
โร
งเ
รีย

นอ
ัสสัมชัญอุบลราชธาน

ี

อำเภอเมือง  จังหวัดอุบ
ลรา

ชธ
าน
ี

นโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับบุคลากรโรงเร�ยนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

             โรงเร�ยนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ขอประกาศแจ�งถึงนโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลแก�บุคลากรโรงเร�ยน 
อัสสัมชัญอุบลราชธานี ทุกคน ว�า ข�อมูลส�วนบุคคลของทุกคนที่โรงเร�ยนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เก็บรวบ รวมใช� 
หร�อเป�ดเผย (รวมเร�ยกว�า “ประมวลผล” หร�อ “การประมวลผล”) จะเป�นไปตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูล 
ส�วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�อง

             ข�อ 1. คำนิยาม
 “บุคลากรโรงเร�ยนอัสสัมชัญอุบลราชธานี” หมายถึง ผู�บร�หาร ครู ครูสนับสนุนการสอน ครูเจ�าหน�าที่ 
บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน รวมถึงผู�ปฏิบัติงานกับโรงเร�ยนฯ ในลักษณะของการจ�างแรงงาน
 “ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีอ�อนไหว” หมายถึง ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีถูกบัญญัติไว�ในมาตรา 26 แห�งพระราชบัญญัติ
คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ.2562 ได�แก� ข�อมูลเช้ือชาติ เผ�าพันธุ� ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิศาสนา
หร�อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข�อมูลสุขภาพ ความพ�การ ข�อมูลสหภาพแรงงาน ข�อมูล 
พันธุกรรม ข�อมูลชีวภาพหร�อข�อมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต�อเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการ
คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลประกาศกำหนด

 ข�อ 2. ข�อมูลส�วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข�อมูลส�วนบุคคลที่โรงเร�ยนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เก็บรวบรวม ใช� หร�อเป�ดเผย อาทิเช�น 
  2.1 ข�อมูลส�วนตัว เช�น ชื่อ นามสกุล คำนำหน�าชื่อ เพศ วันเดือนป�เกิด รูปถ�าย อายุ สัญชาติ 
สถานที่เกิด เลขบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขว�ซ�า
  2.2 ข�อมูลสถานภาพ เช�น สถานภาพสมรส หม�าย หย�า 
  2.3 ข�อมูลการติดต�อ เช�น หมายเลขโทรศัพท� ท่ีอยู� สถานท่ีทำงาน ช�องทางการติดต�อในโซเชียลมีเดีย 
Line.ID
  2.4 ข�อมูลที ่ปรากฏบนเอกสารทางราชการ เช�น สำเนาทะเบียนบ�าน สำเนาบัตรประชาชน 
สำเนาใบอนุญาตทำงาน Work Permit สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนสมรส
  2.5 ข�อมูลทางการเง�น หร�อท่ีเก่ียวข�อง เช�น เลขท่ีบัญชีธนาคาร เง�อ่นไขท่ีให�ไว�กับธนาคาร การย่ืนภาษี 
บัญชีเง�นกู�กับโรงเร�ยน หนังสือรับสภาพหนี้ หร�อหนังสือยินยอมให�โรงเร�ยนหักเง�นได�เพ�่อชำระหนี้ต�างๆ ข�อมูล 
กับกองทุนกู�ยืมเพ�่อการศึกษา ข�อมูลกองทุนเลี้ยงชีพ ข�อมูลเง�นสะสม บำเหน็จ บำนาญ
  2.6 ข�อมูลการศึกษา เช�น ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาที่เร�ยน สถาบันที่เคยศึกษา 
ผลการศึกษา การฝ�กอบรมหลักสูตรพ�เศษ คุณสมบัติด�านว�ชาชีพ ข�อมูลใบประกอบว�ชาชีพครู หร�อบุคคลากร 
ทางการศึกษา
  2.7 ข�อมูลการทำงาน เช�น ประวัติ ประสบการณ�การทำงาน ตำแหน�งงาน อัตราเง�นเดือน 
ความสามารถอื่นๆ ฐานเง�นเดือน สวัสดิการ ข�อมูลประกันสังคม ผลประโยชน� ค�าตอบแทนอื่นๆ ข�อมูลเกี่ยวกับ 
การประเมินผลงาน การให�ความร�วมมือ การเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา ภาระทางทหาร บันทึกการเข�าออกงาน 
บันทึกข�อมูลจากการสแกนใบหน�า หร�อลายนิ �วมือ ระยะเวลาหร�อชั ่วโมงในการทำงาน ประวัติการทำงาน 
ประวัติการขาด ลา สาย ประวัติการเจ็บป�วย อุบัติเหตุ การถูกร�องเร�ยน สอบสวน ลงโทษทางว�นัย
  2.8 ข�อมูลการใช�งาน และการเข�าถึงระบบสารสนเทศ แอปพลิเคช่ัน เช�น USERNAME PASSWORD 
  

