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ประกาศความเป็นส่วนตัว 
 (ส าหรับผู้สมัครงานและบุคคลท่ีเกีย่วข้องกบัผู้สมัครงาน) 

บริษัท ลดีเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากดั 

เพื่อเป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมใด ๆ 

ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากัด (“บริษัท”) จึงจดัท าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

(“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบบัน้ีจะครอบคลุมถึงท่านซ่ึง

เป็น ผู้สมัครงานกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน  

 

นิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึง
ขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ  

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีความอ่อนไหว” 

หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูล
ชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุท่ีกฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล 

“ผู้สมัครงาน” หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงแสดงความประสงค์จะเขา้รับการคดัเลือกหรือสัมภาษณ์งาน เพ่ือท าสัญญากบับริษทัเป็น
พนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว รวมถึงพนกังานรับเหมาค่าแรง หรือบุคลากรในต าแหน่งอ่ืนใดท่ีท างานหรือปฏิบติั
หน้าท่ีใด ๆ ให้กบับริษทั และไดรั้บค่าจา้ง สวสัดิการ และค่าตอบแทนอ่ืน ไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไรเพ่ือตอบแทนการ
ท างาน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะแสดงความประสงคด์ว้ยตนเองมายงับริษทัโดยตรง หรือผา่นการด าเนินการของบริษทัจดัหางาน
ภายนอก หรือองคก์รภายนอกอ่ืนใด 

“บุคคลที่ เกี่ยวข้อง
กับผู้สมัครงาน” 

หมายถึง บุคคลอ่ืนซ่ึงผูส้มคัรงานไดใ้ห้ขอ้มูลไวก้บับริษทั รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง บุคคลซ่ึงผูส้มคัรงานไดอ้า้งอิงไว้
ในเอกสารสมคัรงาน สมาชิกในครอบครัวของผูส้มคัรงาน บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน  เป็นตน้ 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุในประกาศฉบบัน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี ตามความจ าเป็นเพ่ือการด าเนินการตาม

วตัถุประสงคต่์าง ๆ  ของบริษทัท่ีแจง้ในประกาศฉบบัน้ี 

ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูล
ติดต่อทั่วไป 

ไดแ้ก่ ค าน าหนา้ ช่ือ ช่ือสกุล ช่ือเล่น อาย ุเพศ วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ อาชีพ ท่ีอยูปั่จจุบนัหรือท่ีอยูต่ามทะเบียน
บา้น รูปภาพ ลายมือช่ือ สถานะความเป็นอยู่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล
ส่วนตวั LINE ID เป็นตน้ 

ข้อมูลตามเอกสารอ้างอิง ไดแ้ก่ ขอ้มูลตามประวติัการสมคัรงาน (Curriculum Vitae / Resume) ขอ้มูลในใบสมคัรงาน ขอ้มูลเอกสารอ่ืน 
ๆ (เช่น กรณีมีการแนบเอกสารเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งงานท่ีสมคัร) หนังสือยินยอมให้สอบประวติั
บุคคล รายงานผลการสอบประวติับุคคล เป็นตน้ 
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ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลอ้างอิง
และสมาชิกครอบครัว 

ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับผูส้มัครงานท่ีปรากฏในเอกสารต่าง ๆ เก่ียวข้องกับ
กระบวนการสมคัรงานและการจ้างงานของบริษทั เช่น จ านวน ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล ความสัมพนัธ์กับ
ผูส้มคัร อายุ อาชีพ/ต าแหน่ง การศึกษา ท่ีอยู่ สถานท่ีท างาน ขอ้มูลติดต่อของสมาชิกครอบครัวและบุคคล
อา้งอิง เป็นตน้ 

ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาและ
การฝึกอบรม 

ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษาและการฝึกอบรม หนงัสือรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา ความสามารถดา้นภาษา 
ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลการอบรมและการทดสอบ กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมระหว่างศึกษา เป็นตน้ 

