
 

 

 

ประกาศความเป็นส่วนตวั 

 

DHL Express ใส่ใจในความเป็นส่วนตวัของคณุ 

 

 ภารกจิของเราคอืการส่งมอบสิง่ของอยา่งง่ายดายดว้ยบรกิารทีเ่ป็นเลศิพรอ้มปกป้องคุณไปดว้ยใน
ขณะเดยีวกนั ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีจะอธบิายถงึขอ้มลูทีเ่ราและบรษิทั Deutsche Post DHL 
Group เกบ็รวบรวมผ่านวธิกีารต่าง ๆ ทีไ่ดต้ดิต่อสื่อสารกบัคุณ เหตุผลและวธิกีารที่เราใชข้อ้มลูเหล่านัน้ 
ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูเอาไว ้แหล่งและวธิกีารเกบ็ขอ้มลู มใีครบา้งทีเ่ราจะส่งต่อขอ้มลู รวมถงึสทิธทิีคุ่ณ
มเีกีย่วกบัขอ้มลูดงักล่าว 

 

ขอบเขตของประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

 ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีจะใชก้บัทุกคนทีใ่ชบ้รกิารของเรา รวมถึงเวบ็ไซต ์แอปพลเิคชนั 
ฟีทเจอรห์รอืบรกิารอื่น ๆ ของเราทุกแห่งทัว่โลก เวน้แต่จะครอบคลุมโดยประกาศความเป็นส่วนตวัอื่นแยก
ต่างหาก 

 

ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีจะท าไปใชก้บับุคคลในประเภทดงัต่อไปนี้: 
 ผูส้่งสนิคา้: ผูจ้ดัส่งสนิคา้ รวมถงึพนกังานหรอืบุคคลทีน่ าส่งสนิค้าดว้ย 
 ผูร้บัสนิคา้: บุคคลใด ๆ ทีไ่ดร้บัการจดัส่ง 
 บุคคลทีส่นใจเกีย่วกบัเราและบรกิารของเราหรอืช าระเงนิใหก้บัพวกเรา 
 คู่คา้ทางธุรกจิ: คู่คา้ทางธุรกจิ รวมถงึพนกังานดว้ย 
 ผูส้มคัรงาน: บุคคลทีส่มคัรงานกบัเรา 

หวัขอ้ทัง้หมดขา้งตน้จะเรยีกว่า "คุณ" หรอื "ของคุณ" 
 

 แนวทางปฏบิตัใินการปกป้องขอ้มลูของเราอยูภ่ายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้นสถานทีท่ีเ่ราด าเนินการ 
ซึง่หมายความว่าเรามสี่วนร่วมในแนวทางปฏบิตัทิีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งเฉพาะในกรณทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูระดบัภูมภิาคหรอืทอ้งถิน่
เท่านัน้ 

 

กฎหมายความเป็นส่วนตวัอ่ืน ๆ 

 ส าหรบักฎหมายความเป็นส่วนตวัทีเ่ฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้ โปรดศกึษาเพิม่เตมิจากเวบ็ไซต ์DHL 
แบบระบุประเทศทีต่อ้งการ 

 

 

 



 

 

 

การเปล่ียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตวั 

 เราขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีเป็นครัง้คราวตามการ
เปลีย่นแปลงในบรกิารของเรา การประมวลผลขอ้มลูของคุณ หรอืในกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ดงันัน้เราจงึแนะน า
คุณใหต้รวจสอบประกาศความเป็นส่วนตวัของเราเป็นระยะ 

 

ใครคือผูมี้หน้าท่ีในการรบัผิดชอบ 

 นิตบิุคคลทีท่ าหน้าทีเ่ป็นผูค้วบคุมขอ้มลูของคุณจะก าหนดวธิแีละสาเหตุทีข่อ้มลูของคุณไดร้บัการ
ประมวลผล: 
ติดต่อเรา 

ส าหรบัประเทศไทย : 
DHL Express International (Thailand) 
อาคารจามจุร ีสแควร ์ชัน้ 22-23 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพ 

 

ส าหรบั DHL Express Global : 
DHL International GmbH 
Chales-de-Gaulle-str.20, 53113 Bonn, 
Germany 

 

ประเภทของข้อมลูท่ีเราประมวลผล 

 เราจะประมวลผลขอ้มลูของคุณทีจ่ าเป็นต่อวตัถุประสงคท์ีเ่ฉพาะเจาะจงเท่านัน้ ในบางประเทศ
สามารถประมวลผลขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ได้ 
 

ข้อมลูการติดต่อ 

 ขอ้มลูส าหรบัการตดิต่อคุณ ยกตวัอยา่ง เช่น เมือ่เราเขา้ไปรบัหรอืจดัส่งพสัดุ จะมขีอ้มลู ชื่อ-
นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู ่อเีมลของคุณ 

 

ข้อมลูการบริหารจดัการผู้สมคัรงาน 

 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นระบบ HR ส าหรบัขอ้มลูของผูส้มคัร เช่น ใบสมคัร ความสามารถ วซี่าท างาน 

 

การรบัรองและการอนุญาตผูใ้ช้งาน 

 ขอ้มลูเพื่อระบุและยนืยนัตวัตนของคุณในฐานะผูใ้ชร้ะบบของเราและเพื่อยนืยนัการเขา้ถงึขอ้มลู
เฉพาะของคุณ ยกตวัอยา่ง เช่น แอปพลเิคชนั On Demand Delivery  จะแสดงการจดัส่งทีร่อด าเนินการ
ของคุณ จงึจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูไอดแีละรหสัผ่านเพื่อเขา้สู่ระบบของคุณ 

