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PDPAHR 002 / 2565 

ประกาศความเป็นส่วนตวัสาํหรบัสำหรับพนักงาน 

 

เรียน พนักงาน 

 เพื่อการดำเนินกิจการของ บริษัท อินเตอร6 เอ็กซ6เพรส โลจิสติกส6 จำกัด, บริษัท อินเตอร6 เอ็กซเพรส โฮม ดิลิเวอ

ร่ี จำกัด, บริษัท อินเตอร6 เอ็กซ6เพรส โลจิสติกส6 แมเนจเมBนท6 จำกัด และบริษัท อินเตอร6 เอ็กซ6เพรส โลจิสติกส6 เซอร6วิสเซส 

จำกัด (ตEอไปนี้เรียกรวมกันวEา “IEL Group”) ไดBมีการประมวลผลขBอมูลตEางๆ ทั้งขBอมูลทางดBานการคBาและขBอมูลสEวน

บุคคล ประกาศฉบับนี้เกี่ยวขBองกับการประมวลผลของขBอมูลประเภทตEางๆ ซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลไดB ไมEวEาจะ

เป_นพนักงาน สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน พนักงานจากบริษัทภายนอก (outsource) ผูBสมัครงาน หรือบุคคลใดๆ ท่ี

ทำการติดตEอกับ “IEL Group”  

 “IEL Group” เขBาใจถึงความสำคัญของการปกปhองขBอมูลสEวนบุคคล และความกังวลของพนักงาน สมาชิกใน

ครอบครัวของพนักงาน ผูBสมัครงาน และบุคคลอื่นๆ ซึ่ง “IEL Group” ไดBทำการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลของบุคคล

นั้นๆ จัดใหBมีการพิจารณาการคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคลอยEางรอบคอบ ตลอดระยะเวลาการดำเนินการประมวลผลขBอมูล

สEวนบุคคลตEางๆ 

 ประกาศฉบับนี้ไดBถูกออกแบบเพื่อเป_นมาตรการพื้นฐานในการคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคลที่ใชBกับ “IEL Group”  

และประกาศฉบับน้ี จะถูกใชBบังคับโดย “IEL Group” เวBนเสียแตEจะมีกฎหมายคุBมครองขBอมูลอื่นที่มีเงื่อนไข หรือหนBาที่ท่ี

เขBมงวดย่ิงกวEามาใชBบังคับ 

 ผูBควบคุมขBอมูลสEวนบุคคลตามประกาศฉบับน้ี คือ “IEL Group”  ซึ่งมีสำนักงานใหญEจดทะเบียนตั้งอยูEท่ี 1 ซอย

พระราม 3 ซ.37 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 1297, 02-682-3101ารติ 

 

1. ช%องทางการติดต%อสำหรับการคุ6มครองข6อมูลส%วนบุคคล 

 เพื่อสEงเสริมการใชBบังคับและการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ BมครองขBอมูลสEวนบุคคล พ.ศ. 2562 (ตEอไปน้ี

เรียกวEา “กฎหมายคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล” หรือ “PDPA”) “IEL Group” จึงเห็นสมควรใหBมีการจัดตั้งชEองทางการ

ติดตEอสำหรับ PDPA ขึ้นในกรณีที่ทEานตBองการใชBสิทธิของทEาน (โปรดดูขBอ 6 ของประกาศฉบับนี้) หรือมีขBอสงสัยประการ

อื่นใดเกี่ยวขBองกับวิธีการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลของ “IEL Group” ทEานสามารถติดตEอมายังคณะทำงานคุBมครอง

ขBอมูลโดยอีเมล หรือเบอร6โทรดBานลEางน้ี 

 ผูBแทนฝ|ายบริหารในระบบคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล (DPMR)  

ฝ|ายทรัพยากรบุคคล  

e-mail : TH.IEL.DPO@iel.co.th  

โทร : 1297 
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2. คำจำกัดความดความ 

 กฎหมายคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล มีการใชBคำศัพท6เฉพาะและอBางอิงถึงเรื่องที่เป_นนามธรรม ดังนั้น เพื่อความ

เขBาใจอันดีของทุกๆ ทEาน บริษัทฯ จึงไดBระบุความหมายและคำจำกัดความของคำศัทพ6ดังกลEาวไวBดังน้ี 

 

 2.1 ข/อมูลส5วนบุคคล 

 ขBอมูลสEวนบุคคล หมายความวEา ขBอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา (หรือเรียกวEา เจBาของขBอมูลสEวนบุคคล) ซึ่งทำใหB

สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นไดB ไมEวEาทางตรงหรือทางอBอม แตEไมEรวมถึงขBอมูลของผูBถึงแกEกรรมโดยเฉพาะ ขBอมูลสEวน

บุคคลไดBแกE ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ขBอมูลตำแหนEงที่อยูE (location) ขBอมูลที่สามารถใชBในการคBนหาขBอมูลสEวนบุคคล

อื่นในอินเตอร6เน็ต (online identifier) หรือขBอมูลอื่นใดซึ่งมีลักษณะเป_น สิ่งบEงเฉพาะทางดBานสรีระ รEางกาย พันธุกรรม 

สถานะทางการเงิน วัฒนธรรมและสังคมของบุคคลธรรมดาไดB 

 

 2.2 ผู/ควบคุมข/อมูลส5วนบุคคล 

 ผูBคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล หมายความวEา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (เชEน บริษัท) ซ่ึงมีอำนาจหนBาท่ี ในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชB หรือเป�ดเผยขBอมูลสEวนบุคคล 

 