  2.9 ข�อมูลบุคคลในครอบครัวหร�อในความดูแลหร�อไว�วางใจ เช�น บิดา มารดา คู�สมรส บุตร 
ผู�รับผลประโยชน�เมื่อเสียชีว�ต
   2.9.1 ข�อมูลส�วนตัวอื่นๆ เช�น ภาพจากกล�องวงจรป�ด ภาพนิ�ง ภาพเคลื่อนไหว 
ข�อมูลยานพาหนะที่ขับข�่ ใบอนุญาตขับข�่
   2.9.2 ข�อมูลส�วนบุคคลชนิดพ�เศษ หร�อที่อ�อนไหว เช�น ข�อมูลสุขภาพ น้ำหนัก ส�วนสูง 
โรคประจำตัว ความพ�การ ผลการตรวจร�างกาย ข�อมูลการแพ�ยา แพ�อาหาร หมู�โลหิต ประวัติการรักษา 
ข�อมูลชีวภาพจำลองลายนิ�วมือ ข�อมูลภาพใบหน�า ข�อมูลความเช่ือต�อศาสนา ลัทธิ ปรัชญา ข�อมูลพันธุกรรมเช้ือชาติ 
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 ข�อ 2. ข�อมูลส�วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  ข�อมูลส�วนบุคคลที่โรงเร�ยนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เก็บรวบรวม ใช� หร�อเป�ดเผย อาทิเช�น 
  2.1 ข�อมูลส�วนตัว เช�น ชื่อ นามสกุล คำนำหน�าชื่อ เพศ วันเดือนป�เกิด รูปถ�าย อายุ สัญชาติ 
สถานที่เกิด เลขบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขว�ซ�า
  2.2 ข�อมูลสถานภาพ เช�น สถานภาพสมรส หม�าย หย�า 
  2.3 ข�อมูลการติดต�อ เช�น หมายเลขโทรศัพท� ท่ีอยู� สถานท่ีทำงาน ช�องทางการติดต�อในโซเชียลมีเดีย 
Line.ID
  2.4 ข�อมูลที ่ปรากฏบนเอกสารทางราชการ เช�น สำเนาทะเบียนบ�าน สำเนาบัตรประชาชน 
สำเนาใบอนุญาตทำงาน Work Permit สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนสมรส
  2.5 ข�อมูลทางการเง�น หร�อท่ีเก่ียวข�อง เช�น เลขท่ีบัญชีธนาคาร เง�อ่นไขท่ีให�ไว�กับธนาคาร การย่ืนภาษี 
บัญชีเง�นกู�กับโรงเร�ยน หนังสือรับสภาพหนี้ หร�อหนังสือยินยอมให�โรงเร�ยนหักเง�นได�เพ�่อชำระหนี้ต�างๆ ข�อมูล 
กับกองทุนกู�ยืมเพ�่อการศึกษา ข�อมูลกองทุนเลี้ยงชีพ ข�อมูลเง�นสะสม บำเหน็จ บำนาญ
  2.6 ข�อมูลการศึกษา เช�น ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาที่เร�ยน สถาบันที่เคยศึกษา 
ผลการศึกษา การฝ�กอบรมหลักสูตรพ�เศษ คุณสมบัติด�านว�ชาชีพ ข�อมูลใบประกอบว�ชาชีพครู หร�อบุคคลากร 
ทางการศึกษา
  2.7 ข�อมูลการทำงาน เช�น ประวัติ ประสบการณ�การทำงาน ตำแหน�งงาน อัตราเง�นเดือน 
ความสามารถอื่นๆ ฐานเง�นเดือน สวัสดิการ ข�อมูลประกันสังคม ผลประโยชน� ค�าตอบแทนอื่นๆ ข�อมูลเกี่ยวกับ 
การประเมินผลงาน การให�ความร�วมมือ การเข�าร�วมกิจกรรม สัมมนา ภาระทางทหาร บันทึกการเข�าออกงาน 
บันทึกข�อมูลจากการสแกนใบหน�า หร�อลายนิ �วมือ ระยะเวลาหร�อชั ่วโมงในการทำงาน ประวัติการทำงาน 
ประวัติการขาด ลา สาย ประวัติการเจ็บป�วย อุบัติเหตุ การถูกร�องเร�ยน สอบสวน ลงโทษทางว�นัย
  2.8 ข�อมูลการใช�งาน และการเข�าถึงระบบสารสนเทศ แอปพลิเคช่ัน เช�น USERNAME PASSWORD 
  

