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PDPAHR 003 / 2565 

ประกาศความเป+นส.วนตัวสำหรับผู6สมัครงาน 

  วันที่ 7 มกราคม 2565 

เรียน ผู5สมัครงาน 

บริษัท อินเตอร= เอ็กซ=เพรส โลจิสติกส= จำกัด, บริษัท อินเตอร= เอ็กซ=เพรส โฮม ดิลิเวอรี่ จำกัด ,บริษัท อินเตอร= เอ็กซ=

เพรส โลจิสติกส= แมเนจเม5นท= จำกัด และบริษัท อินเตอร= เอ็กซ=เพรส โลจิสติกส= เซอร=วิสเซส จำกัด(ตKอไปนี้เรียกรวมกันวKา 

บริษัทฯ) ให5ความสำคัญกับความเปTนสKวนตัว และมุKงมั่นที่จะคุ5มครองข5อมูลสKวนบุคคลของทKาน (“ข5อมูลสKวนบุคคล”) ตาม

กฎหมายของประเทศไทย ทKานกำลังสมัครงานกับบริษัทฯ ซึ่งมีฐานะเปTน ”ผู5ควบคุมข5อมูล” ในการเก็บรวบรวม การใช5 และ/

หรือ เป`ดเผยข5อมูลสKวนบุคคลในระหวKางและเพื่อวัตถุประสงค=ในการสรรหาบุคลากร 

ประกาศความเปTนสKวนตัวฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังตKอไปนี ้

• ข5อมูลสKวนบุคคลประเภทใดบ5างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม โดยที่ข5อมูลดังกลKาวรวมถึงข5อมูลที่ทKานมอบให5แกKบริษัทฯ 

เกี่ยวกับตัวทKานเอง (“ทKาน”) และข5อมูลที่บริษัทฯ รับทราบผKานขั้นตอนการสรรหาบุคลากร 

• บริษัทฯ ใช5ข5อมูลสKวนบุคคลของทKานอยKางไร 

• บริษัทฯ เป`ดเผยข5อมูลสKวนบุคคลของทKานแกKบุคคลใดบ5าง 

• ทางเลือกที่บริษัทฯ นำเสนอให5แกKทKาน รวมถึงวิธีการเข5าถึง และดำเนินการให5ข5อมูลสKวนบุคคลของทKานเปTนปeจจุบัน 

• สิทธิที่ทKานมีตKอข5อมูลสKวนบุคคลของทKานได5แกKอะไรบ5าง และกฎหมายคุ5มครองทKานอยKางไร 

1. การเก็บรวบรวมข-อมูลส2วนบุคคล 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข5อมูลสKวนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข5อมูลสKวนบคุคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

นั้นขึ้นอยูKกับแตKละสถานการณ=ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาบุคลากร 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข5อมูลสKวนบุคคลของทKานจากแหลKงข5อมูลที่หลากหลายดังตKอไปนี้ แตKไมKจำกัดเพียง 

• ข5อมูลที่ได5จากทKานโดยตรง ซึ่งถือเปTนสKวนหนึ่งของขั้นตอนการสรรหาบุคลากร (เชKน แบบฟอร=มสมัครงานผKานระบบ

ออนไลน=/ระบบออฟไลน= หรืออื่นๆ หรือประวัติยKอ 

• ข5อมูลที่บริษัทฯ ได5รับในระหวKางขั้นตอนการสรรหาบุคลากร เชKน การสนทนาทางโทรศัพท=หรือประชุมผKานทางวิดีโอ 

• เอกสารระบุตัวตน เชKน บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ5าน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เปTนต5น 

• ข5อมูลที่บริษัทฯ ได5รับเมื่อทKานใช5ระบบ เครื่องมือ และเว็บไซต=ของบริษัทฯ 

• ข5อมูลแบบฟอร=มที่ทKานกรอกเมื่อเริ่มต5นสมัครงาน หรือระหวKางขั้นตอนการสมัครงาน ( เชKน บุคคลค้ำประกัน) 

• ข5อมูลติดตKอกับทKานผKานการสัมภาษณ= การประชุม หรือการประเมินผKานทางอื่น เชKน กล5องวงจรป`ด อุปกรณ=บันทึกภาพ 