 2.3 ผู/ประมวลผลข/อมูลส5วนบุคคล 

 ผูBประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล หมายความวEา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 

ใชB หรือเป�ดเผยขBอมูลสEวนบุคคล ตามคำสั่งหรือในนามของผูBควบคุมขBอมูลสEวนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ดังกลEาวตBองไมEเป_น ผูBควบคุมขBอมูลสEวนบุคคล 

 

 2.4. การประมวลผลข/อมูลส5วนบุคคล 

 การประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล หมายความวEา การดำเนินการใดๆ หรือชุดของการดำเนินการใดๆ ซ่ึงดำเนินการ

เกี่ยวกับขBอมูลสEวนบุคคลหรือชุดของขBอมูลสEวนบุคคลไมEวEาจะดำเนินการดBวยวิธีอัตโนมัติหรือไมE (เชEน ซอฟต6แวร6) 

ตัวอยEางเชEน การเก็บรวบรวม ใชBเป�ดเผยโดยการสEงผEาน โอน สEง บันทึก จัดระเบียบ จัดโครงสรBาง จัดเก็บ ปรับหรือ

เปลี่ยนแปลง ใหBคำปรึกษา เผยแพรEหรือ ทำใหBสามารถเขBาถึงไดBดBวยวิธีอื่นใด รวมถึงป�ดกั้น ลบ หรือการทำลายซึ่งขBอมูล

สEวนบุคคล 

4. หลักการในการป 

3. หลักการในการประมวลผลรลข2อมูลส6วนบุคคล 

 ในการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลตามกฎหมายคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล ผูBควบคุมขBอมูลสEวนบุคคลและผูB

ประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล จะตBองประมวลผลขBอมูลตามหลักการข้ันพ้ืนฐานตEางๆ ท่ีกฎหมายกำหนด ในกรณีท่ีทEานมีขBอ 
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สงสัยเกี่ยวขBองกับหลักการประมวลผลขBอมูลเหลEานี้ ทEานสามารถติดตEอสอบถาม ชEองทางการติดตEอสำหรับ ผูBแทนฝ|าย

บริหารในระบบคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล (DPMR) สEวนงาน HR ไดBตลอดเวลา 

 

 3.1. ฐานในการประมวลผลข/อมูลส5วนบุคคล 

 การประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลตามกฎหมายคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคลน้ัน ตBองดำเนินการอยEางถูกตBองตาม

กฎหมายและเป_นธรรม แกEเจBาของขBอมูลสEวนบุคคล ดังน้ัน “IEL Group” จึงตBองมีฐานในการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล

เพ่ือท่ีจะประมวลผลไดBโดยชอบดBวยกฎหมาย และโดยหลักแลBว “IEL Group” จะประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลเฉพาะเม่ือ

มีกรณีดังตEอไปน้ี 

• เป_นการจำเป_นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลเป_นคูEสัญญาหรือเพื่อใชBในการ

ดำเนินการตามคำขอ ของเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลกEอนเขBาทำสัญญา 

• เป_นการปฏิบัติตามกฎหมายของผูBควบคุมขBอมูลสEวนบุคคล 

• การใหBความยินยอม ในกรณีที่เจBาของขBอมูลสEวนบุคคลไดBใหBความยินยอมในการประมวลผลขBอมูลสEวน

บุคคล “IEL Group” จะตBองแจBงใหBเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลทราบกEอน หรือในขณะเก็บรวบรวมขBอมูล

สEวนบุคคล ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค6ในการขอความยินยอม ขBอมูลสEวนบุคคลที่จะถูก

รวบรวม เพื ่อการประมวลผล สิทธิในการถอนความยินยอม ผลกระทบที ่เป_นไปไดBจากการใชB

กระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติ และโปรไฟล6ล่ิง และการสEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลไปยังตEางประเทศ 

• เป_นการจำเป_นเพื่อประโยชน6โดยชอบดBวยกฎหมายของ “IEL Group” ในฐานะผูBควบคุมขBอมูลสEวน

บุคคล หรือของบุคคลภายนอกอื่น ที ่ไมEใชEผู BควบคุมขBอมูลสEวนบุคคล เวBนแตEประโยชน6ดังกลEาวมี

ความสำคัญนBอยกวEา สิทธิข้ันพ้ืนฐานในขBอมูลสEวนบุคคลของเจBาของขBอมูลสEวนบุคคล 

 นอกจาก “IEL Group” จะประมวลผลขBอมูลของทEานตามฐานประโยชน6โดยชอบดBวยกฎหมายแลBว “IEL 

Group” อาจดำเนินการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคค ของทEานตามฐานการประมวลผล และเพ่ือความจำเป_นดังตEอไปน้ี 

• เพ่ือปhองกันหรือระงับอันตรายตEอชีวิต รEางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

• เป_นการจำเป_นเพื่อการปฏิบัติหนBาที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน6สาธารณะ หรือปฏิบัติหนBาที่ใน

การใชBอำนาจรัฐท่ีไดBมอบใหBแกE “IEL Group” 

• เพื่อใหBบรรลุวัตถุประสงค6ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร6หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน6 

สาธารณะ หรือที่เกี ่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ซึ ่งไดBจัดใหBมีมาตรการปกปhองที่เหมาะสม เพ่ือ

คุBมครอง สิทธิและเสรีภาพของเจBาของขBอมูลสEวนบุคคล 

 ในกรณีที่ทEานไดBใหBความยินยอมแกE “IEL Group” ในการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค6ใด

ประสงค6หนึ่งเป_นการเฉพาะแลBว ทEานสามารถถอนความยินยอมไดBทุกเมื่อ “IEL Group” จะหยุดการประมวลผลขBอมูล

