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ประกาศความเป+นส.วนตัวสำหรับลูกค6า 

วันที่ 7 มกราคม 2565 

เรียน ลูกค5าของบริษัทฯ 

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(ตLอไปนี้เรียกรวมกันวLา 

บริษัทฯ) ให5ความสำคัญกับความเปTนสLวนตัว และมุLงมั่นที่จะคุ5มครองข5อมูลสLวนบุคคลของทLาน (“ข"อมูลส(วนบุคคล”) ตาม

กฎหมายไทย 

ประกาศความเปTนสLวนตัวฉบับนี้อธิบายถงึรายละเอียดดังตLอไปนี้ 

• ข5อมูลสLวนบุคคลประเภทใดบ5างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม โดยที่ข5อมูลดังกลLาวรวมถึงข5อมูลที่ทLานมอบให5แกLบริษัทฯ 

เกี่ยวกับตัวทLานเอง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข5องกับธุรกิจของทLาน (“ท(าน”) และข5อมูลที่บริษัทฯ รับทราบจากการ

ที่ทLานเปTนลูกค5าของบริษัทฯ และข5อมูลทางการตลาดที่ทLานประสงค>ที่จะให5บริษัทฯ สLงให5แกLทLาน 

• บริษัทฯ ใช5ข5อมูลสLวนบุคคลของทLานอยLางไร 

• บริษัทฯ เปaดเผยข5อมูลสLวนบุคคลของทLานแกLบุคคลใดบ5าง 

• ทางเลือกที่บริษัทฯ นำเสนอให5แกLทLาน รวมถึงวิธีการเข5าถึง และดำเนินการให5ข5อมูลสLวนบุคคลของทLานเปTนปcจจุบัน 

• สิทธิที่ทLานมีตLอข5อมูลสLวนบุคคลของทLานได5แกLอะไรบ5าง และกฎหมายนั้นปกปdองคุ5มครองทLานอยLางไร 

1. การเก็บรวบรวมข"อมูลส(วนบุคคล 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข5อมูลสLวนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข5อมูลสLวนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

นั้นขึ้นอยูLกับสถานการณ> และลักษณะของสินค5า บริการ และ/หรือ ธุรกรรม ซึ่งแตกตLางกันออกไปในแตLละประเภท 

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข5อมูลสLวนบุคคลของทLานจากแหลLงข5อมูลที่หลากหลายดังตLอไปนี้ (แตLไมLจำกัดเพียง) 

• เมื่อทLานซือ้สินค5า และ/หรือ ขอรับบริการจากบริษัทฯ 

• การสนทนาระหวLางทLาน และบริษัทฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผLานทางโทรศัพท> จดหมาย อีเมล บันทึกข5อความ 

หรือวิธีการอื่นใด 

• เมื่อทLานใช5งานเว็บไซต>ของบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท>มือถือ รวมถึงการใช5คุกกี้และโปรแกรม tracking 

อื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข5อมูลสLวนบุคคล 

• ข5อมูลที่ได5รับจากเอกสารประกันภัย หรือเอกสารอื่นๆ 

• แบบสำรวจความเห็นของลูกค5า 
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• เมื่อทLานเข5ารLวมในการแขLงขัน หรือการสLงเสริมการตลาดของบริษัทฯ 

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจรLวมกับบุคคลภายนอกซึ่งไมLใชLบริษัทในเครือของบริษัทฯ เก็บรวบรวมข5อมูลสLวนบุคคลของ

ทLานที่เกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน>เมื่อทLานเข5าเยี่ยมชมแหลLงข5อมูลออนไลน>ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช5ข5อมูลสLวน

บุคคลของทLานซึ่งเก็บรวบรวมผLานทางเว็บไซต>อื่นๆ ที่ไมLได5อยูLในเครือขLายของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค>ในการโฆษณาซึ่ง

วิเคราะห>แล5ววLาตรงกับพฤติกรรมการใช5งานเว็บไซต>ของทLานอีกด5วย อยLางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ5ง และเปaดโอกาสให5ทLาน

ปฏิเสธการประมวลผลข5อมูลเชLนวLานั้นได5 

ประเภทของข5อมูลสLวนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต5กฎหมายที่เกี่ยวข5องมีดังตLอไปนี้ (แตLไมLจำกัดเพียง) 