 ข�อ 3. แหล�งที่มาของข�อมูลส�วนบุคคล
  3.1 โรงเร�ยนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลจากบุคลากรโรงเร�ยนฯ ทุกคน 
โดยตรง ไม�ว�าจะเป�นการให�ข�อมูลผ�านช�องทางต�างๆ เช�น จากการกรอกข�อมูลในใบสมัครงาน จาก ประวัติส�วนตัว 
จากการกรอกประวัติภายหลังเข�าทำงาน และเอกสารประกอบจากการสมัครงานหร�อจากการกรอกประวัติภายหลัง 
เข�าทำงาน รวมถึงข�อมูลจากขั้นตอนที่โรงเร�ยนฯ กำหนด ซึ่งบุคลากรโรงเร�ยนฯ ได�มอบให�ไว�แก�โรงเร�ยนฯ
  3.2 โรงเร�ยนฯ อาจได�รับข�อมูลส�วนบุคคลของบุคลากรโรงเร�ยนฯ จากแหล�งอ่ืน เช�น ข�อมูลจากหน�วยงาน 
ราชการ แหล�งข�อมูลสาธารณะ บร�ษัทจัดหางาน หร�อจากบุคคลอื่น

 ข�อ 4. วัตถุประสงค�การประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล
 การประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลของบุคลากรทุกคน เพ�่อวัตถุประสงค�ดังต�อไปนี้
  4.1 เพ�อ่การปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงบุคลากรโรงเร�ยนฯ เป�นคู�สัญญาน้ัน หร�อเพ�อ่ดำเนินกระบวนการ
เก่ียวกับการจ�างงานและข้ันตอนในการทำสัญญาจ�าง รวมถึงสัญญาอ่ืนๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการว�าจ�าง เช�น นโยบายและ
ระเบียบการทำงาน จรรยาบรรณ เป�นต�น เพ�่อการติดต�อสื่อสารในองค�กร การมอบหมายงาน การพ�จารณา 
โยกย�าย การพ�จารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน การบร�หารค�าตอบแทน การจัดทำบัญชี
เง�นเดือน จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน�ต�างๆ การพ�จารณาอนุมัติการลาพักร�อน/ลากิจ/ลาป�วย การดำเนินกระบวนการ
และขั้นตอนการลาออก การเลิกจ�าง การจ�ายค�าชดเชย สวัสดิการหลังจากการเลิกจ�าง การแจ�งข�อมูลการจ�างงาน 
ต�อหน�วยงานราชการ
  4.2 เพ�อ่ประโยชน�อันชอบด�วยกฎหมาย เช�น การบร�หารงานบุคคล การจัดสวัสดิการ การดำเนินการ
เพ�อ่ความปลอดภัยในท่ีทำงาน การป�องกันและตรวจสอบการดำเนินการต�างๆ ท่ีเป�นการฉ�อฉล ฟอกเง�น การกระทำ
ผิดอาญา หร�อการกระทำอื่นใดที่มิชอบด�วยกฎหมาย การบันทึกภาพผ�านกล�อง CCTV การรักษาความปลอดภัย 
ของบุคคลและทรัพย�สิน
  4.3 เพ�่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง เช�น การควบคุมระยะเวลาทำงานให�เป�นไปตามมาตรฐาน
การทำงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ อันเกี่ยวด�วยกับ การคุ�มครองการทำงานของครูโรงเร�ยนเอกชนฯ 
หร�อตามกฎหมายแรงงาน การเก็บรวบรวมข�อมูลเพ�่อว�นิจฉัยพฤติกรรม ขัดต�อระเบียบข�อบังคับการทำงานหร�อไม� 
เพ�อ่การดำเนินการตามหน�าท่ีท่ีกฎหมายกำหนดต�อหน�วยงานราชการ ศาล เช�น สำนักงานประกันสังคม กองทุนกู�ยืม
