
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) 
เทศบาลต าบลหนองขนาน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 

--------------------------- 
 

เทศบาลต าบลหนองขนาน ได้จัดท านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ท่ีติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน ดังนี้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 

     1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านท่ีเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์           
ของเทศบาลต าบลหนองขนาน ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น 
อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ท่ีอยู่ หรือ ท่ีท างาน (Home or Work Address)      
เขตไปรษณีย์ (Zip Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น 
     2. ในกรณีท่ีท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เทศบาลต าบลหนองขนาน จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) 
อายุ (Age) สิ่งท่ีโปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือ
หมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และท่ีอยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)  
     3. นอกจากนั้น เพื่อส ารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการน าสถิติไปใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเทศบาลต าบลวังไทร จึงจ าเป็นต้องจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้น     
ผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Webpage) ของเว็บไซต์    
ท่ีผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาท่ีเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ท่ีผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้า
นั้น (Referring Website Addresses) 
     4. เทศบาลต าบลหนองขนาน ขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นท่ีเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่า
เว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ท้ังนี้  
เทศบาลต าบลหนองขนาน ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการด าเนินการใดๆ ตามท่ีได้
ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติการ
หรือด าเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ 



 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

     1. เทศบาลต าบลหนองขนาน จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าท่ีจ าเป็น เช่น ชื่อและท่ี
อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมท้ังส ารวจความ
คิดเห็น    ของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเทศบาลต าบลหนองขนาน เท่านั้น 
     2. เทศบาลต าบลหนองขนาน ขอรับรองว่าจะไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเทศบาลต าบล
หนองขนาน ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น 
     3. ในกรณีท่ีเทศบาลต าบลหนองขนาน ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน เป็นต้น เทศบาลต าบลหนองขนาน จะก าหนดให้หน่วยงานท่ีได้ว่าจ้าง
ให้ด าเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
ก าหนดข้อห้ามมิให้มีการน าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน 
 
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 

     เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกท่ีจะให้มีการใช้หรือแชร์
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกท่ีจะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เทศบาล
ต าบลหนองขนาน ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจ านงดังกล่าว เพ่ือแจ้งให้เทศบาลต าบลหนอง
ขนาน ทราบในหน้าเว็บ 
 
การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
 

     เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เทศบาลต าบลหนองขนาน จึงได้ก าหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าถึง
หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพ่ือรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เทศบาลต าบลหนองขนาน จึงได้จัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยส าหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัด
ให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น 
 



การใช้คุกกี้ (Cookies) 
 

     “คุกกี้” คือ ข้อมูลท่ีเทศบาลต าบลหนองขนาน ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web 
browser)   ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการ
ใช้ “คุกกี้”   ก็จะท าให้เว็บไซต์เทศบาลต าบลหนองขนาน สามารถบันทึกหรือจดจ าข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะท า
การลบ “คุกกี้” นั้นเสียหรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี”้ นั้นท างานอีกต่อไป 
 

     หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น
เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจ าเว็บไซต์ท่ีท่านแวะหรือเยี่ยมชม ท้ังนี้ เทศบาลต าบลหนองขนาน จะ
น าข้อมูลท่ี “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่น
ของเทศบาลต าบลหนองขนาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลหนองขนาน 
ต่อไป 
 
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
     เทศบาลต าบลหนองขนาน อาจท าการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ ดังนั้น เทศบาลต าบลวังไทร จึงขอแนะน าให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลทุกครั้งท่ีเย่ียมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลหนองขนาน 
 
การปฏิบัติตามนโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับชื่อหน่วยงาน 
     ในกรณีท่ีท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เทศบาลต าบล                     
หนองขนาน ยินดีท่ีจะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและค าติชมท้ังหลาย อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลต าบลหนองขนาน ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ 
เทศบาลต าบลหนองขนาน ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏข้างล่างนี ้
 
     เทศบาลต าบลหนองขนาน ท่ีอยู่ เลขที่ 12 หมู่ 1 ต าบลหนองขนาน อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032-473681 โทรสาร 032-473683                                                 
อีเมล์ : nongkhanan@nongkhanan.go.th 


