
Page 1 of 5 
 

ประกาศความเป็นส่วนตัว 

 (ส าหรับนักศึกษาผู้สมัครฝึกงาน และนักศึกษาฝึกงาน) 

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 นักศึกษาผู้สมัคฝึกงาน และนักศึกษาฝึกงาน 

 

นิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล”  

 

หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึง
ขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว”  

 

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

“ฐานทางกฎหมาย”  
 

หมายถึง เหตุท่ีกฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล 

“ผู้ฝึกงาน” หมายถึง บุคคลท่ีบริษทัจา้งให้มาท าหนา้ท่ีเป็นผูฝึ้กงานในระยะเวลาสั้นๆ  

“ผู้สมัครฝึกงาน” หมายถึง บุคลลท่ีแสดงความประสงคท่ี์จะปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูฝึ้กงานกบับริษทั 

 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบคุคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุในประกาศฉบบัน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี ตามความจ าเป็นเพ่ือการด าเนินการตาม

วตัถุประสงคต่์าง ๆ  ของบริษทัท่ีแจง้ในประกาศฉบบัน้ี 

ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูล
ติดต่อทั่วไป 

ไดแ้ก่ ค าน าหนา้ ช่ือ ช่ือสกุล ช่ือเล่น อาย ุเพศ วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ อาชีพ ท่ีอยูปั่จจุบนัและท่ีอยูต่ามทะเบียน
บา้น รูปภาพ ลายมือช่ือ สถานะความเป็นอยู่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว หมายเลขโทรศพัท์ส่วนตวั 
อีเมลส่วนตวั LIND ID เป็นตน้ 

ข้อมูลตามเอกสารอ้างอิง ได้แก่ ขอ้มูลบตัรประชาชน ขอ้มูลทะเบียนบา้น ขอ้มูลใบรับรองการศึกษา วุฒิบตัร เอกสารรับรองคุณวุฒิ 
สัญญาจา้งงานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีไดใ้ห้ไวก้บับริษทั เป็นตน้  

ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาและ
การฝึกอบรม 

ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิ ความสามารถด้านภาษาความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ ขอ้มูลการอบรมและการทดสอบ กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมระหว่างการศึกษา เป็นตน้ 

ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด ไดแ้ก่ ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพน่ิงท่ีบนัทึกดว้ยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของบริษทั 
ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ฝึกงาน 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลของบุคคลท่ีผูฝึ้กงานน ามาอา้งอิง อาทิ  ขอ้มูลของบิดามารดาหรือสมาชิกในครอบครัว อาจารย ์
อนัไดแ้ก่ขอ้มูลจ าพวกช่ือ อาชีพ และช่องทางการติดต่อ เป็นตน้ 
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว 

ไดแ้ก่ ศาสนา หมู่โลหิต ลายน้ิวมือ ขอ้มูลสุขภาพ เช่น น ้าหนกัและส่วนสูง โรคประจ าตวั อุณหภูมิร่างกาย เป็น
ตน้ 

หมายเหต ุ กรณีท่ีท่านให้รายละเอียดของบุคคลท่ีสามอ่ืนใด หรือกรณีขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ท่ีบริษทัเก็บ

รวบรวมจากท่านตามประกาศฉบบัน้ี ท่านมีหน้าท่ีตอ้งแจง้ให้บุคคลท่ีสามดงักล่าวทราบถึงกรณีท่ีท่านน าขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวมา

เปิดเผยต่อบริษทั รวมถึงรายละเอียดในประกาศฉบบัน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 

แหล่งที่มาของข้อมลูส่วนบุคคล  

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งท่ีมาทั้งโดยทางตรงและทางออ้มดงัต่อไปน้ี 

จากตัวท่านเองโดยตรง โดยผา่นช่องทางใดช่องทางหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
• ผ่านทางวาจา กรณีการพูดคุยต่อหนา้ หรือทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 
• ผ่านทางเอกสาร ดแ้ก่  จดหมายแนะน าตวั ประวติัย่อการท างาน (Curriculum Vitae / Resume) แบบฟอร์มใบ

สมคัรฝึกงานนามบตัร เอกสารสัญญา หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกงาน เป็นตน้ 
• ผ่านทางช่องทางการติดต่ออ่ืน ไดแ้ก่ อีเมล์ โทรสาร ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่น ผ่านทางมหาวิทยาลยั 

ช่องทางเวบ็ไซต์จดัหาการฝึกงานท่ีท่านไดฝ้ากขอ้มูลส่วนตวัของท่านไวส้ าหรับการสมคัรฝึกงานในต าแหน่ง
ท่ีบริษทัเปิดรับสมคัร เป็นตน้ 

จากแหล่งอ่ืน ๆ  หรือ
บุคคลที่สาม 

• ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั สถาบนัการศึกษา อาจารยม์หาวิทยาลยั บุคคลท่ีผูฝึ้กงานอา้งอิงถึงในเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นตน้ 

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อน าไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใตว้ตัถุประสงค์และโดยอาศยัฐานทางกฎหมายตามท่ีปรากฏใน

ประกาศฉบบัน้ีเท่านั้น หากบริษทัมคีวามจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงค์อย่างอ่ืนนอกเหนือจาก
ท่ีปรากฏในประกาศน้ี บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงคใ์หม่ในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวอีกคร้ัง รวมถึงบริษทัจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีท่ี

กฎหมายก าหนดให้บริษทัตอ้งไดรั้บความยินยอม ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกงาน 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. เพ่ือขั้นตอนการจ้างฝึกงาน รวมไปถึงขั้นตอนการคดัเลือกและ
สัมภาษณ์ ซ่ึงรวมไปถึงขั้นตอนการท าสัญญาจา้งและแกไ้ขและ
ยกเลิกสัญญา 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาหรือเขา้ท าสัญญา 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 
2. เพ่ือการจ่ายค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีท่านได้ออกไปก่อนเพ่ือ