เพ�อ่การศึกษา สำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี กรมสรรพากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน�วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข�องรวมถึงกรณีโรงเร�ยนฯ ได�รับคำสั่ง หมายศาล หร�อหนังสือราชการให�ต�องดำเนินการใดๆ ที่อาศัยอำนาจ 
ตามกฎหมายของหน�วยงานราชการน้ัน และเพ�อ่ความจำเป�นในการก�อต้ังสิทธิเร�ยกร�องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
หร�อการใช�สิทธิเร�ยกร�องตามกฎหมาย หร�อการยกข�้นต�อสู�สิทธิเร�ยกร�องตามกฎหมาย
  4.4 เพ�อ่พ�จารณาอนุมัติการลาป�วย ลาเพ�อ่คลอด การเก็บรวบรวมข�อมูลสุขภาพเพ�อ่การพ�จารณา
และมอบงานที่เหมาะสม การเก็บรวบรวมข�อมูลที่ปรากฏถึงข�อมูล เชื้อชาติ ศาสนา หมู�โลหิต เพ�่อพ�สูจน�ยืนยันตัวตน 
บุคลากรโรงเร�ยนฯ แต�ละคน
  4.5 เพ�่อป�องกันและระงับอันตรายต�อชีว�ต ร�างกาย หร�อสุขภาพของบุคลากรโรงเร�ยนฯ เช�น 
การควบคุม โรคติดต�อ ข�อมูลบุคคลที่ติดต�อได�เวลาฉุกเฉิน
  4.6 เพ�่อการปฏิบัติหน�าที่เพ�่อประโยชน�สาธารณะ การใช�อำนาจที่รัฐมอบให� 

  2.9 ข�อมูลบุคคลในครอบครัวหร�อในความดูแลหร�อไว�วางใจ เช�น บิดา มารดา คู�สมรส บุตร 
ผู�รับผลประโยชน�เมื่อเสียชีว�ต
   2.9.1 ข�อมูลส�วนตัวอื่นๆ เช�น ภาพจากกล�องวงจรป�ด ภาพนิ�ง ภาพเคลื่อนไหว 
ข�อมูลยานพาหนะที่ขับข�่ ใบอนุญาตขับข�่
   2.9.2 ข�อมูลส�วนบุคคลชนิดพ�เศษ หร�อที่อ�อนไหว เช�น ข�อมูลสุขภาพ น้ำหนัก ส�วนสูง 
โรคประจำตัว ความพ�การ ผลการตรวจร�างกาย ข�อมูลการแพ�ยา แพ�อาหาร หมู�โลหิต ประวัติการรักษา 
ข�อมูลชีวภาพจำลองลายนิ�วมือ ข�อมูลภาพใบหน�า ข�อมูลความเช่ือต�อศาสนา ลัทธิ ปรัชญา ข�อมูลพันธุกรรมเช้ือชาติ 
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 ข�อ 5. การเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลของบุคลากรโรงเร�ยนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
  5.1 โรงเร�ยนจะไม�เป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลให�แก�บุคคลอ่ืน เว�นแต�ได�รับความยินยอมหร�อมีความจำเป�น
ต�องเป�ดเผย หร�อกรณีกฎหมาย ให�อำนาจกระทำได�โดยไม�ต�องขอความยินยอม หร�อการเป�ดเผยน้ัน กฎหมายได�ให�อำนาจ
หน�วยงานไว� เช�น สำนักงานตรวจคนเข�าเมือง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน 
คณะกรรมการส�งเสร�มการศึกษาเอกชน  มูลนิธิคณะเซนต�คาเบร�ยลแห�งประเทศไทย เป�นต�น
  5.2 โรงเร�ยนฯ อาจแบ�งป�นข�อมูลส�วนบุคคลต�อบุคคลภายนอกเพ�่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจ 
สอบบัญชี การขอคำปร�กษาทางกฎหมาย การดำเนินคดี และดำเนินการอื ่นใดที ่จำเป�นตามวัตถุประสงค�
ที่ได�แจ�งไว�ในนโยบายนี้

