
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ 

เรื่อง  นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
…………………………………………… 

 
 ดวยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 
136 ตอนท่ี 69 ก เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 เทศบาล
ตําบลประสาทสิทธิ์ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐเปนนิติบุคคล ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายและการปฏิบัติหนาท่ี
ตามกระบวนงานบริการประชาชนของแตละหนวยงาน ซ่ึงมีการเก็บรวบรวม ใชเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดย
ชอบดวยกฎหมาย  ไมเกิดผลเสียหายกับทางราชการ รวมท้ังความรับผิดและลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 
 เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เทศบาลตําบล
ประสาทสิทธิ์ มีการปฏิบัติเปนไปตามแนวทางมาตรฐานตามกฎหมาย มีความถูกตอง จึงขอประกาศนโยบาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) เพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการทุกทาน ท่ีติดตอ
มายังเว็บไซตเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ ดังนี้ 
1. บทนํา  
 เทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ (ตอไปในนโยบายนี้เรียกวา “เทศบาล”หรือ “หนวยงาน”) ตระหนักถึง
ความสําคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพ่ือใหทานสามารถ
เชื่อม่ันไดวา เทศบาล มีความโปงใสและความรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล ใชหรือเปดเผยขอมูลของทาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึง
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงไดถูกจัดทําข้ึนเพ่ือชี้แจงแกทาน
ถึงรายละเอียดเก่ียวกับการรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซ่ึง
ดําเนินการโดยเทศบาล รวมถึงเจาหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของผูดําเนินการแทนหรือในนามของ เทศบาล  โดย
มีเนื้อหาสาระ ดังตอไปนี้ 
2. ขอบเขตของการบังคับใชนโยบาย 
 นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธกับเทศบาล ในปจจุบันและท่ีอาจมีในอนาคต 
ซ่ึงถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย เทศบาล เจาหนาท่ี พักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจ หรือหนวยงานในรู
แบบอ่ืนท่ีดําเนินการโดย เทศบาล รวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลหรือใน
นามของ เทศบาล (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตางๆ เชน เว็บไซต ระบบ 
แอปพลิเคชั่น แพลตฟอรม เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย เทศบาล (รวมเรียกวา 
“บริการ”) 
 บุคคลมีความสัมพันธกับเทศบาล  ตามความในวรรคแรก รวมถึง 

1) ลูกคาบุคคลธรรมดา 
2) เจาหนาท่ีหรือผูปฎิบัติงาน ลูกจาง 



  

 

3) คูคาและผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา 
4) กรรมการ ผูรับมอบอํานาจ ผูแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใน

รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับเทศบาล 
5) ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของเทศบาล 
6) ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซต www.prasatsith.go.th รวมท้ังระบบ แอฟพลิเคชัน 

แพลตฟอรม อุปกรณ หรือชองทางการสื่อสารอ่ืนซ่ึงควบคุมดูแลโดย เทศบาล 
7) บุคคลอ่ืนท่ีเทศบาล เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูยื่นคํารอง ผูยื่นคําขอ ผูขอ

อนุญาต ผูสมัครงาน ผูสมัครสอบ ครอบครัวของเจาหนาท่ี ผูคํ้าประกัน ผูรับประโยชน 
เปนตน 

ขอ 1) ถึง 6) เรียกรวมวา “ทาน” 
 นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว เทศบาล อาจกําหนดใหมีคําประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว 
(“ประกาศ”) สําหรับบริการของเทศบาล เพ่ือชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูใชบริการไดทราบท่ัวถึง 
ขอมูลสวนตัวท่ีถูกประมวลผล  วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล  ระยะเวลาใน
การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาใน
การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคล พึงมีในบริการนั้นเปน
การเฉพาะเจาะจง 
 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความขัดแยงในสาระสําคัญระหวางความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวและ
นโยบายนี้ ใหถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น 
3.  คํานิยาม 
 - เทศบาล หมายถึง เทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ 
 - ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไมวา
ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
 - ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีถูกบัญญัติไวในมาตรา 26 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ 
ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคล
ในทํานองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 
 - การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง กรดําเนินการใดๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชนการเก็บ
รวบรวม บันทึก สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย โอน รวม ลบ ทําลาย 
เปนตน 
 - เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ี เทศบาลเก็บ 
รวบรวม ใช หรือเปดเผย 
 - ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 - ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึง
ดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี เทศบาล เก็บรวบรวม 



