
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

เรื่อง  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (Privacy Policy) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

*************************** 

 

  ตามที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีบทบาทในการคุ้งครองและการให้สิทธิที่ควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคล 

รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, รวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคล, ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ เพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใดหรือองค์กรใดไม่

ปฏิบัติตามย่อมมบีทลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น มทีั้งโทษทางแพ่ง 

โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ในการรักษาความ

ปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ประกอบกับ หน่วยงานฯ มีความมุ่งมั่นที่จะ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งก าหนดมาตรการในการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ประกอบการที่เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลให้

มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จึงได้ก าหนดนโยบายเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุง้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 

  จงึประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน และใหบุ้คลากรในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตาม

นโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.2566 

 

 

              นายคนอง  มะกล่ าขาว 

                         รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม รักษาราชการแทน 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

 

 



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลพระงาม 

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

1. บทน า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคล

และข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”)  เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า องค์การ

บริหารส่วนต าบลพระงาม มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย

ข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“กฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดท าขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ให้หรือ

เปิดเผย (รวมเรียกว่า“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล

พระงาม รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ด าเนินการแทนหรือในนามขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพระงาม โดยมีเนือ้หาสาระดังตอ่ไปนี้ 
 

2.ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 

  นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การ

บริหารส่วนต าบลพระงาม ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  รวมถึงคู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคล”) ภายใต้บริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรอืบริการในรูปแบบอื่นที่

ควบคุมดูแลโดย องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม (รวมเรียกว่า “บริการ”) 

  นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อาจก าหนดใหม้ีค า

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ส าหรับบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลพร

งาม เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูก

ประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บ

รักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในบริการนั้น

เป็นการเฉพาะเจาะจง 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระส าคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับ

ความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนัน้ 
 

 



3.ค านิยาม 

   ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้สามารถระบุ

ตัวบุคคลนั้นได้ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม แตไ่ม่รวมถึงขอ้มูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

   ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ใน

มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ 

เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 

ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล

ชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่ งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านอง เดียวกันตามที่

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

   การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วน

บุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก ส าเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน 

เปิดเผย สง่ตอ่ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ท าลาย เป็นต้น 

   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของขอ้มูลส่วน

บุคคลทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่

ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

   ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการ

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนติิบุคคลซึ่งด าเนนิการดังกล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมข้อมูลสว่นบุคคล 
 

4.แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงามเก็บรวบรวม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เก็บรวบรวมจากเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น การยื่นค าร้อง ค าขออนุญาต ค าขอจด

ทะเบียน การช าระค่าภาษี/ค่าธรรมเนียม  ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามใน

สัญญา เอกสาร ท าแบบส ารวจหรือใช้งาน บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ องค์การ

บริหารส่วนต าบลพระงาม  ณ ที่ท าการหรอืผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพระงาม เป็นต้น 

  2. ข้อมูลที่ องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจในความรับผิดชอบของ



องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของ

เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น

นอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วย

กฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลพระงาม เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจาก

หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม มีหน้าที่ตามพันธกิจในการ

ด าเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐใน

การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจ าเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมี

การแลกเปลี่ยนข้อมูลสว่นบุคคลกับหนว่ยงานคูส่ัญญาได้ 

  นอกจากนี้  ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

บุคคลภายนอกแก่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้ง

รายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าว

ทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น  หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการ

เปิดเผยข้อมูลแก่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม   

  ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อาจเป็นผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

ไม่สามารถใหบ้ริการนัน้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรอืบางสว่น 
 

5.ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความ

เหมาะสมและตามบริบทของการใหบ้ริการ ทั้งนี ้ตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายใหอ้ านาจไว้ เชน่   

  ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบล

พระงามใช ้ประกอบด้วย 

  1. เพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรอืการใชอ้ านาจรัฐขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพระงาม 

  2. เพื่อการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมาย 

  3. เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

  4. เป็นการจ าเป็นเพื่อการป้องกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรอืสุขภาพ

ของบุคคล 



  5. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 

  6. เพื่อการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ วจิัยหรือสถิติที่ส าคัญ 

