
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลมายอ 
เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

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

โดยที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.  ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ  
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ประกอบกับเทศบาลต าบลมายอให้ความส าคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพ่ือให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เชื่อมั่น ว่าส านักงานจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เทศบาลต าบลมายอจึงได้จัดท านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เทศบาลต าบลมายอ ดังนี้ 
๑. ค านิยาม 
“เทศบาล” หมายถึง เทศบาลต าบลมายอ 
“บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ เลขประจ าตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (email address) ทะเบียนรถยนต์ โฉนด
ที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
ข้อมูลส าหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติ
บุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของที่ท างาน ที่อยู่อีเมล (email address) ที่ใช้ในการท างาน ที่อยู่
อีเมล (email address) กลุ่มของบริษัท เช่น info@company.co.th ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) 
หรือข้อมูลแฝงที่ถูกท าให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) 
ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม เป็นต้น 
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่ เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความ
ละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ 
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด  
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่
กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง โดย
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึง “นิติบุคคล” (Juridical Person) 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด 

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ 
    ๑. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หมายถึง 
       ๑.๑ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป หรือ 
       ๑.๒ ผู้ที่สมรสตั้งแต่อายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ 

             
                 /๑.๓ ผู้ที่... 
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   ๑.๓ ผู้ที่สมรสก่อนอายุ ๑๗ ปี โดยศาลอนุญาตให้ท าการสมรส หรือ 
   ๑.๔ ผู้เยาว์ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอ่ืน หรือใน
การท าสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือ การจ้างแรงงาน
ข้างต้นให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 
      ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใดๆ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะสามารถให้ความ
ยินยอมได้ด้วยตนเอง 

   ๒. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อายุต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุ
นิติภาวะตามข้อ 1 ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มี
อ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ด้วย 

   ๓. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือน
ไร้ความสามารถเนื่องจากมีกายพิการหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็น
อาจิณหรือติดสุรายาเมาหรือมีเหตุอ่ืนใดท านองเดียวกันนั้นจนไม่สามารถจะจัดท าการงานโดยตนเองได้หรือ
จัดกิจการไปในทางท่ีอาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว   

ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทน
คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นก่อน 

๔. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เป็นคนไร้ความสามารถ  หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถ เนื่องจากเป็นบุคคลวิกลจริต ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถนั้นก่อน 

 ทั้งนี้ หากการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่มีผลผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคล
หรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

๒. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 
        โดยปกติทั่วไปเทศบาลจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณี ดังนี้ 
         ๒.๑ เทศบาลได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยเทศบาลจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากข้ันตอนการให้บริการ ดังนี้ 

(1) ขั้นตอนการใช้บริการกับเทศบาล หรือข้ันตอนการยื่นค าร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเทศบาล เช่น 
การรับข้อมูลข่าวสาร การสมัครงาน 
           (๒) การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การท าแบบสอบถาม 
(survey) หรือ การโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล (email address) หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ระหว่างเทศบาล
และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
             
 

/(3) การเก็บ… 
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(๓) การเก็บข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์ของเทศบาลผ่านเบราว์เซอร์คุกกี้ (browser’s cookies) ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์    
๒.๒ เทศบาลได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม โดยเทศบาลเชื่อโดยสุจริต
ว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดเผยกับเทศบาล 
๓. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
       เทศบาลใช้วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็น
ธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งส ารวจความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการหรือกิจกรรมของเทศบาล 
ภายใต้วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของเทศบาลเท่านั้น หรือตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เทศบาลจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และบันทึกเพ่ิมเติมไว้เป็น
หลักฐาน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
๔. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
      ๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
           เทศบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัดและเท่าที่จ าเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของ
บริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเทศบาล เช่น การลงทะเบียนสมัคร
เข้าร่วมกจิกรรม การลงทะเบียนขอใช้บริการต่างๆ ทั้งที่ผ่านเทศบาลโดยตรงและผ่านระบบสารสนเทศของ
เทศบาล ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
      ๔.๒ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
           เทศบาลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับเทศบาล โดยใช้
อย่างเหมาะสมและมีมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
      ๔.๓ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
           โดยปกติเทศบาลจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับเทศบาล เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามบริการที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือเป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายก าหนดให้เปิดเผย และ
ในกรณีใด ๆ ที่ เทศบาลต้องการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เทศบาลจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบก่อนที่จะด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดหรืออนุญาตให้
ด าเนินการได ้
๕. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
      เทศบาลต าบลมายอจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จ าเป็นต่อการประมวลผล และเมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ส านักงานจะด าเนินการท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 
๖. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
      ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับส านักงานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลยังคงใช้ได้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ หรือทุกกิจกรรมของส านักงาน โดยส่งค าขอของเจ้าของข้อมูล 
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ส่ ว น บุ ค ค ล แ จ้ ง ใ ห้ ส า นั ก ง า น ท ร า บ เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ห รื อ ผ่ า น ท า ง จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์ tessabaan_mayo@hotmail.com  นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ยังมีสิทธิในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) 
           เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แก่ส านักงานได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับ
ส านักงาน 

(๒) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) 
            เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและขอให้ส านักงานท าส าเนาข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้ส านักงานเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อส านักงานได้ 

(๓) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ส านักงานแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพ่ิมเติม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ 
(๔) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) 

            เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้ส านักงานท าการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุ
บางประการได ้

(๕) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) 
        เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้ 
(๖) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability)  
       เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิให้ส านักงานโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ได้ให้ไว้กับส านักงานไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบาง
ประการได ้

(๗) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) 
        เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบาง

ประการได ้
            เทศบาลเคารพการตัดสินใจการเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็
ตาม เทศบาลขอแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าอาจมีข้อจ ากัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดย
กฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผล
กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้
แล้ว 
๗. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
       เทศบาลให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพ่ือป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การ
เปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ 
เทศบาลได้ก าหนดแนวปฏิบัติภายในส านักงานเพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล และเทศบาลจะจั ดให้มีการ
ทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพ่ือความเหมาะสม 
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๘. การใช้คุกกี้ (Cookies) 
         คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าชม
เว็บไซต์ เพ่ือช่วยให้เว็บไซต์จดจ าข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับ
แรก ผู้ใช้ของระบบ หรือการตั้งค่าอ่ืน ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะ
จดจ าได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด จนกว่าเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลจะลบคุกกี้ (Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ (Cookies) นั้นท างานอีกต่อไป ซึ่งเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ (Cookies) ก็ได้ ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ 
(Cookies) เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง 
๙. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
        เทศบาลอาจท าการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น 
ส านักงานจึงขอแนะน าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยม
ชมหรือใช้บริการจากส านักงานหรือเว็บไซต์ของเทศบาล 
๑๐. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับเทศบาล 
         ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เทศบาลยินดีตอบข้อสงสัย และ
รับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการให้บริการของ
ส านักงานต่อไป โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกับเทศบาลได้ที่  เทศบาลต าบลมายอ 
(mayo.go.th) หรือตามที่อยู่ดังนี้ เลขที่  47 หมู่ที่ 1 ถนนสาย ปาลัส - มายอ  ต าบลมายอ  อ าเภอมายอ  
จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94140 
  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  
    

ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  2565 
 
 
       
       ( นายยะยูโซะ แม็งมาแอ ) 
       นายกเทศบาลต าบลมายอ 

https://nakaew-sk.go.th/
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