 

 

 



 

 

 

ข้อมลูโปรไฟล ์

ขอ้มลูเกีย่วกบัโปรไฟล ์DHL ของคุณ เพื่อก าหนดลกัษณะการจดัส่งของคุณ จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลู 
เช่น การตัง้ค่าการจดัส่งของคุณ ประวตักิารสัง่ซือ้/การซือ้ 

 

ข้อมลูสญัญา 

 ขอ้มลูทีจ่ดัท าและตกลงกนัในสญัญา เช่น คู่สญัญา จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลู กจิกรรมตามสญัญาและชื่อ
คู่สญัญา 

 

ข้อมลูการจดัส่ง 

 ขอ้มลูทีท่ าใหส้ามารถไปรบัและจดัส่งสนิคา้ของคุณไดเ้ช่น สถานะการจดัส่งของคุณ จ าเป็นตอ้งใช้
ขอ้มลู ทีอ่ยูข่องคุณ เอกสารการจดัส่ง หลกัฐานการจดัส่ง 

 

ข้อมลูการเงิน 

 ขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบักระบวนการออกใบแจง้หนี้ การเงนิ และการช าระเงนิ เช่น การช าระเงนิ 
หมายเลขบญัชธีนาคารทีใ่ชส้ าหรบัการช าระเงนิ 

 

ข้อมลูประจ าตวั 

ขอ้มลูทีใ่ชร้ะบุตวัคุณ เช่น ภาพหนงัสอืเดนิทางเพื่อยนืยนัตวัตน จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูบตัรประจ าตวั 
หมายเลขประกนัสงัคม รปูหนงัสอืเดนิทาง 

 

ลกัษณะเฉพาะ 

 ขอ้มลูทีเ่ป็นเรือ่งปกตหิรอืเกี่ยวขอ้งกบัคุณอยา่งเหน็ไดช้ดัเจนซึง่ท าใหส้ามารถแยกแยะคุณออกจาก
บุคคลอื่นได ้เช่น ลายเซน็ของคุณเพื่อเป็นหลกัฐานในการจดัส่ง 

 

ข้อมลูโทรคมนาคมและการส ารวจ 

 ขอ้มลูทีส่ ื่อสารผ่านคุณไปยงัพนกังานคนใดคนหนึ่งของเราหรอืโดยการกรอกแบบส ารวจออนไลน์ 
ยกตวัอยา่ง เช่น เมือ่คุณโทรหาฝา่ยบรกิารลกูคา้ของเรา จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูจ าพวกความคดิเหน็ของคุณ
เมือ่มกีารบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท์ 
 

เหตผุลท่ีเราเกบ็รวบรวมข้อมลูของคณุ 

 ที ่DHL Express เราประมวลผลขอ้มลูของคุณเพื่อวตัถุประสงคท์ีเ่ฉพาะเจาะจงเท่านัน้ ซึง่เรา
ท างานโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานทางกฎหมายในการด าเนินการดงักล่าว ซึง่นี่อาจหมายถงึ: 

 การปฏบิตัติามสญัญาหรอืเมือ่คุณเริม่ด าเนินการท าสญัญากบัเรา 
 เพื่อปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย 



 ผลประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายทีด่ าเนินการเพื่อปกป้องสทิธขิองคุณและของเรา เช่น เพื่อเพิม่
ความพงึพอใจของลกูคา้ เพื่อส่งมอบและปรบัปรงุบรกิารของเราใหก้บัคุณ เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสื่อสารและการตดิต่อกบัเรา เพื่อใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ งา่ยขึน้ และคุม้ค่าแก่คุณ เพื่อ
จดัการความสมัพนัธข์องเรากบัคุณใหด้ขีึน้และโอกาสทีจ่ะไดม้าพรอ้มกนั เพิม่ประสทิธภิาพเสน้ทาง
ปกป้องขอ้มลูของคุณใหด้ยีิง่ขึน้ และเพื่อตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไมม่สีิง่ของตอ้งหา้มและไมไ่ดร้บั
อนุญาตเขา้สู่เครอืข่ายของเรา โดยเราจะท าการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผลประโยชน์ทีช่อบดว้ย
กฎหมายเหล่าน้ีมคีวามสมดุล และหากเป็นไปได ้คุณยอ่มมสีทิธิค์ดัคา้นได้

 คุณสามารถเพกิถอนความยนิยอมไดต้ลอดเวลา

ต่อไปนี้คอืจดุประสงคท์ีเ่ราประมวลผลขอ้มลูของคุณ

ส าหรบัคณุในฐานะลูกค้า  

เพ่ือให้บริการและส่งมอบผลิตภณัฑข์องเรา ได้แก่ 

วตัถปุระสงค์ เหตผุลทางกฎหมายส าหรบัการ
ประมวลผล

ในการรบัและจดัส่งสนิคา้ของคุณ การปฏบิตัติามสญัญา

เพื่อจดัการการจดัส่งของคุณในเครอืขา่ยทัว่โลกของ
เรา

การปฏบิตัติามสญัญา

เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการน าเขา้และส่งออก
ทัง้หมด