  7. ความยินยอมของท่าน 

      ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม มีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจ าเป็น

ในการเข้าท าสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คัดค้านการด าเนินการประมวลผล

ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ไม่สามารถ

ด าเนินการหรอืให้บริการตามที่ท่านรอ้งขอได้ทั้งหมดหรอืบางส่วน 
 

6.ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบรหิารส่วนต าบลพระงามเก็บรวบรวม 

  องค์การบริการส่วนต าบลพระงาม อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี ้

ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับงานบริการที่ท่านขอรับบริการหรือบริบท

ความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม รวมถึงขอ้พิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับบริการที่ท่านใช้งานหรอืมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

  1. ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ได้แก่ ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสาร

ราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน 

หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ส าหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลข

ประจ าตัวผูป้ระกันตน หมายเลขประกันสังคม เป็นต้น 

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน  ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ

ละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง 

ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า) ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับ

สุขภาพ เป็นต้น 
 

7.คุกกี ้

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นใน

ลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม หรือบน

อุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินการด้านความปลอดภัยในการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวก

และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม และข้อมูลเหล่านี้

จะถูกน าไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ใหต้รงกับความต้องการของ



ท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บ

เบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน 
 

8.ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  กรณีที่ องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นต้อง

ได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้

ความสามารถหรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จะไม่ท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผูใ้ช้อ านาจปกครองที่มอี านาจกระท า

การแทนผูเ้ยาว์ หรอืผูอ้นุบาล หรือผูพ้ิทักษ์ตามแตก่รณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 

  กรณีที่ องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยัง

มิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้

พิทักษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จะด าเนินการลบท าลายข้อมูลส่วน

บุคคลนั้น  เว้นแตก่ฎหมายให้อ านาจด าเนินการเรื่องนั้นไว้ 
 

9.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามภารกิจในอ านาจหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 
 

10.การส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

  ในบางกรณี องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อาจจ าเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น 

เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่

ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงามที่

ท่านใช้งานหรอืมีสว่นเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม 

  อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดท านโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลยังมิได้มีประกาศก าหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลที่เพียงพอ ดังนั้น เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม มีความจ าเป็นต้องส่งข้อมูลหรือโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จะด าเนินการ

เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตาม



มาตรฐานสากล หรือด าเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย 

ได้แก่ 

  1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ต้อง

ส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

  2) ได้แจง้หท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมี

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ ไม่ เพียงพอ ทั้ งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่

คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

  3) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วน

ต าบลพระงาม หรอืเป็นการท าตามค าขอของท่านก่อนการเข้าท าสัญญานั้น 

  4) เป็นการกระท าตามสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงามกับบุคคลหรือ

นิตบิุคคล เพื่อประโยชน์ของท่าน 

  5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของ

บุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถใหค้วามยินยอมในขณะนัน้ได้ 

  6) เป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะที่ส าคัญ 
 

11.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ใน

ระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตาม

รายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลา

และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วน

ต าบลพระงามจะท าการลบ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่

สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่

คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศก าหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มี

ข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน องค์การบริหารส่วน

ต าบลพระงามขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีค าสั่งหรือค า

พิพากษาถึงที่สุด 
 

12.การให้บรกิารโดยบุคคลที่สามหรอืผู้ให้บรกิารช่วง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่

สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น 

การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud 

computing service/provider) หรอืเป็นงานในลักษณะการจา้งท าของในรูปแบบอื่น 



  การมอบหมายให้บุคคลที่สามท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพระงามจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม  มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง

ก าหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลพรงามมอบหมายให้

ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุ

ในข้อตกลงและตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงามเท่านั้น  โดยไม่สามารถประมวลผล

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ 

  ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ ให้บริการช่วง (ผู้

ประมวลผลช่วง) เพื่อท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคล ดังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม จะก ากับให้ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้

มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและ

มาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่าข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลพระงามกับผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคล 
 

13.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการ

จ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มี

อ านาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้ง

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการ

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่

รักษาความลับของข้อมูลสว่นบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่  

  นอกจากนี้ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลพระงามมีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบ

อื่น องค์การบริหารส่วนต าบลพระงามจะก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

และการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
 

14.การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรอืบริการภายนอก 

  1. การเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือบริการอื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอ านาจ

ควบคุม รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์

หรอืบริการนั้นๆ และองก์ารบริหารส่วนต าบลพระงามไม่รับผดิชอบต่อเนือ้หาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์



หรือบริการอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์หรือบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงามหรือต่อ

ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้จากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรอืบริการดังกล่าว 

  2. กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลพระงามได้ โดย

แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จ้ะองได้รับ

ความยินยอมเป็นหนังสือจากองค์การบริหารส่วนต าบลพระงามเท่านั้น และในการให้ความยินยอม

ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะก าหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการ

ที่เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม องค์การบริหารส่วนต าบล

พระงามจะไม่รับผิดชอบต่อเนือ้หาใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพระงามหรอืต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการใชเ้ว็บไซต์นัน้ 
 

15.เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล

เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ ก ากับและให้ค าแนะน าในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
 

16.สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดสิทธิของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของ

สิทธินี้มผีลใชบ้ังคับ โดยรายละเอียดของสทิธิต่าง ๆ ประกอบด้วย 

  1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับส าเนาและขอให้

เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจาก

ความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าลพระงาม มีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่าน

ด้วยเหตุตามกฎหมายหรือค าสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อสิทธิและเสรภีาพของบุคคลอื่น 

  2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หาก

ท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรอืไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไข

เพื่อให้มคีวามถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผดิได้ 

  3) สิทธิในการลบหรอืท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลพระงาม ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่



สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจา้ของข้อมูลได้ตอ่ไป ทั้งนี้ การใชส้ิทธิลบหรอืท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้

จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

  4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้

ข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน ทั้งนี ้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ท าการตรวจสอบตามค า

ร้องขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใหถู้กต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

  ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดย

มิชอบด้วยกฎหมาย 

  ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นในการเก็บ

รักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อ

ประกอบการใชส้ิทธิตามกฎหมาย 

  ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ก าลังพิสูจน์ถึงเหตุอัน

ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบ

ความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อัน

เนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคล 

  5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ

รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระ

งาม มีเหตุในการปฏิเสธค าขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม

สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วย

กฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องทางกฎหมาย หรอืเพื่อประโยชน์สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม) 

  6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลพระงาม ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอม

นั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) 

ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิโดยกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบล

พระงาม จ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลพระงาม ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ 



  7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านจากองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน

โดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ส่งหรือโอน

ข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้

เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

17.โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตาม

กฎเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม (ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพระงาม) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ส าหรับผู้

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อองค์การบริหารส่วน

ต าบลพระงาม และอาจได้รับโทษตามที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 รวมทั้งกฎหมายล าดับรอง กฎ ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 

18.การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากับดูแล 

  ในกรณีที่ท่านพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม มิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ

หน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ

ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ขอให้ท่านโปรด

ติดต่อมายังองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม มีโอกาส

ได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนใน

โอกาสแรก 
 

19.การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

น โยบ ายนี้ ต ามที่ เห็ น สมค วร  แล ะจ ะท าก ารแจ้ ง ให้ ท่ านท ราบ ผ่ าน ช่อ งท างเว็ บ ไซ ต์ 

www.prangam.go.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขก ากับอยู่ อย่างไรก็ดีองค์การ

บริหารส่วนต าบลพระงาม ขอแนะน าให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่าง

สม่ าเสมอ ผ่านแอปพลิเคช่ัน หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม

ด าเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์การบริหารส่วนต าบล

พระงาม ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว 



ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อ

มายังองค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม เพื่อชีแ้จงขอ้เท็จจริงต่อไป 
 

20.การติดต่อสอบถามหรอืใช้สิทธิ 

  หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่าน

ต้องการใชส้ิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

     ช่ือ: องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม 

     สถานที่ติดตอ่: หมูท่ี่ 3 ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบ์ุรี 16120 

     ช่องทางการติดต่อ : www.prangam.go.th 

     หมายเลขโทรศัพท์  : 036-699502 
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