ดังกลEาวท่ีทEานไดBเคยใหBความยินยอมไวBลงทันที และจะแจBงใหBทEานทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน จากการถอนความ 
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ยินยอมตEอไป อยEางไรก็ตาม “IEL Group” ยังสามารถประมวลผลขBอมูลของทEานตEอไปไดB หากการประมวลผลขBอมูลสEวน

บุคคลดังกลEาวน้ัน ดำเนินการตามฐานในการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลอ่ืน 

 “IEL Group” ขอยืนยันและใหBความมั่นใจวEา การประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลของ “IEL Group” จะดำเนินการ

ตามฐานการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลขBางตBนฐานหนึ่งฐานใดเสมอ ในกรณีที่ทEานมีขBอสงสัยเกี่ยวขBองกับฐานการ

ประมวลผลขBอมูลท่ี “IEL Group” ใชBอBางอิง ทEานสามารถติดตEอสอบถาม ชEองทางการติดตEอสำหรับ คณะทำงานคุBมครอง

ขBอมูลไดBตลอดเวลา 

 ขBอมูลสEวนบุคคลบางประเภทอาจมีลักษณะที่อEอนไหว และกฎหมายมีกฎเกณฑ6ที่เครEงครัดมากขึ้นในการใหBความ

คุBมครองขBอมูลสEวนบุคคลชนิดพิเศษนี้ (ขBอมูลสEวนบุคคลที่มีความอEอนไหวเป_นพิเศษ) ขBอมูลเหลEานี้เชEน ขBอมูลที่เกี่ยวกับ

เชื้อชาติเผEาพันธุ6 ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 

ขBอมูลสุขภาพ ความพิการ ขBอมูลสหภาพแรงงาน ขBอมูลพันธุกรรม ขBอมูลไบโอเมตริกซ6 หรือขBอมูลใดๆ ที่อาจมีผลกระทบ

ตEอเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลในทำนองเดียวกัน 

 โดยหลักแลBวการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลที่มีความอEอนไหวเป_นพิเศษนั้น จะไมEสามารถทำไดBเวBนแตEกฎหมาย

จะใหBอำนาจไวB อยEางไรก็ตามหาก “IEL Group” มีความจำเป_นที่จะตBองประมวลผลขBอมูลที่มีความอEอนไหวเป_นพิเศษน้ี 

“IEL Group” จะแจBงใหBเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลทราบกEอน ในกรณีที่ทEานมีขBอสงสัยเกี่ยวขBองกับการประมวลผลขBอมูล

สEวนบุคคลที่มีความอEอนไหวเป_นพิเศษ ทEานสามารถติดตEอสอบถามไปยัง ชEองทางการติดตEอสำหรับ คณะทำงานคุBมครอง

ขBอมูลไดBตลอดเวลา 

 

 3.2 ความเปFนธรรม 

 ผูBควบคุมขBอมูลสEวนบุคคลขอยืนยันวEาขBอมูลสEวนบุคคลจะถูกประมวลผลโดย 

• ชัดแจBง เฉพาะเจาะจง และเพื่อวัตถุประสงค6ที่ถูกตBองสอดคลBองกับกฎหมาย โดย“IEL Group”จะไมE

ประมวลผล ขBอมูลสEวนบุคคล เกินกวEาวัตถุประสงค6ที่ไดBแจBงตEอเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลไวBกEอนหรือ

ในขณะเก็บรวบรวม 

• ประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลเทEาที่จำเป_น ตามวัตุประสงค6ที่ไดBแจBงตEอเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลไวBกEอน 

หรือใน ขณะที่เก็บรวบรวมเทEานั้น หากเป_นไปไดBผูBควบคุมขBอมูลสEวนบุคคล จะดำเนินการทำใหBขBอมูล

สEวนบุคคลของ ทEานไมEสามารถระบุตัวตนไดB หรือใชBนามแฝง เพื่อจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตEอ

เจBาของขBอมูลสEวนบุคคลใหBไดBมากท่ีสุด โดยอาจใชBช่ือหรือสัญลักษณ6ช้ีบEงตัวบุคคลอ่ืน เพ่ือใหBยากแกEการ

ระบุตัวตน 

• จำกัดเวลา และเฉพาะเทEาท่ีจำเป_นเพ่ือวัตถุประสงค6โดยเฉพาะเจาะจง 

• ขBอมูลตBองมีความถูกตBอง และตBองมีการอัพเดทเสมอเมื่อจำเป_น ผูBควบคุมขBอมูลสEวนบุคคลตBองมี

มาตรการท่ีเหมาะสมในการลบ หรืออัพเดทขBอมูลสEวนบุคคลโดยคำนึงถึง วัตถุประสงค6ของการ

ประมวลผลขBอมูลชนิดน้ัน ประกอบดBวย 
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 3.3 ความโปร5งใส (ประเภทของข/อมูลท่ีถูกเก็บรวบรวม และวัตถุประสงคTในการประมวลผลข/อมูลส5วน

บุคคล) 

 โดยหลักแลBว “IEL Group” จะประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล ท่ีไดBรับมาโดยตรงจากเจBาของขBอมูลสEวนบุคคล หรือ

ไดBรับมาโดยอBอม และจะแจBงใหBเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลทราบถึงรายละเอียดดังตEอไปน้ี 

• ขBอมูลเก่ียวกับผูBควบคุมขBอมูลสEวนบุคคล สถานท่ีติดตEอ และวิธีการติดตEอ 

• วัตถุประสงค6ในการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล และฐานในการประมวลผลน้ัน 