การปฏบิตัติามสญัญา 
ภาระผกูพนัตามกฎหมาย

เพื่อระบุตวัคุณ การปฏบิตัติามสญัญา 
ภาระผกูพนัตามกฎหมาย 
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ความยนิยอม

เพื่อสนบัสนุนคุณดว้ยการใชเ้ครือ่งมอืของเรา การปฏบิตัติามสญัญา



เพื่อใหคู้่คา้ทางธุรกจิของเราใหบ้รกิารคุณ การปฏบิตัติามสญัญา 
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
ความยนิยอม

เพื่อประมวลผลขอ้มลูทางการเงนิจากคุณ การปฏบิตัติามสญัญา

เพ่ือจดัการการติดต่อสมัพนัธข์องเรากบัคณุ ได้แก่

เพื่อปรบัปรงุประสบการณ์การใชง้าน DHL ของคุณรวมถงึผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของเรา เช่น การจดักจิกรรม การชงิโชค การส ารวจ

การปฏบิตัติามสญัญา 
ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
ความยนิยอม

เพื่อใหคุ้ณไดร้บัทราบขอ้มลูล่าสุดทีคุ่ณอาจสนใจเกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของเรา

ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
ความยนิยอม

เพื่อขยายผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา การปฏบิตัติามสญัญา 
ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
ความยนิยอม

เพื่ออ านวยความสะดวกในการเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องเรา ความยนิยอม

เพื่อตอ้นรบัคุณในฐานะลกูคา้ใหม่ การปฏบิตัติามสญัญา 
ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย

เพื่อตดิต่อสือ่สารกบัคุณ การปฏบิตัติามสญัญา 
ประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย



ส าหรบัคณุในฐานะคู่ค้าทางธรุกิจ

เพ่ือให้บริการแก่เรา ได้แก่

เพื่อจดัการความสมัพนัธข์องเรากบัคุณ การปฏบิตัติามสญัญา 
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย

เพื่อใหคุ้ณไดใ้หบ้รกิารกบัเรา การปฏบิตัติามสญัญา 
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย

ส าหรบัคณุในฐานะผูส้มคัรงาน

เพ่ือต้อนรบัคณุเข้าร่วมท างานกบัเรา ได้แก่

เพื่อลงทะเบยีนคุณเป็นผูส้มคัรงาน เช่น ทีง่านจดัหางาน การปฏบิตัติามสญัญา 
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย

เพื่อตรวจสอบสทิธขิองคุณ การปฏบิตัติามสญัญา 
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย

เพื่อดแูลคุณในฐานะพนกังานใหม่ การปฏบิตัติามสญัญา

เพื่อใหคุ้ณอยูใ่นการส ารองรบัสมคัรงานของเรา ความยนิยอม

ส าหรบัทุกคน 

เพ่ือปกป้องและรกัษาความปลอดภยัข้อมลูของคณุ ได้แก่

เพื่อความปลอดภยัของเครอืขา่ยและระบบสารสนเทศของเรา ภาระผกูพนัตามกฎหมาย 
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย



เพื่อปกป้องคุณ ภาระผกูพนัตามกฎหมาย 
ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย

การเย่ียมชมเวบ็ไซตข์องเรา
เมือ่คุณเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องเรา จะมกีารเกบ็ขอ้มลูของคุณซึง่จ าเป็นส าหรบัเราในการท าใหคุ้ณ

สามารถเขา้ถงึเวบ็ไซตไ์ด ้(เช่น ทีอ่ยู ่IP วนัทีแ่ละระยะเวลาทีคุ่ณเขา้เยีย่มชม) การจดัเกบ็เพิม่เตมิในไฟล์
บนัทกึจะด าเนินการเพื่อรบัรองการท างานของเวบ็ไซตข์องเราและความปลอดภยัของระบบของเรา ดงันัน้
เราจงึมผีลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูของคุณ โดยเราจะลบขอ้มลูของคุณทนัททีี่
ไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมอกีต่อไป

การคดักรองการจดัส่ง
การจดัส่งจะไดร้บัการตรวจสอบเพื่อยนืยนัเนื้อหา เพื่อใหต้รงกบัค าอธบิายโดยละเอยีด เพื่อ

ตรวจสอบมลูค่าของสนิคา้และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละขอ้ก าหนดในการขนส่งของเรา โดย
เราจะคดักรองการจดัส่งทัง้หมดเพื่อความปลอดภยัเพื่อหลกีเลีย่งไมใ่หส้นิคา้ตอ้งหา้มและไมไ่ดร้บัอนุญาต
เขา้สู่เครอืขา่ยของเราหรอืเพื่อตรวจจบัความผดิทางอาญาหรอืการใชใ้นทางทีผ่ดิ เรามผีลประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายส าหรบัการประมวลผลนี้ เนื่องจากช่วยใหก้ารท างานราบรื่นและปรบัปรงุผลติภณัฑข์องเรา
อยา่งต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของคุณ

ข้อยกเว้นในการจดัส่ง
ที ่DHL เรามุง่มัน่ทีจ่ะส่งมอบสนิคา้ของคุณดว้ยความระมดัระวงัขัน้สงูสุดและไมล่่าชา้เกนิควร หาก

