วัตถุประสงคของการนำขอมูลไปใช และ
สถานท่ีทำการของ องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังตอไปนี้ 
  (๑) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกตองเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของตน 
  (๒) ขอแกไข หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของตนใหถูกตองสมบูรณ 
  (๓) ขอระงับการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน 
  (๔) ขอใหดำเนินการลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน 
  (๕) ขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เปนขอมูลซึ่งผูใชบริการ
ไมไดใหความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ อยางไรก็ตาม องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ อาจ
ปฏิเสธสิทธิของทานไดในกรณีท่ีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือ
สิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานไดอีก 

การเช่ือมโยงขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน 
 ๑. องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ อาจเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน 
สำนักงานจะแจงใหทานทราบกอนที ่จะทำการเชื ่อมโยงขอมูลสวนบุคคล พรอมทั ้งขอความยินยอม โดยมี
รายละเอียดตอไปนี้เปนอยางนอย 
  (๑) บุคคลหรือหนวยงานท่ีจะทำการเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคล 
  (๒) วัตถุประสงคในการเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคล 
  (๓) วิธีการในการเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคล 
  (๔) ขอมูลสวนบุคคลท่ีจะทำการเชื่อมโยง 
  (๕) บุคคลผูมีสิทธิเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
 ๒. ในการเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ 
จะแสดงชื่อผูเก็บรวบรวม บุคคลผูมีสิทธิในขอมูลที่ไดมีการเก็บรวบรวมอยางชัดเจน เพื่อใหทานไดรับทราบ 
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ  จะจัดทำบันทึกการเชื่อมโยงขอมูลไวเปนหลักฐาน 
 ๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงขอมูล องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ จะแจงใหทาน
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และขอความยินยอมกอนการดำเนินการ 
การเปล่ียนแปลงนโยบายสวนบุคคล 
 ๑. องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ  อาจปรับปรุงนโยบายสวนบุคคลนี้เปนครั้งคราวเพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการใหบริการ การดำเนินงานของ องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ 
และขอเสนอแนะ ความคิดเห็นจากทาน องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ จะประกาศแจงการ
เปลี่ยนแปลงใหทราบอยางชัดเจนกอนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจสงประกาศแจงเตือนใหทานทราบ
 โดยตรงหากทานมีขอสงสัยเพิ ่มเติม โปรดติดตอ องคการบริหารสวนตำบลบานไร จ.ชัยภูมิ ไดท่ี :
สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานไร หมู ที ่ 1๑ ตำบลบานไร อำเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230  
โทรศัพทหมายเลข ๐4๔-056138 http://www.tambonbanrai.go.th 


