
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล Privacy Policy 

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสงไดจั้ดทานโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันีข้ ึน้ เพือ่คุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิารทกุทา่น (Personal Information) ทีต่ดิตอ่เขา้มายงัเว็บไซตข์ององคก์าร

บรหิารสว่นต าบลตระแสง ดังนี ้

การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

1. เพือ่ความสะดวกในการใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิารทกุทา่นทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเว็บไซตข์ององคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลตระแสงทางเว็บไซตจ์งึไดจั้ดเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไว ้เชน่ อเีมลแ์อดเดรส (Email 

Address) ชือ่ (Name) ทีอ่ยูห่รอืทีท่ างาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย ์(ZIP Code) หรอื

หมายเลขโทรศัพท ์(Telephone Number) เป็นตน้ 

2. ในกรณีทีท่า่นสมคัร (Sign Up) เพือ่สมคัรสมาชกิหรอืเพือ่ใชบ้รกิารอยา่งใดอยา่งหนึง่ องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลตระแสงจะเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่เพศ (Sex) อาย ุ(Gender) สิง่ทีโ่ปรด

ปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรอืหมายเลขบัตรเครดติ (CreditCard 

Number) และทีอ่ยูใ่นการแจง้คา่ใชจ้า่ย (Billing Address) 

3. นอกจากนัน้ เพือ่ส ารวจความนยิมในการใชบ้รกิาร อันจะเป็นประโยชนใ์นการน าสถติไิปใชใ้นการปรบัปรงุ

คณุภาพในการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง จงึจ าเป็นตอ้งจัดเก็บรวบรวมขอ้มลูของทา่น

บางอยา่งเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่หมายเลขไอพ ี(IP Address) ชนดิของโปรแกรม คน้ผา่น (Browser Type) โดเมน

เนม (Domain Name) บันทกึหนา้เวบ็ (web page) ของเว็บไซตท์ีผู่ใ้ชเ้ยีย่มชม เวลาทีเ่ยีย่มชมเว็บไซต ์

(Access Times) และเว็บไซตท์ีผู่ใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึกอ่นหนา้นัน้ (Referring Website Addresses) 

4. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสงขอแนะน าใหท้า่นตรวจสอบนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

(PrivacyPolicy) ของเว็บไซตอ์ืน่ทีเ่ช ือ่มโยงจากเว็บไซตน์ี ้เพือ่จะไดท้ราบและเขา้ใจวา่เว็บไซตด์งักลา่วเก็บ

รวบรวม ใช ้หรอืด าเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นอยา่งไร ทัง้นีอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง 

ไมส่ามารถรบัรองขอ้ความ หรอืรบัรองการด าเนนิการใดๆ ตามทีไ่ดม้กีารประกาศไวใ้นเว็บไซตด์ังกลา่วได ้

และไมข่อรบัผดิชอบใดๆ หากเวบ็ไซตเ์หลา่นัน้ไมไ่ดป้ฏบิตักิารหรอืด าเนนิการใดๆ ตามนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่วบ็ไซตด์งักลา่วไดป้ระกาศไว ้

การใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

1. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสงจะใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพยีงเทา่ทีจ่ าเป็น เชน่ ชือ่ และ ทีอ่ยู ่

เพือ่ใชใ้นการตดิตอ่ ใหบ้รกิารประชาสมัพันธ ์หรอืใหข้อ้มลูขา่วสารตา่งๆ รวมทัง้ส ารวจความคดิเห็นของทา่น

ในกจิการหรอืกจิกรรมขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง เทา่นัน้ 

2. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสงขอรบัรองวา่จะไมน่ าขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นทีอ่งคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลตระแสงไดเ้ก็บรวบรวมไว ้ไปขายหรอืเผยแพรใ่หก้บับคุคลภายนอกโดยเด็ดขาด เวน้แตจ่ะไดร้บั

อนุญาตจากทา่นเทา่นัน้ 

3. ในกรณีที ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสงไดว้า่จา้งหน่วยงานอืน่เพือ่ใหด้ าเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูสว่น



บคุคลของทา่น เชน่ การจัดสง่พัสดไุปรษณีย ์การวเิคราะหเ์ชงิสถติใินกจิการหรอืกจิกรรมขององคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลตระแสง เป็นตน้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสงจะก าหนดใหห้น่วยงานทีไ่ดว้า่จา้งใหด้ าเนนิการ

ดังกลา่วเก็บรักษาความลบั  และความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น และก าหนดขอ้หา้มมใิหม้กีาร

น าขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว ไปใชน้อกเหนอืจากกจิกรรมหรอืกจิการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง 

สทิธใินการควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

เพือ่ประโยชนใ์นการรกัษาความเป็นสว่นตัวของทา่น  ทา่นมสีทิธเิลอืกทีจ่ะใหม้กีารใชห้รอืแชรข์อ้มลูสว่น

บคุคลของทา่นหรอือาจเลอืกทีจ่ะไมร่ับขอ้มลูหรอืสือ่ทางการตลาดใดๆจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง 

ก็ได ้โดยเพยีงแตท่า่นกรอกความจ านงดงักลา่วเพือ่แจง้ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสงทราบในหนา้

เว็บ https://www.trasang.go.th 

การรักษาความปลอดภัยส าหรับขอ้มลูสว่นบคุคล 

เพือ่ประโยชนใ์นการรกัษาความลับและความปลอดภัยส าหรับขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลตระแสงจงึไดก้ าหนดระเบยีบภายในหน่วยงานเพือ่ก าหนดสทิธใินการเขา้ถงึหรอืใชข้อ้มลูสว่นบคุคล

ของทา่น และเพือ่รกัษาความลบัและความปลอดภัยของขอ้มลูบางอยา่งทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ เชน่ 

หมายเลขบัตรเครดติ เป็นตน้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง จงึไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารแบบ

ปลอดภัยส าหรับขอ้มลูดังกลา่วดว้ยการเขา้รหัสลบัขอ้มลูดงักลา่ว เชน่ จัดใหม้กีารใช ้Secure Socket Layer 

(SSL) protocol เป็นตน้ 

การใชค้กุกี ้(Cookies) “คกุกี”้ คอื ขอ้มลูทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสงสง่ไปยงัโปรแกรมคน้ผา่น

เว็บไซต ์(Web browser) ของผูใ้ชบ้รกิาร และเมือ่มกีารตดิตัง้ขอ้มลูดังกลา่วไวใ้นระบบของทา่นแลว้ หากมี

การใช ้“คกุกี”้ ก็จะท าใหเ้วบ็ไซต ์https://www.trasang.go.th สามารถบันทกึหรอืจดจ าขอ้มลูของ

ผูใ้ชบ้รกิารไวจ้นกวา่ผูใ้ชบ้รกิารจะออกจากโปรแกรมคน้ผา่นเว็บไซต ์หรอืจนกวา่ผูใ้ชบ้รกิารจะท าการลบ 

“คกุกี”้ นัน้เสยี หรอืไมอ่นุญาตให ้“คกุกี”้ นัน้ ท างานอกีตอ่ไป หากทา่นเลอืกใช ้“คกุกี”้ แลว้ ทา่นจะไดร้บั

ความสะดวกสบายในการทอ่งเวบ็ไซตม์ากขึน้เพราะ “คกุกี”้ จะชว่ยจดจ าเว็บไซตท์ีท่า่นแวะหรอืเยีย่มชม 

ทัง้นี ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสงจะน าขอ้มลูที ่“คกุกี”้ ไดบ้ันทกึหรอืเก็บรวบรวมไวไ้ปใชใ้นการ

วเิคราะหเ์ชงิสถติ ิหรอืในกจิกรรมอืน่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง เพือ่ ปรบัปรงุคณุภาพการ

ใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง ตอ่ไป 

การปรับปรงุนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง อาจท าการปรบัปรงุหรอืแกไ้ขนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลโดย

มไิดแ้จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นี ้เพือ่ความเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ดงันัน้ องคก์าร

บรหิารสว่นต าบลตระแสงจงึขอแนะน าใหผู้ใ้ชบ้รกิารอา่นนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทกุครัง้ทีเ่ยีย่ม

ชม หรอืมกีารใชบ้รกิารจากเว็บไซตข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง การปฏบิตัติามนโยบายคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลและการตดิตอ่กับองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง ในกรณีทีท่า่นมขีอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะ 

หรอืขอ้ตชิมใด ๆ เกีย่วกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืการปฏบิตัติามนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสงยนิดทีีจ่ะตอบขอ้สงสยั รบัฟังขอ้เสนอแนะ และค า

https://www.trasang.go.th/


ตชิมทัง้หลาย อันจะเป็นประโยชนต์อ่การปรับปรงุการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสงตอ่ไป 

โดยทา่นสามารถตดิตอ่กบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง ตามทีอ่ยูท่ีป่รากฏขา้งลา่งนี ้

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตระแสง 

หมูท่ี ่6 ต าบลตระแสง อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จังหวดัสรุนิทร ์

โทรศพัท ์: 044-513515 

อเีมล ์: saraban@trasang.go.th 

 

 