เราไมส่ามารถจดัส่งสนิคา้ของคุณได ้พสัดุจะถูกส่งกลบัไปยงัผูจ้ดัส่ง ตวัอยา่งเช่น เมือ่ไมพ่บทีอ่ยู ่จะมกีาร
จดัการใน DHL Found Shipment Center เราอาจเปิดการจดัส่งของคุณเพื่อระบุทีอ่ยูส่ าหรบัส่งคนืหรอืจดัส่ง 
ดงันัน้เราจงึมผีลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูของคุณ

การคดักรองผู้ถกูปฏิเสธการท าธรุกรรม
ผูถู้กปฏเิสธการท าธุรกรรมคอืบุคคลหรอืนิตบิุคคลทีถู่กจดัใหอ้ยูใ่นรายชื่อบุคคลทีถู่กปฏเิสธของ

หน่วยงานก ากบัดแูล ถูกปิดกัน้จากธุรกรรมการน าเขา้หรอืส่งออก หรอืถูกลงโทษโดยหน่วยงานก ากบัดแูล
ส าหรบัการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย เช่น การมสี่วนรว่มในการก่อการรา้ย การคา้ยาเสพตดิ การฟอกเงนิ หรอื
การเผยแพรอ่าวุธ การจดัส่งหรอืรบัจากผูถู้กปฏเิสธการท าธุรกรรมมกัไมไ่ดร้บัอนุญาต

ทุกการจดัส่งในเครอืขา่ยของ DHL Express จะถูกคดักรองส าหรบับุคคลทีถู่กปฏเิสธการท าธุรกรรม 
การจดัส่งไปยงัหรอืรบัจากฝ่ายทีถู่กปฏเิสธการท าธุรกรรมอาจถูกระงบัเพื่อคดักรองเพิม่เตมิเพื่อตรวจสอบว่า



 

 

 

การขนส่งไมไ่ดถู้กสัง่หา้ม เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัการทีต่อ้งจดัส่งอย่างรวดเรว็ เราอาจขอส าเนา
เอกสารแสดงตนของคุณ 

 ผลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมายของ DHL Express และของคุณ เราจะประมวลผลขอ้มลูของคุณ
และเราอาจเกบ็ขอ้มลูทีจ่ าเป็นอยา่งเคร่งครดัในระยะเวลาทีจ่ ากดัเพื่อป้องกนัไมใ่หก้ารจดัส่งในอนาคตของ
คุณล่าชา้เนื่องจากกระบวนการคดักรอง อย่างไรกต็าม คุณมสีทิธทิีจ่ะคดัคา้นดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
 หากคุณมคี าถามใดๆ เกีย่วกบักฎระเบยีบ มาตรการคว ่าบาตรทางการคา้และผูถู้กปฏเิสธการท า
ธุรกรรม สามารถเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สหประชาชาต ิสหภาพยโุรป และรฐับาล
สหรฐัฯ 

 

การโทรและบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท์ 
 ในบางกรณ ีDHL จะโทรหาคุณเพื่อชีแ้จงหวัขอ้สญัญา เพื่อรวบรวมความคดิเหน็ของคุณหรอืเพื่อ
วตัถุประสงคท์างการตลาด พืน้ฐานทางกฎหมายคอืการปฏบิตัติามสญัญา ผลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
หรอืการขอความยนิยอม ตวัอยา่งเช่น ในบางประเทศ การโทรเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาดจะท าไดก้็
ต่อเมือ่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหน้าจากคุณเท่านัน้ 

 

 หากคุณโทรหาเราหรอืเราโทรหาคุณ คุณสามารถบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัทส์ าหรบัเรือ่งที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัส่ง การฝึกอบรม และการประกนัคุณภาพ เราจะประมวลผลการบนัทกึการสนทนาทาง
โทรศพัทข์องคุณตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูและโทรคมนาคมทีบ่งัคบัใช ้ในกรณทีีก่ารบนัทกึการสนทนา
ทางโทรศพัทต์อ้งไดร้บัความยนิยอม บทสนทนาจะถูกบนัทกึหลงัจากทีคุ่ณใหค้วามยนิยอมเท่านัน้ คุณ
สามารถเพกิถอนความยนิยอมของคุณไดต้ลอดเวลา นบัจากนัน้เป็นตน้ไปการสื่อสารทัง้หมดจะไมถู่กบนัทกึ
เกบ็ไว ้ในประเทศทีก่ารบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัทอ์ยูภ่ายใตผ้ลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมาย คุณอาจ
คดัคา้นการบนัทกึนัน้ไดเ้ช่นกนั 

 

ความคิดเหน็ของลูกค้า 

 DHL อาจมกีารตดิต่อกบัคุณเพื่อรวบรวมความคดิเหน็และประสบการณ์ในการใชบ้รกิารกบัเราของ
คุณค าตอบของคุณจะช่วยใหเ้ราปรบัปรงุการส่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา ในบางประเทศ เราจา้งคู่
คา้ทางธุรกจิ (outsource) เพื่อด าเนินการกระบวนการนี้ใหแ้ก่เรา การประมวลผลจะขึน้อยูก่บัผลประโยชน์ที่
ชอบดว้ยกฎหมายหรอืตามความยนิยอมของคุณ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัประเทศของคุณดว้ยเช่นกนั 

 

พิธีการทางศลุกากร 

 เราตอ้งการใหแ้น่ใจว่าพสัดุของคุณจะมาถงึโดยเรว็ทีสุ่ดโดยอ านวยความสะดวกในกระบวนการผ่าน
พธิกีารทางศุลกากรใหก้บัคุณ ในการท าเช่นน้ี คุณจ าเป็นตอ้งจดัเตรยีมเอกสารทีจ่ าเป็นทัง้หมดส าหรบัพธิี