  

 

 เทศบาล เก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตางๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้ 
1) ขอมูลสวนบุคคลท่ี เทศบาล เก็บรวมรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทางใหบริการ

ตางๆ เชน ยื่นคํารอง คําขออนุญาต คําขอจดทะเบียน การชําระคาภาษี/คาธรรมเนียม ข้ึนตอนการสมัคร 
ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทําแบบสํารวจหรือใชงาน บริการ หรือชองทางใหบริการอ่ืนท่ี
ควบคุมดูแลโดย เทศบาล หรือเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับ เทศบาล ณ ท่ีทําการหรือผาน
ชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย เทศบาล หรือเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับเทศบาล ณ ท่ี
ทําการหรือผานชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแล เทศบาล เปนตน 

2) ขอมูลท่ี เทศบาล เก็บรวบรวมจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซตผลิตภัณฑหรือ
บริการอ่ืนๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซตผลิตภัณฑหรือบริการ
ของเทศบาล ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

3) ขอมูลสวนบุคคลท่ี เทศบาล เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยท่ี
แหลงขอมูลดังกลาวมีอํานาจหนาท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวน
บุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก เทศบาล เชน การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการใหบริการ
เพ่ือประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของ
รัฐแหงอ่ืนในฐานะท่ี เทศบาล มีหนาท่ีตามพันธกิจในการดําเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัลรวมถึงจากความจําเปน
เพ่ือใหบริการตามสัญญาท่ีอาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได 

 นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก
เทศบาล ดังนี้  ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑหรือ
บริการ ตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น หากเปนกรณีท่ีตองไดรับ
ความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแกเทศบาล 

ท้ังนี้ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลท่ีมีความจําเปนในการใหบริการของเทศบาล
อาจเปนผลให เทศบาล ไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดท้ังหมดหรือบางสวน 
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
 เทศบาล พิจารณากําหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความ
เหมาะสมและตามบริบทของการใหบริการ ท้ังนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ี เทศบาล
ใชประกอบดวย 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 
เ พ่ื อกา ร ดํ า เนิ นภ า ร กิ จ เ พ่ื อประ โ ยช น
สาธารณะหรือการใชอํานาจรัฐท่ีเทศบาล
ไดรับ 

เพ่ือให เทศบาลสามารถใชอํานาจรัฐและดําเนินภารกิจเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะตามพันธกิจ เทศบาล ซ่ึงกําหนดไวตาม
กฎหมาย เชน 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2543 
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ
ผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึง กฎ ระเบียบ คําสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ เปนตน 

 
 



  

 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 
เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย เพ่ือใหเทศบาลสามารถปฏิบัติตามท่ีกฎหมายท่ีควบคุม

เทศบาล เชน 
- การเก็บรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตาม
พระราชบัญญั ติว าด วยการกระทําความผิด เ ก่ียว กับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
รวมถึงการดําเนินการตามคําสั่งศาล เปนตน 

เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย 

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย เทศบาล และของบุคคล
อ่ืน ซ่ึงประโยชนดังกลาวมีความสําคัญไมนอยไปกวาสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน 
เพ่ือการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีของเทศบาล หรือ
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือกิจการภายในของ
เทศบาล เปนตน 

เปนการจําเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับ
อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล 

เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล เชน การใหบริการแอปพลิเคชั่นเพ่ือเฝาระวังโรค
ระบาดตามนโยบายของรัฐบาลเปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือใหเทศบาล สามารถปฏิบัติหนา ท่ีตามสัญญา หรือ
ดําเนินการอันเปนความจําเปนตอการเขาทําสัญญาซ่ึงทาน
เปนคูสัญญากับ เทศบาล เชน การจางงาน จางทําของ การ
ทําบันทึกขอตกลงรวมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน เปนตน 