 ข�อ 6. การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย
  6.1 โรงเร�ยนฯ เก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลเท�าท่ีจำเป�นเพ�อ่บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีได�แจ�งไว�ในนโยบายฉบับน้ี
โดยให�มีความเหมาะสมและสอดคล�องกับระยะเวลาตามสัญญา อายุความกฎหมาย รวมถึงความจำเป�น 
ที่ต�องเก็บข�อมูลส�วนบุคคลของท�านต�อไปตามระยะเวลาที่จำเป�นเพ�่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพ�่อก�อตั้งสิทธิเร�ยกร�อง
ตามกฎหมาย หร�อการใช�สิทธิเร�ยกร�องตามกฎหมาย
  6.2 โรงเร�ยนฯ จะเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลของบุคลากรโรงเร�ยนฯ ต�อไปอีกเป�นระยะเวลา 10 ป� 
หลังจากสัญญาจ�างงานสิ�นสุดลง 
  6.3 โรงเร�ยนฯ จัดให�มีระบบการตรวจสอบเพ� ่อดำเนินการลบหร�อทำลายข�อมูลส�วนบุคคล 
เมื่อพ�นระยะเวลาการเก็บรักษาหร�อที่ไม�เกี่ยวข�องหร�อเกินความจำเป�นตามวัตถุประสงค�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล
ส�วนบุคคลนั้น
  6.4 โรงเร�ยนฯ กำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในข�อมูลส�วนบุคคลอย�างเหมาะสม 
ข�อมูลถูกจัดเก็บไว�ในรูปแบบของเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส� ระบบคอมพ�วเตอร�หร�อเคร�อ่งมือต�างๆ โดยดำเนินการ
ตามมาตรฐานสากล ให�เกิดความมั่นใจ รวมถึงการป�องกันการสูญหาย การเข�าถึง การใช� การเปลี่ยนแปลง แก�ไข 
หร�อเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลโดยมิชอบหร�อกระทำการโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด�วยกฎหมาย
  6.5 โรงเร�ยนฯ จำกัดการเข�าถึงและใช�เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข�อมูลส�วนบุคคล
เพ�่อป�องกันการโจมตีหร�อมีการเข�าถึงระบบคอมพ�วเตอร�หร�อระบบอิเล็กทรอนิกส�ของโรงเร�ยนฯ  โดยไม�ได�
รับอนุญาต รวมถึงกรณีมีการเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลแก�บุคคลภายนอกเพ�อ่ดำเนินการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล
หร�อแก�ผู�ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล จะกระทำอย�างเหมาะสมภายใต�คำสั่งของโรงเร�ยน

