
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
Privacy Policy  

จัดทําเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2562 

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ไดจัดทานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ข้ึน เพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
ผูใชบริการทุกทาน (Personal Information) ท่ีติดตอเขามายังเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ดังนี้  

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

1. เพ่ือความสะดวกในการใหบริการแกผูใชบริการทุกทานท่ีเขามาใชบริการเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
ทางเว็บไซตจึงไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไว เชน อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ท่ีอยูหรือท่ี
ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท (Telephone Number) เปนตน 
2. ในกรณีท่ีทานสมัคร (Sign Up) เพ่ือสมัครสมาชิกหรือเพ่ือใชบริการอยางใดอยางหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ิมเติม ไดแก เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งท่ีโปรดปราน/ความชอบ 
(Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (CreditCard Number) และท่ีอยูในการแจง
คาใชจาย (Billing Address) 
3. นอกจากนั้น เพ่ือสํารวจความนิยมในการใชบริการ อันจะเปนประโยชนในการนําสถิติไปใชในการปรับปรุงคุณภาพในการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ จึงจําเปนตองจัดเก็บรวบรวมขอมูลของทานบางอยางเพ่ิมเติม ไดแก 
หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม คนผาน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหนาเว็บ 
(web page) ของเว็บไซตท่ีผูใชเยี่ยมชม เวลาท่ีเยี่ยมชมเว็บไซต (Access Times) และเว็บไซตท่ีผูใชบริการเขาถึงกอนหนา
นั้น (Referring Website Addresses) 
4. องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ขอแนะนําใหทานตรวจสอบนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PrivacyPolicy) 
ของเว็บไซตอ่ืนท่ีเชื่อมโยงจากเว็บไซตนี้ เพ่ือจะไดทราบและเขาใจวาเว็บไซตดังกลาวเก็บรวบรวม ใช หรือดําเนินการเก่ียวกับ
ขอมูลสวนบุคคลของทานอยางไร ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลรองกาศไมสามารถรับรอง ขอความ หรือรับรองการ
ดําเนินการใดๆ ตามท่ีไดมีการประกาศไวในเว็บไซตดังกลาวได และไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซตเหลานั้นไมไดปฏิบัติการ
หรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ี เว็บไซตดังกลาวไดประกาศไว  

การใชขอมูลสวนบุคคล 

1. องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ จะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาท่ีจําเปน เชน ชื่อ และ ท่ีอยู เพ่ือใชในการ
ติดตอ ใหบริการประชาสัมพันธ หรือใหขอมูลขาวสารตางๆ รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นของทานในกิจการหรือกิจกรรมของ 
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ เทานั้น 
2. องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ขอรับรองวาจะไมนําขอมูลสวนบุคคลของทานท่ี องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ได
เก็บรวบรวมไว ไปขายหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากทานเทานั้น 
3. ในกรณีท่ี องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ไดวาจางหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน 
เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย การวิเคราะหเชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ เปนตน 
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ จะกําหนดใหหนวยงานท่ีไดวาจางใหดําเนินการดังกลาว เก็บรักษาความลับ และความ
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน และกําหนดขอหามมิใหมีการนําขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ไปใชนอกเหนือจาก
กิจกรรมหรือกิจการของ องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ  

 



สิทธิในการควบคุมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

เพ่ือประโยชนในการรักษาความเปนสวนตัวของทานๆ มีสิทธิเลือกท่ีจะใหมีการใชหรือแชรขอมูลสวนบุคคลของทาน หรืออาจ
เลือกท่ีจะไมรับขอมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ก็ได โดยเพียงแตทานกรอกความ
จํานงดังกลาวเพ่ือแจงให องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ทราบในหนาเว็บ https://www.bannoi-sao.go.th  

การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล 

เพ่ือประโยชนในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคลของทาน องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
จึงไดกําหนดระเบียบภายในหนวยงานเพ่ือกําหนดสิทธิในการเขาถึงหรือใชขอมูลสวนบุคคลของทาน และเพ่ือรักษาความลับ
และความปลอดภัยของขอมูลบางอยางท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง เชน หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน องคการบริหารสวนตําบล
รองกาศ จึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับขอมูลดังกลาวดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จดัใหมี
การใช Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน 
 
การใชคุกก้ี (Cookies) “คุกก้ี” คือ ขอมูลท่ี องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ สงไปยังโปรแกรมคนผานเว็บไซต (Web 
browser) ของผูใชบริการ และเม่ือมีการติดตั้งขอมูลดังกลาวไวในระบบของทานแลว หากมีการใช “คุกก้ี” ก็จะทําใหเว็บไซต 
https://www.bannoi-sao.go.th สามารถบันทึกหรือจดจําขอมูลของผูใชบริการไว จนกวาผูใชบริการจะออกจากโปรแกรม
คนผานเว็บไซต หรือจนกวาผูใชบริการจะทําการลบ “คุกก้ี” นั้นเสีย หรือไมอนุญาตให “คุกก้ี” นั้น ทํางานอีกตอไป หาก
ทานเลือกใช “คุกก้ี” แลว ทานจะไดรับความสะดวกสบายในการทองเว็บไซตมากข้ึน เพราะ “คุกก้ี” จะชวยจดจําเว็บไซตท่ี
ทานแวะหรือเยี่ยมชม ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ จะนําขอมูลท่ี “คุกก้ี” ไดบันทึกหรือเก็บรวบรวมไว ไปใชใน
การวิเคราะหเชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอ่ืนของ องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ เพ่ือ ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ 
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ตอไป  

การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ อาจทําการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยมิไดแจงใหทาน
ทราบลวงหนา ท้ังนี้ เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ จึงขอ
แนะนําใหผูใชบริการอานนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทุกครั้งท่ีเยี่ยมชม หรือมีการใชบริการจากเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลรองกาศ การปฏิบัติตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลรอง
กาศ ในกรณีท่ีทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอติชมใดๆ เก่ียวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือการปฏิบัติ
ตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี ้องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ยินดีท่ีจะตอบขอสงสัย รับฟง
ขอเสนอแนะ และคําติชมท้ังหลาย อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลรองกา
ศตอไป โดยทานสามารถติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
http://www.rongkat.go.th 
159 หมูท่ี 4 บานรองกาศ ตําบลรองกาศ อําเภสูงเมน จังหวัดแพร 54130 
โทรศัพท 054-542886 / 054 625267  
โทรสารตอ 110   
e-mail : rongkat1@gmail.com 
Line ID : rongkat1 / 0660913746 
Facebook : https://www.facebook.com/rongkat/ 

http://www.rongkat.go.th/
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