
 
 
 
 
 
 
     

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 59 (1) ก าหนดว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ (1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยที่เห็นเป็น
การสมควรก าหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่องค์การบริหารส่วนต าบล มีการเก็บรวบรวม 
ให้ หรือเปิดเผย รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จึงขอออกประกาศไว้ดังนี้ 

  ข้อ 1 บทน า  
  องค์การบริหารส่วนต าบล ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่ืน
เกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่า องค์การบริหารส่วนต าบล มีความโปร่งใสและรับผิดชอบในการเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นโยบายนี้จัดท าขึ้นเพ่ือชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินการแทน 

  ข้อ 2 ขอบเขตการบังคับใช้  
  นโยบายใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ องค์การบริหารส่วนต าบลใน
ปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และรวมถึงคู่สัญญาหรือ
บุคคลภายนอกที่ประมวลผลแทนหรือในนามองค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ ระบบแอปพลิเคชั่น เอกสารหรือการด าเนินการในรูปแบบอ่ืนที่ควบคุมดูลโดยองค์การบริหารส่วน
ต าบล  
  บุคคลซึ่ งมีความสัมพันธ์กับ องค์การบริหารบ้านสร้ า งวรรคแรกให้หมายรวมถึ ง 
  (1) ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา      
  (2) พนักงานเจ้าหน้าที่        
  (3) ผู้ติดต่อราชการ        
  (4) ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน      
  (5) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  (6) บุคคลอื่นที่ส านักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลในครอบครัวของ 
  ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 



- 2 - 

  ข้อ 3 บทนิยาม 

  “องค์การบริหารส่วนต าบล หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้สามารถระบุตัว
บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไมร่วมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ   
  “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกัน        
  “การประมวลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่น เก็บรวบรวม บันทึก ส าเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ใช้ กู้ยืม เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ 
โอย รวม ลบ ท าลาย เป็นต้น         
   “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลที่ส านักงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย       
   “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ส านักงานหรือบุคคลที่มีอ านาจตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแทน     
   “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ส านักงานหรือ บุคคลหรือนิติการ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมบุคคล ทั้งนี้ 
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

  ข้อ 4 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส านักงานเก็บรวบรวม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลจะเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ จาก
แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้          
 (1) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่างๆ เช่น ขั้นตอน
การสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ท าแบบส ารวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์การด าเนินการ 
บริการ หรือช่องทางบริการอ่ืนที่ควบคมดูแลโดยส านักงาน หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ
ส านักงาน ณ ที่ท าการหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนด าเนินการโดยส านักงานเป็นต้น   ( 2 ) 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริ การอ่ืนๆ ตาม
สัญญาหรือตามพันธกิจของส านักงาน เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์การด าเนินการ
หรือบริการของส านักงานด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เป็นต้น          ( 3 )  เ ก็ บ
รวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ มีเหตุผลที่
ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ส านักงาน 
เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่ 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนในฐานะที่ส านักงานมีหน้าที่
ตามกฎหมาย พันธกิจในการด าเนินงานการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ
ของหน่วยงานรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงความจ าเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจ
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ เป็นต้น 
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  นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ของบุคคลภายนอกแก่ส านักงาน ในกรณีนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการแจ้งรายละเอียด
ตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนต้อง
ด าเนินการขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่
ส านักงาน 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการให้บริการ
ของส านักงานอาจเป็นผลให้ส านักงาน ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมด
หรือบางส่วน 

  ข้อ 5 ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาก าหนดฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความ
เหมาะสนและบริบทการให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอ านาจ โดยใช้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 

ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมลู รายละเอยีด 

เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งและภารกิจ
รับการถ่ายโอน 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตาม
ภารกิจ หน้าที่และอ านาจตามที่มีกฎหมายก าหนด 
เช่น พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.  2537 และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม 
กฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่น 
กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมายว่า
ด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงกฎระเบียบ 
ค าสั่ ง  มติ  คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง และการ
ด าเนินการตามค าสั่งศาลเป็นต้น 

เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของส านักงาน
และของบุ คคล อ่ื น  ซึ่ ง ป ร ะ โ ยชน์ ดั ง กล่ า ว มี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่นการ
รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของส านักงาน 
หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือกิจการ
ภายในของส านักงาน เป็นต้น 
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ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมข้อมลู รายละเอยีด 

เป็นการจ าเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อ
ชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล เช่น การให้บริการแอปพลิเคชั่น 
เพ่ือเฝ้าระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็น
ต้น 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให้ส านักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา 
หรือด าเนินการอันเป็นความจ าเป็นต่อการเข้าท า
สัญญาระหว่างส านักงานกับคู่สัญญา เช่น การจ้าง
งาน จ้างท าของ การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
หรือสัญญาในรูปแบบอื่น เป็นต้น 

เพ่ือการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือ
การใช้อ านาจรัฐที่ส านักงานได้รับ 

เพ่ือให้ส านักงานสามารถใช้อ านาจรัญและด าเนิน
ภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจของ
ส านักงานซึ่งก าหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