เปTนต5น 
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ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข5อมูลสKวนบุคคลเกี่ยวกับทKานจากบุคคลที่สาม เชKน การอ5างอิงจากนายจ5างเดิม 

(เชKน ระยะเวลาการจ5างงานที่ผKานมา ประสิทธิภาพในการทำงานที่ผKานมา เปTนต5น) ข5อมูลจากแหลKงข5อมูลที่บริษัทฯ สามารถ

เข5าถึงได5 เชKน Linkedin WebJobs Facebook เปTนต5น ข5อมูลจากผู 5ให5บริการตรวจสอบประวัติการทำงาน ข5อมูลจาก

หนKวยงานที่เก็บรวบรวมข5อมูลเครดิต และข5อมูลประวัติอาชญากรรม 

ประเภทของข5อมูลสKวนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต5กฎหมายที่เกี่ยวข5องดังตKอไปนี้ แตKไมKจำกัดเพียง 

• ข-อมูลส2วนตัว: ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปwเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลข

หนังสือเดินทาง ที่อยูK รายละเอียดการติดตKอ (เชKน อีเมล หมายเลขโทรศัพท= สื่อสังคมออนไลน= (social media) เปTน

ต5น) สัญชาติ สิทธิในการทำงานในประเทศไทย รูปปรากฏในหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ลายมือชื่อ รูปภาพ ภาพจาก

กล5องวงจรป`ด (CCTV) 

• ข-อมูลการศึกษา: รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หลักฐานการจบ

การศึกษา 

• ข-อมูลเกี่ยวกับครอบครัว: ชื่อ และข5อมูลการติดตKอของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคูKสมรส และบุตร 

• ข-อมูลการทำงาน: รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ การเปTนสมาชิกองค=กรทางวิชาชีพ ความเห็นของนายจ5าง คุณสมบัติ 

ทักษะ ประสบการณ= การฝ�กอบรม และประวัติการทำงาน 

• ข-อมูลทางธุรกรรม: ข5อมูลเงินเดือน และผลประโยชน=ของทKาน (เชKน เงินโบนัส เงินบำนาญ และการประกันภัย) 

• ข-อมูลอื่นๆ: ข5อมูลที่บริษัทฯ ได5รับจากการสัมภาษณ= 

• ข-อมูลส2วนบุคคลที่มีความละเอียดอ2อน (Sensitive Personal Data): 

o เชื้อชาติหรือชาติพันธุ= 

o ข5อมูลด5านศาสนา ปรัชญา และการเมือง 

o ข5อมูลด5านสุขภาพ ข5อมูลทางการแพทย= ข5อมูลชีวภาพ 

o ข5อมูลประวัติอาชญากรรม 

ในระหวKางการประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลของทKาน บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข5อมูลสKวนบุคคลที ่ม ีความ

ละเอียดอKอนของทKานบางประเภทเพื่อให5ทKานสามารถเข5ารKวมสัมภาษณ=งานกับบริษัทฯ ได5 เพื่อให5ทKานมีความพร5อมในการ

ปฏบิตังิาน (หากทKานได5รบัการคดัเลอืก) และเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข5องกบัการจ5างงาน โดยบรษิทัฯ จะไมKเกบ็รวบรวม 

ใช5 และ/หรือ เป`ดเผยข5อมูลประเภทนี้โดยไมKได5รับความยินยอมจากทKาน เว5นแตKในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให5สามารถกระทำได5 

2. วัตถุประสงคYของการจัดเก็บ การใช- และการเผยแพร2ข-อมูลส2วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม และใช5ข5อมูลสKวนบุคคลของทKานเฉพาะเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสม และกฎหมายกำหนดให5กระทำ

เชKนนั้นได5 การใช5ข5อมูลสKวนบุคคลนี้รวมถึงการสKงข5อมูลออกไปนอกบริษัทฯ ด5วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช5ฐานทางกฎหมายอยKาง