- ข"อมูลส(วนตัว : ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง 

หมายเลขประกันสังคม ข5อมูลการติดตLอ (เชLน อีเมล เบอร>โทรศัพท> Social Media เปTนต5น) สัญชาติ รูปภาพหนังสือเดินทาง 

ใบขับขี่ ลายมือชื่อ ภาพถLาย และรูปภาพจากกล5องโทรทัศน>วงจรปaด (CCTV) 

- ข"อมูลทางการเงิน : ข5อมูลบัญชีธนาคาร ที่อยูLเรียกเก็บเงิน เลขที่บัตรเครดิต และชื่อผู5ถือบัตร และรายละเอียดของบัตร

เครดิต 

- ข"อมูลครอบครัว : ชื่อ และข5อมูลการติดตLอของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคูLสมรสและบุตร 

- ข"อมูลการติดต(อ : ที่อยูL เบอร>โทรศัพท> เบอร>โทรศัพท>มือถือ อีเมล และรายละเอียด Social Media 

- บันทึกข"อมูลของลูกค"า และรายละเอียดการทำธุรกรรม : ข5อมูลการซื้อสินค5า และบริการของบริษัทฯ หรือ การใช5งาน 

ข5อมูลธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม (อาทิ หมายเลขการทำธูรกรรม จำนวนเงินในการทำธุรกรรม วันที่ และ สถานที่ที่มีการ

ทำธุรกรรม เวลาที่มีการทำธุรกรรม รายละเอียดการชำระเงิน) 

- ข"อมูลอิเล็กทรอนิกสC : ที่อยูL IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข5อมูลระบุตัวตน ตัวระบุออนไลน> คLาเอกลักษณ>ประจำอุปกรณ> 

(unique device identifiers) และข5อมูลตำแหนLงทางภูมิศาสตร> 

 

2. การใช"ข"อมูลส(วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม และใช5ข5อมูลสLวนบุคคลของทLานเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลที่เหมาะสมในการ

ดำเนินการเชLนวLานั้น ทั้งนี้ รวมถึงการเปaดเผยข5อมูลสLวนบุคคลให5กับบุคคลภายนอก 

บริษัทฯ จะอาศัยฐานใดฐานหนึ่งดังตLอไปนี้ หรือมากกวLา ในการประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคล 

• เมื่อเปTนการปฏิบัติตามข5อตกลงในสัญญาที่บริษัทฯ ทำไว5กับทLาน 

• เมื่อเปTนหน5าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ 

• เมื่อเปTนผลประโยชน>อันชอบธรรมของบริษัทฯ และ/หรือ 

• เมื่อทLานให5ความยินยอม 

วัตถุประสงค>ในการประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคลของทLานดังตLอไปนี้นั้น เปTนไปตามกฎหมาย และฐานทางกฎหมาย ที่

บริษัทฯ อาจเลือกใช5 
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วัตถุประสงคCในการประมวลผลข"อมูลส(วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย 

1. เพื่อนำมาพัฒนาการให5บริการในด5านตLางๆ เชLน การจัดสLงพัสดุและ

ผลิตภัณฑ>ตLางๆ การให5ความชLวยเหลือ และการดำเนินการตามข5อ

ร5องเรียนของทLานให5มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อการสำรวจและศึกษา

ความต5องการของทLาน เพื่อจัดโปรแกรมสLงเสริมการขายหรือโปรโมชั่น

ตLางๆ ให5ตอบโจทย>ความต5องการของทLาน 

• ความยินยอมของทLาน 

2. เพื่อนำมาพัฒนาชLองทางการให5บริการออนไลน>ของบริษัทฯ เพื่อให5ทLาน

ได5รับบริการจากบริษัทฯ อยLางมีคุณภาพ รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุด 

