
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม 

(Permanent Secretary Office of Ministry of Digital Economy and Society) 

          องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มได้จัดท้านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ขึ น เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Data) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม ดังนี  
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

          1. เพ่ือความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต้าบล    
ลาดน ้าเค็ม ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่
อยู่หรือที่ท้างาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น 
ทั งนี  เป็นไปตามแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

          2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพ่ือสมัครสมาชิกหรือเพ่ือใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบล     
ลาดน ้าเค็ม จะเก็บรวบรวมข้อมูล่วนบุคคลของท่านเพ่ิมเติม เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ทั งนี  เป็นไป
ตามแบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

          3. นอกจากนั น เพ่ือส้ารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการน้าสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ  
ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม จึงจ้าเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพ่ิมเติม เช่น 
หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นหา (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
(Access Times) เป็นต้น 

          4. องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มขอแนะน้าให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy 
Policy) ของเว็บไซต์อ่ืนที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี  เพ่ือจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือด้าเนิน        
การเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั งนี องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรอง
การด้าเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั นไม่ได้
ปฏิบัติการหรือด้าเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ 
  
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมตามกิจกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม จะมีระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน         
สารบรรณ หรือที่เก่ียวข้อง 

2.  ในกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ ในลักษณะข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จะมีระยะเวลาการเก็บรักษา              
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

          1. องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จ้าเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพ่ือใช้ใน
การติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั งส้ารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรม      
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม เท่านั น 

          2. องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มขอรับรองว่าจะไม่น้าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่องค์การบริหารส่วนต้าบล   
ลาดน ้าเค็ม ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั น 

          3. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มได้ว่าจ้างหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ด้าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล    
ของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม 
เป็นต้น องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มจะก้าหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ด้าเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ      
และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และก้าหนดข้อห้ามมิให้มีการน้าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก
กิจกรรมและกิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม 
 
 
 



สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ก้าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ 

- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (ม. 19 วรรคห้า) 
- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ม. 30 วรรคหนึ่ง) 
- สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน (ม. 31 วรรคหนึ่ง) 
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ม. 32 วรรคหนึ่ง) 
- สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (ม. 33 วรรคหนึ่ง) 
- สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ม. 34 วรรคหนึ่ง) 
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (ม. 36 วรรคหนึ่ง) 
- สิทธิในการร้องเรียน (ม. 73 วรรคหนึ่ง) 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือการแชร์ข้อมูลส่วนบุ คลของ

ท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มก็ได้ โดยเพียงท่านกรอกความ
จ้านงดังกล่าวเพ่ือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม ทราบในหน้าเว็บ https://www.mdes.go.th/ 

การรักษาความปลอดภัยส้าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

          เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยส้าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มจึงได้
ก้าหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพ่ือก้าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพ่ือรักษาความลับและความ
ปลอดภัยของข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม 
ทั งนี  ในกรณีที่ต้องให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์กรอกข้อมูล ได้มีการจัดให้มี การใช้  Secure Socket Layer (SSL) protocol เพ่ือรักษา
ความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์ 
การใช้คุกกี  (Cookies) 

“คุกกี ” คือ ข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของ
ผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี ” ก็จะท้าให้เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มสามารถบันทึกหรือจดจ้าข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ 
หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะท้าการลบ “คุกกี ” นั นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี ” นั นท้างานอีกต่อไป 

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี ” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ น เพราะ “คุกกี ” จะช่วยจดจ้า
เว็บไซต์ที่ท่านแวะชมหรือเยี่ยมชม ทั งนี  องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มจะน้าข้อมูลที่ “คุกกี ” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ 
ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม ต่อไป 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มอาจท้าการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้า ทั งนี  เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั น องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม   
จึงขอแนะน้าให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั งมีการใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลลาดน ้าเค็ม 

การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติ
ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี  องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ 
และค้าติชมทั งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มต่อไปโดยท่าน
สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็มตามท่ีอยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี  
องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดน ้าเค็ม 

หมู่ 4 ต้าบลลาดน ้าเค็ม อ้าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120  
โทร. 035-793728  อีเมล ladnamkempakhai@gmail.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