• แจBงใหBทราบถึงกรณีที่ประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล เพื่อประโยชน6ดBวยชอบดBวยกฎหมายของผูBควบคุม

ขBอมูลสEวนบุคคล รวมถึงคำอธิบายของประโยชน6โดยชอบดBวยกฎหมายน้ัน 

• ประเภทของบุคคลหรือหนEวยงานซ่ึงขBอมูลสEวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมจะถูกเป�ดเผย 

• การโอนหรือสEงขBอมูลสEวนบุคคลไปยังตEางประเทศหรือ องค6การระหวEางประเทศรวมถึงฐานในการสEง 

หรือโอนขBอมูลน้ัน 

• ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขBอมูลสEวนบุคคล หรือหลักเกณฑ6ท่ีใชBในการกำหนดระยะเวลา 

• สิทธิของเจBาของขBอมูลสEวนบุคคล รวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม 

• สิทธิในการรBองเรียนตEอเจBาหนBาท่ีคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคลท่ีเก่ียวขBอง 

• คำอธิบายเกี่ยวกับการสEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคล ไปยังบุคคลภายนอกวEาเป_นการปฏิบัติตามสัญญา

หรือ เป_นการปฏิบัติตามกฎหมาย 

• ในกรณีท่ี “IEL Group” ไดBรับขBอมูลสEวนบุคคลของทEานมาจากบุคคลภายนอก “IEL Group” ตBองแจBง

ถึงการเก็บ รวบรวมขBอมูลสEวนบุคคลจากแหลEงอื่น และประเภทของขBอมูลสEวนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม 

ใหBเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลทราบ 

 อยEางไรก็ตาม หากเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค6หรือรายละเอียดตEางๆ เกี่ยวกับการประมวลผล

ขBอมูลอยูEแลBว “IEL Group” จะไมEแจBงขBอมูลดังกลEาวโดยไมEจำเป_นใหBเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลทราบอีก 

 ในกรณีที่ “IEL Group” ประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค6ที่ไดBแจBง ตEอเจBาของขBอมูลสEวน

บุคคลกEอนหรือในขณะเก็บรวบรวม (วัตถุประสงค6ใหมEนี้ไมEไดBถูกระบุอยูEในการแจBงขBอมูลครั้งแรก และเจBาของขBอมูลสEวน

บุคคลอาจไมEสามารถคาดหมายไดBถึงการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล ตามวัตถุประสงค6ใหมEนี้) “IEL Group” จะใชB

มาตรการทั้งหลายที่จำเป_นเพื่อประมวลผลขBอมูลสEวนดังกลEาวตามกฎหมาย และจะทำการแจBงการประมวลผลแกEบุคคลท่ี

เก่ียวขBองตEอไป 

 ในกรณีที่อาจมีกฎหมายเฉพาะ ระบุถึงขBอยกเวBนหรือมีขBอกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดขBอมูลใหBเจBาของขBอมูล

สEวนบุคคลไวB ซ่ึง “IEL Group” มีหนBาท่ีตBองปฏิบัติตาม ใหBกฎหมายดังกลEาวมีผลใชBบังคับเหนือประกาศฉบับน้ี 
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 3.4. ข/อมูลซ่ึงจะถูกประมวลผล และวัตถุประสงคTในการประมวลผล 

 ขBอมูลสEวนบุคคลซึ่ง “IEL Group” ทำการประมวลผล และวัตถุประสงค6ในการประมวลผลโดยหลัก ไดBแกEขBอมูล

ดังตEอไปน้ี 

ลำดับ ประเภท วัตถุประสงค4 

1. 

ขั้นตอนการสรรหาและจ>างบุคลากร : 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล6น รูปถ6าย เพศ ศาสนา กรุCปเลือด อีเมล 

เบอรEโทรศัพทE ข2อมูลทั้งหมดที่อยู6ในบัตรประชาชน วันและ 

สถานที่เกิด ข2อมูลทั ้งหมดที่อยู 6ในทะเบียนบ2าน ข2อมูลทาง

การศ ึกษา สถานะการจดทะเบ ียนสมรส เลขทะเบ ียน

ประกันสังคม ข2อมูล เลขที่ประจำตัวผู2เสียภาษี ข2อมูลการผ6าน

การเกณฑEทหาร ข2อมูลสุขภาพและความพิการ ข2อมูลผ6านการ

อบรมหลักสูตรต6าง ๆ ข2อมูลสูต ิบ ัตร ข2อมูลใบมรณบัตร 

ลายนิ้วมือ เปWนต2น 

เพื่อสรรหาบุคคลากรและขึ้นทะเบียนพนักงานในระบบ

การจ2างงานของ “IEL Group” 

2. 

การจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารทั่วไป : 

ชื่อ-นามสกุล ข2อมูลทั้งหมดที่อยู6ในบัตรประชาชน อายุ เพศ 

กรุCปเลือด ที่อยู6 เบอรEโทรศัพทE สถานะ น้ำหนักและส6วนสูง เชื้อ

ชาติ และสัญชาติ ประวัติอาชญากรรม ข2อมูลสุขภาพ ข2อมูล

ผ ู 2 ร ั บผลประโยชน E  เลขบ ัญช ี ธนาคาร  รห ัสพน ักงาน 

ใบเสร ็จร ับ เง ิน ร ูปถ 6าย ข 2อม ูล เง ิน เด ือน เลขหน ังสือ

เดินทาง ข2อมูลทั ้งหมดที่อยู 6 ในบัตรประชาชนผู 2ค้ำประกัน 

ข2อมูลในเอกสารที่เกี่ยวกับรถที่บริษัทเช6า ข2อมูลการผ6านการ

เกณฑEทหาร ข2อมูลทางการศึกษา ซิมการEด สำเนา (1) บัตร

ประชาชน (2) สูติบัตรและใบมรณะบัตร (3) ทะเบียนสมรส (4) 