• ประโยชน>อันชอบธรรม 

3. เพื่อให5ทLานสามารถเข5าใช5งานหรือถLายโอนข5อมูลในบัญชี เลขที่สมาชิก 

หรือรหัสสLวนตัวตLางๆ ที่บริษัทฯ ได5ให5บริการตLอทLาน ผLานเครื่อง

คอมพิวเตอร>และ/หรืออุปกรณ>อิเล็กทรอนิกส>อื่นๆ ได5มากกวLา 1 เครื่อง 

และเพื่อให5บริษัทฯ สามารถดูแลตรวจสอบการเข5าใช5งานบัญชี เลขที่

สมาชิก หรือรหัสสLวนตัวตLางๆ ของทLานได5อยLางมีประสิทธิภาพ เพื่อปdองกัน

ไมLให5เกิดการใช5งานโดยไมLได5รับอนุญาต หรือการเข5าใช5งานโดยบุคคลอื่น 

หรือการใช5งานโดยฉ5อฉลหรือในทางมิชอบ รวมถึงเพื่อปรับปรุงการ

ให5บริการของ บริษัทฯ ให5มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

• ประโยชน>อันชอบธรรม 

4. เพื่อนำเสนอขLาวสารที่นLาสนใจและอาจเปTนประโยชน>ตLอทLาน รวมถึง

การนำเสนอกิจกรรมสLงเสริมการขายหรือโปรโมชั่นตLางๆ ที่จะชLวยให5ทLาน

ได5รับการบริการและสิทธิประโยชน>ที่ดีที่สุดจากบริษัทฯ บริษัทยLอย บริษัท

ภายในเครือ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ 

• ประโยชน>อันชอบธรรม 

• ความยินยอมของทLาน 

5. เพื่อวัตถุประสงค>ในทางการตลาดและการสLงเสริมการขาย การวิเคราะห>

ข5อมูล การตลาดดิจิตอล โปรแกรมสมาชิก และ/หรือ โปรแกรมการให5

รางวัล และ ข5อมูลที่เกี่ยวข5องการสินค5าและบริการของ บริษัทฯ รวมถึง

การมีสLวนรLวมของทLานในกิจกรรมตLางๆ ที่บริษัทฯ ได5จัดขึ้น เพื่อให5ทLาน

ได5รับสิทธิประโยชน>ในการใช5บริการมากที่สุด โดยตั้งอยูLบนความพึงพอใจ

ของทLานเปTนสำคัญ โดยทLานสามารถแจ5งความประสงค>ของทLานตLอการใช5

ข5อมูลของทLานเพื่อวัตถุประสงค>ในทางการตลาดที่กลLาวมาของ บริษัทฯ ได5

ผLานชLองทางที่บริษัทฯ บริษัทยLอย บริษัทในเครอื และ/หรือ พันธมิตรทาง

ธุรกิจได5กำหนดไว5 

• ความยินยอมของทLาน 

6. เพื่อให5ทLานมีสLวนรLวมในโปรแกรมสมาชิก และ/หรือ โปรแกรมการให5

รางวัล และ กิจกรรมที่เกี่ยวข5อง และการสื่อสาร ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ 

บริษัทยLอย บริษัทในเครื่อ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจได5กำหนดไว5 

• ความยินยอมของทLาน 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

• ประโยชน>อันชอบธรรม 

7. เพื่อวัดประสิทธิภาพของนโยบายทางการตลาดของบริษัทฯ และเพื่อวัด

ประสิทธิผลของการโฆษณาของบริษัทฯ ผLานชLองทางสื่อออนไลน>ตLางๆ 

• ความยินยอมของทLาน 
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8. เพื่อระงับข5อพิพาทหรือข5อขัดแย5งที่อาจเกิดขึ้น 

ระหวLางบริษัทฯ กับทLานอันเกี่ยวข5องกับการให5บริการของบริษัทฯ 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

9. เพื่อวัตถุประสงค>อันชอบด5วยกฎหมายและเทLาที่จำเปTนเทLานั้น เพื่อให5

บรรลุวัตถุประสงค>ในการให5บริการของบริษัทฯ แกLทLานในฐานะเจ5าของ

ข5อมูล รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค>ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ใดๆ 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

• หน5าที่ตามกฎหมาย 

 

ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยฐานผลประโยชน>อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคล บริษัทฯ จะ

พิจารณาวLา ประโยชน>ดังกลLาวของบริษัทฯ นั้น มีความสำคัญยิ่งกวLาสิทธิของทLาน หรือไมL และจะต5องสามารถสรุปได5วLา

ประโยชน>ดังกลLาวมีความสำคัญยิ่งกวLาสิทธิของทLาน 

 

3. การเปNดเผยข"อมูลส(วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจเปaดเผยข5อมูลสLวนบุคคลของทLานให5กับบุคคลอื่นในกรณีที่สามารถทำได5ตามกฎหมาย รวมถึงกรณี

ดังตLอไปนี้ที่บริษทัฯ หรือบุคคลอื่นดังกลLาว 

• จำเปTนต5องปฏิบัติตามข5อกำหนดของสัญญา 

• มีหน5าที่ตามกฎหมายในการกระทำการดังกลLาว (เชLน เพื่อสืบหา และปdองกันการทุจริต การหนีภาษี อาชญากรรม