ข้อมูลเก่ียวกับการท างาน ไดแ้ก่ ทกัษะในการท างาน ทกัษะภาษา ความรู้พิเศษ ประสบการณ์และประวติัการท างาน สถานท่ีท างานเก่า
และปัจจุบนั ระยะเวลาการท างานในอดีตถึงปัจจุบนั ต าแหน่งงานและเงินเดือนท่ีตอ้งการ วนัท่ีสมคัรงาน เป็น
ตน้ 

ข้อมูลการประเมินผลการ
สัมภาษณ์งานโดยบริษัท 

ได้แก่ ผลการประเมินทกัษะ ขอ้คิดเห็นต่อตวัผูส้มคัร ผลการสัมภาษณ์ ขอ้ตกลงเก่ียวกับการจ้างงาน เช่น 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาทดลองงาน เงินเดือน หรือเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีตกลงเพื่อรับเขา้ท างาน เป็นตน้ 

ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด  ไดแ้ก่ ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพน่ิงท่ีบนัทึกดว้ยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของบริษทั 
ข้ อมู ลที่ ใ ช้ ป ร ะกอบ เ ป็น
หลักฐานในการสมัครงาน 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีปรากฏในส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนงัสือเดินทาง ส าเนาใบส าคญัการผา่นเกณฑท์หาร 
ส าเนาหนงัสือรับรองการท างาน ส าเนาหนงัสือรับรองเงินเดือน ส าเนาสลิปเงินเดือน ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร 
ขอ้มูลทะเบียนบา้น ส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนช่ือ หนงัสือยินยอมให้สอบประวติับุคคล รายงานผลการสอบ
ประวติับุคคล สัญญาจา้งและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว 

ไดแ้ก่ ศาสนา หมู่โลหิต เช้ือชาติ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ความทุพพลภาพ น ้าหนกัและส่วนสูง 
โรคประจ าตวั ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย)์ อุณหภูมิร่างกาย เป็นตน้ 

 

หมายเหต ุ กรณีท่ีท่านให้รายละเอียดของบุคคลท่ีสามอ่ืนใด หรือกรณีขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ท่ีบริษทัเก็บ

รวบรวมจากท่านตามประกาศฉบบัน้ี ท่านมีหน้าท่ีตอ้งแจง้ให้บุคคลท่ีสามดงักล่าวทราบถึงกรณีท่ีท่านน าขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวมา

เปิดเผยต่อบริษทั รวมถึงแจง้รายละเอียดในประกาศฉบบัน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 

แหล่งที่มาของข้อมลูส่วนบุคคล  

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งท่ีมาทั้งโดยทางตรงและทางออ้มดงัต่อไปน้ี 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 

จากตัวท่านเองโดยตรง โดยผา่นช่องทางใดช่องทางหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
• ผ่านทางวาจา ไดแ้ก่ กรณีการพูดคุยต่อหนา้ หรือทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 
• ผ่านทางเอกสาร ได้แก่  แบบฟอร์มใบสมคัรงาน  จดหมายแนะน าตวั ประวติัย่อการท างาน (Curriculum 

Vitae / Resume) หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสมคัรงานของบริษทั เป็นตน้ 
• ผ่านทางช่องทางการติดต่ออ่ืน ไดแ้ก่ อีเมล โทรสาร ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์จดัหางานท่ี

ท่านไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวส้ าหรับการสมคัรงานในต าแหน่งท่ีบริษทัเปิดรับสมคัร เป็นตน้  
จากแหล่งอ่ืน ๆ  หรือ
บุคคลที่สาม 

ไดแ้ก่ บุคลากรของบริษทัท่ีท่านไดฝ้ากให้ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานเร่ืองการสมคัรงานของท่าน บุคคลท่ี
ท่านไดอ้า้งอิงในใบสมคัรงานเพื่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการท างานของท่าน หรือองค์กรอ่ืนท่ีท่านไดเ้คยหรือได้
ท างานให้ องคก์รของรัฐ เป็นตน้ 
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➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้สมัครงาน 

