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ประกาศความเป็นส่วนตัว 

(ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แพลตฟอร์มของบริษัท) 

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 ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แพลตฟอร์มของบริษัท  

 
นิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึง
ขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ  

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีความอ่อนไหว” 

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

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุท่ีกฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล 

“คุกกี ้(Cookies)” หมายถึง ไฟล์ขอ้มูลขนาดเล็กท่ีใช้ส าหรับท าหน้าท่ีเก็บขอ้มูลการใชเ้ว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต โดยบริษทัอาจเก็บ
ขอ้มูลดงักล่าวจากคุกก้ี (Cookies) เพ่ือด าเนินการให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผูใ้ชเ้วบ็ไซต์ในการเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์
ของบริษทั 

“เว็บไซต์”  
 

หมายถึง เวบ็ไซต์ท่ีบริษทัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและให้รวมถึงเวบ็ไซต์อ่ืน ซ่ึงบริษทัอาจ
จดัท าขึ้นในอนาคต  

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง ระบบปฏิบติัการออนไลน์ซ่ึงสร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมและน าเสนอข้อมูลสินค้าหรือบริการของบริษัท ใน
รูปแบบของขอ้มูลดิจิทลั เพ่ือใชใ้นการพฒันาธุรกิจ โดยให้หมายความรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีเป็นของบริษทั 
อาทิ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นท่ีบริษทัพฒันาขึ้น รวมถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มท่ีผูใ้ห้บริการภายนอกเป็นผู ้
พฒันาขึ้น เช่น Facebook Page เป็นตน้   

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบคุคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัจะเก็บรวบรวมจากการใชง้านเวบ็ไซต์ และ/หรือ แพลตฟอร์มจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปโดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

- ขอ้มูลคุกก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกันจากการเขา้ใชง้านเว็บไซต์ของบริษทั  ได้แก่ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
(Log) หมายเลขประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (IP Address) เป็นตน้  

- ข้อมูลการติดต่อและข้อความท่ีติดต่อ เช่น ช่ือ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ท่ีท่านได้ให้ไวก้ับบริษัทผ่านกล่องข้อความของ

แพลตฟอร์ม เช่น Facebook Messenger ขอ้มูลช่ือบญัชีผูใ้ชง้านแพลตฟอร์ม การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทั 

รวมถึงขอ้สอบถามและร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทั    
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แหล่งที่มาของข้อมลูส่วนบุคคล  

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งท่ีมาทั้งโดยทางตรงและทางออ้มดงัต่อไปน้ี 

— จากตวัท่านเอง ผา่นช่องทางเวบ็ไซตห์รือแพลตฟอร์มท่ีท่านเขา้ใชง้าน รวมถึงกล่องขอ้ความของแพลตฟอร์ม เช่น Facebook Messenger 

กล่องแสดงความเห็น (Comment) บน Facebook Page ของบริษทั 

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล 

➢ ข้อมูลคุกกี ้(Cookies) 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใชง้านเวบ็ไซต์ โดยบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวแก่บุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการในการวิเคราะห์และท าความเขา้ใจลกัษณะการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน เพ่ือน ามาปรับปรุงพฒันา

เวบ็ไซตข์องบริษทัให้สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกย่ิงขึ้นในอนาคต 

➢ ข้อมูลการติดต่อและข้อความที่ติดต่อ 

เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัในการบริหารจดัการเวบ็ไซต์และแพลตฟอร์มของบริษทั รวมถึงประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ

บริษทั บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลการติดต่อของท่านและขอ้ความท่ีท่านติดต่อเขา้มายงับริษทัเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

- เพ่ือติดต่อกลบัท่านในการให้ข้อมูลท่ีท่านร้องขอผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการตอบข้อสอบถามของท่าน

เก่ียวกบัสินคา้ บริการ หรือเร่ืองอ่ืนใด ซ่ึงท่านไดส้อบถามเขา้มายงับริษทัผ่านช่องทางเวบ็ไซตห์รือแพลตฟอร์ม ตลอดจนด าเนินการใด 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีท่านร้องขอ  

- เพื่อน าขอ้มูลความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อสินคา้ หรือบริการของบริษทั มาพฒันาและปรับปรุงสินคา้หรือการให้บริการของบริษัท 
 

ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

➢ ข้อมูลคุกกี ้(Cookies) 

การท่ีท่านไม่ให้ความยินยอมในการติดตั้งคุกก้ีหรือปิดการใช้งานคุกก้ีบางประเภท อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษทัท่ีไม่

ครบถว้นสมบูรณ์แบบ และอาจท าให้ท่านไม่ไดรั้บความสะดวก หรือไม่สามารถเขา้ถึงการใชง้านในบางส่วนของเวบ็ไซตน้ี์ได ้  

➢ ข้อมูลการติดต่อและข้อความที่ติดต่อ 

การท่ีท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นบางประการแก่บริษทั บริษทัอาจไม่สามารถติดต่อท่านกลบัได ้หรือไม่สามารถตอบกลบัค าถามของท่าน

หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดค้รบถว้นตามท่ีท่านร้องขอ 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี บริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรือองคก์รใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงบุคคลหรือองคก์รดงัต่อไปน้ี  

— ผูใ้ห้บริการและตวัแทนท่ีบริษทัว่าจา้ง เช่น ผูใ้ห้บริการดา้นระบบไอทีหรือฐานขอ้มูล ผูใ้ห้บริการวิเคราะห์ประสบการณ์ ขอ้มูลการใช้
งานเวบ็ไซตข์องท่าน เพื่อน าไปพฒันาเวบ็ไซตใ์ห้เขา้ถึงไดง่้ายและมีความสะดวก เป็นตน้  

 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
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➢ ข้อมูลคุกกี ้(Cookies) 

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของประกาศ

ฉบบัน้ี เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ๆ  

ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาท่ีระบุไวข้า้งตน้ส าหรับการน าไปใชต้ามวตัถุประสงคเ์พ่ือการ

ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั และการปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทั โดยในกรณีดงักล่าวขอ้มูล

ส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการตามวตัถุประสงคด์งักล่าว และหรือภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

 

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 

 