ทางการเงิน เปTนต5น) 

• จำเปTนต5องรายงานตามกฎหมาย ดำเนินคดี ใช5สิทธิตามกฎหมาย หรือปกปdองสิทธิเรียกร5องตามกฎหมาย 

• กระทำไปเพื่อประโยชน>ของธุรกิจโดยชอบด5วยกฎหมาย (เชLน เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อให5บริษัท

อื่นสามารถให5บริการตามที่ทLานร5องขอได5 เพื่อประเมินความเหมาะสมของทLานตLอสินค5า และ/หรือบริการ เพื่อจัดทำ

รายงานภายใน / การวิเคราะห>ข5อมูล / การบริหารจัดการการปฏิบัติงาน เปTนต5น) และ/หรือ 

• ขอความยินยอมจากทLานในการเปaดเผยข5อมูลดังกลLาว และทLานให5ความยินยอม 

บริษัทฯ อาจเปaดเผยข5อมูลสLวนบุคคลของทLานให5กับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค>ดังตLอไปนี ้

• บริษัทยLอย บริษัทในเครือ และบริษัทอื่นๆภายในกลุLม 

• กลุLมบริษัทอื่นๆ ผู5รับเหมาชLวง นายหน5า หรือผู5ให5บริการใดๆ ที่ทำงานให5กับบริษัทฯ หรือให5บริการแกLบริษัทฯ ทั้งนี้

รวมถึงผู5รับเหมาชLวง ผู5ให5บริการ ผู5บังคับบัญชา และผู5ปฏิบัติงานของบุคคลดังกลLาว 

• ผู5ได5รับมอบหมายให5จัดการดูแลผลประโยชน>ใดๆ ของทLาน 

• บุคคลใดๆ ที่ทLานชำระเงินให5 และ/หรือ ได5รับชำระเงิน 

• สถาบันทางการเงิน และผู5ให5บริการรับชำระเงิน 



                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                              Rev.01/2022 

 
ประกาศความเป+นส.วนตัวสําหรับลกูค้า                                                                                                                                     Page 5 of 8 

 

• บุคคล หรือบริษัทใดๆ ซึ่งเกี่ยวข5องกับการปรับโครงสร5างบริษัท การควบรวม หรือเข5าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรือ

อาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน5าที่ใดๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยูLภายใต5สัญญาระหวLางบริษัทฯ และทLาน 

• หนLวยงานที่บังคับใช5กฎหมาย รัฐบาล ศาล หนLวยงานระงับข5อพิพาท ผู5กำกับดูแลบริษัทฯ ผู5ตรวจสอบบัญชี และ

บุคคลใดๆ ซึ่งแตLงตั้ง หรือร5องขอโดยผู5กำกับดูแลบริษัทฯ ให5ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ 

• บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข5องกับข5อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข5อพิพาทที่เกี่ยวข5องกับการทำธุรกรรม 

• หนLวยงานปdองกันการทุจริตซึ่งใช5ข5อมูลดังกลLาวเพื่อสืบหา และปdองกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ 

และเพื่อยืนยันตัวตนของทLาน 

• บุคคลใดๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการ สินค5า หรือบริการในนามของทLาน (เชLน ผู5รับมอบอำนาจ ทนายความ คน

กลาง เปTนต5น) 

• บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ได5รับคำสั่งจากทLานให5เปaดเผยข5อมูลสLวนบุคคลของทLานให5กับบุคคลดังกลLาว 

• บุคคลอื่นที่เปTนคูLค5าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยLอย และ บริษัทภายในเครือ 

เมื่อบริษัทฯได5เปaดเผยข5อมูลสLวนบุคคลสLวนบุคคลของทLานไปยังบุคคลที่สาม ทLานจะได5รับการคุ5มครองโดยนโยบาย

ความเปTนสLวนตัวของบุคคลที่สาม ซึ่งทำหน5าที่เปTนผู5ควบคุมข5อมูลสLวนบุคคลสำหรับข5อมูลสLวนบุคคลของทLาน บริษัทฯ แนะนำ

ให5ทLานอLานรายละเอียดนโยบายความเปTนสLวนตัว เพื่อรับทราบวLาบุคคลที่สามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช5 และ เปaดเผยข5อมูล

