
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน ไดจั้ดท านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบับน้ีขึ้น 

เพื่อคุม้ครองขอ้มลู ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการทกุท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเขา้มายังเว็บไซต์ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน ดงันี ้
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  

           1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผูใ้ช ้บริการทกุท่านที่เขา้มาใช ้บริการเว็บไซต์ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน ทางเว็บไซตจึ์งไดจั้ดเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไว ้เช่น อีเมล

แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ หรือ ที่ท างาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) 

หรือ หมายเลขโทรศัพท ์(Telephone Number) เป็นตน้ 

           2. นอกจากนั้น เพื่อส ารวจความนิยมในการใชบ้ริการ อันจะเป็นประโยชนใ์นการน าสถิติไปใชใ้น

การปรับปรงุคณุภาพในการใหบ้ริการของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน จึงจ าเป็นตอ้งจัดเก็บรวบรวม

ขอ้มลูของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ไดแ้ก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม คน้ผ่าน (Browser Type) 

โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหนา้เว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผูใ้ชเ้ยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

(Access Times) และเว็บไซตท์ี่ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงก่อนหนา้นัน้ (Referring Website Addresses) 

           3. องค์การบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน ขอแนะน าใหท้่านตรวจสอบนโยบายการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบคุคล (Privacy Policy) ของเว็บไซตอ์ื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซตน้ี์ เพื่อจะไดท้ราบและเขา้ใจว่าเว็บไซตด์งักล่าว

เก็บรวบรวมใชห้รือด าเนินการเกี่ยวกับขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านอย่างไร ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลคุง้

น า้วน ไม่สามารถรับรองขอ้ความหรือรับรองการด าเนินการใดๆ ตามที่ไดม้ีการประกาศไวใ้นเว็บไซตด์งักล่าว

ได ้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ไดป้ฏิบัติการหรือด าเนินการใดๆ ตามนโยบายการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่เว็บไซต ์ดงักล่าวไดป้ระกาศไว ้
 

การใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

           1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน จะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพียงเท่าที่จ าเป็น เช่น ชื่อ 

และ ที่อยู่ เพื่อใชใ้นการติดต่อ ใหบ้ริการ ประชาสัมพันธ์ หรือใหข้อ้มลูข่าวสารต่างๆ รวมทั้งส ารวจความ

คิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน เท่านัน้ 

           2. องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน ้าวน ขอรับรองว่าจะไม่น าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน ไดเ้ก็บรวบรวมไว ้ไปขายหรือเผยแพร่ใหก้ับบคุคลภายนอกโดยเด็ดขาด 

เวน้แต่จะไดร้ับอนญุาตจากท่านเท่านัน้ 

           3. ในกรณีที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้งน ้าวนไดว้่าจา้งหน่วยงานอื่นเพื่อให้ด าเนินการ

เกี่ยวกับขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดไุปรษณีย ์การวิเคราะหเ์ชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน เป็นตน้ องค์การบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน จะก าหนดใหห้น่วยงานที่

ไดว้่าจา้งใหด้ าเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  และ

ก าหนดขอ้หา้มมิใหม้ีการนาขอ้มลูส่วนบคุคลดังกล่าวไปใชน้อกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน 
 

สิทธิในการควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

          เพื่อประโยชนใ์นการรักษาความเป็นส่วนตวัของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะใหม้ีการใชห้รือแชรข์อ้มลู

ส่วนบคุคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับขอ้มลูหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก องค์การบริหารส่วนต าบล

คุง้น า้วน ก็ไดโ้ดยเพียงแต่ท่านกรอกความจ านง ดงักล่าว เพื่อแจง้ให ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วนทราบ

ในหนา้เว็บ 

 



 

 

การรกัษาความปลอดภยัส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

           เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน จึงไดก้ าหนดระเบียบภายในหนว่ยงานเพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงหรือใช ้

ขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านและเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของขอ้มลูบางอย่างที่มีความส าคัญอย่าง

ยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นตน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน จึงไดจั้ดใหม้ีช่องทางการสื่อสารแบบ

ปลอดภัยส าหรับขอ้มลูดังกล่าวดว้ยการเขา้รหัสลับขอ้มูลดังกล่าว เช่น จัดใหม้ีการใช ้ Secure Socket Layer 

(SSL) protocol เป็นตน้ 

 

การใชคุ้กกี้  (Cookies) 

           “คกุกี้ ” คือ ขอ้มลูที่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน ส่งไปยังโปรแกรมคน้ผ่านเว็บไซต ์(Web 

browser) ของผูใ้ชบ้ริการ และเมื่อมีการติดตัง้ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นระบบของท่านแลว้ หากมีการใช ้“คกุกี้” ก็จะท า

ใหเ้ว็บไซต ์องค์การบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน สามารถบันทึกหรือจดจ าขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการไว ้จนกว่าผูใ้ช ้

บริการจะออกจากโปรแกรมคน้ผ่านเว็บไซต ์หรือจนกว่าผูใ้ชบ้ริการจะท าการลบ“คกุกี้ ” นัน้เสีย หรือไม่อนญุาต

ให ้“คกุกี้ ” นัน้ท างานอีกต่อไป 

           หากท่านเลือกใช ้“คกุกี้ ” แลว้ ท่านจะไดร้ับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซตม์ากขึน้ เพราะ

“คกุกี้” จะช่วยจดจ าเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลคุง้น ้าวนจะน าขอ้มูลที่ 

“คกุกี้” ไดบั้นทึกหรือเก็บรวบรวมไว ้ไปใชใ้นการวิเคราะหเ์ชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล

คุง้น า้วน เพื่อปรับปรงุคณุภาพการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน ต่อไป 

 

การปรบัปรงุนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน อาจท าการปรับปรงุหรือแกไ้ขนโยบายการคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคลโดยมิไดแ้จง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ี เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคุง้น ้าวน จึงขอแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการอ่านนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ทกุครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใชบ้ริการจากเว็บไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน 

 

การปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและการติดต่อกบัองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคุง้น า้วน 

ในกรณีที่ท่านมีขอ้สงสัย ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล

หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบับน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน ยินดีที่จะ

ตอบขอ้สงสัยรับฟังขอ้เสนอแนะ และค าติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรงุการใหบ้ริการของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับองคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น า้วน ตามที่อยู่

ที่ปรากฏขา้งล่างนี้ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลคุง้น ้าวน 

ท่ีอยู่  หมู่ท่ี 3 ต.คุง้น ้าวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 

โทรศพัท/์โทรสาร 0-3237-4271 

อีเมล ์: www.Khungnamwon.go.th 

 

 

http://www.khungnamwon.go.th/