น5อยหนึ่งฐานตKอไปนี้ในการประมวลผล หรือเก็บข5อมูลสKวนบุคคลของทKาน 

• เมื่อเปTนการปฏิบัติตามข5อตกลงในสัญญาที่บริษัทฯ ทำไว5กับทKาน 

• เมื่อเปTนการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือ 

• เมื่อทKานให5ความยินยอม 
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วัตถุประสงค=ที่บริษัทฯ อาจประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลของทKานภายใต5กฎหมายที่เกี่ยวข5อง และฐานทางกฎหมาย

ซึ่งบริษัทฯ อาศัยเพื่อประมวลผลข5อมูลดังกลKาว ได5แกK 

วัตถุประสงค=ในการประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคล ฐานในการประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคล 

ขั้นตอนการสรรหาพนักงาน 

• เพื่อดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข5องกับการสมัครงานของทKาน 

• เพื่อประเมินความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสมกับตำแหนKง 

• เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติ และการอ5างอิง ในกรณีที่สามารถกระทำได5 

• เพื่อติดตKอสื่อสารกับทKานเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร 

• เพื่อจัดทำบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการวKาจ5างของบริษัทฯ 

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

• การปฏิบัติหน5าที่ตามกฎหมายของ

บริษัทฯ 

• การให5ความยินยอมของทKาน 

 

การที่บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกทKานให5ปฏิบัติหน5าที่ในตำแหนKงใดๆ หรือไมK ถือเปTนการประมวลผลข5อมูลสKวน

บุคคลของบริษัทฯ ภายใต5ฐานทางกฎหมายวKาด5วยประโยชน=อันชอบธรรมของบริษัทฯ เนื่องจากการประมวลผลดงักลKาวเปTนไป

เพื่อผลประโยชน=ของบริษัทฯ ในการคัดเลือกผู5สมัครที่เหมาะสมกับตำแหนKงนั้นๆ บริษัทฯ จึงจำเปTนต5องประมวลผลข5อมูลสKวน

บุคคลของทKานเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได5วKา บริษัทฯ จะวKาจ5างทKานให5ทำงานกับบริษัทฯ หรือไมK การประมวลผลข5อมูลสKวน

บุคคล อาจรวมถึงการประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลที่มีความละเอียดอKอนของทKาน โดยบริษัทฯ จะไมKเก็บรวบรวมข5อมูลสKวน

บุคคลที่มีความละเอียดอKอนจากผู5สมัครงานทุกคน แตKบริษัทฯ อาจอาศัยข5อกำหนดทางกฎหมาย หรือความยินยอมของทKานใน

การเก็บรวบรวมข5อมูลสKวนบุคคลที่มีความละเอียดอKอนดังกลKาว หรือในกรณีที่ทKานเป`ดเผยข5อมูลดังกลKาวตKอบริษัทฯ ใน

ระหวKางระยะเวลาที่ทKาน และบริษัทฯ มีความเกี่ยวข5องกัน 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข5อมูลประวัติ จดหมายปะหน5า และผลสอบใดๆ ของทKาน เพื่อประเมินวKาทKานมีคุณสมบัติ

พื้นฐานเพียงพอสำหรับตำแหนKงนั้นๆ หรือไมK หากทKานมีคุณสมบัติพื้นฐานตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะพิจารณาตKอวKาทKาน

เหมาะสมที่จะเข5ารับการสัมภาษณ=งาน หรือไมK หากบริษัทฯ ตัดสินใจเรียกทKานเข5ารับการสัมภาษณ= บริษัทฯ จะใช5ข5อมูลที่ทKาน

มอบให5แกKบริษัทฯ ในระหวKางการสัมภาษณ= เพื่อพิจารณาวKาจะเสนอตำแหนKงงานให5กับทKาน หรือไมK หากบริษัทฯ ตัดสินใจ

เสนอตำแหนKงงานให5ทKานแล5ว บริษัทฯ อาจตรวจสอบกับบุคคลอ5างอิง และ/หรือ ดำเนินการตรวจสอบใดๆ กKอนที่จะยืนยัน

การแตKงตั้ง หรือวKาจ5างทKานให5เข5าทำงานในตำแหนKงนั้น 

3. การเปaดเผยข-อมูลส2วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจเป`ดเผยข5อมูลสKวนบุคคลของทKานเปTนการภายในให5กับบุคคลดังตKอไปนี ้