สLวนบุคคลของทLานอยLางไร ในกรณีที่ทLานต5องการใช5สิทธิในข5อมูลสLวนบุคคลที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม กรุณาติดตLอตามชLองทางที่

บุคคลที่สามได5แจ5งไว5โดยตรง 

บริษัทฯ จะไมLใช5ข5อมูลสLวนบุคคลของทLานเพื่อวัตถุประสงค>อื่นใดนอกเหนือจากที่ได5แจ5งแกLทLานในประกาศความเปTน

สLวนตัวนี้ หากบริษัทฯ ประสงค>ที่จะเก็บรวบรวม ใช5 สLง หรือโอนข5อมูลสLวนบุคคลของทLานเพิ่มเติม ซึ่งไมLได5ระบุในประกาศ

ความเปTนสLวนตัวนี้ บริษัทฯ จะแจ5ง และขอความยินยอมจากทLานกLอนการเก็บรวบรวม ใช5 และเปaดเผยข5อมูลดังกลLาว โดยที่

ทLานมีสิทธิจะให5ความยินยอม หรือไมLก็ได5 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศความเปTนสLวนตัวนี้อยLางเครLงครัดตLอข5อมูลที่อยูLในความครอบครองของบริษัทฯ ซึ่ง

เกี่ยวข5องกับลูกค5าและนักลงทุนในอนาคต ปcจจุบันและในอดีต 

 

การส(ง หรือโอนข"อมูลไปยังต(างประเทศ 

ข5อมูลสLวนบุคคลของทLานอาจถูกโอนไปยังตLางประเทศ และถูกเก็บ/ประมวลผลในตLางประเทศทั้งนี้ ประเทศเชLนวLา

นั้นอาจไมLมีมาตรการคุ5มครองข5อมูลสLวนบุคคลในระดับที่เทียบเทLากับประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทฯ จะกระทำการดังกลLาว 

บริษัทฯ รับรองวLา ประเทศดังกลLาว มีมาตรการคุ5มครองข5อมูลสLวนบุคคลในระดับที่เหมาะสม และการสLง หรือโอนข5อมูล

ดังกลLาวชอบด5วยกฎหมาย บริษัทฯ อาจต5องสLง หรือโอนข5อมูลสLวนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหวLางทLาน และ

บริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามข5อกำหนดทางกฎหมาย ปกปdองคุ5มครองประโยชน>สาธารณะ และ/หรือ เพื่อผลประโยชน>อันชอบธรรม

ของบริษัทฯ อยLางไรก็ตาม กฎหมายของบางประเทศอาจกำหนดให5บริษัทฯ ต5องเปaดเผยข5อมูลสLวนบุคคลบางประเภท (เชLน 

เปaดเผยให5กับหนLวยงานทางภาษี) ในกรณีเชLนวLานั้น บริษัทฯ จะเปaดเผยข5อมูลสLวนบุคคลให5กับบุคคลที่มีสิทธิเห็น หรือเข5าถึง

ข5อมูลดังกลLาวเทLานั้น 
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4. การเก็บรักษาข"อมูลส(วนบุคคลของท(าน 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข5อมูลสLวนบุคคลของทLานไว5ตราบเทLาที่จำเปTนเพื่อให5บรรลุวัตถุประสงค>ในการเก็บรวบรวม

ข5อมูลดังกลLาว กลLาวคือ เพื่อเหตุผลทางธุรกิจ และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข5อง 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข"อมูลส(วนบุคคลของท(านไว"เปWนเวลา 10 ปY ภายหลังจากที่ท(านไม(ได"เปWนลูกค"าของบริษัทฯ แล"ว 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนCของบริษัทฯ ในการดำเนินข"อพิพาททางสัญญาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้นในระยะเวลาดังกล(าว 

เว5นแตLกรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข5อมูลสLวนบุคคลของทLาน

ไว5นานกวLา 10 ป�ได5 หากบริษัทฯ ไมLมีความจำเปTนที่จะต5องเก็บรักษาข5อมูลของทLานแล5ว บริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให5

ข5อมูลสLวนบุคคลเปTนข5อมูลที่ไมLสามารถระบุตัวบุคคลที่เปTนเจ5าของข5อมูลสLวนบุคคลได5 

 

5. ความถูกต"องของข"อมูลส(วนบุคคลของท(าน 

ทLานจะต5องทำให5ข5อมูลสLวนบุคคลของทLานที่อยูLในความครอบครองของบริษัทฯ มีความเปTนปcจจุบัน สมบูรณ> และ