บัตรประชาชนของบิดามารดา (5) ทะเบียนบ2าน และ (6) 

ใบรับรองแพทยE เปWนต2น 

เพื่อจัดการด2านต6างๆ เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและการ

บริหารทั่วไปเช6น การทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน รายงาน

ภาษี ประเมินผลการทำงาน เบิกจ6ายสวัสดิการ ฝnกอบรม

ภายใน เพื่อสรรหาบุคคลากรและขึ้นทะเบียนพนักงานใน

ระบบการจ2างงานของ “IEL Group”และภายนอก เพื่อ

สรรหาบุคคลากรและขึ้นทะเบียนพนักงานในระบบการ

จ2างงานของ “IEL Group” รับรองคุณสมบัติวิทยากร

ภายใน สรรหาเด็กฝnกงาน สัญญาจ2างบริษัทภายนอก 

(outsource) จ ัดการกล 2อง CCTV จองต ั ๋วเคร ื ่องบิน 

ตรวจสุขภาพพนักงาน การประกนั เปWนต2น 

3. 
การจัดการการแจ>งเบาะแสการกระทำผิด 

(Whistleblowing) : 

เพื ่อรับแจ2ง ดำเนินการสอบสวน รายงาน และดำเนิน

มาตรการแก2ไข 

4. การดำเนินงานบริหารจัดการ “IEL Group” : 
เพื ่อยื ่นเอกสารที ่จำเปWนต6อสำนักงานประกันสังคม 

กรมสรรพากร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
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ชื่อ-นามสกุล ข2อมูลทั้งหมดที่อยู6ในบัตรประชาชน เลขทะเบียน 

ผ ู 2 เส ียภาษ ี  เลขทะเบ ียนประก ันส ังคม ข 2อม ูลการจ 6าย

ประกันสังคม ข2อมูลเงินเดือนและผลประโยชนE จำนวนภาษีที่

จ6าย ข2อมูลทางการศึกษา ความพิการ สัญชาติ รูปถ6าย รหัส

พนักงาน แผนกและตำแหน6งงาน ใบรับรองการฝnกงาน สำเนา

บัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง เปWนต2น 

ของมนุษยE กรมสวัสดิการและคุ2มครองแรงงาน สถาบัน

พัฒนาฝxม ือแรงงาน กรมการจ ัดหางาน สำนักงาน

เทศบาล และหน6วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข2อง 

 

 3.5. การรักษาความลับและความถูกต/องครบถ/วน 

 “IEL Group” จัดใหBมีมาตรการท้ังทางดBานเทคนิค และดBานองค6กรท่ีจำเป_น เพ่ือใหBความม่ันใจวEาการประมวลผล

ขBอมูลสEวนบุคคล มีการคุBมครองที่เหมาะสม เพื่อปhองกันการเขBาถึงขBอมูลโดยไมEไดBรับอนุญาตหรือการประมวลผลที่ขัดกับ

กฎหมาย การสูญหาย การทำลายขBอมูล หรือ อุบัติเหตุ “IEL Group” จะใชBมาตรการทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส6และ

เชิงบริหารเพ่ือทำใหBม่ันใจวEา “IEL Group” รักษาขBอมูลสEวนบุคคลอยEางปลอดภัย ถูกตBองและเป_นป�จจุบัน 

• จัดใหBมีการใหBศึกษาและฝ�กอบรม แกEพนักงานที่เกี่ยวขBองเพื่อใหBแนEใจวEาพนักงานตระหนักถึงหนBาท่ี

เก่ียวกับการรักษาความเป_นสEวนตัวเม่ือจัดการกับขBอมูลสEวนบุคคล 

• การควบคุมดBานการบริหาร และดBานเทคนิคเพ่ือจำกัดการเขBาถึงขBอมูลสEวนบุคคลไดBเทEาท่ีจำเป_น 

• มาตรการความปลอดภัยทางเทคโนโลยี 

• มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เชEน การจัดใหBพนักงานมีบัตรเขBาสถานที่เพื่อการรักษา

ความปลอดภัย การจัดใหBมีล็อคตูBเก็บเอกสาร ฯลฯ 

 

 3.6. การให/ข/อมูลส5วนบุคคลของผู/อ่ืน 

 ในบางกรณี ทEานอาจตBองใหBขBอมูลสEวนบุคคลของผูBอื่น (เชEน ญาติ ผูBรับผลประโยชน6) แกE “IEL Group” เชEน การ

จัดการโปรแกรมประกันสุขภาพและสวัสดิการตEางๆ สำหรับพนักงาน และขBอมูลการติดตEอกรณีฉุกเฉิน กรณีเชEนนี้ ทEานมี

หนBาที่ตBองแจBงบุคคลดังกลEาวทราบถึงการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล ของผูBนั้นเพื่อวัตถุประสงค6ที่ระบุ และตBองยืนยันวEา

บุคคลน้ันไดBใหBความยินยอมแลBว หากกฎหมายกำหนดใหBตBองไดBรับความยินยอม 

 

4. การส%งหรือโอนข6อมูลส%วนบุคคลร. การส6งหรือโอนข2อมูลส6วนบุคคล 

 ในบางกรณี “IEL Group” อาจมีการสEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลของทEาน ไปยังบุคคลที่สามทั้งในและนอกกลุEม 