จากแหล่งอ่ืน ๆ  หรือ
บุคคลที่สาม 

จากแหล่งอ่ืน ๆ หรือบุคคลท่ีสาม ไดแ้ก่ ผูส้มคัรงานกบับริษทัซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัท่าน 

 

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อน าไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใตว้ตัถุประสงค์และโดยอาศยัฐานทางกฎหมายตามท่ีปรากฏใน
ประกาศฉบบัน้ีเท่านั้น หากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนใดนอกเหนือจากท่ี

ปรากฏในประกาศน้ี บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ใหม่ในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวอีกคร้ัง รวมถึงบริษทัจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีท่ี

กฎหมายก าหนดให้บริษทัตอ้งไดรั้บความยินยอม ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. การพิจารณาใบสมคัร การน าขอ้มูลมาใช้และเปิดเผยเป็นการ
ภายในบริษัทเ พ่ือใช้ประกอบการสัมภาษณ์ การประเมิน
ความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสมกับต าแหน่งท่ี
ผูส้มคัรได้ลงสมคัรไว ้ตลอดจนต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัเห็นว่า
เหมาะสม รวมถึง การติดต่อเพ่ือนัดสัมภาษณ์ การแจ้งผลการ
สัมภาษณ์และการเสนอต าแหน่งงาน เพ่ือการเขา้ท าสัญญาจ้าง
กบัท่าน 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาหรือเขา้ท าสัญญา 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 

2. ตรวจสอบประวติัของผูส้มคัรงานจากบุคคลหรือองคก์รภายนอก 
รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ท างานของท่าน เช่น  อาชีพท่ีต้องมีเ ง่ือนไขตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด เป็นตน้ และการด าเนินการช่วยเหลือให้ท่านได้มาซ่ึง
คุณสมบติัดงักล่าว  

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาหรือเขา้ท าสัญญา 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 
3. การบนัทึกหรือเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้พ่ือใชใ้น
การพิจารณาและติดต่อกับท่าน เมื่อบริษัทเปิดรับสมัครใน
ต าแหน่งงานท่ีท่านได้สมัครไว้หรือต าแหน่งงานอ่ืนใดใน
อนาคตซ่ึงบริษทัเห็นว่าเหมาะสมกบัท่าน (เฉพาะกรณีท่ีท่านไม่
ผ่านการสัมภาษณ์งานหรือไม่เข้าท าสัญญาจ้างกับบริษัทด้วย
เหตุผลประการอ่ืน) 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 

4.  การรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณบริษทั เช่น การสอดส่อง
ดูแลบริเวณภายในบริษทัดว้ยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด เป็นตน้  

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
5. การตรวจสอบขอ้เท็จจริงและบนัทึกขอ้มูลดา้นสุขภาพของท่าน 
เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิร่างกายของท่าน เป็นตน้ 
เพ่ือใชเ้ป็นวิธีป้องกนัเช้ือโรคหรือโรคติดต่อซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
แพร่กระจายเช้ือในวงกวา้ง รวมไปถึงในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลท่ีเขา้มาภายในบริษทั ทั้งน้ี

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 

- เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั 

- เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ
สุขภาพของบุคคล 
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ยังรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลไปยังองค์กรภายนอกเ พ่ือ
จุดประสงค์ดังกล่าว เช่น เปิดเผยแก่กรมควบคุมโรค สถาบนั
การแพทยแ์ละหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของท่านกรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ความยินยอม
ได ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม 

- เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีกฎหมายก าหนด (เช่น กฎหมาย
เก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะดา้นสาธารณสุข) 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ (กรณีไม่มีกฎหมาย
ก าหนดให้บริษทัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
มีความอ่อนไหวไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม) 

6. การปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือโตแ้ยง้ขอ้
กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทั เช่น การด าเนินคดีตามกฎหมาย การริเร่ิม
คดี การต่อสู้คดี การระงบัขอ้พิพาทนอกศาล และการด าเนินการ
อ่ืน ๆ เพ่ือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั หรือ
โตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทัตามท่ีมีกฎหมายอนุญาต 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม
หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้น
ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้สมัครงาน 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. การพิจารณาตรวจสอบประวติัและคุณสมบติัของผูส้มคัรงาน 
ซ่ึงอาจรวมถึงการน าขอ้มูลมาใชแ้ละเปิดเผยเป็นการภายใน
บ ริษัท เ พ่ื อ ใช้ป ระกอบการสั มภาษ ณ์  ก ารประ เมิ น
ความสามารถ คุณสมบติั และความเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ี
ผูส้มคัรไดล้งสมคัรไว ้ตลอดจนต าแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัเห็น
ว่าเหมาะสม  

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั และ
ผูส้มคัรงาน 
 

2. การติดต่อประสานงานกบัท่านในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ี
อาจเกิดกบัผูส้มคัรงานภายในบริเวณของบริษทั หรือระหว่าง
ปฏิบติัหน้าท่ีให้บริษทั (กรณีท่ีผูส้มคัรงานเขา้ท าสัญญาจ้าง
เป็นพนกังานของบริษทั)   

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ
ผูส้มคัรงาน 

3. การบนัทึกหรือเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้พ่ือใช้
ประกอบในการพิจารณาและติดต่อกบัผูส้มคัรงาน เมื่อบริษทั
เปิดรับสมคัรในต าแหน่งงานท่ีผูส้มคัรงานได้สมคัรไวห้รือ
ต าแหน่งงานอ่ืนใดในอนาคตซ่ึงบริษทัเห็นว่าเหมาะสมกับ
ผูส้มคัรงาน (เฉพาะกรณีท่ีผูส้มคัรงานไม่ผ่านการสัมภาษณ์
งานหรือไม่เขา้ท าสัญญาจา้งกบับริษทัดว้ยเหตุผลประการอ่ืน) 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั และ
ผูส้มคัรงาน 
 

4. การบันทึกหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้พ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบในทะเบียนประวติัของพนักงาน และ
ด าเนินการใด ๆ เพ่ือการให้สวสัดิการกับพนักงาน (กรณีท่ี
ผูส้มคัรงานเขา้ท าสัญญาจา้งเป็นพนกังานของบริษทั)   

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั และ
ผูส้มคัรงาน 
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5. การปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือโตแ้ยง้
ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทั เช่น การด าเนินคดีตามกฎหมาย การ
ริเร่ิมคดี การต่อสู้คดี การระงบัขอ้พิพาทนอกศาล และการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของ
บริษทั หรือโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทัตามท่ีมีกฎหมาย
อนุญาต 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั และ
ผูส้มคัรงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม
หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้น
ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 

ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 

บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือพิจารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของท่านในการเขา้ท าสัญญาจา้งกบับริษทั  ซ่ึงในกรณีท่ี

ท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นแก่บริษทั บริษทัอาจไม่สามารถประเมินความสามารถและความเหมาะสมของท่านอย่างถูกตอ้ง ซ่ึงในบางกรณี

ท่ีขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลส าคญัต่อต าแหน่งท่ีท่านไดส้มคัรไว ้บริษทัอาจตดัสินใจไม่รับท่านเขา้ท างานดว้ยเหตุผลท่ีท่านไม่ให้ขอ้มูลดงักล่าว 

 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้สมัครงาน 

กรณีท่ีท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัรงาน บริษทัอาจไม่สามารถประเมินคุณสมบติัของผูส้มคัรงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และอาจไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือการรับผูส้มคัรงานเขา้ท างานกบับริษทัได้ 
 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี บริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรือองคก์รใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงบุคคลหรือองคก์รดงัต่อไปน้ี  