 

 

 

การทางศุลกากร เนื่องจากศุลกากรแตกต่างกนัไปตามระดบัประเทศ ขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีแ่ตกต่างกนั
จงึอาจมผีลบงัคบัใช ้ตวัอยา่งเช่น ในบางประเทศ เจา้หน้าทีศุ่ลกากรตอ้งการหมายเลขประกนัสงัคม บตัร
ประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางเพื่อเคลยีรข์องทีต่อ้งจดัส่ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบ
ศุลกากรและเพื่อปฏบิตัติามภาระผกูพนัตามสญัญาของเรา การประมวลผลขอ้มลูของคุณจงึเป็นสิง่จ าเป็น 
ในกรณทีีเ่ราเกบ็ขอ้มลูของคุณส าหรบัการจดัส่งในอนาคต คุณมสีทิธคิดัคา้นไดด้ว้ยเช่นกนั 

 

ข้อความดิจิทลั 

 เพื่ออ านวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างเรา เราเสนอใหคุ้ณตดิต่อเราผ่านช่องทางการสื่อสาร
ของบุคคลทีส่ามทีคุ่ณเลอืก (เช่น Facebook และ DHL Virtual Assistant) ระบบจะตอบสนองดว้ยค าตอบ
ตามคยีเ์วริด์หรอืส่งค าขอของคุณไปยงัพนกังานในการแชทสด นี่คอืวธิทีีร่วดเรว็และงา่ยดายในการสอบถาม
เกีย่วกบัสถานะการจดัส่งของคุณหรอืผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา DHL มผีลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมาย
ในการประมวลผลขอ้มลูของคุณเพื่ออ านวยความสะดวกในการสื่อสารของเรา หากคุณไมต่อ้งการใชช้่องทาง
ดงักล่าว โปรดตดิต่อฝา่ยบรกิารลกูคา้ของเรา ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัใินการปกป้อง
ขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารช่องทางการสื่อสาร โปรดตรวจสอบทีเ่วบ็ไซตข์องช่องทางดงักล่าว 

 

คกุก้ีและเทคโนโลยีท่ีคล้ายกนั 

 DHL ใชเ้ทคโนโลยทีีห่ลากหลายในการจดัเกบ็การตัง้ค่าผูใ้ชข้องคุณหรอืขอ้มลูอื่น ๆ เพื่อใหบ้รกิาร
ของเรามคีวามสะดวกและมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด เมือ่คุณเขา้ใชง้านเวบ็ไซตข์องเรา ศูนยก์ารตัง้ค่าความ
เป็นส่วนตวัจะแจง้ใหคุ้ณทราบว่าคุณตอ้งใหค้วามยนิยอมในการใชคุ้กกีบ้างประเภท เช่น คุกกีว้เิคราะหห์รอื
เทคโนโลยทีีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

ต าแหน่งทางภมิูศาสตร ์

 DHL จะรวบรวมต าแหน่งของคุณโดยตรงจากคุณเท่านัน้ เรามอบประสบการณ์ใหก้บัผูใ้ชง้านทีด่ี
ยิง่ขึน้บนระบบของเราโดยการผสานรวมระบบการท าแผนที ่(เช่น Google Maps, Microsoft Bing Map) นี่
อาจเป็นส่วนหนึ่งของการตดิตามการจดัส่ง การคน้หาต าแหน่ง และการจดัส่งไปยงัจดุบรกิารของ DHL ใน
กรณทีีคุ่ณเลอืกทีจ่ะเปลีย่นเสน้ทางการจดัส่งของคุณ การประมวลผลนี้อาจขึน้อยูก่บัผลประโยชน์ทีช่อบดว้ย
กฎหมายหรอืความยนิยอมของคุณทัง้นี้ขึน้อยูก่บัแต่ละประเทศอกีดว้ย 

 

กล้องวงจรปิด ‘CCTV’ 
 DHL ไดต้ดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพื่อควบคุมการเขา้ถงึอาคารและพืน้ทีเ่ฉพาะของเรา เช่น ลานจอดรถ 
รวมถงึการก ากบัดแูลการด าเนินธุรกจิของเรา การเฝ้าระวงัวดิโีอใชเ้พื่อรบัประกนัสุขภาพและความปลอดภยั
ของผูไ้ปเยอืน บุคลากร และทรพัยส์นิของเรา ตลอดจนการตรวจสอบกระบวนการปฏบิตังิานในโรงงาน 



 

 

 

ดงันัน้เราจงึมผีลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัวตัถุประสงค์ดา้นความปลอดภยัและการควบคุม
การเขา้ถงึ ซึง่จ าเป็นส าหรบัการจดัการอาคารของ DHL 

 

เพจโซเชียลมีเดีย 

 เราไดจ้ดัเตรยีมหน้าเพจของโซเชยีลมเีดยี เช่น Facebook, Instagram หรอื LinkedIn เพื่อจดัการ
ความสมัพนัธข์องเรากบัคุณและสื่อสารกบัคุณไดด้ยีิง่ขึน้ ดงันัน้เราจงึมผีลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมายใน
การประมวลผลขอ้มลูของคุณ ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตรวจสอบเพิม่เตมิทีป่ระกาศความเป็นส่วนตวับน
หน้าแฟนเพจโซเชยีลมเีดยีของเรา 