“IEL Group” อยEางไรก็ตาม การสEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลดังกลEาวจะทำไดB เฉพาะบนพื้นฐานแหEงความจำเป_นใหBแกE

ผูBรับ ซึ่งดำเนินการประมวลผลโดยมีวัตถุประสงค6เป_นการเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ “IEL Group” จะปฏิบัติตามมาตรการรักษา

ความปลอดภัยที่จำเป_นและเหมาะสม เมื่อทำการสEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลของทEานไปยังบุคคลที่สาม เพื่อรับประกัน

การรักษาความลับและความถูกตBองครบถBวนของขBอมูลสEวนบุคคลของทEาน 

 การสEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลใหBบุคคลท่ีสามอาจทำไดBหลากหลายวิธี ตามท่ีไดBระบุไวBโดยมีรายละเอียดดังน้ี 



                                                                                                 
                                                                                                                                                    REV.01/2022  

นโยบายคุ(มครองข(อมูลส1วนบุคคล สำหรับพนักงาน  : IEL Group                                                                                                   Page 8 of 11 

 

 

 4.1. การส5งหรือโอนข/อมูลส5วนบุคคลภายในกลุ5มบริษัท 

 “IEL Group” สามารถสEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลไปยังบุคคลที่สามไดBก็ตEอเมื่อ “IEL Group” ไดBปฎิบัติตาม

หลักการและหนBาที่ตEางๆ ตามกฎหมายคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล กลEาวคือ “IEL Group” ที่โอนมีฐานตามกฎหมาย 

(ประโยชน6โดยชอบดBวยกฎหมาย ความยินยอมของเจBาของขBอมูลสEวนบุคคล การปฏิบัติตามสัญญา เป_นตBน) ในการสEง หรือ

โอนน้ี 

 ในการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลเพิ่มเติมนี้ “IEL Group” จะตBองปฏิบัติตามหลักการอื่นๆ ที่ระบุไวBในขBอ 5 

แหEงนโยบายฉบับน้ี 

 ในกรณีท่ี “IEL Group” สEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลของทEานไปยังกลุEมบริษัทซึ่งอยูEนอกราชอาณาจักร “IEL 

Group” ตBองทำตามข้ันตอนตามท่ีระบุไวBในขBอ 4.3 

 

 4.2. การส5งหรือโอนข/อมูลส5วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก 

 นอกเหนือจากกรณีที ่ระบุไวในยEอหนBากEอน “IEL Group” อาจสEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลของทEานไปยัง

บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึง หนEวยงานบังคับใชBกฎหมาย และบุคคลภายนอกอื่นซึ่งเป_นผูBใหBบริการที่ไดBรับมอบหมาย เชEน 

บริการสรรหาบุคคลากร บริการดูแลสุขภาพ บริการทำบัญชี บริการสอบบัญชี บริการทางธนาคาร บริการประกัน และ

บริการใหBคำปรึกษาทางวิชาชีพตEางๆ เป_นตBน 

 

 4.3. การส5งหรือโอนข/อมูลไปยังนอกราชอาณาจักร 

 “IEL Group” อาจสEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลของทEาน ไปยังบุคคลที่สามซึ่งอยูEนอกราชอาณาจักรไดB การสEง

หรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลดังกลEาว จะทำไดBก็ตEอเมื่อประเทศปลายทางท่ีรับขBอมูล มีมาตรฐานการคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล

ที่เพียงพอ ทั้งนี้ ตBองเป_นไปตามหลักเกณฑ6การใหBความคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล ตามที่คณะกรรมการคุBมครองขBอมูลสEวน

บุคคลกำหนด 

 ในกรณีอื่นๆ “IEL Group” อาจสEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลไปยังนอกราชอาณาจักรไดBเมื่อ “IEL Group” ไดBจัด

ใหBมีมาตรการคุBมครองที่เหมาะสม ซึ่งสามารถบังคับตามสิทธิของเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลไดB รวมทั้งมีมาตรการเยียวยา

ทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ6และวิธีท่ีคณะกรรมการคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคลกำหนด 

 ในกรณีที่ไมEสามารถสEงหรือโอนขBอมูลไปนอกราชอาณาจักรไดBตามวิธีการที่ไดBระบุขBางตBน “IEL Group” ยังอาจ

สามารถสEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลดังกลEาวไปนอกราชอาณาจักรไดB หลังจากไดBรับความยินยอมจากเจBาของขBอมูลสEวน

บุคคลแลBว ในการขอความยินยอม ใหBสEงและประมวลผลขBอมูลในกรณีนี้ “IEL Group” จะตBองแจBงบุคคล ที่เกี่ยวขBอง

ทราบถึงมาตรฐานการคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคลท่ีไมEเพียงพอของประเทศปลายทางท่ีรับขBอมูลแลBว 

 สำหรับขBอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคลไปยังตEางประเทศ ทEานสามารถอEานเพ่ิมเติมไดBท่ีขBอ 

6 ตามประกาศฉบับน้ี 

6. 
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5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข6อมูลส%วนบุคคลร ระยะเวลาในการเก็บรักษาข2อมูลส6วนบุคคล 

 “IEL Group” จะเก็บรักษาขBอมูลสEวนบุคคลของทEานไวBในระบบของ “IEL Group” อยEางปลอดภัยเป_น

ระยะเวลาอยEางนBอย 2(สอง) ป� หลังจากสิ้นสุดสัญญาจBางงาน ท้ังน้ี “IEL Group” อาจเก็บรักษาขBอมูลสEวนบุคคลของทEาน