• พนักงานของบริษัทฯ ที่มีหน5าที่ดูแลจัดการผู5สมัคร หรือปฏิบัติหน5าที่ในนามพนักงานดังกลKาว 

• พนักงานฝ�ายทรัพยากรบุคคลที่มีหน5าที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการทางทรัพยากรบุคคล (เชKน การสรรหาบุคลากร 

การประเมิน การตรวจสอบกKอนเข5ารับทำงาน เปTนต5น) 

• พนักงานฝ�ายทรัพยากรบุคคลที่จะประเมิน และพิจารณาเรียกสัมภาษณ= 
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• พนักงานฝ�ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีหน5าที่ตรวจสอบการไมKปฏิบัติตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบ นโยบาย และข5อกำหนดในสัญญา 

• พนักงานฝ�ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ และเจ5าของระบบซึ่งบริหารจัดการการเข5าถึงของผู5ใช5งาน 

• พนักงานตรวจสอบซึ่งเกี่ยวข5องกับการตรวจสอบโดยเฉพาะ 

• พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำการอยูKที่สถานที่ทำงาน 

บริษัทฯ อาจมีความจำเปTนต5องเป`ดเผยข5อมูลสKวนบุคคลของทKานให5แกKบุคคลภายนอกดังตKอไปนี ้

• บุคคลอ5างอิง 

• บริษัทจัดหางาน 

• สถาบันการศึกษา (เชKน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เปTนต5น) เพื่อตรวจสอบข5อมูลที่ทKานให5ไว5กับบริษัทฯ 

• ผู5ให5บริการในนามของบริษัทฯ 

• บุคคลภายนอกที่ดำเนินการตรวจสอบประวัติในนามของบริษัทฯ (เชKน บริษัทข5อมูลเครดิต หนKวยงานตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรม ศาลเปTนต5น) 

    เว5นแตKได5กำหนดไว5ในประกาศความเปTนสKวนตัวนี ้ บริษัทฯ จะไมKใช5ข5อมูลสKวนบุคคลเพื ่อวัตถุประสงค=อื่น

นอกเหนือจากวัตถุประสงค=ตามที่ระบุไว5ในประกาศความเปTนสKวนตัวนี้ หากบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช5 หรือสKงข5อมูลเพิ่มเติม

ซึ่งไมKได5ระบุไว5ในประกาศความเปTนสKวนตัวนี้ บริษัทฯ จะแจ5งให5ทKานทราบและขอความยินยอมจากทKานกKอนการเก็บรวบรวม 

ใช5 และเป`ดเผย ทKานมีสิทธิให5ความยินยอมหรือปฏิเสธ การเก็บรวบรวม ใช5 และ/หรือสKงข5อมูลสKวนบุคคลของทKาน บริษัทฯ จะ

ปฏิบัติตามประกาศความเปTนสKวนตัวนี้อยKางเครKงครัดตKอข5อมูลที่อยูKในความครอบครองของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข5องกับลูกค5าและ

นักลงทุนในอนาคต ปeจจุบันและในอดีต 

4. การเก็บรักษาข-อมูลส2วนบุคคล 

บริษัทฯ เก็บรักษาข5อมูลสKวนบุคคลของทKานตราบเทKาที่จำเปTนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค=ที่เก็บรวบรวมไว5 เชKน 

เพื่อสรรหาบุคลากร การจ5างงานและเหตุผลทางกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข5อง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข5อมูล

สKวนบุคคลของทKานไว5ตลอดระยะเวลาของกระบวนการสรรหาบุคลากร เว5นแตKในกรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทาง

เทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข5อมูลสKวนบุคคลของทKานไว5นานกวKาระยะเวลาของกระบวนการสรรหาบุคลากร หาก

บริษัทฯ ไมKมีความจำเปTนที่จะต5องเก็บรักษาข5อมูลของทKานตามกฎหมายแล5ว  

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข-อมูลส2วนบุคคลของท2านไว-เปfนเวลา 10 ปh ภายหลังจากที่ท2านไม2ได-เปfนพนักงานของ