ท างานให้แก่บริษทั  
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาหรือเขา้ท าสัญญา 
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

3. เพ่ือการบนัทึกหรือเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาและการติดต่อท่านในกรณีท่ีบริษทัเปิดรับ
สมคัรงานในต าแหน่งท่ีอาจเหมาะสมกบัท่าน 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 
4.  การรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณบริษทั เช่น การสอดส่อง

ดูแลบริเวณภายในบริษัทด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การ
ตรวจสอบการเขา้-ออกบริษทัด้วยระบบแสกนบตัรหรือระบบ
แสกนลายน้ิวมือ เป็นตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 
5. การตรวจสอบขอ้เท็จจริงและบนัทึกขอ้มูลดา้นสุขภาพของท่าน 

เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูลอุณหภูมิร่างกายของท่าน เป็นตน้ 
เพ่ือใชเ้ป็นวิธีป้องกนัเช้ือโรคหรือโรคติดต่อซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
แพร่กระจายเช้ือในวงกวา้ง รวมไปถึงในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลท่ีเขา้มาภายในบริษทั ทั้งน้ี
ย ังรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลไปยังองค์กรภายนอกเ พ่ือ
จุดประสงค์ดังกล่าว เช่น เปิดเผยแก่กรมควบคุมโรค สถาบนั
การแพทยแ์ละหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 

- เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั  

- เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ
สุขภาพของบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของท่านกรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได ้
ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม 

- เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีกฎหมายก าหนด (เช่น กฎหมาย
เก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะดา้นสาธารณสุข) 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ (กรณีไม่มีกฎหมายก าหนดให้
บริษทัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ
อ่อนไหวไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม) 

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

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม
หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
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ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกงาน 

บริษทัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาฝึกงาน รวมถึงเพื่อประโยชน์โดยชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบุคคลท่ีสาม
ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจกบับริษทั ดงันั้น ในกรณีท่ีท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั บริษทัอาจไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีของบริษทัใน

ฐานะนายจา้ง ซ่ึงอาจส่งผลต่อการฝึกงานของท่านกบับริษทัได ้ 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฝึกงาน 

ในกรณีท่ีท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษทัซ่ึงจ าเป็นต่อการพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มัครฝึกงาน ดังนั้นบริษทัอาจไม่

สามารถด าเนินการพิจารณาคุณสมบติัของท่านไดอ้ย่างเหมาะสมและไม่อาจด าเนินการจา้งงานกบัท่านได ้

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล  

เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี ในบางกรณี บริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือองคก์รใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงบุคคลหรือองคก์รดงัต่อไปน้ี  

- ลูกคา้ คู่คา้ของบริษทั เช่น ผูใ้ห้บริการดา้นระบบไอทีหรือฐานขอ้มูลอ่ืน ๆ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือท่ี

ปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญอ่ืนภายนอกบริษทั  

- บุคคลท่ีท่านไดอ้า้งอิงไวใ้นเอกสารท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 

- หน่วยงานของรัฐ เช่น ส านกังานต ารวจแห่งชาติ สถานีต ารวจ เป็นตน้  

- หน่วยงานเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย ์

- พนกังานต ารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพิจารณาคดีและการระงบัขอ้
พิพาท 

 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝึกงาน 

บริษทัจะเก็บรวบรวมและรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ลอดระยะเวลาของสัญญาฝึกงาน และอาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้่อ

หลงัจากท่านพน้สถานะการเป็นผูฝึ้กงานกบับริษทัแลว้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฝึกงาน 

ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดรั้บท่านเขา้ฝึกงานดว้ยเหตุผลใด ๆ บริษทัจะยงัคงเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว ้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วนั นบัจาก

วนัท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

 
ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาท่ีระบุไวข้า้งตน้ส าหรับการน าไปใชต้ามวตัถุประสงคเ์พ่ือการ

ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั และการปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทั โดยในกรณีดงักล่าวขอ้มูล

ส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการตามวตัถุประสงคด์งักล่าว และหรือภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  
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สิทธิของท่านในการด าเนินการเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัเก็บรวบรวมไว ้ดงัน้ี  

1.  สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้ให้ความยินยอมไว้

ทั้งหมดหรือบางส่วนไดต้ลอดระยะเวลาท่ีบริษทัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไว ้โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดก้ระท าก่อนท่ีจะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น 

2.  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและขอให้บริษทัท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านได ้รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้ห้ความยินยอมต่อบริษทัให้แก่ท่านได ้

3.  สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอ่ืนหรือตวัท่านเองได้

ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมาย 

4.  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั

ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมาย 

5.  สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได้

ตามเง่ือนไขของกฎหมาย 

6.  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามเง่ือนไขของกฎหมาย 

7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ เพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ได ้

8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัหรือพนักงานหรือผูรั้บจ้างของ

บริษทั ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั้งน้ี ท่านสามารถแจง้การใชสิ้ทธิดงักล่าวแก่บริษทัไดโ้ดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามขอ้มูลการติดต่อของบริษทัซ่ึงอยูด่า้นล่างน้ี ในกรณีท่ีบริษทั

ไม่อาจท าตามค าขอของท่านได ้บริษทัจะอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธไปพร้อมกบัค าตอบสนองดงักล่าว 

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีตามสมควร โดยประกาศฉบบัน้ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงคร้ังล่าสุดในวนัท่ี 

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 

 