เพ่ือจัดทําเอกสารประวัติศาสตร วิจัย หรือ
สถิติท่ีสําคัญ 

เ พ่ือใหเทศบาล สามารถจัดทําหรือสนับสนุนการจัดทํา
เอกสารประวัติศาสตร วิจัยหรือสถิติตามท่ีเทศบาล อาจไดรับ
มอบหมาย เชน การจัดทําทําเนียบการจัดทําสถิติ การจัดทํา
แบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการ การใชบริการ
ดิจิทัลภาครัฐ งานติดตามการดําเนินนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณี
ท่ี เทศบาล จําเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน โดยไดมี
การแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลกอนการขอความยินยอมแลว เชนการ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวดวยวัตถุประสงคท่ีไม
เปนไปตามขอยกเวนตามมาตรา 24 หรือ 26 แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ
การนําเสนอประชาสัมพันธบริการแกทาน เปนตน 

 
 
 



  

 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 
ความยินยอมของทาน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณี

ท่ี เทศบาล จําเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน โดยไดมี
การแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลกอนการขอความยินยอมแลว เชนการ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวดวยวัตถุประสงคท่ีไม
เปนไปตามขอยกเวนตามมาตรา 24 หรือ 26 แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ
การนําเสนอประชาสัมพันธบริการแกทาน เปนตน 

เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย 

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย เทศบาล และของบุคคล
อ่ืน ซ่ึงประโยชนดังกลาวมีความสําคัญไมนอยไปกวาสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน 
เพ่ือการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีของเทศบาล หรือ
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือกิจการภายในของ
เทศบาล เปนตน 

เปนการจําเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับ
อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล 

เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล เชน การใหบริการแอปพลิเคชั่นเพ่ือเฝาระวังโรค
ระบาดตามนโยบายของรัฐบาลเปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เ พ่ือใหเทศบาล สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา หรือ
ดําเนินการอันเปนความจําเปนตอการเขาทําสัญญาซ่ึงทาน
เปนคูสัญญากับ เทศบาล เชน การจางงาน จางทําของ การ
ทําบันทึกขอตกลงรวมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน เปนตน 

 
 ในกรณีท่ีเทศบาล มีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา 
การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือเพ่ือความจําเปนในการเขาทําสัญญา หากทานปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคล
หรือ คัดคานการดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทําใหเทศบาลไมสามารถดําเนิน
หรือใหบริการตามท่ีทานรองขอไดท้ังหมดหรือบางสวน 
6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ี เทศบาล เก็บรวบรวม 
 เทศบาล อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูล ดังตอไปนี้ ซ่ึงรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ท้ังนี้ 
ข้ึนอยูกับบริการท่ีทานใชหรือบริบทความสัมพันธท่ีทานมีกับเทศบาล รวมถึงขอพิจารณาอ่ืนท่ีมีผลกับการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคล  โดยประเภทของขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของเทศบาล เปนการท่ัวไป ท้ังนี้ ฌพาะขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธ
ดวยเทานั้นท่ีมีผลบังคับใช 
 
 
 
 
 



  

 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 
ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุชื่อเรียกขอทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการท่ี

ระบุขอมูลเฉพาะตัวของทาน เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล 
ชื่อกลาง ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน 
สัญชาติ เลขท่ีใบขับข่ี เลขท่ีหนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียน
บาน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพ (สําหรับแตละอาชีพ) หมายเลขประจําตัว
ผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับลักษณะของบคุคล ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับตัวทาน เชน วัน เดือน ป เกิด เพศ 
สวนสูง น้ําหนัก อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพทางเกณฑ
ทหาร รูปถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ 
ขอมูลการเปนบุคคลลมละลาย ขอ มูลการเปนคนไร
ความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ เปนตน 