บริษัทฯ แล-ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชนYของบริษัทฯ ในการดำเนินข-อพิพาททางสัญญาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้นในระยะเวลา

ดังกล2าว 

 

5. ความถูกต-องของข-อมูลส2วนบุคคลของท2าน 

บริษัทฯ จำเปTนจะต5องอาศัยความรKวมมือจากทKานในการทำให5ข5อมูลสKวนบุคคลของทKานนั้นถูกต5อง สมบูรณ= และเปTน

ปeจจุบัน ดังนั้น ในกรณีที่ข5อมูลสKวนของทKานมีการแก5ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ โปรดแจ5งบริษัทฯ ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลKาวโดย

ผKานชKองทางดังตKอไปนี ้
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• ติดตKอตัวแทนพนักงานฝ�ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ TH.IEL.DPO@iel.co.th 

6.สิทธิความเปfนส2วนตัวของท2านคืออะไรและกฎหมายคุ-มครองท2านอย2างไรการเก็บรักษาข-อมูลส2วนบุคคล 

• สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ทKานมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให5บริษัทฯ ประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคล

ของทKานได5ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลของทKานตKอไปหากบริษัทฯ มีฐานอื่นในการ

ประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลของทKาน 

• สิทธิในการขอเข-าถึงข-อมูลส2วนบุคคล: ทKานมีสิทธิในการขอสำเนาข5อมูลสKวนบุคคลของทKานจากบริษัทฯ 

• สิทธิในการขอแก-ไขข-อมูลส2วนบุคคล: ทKานมีสิทธิขอแก5ไขข5อมูลสKวนบุคคลของทKานให5ถูกต5อง เปTนปeจจุบัน และ

สมบูรณ= 

• สิทธิในการขอลบข-อมูลส2วนบุคคล: ทKานมีสิทธิร5องขอให5บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให5ข5อมูลสKวนบุคคลของทKานไมK

สามารถระบุตัวตนของทKานได5ในกรณีที่ไมKมีเหตุผลอันสมควรให5บริษัทฯ ประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลของทKานตKอไป 

ทั้งนี้ ทKานสามารถใช5สิทธิในการขอให5บริษัทฯ ลบข5อมูลสKวนบุคคลนี้ควบคูKไปกับสิทธิในการคัดค5านในข5อถัดไป 

• สิทธิในการคัดค-าน: ทKานมีสิทธิคัดค5านการประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลของทKานที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต5ฐาน

ผลประโยชน=อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ทKานยังมีสิทธิคัดค5านการประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลของทKาน หาก

บริษัทฯ ประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลของทKานเพื่อวัตถุประสงค=ทางการตลาด และเกี่ยวกับการรวบรวมข5อมูลที่เปTน

ประโยชน= (Profiling) 

• สิทธิในการขอให-มีการจำกัดการประมวลผล: ทKานมีสิทธิขอให5บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลของทKาน

ชั่วคราว เชKน เมื่อทKานต5องการให5บริษัทฯ แก5ไขข5อมูลสKวนบุคคลของทKานให5ถูกต5อง หรือเมื่อทKานร5องขอให5บริษัทฯ 

พิสจูน=เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลของทKาน 

• สิทธิในการเคลื่อนย-ายข-อมูล: ทKานมีสิทธิร5องขอให5บริษัทโอนข5อมูลสKวนบุคคลของทKานไปยังบุคคลอื่น 

• สิทธิในการยื่นข-อร-องเรียน: ทKานมีสิทธิยื่นข5อร5องเรียนตKอหนKวยงานของรัฐที่เกี่ยวข5อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ5มครอง

ข5อมูลสKวนบุคคล 

การจัดการกับเรื่องร-องเรียน 

ทKานสามารถติดตKอบริษัทฯ เพื่อร5องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลของทKาน และบริษัท

ฯ จะพิจารณาคำขอของทKานโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การเรื่องร5องเรียนตKอบริษัทฯ นี้ไมKมีผลกระทบตKอสิทธิของทKานในการร5องเรียน