 

จดุบริการ DHL 

 คุณสามารถส่งและรบัพสัดุผ่านจดุบรกิารได ้จดุบรกิารเหล่านี้สามารถเป็นเจา้ของโดย DHL หรอืคู่
คา้ทางธุรกจิซึง่เป็นบุคคลภายนอก (เช่น รา้นขายหนังสอืพมิพใ์นพืน้ทีข่องคุณ) หากคุณเลอืกทีจ่ะ
ด าเนินการผ่านจดุบรกิาร DHL จะประมวลผลเฉพาะขอ้มลูขัน้ต ่าและจ าเป็นอยา่งเครง่ครดัเพื่อปฏบิตัติาม
ภาระผกูพนัตามสญัญาของเราทีม่ต่ีอคุณ นี่อาจเป็นการจดัส่งพสัดุของคุณไปยงัจุดบรกิารทีคุ่ณตอ้งการหรอื
ส่งพสัดุของคุณไปยงัผูร้บัทีคุ่ณตอ้งการ 

 

คู่ค้าในการช าระเงิน 

 DHL เสนอตวัเลอืกการช าระเงนิหลายแบบเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัประสบการณ์การช าระเงนิ
ของคุณ เรารบับตัรเดบติและบตัรเครดติรายใหญ่ทัง้หมด รวมถงึระบบการช าระเงนิออนไลน์ ขอ้มลูการช าระ
เงนิของคุณจะไดร้บัการประมวลผลตามมาตรฐานการประมวลผลของอุตสาหกรรมการช าระเงนิเพื่อ
ใหบ้รกิารทีคุ่ณตอ้งการด าเนินการและเพื่อปฏบิตัติามภาระผกูพนัตามสญัญาของเรา 

 

เราเกบ็รวบรวมข้อมลูของคณุอย่างไร 

 เราเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูของคุณเป็นหลกัในการรบั ขนส่ง และจดัส่งสนิคา้ของคุณ 

 เราอาจรวบรวมขอ้มลูของคุณโดยตรงหรอืโดยออ้ม เมือ่คุณแบ่งปนัขอ้มลูกบัเราอย่างต่อเน่ือง เช่น 
การสรา้งบญัช ีตดิต่อเรา หรอืกรอกแบบฟอรม์บนเวบ็ไซตห์รอืแบบส ารวจของเรา จะถอืว่าเราไดร้บัขอ้มลู
ของคุณโดยตรงจากคุณ ในขณะเดยีวกนั เมือ่เราไดร้บัขอ้มลูของคุณจากบุคคลภายนอก (เช่น ผูจ้ดัส่ง) จะ
ถอืว่าเราไดร้บัขอ้มลูของคุณทางออ้ม ในกรณนีี้ เป็นความรบัผดิชอบของผูจ้ดัหาขอ้มลูในการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มลูและโอนขอ้มลูมาใหเ้ราตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช้ 
 

ข้อมลูส าหรบัคู่ค้าทางธรุกิจของเรา 

 เราประมวลผลขอ้มลูส าหรบัคุณในฐานะคู่คา้ทางธุรกจิของเรา เพื่อใหเ้ราสามารถจดัการสญัญาของ
เรากบัคุณหรอืเพื่อรบับรกิารจากคุณ 



 

 

 

 เรารวบรวมและประมวลผลขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคต์ามสญัญาทีต่กลงกนัไวเ้ท่านัน้ และ
จะแบ่งปนัขอ้มลูตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งและจ ากดัตามวตัถุประสงคท์ีต่กลงกนัไวเ้ท่านัน้ 

 เราใชบ้รกิารของคุณเพื่อใหบ้รกิารพนกังานและลกูคา้ของเราไดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่ช่วยให ้DHL รบัประกนั
ความใกลช้ดิกบัลกูคา้ของเราในการรบัและจดัส่ง บรกิารจดัการขอ้มลูการจดัส่ง คู่คา้ทางดา้นความปลอดภยั
และความปลอดภยั การตรวจสอบ ผูใ้หบ้รกิารช าระเงนิ และโฮสตไ์อท ี 
 

ระยะเวลาท่ีเราจดัเกบ็ข้อมลูของคณุ 

 เราจะเกบ็ขอ้มลูของคุณไวน้านเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เพื่อปฏบิตัติามสญัญาและเพื่อ
ปฏบิตัติามภาระผกูพนัทางกฎหมายใดๆ โดยระยะเวลาเกบ็รกัษาอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศตาม
กฎหมายของประเทศทีบ่งัคบัใช ้

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามภาระผกูพนัทางกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้เราจะเกบ็ขอ้มลูบางส่วนของคุณเป็น
ระยะเวลาสงูสุด 11 ปี โดยมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละประเทศตามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ก าหนด ตวัอยา่งเช่น 
การจดัเกบ็เอกสารการจดัส่งทีจ่ าเป็นส าหรบัการด าเนินการจดัส่ง เราก าหนดระยะเวลาการเกบ็รกัษาที่
เหมาะสมและสมเหตุสมผลโดยพจิารณาจากลกัษณะ ความอ่อนไหว และความจ าเป็นของขอ้มลูของคุณ 