ถูกต5อง โดยจะต5องแจ5งบริษัทฯ เมื่อข5อมูลสLวนบุคคลของทLานมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดย 

• ปรับปรุงแก5ไขข5อมูลสLวนบุคคลของทLานที่/ผLานทางเว็บไซต> หรือ แอปพลิเคชันของบรษิัทฯ 

บริษัทฯ จะขอให5ทLานปรับปรุงแก5ไขข5อมูลให5เปTนปcจจุบันเปTนครั้งคราว เพื่อให5ข5อมูลดังกลLาวเปTนข5อมูลที่เปTนปcจจุบัน 

ถูกต5อง และสมบูรณ> 

 

6. สิทธิของท(านในฐานะเจ"าของข"อมูลส(วนบุคคล 

• สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ทLานมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให5บริษัทฯ ประมวลผลข5อมูลสLวน

บุคคลของทLานได5ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคลของทLานตLอไปหากบริษัทฯ มีฐานอื่นใน

การประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคลของทLาน 

• สิทธิในการขอเข"าถึงข"อมูลส(วนบุคคล: ทLานมีสิทธิในการขอสำเนาข5อมูลสLวนบุคคลของทLานจากบริษัทฯ 

• สิทธิในการขอแก"ไขข"อมูลส(วนบุคคล: ทLานมีสิทธิขอแก5ไขข5อมูลสLวนบุคคลของทLานให5ถูกต5อง เปTนปcจจุบัน และ

สมบูรณ> 

• สิทธิในการขอลบข"อมูลส(วนบุคคล: ทLานมีสิทธิร5องขอให5บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให5ข5อมูลสLวนบุคคลของทLานไมL

สามารถระบุตัวตนของทLานได5ในกรณีที่ไมLมีเหตุผลอันสมควรให5บริษัทฯ ประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคลของทLานตLอไป 

ทั้งนี้ ทLานสามารถใช5สิทธิในการขอให5บริษัทฯ ลบข5อมูลสLวนบุคคลนี้ควบคูLไปกับสิทธิในการคัดค5านในข5อถัดไป 

• สิทธิในการคัดค"าน: ทLานมีสิทธิคัดค5านการประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคลของทLานที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต5ฐาน

ผลประโยชน>อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ทLานยังมีสิทธิคัดค5านการประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคลของทLาน 

หากบริษัทฯ ประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคลของทLานเพื่อวัตถุประสงค>ทางการตลาด และเกี่ยวกับการรวบรวมข5อมูลที่

เปTนประโยชน> (Profiling) 
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• สิทธิในการขอให"มีการจำกัดการประมวลผล: ทLานมีสิทธิขอให5บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคลของ

ทLานชั่วคราว เชLน เมื่อทLานต5องการให5บริษัทฯ แก5ไขข5อมูลสLวนบุคคลของทLานให5ถูกต5อง หรือเมื่อทLานร5องขอให5

บริษัทฯ พิสูจน>เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคลของทLาน 

• สิทธิในการเคลื่อนย"ายข"อมูล: ทLานมีสิทธิร5องขอให5บริษัทโอนข5อมูลสLวนบุคคลของทLานไปยังบุคคลอื่น 

• สิทธิในการยื่นข"อร"องเรียน: ทLานมีสิทธิยื่นข5อร5องเรียนตLอหนLวยงานของรัฐที่เกี่ยวข5อง รวมไปถึงคณะกรรมการ

คุ5มครองข5อมูลสLวนบุคคล 

การจัดการกับเรื่องร"องเรียน 

ทLานสามารถติดตLอบริษัทฯ เพื่อร5องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคลของทLาน และบริษัท

ฯ จะพิจารณาคำขอของทLานโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การเรื่องร5องเรียนตLอบริษัทฯ นี้ไมLมีผลกระทบตLอสิทธิของทLานในการร5องเรียน

ตLอเจ5าหน5าที่รัฐ หรือคณะกรรมการคุ5มครองข5อมูลสLวนบุคคล 

 

7. ข"อยกเว"นและข"อจำกัดการให"บริการของบริษัทฯ 

การเชื่อมโยงเว็บไซต>และบริการอื่นๆ ในกรณีที่เว็บไซต> หรือแอปพลิเคชนัของบริษัทฯ ได5มกีารเชื่อมโยงไปยงัเว็บไซต>