ไวBเป_นระยะเวลานานข้ึน 

หากจำเป_นเป_นระยะเวลาอยEางนานท่ีสุดดังน้ี 

• ตราบเทEาท่ีมีความจำเป_นตามสมควรตEอกิจกรรมหรือบริการท่ีเก่ียวขBอง 

• ตามระยะเวลาเก็บรักษาใดๆ ท่ีกฎหมายกำหนด หรือ 

• เมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาที ่อาจมีการดำเนินคดีหรือการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายเกี ่ยวกับ “IEL 

Group” หรือโดย “IEL Group” 

 ในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาขBอมูลสEวนบุคคล “IEL Group” จะพิจารณาถึงปริมาณ 

ลักษณะ ความอEอนไหวของขBอมูลสEวนบุคคลนั้น ความเสี่ยงของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชBหรือเป�ดเผยขBอมูล

สEวนบุคคลโดยไมEไดBรับอนุญาต วัตถุประสงค6ในการประมวลผลขBอมูลของ“IEL Group” และ “IEL Group” สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค6เหลEาน้ันไดBโดยวิธีอ่ืนหรือไมE และขBอกำหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขBอง 

 หลังจากสิ้นระยะเวลาที่กำหนด “IEL Group” จะตBองลบ หรือ ทำใหBขBอมูลสEวนบุคคลของทEานเป_นขBอมูลที่ไมE

สามารถระบุตัวตนไดBหาก “IEL Group” ยังมีความประสงค6ที่จะใชBขBอมูลสEวนบุคคลดังกลEาวเพื่อวัตถุประสงค6ในเชิงสถิติ 

และอาจเก็บขBอมูลไดBนานกวEาระยะเวลาที่กำหนดสำหรับวัตถุประสงค6ในการจัดการขBอพิพาท การศึกษา หรือ เพื่อเก็บ

ขBอมูล 

 

6. สิทธิของเจ6าของข6อมูลส%วนบุคคลงเจ2าของข2อมูลส6วนบุคคล 

 กฎหมายคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคลไดBกำหนดสิทธิตEางๆ ที่เกี่ยวขBองกับการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล แกE

เจBาของขBอมูลสEวนบุคคล เพ่ือท่ีเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลยังคงสามารถควบคุม การประมวลผลขBอมูลของตนไดBตามสมควร 

 ภายใตBประกาศฉบับน้ี “IEL Group”  ไดBพยายามใหBขBอมูลแกEเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลมากท่ีสุด เทEาท่ีจะสามารถ

ทำไดB เพ่ือใหBเกิดความโปรEงใส ในการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลใหBไดBมากท่ีสุด 

 “IEL Group”เขBาใจเป_นอยEางยิ่งวEาเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลอาจยังมีคำถาม หรือประสงค6จะทราบเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลของตน “IEL Group” จึงเขBาใจถึงความสำคัญของสิทธิตEางๆ และจะปฏิบัติตาม

สิทธิเหลEาน้ีโดยพิจารณาถึงขBอจำกัดทางกฎหมายในการใชBสิทธิเหลEาน้ี ท้ังน้ี สิทธิตEางๆ ของเจBาของขBอมูลสEวนบุคคล ไดBแกE 

 

6.1. สิทธิในการเข/าถึง 

 เจBาของขBอมูลสEวนบุคคล มีสิทธิในการขอเขBาถึง และขอรับสำเนาขBอมูลสEวนบุคคลของตนซึ่งอยู Eในความ

รับผิดชอบของ “IEL Group” หรือขอใหBเป�ดเผยถึงการไดBมาซึ่งขBอมูลสEวนบุคคลดังกลEาวที่ตนไมEไดBใหBความยินยอม 

อยEางไรก็ตาม “IEL Group” อาจคิดคEาบริการตามสมควรสำหรับการขอสำเนาขBอมูลสEวนบุคคลน้ัน 
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 6.2. สิทธิในการขอแก/ไข 

 หากเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลพบวEา “IEL Group” เก็บรวบรวมขBอมูลท่ีไมEถูกตBอง หรือไมEสมบูรณ6เก่ียวกับเจBาของ

ขBอมูลสEวนบุคคลนั้น เจBาของขBอมูลสEวนบุคคลมีสิทธิแจBงใหB “IEL Group” ทราบขBอเท็จจริงนั้นเพื่อใหBทำการแกBไข หรือ

เพิ่มเติมขBอมูลดังกลEาวใหBถูกตBองไดBเสมอ อยEางไรก็ตามเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลมีหนBาที่ในการใหBขBอมูล ที่ถูกตBองแกE “IEL 

Group” 

 

 6.3. สิทธิในการลบหรือทำลาย 

 เจBาของขBอมูลสEวนบุคคลมีสิทธิขอใหB “IEL Group” ดำเนินการลบหรือทำลายขBอมูลสEวนบุคคลของตนหาก การ

ประมวลผลไมEเป_นไปตามกฎหมายคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล (มาตรา 33 พ.ร.บ. คุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล) 

 

 6.4. สิทธิในการระงับการประมวลผล 

 เจBาของขBอมูลสEวนบุคคลมีสิทธิในการระงับการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนไดB ดังตEอไปน้ี 

• เมื่อเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลโตBแยBงความถูกตBองของขBอมูลสEวนบุคคล ในระหวEางระยะเวลาที่ผูBควบคุม

ขBอมูลสEวนบุคคลกำลังตรวจสอบความถูกตBองของขBอมูลน้ัน 

• เมื่อการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลไมEชอบดBวยกฎหมาย และเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลคัดคBานการลบ

ขBอมูล 

• เม่ือขBอมูลสEวนบุคคลหมดความจำเป_นตEอ “IEL Group” แลBว แตEเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลรBองขอใหBเก็บ

รักษาไวB เพ่ือใชBในการกEอต้ังสิทธิเรียกรBอง หรือแกBตEางตามกฎหมาย 

• เมื่อเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลไดBโตBแยBงการประมวลผล ซึ่งผูBควบคุมขBอมูลสEวนบุคคลอยูEในระหวEางการ 

ตรวจสอบเกี่ยวกับเหตุอันชอบดBวยกฎหมายของผูBควบคุมขBอมูลสEวนบุคคลมีความสำคัญยิ่งกวEาสิทธิของ 

เจBาของขBอมูลสEวนบุคคลหรือไมE 

 

 6.5. สิทธิในการส5งหรือโอนข/อมูลส5วนบุคคล 

 เจBาของขBอมูลสEวนบุคคล มีสิทธิขอรับขBอมูลสEวนบุคคลของตนที่ไดBใหBแกE “IEL Group” ไดBในกรณีที ่ “IEL 

Group” ไดBทำใหBขBอมูลสEวนบุคคลนั้นอยูEในรูปแบบที่สามารถอEานหรือใชBงานไดBโดยทั่วไป ดBวยเครื่องมืออัตโนมัติ และ

สามารถใชBหรือเป�ดเผยขBอมูลสEวนบุคคลไดBดBวยวิธีอัตโนมัติ 

 นอกจากนี้เจBาของขBอมูลสEวนบุคคล ยังมีสิทธิในการขอใหB “IEL Group” สEงหรือโอนขBอมูลสEวนบุคคล (โดยตรง

จาก “IEL Group”) ไปยังผูBควบคุมขBอมูลสEวนบุคคลอื่น ทั้งนี้ เจBาของขBอมูลสEวนบุคคลจะตBองใหBความยินยอมในการ

ประมวลผลน้ัน 
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 6.6. สิทธิในการคัดค/าน 

 กรณีที่เป_นการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค6เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง เจBาของขBอมูลสEวน

บุคคลสามารถคัดคBานการประมวลผลน้ันไดBเสมอ 

 เจBาของขBอมูลสEวนบุคคล ยังสามารถคัดคBานการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลไดB หากมีเหตุผลบางประการซ่ึง

เก่ียวขBองกับตัวเจBาของขBอมูลสEวนบุคคลโดยเฉพาะ ในกรณีน้ี “IEL Group” ตBองหยุดการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคล เวBน

แตE “IEL Group” ไดBแสดงใหBเห็นถึงเหตุอันชอบดBวยกฎหมายในการประมวลผลที่สำคัญ ยิ่งกวEาผลประโยชน6ของเจBาของ

ขBอมูลสEวนบุคคล หรือเพ่ือเป_นการใชBสิทธิเรียกรBองหรือยกข้ึนตEอสูBตามกฎหมาย 

 

 6.7. สิทธิในการถอนความยินยอม 

 ในกรณีที่ทEานไดBใหBความยินยอมแกE “IEL Group” ในการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค6เป_นการ

เฉพาะเจาะจงแลBว ทEานสามารถติดตEอชEองทางการติดตEอสำหรับ คณะทำงานคุBมครองขBอมูล เพื่อขอถอนความยินยอมไดB

ทุกเมื่อ อยEางไรก็ตามการถอนความยินยอมยEอม ไมEสEงผลตEอการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลที่ทEานไดBใหBความยินยอมแกE 

“IEL Group”ไปแลBวโดยชอบดBวยกฎหมาย 

 

 6.8. สิทธิในการร/องเรียนต5อเจ/าหน/าท่ีท่ีเก่ียวข/อง 

 เจBาของขBอมูลสEวนบุคคลมีสิทธิรBองเรียนตEอเจBาหนBาที่คุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล (หนEวยงานรัฐ) ที่เกี่ยวขBองหาก

พบวEา “IEL Group” ดำเนินการประมวลผลขBอมูลสEวนบุคคลโดยไมEชอบดBวยกฎหมายคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล 

 เจBาของขBอมูลสEวนบุคคลสามารถใชBสิทธิของตนตามที่กำหนดไวBในขBอ 6.1-6.8 ขBางตBนไดBโดยการสEงอีเมลหรือ

ไปรษณีย6ตอบรับมายังชEองทางการติดตEอของ “IEL Group” ที่ไดBกลEาวไวBในขBอ 1 ของประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ “IEL Group” 

อาจมีความจำเป_นในการขอความรEวมมือในใหBเจBาของขBอมูลผูBนั้นพิสูจน6ตัวตน ทั้งนี้ เพื่อใหBมั่นใจวEาเป_นการใชBสิทธิโดย

เจBาของขBอมูลสEวนบุคคล 

 โดยหลักแลBว “IEL Group” จะดำเนินการตามคำรBองขอของบุคคลผูBมีสEวนไดBเสียภายใน 30 (สามสิบ) วัน หากไมE

สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไดB “IEL Group” จะแจBงเหตุผลในการดำเนินการลEาชBาใหBทEานทราบตEอไป8. 

ก 

7. การปรับปรุงและแก6ไขประกาศน้ี 

ารปรับปรุ “IEL Group” ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแกBไขประกาศฉบับนี้เมื่อจำเป_น และเพื่อทำใหBกับสอดคลBองกับ

หนBาท่ีตามกฎหมาย และ/หรือคำแนะนำของหนEวยงานซ่ึงมีหนBาท่ีกับกับดูแลและคุBมครองขBอมูลสEวนบุคคล 

 

 

  