 เราพยายามอยา่งต่อเนื่องทีจ่ะลดระยะเวลาการเกบ็รกัษาขอ้มลูใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดโดยทีว่ตัถุประสงค ์
กฎหมายหรอืสญัญาอนุญาตใหเ้ราท าได ้ตวัอยา่งเช่น ในบางประเทศขอ้มลูเพื่อความพึงพอใจของลกูคา้จะ
ถูกเกบ็ไวไ้มเ่กนิ 3 ปี ขอ้มลูทีเ่รารวบรวมตามความยนิยอมของคุณจะถูกประมวลผลจนกว่าคุณจะเพกิถอน
ความยนิยอมของคุณ 

 

วิธีการท่ีเรารกัษาความปลอดภยัข้อมลูของคณุ 

 DHL ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของขอ้มลูของคุณเป็นอย่างมาก เราไดใ้ชก้ลยทุธ ์การ
ควบคุม นโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อรกัษาความปลอดภยัใหก้บัขอ้มลูของคุณ เรารกัษามาตรการ
รกัษาความปลอดภยัของเราไวภ้ายใตก้ารตรวจสอบอย่างใกลช้ดิ โดยใชก้ารป้องกนั เช่น ไฟรว์อลล ์ระบบ
การบุกรกุเครอืข่ายและการตรวจสอบแอปพลเิคชนัตามความเหมาะสม เรารกัษาความปลอดภยัขอ้มลูของ
คุณโดยใชเ้ทคนิคนามแฝงและการเขา้รหสัเมือ่จดัเกบ็และถ่ายโอนขอ้มลูของคุณ เราขอรบัรองว่ามกีาร
ควบคุมการเขา้ถงึโดยบุคคลทีเ่ขม้งวดในอาคารและศูนยข์อ้มลูทีผ่่านการรบัรองของเรา 

 

 ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยทุธด์า้นความปลอดภยั เราไดต้ัง้ค่าโปรแกรมการตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจว่า
ระบบและบรกิารของเราสอดคลอ้งกบันโยบายความปลอดภยัของขอ้มลู DPDHL และดว้ยการขยาย
มาตรฐาน ISO 27001 

 นอกจากนี้ เราก าลงัด าเนินมาตรการต่อเนื่องหลายประการเพื่อลดความเสีย่ง เช่น (แต่ไมจ่ ากดั
เพยีง) การฝึกอบรมพนกังานของเราอยา่งสม ่าเสมอ และจดัแบบฝึกหดัการจ าลองเหตุการณ์โดย Cyber 
Defense Center 



 

 

 

เป้าหมายคอืการมกีารด าเนินงานระบบไอทอีย่างต่อเน่ืองและเพื่อป้องกนัการเขา้ถงึโดยไมไ่ดร้บั
อนุญาต 

 

ข้อมลูของคณุจะถกูส่งต่อหรือไม่ 

DHL จะแบ่งปนัหรอืถ่ายโอนขอ้มลูของคุณในระหว่างการด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้น
ประกาศเรือ่งความเป็นส่วนตวัน้ีเท่านัน้เมือ่ไดร้บัอนุญาตโดยกฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละดว้ยการป้องกนัที่
เหมาะสม 

 

เราจะถ่ายโอนขอ้มลูของคุณไปยงัผูร้บัประเภทดงัต่อไปนี้: 
 บรษิทัในกลุ่ม DPDHL: ตอ้งมกีารโอนยา้ยภายใน DPDHL Group เพื่อจดัหาและปรบัปรงุ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา การโอนยา้ยยงัสามารถเกดิขึน้ไดเ้พื่อจดัการความสมัพนัธข์องเรากบั
คุณ เพื่อระบุตวัคุณ และเพือ่ปฏบิตัติามสทิธคิวามเป็นส่วนตวัของคุณ 

 คู่คา้ทางธุรกจิ: การโอนจะจ ากดัเฉพาะสิง่ทีจ่ าเป็น (เช่น ไปรบัหรอืส่งพสัดุของคุณทีจ่ดุบรกิาร ใน
บางพืน้ทีเ่พื่อด าเนินการไปรบัและจดัส่งหรอืเพื่อด าเนินพธิกีารทางศุลกากร) 

 หน่วยงานของรฐั: กฎหมายทีบ่งัคบัใชก้ าหนดใหม้กีารโอนยา้ย (เช่น เพื่อปฏบิตัติามภาระผกูพนั
ทางกฎหมายระหว่างด าเนินการจดัส่ง) 

 ขอ้มลูของคุณจะถูกถ่ายโอนนอกเขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) ไปยงับรษิทัอื่นๆ ของ Deutsche Post 
DHL Group คู่คา้ทางธุรกจิ บุคคลภายนอก หรอืหน่วยงานของรฐัเมือ่ไดร้บัอนุญาตโดยกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณดีงักล่าว เราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารป้องกนัทีเ่หมาะสมเพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีาร
ถ่ายโอนขอ้มลูของคุณ (เช่น กฎเกณฑข์ององคก์รทีม่ผีลผกูพนัของเรา ขอ้สญัญามาตรฐาน) 
 

 นโยบายความเป็นส่วนตวัของขอ้มลู DPDHL ควบคุมมาตรฐานทัง้กลุ่มของเราส าหรบัการ
ประมวลผลขอ้มลูของคุณ 

 

เราเคารพในสิทธิของคณุ 

 ในกรณทีีเ่กี่ยวขอ้งกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูใหส้ทิธหิลายประการแก่คุณในการด าเนินการ: 
 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมลู 

 คุณมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัแจง้เกีย่วกบัขอ้มลูทีเ่ราเกบ็ไวก้บัคุณ 