 ข�อ 7. สิทธิของแต�ละบุคคลในฐานะเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล
  7.1 ภายใต�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล เจ�าของข�อมูลมีสิทธิ ดังต�อไปนี้
   7.1.1 สิทธิในการขอเข�าถึงหร�อขอรับสำเนาข�อมูลส�วนบุคคลที่ โรงเร�ยนฯ เก็บรวบรวม ใช� 
หร�อที่ได�เป�ดเผยข�อมูลออกไป
   7.1.2 สิทธิในการขอรับ หร�อโอนย�ายข�อมูลส�วนบุคคล ในกรณีที่ข�อมูลนั้นอยู�ในรูปแบบที่
สามารถอ�านหร�อใช�งานโดยทั ่วไปได�ด�วยเคร� ่องมือหร�ออุปกรณ�ที ่ทำงานได�โดยอัตโนมัติและสามารถใช� 
หร�อเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลได�ด�วยว�ธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให�ส�งข�อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท�านมี 
ความประสงค� ทั้งนี้อาจมีค�าใช�จ�ายในการดำเนินการ
   7.1.3 สิทธิในการคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� หร�อเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลกรณีท่ีกฎหมายกำหนด
   7.1.4 สิทธิในการขอให�ลบ หร�อทำลาย หร�อทำให�ข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล กลายเป�นข�อมูล
ที่ไม�สามารถระบุตัวตนได�ด�วยว�ธีการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
   7.1.5 สิทธิในการระงับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน เว�นแต� จะมีข�อจำกัดตามกฎหมายที่ 
โรงเร�ยนฯ ไม�อาจดำเนินการตามคำร�องขอของท�านได�
   7.1.6 สิทธิในการเพ�กถอนความยินยอมท่ีให�ไว�ได�ตลอดเวลา เว�นแต�การเพ�กถอนความยินยอม
จะมีข�อจำกัดตามกฎหมายหร�อตามสัญญา ทั ้งนี ้  การขอความยินยอมของท�าน จะไม�ส�งผลกระทบต�อ 
การประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลที่ได�ให�ไว�ก�อนหน�าโดยชอบด�วยกฎหมาย
   7.1.7 สิทธิในการร�องเร�ยนต�อเจ�าหน�าที่ผู�มีอำนาจตามกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 
หากโรงเร�ยนฯ มิได�ปฏิบัติตามกฎหมาย

  7.2 เจ�าของข�อมูลมีสิทธิในการขอแก�ไข เปลี่ยนแปลงข�อมูลส�วนบุคคล หากเห็นว�าข�อมูลที่โรงเร�ยนฯ 
มีอยู�ไม�ถูกต�อง เพ�่อเป�นป�จจ�บัน ถูกต�องสมบูรณ�และไม�ก�อ ให�เกิดความเข�าใจผิด 
  7.3 การใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูลตามท่ีระบุไว�ข�างต�นต�องเป�นไปตามกฎหมาย โรงเร�ยนฯ อาจปฏิเสธ
การใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูลได�ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที ่โรงเร�ยนฯ ปฏิเสธไม�ดำเนินตามคำร�อง 
ขอใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูล โรงเร�ยนฯ จะบันทึกเหตุผลคำปฏิเสธไว�ในบันทึกรายการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล 
ตามที่กฎหมายกำหนด
  7.4 สิทธิรับแจ�งผลจากการยื่นคำร�องขอใช�สิทธิในข�อมูลของตน ภายใน 30 วัน นับแต�โรงเร�ยนฯ 
ได�รับคำร�องจากเจ�าของข�อมูล ซึ่งได�ยื่นตามที่อยู�ของโรงเร�ยน 
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 ข�อ 8. การปรับปรุงนโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล
  โรงเร�ยนฯ อาจทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ เพ�่อให�สอดคล�องกับแนวปฏิบัติ 
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับที่เกี ่ยวข�อง ทั ้งนี ้ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ โรงเร�ยนฯ 
จะเผยแพร�นโยบายฉบับปรับปรุงลงในช�องทางที่โรงเร�ยนฯ กำหนด โดยเร็วที่สุดเพ�่อให�บุคลากรโรงเร�ยนฯ 
ได�พ�จารณาและ ดำเนินการยอมรับด�วยว�ธีการทางอิเล็กทรอนิกส�หร�อว�ธีการอื ่นใด และหากว�าบุคลากร 
ได�แสดงการยอมรับแล�ว ให�ถือว�านโยบายที่แก�ไขเพ��มเติมดังกล�าวเป�นส�วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด�วย
 
