
 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 

__________________________________________________________ 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ตระหนักถึงควำมส ำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลอ่ืนอันเกี่ยวกับท่ำน เพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเชื่อมั่นได้ว่ำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์มีควำมโปร่งใสและควำมรับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่ำนตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบำยกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลนี ้จึงได้ถูกจัดท ำขึ้นเพ่ือชี้แจงแก่ท่ำนถึงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์รวมถึงเจ้ำหน้ำที่และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ด ำเนินกำรแทนหรือในนำมของส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์                  
โดยมีเนื้อหำสำระดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์อำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูล

ส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 
 1.1 ด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนระบบบริกำรประชำชน เช่น ข้อมูลกำรแจ้งค ำ

ร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อมูลกำรขอใบค ำร้องทั่วไป ข้อมูลกำรขอใช้อำคำร ข้อมูลด้ำนภำษี ข้อมูลกำรขออนุมัติ
อนุญำตต่ำง ๆ เป็นต้น 

 1.2 เก็บรักษำและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่ำน รวมท้ังเอกสำรที่มีกำรกล่ำวอ้ำงถึงท่ำน 
 1.3 วิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่กฎหมำยก ำหนด และน ำไปใช้ในกำร

ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท่ำน 
 1.4 จัดท ำและส่งมอบเอกสำรหรือข้อมูลที่มีควำมเกี่ยวข้องและจ ำเป็นตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 1.5 กำรยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่ำนติดต่อใช้บริกำร หรือใช้สิทธิ

ตำมกฎหมำย 
 1.6 ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคลซึ่งรวมถึงกำรเฝ้ำ

ระวังโรคระบำด 
 1.7 เพ่ือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ ค ำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็น

เพ่ือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำย 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 2.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์เก็บรวบรวมหรือได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทต่ำง ๆ จำกแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  1) ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บรวบรวม

จำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทำงให้บริกำรต่ำง ๆ เช่น ขั้นตอนกำรสมัคร ลงทะเบียน สมัครงำน 



 

 

ลงนำมในสัญญำเอกสำร ท ำแบบส ำรวจ หรือใช้บริกำร ณ ที่ท ำกำรหรือผ่ำนช่องทำงติดต่ออ่ืนที่ควบคุมดูแล
โดยส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น 

  2) ข้อมูลที่ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บรวบรวมจำก   
กำรที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์               
ด้วยกำรใช้คุกกี ้(Cookies) หรือจำกซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  

  3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์                     
เก็บรวบรวมจำกแหล่งอ่ืนนอกจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่ำวมีอ ำนำจหน้ำที่ มีเหตุผล
ที่ชอบด้วยกฎหมำยหรือได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในกำรเปิดเผยข้อมูลแก่ส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 2.2 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล 
  1) ข้อมูลเฉพำะตัวบุคคล เช่น ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ชื่อกลำง ชื่อเล่น ลำยมือชื่อ 

เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน สัญชำติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทำง ข้อมูลทะเบียนบ้ำน หมำยเลข               
ใบประกอบกำร ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น 
   2) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ ำหนัก 
อำยุ สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพกำรเกณฑ์ทหำร รูปถ่ำย ภำษำพูด ข้อมูลพฤติกรรม ควำมชื่นชอบ ข้อมูล
กำรเป็นบุคคลล้มละลำย ข้อมูลกำรเป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ เป็นต้น 

  3) ข้อมูลส ำหรับกำรติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้ำน เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่  
หมำยเลขโทรสำร อีเมล ที่อยู่ทำงไปรษณีย์บ้ำน ชื่อผู้ใช้งำนในสังคมออนไลน์ (Line ID, Facebook) แผนที่ตั้ง
ของที่พัก เป็นต้น 

  4) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำงำนและกำรศึกษำ เช่น อำชีพ ต ำแหน่ง รำยละเอียดงำน 
ประเภทของธุรกิจ ประเภทขององค์กรที่ท ำงำน สถำนที่ท ำงำน ข้อมูลประกันสังคม หมำยเลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษ ีประวัติกำรด ำรงต ำแหน่ง ประวัติกำรท ำงำน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงำน วันออกจำกงำน ผลกำรประเมิน 
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์  พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงำน ผลงำน หมำยเลขบัญชีธนำคำร 
สถำบันกำรศึกษำ วุฒิกำรศึกษำ ผลกำรศึกษำ วันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นต้น 