 ซึง่รวมถงึสทิธิท์ีจ่ะขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหมวดหมู่ของขอ้มลูของคุณทีเ่ราก าลงัจดัการ เช่น 
จดุประสงค ์ประเภทของคู่คา้ทางธุรกจิทีอ่าจส่งขอ้มลูไปใหแ้ละสทิธิอ์ื่นๆ เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูของคุณ 

 

 เราจะใหข้อ้มลูนี้แก่คุณภายในหน่ึงเดอืนหลงัจากทีคุ่ณรอ้งขอ เราจะไมก่ระท าการใดทีก่ระทบต่อ
สทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่นดว้ยการด าเนินการดงักล่าว 



 

 

 

 

 

สิทธิในการแก้ไขให้ถกูต้อง 

 คุณมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้งเกีย่วกบัตวัคุณ 

 

สิทธิในการคดัค้าน 

 คุณมสีทิธิท์ีจ่ะคดัคา้นการประมวลผลบางประเภทเมือ่พจิารณาจากผลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
เช่น การตลาดทางตรง 

 

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคณุ 

 คุณมสีทิธทิีจ่ะเพกิถอนความยนิยอมของคุณไดต้ลอดเวลา 

 

สิทธิในการพกพา 

 คุณมสีทิธิท์ีจ่ะยา้ยขอ้มลูของคุณไปยงัตวัควบคุมอื่น เราจะใหก้ารส่งออกขอ้มลูทีคุ่ณใหก้บัเรา 

 

สทิธใินการลบ/ถูกลมื 

 คุณมสีทิธใินบางกรณีทีจ่ะขอใหล้บขอ้มลูของคุณ ในกรณทีีส่ทิธทิีจ่ะถูกลมืของคุณถูกตอ้งและหาก
จ าเป็น ขอ้มลูเพยีงเลก็น้อยเกีย่วกบัตวัคุณจะถูกเกบ็ไวเ้พื่อใหแ้น่ใจว่าคุณจะไมไ่ดร้บัการตดิต่ออกี หากคุณ
ใชบ้รกิารของเราอกีครัง้ คุณจะไดร้บัการจดัการในฐานะลกูคา้ใหม่ 
 

สิทธิในการจ ากดัการประมวลผล 

 คุณมสีทิธทิีจ่ะขอจ ากดัวธิกีารใชข้อ้มลูของคุณ 

 

สิทธิท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจโดยอตัโนมติัรวมถึงการจดัท าโปรไฟล ์

 คุณมสีทิธิร์อ้งขอใหม้กีารตรวจสอบการประมวลผลอตัโนมตั ิในขณะน้ี DHL ไมไ่ดใ้ชก้ารตดัสนิใจ
อตัโนมตัใิด ๆ กบัผลทางกฎหมายส าหรบัคุณ ในกรณีทีจ่ะท าในอนาคตเราจะด าเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

 

 คุณสามารถส่งค าขอของคุณตามสทิธิข์า้งตน้หรอืค าถามอื่นใดเกีย่วกบัประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี
ไปยงัเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูของเราจากประเทศทีคุ่ณอาศยัอยู ่DHL ไมส่ามารถจดัการค าขอของคุณได้
หากไม่มหีลกัฐานยนืยนัตวัตนทีเ่พยีงพอ โปรดทราบว่ากฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีบ่งัคบัใชอ้าจก าหนด
เงือ่นไขในการใชส้ทิธิข์า้งต้น 

 

 

 

 



 

 

 

ค าขอและข้อร้องเรียน 

 เราจะจดัการกบัค าขอทัง้หมดของคุณดว้ยความเอาใจใส่ทีเ่หมาะสม หากเราไมส่ามารถใหค้ าตอบที่
ครบถว้นไดต้ามทีคุ่ณตอ้งการ โปรดตดิต่อเรา 

 

 หากเราไมส่ามารถแกไ้ขขอ้กงัวลของคุณได ้คุณสามารถส่งการรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงานคุม้ครอง
ขอ้มลูในพืน้ทีข่องคุณ 

 

อภิธานศพัท ์

คู่คา้ทางธุรกจิ บุคคลภายนอกทีใ่หบ้รกิารกบัเรา 

ผูใ้หบ้รกิารช่องทางการ
สื่อสาร 

บุคคลภายนอกทีใ่หเ้ราใชช้่องทางการสื่อสารของพวกเขา 

ผูค้วบคุม ผูค้วบคุมขอ้มลูก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารในการประมวลผลขอ้มลู
ส่วนบุคคล 

ขอ้มลู ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีส่ามารถระบุหรอืระบุตวัตน
ไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม 

DHL Express DHL เรา ของเรา 

เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลู 
(DPO) 

DPO จะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ากฎการปกป้องขอ้มลูไดร้บัการเคารพภายใน
บรษิทั 

ผูป้ระมวลผล ผูป้ระมวลผลขอ้มลูประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลในนามของผูค้วบคุม
เท่านัน้ 

ผูร้บัสนิคา้ บุคคลทีจ่ดัส่งสนิคา้ให ้เช่น ผูร้บัสนิคา้ เพื่อนบา้น 

ผูส้่ง ฝา่ยทีเ่ริม่ตน้การขนส่งจากทีห่น่ึงไปยงัอกีทีห่นึ่งผ่านเรา 

 

 

 

 

 

 