เพ่ือจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติท่ี
ส าคัญ 

เพ่ือให้ส านักงานสามารถจัดท าหรือสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติตามที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบหมาย เช่น การ
จัดท าท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ หรือ
คณะกรรมการ การจัดท าสถิติการใช้บริการดิจิทัล
ภาครัฐ งานติดตามการด าเนินนโยบายรัฐบาลดิจิตัล 
เป็นต้น 

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ในกรณีที่ส านักงานจ าเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้มีการ
แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วย
วัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้น มาตรา 24 
หรือ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น 
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  ในกรณที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามฐาน
กฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
คัดค้านการด าเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไม่
สามารถด าเนินการหรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 

  ข้อ 6 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลเก็บรวบรวม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่
กับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงข้อพิจารณา
อ่ืนที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภทข้อมลูสว่นบุคคล รายละเอยีดและตวัอยา่ง 

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมลูระบุชื่อเรียกของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลจาก
เอกสารราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น 
ลายมือชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ 
เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาต การประกอบวิชาชีพ 
(ส าหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลขประกันสังคม เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วัน
เดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ าหนัก อายุ สถานภาพการสมรส 
สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาท่ีใช้ ข้อมูลพฤติกรรม 
ความชื่นชอบข้อมูล การเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็น
คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น  

ข้อมูลส าหรับการติดต่อ ข้อมูลเพ่ือการติดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร 
อีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (บ้าน ที่ท างาน) ชื่อผู้ใช้งานในสังคม
ออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานและการศึกษา รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการท างานและประวัติ
การศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ต าแหน่ง 
หน้าที่ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตท างาน ข้อมูล
บุคคลอ้างอิง หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ประวัติการด ารง
ต าแหน่ง ประวัติการท างาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วัน
ออกจากงาน ผลการประเมินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงานผลงาน หมายเลขบัญชี
ธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่
ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 
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ประเภทข้อมลูสว่นบุคคล รายละเอยีดและตวัอยา่ง 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย ร ายละ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ก รมธ ร รม์ ป ร ะกั นภั ย
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย 
ผู้ รับประโยชน์  หมายเลขกรมธรรม์  ประเภท
กรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม 
เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อมูลความสัมพันธ์ทาสังคมของเข้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น สถานภาพทางการเมือง การด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของส านักงานข้อมูล
การเป็นผู้มีสัญญาจ้างกับส านักงานข้อมูลการเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในกิจการที่ท ากับองค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นต้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน 
รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on 
( SSO ID)  ร หั ส  OTP ข้ อ มู ล ก า ร จ ร า จ ร ท า ง
คอมพิวเตอร์  ข้อมูลระบุพิกัด ภาพถ่าย วีดี โอ 
บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์
ที่อยุ่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ) ประวัติการสืบค้น คุกกี้
หรือเทคโนโลยี ในลักษณะเดียวกัน หมายเลข
อุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียด
การ เชื่ อมต่อ  ข้อมูล  Browser ภาษาที่ ใช้ ง าน 
ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ  
ศาสนา ความพิการ ความเห็นทางการเมือง ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ภาพจ าลองใบหน้า, 
ลายนิ้วมือ) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 

 

  ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของส านักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นจะมีผลบังคับใช้ 
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  ข้อ 7 คกุกี ้(Cookies) 

  ส านักงานจะเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่
ภายใต้ความดูแลของส านักงาน เช่น www.bansanglocal.go.th หรือบนอุปกรณ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลใช้งาน ทั้งนี้เพ่ือการด าเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของส านักงานและเพ่ือให้ผู้ใช้งาน
ได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการสาธารณะตามหน้าที่และอ านาจ และข้อมูลเหล่านี้
จะถูกน าไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูล โดยสามารถตั้งค่าหรือ
ลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

  ข้อ ๘ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ  

  กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมใน
การเก็บรวบรวมเป็นของบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะไม่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจ
ปกครองที่มีอ านาจกระท าการแหนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนต 

  กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และตรวจสอบพบในภายหลังว่าส านักงานได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทน
ตามกฎหมาย หากองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอ่ืนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของบุคคลตังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว เวันแต่ผู้ใช้
อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์หรือผู้ อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ให้ความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป 

  ข้อ ๙ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ให้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนบริบท
ความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับส านักงาน 

