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 ข้อ ๕ เทศบาลขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลสว่นบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลอ่ืนที่
ไม่ได้เก่ียวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล 
                        ข้อ ๖ เทศบาลจะใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลการเข้าใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์การใช้บริการเครือข่ายเทศบาล หรือการใช้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดที่ไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาที่เก่ียวข้องต่อการดําเนินงานของเทศบาล 
                        ข้อ ๗ เทศบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการ
ต่างๆ เช่น ขั้นตอนการย่ืนคําขอ อนุมัติ อนุญาต ลงทะเบียน การข้ึนทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร การทําแบบ
สํารวจ หรือช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่ควบคุมดูแลโดยเทศบาล หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับเทศบาล 
หรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนที่ควบคุมดูแลโดยเทศบาลเป็นต้น 
                        ข้อ ๘ เทศบาลจะเก็บรวบรวมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากการท่ีเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการอ่ืนๆ ตามสัญญาหรือตามภารกิจของเทศบาล เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการของเทศบาล ด้วยการใช้คุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคล เป็นต้น 
                        ข้อ ๙ เทศบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการเท่าที่จําเป็น เพ่ือการให้บริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ 
                                (๑) เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิจัยหรือสถติิ ซึ่งได้จัดให้มมีาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
                                (๒) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
                                (๓) เป็นการจําเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทําสัญญาน้ัน 
                                (๔) เป็นการจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
   (๕) เป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสาํคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วน
บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
   (๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
                        ข้อ ๑๐ เทศบาลจะไม่ใช้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของผู้ใช้บริการที่เก่ียวกับลักษณะทางเช้ือชาติ
เผ่าพันธ์ุ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทําใหเ้สียช่ือเสียง 
หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกหรือการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนด 
                        ข้อ ๑๑ เทศบาลจะไม่เปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผย
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ 
                        ข้อ ๑๒ เทศบาลได้กําหนดให้มีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสมเพ่ือป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทําลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ตามนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาล 
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                        ข้อ ๑๓ เจ้าของข้อมูลสว่นบุคคลมีสิทธิในการดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
                                  (๑) สิทธิได้รับแจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
                                  (๒) สิทธิขอเขา้ถึงและขอรับสําเนาข้อมูลสว่นบุคคล 
                                  (๓) สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล 
                                  (๔) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 
                                  (๕) สิทธิขอให้ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไมส่ามารถระบุตัวบุคคลได้ 
                                  (๖) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
                                  (๗) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
                                  (๙) สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ผู้ควบคุมหรือผู้ประเมินผลไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                         การขอใช้สิทธิตามวรรคหน่ึง ให้ย่ืนคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเทศบาล 
                        ข้อ ๑๔ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่เทศบาลตําบลโคกม้า หมูท่ี่ ๘ ตําบลโคกม้า 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ ๑๑๐๖๙๔ เว็บไซต์เทศบาล www.kokma.go.th 
 


