
 
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล องคการบริหารสวนตำบลทางาม 

Privacy Policy 
 

จัดทำเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2565 

 
   องคการบริหารสวนตำบลทางาม ไดจัดทำนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการทุกทาน (Personal Information) ที่ติดตอเขา
มายังเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลทางาม ดังน้ี 

 
   การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
    1. เพื่อการความสะดวก ในการใหบริการแกผูใชบริการทุกทาน ที่ไดเขามาใชบริการเว็บไซต

ขององคการบริหารสวนตำบลทางาม ทางเว็บไซตจึงไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไว เชน อีเมล
แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู หรือสถานที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย 
(ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท (Telephone Number) เปนตน 
    2. ในกรณีที่ทานมีความจำเปนตองสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใชบริการ

อยางใดอยางหนึ่ง องคการบริหารสวนตำบลทางาม อาจจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพิ่มเติม 
ไดแก  เพศ (Gender) อาย ุ (Age) ส ิ ่ งท ี ่ โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ 
(Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) ที่อยูในการแจงคาใชจาย (Billing Address)
   3. นอกจากนั้น เพ่ือสำรวจความนิยมในการใชบริการ อันจะเปนประโยชนในการนำสถิติไปใช

ในการปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลทางาม จึงจำเปนตองจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลของทานบางอยางเพิ่มเติม ไดแก หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม คนผาน (Browser 
Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหนาเว็บ (web page) ของเว็บไซตที่ผูใชเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม
เว็บไซต (Access Times) และเว็บไซต ที่ผูใชบริการ ไดเขาถึงกอนหนานั้น (Referring Website Addresses)
   4. องคการบริหารสวนตำบลทางาม จึงขอแนะนำใหทาน ดำเนินการตรวจสอบนโยบายการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซตอ่ืนท่ีเชื่อมโยงจากเว็บไซตนี้ เพื่อจะไดทราบและเขาใจ
วาเว็บไซตดังกลาว เก็บรวบรวม ใช หรือดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือไม อยางไร ทั้งน้ี 
องคการบริหารสวนตำบลทางามไมสามารถรับรองขอความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ไดมีการ
ประกาศไวในเว็บไซตอื่นดังกลาวได และจะไมขอรับผิดชอบอยางใดๆ หากเว็บไซตเหลานั้น ไมไดปฏิบัติการ 
หรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามที่เว็บไซตอ่ืนดังกลาวไดประกาศไว
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    การใชขอมูลสวนบุคคล 
    1. องคการบริหารสวนตำบลทางาม อาจจะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาที่จำเปน เชน 

ชื่อและที่อยู เพื่อใชในการติดตอ ใหบริการประชาสัมพันธ หรือใหขอมูลขาวสารตางๆ รวมทั้งสำรวจความ
คิดเห็นของทานในกิจการ หรือกิจกรรมขององคการบรหิารสวนตำบลทางาม เทานั้น 
    2. องคการบริหารสวนตำบลทางาม ขอรับรองวาจะไมนำขอมูลสวนบุคคลของทาน ในกรณีที่

องคการบริหารสวนตำบลทางาม ไดเก็บรวบรวมไว ไปจำหนาย หรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากทานเทานั้น 
    3. ในกรณีที่ องคการบริหารสวนตำบลทางาม ไดวาจางหนวยงานอื่น เพื่อใหดำเนินการ

เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย การวิเคราะหเชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรม
ขององคการบริหารสวนตำบลทางาม เปนตน องคการบริหารสวนตำบลทางาม จะกำหนดใหหนวยงานที่ได
วาจางใหดำเนินการในเรื่องดังกลาว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทานและ
กำหนดขอหามในลักษณะมิใหมีการนำขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ไปใชนอกเหนือจากกิจกรรม หรือกิจการของ
องคการบริหารสวนตำบลทางาม ดวย 
 

    สิทธิในการควบคุมขอมูลสวนบุคคลของทาน 
    เพ่ือประโยชนในการรักษาความเปนสวนตัวของทานๆ มีสิทธิเลือกที่จะใหมีการใช หรือแชร
ขอมูลสวนบุคคลของทาน หรืออาจเลือกที่จะไมรับขอมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากองคการบริหารสวน
ตำบลทางามก็ได โดยกรอกความจำนงดังกลาวไว เพื่อแจงใหองคการบริหารสวนตำบลทางาม ไดทราบในหนา
เว็บ www.tangam.go.th  

   การรักษาความปลอดภัยสำหรับขอมูลสวนบุคคล 
    เพ่ือสิทธิประโยชนในการรักษาความลับและความปลอดภัย สำหรับขอมูลสวนบุคคลของทาน 
องคการบริหารสวนตำบลทางาม จึงไดกำหนดระเบียบภายในหนวยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเขาถึง หรือใช
ขอมูลสวนบุคคลของทาน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลบางอยางที่มีความสำคัญอยาง
ยิ่ง เชน หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน องคการบริหารสวนตำบลทางาม จึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบ
ปลอดภัย สำหรับขอมูล ดวยการเขารหัสลับขอมูล เชน ใช Secure Socket Layer (SSL) protocol ฯลฯ ที่มี
ความปลอดภัย เปนตน  

    การใชคุกกี้ (Cookies) “คุกกี้” คือ ขอมูลที ่ องคการบริหารสวนตำบลทางาม สงไปยัง
โปรแกรมคนผานเว็บไซต (Web browser) ของผูใชบริการ และเมื่อมีการติดตั้งขอมูลดังกลาวไวในระบบของ
ทานแลว หากมีการใช “คุกกี้” ก็จะทำใหเว็บไซต www.tangam.go.th สามารถบันทึก หรือจดจำขอมูลของ
ผูใชบริการไว จนกวาผูใชบริการจะออกจากโปรแกรมคนผานเว็บไซต หรือจนกวาผูใชบริการจะทำการลบ 
“คุกกี้” นั้นเสีย หรือไมอนุญาตให “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกตอไป หากทานเลือกใช “คุกกี้” แลว ทานจะไดรับ
ความสะดวกสบายในการทองเว็บไซตมากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะชวยจดจำเว็บไซตที่ทานแวะ หรือเยี่ยมชม 
ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลทางาม อาจจะนำขอมูลที่ “คุกก้ี” ไดบันทึก หรือเก็บรวบรวมไว เพื่อวิเคราะห
เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอ่ืนในภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลทางาม เพื่อประกอบการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลทางาม ตอไป 
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    การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
    องคการบริหารสวนตำบลทางาม อาจทำการปรับปรุง หรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล โดยมิไดแจงใหทานทราบลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ 
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลทางาม ขอแนะนำผูใชบริการวาควรอานนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือไดมีการใชบริการจากเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลทางาม การปฏิบัติตาม
นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการติดตอกับ องคการบริหารสวนตำบลทางาม ในกรณีที่ทานมีขอสงสัย 
ขอเสนอแนะ หรือขอติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือในการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาว ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบลทางาม ยินดีตอบขอสงสัยเปดโอกาสใหมีการรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตำบลทางาม ตอไป โดยทานสามารถติดตอกับองคการบริหารสวนตำบลทางาม ไดตามที่อยูที่ปรากฏขางลางนี้
  
            องคการบริหารสวนตำบลทางาม 
           หมูที่ 13 ตำบลทางาม อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 65160 
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     เว็บไซต www.tangam.go.th 
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