ภายนอก หรือเว็บไซต>ของบุคคลอื่นๆ ทLานรับทราบวLา บริษัทฯ ไมLมีอำนาจในการควบคุม หรือกำหนด หรือตรวจสอบการ

ดำเนินงาน การให5บริการ นโยบายความเปTนสLวนตัวและการคุ5มครองของข5อมูล การใช5หรือประมวลผลข5อมูลของทLานบนหน5า

เว็บไซต>นั้นๆ และบริษัทฯ จะไมLรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นตLอข5อมูลของทLานบนหน5าเว็บไซต>ดังกลLาว 

 

8. ความปลอดภัยของข"อมูลส(วนบุคคลของท(าน 

ข5อมูลถือเปTนทรัพย>สินของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให5ความสำคัญกับความปลอดภัยของข5อมูลสLวนบุคคลของทLาน

เปTนอยLางยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบ และใช5มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค>กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่

ทันสมัยอยูLเสมอเมื่อประมวลผลข5อมูลสLวนบุคคลของทLาน บริษัทฯ ได5วางนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อให5ทLาน

มั่นใจวLาข5อมูลสLวนบุคคลของทLานจะไมLสูญหาย ถูกทำลายโดยไมLตั้งใจ ถูกนำไปใช5ในทางที่ผิด ถูกเปaดเผย และเข5าถึงโดยบุคคล

ทั่วไปที่ไมLใชLพนักงานที่ปฏิบัติหน5าที่ของบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ นั้นได5รับการอบรม และฝ�กฝนให5จัดการกับข5อมูล

สLวนบุคคลอยLางปลอดภัย หากพนักงานไมLปฏิบัติตามที่ได5รับการอบรมฝ�กฝนดังกลLาว พนักงานจะได5รับโทษทางวินัย 

 

9. หน"าที่ของท(าน 

ทLานมีหน5าที่ตรวจสอบวLาข5อมูลสLวนบุคคลที่ทLานให5ไว5กับบริษัทฯ ไมLวLาจะด5วยตัวของทLานเอง หรือในนามของทLาน มี

ความถูกต5อง และเปTนปcจจุบัน และมีหน5าที่ต5องแจ5งให5บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุดหากข5อมูลดังกลLาวมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทLาน

เข5าทำสัญญากับบริษัทฯ แล5ว ทLานจะมีหน5าที่ตามสัญญาในการสLงมอบข5อมูลสLวนบุคคลให5แกLบริษัทฯ เพื่อให5ทLานสามารถใช5

สิทธิทางกฎหมายได5 การไมLปฏิบัติตามหน5าที่ดังกลLาวอาจสLงผลให5ทLานสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย ทLานมีความจำเปTนที่จะต5องสLง

มอบข5อมูลสLวนบุคคล เชLน ข5อมูลการติดตLอ และข5อมูลการจLายเงินให5กับบริษัทฯ เพื่อให5บริษัทฯ สามารถเข5าทำสัญญากับทLาน

ได5 หากทLานไมLสLงมอบข5อมูลสLวนบุคคลดังกลLาว อาจทำให5บริษัทฯ ไมLสามารถใช5สิทธิ และปฏิบัติตามภาระข5อผูกพันที่เกิดขึ้น

จากสัญญาได5อยLางมีประสิทธิภาพ 
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10. การแก"ไขประกาศความเปWนส(วนตัว 

บริษัทฯ จะตรวจสอบประกาศความเปTนสLวนตัวอยLางสม่ำเสมอ ดังนั้น ประกาศความเปTนสLวนตัวนี้จึงอาจมีการแก5ไข

เปลี่ยนแปลง โดยการแก5ไขเปลี่ยนแปลงครั้งลLาสุดนั้น สามารถดูได5จากวันที่ด5านบนของประกาศความเปTนสLวนตัวฉบับนี ้

 

11. ช(องทางการติดต(อบริษัทฯ 

ในกรณีที่ทLานมีข5อสงสัยเกี่ยวกับการคุ5มครองข5อมูลสLวนบุคคลของทLาน หรือต5องการใช5สิทธิใดๆ  

โปรดติดตLอบริษัทฯ ที่เจ5าหน5าที่คุ5มครองข5อมูลสLวนบุคคล 

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

• โทรหาบริษัทฯ ที่ Call Center 1297 

•  

ทั้งนี้ให5มีผลตั้งแตLวันที่ 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 