  (๑) เพ่ือน าไปใช้งานภายใต้ภารกิจ หน้าที่และอ านาจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินประโยชน์สาธารณะให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ี
ส านักงานได้รับมอบหมาย  
  (๒) เพ่ือการด าเนินการตามสัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  
  (๓) เพ่ือการด าเนินการทางธุรกรรมของส านักงาน  
  (๔) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกตามความมุ่งหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
  (๕) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มี
การกล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล 
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  (๖) จัดท าบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด 
  (๗) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะตามหน้าที่และอ านาจ 
  (๘) เพ่ือด าเนินการตามที่จ าเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กรรวมถึงการรับสมัครงาน 
การสรรหากรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ  
  (๙) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเสี่ยง และตรวงสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือ
การกระท าที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล  
  (10) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อ
ติดต่อใช้บริการสาธารณะตามหน้าที่และอ านาจ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย  
  (11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการให้ทันสมัย  
  (12) การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  (13) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการท าค าสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล  
  (14)  เ พ่ือจัดท าและส่ งมอบ เอกสารหรื อข้ อมู ลที่ มี ความเกี่ ยวข้ อ งและจ า เป็ น 
  (15) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระท าที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
  (16) ตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บริการของส านักงานทั้งในภาพรวมและรายบุคคลเพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์  
  (17) ด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีต่อหน่วยงาน
ที่ มี อ านาจควบคุมหน่ วยงานด้ านภาษี  การบั งคับ ใช้กฎหมาย หรือภาระผูก พันตามกฎหมาย 
  (18) ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของส านักงานหรือของบุคคล
อ่ืน หรือนิติบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  (19) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้า
ระวังโรคระบาด  
  (20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดท า
สถิติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  
  (21) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับ
คดีความการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

  โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

  ข้อ 10 การน าข้อมลูสว่นบุคคลไปใช้ 

  ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลอาจเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 
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ประเภทบคุคลผูร้บัข้อมลู รายละเอยีด 

หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจที่ส านักงานต้อง
เปิดเผยข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการตาม
กฎหมายหรือวัตถุประสงค์ส าคัญอ่ืน (เช่น การ
ด าเนินการการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ) 

หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือมีอ านาจควบคุม
ก ากับดูแลหรือมีวัตถุประสงค์อ่ืนที่มีความส าคัญ เช่น 
คณะรัฐมนตรีผู้รักษาการ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี กรมการปกครอง กรมบัญชีกลางศาล
ส านักงานอัยการสูงสุด กรมควบคุโรค กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น 

หน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลอาจเปิดเผยข้อมูลของ
เจ้าของข้อมูลแก่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน
คณะต่างๆ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น 

ผู้ให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบหมายให้บุคคล
อ่ืนเป็นผู้ให้บริการแทนหรือสนับสนุนการด าเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ผู้ให้บริการด้าน
การจัดเก็บข้อมูล เช่น คลาวด์ ผู้พัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์  
ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์  
ผู้ให้บริการด้าน Digital ID ผู้ให้บริการสื่อสังคม
ออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการบริการความเสี่ยง  
ที่ปรึกษาภายนอก ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น 

ผู้รับข้อมูลประเภทอ่ืน องค์การบริหารส่วนต าบลอาจเปิดเผยข้อมูลให้แก่
บุคคลผู้รับข้อมูลประเภทอ่ืน เช่น ผู้ติดต่อองค์การ
บริหารสว่นต าบลบ้านสร้าง วดั โรงพยาบาล 
สถานศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งเพ่ือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบานสร้าง การฝึกอบรม การรับรางวัล การ
ร่วมท าบุญ บริจาค เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบล อาจเปิดเผยข้อมูลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะในกรณีท่ี 
จ าเป็น เช่น การด าเนินการที่ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้น 
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  ข้อ 11 เจ้าหนา้ทีคุ่้มครองข้อมลูสว่นบุคคล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบ ก ากับ และให้ค าแนะน า ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการ
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชยัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

  ข้อ 12 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลไว้หลายประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย     
  (1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง รับส าเนาและขอให้
เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส านักงานเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เว้นแต่กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิปฏิเสธค าขอของเจ้าของช่องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตาม
กฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น   
  (2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลมีสิทธิขอให้แก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้  
  (3) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ส านักงาน 
ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนอง หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็น
เจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่
กฎหมายก าหนด  
  (4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้  
  ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ส านักงานท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
  ข) ข้อมูลส่วนบุคคลจองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย  
  ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม
วัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้
ส านักงานเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย  
  ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ใช้
สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
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  (5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิคัดค้าน
การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเกี่ยวกับตนเอง เว้นแต่กรณีที่ส านักงานมีเหตุในการปฏิเสธ
ค าขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต้น) 

  (6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่
ส านักงานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลัง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความ
ยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบบ้านสร้าง 
เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิโดยกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป หรือยังคงมี
สัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับส านักงานที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่  

  (7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการ
ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากองค์การบริหารส่วนต าบลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป
ได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลลส่วนบุคคลได้โดย
วิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  ข้อ 13 การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแล 

  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโปรด
ติดต่อมายังส านักงานเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็น
ต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนในโอกาสแรก  

  ข้อ 14 การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนว
ปฏิบัตินี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
รวมถึงอาจปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลจะประกาศแจ้งให้ทราบ อย่างชัดเจนก่อนเริ่มด าเนินการหรืออาจส่งประกาศแจ้ง
เตือนให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยตรงตามช่องทางการสื่อสาร ภายหลังการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ให้
ถือเป้นการรับทราบข้อตกลงในนโยบายและแนวปฏิบัตินี้แล้ว 

  ทั้งนี้ ส านักงานจะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
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