— ผูใ้ห้บริการและตวัแทนท่ีบริษทัว่าจา้ง เช่น ผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์มจดัหางาน เป็นตน้  

— องคก์รท่ีผูส้มคัรงานเคยท างานให้ หรือบุคคลท่ีผูส้มคัรงานไดอ้า้งอิงไว ้

— หน่วยงานของรัฐ เช่น ส านกังานประกนัสังคม กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย ์กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กระทรวงแรงงาน 

ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง สถานทูต ส านกังานต ารวจแหงชาติ สถานีต ารวจ เป็นตน้  

— พนกังานต ารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพิจารณาคดีและการระงบั
ขอ้พิพาท 

 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพ่ือการพิจารณาเข้าท าสัญญาจ้างแรงงานกับท่าน และเมื่อวตัถุประสงค์

ดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงแลว้ บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

— ในกรณีท่ีบริษทัรับท่านเขา้ท างาน บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ลอดระยะเวลาของสัญญาจา้งและหลงัจากสัญญา

จา้งส้ินสุดลงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
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— ในกรณีท่ีท่านไม่ไดเ้ขา้ท างานกบับริษทัไม่ว่าดว้ยเหตุใด เช่น บริษทัปฏิเสธไม่รับท่านเขา้ท างานหรือท่านปฏิเสธจะเขา้ท างานกบับริษทั  
บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัสัมภาษณ์งาน และในกรณีท่ีท่านยินยอมให้บริษทั

เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่านไวใ้นฐานขอ้มูลของบริษทัเพ่ือจุดประสงค์ในการรับสมคัรงาน ขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่านก็จะถูกเก็บรักษาไวใ้นระยะเวลาเดียวกนั 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้สมัครงาน 

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรงานท่ีก าหนดไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตวั

ฉบบัน้ี 

 

ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาท่ีระบุไวข้า้งตน้ส าหรับการน าไปใชต้ามวตัถุประสงค์เพื่อ

การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั และการปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทั โดยในกรณีดงักล่าว

ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการตามวตัถุประสงคด์งักล่าว และหรือภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ก าหนด  

 

สิทธิของท่านในการด าเนินการเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัเก็บรวบรวมไว ้ดงัน้ี  

1.  สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมไว้

ทั้งหมดหรือบางส่วนไดต้ลอดระยะเวลาท่ีบริษทัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไว ้โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดก้ระท าก่อนท่ีจะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น 

2.  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและขอให้บริษทัท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านได ้รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้ห้ความยินยอมต่อบริษทัให้แก่ท่านได ้

3.  สิทธร้ิองขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอ่ืนหรือตวัท่านเองได้

ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมาย 

4.  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

บริษทัไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมาย 

5.  สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคล

ไดต้ามเง่ือนไขของกฎหมาย 

6.  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามเง่ือนไขของกฎหมาย 

7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ เพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ได ้

8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัหรือพนักงานหรือผูรั้บจา้งของ

บริษทั ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั้งน้ี ท่านสามารถแจง้การใชสิ้ทธิดงักล่าวแก่บริษทัไดโ้ดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามขอ้มูลการติดต่อของบริษทัซ่ึงอยู่ดา้นล่างน้ี ในกรณีท่ี

บริษทัไม่อาจท าตามค าขอของท่านได ้บริษทัจะอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธไปพร้อมกบัค าตอบสนองดงักล่าว 
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การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีตามสมควร โดยประกาศฉบบัน้ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงคร้ังล่าสุดใน
วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565  

 

ข้อมูลและช่องทางการติดต่อของบริษัท 

บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากัด 
ท่ีอยู:่ เลขท่ี 1/2 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด กม.41 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130  
เบอร์โทรศพัท:์ 1462 
อีเมล:์ pdpa@leadwayheavy.com 

 