ขอมูลสําหรับติดตอ ขอมูลเพ่ือการติดตอทาน เชน เบอรโทรศัพทบาน เบอร
โทรศัพทเคลื่อนท่ี หมายเลขโทรสาร อีเมล ท่ีอยูทางไปรษณีย 
ชื่อผูใชงานทางสังคมออนไลน แผนท่ีตั้งของท่ีพัก เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับการทํางานและการศึกษา รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทํางานและ
ประวัติการศึกษา เชน ประเภทการจางงาน ยศ ตําแหนง 
หนาท่ี ความเชี่ยวชาญ สภานภาพใบอนุญาตทํางาน ขอมูล
บุคคลอางอิง หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี ประวัติการดํารง
ตําแหนง ประวัติการทํางาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วัน
ออกจากงาน ผลการประเมินสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
พัสดุในการครอบครองของผูปฏิบัติงานผลงาน หมายเลข
บัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา 
วันท่ีสําเร็จการศึกษา เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของเทศบาล รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ เทศบาล เชน 
ชื่อบัญชีผูใชงาน รหัสผาน ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร 
ขอมูลระบุพิกัด ภาพถาย วิดีโอ บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรม
การใชงาน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติ 
ขอมูลศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ เปน
ตน 

7. คุกก้ี 
 เทศบาลเก็บรวบรวมและใชคุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะอันเดียวกันในเว็บไซตท่ีอยูภายใต
ความดูแลของเทศบาล เชน www.prasatsith.go.th หรืออุปกรณของทานตามแตบริการท่ีทานใชงานท้ังนี้เพ่ือ
ดําเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการของเทศบาล  และเพ่ือใหทานซ่ึงเปนผูใชงานไดรับความสะดวก
และประสบการณท่ีดีในการใชงานบริการของเทศบาล และขอมูลเหลานี้จะนําไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของ

http://www.prasatsith.go.th/


  

 

เทศบาล ใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งข้ึน  โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวย
ตนเองจากการตั้งคาในเว็บบราวเซอร (Web browser) ของทาน 
8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือไรความสามารถ 
 กรณีท่ีเทศบาล ทราบวาขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปนของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ เทศบาล จะไมทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการ
แทนผูเยาว หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกรณี ท้ังนี้ เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 
 กรณีท่ี เทศบาล ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคน
เสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวา เทศบาล ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาวโดยมิไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผู
พิทักษตามแตกรณี ดังนี้ เทศบาล จะดําเนินการลบทําลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็วหากเทศบาลไมมีเหตุอัน
ชอบดวยกฎหมายประการอ่ืนนอกจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว 
9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
 เทศบาล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคหลายประการ ซ่ึงข้ึนอยู
กับภารกิจกระบวนงานหรือบริการหรือกิจกรรมท่ีทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับ
เทศบาลหรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสําคัญ โดยวัตถุประสงคท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใช
ขอมูลสวนบุคคลของ เทศบาลเปนการท่ัวไป ท้ังนี้ เฉพาะวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับการบริการท่ีทานใชงาน
หรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีมีผลบังคับใชกับขอมูลของทาน 

1) เพ่ือดําเนินการตามท่ีจําเปนในการดําเนินประโยชนสาธารณะท่ี เทศบาล ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
ลุลวง หรือเปนการจําเปนเพ่ือใชอํานาจทางกฎหมายท่ี เทศบาล มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการตามพันธกิจ 
ดังปรากฏในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือ
คําสั่งท่ีเก่ียวของ 

2) เพ่ือใหบริการและบริหารจัดการบริการของ เทศบาล ท้ังบริการภายใตสัญญาท่ีมีตอทานหรือตาม
พันธกิจของเทศบาล 

3) เพ่ือการดําเนินการทางธุรกรรมของ เทศบาล 
4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและ

สอดคลองกับความตองการของทาน 
5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเก่ียวกับทาน รวมท้ังเอกสารท่ีมีการกลาวอางถึงทาน 
๖) จัดทําบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด 
๗) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับบริการของ เทศบาล 
๘) เพ่ือดําเนินการตามท่ีจําเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรร

หากรรมการหรือผูดํารงตําแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 
๙) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทําท่ี

ตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอท้ัง เทศบาล และเจาของขอมูลสวนบุคคล 
๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเม่ือทานสมัครใชบริการของ เทศบาล หรือ

ติดตอใชบริการ หรือใชสิทธิตามกฎหมาย 
๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการใหทันสมัย 
๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 



  

 

๑๓) สงการแจงเตือน การยืนยันการทําคําสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน 
๑๔) เพ่ือจัดทําและสงมอบเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความเก่ียวของและจําเปน 
๑๕) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทําท่ีไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
๑๖) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของ เทศบาล อยางไร ท้ังในภาพรวม

และรายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับการคนควา และการวิเคราะห 
๑๗) ดําเนินการตามท่ี จําเปนเพ่ือปฏิบัติตามหนาท่ี ท่ี เทศบาล มีตอหนวยงานท่ีมีอํานาจควบคุม 

หนวยงานดานภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ เทศบาล 
๑๘) ดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมายของ เทศบาล หรือของบุคคลอ่ืนหรือ

ของนิติบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของ สพร 
๑๙) ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงรวมถึงการเฝาระวังโรค 

ระบาด 
๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพ่ือประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทําสถิติท่ี

เทศบาลไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
๒๑) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งท่ีมีผลบังคับใช หรือการดําเนินการเก่ียวกับคดีความ 

การดําเนินการเก่ียวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเก่ียวกับขอมูลของทาน 
10. ประเภทบุคคลท่ี เทศบาล เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ภายใตวัตถุประสงคไดระบุไวในขอ ๙ ขางตน เทศบาล อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแก 
บุคคลดังตอไปนี้ ท้ังนี้ ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลผูรับขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเปดเผย 
ขอมูลสวนบุคคลของ เทศบาล เปนการท่ัวไป เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับบริการท่ีทานใชงานหรือมี 
ความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใช 
 

ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 
หนวยงานของรัฐหรือผูมีอํานาจท่ีเทศบาล 
ตองเปดเผยขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค
สําคัญอ่ืน (เชน การดําเนินการเพ่ือประโยชน
สาธารณะ) 

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย หรือมีอํานาจควบคุมกํากับ
ดูแลหรือมัวตถุประสงคอ่ืนท่ีมีความสําคัญ เชน คณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีผู รักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพกร 
สํานักงานตํารวจ ศาล สํานักงานอัยการ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานปลัดสํานัก
นายก กรมการกงสุล กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

คณะกรรมการตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับการ
ดําเนินการตามกฎหมายของเทศบาล 

เทศบาล อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลผูดํารงตําแหนง
กรรมการในคณะตางๆ เชน คณะอนุกรรมการสรรหา
คณะกรรมการเทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ เปนตน 

คูสัญญาซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการของ
ผูปฏิบัติงานของเทศบาล 

บุคคลภายนอกท่ี เทศบาล จัดซ้ือจัดจางให ดําเนินการ
เก่ียวกับสวัสดิการ เชน บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัท
ผูจัดทํา payroll ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท เปนตน 

 
 
 
 



  

 

ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 
พันธมิตรทางธุรกิจ เทศบาล อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลท่ีรวมงานกับ

เทศบาลเ พ่ือประโยชน ในการใหบริการแกทาน เชน 
หนวยงานผูใหบริการท่ีทานติดตอผานบริการของ เทศบาล 
สื่อโฆษณา สถาบันการเงิน ผู ใหบริการแพลตฟอรม ผู
ใหบริการโทรคมนาคม  

ผูใหบริการ เทศบาล อาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูใหบริการแทน 
หรือสนับสนุนการดําเนินการของ เทศบาล เชน ผูใหบริการ
ดานการจัดเก็บขอมูล (เชน คลาวด โกดังเอกสาร) ผูพัฒนา
ระบบ ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน ผูใหบริการจัดสงเอกสาร ผู
ใหบริการดานการชําระเงิน ผู ใหบริการอินเตอรเนต ผู
ใหบริการโทรศัพท เปนตน 

ผูรับขอมูลประเภทอ่ืน เทศบาล อาจจะเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผูรับ
ขอมูลประเภทอ่ืน เชน ผูติดตอ เทศบาล สมาชิกในครอบครัว  
มูลนิธิท่ีไมแสวงหากําไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ เปนตน  ท้ังนี้ เพ่ือการดําเนินการเก่ียวกับ
การบริการของเทศบาล ของเทศบาล การฝกอบรม การรับ
รางวัล การรวมทําบุญ บริจาค เปนตน 

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ เทศบาล อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีท่ี
จําเปน เชน การดําเนินการท่ีกําหนดใหเทศบาล ตอง
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหรือมติคณะรัฐมนตร ี

 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  
 ประกาศ ณ วันท่ี 5  เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 
 

 