 จ�งประกาศนโยบายนี้ให�ทราบและมีผลใช�บังคับ ตั้งแต�วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป�นต�นไป

          โรงเร�ยนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

 ข�อ 7. สิทธิของแต�ละบุคคลในฐานะเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล
  7.1 ภายใต�กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล เจ�าของข�อมูลมีสิทธิ ดังต�อไปนี้
   7.1.1 สิทธิในการขอเข�าถึงหร�อขอรับสำเนาข�อมูลส�วนบุคคลที่ โรงเร�ยนฯ เก็บรวบรวม ใช� 
หร�อที่ได�เป�ดเผยข�อมูลออกไป
   7.1.2 สิทธิในการขอรับ หร�อโอนย�ายข�อมูลส�วนบุคคล ในกรณีที่ข�อมูลนั้นอยู�ในรูปแบบที่
สามารถอ�านหร�อใช�งานโดยทั ่วไปได�ด�วยเคร� ่องมือหร�ออุปกรณ�ที ่ทำงานได�โดยอัตโนมัติและสามารถใช� 
หร�อเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลได�ด�วยว�ธีการอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให�ส�งข�อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท�านมี 
ความประสงค� ทั้งนี้อาจมีค�าใช�จ�ายในการดำเนินการ
   7.1.3 สิทธิในการคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� หร�อเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลกรณีท่ีกฎหมายกำหนด
   7.1.4 สิทธิในการขอให�ลบ หร�อทำลาย หร�อทำให�ข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล กลายเป�นข�อมูล
ที่ไม�สามารถระบุตัวตนได�ด�วยว�ธีการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
   7.1.5 สิทธิในการระงับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคลของท�าน เว�นแต� จะมีข�อจำกัดตามกฎหมายที่ 
โรงเร�ยนฯ ไม�อาจดำเนินการตามคำร�องขอของท�านได�
   7.1.6 สิทธิในการเพ�กถอนความยินยอมท่ีให�ไว�ได�ตลอดเวลา เว�นแต�การเพ�กถอนความยินยอม
จะมีข�อจำกัดตามกฎหมายหร�อตามสัญญา ทั ้งนี ้  การขอความยินยอมของท�าน จะไม�ส�งผลกระทบต�อ 
การประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลที่ได�ให�ไว�ก�อนหน�าโดยชอบด�วยกฎหมาย
   7.1.7 สิทธิในการร�องเร�ยนต�อเจ�าหน�าที่ผู�มีอำนาจตามกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 
หากโรงเร�ยนฯ มิได�ปฏิบัติตามกฎหมาย

  7.2 เจ�าของข�อมูลมีสิทธิในการขอแก�ไข เปลี่ยนแปลงข�อมูลส�วนบุคคล หากเห็นว�าข�อมูลที่โรงเร�ยนฯ 
มีอยู�ไม�ถูกต�อง เพ�่อเป�นป�จจ�บัน ถูกต�องสมบูรณ�และไม�ก�อ ให�เกิดความเข�าใจผิด 
  7.3 การใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูลตามท่ีระบุไว�ข�างต�นต�องเป�นไปตามกฎหมาย โรงเร�ยนฯ อาจปฏิเสธ
การใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูลได�ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที ่โรงเร�ยนฯ ปฏิเสธไม�ดำเนินตามคำร�อง 
ขอใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูล โรงเร�ยนฯ จะบันทึกเหตุผลคำปฏิเสธไว�ในบันทึกรายการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล 
ตามที่กฎหมายกำหนด
  7.4 สิทธิรับแจ�งผลจากการยื่นคำร�องขอใช�สิทธิในข�อมูลของตน ภายใน 30 วัน นับแต�โรงเร�ยนฯ 
ได�รับคำร�องจากเจ�าของข�อมูล ซึ่งได�ยื่นตามที่อยู�ของโรงเร�ยน 