  5) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรของส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ เช่น ข้อมูลกำรแจ้งค ำร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อมูลกำรขอใบค ำร้องทั่วไป ข้อมูลกำรขอใช้อำคำร ข้อมูล
ด้ำนภำษ ีข้อมูลกำรขออนุมัติ อนุญำตต่ำง ๆ เป็นต้น  

  6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชำติ ข้อมูลศำสนำ ข้อมูลควำม
พิกำร ข้อมูลควำมเห็นทำงกำรเมือง ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลชีวภำพ (ข้อมูลภำพจ ำลองใบหน้ำ) ข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภำพ เป็นต้น 

 
3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

  3.1 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอเข้ำถึง รับส ำเนำและขอให้เปิดเผย
ที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์เก็บรวบรวมไว้โดยปรำศจำก
ควำมยินยอมของท่ำน เว้นแต่กรณีที่ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์มีสิทธิปฏิเสธค ำขอ
ของท่ำนด้วยเหตุตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล หรือกรณีที่กำรใช้สิทธิของท่ำนจะมีผลกระทบที่อำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอื่น   



 

 

  3.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หำกท่ำน
พบว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่ำนมีสิทธิขอให้แก้ไขเพ่ือให้มีควำม
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้ 

  3.3 สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล  ท่ำนมีสิทธิขอให้ส ำนักงำนส่งเสริม                  
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้อง
อยู่ภำยใต้เงื่อนไขตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

  3.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูล             
ส่วนบุคคลของท่ำน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

   1) เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ท ำกำรตรวจสอบตำมค ำร้องขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
   2) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดย
มิชอบด้วยกฎหมำย 
   3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บ
รักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ แต่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้เก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือประกอบกำรใช้
สิทธิตำมกฎหมำย 
   4) เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ก ำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้ำนกำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  3.5 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำรเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่ำน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุในกำรปฏิเสธค ำขอโดยชอบด้วย
กฎหมำย  
  3.6 สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมแก่ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิถอน
ควำมยินยอมเม่ือใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจ ำกัดสิทธิโดยกฎหมำยให้จ ำเป็นต้องเก็บรักษำข้อมูลต่อไป 
  3.7 สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิในกำรขอรับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนจำกส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำน
โดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท ำงำนได้โดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
โดยวิธีกำรอัตโนมัติ รวมถึงอำจขอให้ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ส่งหรือโอนข้อมูล 
ในรูปแบบดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรำยอ่ืน ทั้งนี้ กำรใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 
 
 



 

 

 4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์มีมำตรกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยกำรจ ำกัดสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สำมำรถเข้ำถึงได้โดยเจ้ำหน้ำที่เฉพำะรำยหรือบุคคลที่มีอ ำนำจ
หน้ำที่หรือได้รับมอบหมำยที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่ำวตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้ำของข้อมูล                 
ส่วนบุคคลไว้แล้วเท่ำนั้น ซึ่งบุคคลดังกล่ำวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตำมมำตรกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้ำที่รักษำควำมลับ                  
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จำกกำรปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  
  นอกจำกนี้  กำรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภำยนอก เช่น ส่วนรำชกำร
โรงพยำบำล นิติบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จะด ำเนินกำรภำยใต้วัตถุประสงค์ที่เฉพำะเจำะจง หรือเพ่ือกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืน หรือเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย รวมทั้งจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม เพ่ือป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ไม่มีอ ำนำจหรือโดยมิชอบ 
 
 5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์อำจเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวันี้
ตำมที่เห็นสมควร หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคอันเนื่องมำจำกเหตุผลต่ำง ๆ 
เช่น กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี กำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำย ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุตรดิตถ์จะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ www.uttaraditlocal.go.th อย่ำงไรก็ตำม 
หำกกำรแก้ไขดังกล่ำวมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงนั้น      
จะมีผลใช้บังคับ  
 
 6. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 
  หำกท่ำนมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือเก่ียวกับนโยบำยนี้ หรือท่ำนต้องกำรใช้
สิทธิตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ 

 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  สถำนที่ติดต่อ : ศำลำจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ถนนประชำนิมิต ต ำบลท่ำอิฐ อ ำเภอเมือง

อุตรดิตถ ์จังหวัดอุตรดิตถ์  
  โทรศัพท ์: 055-403008 
  อีเมล : Utt@dla.go.th 
  เว็บไซต์ : www.uttaraditlocal.go.th 
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