
นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
Privacy Policy 

จดัท าเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2566 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมไดจ้ดัทานโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีข้ึน เพื่อ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการทุกท่าน (Personal Information) ท่ีติดต่อเขา้มายงัเวบ็ไซต์
ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมดงัน้ี 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. เพื่อความสะดวกในการใหบ้ริการแก่ผูใ้ชบ้ริการทุกท่านท่ีเขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซตข์ององคก์าร
บริหารส่วนต าบลแหลมสอมทางเวบ็ไซตจึ์งไดจ้ดัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว ้เช่น 
อีเมลแ์อดเดรส (Email Address) ช่ือ (Name) ท่ีอยูห่รือท่ีท างาน (Home or Work Address) เขต
ไปรษณีย ์(ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศพัท ์(Telephone Number) เป็นตน้ 
2. ในกรณีท่ีท่านสมคัร (Sign Up) เพื่อสมคัรสมาชิกหรือเพื่อใชบ้ริการอยา่งใดอยา่งหน่ึง องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแหลมสอมจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ไดแ้ก่ เพศ (Sex) 
อาย ุ(Gender) ส่ิงท่ีโปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือ
หมายเลขบตัรเครดิต (CreditCard Number) และท่ีอยูใ่นการแจง้ค่าใชจ่้าย (Billing Address) 
3. นอกจากนั้น เพื่อส ารวจความนิยมในการใชบ้ริการ อนัจะเป็นประโยชน์ในการน าสถิติไปใชใ้น
การปรับปรุงคุณภาพในการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจึงจ าเป็นตอ้งจดัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลของท่านบางอยา่งเพิ่มเติม ไดแ้ก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม คน้
ผา่น (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บนัทึกหนา้เวบ็ (web page) ของเวบ็ไซตท่ี์ผูใ้ช้
เยีย่มชม เวลาท่ีเยีย่มชมเวบ็ไซต ์(Access Times) และเวบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงก่อนหนา้นั้น 
(Referring Website Addresses) 
4. องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมขอแนะน าใหท่้านตรวจสอบนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล (PrivacyPolicy) ของเวบ็ไซตอ่ื์นท่ีเช่ือมโยงจากเวบ็ไซตน้ี์ เพื่อจะไดท้ราบและเขา้ใจวา่
เวบ็ไซตด์งักล่าวเก็บรวบรวม ใช ้หรือด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งน้ี 



องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมไม่สามารถรับรอง ขอ้ความ หรือรับรองการด าเนินการใดๆ 
ตามท่ีไดมี้การประกาศไวใ้นเวบ็ไซตด์งักล่าวได ้และไม่ขอรับผดิชอบใดๆ หากเวบ็ไซตเ์หล่านั้น
ไม่ไดป้ฏิบติัการหรือด าเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี เวบ็ไซตด์งักล่าว
ไดป้ระกาศไว ้

การใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 

1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าท่ีจ  าเป็น เช่น ช่ือ 
และ ท่ีอยู ่เพื่อใชใ้นการติดต่อ ใหบ้ริการประชาสัมพนัธ์ หรือใหข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งส ารวจ
ความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมเท่านั้น 
2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมขอรับรองว่าจะไม่น าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ี องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแหลมสอมไดเ้ก็บรวบรวมไว ้ไปขายหรือเผยแพร่ใหก้บับุคคลภายนอกโดย
เดด็ขาด เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากท่านเท่านั้น 
3. ในกรณีท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมไดว้่าจา้งหน่วยงานอ่ืนเพื่อใหด้  าเนินการเก่ียวกบั
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจดัส่งพสัดุไปรษณีย ์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือ
กิจกรรมของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอม เป็นตน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจะ
ก าหนดใหห้น่วยงานท่ีไดว้่าจา้งใหด้  าเนินการดงักล่าว เก็บรักษาความลบั และความปลอดภยัของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และก าหนดขอ้หา้มมิใหมี้การน าขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ไปใช้
นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

สิทธิในการควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตวัของท่านๆ มีสิทธิเลือกท่ีจะใหมี้การใชห้รือแชร์ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกท่ีจะไม่รับขอ้มูลหรือส่ือทางการตลาดใดๆ จาก องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมสอมก็ได ้โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจ านงดงักล่าวเพื่อแจง้ให ้องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมสอมทราบในหนา้เวบ็ https://www.laemsorm.go.th 

การรักษาความปลอดภยัส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคล 



เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลบัและความปลอดภยัส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแหลมสอมจึงไดก้ าหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ถึง
หรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูลบางอยา่งท่ีมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ เช่น หมายเลขบตัรเครดิต เป็นตน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจึงไดจ้ดั
ใหมี้ช่องทางการส่ือสารแบบปลอดภยัส าหรับขอ้มูลดงักล่าวดว้ยการเขา้รหสัลบัขอ้มูลดงักล่าว เช่น 
จดัใหมี้การใช ้Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นตน้ 
 
การใชคุ้กก้ี (Cookies) “คุกก้ี” คือ ขอ้มูลท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมส่งไปยงัโปรแกรม
คน้ผา่นเวบ็ไซต ์(Web browser) ของผูใ้ชบ้ริการ และเม่ือมีการติดตั้งขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นระบบของ
ท่านแลว้ หากมีการใช ้“คุกก้ี” ก็จะท าใหเ้วบ็ไซต ์https://www.laemsorm.go.th สามารถบนัทึกหรือ
จดจ าขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการไว ้จนกวา่ผูใ้ชบ้ริการจะออกจากโปรแกรมคน้ผา่นเวบ็ไซต ์หรือจนกว่า
ผูใ้ชบ้ริการจะท าการลบ “คุกก้ี” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให ้“คุกก้ี” นั้น ท างานอีกต่อไป หากท่าน
เลือกใช ้“คุกก้ี” แลว้ ท่านจะไดรั้บความสะดวกสบายในการท่องเวบ็ไซตม์ากข้ึน เพราะ “คุกก้ี” จะ
ช่วยจดจ าเวบ็ไซตท่ี์ท่านแวะหรือเยีย่มชม ทั้งน้ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจะน าขอ้มูลท่ี 
“คุกก้ี” ไดบ้นัทึกหรือเก็บรวบรวมไว ้ไปใชใ้นการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอ่ืนของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแหลมสอมต่อไป 

การปรับปรุงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมอาจท าการปรับปรุงหรือแกไ้ขนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลโดยมิไดแ้จง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ี เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการ ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมจึงขอแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการอ่านนโยบายการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทุกคร้ังท่ีเยีย่มชม หรือมีการใชบ้ริการจากเวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแหลมสอมการปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและการติดต่อกบั องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแหลมสอมในกรณีท่ีท่านมีขอ้สงสัย ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ติชมใดๆ เก่ียวกบันโย
บายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบติัตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี 



องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมยนิดีท่ีจะตอบขอ้สงสัย รับฟังขอ้เสนอแนะ และค าติชม
ทั้งหลาย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลม
สอมต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอมตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏ
ขา้งล่างน้ี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

ต าบลแหลมสอม อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง  92180 
โทรศพัท ์075-576444 โทรสาร 075-576444  

 