ตKอเจ5าหน5าที่รัฐ หรือคณะกรรมการคุ5มครองข5อมูลสKวนบุคคล 

7. ความปลอดภัยของข-อมูลส2วนบุคคลของท2าน 

ข5อมูลถือเปTนทรัพย=สินของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให5ความสำคัญกับความปลอดภัยของข5อมูลสKวนบุคคลของทKาน

เปTนอยKางยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบ และใช5มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค=กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่

ทันสมัยอยูKเสมอเมื่อประมวลผลข5อมูลสKวนบุคคลของทKาน บริษัทฯ ได5วางนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อให5ทKาน

มั่นใจวKาข5อมูลสKวนบุคคลของทKานจะไมKสูญหาย ถูกทำลายโดยไมKตั้งใจ ถูกนำไปใช5ในทางที่ผิด ถูก 
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8. หน-าที่ของท2าน 

ทKานมีหน5าที่ตรวจสอบวKาข5อมูลสKวนบุคคลที่ทKานให5ไว5กับบริษัทฯ ไมKวKาจะด5วยตัวของทKานเอง หรือในนามของทKาน มี

ความถูกต5อง และเปTนปeจจุบัน และมีหน5าที่ต5องแจ5งให5บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุดหากข5อมูลดังกลKาวมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อ

ทKานเข5าทำสัญญากับบริษัทฯ แล5ว ทKานจะมีหน5าที่ตามสัญญาในการสKงมอบข5อมูลสKวนบุคคลให5แกKบริษัทฯ เพื่อให5ทKานสามารถ

ใช5สิทธิทางกฎหมายได5 การไมKปฏิบัติตามหน5าที่ดังกลKาวอาจสKงผลให5ทKานสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย ทKานมีความจำเปTนที่จะต5อง

สKงมอบข5อมูลสKวนบุคคล เชKน ข5อมูลการติดตKอ และข5อมูลการจKายเงินให5กับบริษัทฯ เพื่อให5บริษัทฯ สามารถเข5าทำสัญญากับ

ทKานได5 หากทKานไมKสKงมอบข5อมูลสKวนบุคคลดังกลKาว อาจทำให5บริษัทฯ ไมKสามารถใช5สิทธิ และปฏิบัติตามภาระข5อผูกพันที่

เกิดขึน้จากสัญญาได5อยKางมีประสิทธิภาพ 

9. การแก-ไขประกาศความเปfนส2วนตัว 

บริษัทฯ จะตรวจสอบประกาศความเปTนสKวนตัวอยKางสม่ำเสมอ ดังนั้น ประกาศความเปTนสKวนตัวนี้จึงอาจมีการแก5ไข

เปลี่ยนแปลง โดยการแก5ไขเปลี่ยนแปลงครั้งลKาสุดนั้น สามารถดูได5จากวันที่ด5านบนของประกาศความเปTนสKวนตัวฉบับนี ้

10. ช2องทางการติดต2อบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะตรวจสอบประกาศความเปTนสKวนตัวอยKางสม่ำเสมอ ดังนั้น ประกาศความเปTนสKวนตัวนี้จึงอาจมีการแก5ไข

เปลี่ยนแปลง โดยการแก5ไขเปลี่ยนแปลงครั้งลKาสุดนั้น สามารถดูได5จากวันที่ด5านบนของประกาศความเปTนสKวนตัวฉบับนี ้

สามารถติดต2อได-ที่ 

เจ5าหน5าที่คุ5มครองข5อมูลสKวนบุคคล 

• อีเมลหาบริษัทฯ ที่ TH.IEL.DPO@iel.co.th หรือ 

• โทรหาบริษัทฯ ที่ Call Center 1297 

 

ทั้งนี้ให5มีผลตั้งแตKวันที่ 7 มกราคม 2565 เปTนต5นไป 

 

บริษัท อินเตอร= เอ็กซ=เพรส โลจิสติกส= จำกัด, บริษัท อินเตอร= เอ็กซ=เพรส โฮม ดิลิเวอรี่ จำกัด, 

บริษัท อินเตอร= เอ็กซ=เพรส โลจิสติกส= แมเนจเม5น จำกัด และบริษัท อินเตอร= เอ็กซ=เพรส โลจิสติกส= เซอร=วิสเซส จำกัด 


